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Týden zahraničních stážistů

Podzimníčci na MŠ Bosonožská
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Dovolte, abychom vás opět 
pozvali na Starolískovecký 

novoroční ohňostroj 
k přivítání nového

roku 2014. 

Přijďte jej společně s námi 
oslavit v pondělí 6. ledna 

od 19.00 hodin 
na Mikuláškově náměstí.
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zpravodaj
starolískovecký

Obrazem se vracíme ke slav-
nostnímu otevření přírodní 
zahrady v CVČ Linka, které pro-
běhlo 20. listopadu a zakončilo 
tak symbolicky takřka dvoule-
tou realizaci projektu.

Vážení spoluobčané,
máme za sebou další turbulentní 

rok a je opět čas trochu zvolnit, pře-
pnout se do pohodovějšího režimu 
a užít si vše, co je s koncem roku 
spojené. Každý podle svého – ně-
kdo vyrazí na hory, jiný odpočívá 
doma u stromečku a někdo má 
svátky spojené s nákupním a uklí-
zecím šílenstvím a odpočine si až 
v momentě, kdy rodina usne a jsou 
sklizeny i balicí papíry.

Přejeme vám tedy, ať letošní 
Vánoce jsou přesně takové, jaké je 
chcete mít. Dumky a strasti nechme 
stranou, pokud to jen trochu jde. 
A v nadcházejícím roce ať se vám 
vydaří vše, co si přejete. My vám 
všem přejeme hlavně to, co se za 
žádné peníze nedá koupit. Zdraví, 
lásku a štěstí.

Konec kalendářního roku bývá 
také spojován s bilancováním. Víme, 
že je to nutné, aby se každý z nás 

poučil z chyb, které udělal nebo se 
naopak radoval z toho, co se mu 
podařilo. Jedna věc je však jistá, co 
se již stalo, nejde vrátit zpátky. A pro-
to vám přejeme, aby se každý z vás 
dokázal povznést nad smutkem, 
který pramení z chyb a neúspěchů 
a dokázal se dívat spíše dopředu 
s nadějí. Je však také potřeba vědět, 
že v životě nepřichází nic zadarmo. 
Vlastní přičinění a snaha být lepším 
jsou velkou nutností.

A ještě o jedno poprosíme. I letos 
jsme se setkali s řadou více či méně 
nepříjemných událostí a situací, 
u nás v tuzemsku i v cizině. Věnuj-
me proto během vánočních svátků 
pár tichých myšlenek i všem těm, 
kteří si z nějakých důvodů nemohou 
atmosféru Štědrého dne a konce 
roku vychutnat.

Vaši
Vladan Krásný a Jiří Dvořáček
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Rybí hody

Zasedání zastupitelstva
Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává

XVII./13 řádné zasedání Zastupitelstva 
městské části Brno-Starý Lískovec

 
na středu 18. 12. 2013 v 16.30 hod.

v zasedací místnosti ÚMČ Starý Lískovec na ul. Oderská 4 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audio-
vizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek 
městské části Brno-Starý Lískovec a současně je pořizován audiovi-
zuální záznam.

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné.

V sobotu 7. prosince se ve Starém Lískovci konaly již druhé Rybí hody. 
Počasí v rámci možností přálo a produkty šly doslova na dračku.

FOTO: Táňa Absolínová

V předvečer svátku svatého Mikuláše se ve Starém Lískovci opět rozzářil 
vánoční stromek, symbol svátků. Oproti tradici minulých let se světla 
rozžala až v odpoledních hodinách, přijít tak mohli i rodiče se školce 
odrostlými dětmi. A dorazilo jich nakonec opravdu dost!
Ani letos pochopitelně nechyběla důležitá a nepostradatelná suita – 
Mikuláš, Anděl a hrozivý čert, který ovšem ani tentokrát nikoho v pytli 
neodnesl.

3. prosince byla v KJM na Kurské zahájena vernisáž obrazů brněnské-
ho malíře Martina Hodka. Ta potrvá až do 30. ledna. 

