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Máme zde duben, 
ale venku to vy-

padá jako v květnu. 
Všechno pučí, všech-
no se nalejvá… Stro-
my a keře se oděly do 
květovaných šatů. Je 
jaro, ten nádherný čas, 
kdy si všichni můžeme 
vychutnávat životodárnou moc 
slunečních paprsků a zažívat ra-
dost z probouzející se přírody. Jak 
málo se dokážeme zastavit v tom 
dnešním shonu a radovat se ze 
všech těch „maličkostí“, které nás 
obklopují.

Je ale pravdou, že způsob jara 
nemůžeme ovlivnit. Co ale ovlivnit 
dokážeme, je dění v naší městské 
části. Tak jako se probouzí příroda 
ze svého spánku, tak se pomalu 
a jistě začíná „probouzet“ činnost 
naší radnice a v dohledné době 
začnou být realizovány připravo-
vané akce, o kterých bych vás nyní 
chtěl informovat. O ZŠ Labská, pro-
stranství u supermarketu Albert 
a restauraci Don vás již v minulém 
čísle informoval pan starosta. Chtěl 

Zápisník místostarosty
nebezpečí úrazu. Připravujeme 
rekonstrukci zdrojů tepla ve všech 
našich mateřských školách. Jsou 
již zastaralé a v nevyhovujícím 
stavu. Od této akce si slibujeme 
značnou finanční úsporu za vytá-
pění. V přípravě je také zateplení 
fasády, výměna oken a oprava 
střechy u jednoho z posledních 
objektů, který naše městská část 
spravuje a kterým je SVČ Linka 
na ulici Kosmonautů. Nechci vás 
zahltit informacemi o všech akcích, 
které radnice připravuje k reali-
zaci v letošním roce a proto bych 
s výčtem prozatím skončil. Není 
toho zrovna málo a čeká nás jistě 
spousta práce.

Dále bych vás chtěl informo-
vat o novince, kterou jsme použili 
v souvislosti s čištěním a údrž-
bou veřejných prostranství. Od 
letošního roku máme novou firmu 
na úklid a údržbu veřejného pro-
stranství, ať už jsou to komunikace 
či veřejná zeleň. Tato nová firma 
disponuje tzv. vysavačem psích 
exkrementů, kterých je v našich 
zelených plochách až neúměrně 
mnoho. Doufám, že tato technolo-
gie nám výraznou měrou pomůže 
vyčistit zelené plochy v naší měst-
ské části. Je to určitě dobře, ale na 
druhou stranu si říkám, jestli to 
není zbytečné mrhání finanční-
mi prostředky. Nemuseli bychom 
totiž čistit tímto způsobem zatrav-
něné plochy, kdyby nebyli mezi 
námi neukáznění majitelé čtyřno-
hých miláčků. Kdyby totiž každý 
po svém pejskovi, který vykoná 
svou potřebu na veřejné ploše, 
uklidil, nemuseli bychom čištění 
trávníků od psích exkrementů 
vůbec řešit. To jestli je uklizeno 
veřejné prostranství nezáleží na 
firmě, která úklid provádí, jestli 
uklidí nebo ne, ale záleží to na 
každém z nás, jestli tuto plochu 
znečistíme, či nikoli. Je to pro-
blém, který jistě stojí alespoň za 
zamyšlení.

bych na něj nyní navázat 
a prezentovat zde další 
akce, které jsou pro vás 
připravovány. Není jich 
málo a proto se omezím 
pouze na jejich výčet 
s velmi krátkým popi-
sem. Jako první bych zde 
uvedl výstavbu nových 

parkovacích míst na ulici Kyjevské, 
které jistě potěší mnohé motoristy 
řešící dnes a denně problém par-
kování. Parkoviště bude umístěno 
v prostoru po odstraněné stavbě 
SVČ, tzv. Domeček. Další připra-
vovaná akce jistě potěší nájemce 
obecních bytů. V plném proudu je 
totiž příprava rekonstrukce výta-
hů a dále pak rekonstrukce lodžií 
a balkónů. Poslední zmíněné se 
týká ulice Kurská, Kyjevská a uli-
ce Kosmonautů 23. Před realizací 
je také dobudování chybějícího 
chodníku na ul. Karpatská. Opra-
vou projde také chodník na za-
hradě ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
okolo dětského hřiště, které slou-
ží dětem z mateřské školy. Ten je 
již v havarijním stavu a hrozí zde 

Během prvního březnového dne jsme oficiálně přivítali další občánky 
Starého Lískovce. Do prvních (i dalších) krůčku přejeme hodně štěstí!

Vítání občánků

Krátké, ale jistě radostné sdělení 
mám pro uživatele obecních bytů. 
Rozhodnutím Rady MČ Brno-Starý 
Lískovec se jejich nájem v příštích 
dvou letech zvyšovat nebude. Vě-
řím, že to všechny dotčené jistě 
potěší.

Poslední věc, na kterou bych 
vás chtěl upozornit, je skuteč-
nost, že v nejbližších dnech začne 
probíhat čištění komunikací po 
zimním období. Týká se to i všech 
parkovacích míst. Věnujte prosím 
zvýšenou pozornost přenosnému 
dopravnímu značení, které o této 
skutečnosti informuje. Předejde-
te tak nepříjemnostem v podobě 
odtaženého vozidla a ušetříte ne-
malou finanční částku.

