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Vánoční a novoroční 
svátky utekly jako 

voda a dovolte tedy, 
abych vás všechny po-
zdravil v novém roce 
a popřál vám vše nej-
lepší. Doufám, že jste 
všichni do něj vstoupili 
tou „správnou nohou“ a bude se 
vám ve všem dařit. Tak jak se vy-
dařil i náš, již tradiční, novoroční 
ohňostroj. Dovolím si říci, že ten 
letošní, v pořadí již sedmý, patřil 
zatím k těm nejlepším, který jsme 
mohli vidět. Proto chci poděkovat 
všem, kteří se na jeho tvorbě a or-
ganizaci spolupodíleli.

Letošní rok bude opět po čty-
řech letech zlomový. Čekají nás 
volby do zastupitelstva naší měst-
ské části, ale na chod úřadu to 
nesmí mít vliv. Za těch 9 měsíců 
se stihne ještě hodně práce. Pro 
vaši informovanost sdělím jen pár 
zásadních připravovaných akci. Zá-
sadní proměnou projde prostran-
ství kolem obchodního centra na 
ulici Kurská (kolem restaurace Don 
a supermarketu Albert). Podob-
ně jako u polikliniky dojde i zde 

Zápisník starosty
volných ploch a podobně. Prostě 
všech míst, které si tuto regeneraci 
a omlazení nejen zaslouží, ale kde 
se stává už nutností.

Nezapomínáme ani na školství. 
Dokončuje se příprava samotné 
realizace kompletní rekonstrukce 
ZŠ Labská. Na ZŠ Elišky Přemys-
lovny plánujeme opravu střechy 
nad tělocvičnou a pro ZŠ Bosonož-
skou začínáme připravovat projekt 
celé revitalizace se stejnými para-
metry, jako bude mít ZŠ Labská. 
Vybral jsem pouze ty nejdůležitější 
akce připravované pro tento rok. 
Bude jich mnohem více, ale není 
zde dostatek prostoru pro vypsání 
všech.

(Pokračování na str. 8)

k rekonstrukci celého pro-
storu. A podle připrave-
ného projektu si myslím, 
že výsledkem bude moc 
hezké nové prostranství. 
Současně bude vybudo-
váno nového parkoviště 
na ulici Kyjevská. Zde by 

mělo být vytvořeno cca 70 nových 
parkovacích míst.

Ve vnitrobloku ulice U poš-
ty bude zrekonstruováno nové 
dětské hřiště a na Mikuláškově 
náměstí vznikne nové discgolfové 
hřiště. Tento moderní a rychle se 
rozvíjející sport je v Brně pouze 
na jednom místě v MČ Brno-sever 
a naše městská část by měla být 
tedy druhá, kde takové hřiště bude 
instalováno. Zároveň zadáváme 
projekt „Regenerace panelového 
sídliště“, který budeme podávat 
na Ministerstvo pro místní roz-
voj, které tento projekt řídí a vy-
čleňuje na něj prostředky z EÚ. 
Tento projekt se nezabývá revita-
lizací samotných domů, jak by se 
z názvu mohlo na první pohled 
zdát, ale revitalizací všech prostor 
mezi nimi. Tedy všech vnitrobloků, 

Starý Lískovec ocenil 4 osobnosti

Diamantová svatba

Mladí florbalisté z Labské
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Obrazem se vracíme ke starolískoveckému novoročnímu ohňostroji, 
který proběhl v pondělí 6. ledna
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Starý Lískovec ocenil čtyři místní osobnosti!
Starý Lískovec se na sklonku roku 2013 rozhodl ocenit 
významné osobnosti městské části. Rada městské části 
schválila a následně ocenila první čtyři persony, jejichž život 
a práce jsou nějakým způsobem spjaty se Starým Lískovcem, 
jejich jména a profily následují. Ocenění předali zástupci 
městské části Vladan Krásný a Jiří Dvořáček za spoluúčasti 
1. náměstka primátora Roberta Kotziana.

Návrhy na další oceněné osoby můžete zasílat i vy! V písemné formě 
je přijímá Odbor sociální péče ÚMČ, tamtéž je možno zaslat návrhy 

i mailem (na adresu renata.kuklinkova@staryliskovec.cz). Podrobnosti 
naleznete na webových stránkách Starého Lískovce (http://www.sta-
ryliskovec.cz/szk.html).

Doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
Docent Miloslav Jůzl se narodil ve Zlíně, kde po dosažení plnoletosti 

dva roky manuálně pracoval. V roce 1970 se dostal na Filozofickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudoval obor Pedagogika – ruský 
jazyk. Po revoluci (v letech 1991 – 1995) studoval v Praze na Pedagogické 
fakultě obor Speciální pedagogika. Tou dobou měl za sebou dlouhole-
tou praxi ve školství, konkrétně v nynější Akademii Vězeňské služby ve 
Stráži pod Ralskem. V letech 2006-2008 byl vrchním ředitelem Kabinetu 
generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Za svou práci získal v roce 2008 
ocenění od Konfederace politických vězňů.

V roce 1994 začal spolupracovat s nově vzniklým Institutem meziobo-
rových studií v Brně, kam definitivně přesídlil v roce 2008. V současnosti 
je vedoucím Ústavu sociální pedagogiky. Ve Starém Lískovci žije od 
roku 1978.

Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenovala docenta Miloslava Jůzla 
významnou osobností Starého Lískovce v roce 2013 v oblasti výchovy 
a vzdělávání.