FOTO: Zdeněk Hanžl
Knihovnice KJM Brno, pobočky Kurská 1 přejí svým milým čte-
nářům i návštěvníkům knihovny klidné vánoční svátky a těší se 
na setkání v novém roce 2014.  Poslední  letošní  půjčovní den 
je pondělí 23. prosince (otevřeno 10 –14 hod.). Mezi svátky je 
knihovna zavřená, v provozu jsme od čtvrtka 2. 1. 2014.
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s tradičním řemeslem na „Elišce“

Týden se zahraničními stážisty

V týdnu od 2. do 6. prosince 
jsme u nás ve škole měli ně-

kolik návštěv. Byli u nás na stáži 
tři zahraniční studenti, Dorotka 
z Maďarska, Anastasia z Ukrajiny 
a James z Číny. Ti nám předsta-
vovali své země a pomáhali zlep-
šovat naši anglickou konverzaci. 
Krásně se zapojili především díky 
velkému nasazení vyučujících an-
glického jazyka do chodu školy 
a poznávali život tzv. po česku 
v našich rodinách, kde bydleli. 
Všichni jsme si zamilovali jejich 
vstřícnost, bezprostřednost, a také 
se nám líbilo jejich nadšení naší 
školou, které nám upřímně dávali 
najevo. Zapojili se i do naší další 
předvánoční aktivity – učili jsme 
se, jak vzniká sklo, kde ho v přírodě 

najdeme, jak se fouká. Vše nám 
velmi fundovaně předváděl pan 
Michal Zahradník, pokračovatel 
již osmé sklářské generace. Jeho 
zajímavé povídání i předvádění 
viděli děti v MŠ i žáci v ZŠ, každý 
si také vyfoukl svou malou skleně-
nou kuličku, ve které bez větších 
problému naši žáci našli nástroj 
pro školní pískací orchestr. Týden 
velmi rychle utekl a my jsme zase 
bohatší nejen o nové vědomosti, 
ale i nové zážitky a o nová přá-
telství.

Přejme všem čtenářům krásný 
a pohodový adventní čas i celé 
vánoční svátky.

Za celou školu 
Margita Kotásková

Zápisy do starolískoveckých škol pro rok 2014 

ZŠ E. Přemyslovny – 20. ledna 13.00–17.30; 21. ledna 13.00–17.00
ZŠ Labská – 16. ledna 14.00 – 18.00; 17. ledna 14.00–18.00
ZŠ Bosonožská – 16. ledna 14.00–18.00; 17. ledna 14.00–18.00

Už je to za námi. Škoda. Tento 
týden byl opravdu povedený. 

Máme zase jednou rodiče jenom 
pro sebe“- to říkají děti. Hrajeme 
si, vyrábíme, tvoříme… Kde? Přece 
doma a hotové výrobky nosíme 
do školky. Většinou to bývá na-
opak, ale alespoň jednou ročně 
se to vymění a výsledek na sebe 
nenechá dlouho čekat. Výrobky 
jsou výsledkem práce celé rodiny. 
Radost, která kouká dětem z očí, 
když se kamarádům pyšní, je od-
měnou mámě, tátovi, všem kdo si 
našli čas a hráli si.

Takový společný týden jsme 
neměli poprvé a naposledy. 
V předchozích letech rodiče spo-
lu s dětmi vyráběli draky, čerty, 

velikonoční vajíčka, čarodějnice 
- téma máme každý rok jiné.

Hotové výrobky, které mimo-
chodem udivují svojí originalitou, 
nápaditostí, ale i zpracováním, 
společně vystavíme a ponecháme 
pro radost nějakou dobu v hale 
MŠ. Po celý tento čas, měli všich-
ni rodiče, prarodiče, sourozenci 
možnost ovlivnit svým hlasem po-
řadí výrobků. Na konci týdne jsme 
hlasování vyhodnotili a všechny 
děti, i ty, které nebyly na prvních 
místech, po zásluze odměnili.

Pokud máte zájem podívat se 
na naše, Podzimníčky“ klikněte 
na msbos4.rajce.idnes.cz

Pracovnice Mateřské školy, 
Bosonožská 4 

Výbor SRPŠ ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10
Vás srdečně zve na tradiční 

PLES SRPŠ  
V pátek 7. 2. 2013 od 19.30 hod. 

V sokolovně, Máchalova 4
K tanci a poslechu hraje Blue Band.

Tombola. Vstupné: 30,- Kč, místenka 60,- Kč.

Předprodej vstupenek od 6. 1. 2013 v budově školy. 

Provoz Úřadu MČ Brno-Starý Lískovec
ÚMČ Brno-Starý Lískovec sděluje občanům, že v době 

od 23. prosince 2013 do 31. prosince 2013 
bude úřad uzavřen. 

První úřední den připadá na 6. ledna 2014. 