Přeji vám všem krásné jarní dny 
plné sluníčka, rozkvetlých stromů 
a keřů, zpívajících ptáků a hodně 
osobní pohody. Ať toto vše naplní 
vaše srdce radostí.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček
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Naši jubilanti
Aibl Miloš
Baranová Zdenka
Beránek Stanislav
Bezděková Olga
Březnová Františka
Bublová Liliane
Buďa Josef
Carda Jiří
Cibulková Alena
Cupáková Jarmila
Čermáková Heřma
Čermáková Marie
Černická Marie
Čief Oktavian
Dědek Karel
Dokoupilová Zdeňka
Doležalová Ludmila
Drašková Helena 
Durec Imrich
Folprechtová Marie
Fouldová Marcela
Fučík Adolf
Grusová Emílie
Haluza Zdeněk
Hercik Alois
Himr Jan
Himrová Božena
Hlaváčová Blažena

Horňák Josef
Hřebíček Bohuslav
Chadzivasiliu Simela
Chlubnová Marie
Chromčák Jiří
Janoušková Věra
Jaroš Karel
Jašová Alena
Juráčková Dana
Kadrnožka Zdeněk
Kaláb Milan
Kalasová Danuše
Kamenická Pavla
Kaplan Jiří
Kazdová Vlasta
Kellnerová Marie
Klement Pravoslav
Klognerová Terezia
Knotková Eva
Kocáb Roman
Kočka Josef
Komárková Jiřina
Komínková Marie
Konrádová Anna
Kopecký Milan
Kopřivova Jiřinka
Kozlová Květoslava
Kubeš Ladislav

Kuvík Ľudovít
Lněníčková Anna
Lukášová Bohumila
Marenčáková Mária
Melkesová Františka
Měrtlová Emílie
Müller Adolf
Musilová Helena
Navrátil Blahoslav
Navrátilová Eliška
Navrátilová Stanislava
Nepejchal Josef
Neuschlová Jana
Neuwirth Stanislav
Nováková Věra
Novotný Vladimír
Novotný Vladimír
Ondruška Jan
Papežíková Anežka
Pazourková Hedvika
Pešková Božena
Pichová Ludmila
Pilch Josef 
Poláček Oldřich
Polách Ladislav
Poletin Jaroslav
Prchalová Jana
Procházka Rostislav Tradičně se v tomto období přeje i našim jubilantům.

Rajmic Vojtěch
Rechová Marta
Rybníček Jiří
Řezáč Jiří
Řídká Ludmila
Schöller Oldřich
Schöniger František
Skoupý Josef
Slámová Blažena
Smržová Marie
Soukopová Alena
Strmiska František

Studénka Josef
Suchá Marta
Sulcer Oldřich
Sýkorová Marie
Šebesta Josef
Šmídová Blažena
Šťávová Marie
Štětka Jaroslav
Švestka Jiří
Tomanová Marie
Treuová Jaroslava
Tuček Stanislav

Valečková Anežka
Valentová Milada
Vápeníčková Julie
Vaverková Jitka
Vejběra Jiří
Veselý Josef
Vlasáková Irena
Vlčková Jindra
Voborná Bedřiška
Vondroušová Antonie
Všetečka Milan
Zavadilová Anežka

Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Termíny v roce 2014: 10.5. / 31.5. / 21.6. / 19.7. / 30.8. / 20.9. /  
11.10. / 8.11. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová,  
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 do 12 hodin

Starolískovecké  
farmářské  
trhy     12. 4. 

2014
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Volby do Evropského parlamentu – INFORMACE

17. 4. Zelený čtvrtek 
18.00 mše svatá s umýváním 
nohou na památku ustanovení 
Eucharistie, adorace

18. 4. Velký pátek 
12.00–18.00 modlitební bdění
15.00 pobožnost křížové cesty
18.00 obřady Velkého pátku

19. 4. Bílá sobota
9.00 modlitba Ranních chval 

a začátek modlitebního bdění
21.00 Velikonoční vigilie

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně 
7.30 mše svatá
9.30 mše svatá (žehnání pokr-
mů po obou mších svatých)

21. 4. pondělí ve velikonočním 
oktávu 
7.30 mše svatá

1) Služba na Úřadě městské 
části Brno-Starý Lískovec

13. dubna 2014 – neděle - 
v době od 8.00 do 16.00 hodin – 
zápis do seznamu voličů - cizinci

Ustanovením § 29 odst. 1 zákona 
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evrop-
ského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o volbách 
do EP“) je dáno, že tento den je po-
sledním dnem lhůty, kdy občan - vo-
lič jiného členského státu Evropské 
unie, který hodlá hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území 
České republiky a má v MČ Brno-Sta-
rý Lískovec trvalý nebo přechodný 
pobyt, může podat žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu.

8. května 2014 – státní svátek 
– v době od 8.00 do 16.00 hodin 
– voličské průkazy

V tento den končí lhůta pro 
podání žádosti o vydání volič-
ského průkazu.

Volič, který je v MČ Brno-Starý 
Lískovec zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamen-
tu a nebude moci anebo nehodlá 
volit ve volebním okrsku, pro který 
je tento seznam veden, může požá-
dat o vydání voličského průkazu 
(VP) ode dne vyhlášení voleb, 
a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb (tj. nejpozději 
8. května 2014 do 16 hod.) Úřadu 
městské části Brno-Starý Lískovec.