Mgr. Lubomír Strnad

Lubomír Strnad se narodil v Obřanech, kde dodnes žije. Po absolvování 
maloměřické Základní školy studoval na Gymnáziu Elgartova a poté 
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako absolvent 
odsloužil rok povinné vojenské služby, v roce 1972 přijal učitelské místo 
na Základní škole Koněvova (dnes ul. Vídeňská), poté učil na Základní 
škole Horní. V roce 1981 přešel na školu Arménská, kde působil jako 
zástupce ředitele, od roku 1983 byl ředitelem na ZŠ Labská, kde své 
dlouhé a úspěšné působení zakončil až odchodem do důchodu v roce 

Alena Antalová
Alena Antalová se narodila v Bratislavě. Nejprve absolvovala místní 

konzervatoř, poté se rozhodla pokračovat ve studiu v Brně, konkrétně 
na JAMU. Ve městě pod Špilberkem pak už zůstala natrvalo a od roku 
1994 působí v Městském divadle na hudební i činoherní scéně. V roce 
1999 obdržela cenu Thálie v kategorii Talent roku do 33 let, konkrétně 
za hlavní ženskou roli v adaptaci Bulgakovova románu Mistr a Markétka. 
Dalšího ocenění se jí dostalo v anketě Křídla, kterou pořádá Městské 
divadlo Brno každou sezónu – získala cenu pro nejoblíbenější herečku 
sezóny 2010/2011. Ztvárnila řadu dalších rolí, hrála namátkou v kusech 
Čarodějky z Eastwicku, Hello, Dolly!, Mary Poppins, Cyrano z Bergeraku 
a mnoha dalších.

Pro televizní obrazovky si zahrála v seriálech Četnické humoresky 
a Pojišťovna štěstí. V současnosti žije s rodinou stále v Brně, přičemž 
donedávna byla občankou Starého Lískovce.

Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenovala paní Alenu Antalovou vý-
znamnou osobností Starého Lískovce v roce 2013 v oblasti kultury.

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Jana Stávková se narodila ve Starém Lískovci, kde také po celý svůj 

život s rodinou žije a vnímá tak proměny městské části v souvislosti 
s dobou. Navštěvovala zdejší základní školu na ulici Elišky Přemyslovny, 
poté studovala na Gymnáziu na dnešní Vídeňské ulici a úspěšně složila 
zkoušky na tehdejší Vysokou školu zemědělskou – dnešní Mendelovu 
univerzitu. Té zůstala věrná i po vystudování a stala se profesorkou. 
Postupně zastávala i akademické funkce, konkrétně pozice proděkanky, 
děkanky a prorektorky; v současnosti je děkankou Provozně ekonomické 
fakulty, a to již ve čtvrtém funkčním období.

Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenovala profesorku Janu Stávkovou 
významnou osobností Starého Lískovce v roce 2013 v oblasti výchovy 
a vzdělávání.

2012. Za svou práci získal několik ocenění, v roce 2008 byl oceněn 
u příležitosti Dne učitelů jako výrazná pedagogická osobnost roku. 
Zasloužil se o to, že škola na Labské získala status školy s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy, konkrétně ledního hokeje. Mladé hokejisty učil 
a trénoval dlouho, jeho rukama prošel například mistr světa z roku 2000 
Martin Havlát. Postupně se stal i funkcionářem, měl na starosti mládež 
v Kometě Brno. Nadále se snaží (například dobrou radou) zapojovat do 
dění ve Starém Lískovci.

Rada MČ Brno-Starý Lískovec jmenovala magistra Lubomíra Strnada 
významnou osobností Starého Lískovce v roce 2013 v oblasti výchovy 
a vzdělávání.
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Naši jubilanti

Již popáté nacvičily děti ze starolískovecké farnosti pod vedením Mi-
luše Jandové Živý betlém. Tento stále živý příběh jste mohli shlédnout 
na Hod Boží vánoční na prostranství vedle kostela nebo v repríze v ne-
děli 5. ledna přímo v kostele.

Adámek Jaroslav
Babáková Irena    
Babiš Štefan    
Bajnaiová Jiřina    
Balga Zdeněk    
Bartoněk Ivan    

Bartoněk Ladislav    
Bílá Marie    
Blahůšková Albína    
Blažková Anežka    
Brůckner Jan    
Buchtová Miloslava    

Bušová Jitka    
Butkajová Mária    
Čejková Marie    
Čelechovská Anna    
Dedera Miroslav    
Doleželová Věra    

Dostálová Eva    
Dvořáčková Marie    
Evjak Vladimír    
Groligová Věra    
Halačka Karel    
Hasala František    
Havlíková Libuše    
Horáčková Vlasta    
Horváth Arpád    
Hořáková Marie    
Chaloupková Vlasta    
Chupíková Věra    
Janečková Stanislava    
Janulová Květoslava    
Jelínek Zdeněk    
Jelínková Růžena    
Junaštiková Emilie    
Kadlčáková Libuše    
Keprt Josef    
Kobzínková Květoslava    
Kohoutková Jaroslava    
Konvalinková Věra    
Kopeček Ladislav    
Košťálová Marie    
Kotráš Zdeněk    
Kotzianová Edita    
Kraťochová Marie    
Kubíková Bohuslava    

Lužová Marie    
Mahel Karel    
Máchalová Libuše    
Mejzlíková Vlasta    
Mezuláník  Miroslav    
Minichová Věra    
Mišustovová Naděžda    
Nádeníčková Marie    
Naková Eva    
Navrátilová Helena    
Němečková Věra     
Nespěšná Eva    
Nesvadbová Milada    
Novokrestenov Nikos    
Ondráček Oldřich    
Paulasová Zdeňka    
Pelikánová Milena    
Pelikánová Ruth    
Pešlová Dana    
Plhalová Alena    
Plchutová Marta    
Procházka Karel    
Procházková Jiřina    
Prokopová Anna    
Přibyl Josef    
Pšenková Helena     
Purkart Zdeněk    
Rathouský Ludvík    