Podzimníčci na MŠ Bosonožská
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Projekt FAIR PLAY

Odpadové okénko – prosinec

EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 
spolu s dalšími 7 školami v Čes-
ké republice získalo ojedinělou 
možnost účastnit se celoročního 
projektu FAIR PLAY mezinárodní 
organizace Amnesty International. 
Amnesty si naši školu vybralo díky 
tomu, že žáci projevili zájem o lid-
ská práva už dříve a účastnili se 
například akce AI Dopisy v ulicích. 
Tento projekt je zaměřen na pro-
hloubení lidskoprávních znalostí, 
prevenci xenofobie a rasismu, ale 
především žákům ukáže, jak dů-
ležité je být v této oblasti aktivní.

V rámci projektu žáci uspořá-
dali výstavu „Zbraně pod kontro-
lou?“, za kterou obdrželi pochvalu 
a poděkování AI ČR. Výstavou, ke 
které si připravili komentáře v an-
gličtině, chtěli žáci upozornit na 
problematiku exportu zbraní do 
rizikových zemí, kde jsou tako-
vé zbraně používány mimo jiné 
k potlačení občanských protestů.

Další lidskoprávní aktivita „Živé 
knihy“, připravená AI, měla mezi 
žáky ohromný ohlas. Školu na 

celý den navštívily „živé knihy“ – 
zástupci menšin a znevýhodně-
ných skupin žijících v ČR. Žáci tak 
měli možnost natočit rozhovory 
s Romy, muslimem, nevidomou 
sochařkou, bezdomovcem a les-
bičkou.

Dále se žáci 10. prosince připojí 
k mezinárodní akci „Maraton do-
pisů“. Proškolení žáci budou sami 
pomáhat svým spolužákům, rodi-
čům a učitelům v psaní dopisů na 
podporu nespravedlivě vězněných 
lidí, a to v anglickém jazyce. Naším 
cílem je odeslat minimálně 100 do-
pisů. V 70. letech tímto způsobem 
pomohli zahraniční sympatizanti 
AI vězněnému Václavu Havlovi.

A co mají studenti v plánu? 
Filmový klub. Jednou měsíč-
ně si pustit zajímavý film, který 
v mainstreamových médiích jen 
tak neuvidíme. Klub plánují otevřít 
i veřejnosti. Nebojte se, včas vás 
pozveme.

Mgr. Jolana Sedláčková
EKO GYMNÁZIUM BRNO

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Vážení občané, svoz komunálního odpadu v Brně bude o vánočních svát-

cích probíhat jako ve všední dny podle běžného harmonogramu svozu. 

Pouze svoz odpadu ze středy 1. ledna 2014 se přesouvá na čtvrtek 2. led-

na 2014 a svozový harmonogram tohoto týdne se tak o jeden den posune.

ÚKLID PO SVÁTCÍCH 

VÁNOČNÍ STROMKY můžete rozřezat a uložit k popelnicím nebo stejně 

jako veškerý ostatní objemný odpad předat na sběrná střediska odpadu.

Odpověď na otázku kam s odpadem najdete na www.sako.cz

Město Brno poskytuje vlastní-
kům nemovitostí na území 

města Brna půjčky s 3% úrokovou 
sazbou na opravu a modernizaci 
bytových a rodinných domů a by-
tových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje prostřednictvím Bytové-
ho odboru Magistrátu města Brna 
dvakrát ročně výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejně-
no na úředních deskách města 
a městských částí a na interneto-
vé adrese www.brno.cz (Správa 
města > Magistrát města Brna > 
Úsek hospodářský > Bytový odbor 
>Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
města Brna).

O půjčku, která bude poskytová-
na od června 2014, mohou vlastní-
ci nemovitostí požádat v termínu 
od 1. 12. 2013 do 15. 1. 2014. Žá-
dosti na předepsaném formuláři 
jsou přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo na 
úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.

K zajištění půjček z Fondu roz-
voje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opra-
vované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení. Výběr 
žadatelů o půjčku provádí Ko-

mise bydlení Rady města Brna. 
O výsledku výběrového řízení jsou 
všichni žadatelé písemně vyrozu-
měni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazo-
váni žadatelé, kteří již k předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.

Smlouvu o půjčce vyhotoví By-
tový odbor zdarma a poplatky za 
vedení účtu hradí město.

Finanční prostředky čerpá žada-
tel dle konkrétních účelů na zákla-
dě faktur nebo paragonů, a to po 
dobu 6 měsíců až 1 roku od ote-
vření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od 
otevření účtu zahájí splácení for-
mou měsíčních splátek. Po úplném 
splacení půjčky připraví Bytový 
odbor podklady k provedení výma-
zu zástavního práva v katastru ne-
movitostí. Půjčku je možno žádat 
na více účelů v jednom termínu. 
Půjčku nelze získat opakovaně na 
jeden účel na stejnou nemovitost 
před splacením dříve poskytnuté 
půjčky na tento účel.