Od téhož data je teprve možno 
vydávat VP osobně voliči, nebo 
osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voli-
če, který o vydání VP do 8. 5. 2014 
požádal. VP může být také voliči 
zaslán doporučenou poštou.

VP opravňuje voliče ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu 
k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky.

2) Seznam voličů
Voliči mají možnost osobně 

v úředních hodinách ve lhůtě do 
13. 4. 2014 na Úřadě městské části 
Brno-Starý Lískovec u pověřených 
úřednic (Bušovová, Novosádová, 
Prátová) zjistit, zda jsou zapsáni 
v seznamu voličů.

3) Změna bydliště
Volič, který se v období od 14. 4. 

do 21. 5. 2014 hodlá přestěhovat, 
bude zapsán do seznamu voličů 
v novém bydlišti pouze po předlo-
žení potvrzení, že byl v původním 
bydlišti ze seznamu vyškrtnut.

Jednodušší možností, jak si za-
jistit bezproblémovou účast na 
volbách, je nechat si v původním 
bydlišti vystavit voličský průkaz. 
I v tomto případě je posledním 
datem, kdy lze o voličský průkaz 
požádat, den 8. května 2014.

Další informace k volbám do 
EP získáte na telefonních čís-
lech 547 139 245, 547 139 243, 
547 139 242.

Bc. Eva Novosádová

Velikonoční bohoslužby ve farnosti

Volební okrsek č.  22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu

Volební okrsek č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha-
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy 

Volební okrsek č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1-9 lichá; U Pošty

Volební okrsek č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2–40; 
Malešovská; Malostranská; Martina Ševčíka; Příč-
ky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmonautů 11–15 

Volební okrsek č. 22005
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8, 10–18 sudá; Karpatská; 
Kroupova 42–108; U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; ulice 
Kosmonautů 2, 17–23; Valašská

Volební okrsek č. 22006 
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská 

Volební okrsek č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13-17; Irkutská; Krymská 3-15 

Volební okrsek č. 22008
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá, 20–79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská

Volební okrsek č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; Vltavská 
2–8 sudá

Volební okrsek č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 lichá;  
Vltavská 1,3 

Volební okrsek č. 22011
volební místnost:  ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiště 
15, 17 

Volební okrsek č. 22012
volební místnost:  ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá

v MČ Brno-Starý Lískovec

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vážení senioři bydlící ve Starém Lískovci, máte všichni Senior pas?  
Seniory jsou občané nad 55 let a mají možnost získat Senior pas, 

který jim umožňuje získávat finanční výhody u různých organizací nejen 
v Jihomoravském kraji. Tak například je možno získat slevu do divadla na 
určitá představení nebo slevu na cestování s Čedokem či slevu na opra-
vu vašeho počítače. A tak bych mohl vyjmenovávat stovky organizací, 
které nabízí seniorům slevu. Kde se takový senior pas získá?  Kontaktní  
centrum projektu Brno je na Mendlově náměstí 1a, telefon 543 212 870. 
Přivítají vás v pondělí, středu a pátek od 9 do 12 hod. V pondělí a středu 
je také odpolední činnost centra od 13 do 15 hodin. Těch výhod, které 
přináší Senior pas, je mnoho a je vhodné, aby se senioři z naší městské 
části navzájem informovali a využívali je.

Antonín Horák

Senior pasy
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v MČ Brno-Starý Lískovec v roce 2014

Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch

Blok 
č. 1

Blok 
č. 2

Blok 
č. 3

Blok 
č. 4

Blok 
č. 5

Blok 
č. 6

zákos

blokové čištění po zimním období 7. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4. 11. 4. 14. 4. po zimě provádí Bkom

blokové čištění včetně chemické likvidace 
plevele

26. 5. 27. 5. 28. 5. 29. 5. 30. 5. 2. 6. 12.6. noční z 12. 6. na 13. 6.

blokové čištění před zimní údržbou 3. 11. 4. 11. 5. 11. 6. 11. 7. 11. 10. 11. 23.10. noční z 23.  na 24. 10.

Čištění provádí firma A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Korejská 4, 
616 00 Brno

Odtahy vozidel dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích zajišťuje pro město Brno společnost Brněnské komunikace 
a.s., prostřednictvím firmy Černý.

Sídlo firmy a odtahová plocha – Jihlavská, areál ležící při křižo-
vatce ulic Jihlavská x Osová, naproti výškové budově FN Bohunice. 
Autobusová a trolejbusová zastávka Pod nemocnicí, autobusy č. 
50, 69, 91, trolejbus č. 25, 29.

Telefon: 547 357 384.

Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost 
na číslo 158 – Policie České republiky.

Čištění je oznámeno umístěním přenosných dopravních zna-
ček sedm dní předem s vyznačením data dne čištění na dodatkové 
tabulce. Upozorňujeme na nutnost sledovat termíny na těchto 
přenosných dopravních značkách a umožnit bezproblémový pohyb 
vozidel provádějích čištění. Termíny čištění jsou rovněž avizovány 
na úřední desce MČ Brno-Starý Lískovec a na webových stránkách 
www.staryliskovec.cz.

Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění 
čištění komunikací a parkovišť na vyznačených lokalitách 
s vozidly neparkovali, jinak budou parkující vozidla odtažena 
(dle ustanovení § 19 odst. 6, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích v platném znění) na náklady jeho provozovatele.