Rýpal Zdeněk    
Sedláčková Zdenka    
Sedláková Dagmar    
Seidlová Liduška    
Skopalová Hana    
Slezáková Františka    
Smejkalová Emílie    
Stuchlíková Anna    
Sudková Eva    
Svoboda František     
Svoboda Petr    
Šefr František    
Ševčíková Anežka    
Šilhán Jaroslav    
Štěpánková Štefania    
Třísková Danuše     
Vágnerová Dagmar    
Vajčnerová Božena    
Vaníčková Jaroslava    
Viktorin Bohuslav    
Vohnoutová Ludmila    
Wagnerová Jana    
Zahradníčková Františka
Zajícová Anna    
Zavadil Jindřich    
Zavadilová Marcela    
Zieglerová Božena    

Vedení městské části opět popřálo starolískoveckým jubilantům vše nej-
lepší do dalších let.

Dne 22. 12. 2013 oslavili diamantovou svatbu manželé Miloslava a Alois 
Hrůzovi, k tomuto významnému výročí jim přišli popřát představitelé 
MČ, starosta Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček. tulujeme!
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ve Starém Lískovci na školní rok 2014 / 2015

Zápis dětí do mateřských škol

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí

Na hasičskou zbrojnici přišel Ježíšek 

Přihlášení dětí bude probíhat elektronicky v rámci města Brna. Veškeré informace najdete 
na stránkách www.zapisdoms.brno.cz. Tam bude také v průběhu února k vyplnění a vytisk-
nutí žádost o přijetí. Pokud nemáte přístup k internetu, nebo si nebudete vědět rady, přijďte

v úterý 11. 2. 2014 10.00–16.00 hodin

do mateřských škol Bosonožská 4, Labská 7, Oderská 2, Ul. Kosmonautů 4 a ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny 10, kde Vám s vyplněním a vytištěním pomůžeme.
Žádost přineste (s potvrzením od lékaře) do Vámi vybraných mateřských škol (kolik škol, tolik 
originálů) v pondělí 3. 3. 2014 10.0–16.00 hodin a v úterý 4. 3. 2014 10.00–16.00 hodin

Od 10. 3. 2014 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete sledovat na uvedených 
www stránkách. Potom budete kontaktováni, kdy si vyzvednout rozhodnutí o přijetí – nepřijetí 
Vašeho dítěte.

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitostí 
za rok 2014 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se 

odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém 
z jeho územních pracovišť, mohou od 23. ledna do 7. února využít 
rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu 
pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského 
kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného po-
platníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, 
aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

20. 1. 2014 21. 1. 2014 22. 1. 2014 23. 1. 2014 24. 1. 2014

8.00–17.00 8.00–15.30 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–15.00

27. 1. 2014 28. 1. 2014 29. 1. 2014 30. 1. 2014 31. 1. 2014

8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–15.00

3. 2. 2014 4. 2. 2014 5. 2. 2014 6. 2. 2014 7. 2. 2014

8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–15.00

nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního 
pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické 
osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové 
přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jed-
noho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti 
v kraji jedinou platbou.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 
2013 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací 
apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích roků, 
mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné 
pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak 
k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně 
v osobě poplatníka.

V případě dotazů či nejasností stran povinnosti podat přiznání, zejména 
s ohledem na přijaté zákonné opatření, je možné se obrátit na příslušné 
územní pracoviště finančního úřadu.

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00 Brno
tel.: 542 192 157, e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz

Dne 16. 12. 2013 se pro mladé ha-
siče ze sboru SDH-Starý Lískovec 

uspořádalo vánoční posezení, kde na 
závěr přišel nečekaně a o něco dříve 
také Ježíšek.

Nic netušící děti přišly na pravidel-
nou schůzku, kde na ně čekalo veliké 
překvapení v podobě pohoštění, děti 
z toho byly překvapené, protože nic 
takového nečekaly a překvapení bylo 
ještě o to větší, když zjistily, že na této 
schůzce nebudou trénovat, ale pouze 
hrát hry a nacpávat svá bříška dobrů-
tkami, které pro ně byly připraveny.

Hrály hry, plnily si bříška a žárovky 
se pomaloučku zhasínaly. Najednou 
nastala tma, pouze v jednom rohu se 
záhy rozblikala světélka na vánočním 

stromečku. Děti se vrhly ke stromečku 
a každé z nich si pod ním našlo a roz-
balilo svůj dárek. Zůstal tam však ještě 
jeden velký dárek, který patřil všem. 
Když jej děti otevřely, našly tam nové 
reprezentační dresy. Moc se jim líbily 
a hned si je také vyzkoušely.

Na závěr jsme si společně popřáli 
pěkné prožití vánočních svátků a šťast-
ný nový rok.

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali panu Jaroslavovi Totkovi za 
sponzorský dar a SDH za příspěvek 
k realizaci pořízení reprezentačních 
dresů pro mládež.

Martin Coufal za tým 
vedoucích SDH Starý Lískovec

Den otevřených dveří
EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

Vás zve na den otevřených dveří:
12. února 2014 od 16 do 19 hodin

Ve školním roce 2014/2015 otevíráme ná-
sledující 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
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Skautský závěr roku 2013

Ekologie nám není cizí

Činnost Klubu důchodců za II. pololetí roku 2013

V závěru minulého roku skauti 
rozhodně nezaháleli. Družiny 

se vypravily na jednodenní i víken-
dové výpravy, středisko podniklo 
pouť do Bosonoh a uspořádalo 
drakiádu. Uskutečnil se také vo-
lební sněm, který ustanovil vedení 
a střediskovou radu, která bude 
jednotku řídit další tři roky.