Bližší informace o půjčkách 
z Fondu rozvoje bydlení mo-
hou občané získat na Bytovém 
odboru MMB na Malinovského 
nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo 
na telefonních číslech 542 173 245 
a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

z Fondu rozvoje bydlení

Město poskytuje půjčky

účel půjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného 
ekologického topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého 
posudku statika

5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských 
prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava 
balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu 
ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě 
nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční 
kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku
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Exkurze na PS Brno-Líšeň

Při příchodu na požární stanici 
Líšeň už na nás čekal náš prů-

vodce a také jeden z členů, slou-
žící na této základně. Na začátku 
prohlídky této zmodernizované 
stanice nám poskytl základní in-
formace o základně a následně 
jsme byli poučeni o tom, jak se na 
takové požární stanici chovat a po-
hybovat při vyhlášení poplachu.

Jako první nám byl předveden 
požární automobil s výsuvným 
žebříkem (který se může vysunout 
až do výše 52 metrů), o kterém 
jsme se dozvěděli, že se používá 
nejen na hašení ve výškových bu-
dovách, ale slouží i pro transport 
a evakuaci zraněných osob. Poté 
jsme se přesunuli do garáži, kde 
jsme se kromě standardních aut 
seznámili i se speciálními auto-
mobily, které se používají např. při 
chemických (jako je únik čpavku, 
pohonné hmoty, žíraviny) a živel-
ných událostech.

Při prohlídce zázemí jsme měli 
možnost nahlédnout i do speciál-
ních místností, jako je umývárna 
protichemických obleků nebo 
místnost pro kontrolu a napl-
ňování dýchacích přístrojů. Ze 
standardních to byla např. denní, 
noční a operační místnost nebo 
posilovna.

V poslední místnosti, která byla 
školící, se mohly děti zeptat na 
otázky, které je zajímaly, příp. které 
nebyly v průběhu exkurze zod-
povězeny.

Poté se s námi náš průvodce 
rozloučil a my mu poděkovali za 
prohlídku s profesionálním pří-
stupem.

Závěrem by chtěl tým vedou-
cích SDH Starý Lískovec poděkovat 
za spolupráci SHD Vinohrady a PS 
Líšeň.

Martin Coufal, vedoucí mládeže 

SDH Starý Lískovec ve spolupráci s SDH Vinohrady 
uspořádal dne 23. 10. 2013 exkurzi pro nejmenší hasiče 
na požární stanici v Brně-Líšni.

SDH Starý Lískovec – Sport
zve všechny děti a rodiče na sobotu
1. ÚNORA 2014 od 14.00 hod
do tělocvičny ZŠ Elišky Přemyslovny, 
kde se uskuteční rej masek.

Program: ukázka mladých hasičů, diskotéka, soutěže, tombola.

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

SDH Starý Lískovec – sport přejí všem krásné prožití svátků vánočních, 

hodně dárků pod stromečkem a štěstí, zdraví v novém roce 2014.

ZOO v zimě
26. 1. 2013, 14.00–16.00 h.

 Cesta za zvířaty severu 
– speciální komentované 
krmení zvířat a prohlídka 
expoziční části Beringie.

Gourmet

Ingredience pro 6 osob:
4 lžíce majonézy
2 lžíce jablečného džusu
1 lžička tekutého z medu
100 g bílého jogurtu
sůl, pepř
500 g celeru
asi 2 lžíce citrónové šťávy
3 kyselá jablka (např. Elstar)
100 g vlašských ořechů
1 granátové jablko
200 g polníčku

Příprava: 
1. Na  zálivku smíchejte majonézu, 
jablečnou šťávu a med. Jogurt při-
dejte k zálivce. Osolte a opepřete.

2. Oloupejte celer, operte a na-
krájejte na nudličky hranolky. 
Okamžitě smíchejte s citronovou 
šťávou a povařte v osolené vodě 
s troškou cukru 5 minut. Jablka 
umyjte, rozčtvrťte, vykrojte jadři-
nec a nakrájejte opět na meší hra-
nolky. Promíchejte s prochladlým 
celerem a majonézou. Nechejte 
1 hodinu zakryté.

3. Vlašské ořechy 2 minuty opečte 
na suché pánvi a nahrubo nakrá-
jejte. Granátové jablko rozpůlte, 
lžící vyjměte obsah. Polníček 
operte, osušte. Waldorfský salát 
ještě dochuťte. Přidejte kolem sa-
látu polníček. Salát posypte oříšky 
a granátovým jablkem.