Odbor všeobecný
úsek místního hospodářství

Blok č. 1
Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, 
vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parkoviště před 
domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská – parkoviště 
nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.

Blok č. 2
Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 
17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto 
bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť

Blok č. 3
U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, 
U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Boso-
nožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací 
komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4
Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, Oderská x 
Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel 

a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy 
k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5
Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště, Krymská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Ma-
lešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova

Blok č. 6
U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, 
Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná i za 
dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro 
parkování vozidel.

Zákos
Místní komunikace ZÁKOS,  Akademická vč. parkoviště, Bítešská, El. Pře-
myslovny, Jemelkova, Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová a komu-
nikace na Ostopovice.
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Ohlédnutí za lyžařským kurzem
aneb rozloučení se zimou na ZŠ Labská

Vynášení Moreny

Už tradičně vyjeli naši „sedmáci“, doplnění o zájemce z osmé třídy, na 
lyžařský výcvikový kurz. Potřetí za sebou byly naším cílem Jeseníky, 

konkrétně rekreační středisko Relaxa v okolí Rýmařova. I když letošní zima 
byla ve znamení holých strání i na horách, sjezdovka byla připravena tak, 
aby si na své přišli méně i více pokročilí lyžaři.

Jsme velmi rádi, že s námi každý rok vyjede většina žáků sedmých tříd, 
včetně mnoha dětí, které jsou úplnými začátečníky. Víme, že se nejedná 
o levnou záležitost a děkujeme rodičům, že tyto finanční prostředky pro 
své děti najdou a uvolní. Abychom to těm, kteří jinak nelyžují, trochu 
ulehčili, nabízí naše škola zapůjčení lyžařského vybavení za symbolic-
kou cenu. Tato služba je každý rok několika rodiči využita, a proto jsme 
i letos investovali do nákupu dalšího vybavení pro potřeby našich žáků.

Už teď se těšíme na příští rok!
Mgr. Petr Urbánek, ředitel ZŠ Labská

V úterý 25. března pořádala ZŠ 
Labská rozloučení se zimou. 

Vše začalo odpoledne na prostran-
ství před školou, kde si pěvecký 
sbor Zpěváček pod vedením paní 
učitelky Horáčkové a Spěvákové 
připravil pásmo lidových písní 
proložené seznámením s různými 
lidovými zvyky, které se vztahují 
k vítání jara. Po tomto programu 
se členové sboru chopili nádherně 
vyrobené Moreny a jako symbol 
zimy ji za zvuku klepání do při-
praveného nádobí celý průvod 
vyprovodil na trase kolem školy.

Na školním hřišti pak proběhlo 

polévání Moreny, které si nadšeně 
užilo několik desítek přítomných 
dětí. Celá akce byla zakončena 
opékáním připravených špekáčků. 
I když bylo v prostoru kolem ohnišť 
více než sto hostů z řad našich 
žáků, jejich rodičů a zájemců z ma-
teřských školek, vše proběhlo or-
ganizačně bez problémů a všichni 
si nejen pochutnali, ale i popoví-
dali. O tom, že byla akce vydařená 
svědčí i to, že hodně návštěvníků 
se zdrželo až do 18 hodin.

Mgr. Alena Svobodová
zástupkyně pro 1. stupeň
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Rok se s rokem sešel a opět začíná veselé období masopustu. Školní 
družina Základní školy Bosonožská pořádala 27. února maškarní 

karneval. Nejprve se vyzdobily prostory družiny i chodby maskami 
a škraboškami, které děti vyráběly několik dní předem a když si ve čtvrtek 
přinesly masky a převleky, jejich rej mohl začít.

Při úvodní promenádě se představily různé pohádkové a nadpřirozené 
bytosti. Na parketu se proháněly zvířátka, víly, princezny, piráti a spousta 
dalších krásných masek. Všechny děti, které se karnevalu zúčastnily, 
dostaly sladké odměny. Bylo to krásné odpoledne a nezbývá než se 
těšit na další masopust.

Vychovatelky školní družiny 
ZŠ Bosonožská 9

Letos jsme opět poprosili naše velké kamarády, jestli by nám pomá-
hali s pracemi na zahradě naší školky. Díky vstřícnosti vedení ZŠ 

Bosonožská 9 k nám ihned, v rámci pracovních činností, zavítali žáci 
osmých a devátých tříd. Pod vedením pana učitele Mgr. Mariana Pivce 
se jim v krátké době podařilo společnými silami očistit naši zahradu od 
pozůstatků zimy a my si tak v teplých jarních dnech konečně můžeme 
začít naplno užívat všech zákoutí naší veliké zahrady.

My, děti z MŠ Bosonožská 4 vám, našim velkým kamarádům, tímto 
moc děkujeme za úklid, že k nám chodíte s úsměvem a ochotou. Jdete 
nám tím dobrým příkladem a my si toho moc vážíme. Těšíme se na další 
společná setkání.