15. prosince skautské středisko 
uspořádalo Adventní akademii, na 
níž děti představily rodičům různo-
rodé rukodělné aktivity, které se na 
schůzkách naučily. Rodiče si mohli 
společně s dětmi vyzkoušet vyrá-
bění, prohlédnout fotografie z akcí 
a lépe se seznámit s vedoucími 

svých dětí. Na akademii také děti, 
rodiče a vedoucí společně vyráběli 
přáníčka, která v předvánočním 
týdnu skauti přinesli spolu s Bet-
lémským světlem do domova dů-
chodců na Mikuláškově náměstí.

Koncem prosince skauti vyrazili 
do Vídně vyzvednout Betlémské 
světlo. To také dále rozváželi vlaky 
po republice. Konkrétně se naše 
družiny vypravily do Pardubic 
a Vsetína. Betlémské světlo pak 
skauti rozdávali v klubovně na 
Štědrý den dopoledne a také ho 
přinesli na půlnoční mši.

V lednu se mohou zejména 
rodiče dětí a dospělí přátelé 

V klubu jsme se scházeli i o prázdninách, jinak 
pravidelně každé pondělí. Ve druhém polo-

letí roku 2013 jsme stihli navštívit hrad Veveří, 
Velkou Klajdovku – konkrétně Lamacentrum, 
které se zabývá chováním lam. Několikrát jsme 
se také setkali s přáteli z Klubu důchodců Brno-
-Jundrov, opekli jsme si špekáčky a nechyběla 
kapela a tanec. Městská rada seniorů v Brně 
zorganizovala návštěvu Senátu v Praze a i naši 
členové měli možnost se zúčastnit. Oslavili 
jsme Den matek a na Den seniorů jsme zorga-
nizovali výlet do Žebětínských lesů a dále do 
Žebětínského dvora. Další zajímavou akcí byl 
zájezd do Pasohlávek. V klubu Leitnerova jsme 
si vyslechli zajímavou přednášku pana Fialy na 
téma „Prevence násilné kriminality“.

Zúčastnili jsme se předvolební akce v Bílém 
domě, kde se kromě kandidátů představila 

i Břeclavská cimbálová kapela.
Několikrát jsme v daném období navštívili 

Mozartův sál v divadle Reduta a to při příleži-
tosti dvoustého výročí od narození italského 
skladatele G. Verdiho. Spoluúčinkoval Komorní 
orchestr z Tišnova pod taktovkou Víta Matečka. 
Dále to bylo při příležitosti recitálu Anda Lou-
ise Hobza, sólistky Národního divadla v Praze 
a Státní opery v Praze. Dále jsme shlédli koncert 
Filharmonie Brno, vystoupení pro seniory.

Za tanečkem jsem si zajeli do Bosonoh a také 
do Bohunic, kde byly Kateřinské hody, něko-
likrát také do Tuřan. Místní pobočka Knihov-
ny Jiřího Mahena nás pozvala na přednášku 
Doc. RNDr. Karla Hudce, DrSc. „Ptáci našich 
zahrad, lesů a parků“ a další akcí ve stejné insti-
tuci byla vernisáž k výstavě „Brno, moje město“ 
– obrazy Martina Hodka.

Velmi nás potěšila Městská rada seniorů 
v Brně, která nám věnovala několik vstupenek 
na divadelní představení do Mahenova divadla, 
konkrétně pak na hru Scapinova šílenství a do 
Janáčkova divadla na balet Louskáček. Advent 
jsme přivítali u starolískoveckého vánočního 
stromu a také jsme v tomto čase v našem klubu 
zorganizovali setkání věnované „Rozloučení 
s rokem 2013.“

Za mnoho akcí děkujeme výše uvedeným 
institucím a máme jedno přání pro následující 
rok 2014. Abychom byli zdraví a mohli i nadále 
navštěvovat zajímavé akce, které se naskytnou. 
Zároveň přejeme hodně zdraví a pohody pra-
covníkům ÚMČ Brno-Starý Lískovec a všem 
spoluobčanům naší městské části.

Libuše Medková

našeho střediska těšit na XII. 
Netradiční skautský ples, který 
proběhne 24. ledna 2014 ve sta-
rolískovecké sokolovně. Druži-
ny vyrazí společně bruslit, dívčí 
oddíl plánuje uspořádat bazar 
a výměnu oblečení a v únoru 

tradičně skautky oslaví Den se-
sterství. Nově středisko plánuje 
otevřít experimentální družinku 
„Benjamínků“ pro předškoláky 
od 4 do 6 let.

Veronika Ruberová

Pořádání veřejné prezentace ekologického projektu se stalo na EKO 
GYMNÁZIU tradicí. Letos proběhla v polovině prosince opět v sále 

Slévárny Vaňkovka. Studenti se v průběhu roku zaměřili na pěší trasy 
z Brna do rekreační zeleně. Septima A se vydala do okolí Ostopovic 
a navrhla trasu údolím Šelše a kolem kdysi plánované stavby tzv. Hit-
lerovy dálnice. Septima BC vybrala trasu od Pisárek na Kamenný vrch 
přes Myslivnu a zrekonstruovaný lesopark nad Novým Lískovcem. Sexta 
sledovala průchodnost tzv. Planýrky (oblasti nad Městským plaveckým 
stadionem Lužánky), kudy můžete pěšky projít z centra až na Lesnou. 
Hostem vystoupení byla paní Ing. arch. Eva Staňková, která přítomným 
doplnila informace o generelu pěší dopravy města Brna a o iniciativě 
Brněnský chodec. Velmi zajímavá byla i navazující přednáška pana 
Miroslava Miry ze společnosti Nordic Sports, který nás seznámil se 
sportovní aktivitou Nordic Walking. Program byl doplněn o workshop, 
během kterého si zájemci mohli ověřit své znalosti o Brně nebo třeba 
zahrát deskovou hru Ekopolis – přemýšlíme o městě. Akci jsme si všichni 
náležitě užili a na příštím „setkání s ekologií“ se těšíme i na Vás!