Táňa Absolínová

Waldorfský salát 
s granátovým jablkem

Ke sváteční náladě Vánoc patří 
neodmyslitelně slavnostně 

prostřený stůl. Základem je samo-
zřejmě sváteční ubrus a ubrousky. 
Nejlépe vypadají látkové, laděné 
do jednoho tónu. Ubrousek svá-
zaný točenou šňůrkou můžeme 
dekorovat jednoduchými listy 
cesmíny vystřižené z bílé plsti, 
doplněné červenou rolničkou.

Co potřebujeme na 4 ubrousky:
4 x 35 cm lesklé točené šňůrky,
Kousek (25 x 15cm) bílé plsti,
4 malé červené rolničky
(vše dostanete koupit v galanterii 
v Orlí ulici)

List si zvětšíme na délku 8 cm. 
Obkreslíme 8 kusů listů na bílou 
plsť a listy vystřihneme. Podle 
vyznačení list v jeho středu pře-
hneme. Můžeme hranu přežehlit 
mírně teplou žehličkou. Složený 
ubrousek převážeme šňůrkou 
a uzlík schováme na spodní stra-
ně ubrousku. Nití svážeme dva 
listy a rolničku. Stopky listů pod-
suneme pod šňůrku. Ubrousek 
urovnáme na talíř.

Táňa Absolínová

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

 �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

 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107.

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

 � Vyměním 3+1 za 2+1 ve St. Lískovci. Bez RK. Tel: 732 322 874. Čestné 
jednání.

 � 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, 604 995 819.

 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken 606 469 316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = sleva 250 Kč.

 �Hledám pronájem garáže v dosahu MHD. Tel. 773 453 628.

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 13. 12. 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

 EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 
Vás zve nadny otevřených dveří: 

 

 15. ledna2014 od 16 do 19 hodin  
 12. února 2014 od 16 do 19 hodin  

 

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme následující studijní programy: 

• čtyřleté studium - pro žáky, kteří končí nebo ukončili devátou třídu ZŠ 
• šestileté studium - pro žáky, kteří končí sedmou třídu ZŠ 
• osmileté studium - pro žáky, kteří končí pátou třídu ZŠ 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

Labská 27, 625 00 BRNO  www.eko-g.cz 
Tel.: 547 219 976  mail: eko@eko-g.cz 

 

 

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé	(leden	2014)
Zveme	vás	na:	 Ples	taneční	školy	Dagmar	
	 17.	1.	2014	v	Boby	centru

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
přeje všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních, 

mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2014 
a rádi se s Vámi potkáme na tradiční

OSTATKOVÉ MAŠKARNÍ MERENDĚ 
a 

DĚTSKÉM MAŠKARNÍM PLESE

v sobotu 1. 3. a v neděli 2. 3. 2014

Na všechny se těší dobrovolní hasiči ze Starého Lískovce
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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.

TV Přepínám +
Internet 30/15 Mb/s

IDEÁLNÍ BALÍČEK
NEJEN NA VÁNOCE

Objednávejte na telefonu 841 400 500 nebo na www.netbox.cz

POUZE

MĚSÍČNĚ
599KČ*

* Kampaňová cena je platná pouze pro dobu, na kterou byla uzavřena (až na 24 měsíců).  
   Nabídka platí do 31. 12. 2013.

• 69 TV programů
• chytré funkce TV
   (přeskočení reklam, pauza programu,
   vracení pořadů o 6 hodin zpět)
• spolehlivé a kvalitní připojení k internetu

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

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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
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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

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:

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA

Roční vozy Vyzkoušené ojeté vozyRoční vozyRoční vozy

704 000 Kč 350 000 Kč354 000 Kč306 000 Kč
ŠKODA Superb Combi Elegance
2,0 TDI/125 kW 4 x 4 – fialová met.,
27 903 km, modelový rok 2012,
cena nového vozu: 1 026 000 Kč.

ŠKODA Octavia Ambiente
1,4 TSI/90 kW – zelená metalíza,
11 461 km, modelový rok 2011,
cena nového vozu: 473 000 Kč.

ŠKODA Octavia Ambition plus
1,4 TSI/90 kW – modrá metalíza,
11 135 km, modelový rok 2012,
cena nového vozu: 459 000 Kč.

ŠKODA Rapid Ambition plus
1,2 TSI/77 kW – bílá,
6 294 km, modelový rok 2013,
cena nového vozu: 369 000 Kč.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 736 625 266
www.autosalonhora.cz

 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