Děti z MŠ Bosonožská 4

Masopust ve školní družině Poděkování

Ukázkové hodiny ve speciálních třídách ZŠ Bosonožská má bronz i zlato

Otevřeni veřejnosti Závody v plavání

Ve středu 12. 3. 2014 uspořádala 
ZŠ Bosonožská pro rodiče a zá-

jemce z řad odborné i laické veřej-
nosti ukázkové hodiny práce žáků se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi, kteří jsou začleněni do výuky ve 
speciálních třídách. Přestože hodiny 
proběhly v odpoledních hodinách, 
děti ukázaly všem přítomným (s ra-
dostí, trochou trémy a s minimální-
mi známkami únavy) co se již naučily 
a také jak se to naučily.

Návštěvníci mohli během vy-
učovací hodiny sledovat, jak se 
žáky pracují jejich třídní učitelky 
(speciální pedagožky), jak pestrá 
a zajímavá výuka zde probíhá na 
podporu motivace a pro eliminaci 
únavy. Hodiny byly ukázkou ne-
jenom vědomostí dětí, ale i jejich 
praktických dovedností a šikov-
nosti.

D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Vybraní žáci z 3., 4. a 5. ročníků 
se na konci února zúčastnili 

plaveckých závodů v bazénu na ZŠ 
Labská. Letošní hojná účast všech 
přihlášených škol předčila oče-
kávání. Jednotlivé kategorie byly 
rozděleny dle věku dětí, plavali 
zvlášť chlapci a dívky, a to podle 
vybraného stylu.

Všichni žáci naší školy překonali 
prvotní trému a statečně bojovali 
ze všech sil. I přes velkou konku-

renci se podařilo vybojovat dvě 
medailová místa. Michal Kubín si 
v kategorii 4. tříd chlapců a pla-
veckém stylu kraul doplaval s nej-
lepším časem pro zlatou medaili 
a v plaveckém stylu prsa si vyslou-
žil medaili bronzovou.

Moc gratulujeme a ostatním 
plavcům děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy ZŠ Boso-
nožská.

Mgr. J. Knotková, ZŠ Bosonožská
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„Tak a teď Ty!“ Zahraniční stáž ve Španělsku

Přestože nám letošní zima ne-
dopřála příliš sněhových rado-

vánek, příroda odpočívá a zvířátka 
hledají potravu, kde můžou. MŠ 
Oderská se tak rozhodla, že ptáč-
kům na své zahradě vyrobí dárky 
v podobě budek a krmítek.

Každá třída pozvala své tatínky, 
aby společně strávili část odpole-
dne. Tatínci nás velmi mile pře-
kvapili, když otevřeli dveře třídy, 
rozbalili nářadí a s chutí se pustili 
do práce. Malé stolečky se rázem 
proměnily v dílnu, ze které se ozý-
valo veselé povídání a smích, ale 
také zvuky broušení, cinkot hřebí-
ků a rány kladiva.

Společná práce šla dobře od 
ruky a všechny bavila. Obličeje dětí 
přímo zářily štěstím a svoji radost 
si nenechaly jen pro sebe. Bylo 

krásné vidět spolupráci a souhru 
velkých a malých rukou, dětskou 
jistotu po tátově boku a důvěru 
otce vloženou dítěti ve slovech: 
„Dívej, tak a teď ty!“!

Budek a krmítek rychle přibý-
valo, a tak než jsme se nadáli, byly 
všechny hotové. A protože se říká 
„sdílená radost je dvojnásobná ra-
dost“, rozhodli jsme se, že krmítka 
nebudou nejen na stromech naší 
zahrady, ale i u domova důchodců 
a na ekologické zahradě naší MČ, 
a společně jsme je tam odnesli.

Víme, že v dnešní době je čas 
jedním z nejdražších pokladů, 
a proto tatínkům za tyto vzácné 
chvíle děkujeme a těšíme se na 
další společné zážitky.

K. Hrdinková

Miniškolka Leskavička
Vážení rodiče, pokud se vám 

nepodařilo umístit své dítě do 
předškolního zařízení a hledáte 
kvalitní a zajímavou školku rodin-
ného typu s výukou anglického 
jazyka a zájmovými programy, 
které jsou uzpůsobovány potře-
bám dětí a jejich věku, tak jsme 
tu právě pro Vás.

Miniškolka LESKAVIČKA je urče-
na pro děti od 2 do 6 let. Celková 
kapacita školky je 15 dětí. Najde-
te nás v nově vzniklém bytovém 
komplexu Leskava v Brně, Starém 
Lískovci, U Leskavy 20, kde využí-
váme zcela nový a pěkně vybave-
ný prostor o celkové ploše 150 m2. 
Naši snahou je vytvářet harmonic-
ké a klidné prostředí, kde se děti 
cítí šťastně a spokojeně.

Provozní doba školky je od 7.00 
do 17.00 hodin ve všední dny, 
včetně prázdnin. Přihlášky a více 
informací naleznete na našich 
webových stránkách www.mini-
skolka-leskavicka.cz

Těšíme se na vás a vaše děti.
Tým miniškolky LESKAVIČKA 

Vybraní studenti Vysoké školy 
obchodní a hotelové v Brně 

– Hana Mutlová, Jan Lexa, Michal 
Veselský a jejich pedagog Mgr. 
Tomáš Ulbrich, Ph.D. – se v polo-
vině února zúčastnili čtrnáctiden-
ní pracovní stáže ve španělském 
městečku Sant Llorenç d‘Hortons 
nedaleko Barcelony.