Mgr. Soňa Krampolová, EKO Gymnázium
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Vynikající úroveň znalostí ang-
lického jazyka žáků 8. a 9. roč-

níků potvrdilo testování Jazykovou 
školou Slůně. Žáci měli možnost 
absolvovat mezinárodní zkoušku 
TOEFL JUNIOR Standard, kte-
rá ověřuje porozumění čtenému 
textu, poslechu a formy a význam 
jazyka.

Podle Společného evropského 
rámce se uživatelé jazyka zařazují 
podle dosažených znalostí do tří 

skupin. Absolventi základní školy 
by měli dosáhnout úrovně A2. 
Z našeho testování vyplynulo, že 
všichni, kteří se zúčastnili, této 
úrovně dosáhli, dokonce více než 
polovina testovaných žáků dosáh-
la na vyšší úroveň znalostí – B1.

Po vyhodnocení testování Ja-
zykovou školou Slůně všichni žáci 
obdrželi mezinárodní certifikát.

Všem žákům gratulujeme
učitelé anglického jazyka

Žáci ze ZŠ Labská mají po ne-
dlouhé odmlce opět možnost 

prezentovat se výrazným výsled-
kem na poli sportovních soutěží 
organizovaných Asociací školních 
sportovních klubů města Brna. 
Úspěšným postupem soutěží přes 
základní a následně druhé kolo tur-
naje 28 základních škol a víceletých 
gymnázií si mladší žáci (kategorie 
H III) ZŠ Labské vybojovali účast 
v tříčlenném městském finále. Ve 
finálovém turnaji v úvodním zápa-
se porazili výběr ZŠ Antonínská 3:1. 
Ve druhém utkání narazili na velmi 
fyzicky disponovaného soupeře 
ze ZŠ Milénova, srdnatě bojovali 
o každý metr hřiště, nakonec však 

podlehli 6:3. Chlapcům z Labské 
se tedy o 3 branky nepodařilo po-
stoupit do krajské fáze soutěže, 
mohou se však pochlubit pohárem 
za druhé místo ve městě Brně.

ZŠ Labskou reprezentovali: Mar-
tin Richter (brankář), Matěj Vávra, 
Filip Klimeš, Tomáš Konečný, Filip 
Pleticha, Martin Janiczek, Štěpán 
Kudrna všichni ze 7.B a Zdeněk 
Vašulka ze 6.B. Všem chlapcům 
bychom touto cestou rádi pogra-
tulovali a poděkovali za vzornou 
reprezentaci naší školy. Poděková-
ní rovněž zasluhuje Mgr. Jan Nizner 
za výběr, přípravu a vedení týmu 
v turnaji.

ZŠ Labská 

mezinárodní zkouškou Aj vybojovali 2. místo v Brně

Žáci z Labské prošli úspěšně Mladí florbalisté z Labské 

Bioskop

Ukázkové hodiny v prvních třídách

Na konci prosince byla dopl-
něna výuka přírodopisu žáků 

laboratorními pracemi v laborato-
řích Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně, v prostorách 
bohunického Univerzitního kam-
pusu. Cílem Bioskopu, projektu EU, 
je seznamovat žáky s pokusy, které 
není možné vzhledem k jejich ma-
teriální a přístrojové náročnosti 
provést v běžných školních labo-
ratořích. Naši šesťáci měli možnost 
zopakovat si a rozšířit informace 
o stavbě buněk ze začátku škol-
ního roku i praktické zkušenosti 
manipulace s mikroskopem. Tu-
torské vedení celého programu 
studenty vysoké školy splňovalo 
vhodný přístup k žákům základní 
školy. Zajímavě, odborně a přitom 
přiměřeně zprostředkovávali na-
šim žákům vhled do mikrosvěta. 
Všichni, v bílých pláštích odění, 
žáci byli vzornými posluchači 
a také pilnými výzkumníky. Z labo-

ratoře si odnesli kultivary vlastno-
ručně odebraných vzorků bakterií, 
které následně po několika dnech 
zkultivované ve škole pozorovali. 
Kromě toho každý zpracoval svůj 
Laboratorní deník, který je výraz-
ným doplňkem sešitu přírodopisu.

Program probíhá v rámci projek-
tu Bioskop a díky finanční podpoře 
ze strukturovaných fondů EU byly 
náklady na laboratorní materiál 
(oblečení, spotřební plast, che-
mikálie atd.) hrazeny Bioskopem.

Mgr. Danuše Kotolanová, ZŠ 
Bosonožská, listopad 2013

Ve středu 11. 12. 2013 proběhly 
v prvních třídách všemi prv-

ňáčky tolik očekávané ukázkové 
hodiny. Jejich rodiče i ti, kteří se 
se svými dětmi na první třídu te-
prve chystají, měli možnost vidět 
mnohé výukové aktivity, které plní 
naši nejmenší žáci pod vedením 
svých třídních učitelek běžně 
každý den. Ač ukázkové hodiny 
probíhaly v pozdním odpoledni, 
výkon žáčků byl chvályhodný, bez 

výrazných známek únavy.
S mnohými návštěvníky z ma-

teřských škol se již brzy těšíme na 
setkání u příležitosti zápisu 16. 
a 17. ledna a následně během edu-
kativně-stimulačních skupinek, 
kde se předškoláci se svými rodiči 
zlehoučka a zábavnou formou při-
pravují na nový školní rok.

Mgr. D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská 9
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Ve čtvrtek 19. prosince jsme se vydali za vánoční atmosférou ev-
ropské metropole na Dunaji do Vídně. Zde jsme navštívili zámek 

Schönbrunn a vánoční trhy na zámeckém nádvoří. Poté jsme se vydali 
do centra, kde jsme navštívili AquaTerra – Haus des Meeres a nechali se 
zlákat vůní dobrot na vánočním trhu před vídeňskou radnicí, kde jsme 
se nadýchali neopakovatelné atmosféry blížících se Vánoc... Na závěr 
jsme se zrelaxovali v termálních lázních v Laa.

Mgr. H. Pohlídalová, ZŠ Bosonožská

Vánoce jsou nejkrásnějšími svátky v roce. Adventní čas je plný 
radostného očekávání a děti si tuto dobu krátily nacvičováním 

vystoupení, kterým reprezentovaly naši školu v akci „Brněnské Vánoce“. 
V pondělí dne 16. prosince 2013 vystupovali žáci ZŠ Bosonožská se 
svým programem na náměstí Svobody. Představení se dětem povedlo 
a všichni sklidili zasloužený potlesk svých rodičů, spolužáků i náhod-
ných kolemjdoucích.

   Mgr. Hana Pohlídalová, ZŠ Bosonožská,

Po roce Vánoce přicházejí

Děti zde zažily s neposedným 
čertíkem, milým andílkem 

a rozvážným Mikulášem nevšední 
dopoledne, plné soutěží, radosti 
a překvapení.

Ve čtvrtek 5. prosince se v od-
poledních hodinách malí předško-
láčci se svými rodiči i pí. učitelkami 
zúčastnili rozsvěcování vánočního 
stromu (akce pořádaná MČ Starý 

Lískovec), kde byli opět obdarová-
ni Mikulášem a zazpívali si koledy 
se starostou, panem Bc. Vladanem 
Krásným a místostarostou Mgr. Ji-
řím Dvořáčkem.

Do třetice „pohádková trojice“ 
navštívila děti v mateřské škole 
hned další den. Malí neposedo-
vé zpívali, recitovali, hlavně však 
slibovali a také si domů odnesli 

Vánoční Vídeň

Karatisté 
uspěli

Vánoční vystoupení žáků

7. a 8. 12. 2013 se oddíl karate  
SVČ Linka zúčastnil mistrovství 
České republiky mládeže v kara-
te, které proběhlo v Havířově za 
účasti více než 400 závodníků z e 
0 oddílů.

Bronzové medaile ze soutěže 
kata týmů si přivezly dva týmy –
Adam Křivka, Vladimír Mureso, Kris-
tián Vojtáš a Nela Pelánková, Tereza 
Vašíčková , Štěpánka Vojtášová.

Účast na mistrovství republi-
ky lze považovat za prospěšnou 
i z hlediska získání nových zkuše-
ností a všem našim závodníkům dě-
kuji za reprezentaci našeho oddílu.

Ing. Petr Vrbík
vedoucí oddílu karate

punčošku plnou dobrot.
Ani v dalších dnech děti nezahá-

lely. Napekly a nazdobily si perníč-
ky, vyrobily adventní věnečky, se 
svými učitelkami vyzdobily třídy, 
napekly linecké cukroví. Naučily se 
spoustu koled a básniček, vyrobily 
přáníčka a drobné dárečky svým 
nejbližším, v jednotlivých třídách 
si nazdobily stromeček.

V pondělí 16. prosince, po do-
poledních vánočních tradičních 
zvycích, Ježíšek dětem nadělil 
dárky, které si přály. Stavebnice, 
divadelní kostýmy,sklíčkové sudo-
ku, auta, železnici s vlaky, mnoho 
knížek atd., ale také nové, potřeb-
né židličky.

V úterý 17. prosince jsme při-
pravili pro děti i rodiče vánoční 
posezení. Kromě poslechu koled, 
mlsání cukroví a lahodné kávy 
děti rodiče potěšily malou besíd-
kou, předvedly to, co se doposud 
v mateřské škole naučily.Vánoční 
dílničkou jsme ukončili vánočně 
laděné odpoledne a kromě kouzel-
ných zážitků si děti s rodiči domů 
přinesli netradiční svícen z pal-
mového listu,ručně vyrobeného 
andílka či nazdobený perníček.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ 
Kosmonautů H. Ondráčková

V době adventu měly děti z Mateřské školy Kosmonau-
tů opět nabitý program. Týden s Mikulášem začal již 
29. listopadu, polodenním výletem na hrad do Dolních 
Kounic, na „Mikulášské čertění a dovádění“. 
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Co budete potřebovat:
- prázdnou krabici od džusu 

o obsahu 2 l
- dřevěný kolík nebo větvičku na 

bidýlko
- nůžky
- provázek 
- ptačí zob

Jak na to:
Na širší straně krabice vyřízneme 
otvor ve tvaru domečku. Spodní 
strana otvoru je 2,5 cm od spodní 
hrany krabice.
Pod vyříznutým otvorem pro-
píchneme dírku a protáhneme jí 
bidýlko i přes zadní stranu krabice.
V horní části krabice, tam kde je 
spoj kartonu, uděláme otvor pro 
zavěšení. Otvorem protáhneme 
provázek a zajistíme ho uzlíkem.
Teď už jen naplníme krmítko pta-
čím zobem, a můžeme se těšit na 
přílet ptáčků.