Čtveřice Čechů se aktivně podí-
lela na přípravě pokrmů, které byly 
podávány na světovém kongresu 
mobilních technologií konaném 
od 24. do 28. února 2014 v kata-
lánské metropoli. Práce probíha-
ly ve společnosti Food & Mambo, 
jejichž klienty byly renovované 
firmy NOKIA, HTC, Intel a Lenovo. 
Společnost mimo jiné zajišťuje ca-
tering v rámci seriálu Mistrovství 
světa Motocyklů včetně brněnské 
Grand Prix České republiky 2014.

Účastníci stáže se na dva týd-
ny stali součástí sehraného týmu 
španělských kuchařů a byli jim po 
celou dobu nápomocni. Mohli se 
seznámit, ochutnat a pracovat 
s potravinami té nejvyšší kvality, 
vše za přísných hygienických pod-
mínek. Součástí pracovní výbavy 
byly kromě ostrých nožů jedno-
rázové rukavice, zástěry, roušky 
nebo pokrývky hlavy, protože 
právě hygiena hraje při takové 
činnosti velkou roli. Další nemé-
ně důležitou technologií byla 
automaticky regulovaná teplota 

v jednotlivých kuchyních, chladí-
cích místnostech a skladech z dů-
vodu zachování čerstvosti potravin 
od samého začátku přípravy až 
po servírování hostům. Studenti 
se shodli, že těchto poznatků je 
dobré se držet a předat je dál i do 
kuchyní českých restaurací. Nápl-
ní jejich práce byla také účast na 
obchodních jednáních, účast při 
plánování harmonogramu práce 
na každý den a získávání nových 
vědomostí ze španělské kuchy-
ně. Kuchařskému týmu po celou 
dobu velel Roger Aubets Collados, 
šéfkuchař, který v minulosti pra-
coval v restauraci držící ocenění 
rovnou tří Michelinských hvězd. 
Druhá polovina zahraniční stáže 
probíhala v Barceloně, kde byly 
pokrmy servírovány zástupcům 
předních společností zabývajících 
se mobilními technologiemi.

Účastníci se ze Španělska vrá-
tili s mnoha gastronomickými 
zkušenostmi a zážitky, o které se 
podělili se svými spolužáky, přáteli 
a kolegy. Tuto a jí podobné stáže 
by rádi doporučili ostatním a také 
poděkovali za její zprostředkování 
Vysoké škole obchodní a hotelo-
vé v Brně a Evropské Unii, která ji 
finančně podpořila.

Hana Mutlová, Jan Lexa, 
Michal Veselský 

a Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D.
účastníci stáže
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Účast  studentů Hotelové školy na veletrhu Salima 2014

Ve dnech 25.–28. 2. 2014 se konal 
potravinářský veletrh Salima, 

který prezentoval potraviny, nápoje 
a potravinářské technologie zemí 
střední a východní Evropy. Veletrh 
byl kulinářským zážitkem nejen pro 
odborníky z potravinářských branží, 
ale i pro širokou veřejnost, která 
ochutnala kvalitní a cenami ověn-
čené potraviny a nápoje. Cílem bylo 
podpořit zájem veřejnosti o kvalitní 
potraviny a nápoje českých firem, 
které jsou nositelé značek kvality, 
nebo chráněných označení původu. 
Proběhla i prezentace gastronomic-
kých novinek, kulinářských show, 
vaření live, ochutnávek a degustací. 

Bezpečně šlápnout do pedálů

Mírná zima mnoho vyznavačů cyklistiky 
zlákala šlápnout do pedálů dřív, než bývá 

obvyklé. Bohužel ne každý dospělý, který se 
chystá na vyjížďku s dětmi školního či ještě 
útlejšího věku má úplně jasno v tom, jaká zá-
konná ustanovení je třeba respektovat.

Chcete mít přesné informace a nechcete 
trávit nespočet hodin hledáním na internetu 
nebo obíháním prodejen? Pro všechny, kteří míří 
s dětmi na silnice či cyklostezky a rozhodně při 
rozhodování co přesně koupit či zapůjčit nemíní 
nic podcenit, připravila městská policie ve svém 
Poradenském centru aktuální téma „Bezpečně 

s dětmi na kole“. Od března až do konce května 
si tak na Křenové 4 můžete zblízka prohlédnout 
dětskou cyklosedačku, tažnou tyč či vozík za kolo 
a strážníci vám bezplatně poradí, co vše musí tyto 
doplňky splňovat, aby byly způsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích. Proč používat pří-
věsný vozík za jízdní kolo a jak staré dítě v něm 
může jezdit? Musí mít přilbu? Může přívěsný 
vozík nahradit kočárek? Jaké jsou výhody a nevý-
hody předních a zadních cyklosedaček? Na tyto 
a další dotazy najdete odpověď v Poradenském 
centru MP Brno, kde jsou také k volnému odběru 
připraveny tematické letáky a brožury.

Příchozí mají možnost ověřit si svoje vědo-
mosti vyplněním krátkého testu. V případě 
správnosti si odnesou malý dárek v podobě 
praktické samonavíjecí reflexní pásky. A pokud 
svůj bezchybně vyplněný lístek navíc necháte 
zařadit do jednorázového slosování (proběhne 
30. května), můžete se právě Vy stát výhercem 
atraktivní ceny – zapůjčení dětského vozíku 
nebo tažné tyče na víkend zdarma.

Poradenské centrum MP Brno na adrese 
Křenová 4 je otevřeno denně od 7.30 do 
15 hodin, ve středu až do 18 hodin.