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Recyklované krmítko

Gourmet

Rychlá zimní polévka pro zahřátí

Ingredience pro 4 osoby:
- 1 cibule
- 40 g másla
- 40 g hladké mouky
- 3/4 l zeleninového vývaru
- 1/4 l mléka
- sůl
- pepř
- 1 kousek celeru (cca 250 g)
- 1 lžíce slunečnicového oleje, 
- 2 plátky uzené syrové šunky
- pažitka
- 100 g středně vyzrálého sýru 

Gouda 

Jak dlouho:
30minut

Příprava:
1 Cibuli oloupeme a nadrobno na-
krájíme na kostky. Na rozehřátém 
másle osmažíme cibuli (asi 2 minu-
ty). Přidáme mouku a zamícháme. 
Zalijeme 500 ml vývaru a ¼ l mléka 
a stále mícháme.Přivedeme k varu, 
necháme vařit asi 5 minut se solí 
a pepřem podle chuti. Nyní olou-
peme celer, umyjeme a nakrájíme 
na jemné kostičky. Celer zalijeme  
250 ml horkým vývarem a celerové 
kostky povaříme asi 4 minuty.

2. V pánvi rozehřejeme olej a ope-
čeme v něm šunku do křupava. 
Umyjeme osušíme a nakrájíme  pa-
žitku. Nastrouháme sýr a vmíchá-
me ho do polévky. Celerové kost-
ky s vývarem přidáme k polévce. 
Polévku dochutíme solí a pepřem. 
Šunku nakrájíme na malé kousky. 
Polévku na talíři posypeme kousky 
šunky a pažitkou.

Táňa Absolínová

Sýrová polévka 
z Alkmaaru

Teplé počasí prvních lednových dnů přináší příjemné 
chvíle pro zvířata i pro návštěvníky brněnské zoologické 
zahrady. Zvířata jsou k vidění ve výbězích, jsou aktivní 
a v porovnání s předchozími lety se zvýšila i návštěv-
nost. Výjimkou jsou pouze medvědi kamčatští, kteří se 
uchýlili do vnitřních ubikací a odpočívají.

Velmi teplý začátek roku v Zoo

Většina zvířecích obyvatel za-
hrady si teplé počasí posled-

ních dnů opravdu velmi užívá 
a i návštěvníci se nechávají zlákat 
k procházce po Mniší hoře. Ná-
vštěvnost prvních lednových dnů 
letošního roku již v tuto chvíli do-
sahuje více než poloviny měsíční 
návštěvnosti z předchozích let /do 
8. 1. 2014 navštívilo zahradu téměř 
1500 lidí/. Jen medvědi kamčatští 
/Jelizar, Kamčatka, Kuba a Toby/ se 
rozhodli odebrat k zimnímu odpo-
činku do zázemí a odpočívat, proto 
jsou v nejbližší době zrušena jejich 
komentovaná krmení. Kdy opět 
vyrazí do výběhu, záleží jen na 
nich. Nejnovějšími přírůstky v Zoo 
Brno jsou od 20. prosince tři lach-
tani medvědí – samec Sema a dvě 

samice Vafla a Čeburaška. Jestli jim 
zůstanou tato jména i v Brně, zatím 
není rozhodnuto. Velmi dobře se 
v novém domově aklimatizovali, 
jsou aktivní a již dnes jsou miláčky 
návštěvníků. Spolu s nimi obdrželi 
chovatelé také přesný rozpis jejich 
jídelníčku, dostávají kromě ryb 
i mořské plody /olihně a sépie/, 
které jsou pro ně obrovskou po-
choutkou. V zázemí výběhu mají 
k dispozici bazének se slanou vo-
dou. Zveme všechny, kteří ještě 
lachtany neviděli na vlastní oči, 
aby využili příznivého počasí a do 
zahrady vyrazili.

Monika Brindzáková
tisková mluvčí ZOO Brno

a stanice zájmových činností

(Dokončení ze str. 1)

Na závěr bych rád odpověděl 
na řadu dotazů od nájemců obec-
ních domů, zda budeme navyšo-
vat nájemné v obecních bytech. 
Odpověď je, že ne. Všichni tazatelé 
mohou být v klidu. Stávající vedení 
radnice nevidí důvod, proč součas-
nou cenu nájmu zvyšovat.

Váš starosta
Vladan Krásný

Zápisník starosty

Na Boží hod se ve Starém Lískovci uskutečnil Vánoční koncert, během 
kterého své umění postupně předvedli Illegal Consort, Dětský sbor 
Zpěváček ZŠ Labská, Alena Antalová, Vladan Krásný a Jiří Dvořáček.
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Poleskavský krojový ples

8. února 2014
sál restaurace Okruh Pub (Rybnická 75)
Oficiální zahájení plesu Moravskou besedou ve 20h.
Vystoupí krojované chasy poleskavských mìstských èástí
K poslechu a tanci hrají DM Vnorovjané a CM Bohonica
Vstupné 80 Kè, s místenkou 100 Kè, krojovaní 50 Kè

Starý Lískovec

Nový Lískovec

Bosonohy

Bohunice

Jednota Orel Starý Lískovec si vás 

dovoluje pozvat na tradièní 

Country bál, který 

se uskuteèní 18. ledna v 19:00
v sokolovnì na Máchalovì ulici èíslo 4.

K poslechu a tanci hraje CVYKR.

Bìhem veèera vystoupí dìti s country 

pøedtanèením. Probìhne tradièní soutìž

o starolískoveckého OTESÁNKA 

a bohatá tombola.

Pøedprodej lístkù probìhne 17. 1. v 18:00 

v pøedsálí starolískovecké sokolovny 

20 14
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Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ •	Vydává	statutární	město	Brno,	MČ	Starý	Lískovec,	Oderská	4	•	10–12	vydání	ročně	•	IČO	4499278509	•	Tel.:	547	139	220	•	 
Registrováno	pod	číslem	MK	ČR	E12	092	•	Šéfredaktor:	Martin	Lísal	•	Den	vydání	17.	1.	2014	•	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

Nábytek na zakázku 
Kuchyňské linky, vestavěné skříně 

a jiný nábytek 
www.stolarstvi-brno.wz.cz                      Tel. 608714133 

 

Čistírna, opravy a mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 852 267, po‐pá 13:00‐17:00 hod.

www.kolinkova.webnode.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

 � Koupím garáž na ul. Labská. Tel. 604 430 940.