P. Šoba, MP Brno

Na veletrhu měla své pevné místo 
zážitková gastronomie, spojená 
s ochutnávkou regionálních spe-
cialit vyhlášených profesionálních 
kuchařů.

Odbornou praxi na veletrhu 
Salima vykonávali i studenti a stu-
dentky Hotelové školy, kteří praxí 
získali cenné zkušenosti a rozšířili 
si profesní kvalifikaci v oboru gas-
tronomie a hotelnictví. Cílem praxe 
studentů Hotelové školy bylo zvýšit 
si odborné kompetence a zajistit si 
tak následné lepší uplatnění na tu-
zemském i zahraničním trhu práce.

 Ing. Marie Bednářová
odborná učitelka

BRNO: Pěšky nebo na kole – hlavně bezpečně

Cyklistická sezóna se blíží

Jaro se blíží a s ním i teplé počasí, 
které láká cyklisty na vyjížďku 

do okolí. Mnozí však netuší, že při 
jízdě na kole se stávají účastníkem 
silničního provozu, proto by se 
měli chovat jako řidiči a dodržovat 
pravidla provozu na pozemních 
komunikacích.

Nesmíme zapomenut také na 
povinnou výbavu kola a před jíz-
dou vždy kolo řádně zkontrolovat. 
Přezkoumáme stav pneumatik, 
funkčnost brzd a řetěze. Důležitou 
roli v bezpečnosti hraje hlavně 
ochranná přilba, kterou je nutné 
mít nasazenou a řádně připev-
něnou (zabrání 85% úrazů hlavy 
a 88% úrazu mozku). Povinnost 
helmu použít mají děti do 18 let, 
ale doporučujeme ji nosit i oso-
bám starším. U cyklistů se zde 

jedná totiž o nejčastější příčinu 
zranění, či úmrtí.

Jak chodci, tak i cyklisté zapo-
mínají na správné oblečení obo-
hacené na reflexní prvky (reflexní 
prvky jsou pro řidiče viditelné až 
na vzdálenost 200 metrů). Cyklis-
tům připomínáme pravidlo „není 
důležité vidět, ale být viděn“.

Cyklisté porušují pravidla nej-
více v oblastech nerespektování 
dopravních značek a ignorováni 
světelné signalizace, jezdí za sníže-
né viditelnosti bez předepsaného 
osvětlení a mají nevyhovující stav 
kola. Cyklista je povinen za snížené 
viditelnosti mít za jízdy světelné 
označení připevněné na kole, kdy 
vpředu je zbarven bílým světlem 
a zadním světlem červené barvy, 
nebo i přerušovaným světlem čer-

vené barvy.
Se začátkem cyklistické sezóny 

se zde vyskytuje i množství krádeží 
kol. Majitelé by měli dát zřetel na 
zabezpečení a ochranu svého kola 
pomocí kvalitních zámků a vzít 
s sebou veškeré cenné doplňky.

POZOR: mějte na vědomí, že 
alkohol či omamné látky nepo-
žíváme před jízdou, ani během 
ní. Pokud je cyklista pod vlivem 
takových látek, ohrožuje sebe 
i ostatní. V takovém případě je na 
něj pohlíženo, jako na řidiče mo-
torového vozidla.

(NE) BEZPEČNOST – chodci či 
cyklisté si svoji cestu zpříjemňují 
posloucháním hudby ze sluchátek, 
ale často si neuvědomují, že tím 
ohrožují sebe i ostatní účastníky 
na silnici.

CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍ-
MÁTE – NESLYŠÍTE – NEREAGU-
JETE NA:

 – Dění ve svém okolí
 – Zvukové signály ostatních 

účastníků silničního provozu - 
(klakson vozidel – cyklistů - mo-
tocyklistů, hlasové upozornění 
ostatních chodců…)

 – Výstražné signály – (majáky, vý-
stražné znamení na železničním 
přejezdu, varovné vyzvánění 
tramvají…)

 – Vozidla kolem sebe
 – Náhle vzniklá nebezpečí: Vyjíž-

dění a couvání vozidel z neče-
kaných a nepřehledných míst

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK

Preventivně informační oddělení
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Ušijte si roztomilou tlustou slepici. 
Použijete ji nejen jako velikonoční 
dekoraci, ale i vaše děti si ji jistě 
oblíbí.

Co potřebujete:
dva kusy měkké látky 14 x 16 cm
kousek červené plsti na „hřebínek“ 
a nohy slepice, kousek žluté plsti 
na zobák, dva korálky na oči, 300 g 
rýže na výplň, nitě, jehlu, nůžky, 
špendlíky a šicí stroj

Z látky ustřihněte dva obdélníky 
14 x 16 cm. Z červené plsti vystři-
něte podle střihu dva „hřebeny“ 
a dva pruhy 18 x 2 cm pro nohy. 
Nastřihněte nohy do tří proužků 
do vzdálenosti 1 cm od kraje. 
Upleťte copánek (nohu) 2 cm od 
kraje a copánek zabezpečte ně-
kolika stehy. Ze žluté plsti ustřih-
něte dva čtverce o straně 2,5 cm. 
Přeložte každý na polovinu, aby 
se utvořil zobák. Zobák a hřebe-
ny položte na odélník tak, jak je 
znázorněno na obrázku.