 � Zámečník, Vltavská 2. Otevírám zabouchnuté dveře, 300–400 Kč. 
Tel. 723 262 958

 � Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.

 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

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

 � Starší paní hledá malý byt 1+1/kk do 1,2 mil. Kč. Ihned k bydlení. 
Blízko na tramvaj, autobus. Tel.: 607 792 311.

Organizace statutárního města Brna

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o.
Mikuláškovo nám. 706/20, 635 00 Brno

tel. 547 139 444, e-mail: mzdova@min.brno.cz

h l e d á
vhodné adepty na kumulovanou pracovní pozici 

strojník-topič (řidič, zahradník)

Charakteristika a základní požadavky na inzerovanou pracovní 
pozici
•	Tato pracovní pozice je kumulovanou funkcí v jednosměnném 

provozu, kterou využíváme při celkové obsluze areálu domova 
pro seniory, zajištění optimálnosti technického provozu budovy, 
tj. drobné práce zednické, truhlářské, zámečnické, elektrikářské, 
natěračské, topenářské, instalatérské. Pro údržbu a úklid venkovního 
prostranství v areálu, včetně odklízení sněhu.

•	Požadujeme fyzickou zdatnost, manuální zručnost, technickou 
tvořivost, schopnost týmové práce a morální bezúhonnost. Nutností 
je řidičské oprávnění skupiny B.

•	Výhodou je předchozí praxe při obsluze topného a klimatizačního 
systému budov (není podmínkou). Dále požadujeme vstřícné jednání 
a kladný vztah k seniorům.

•	Kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s výučním listem v tech-
nickém oboru.

•	Na tuto pozici je plánována platová třída 5., stupeň dle délky vy-
užitelné praxe.

•	Pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tříměsíční 
zkušební lhůtou s možností změny na dobu neurčitou.  Po uplynutí 
zkušební doby je možno přiznat osobní ohodnocení ve výši dle 
platných předpisů a zdrojů organizace. 

Kontaktní osoba a podávání informací
•	Pro zájemce o inzerovanou pozici je kontaktní osobou ze strany 

domova personalistka Bc. Zita Plšková, případně Mgr. Marek Matej 
- vedoucí technického úseku.

•	Zájemci se mohou informovat osobně, telefonicky nebo prostřed-
nictvím e-mailové pošty. 

•	Žádost, vč. profesního životopisu lze předat na recepci domova, 
zaslat poštou, popř. e-mailem na výše uvedenou kontaktní adresu. 

Ukončení platnosti inzerátu: Platnost inzerátu končí 31. 1. 2014

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od výbě-
rového řízení odstoupit či ho zrušit bez udání důvodů. Uchazeči nesou 
náklady, které jim účastí na výběrovém řízení vznikly.
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www.fit4all.cz

Sportujte v novém roce Vy 
i Vaše děti jen 5 minut 
od Vašeho domu
Ve Sportovním centru fit4all, 
Chironova 8, Nový Lískovec 
Posilovna, sálové aktivity, 
tenis, badminton, dětská herna, 
cvičení pro seniory a mnohem více.

S výStřižkem inzerátu 

zíSkáte 30% Slevu 

na Sportovní Služby

Více informací na recepci fit4all Tel.: +420 511 187 766 nebo na emailu info@fit4all.cz

Krásné sportovní centrum s kavárnou se nachází 5minut od Campus Square, ulice Chironova 8 
(dostupnost trolejbus 26 a 37, linka 50 – zastávka Kamenný vrch)

FANDÍME S VÁMI

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

cena od

MĚSÍČNĚ
499KČ*

*Kampaňové ceny NETBOX Balíček platí do 28.2.2014 pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 12 nebo
  24 měsíců. Více na www.netbox.cz

• možnost zastavit běžící program
• puštění přenosu od začátku
• vrácení skončených pořadů až o 6 hodin zpět

Balíčky služeb
šité na míru
nejen pro sportovní nadšence.

S NETBOX TV Vám žádný gól neuteče:

NETBOX Televize
+ NETBOX Internet

AŽ 117 TV PROGRAMŮ, SPOLEHLIVÝ INTERNET

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

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

23 let vám pomáháme bydlet a podnikat

www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Pro naše evidované klienty 
Hledáme byty k prodeji 
v lokalitě Brno - Starý Lískovec!

• 1+kk -1+1: může být v přízemí,  
      nejlépe s balkonem
• 3+1: po rekonstrukci, OV i DB,  
             do 2,3 mil.
• 4+1: nevadí i původní stav,    
            ale byt nesmí být přízemní

CHCete prodat svůj byt?

Svěřte prodej REAL SPEKTRU!
Našim klientům nabízíme
profesionálně odvedenou 
práci a advokátní úschovu 
kupní ceny zdarma!
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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

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

!!!OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ!!!
Hotovost do 24 hod.

 773 07 96 68

VYPLATÍME ZA VÁS – exekuce, dluhy, 
zástavy, privatizace, dražby 

100% právní dohled – seriózní jednání –
najdeme Vám náhradní bydlení

Bayerova 40,602 00, Brno

 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

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, Bohunice, 
Starý Lískovec, Útěchov

a do magazínu 
Národního divadla Brno DIVA

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých 
tel.: 533 42 40 46, 602 891 347

www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Parkování ve dvoře

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42

Mendlovo nám. 8, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 543 21 23 11

Vídeňská 14, Brno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28