Obdélníky společně sešpendlete 
a sešijte na třech stranách, přičemž 
ponechejte ve švu mezeru. Pak 
přeložte tak, aby boční švy ležely 
na sobě. Nasaďte nohy uvnitř v ro-
zích a dolní část prošijte. Obraťte 
na lícovou stranu. Přišijte dva malé 
korálky jako oči. Vyplňte slepici rýží 
a zašijte otvor.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Tlustá slepice Na dalším z výletů po okolí Brna 

se podíváme na příběh jedné 
jeskyně, která toho zažila poměrně 
dost. Pěší část trasy měří k devíti 
kilometrům, nachodíme toho ov-
šem více – a to při prohlídce. Jaro 
se jeví být spíše létem, proto je 
třeba využít hezkých dní k dalšímu 
poznání okolí našeho města.

Ideálním startovním místem je 
Adamov, konkrétně na východiště 
zelené trasy Adamov – zastávka. 
Do města je dobré vlakové spojení, 
navíc dojmy z výletu se průběhem 
dne budou už jen zlepšovat – jak-
mile budeme mít za sebou „proslu-
lé“ adamovské sídliště.

Kousek za městem můžeme od-
bočit na Alexandrovu rozhlednu. 
Ta je od roku 2009 nově otevřena 
a byla dokonce navýšena, takže 
v případě hezkého počasí nabízí 
pěkný rozhled na oblast Morav-
ského Švýcarska.

Stále po zelené dojdeme až do 
Babic nad Svitavou, kde je potřeba 
„přestoupit“ na červenou značku. 
Po ní pokračujme k místu, kde se 
trasa potkává s modrou značkou, 
odkud vede odbočka až k jeskyni 
Výpustek.

Ta si užila v uplynulých stale-
tích své. Nejprve ji obývali pravěcí 
lovci, kteří zde pravděpodobně 
zanechali nejméně ničivých stop. 
V 17. století už se do toho lidé 
obuli pořádně. Odvezli totiž část 
zdejších krápníků do umělé jes-
kyně na zámku Lednice. Místo po-

znamenala i těžba fosfátů a fakt, že 
se zde v krátkém sledu vystřídaly 
tři armády.

Prvorepubliková se zde poku-
sila zřídit muniční sklad, Němci 
tu vyráběli motory a na konci 
války stopy zahladili výbuchem. 
A nakonec armáda lidová – ta tu 
zřídila protiatomový kryt. Právě 
ten je podstatnou částí expozice, 
ve které ale můžeme obdivovat 
i původní (bohužel nikoliv nedo-
tčenou) krásu jeskyně.

Otevírací doba jeskyně je od 9 
do 16 hodin (v dubnu bývá v pon-
dělí zavřena). Vstupné je 110 Kč, 
existuje i možnost řady slev (od 
seniorské až po hromadné slevy). 
Prohlídka trvá přibližně 75 minut.

Máme-li už podzemí dost, 
můžeme vyrazit dál po červené 
a modré směrem na Křtiny. Od-
tud můžeme zamířit některým 
ze spojů MHD do Brna, nabízí se 
i prohlídka místního zámku či nád-
herného Chrámu Jména Panny 
Marie, dominanty obce, vystavěné 
dle Santiniho projektu.

Martin Lísal

Tipy na výlet – Jeskyně Výpustek

SDH Starý Lískovec – Sport
Vás zve na 2. ročník „PŘÍPRAVKOVÉ SOUTĚŽE“

Konanou pod záštitou starosty MČ Starý Lískovec Vladana Krásného 
a za přispění baru Pepino.

Disciplína: 60 metrů s překážkami  pro děti od 1 roku  do 8 let, 
zúčast nit se mohou všechny děti, tak jako v loňském roce. Děti ne-
musí navštěvovat kroužek hasičů, vše jim bude vysvětleno na startu.

Místo konání: Starý Lískovec, cesta mezi  vícegeneračním hřištěm 
a barem Pepíno (Bosonožská)

Datum konání: čtvrtek 8. 5. 2014,  začátek v 9.00 hod.
Startovné činí 20,- Kč.  Pro přihlášené do 1. 5. 2014 garantujeme 
malou odměnu.  

Kontakt:  Aranka Nováková 721 413 100 

Přihlášky: aranka.novakova@volny.cz 
(informace na www.sdhstaryliskovecsport.xf.cz)
Na hojnou účast se těší SDH Starý Lískovec- Sport 

  foto: Wikipedia Commons
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Gourmet

4 květináče, průměr 10 cm
500 g mouky
1/2 lžičky cukru
1 kostka kvasnic
1/4 l vlažného mléka
2 vejce
3 lžíce měkkého másla
2 lžičky soli
hrst čerstvých bylinek (petržel, 
pažitka)
mléko na potření

Květináče musí být čisté a samo-
zřejmě nové. Hliněné květináče 
jsem namočila asi na 2 hodiny do 
studené vody. Povrch květináčů 
jsem potom osušila a vyložila pe-
čícím papírem (po upečení chleba 
vypadá papír velmi dobře a deko-
rativně). Můžete zvolit místo pa-
píru třeba slaninu, ale pak pečlivě 
namažte okraje květináče tukem.
Prosijte mouku do mísy, udělejte 
důlek, přidejte cukr, rozdrobené 
droždí a zalejte vše trochou vlaž-
ného mléka. Nechte 20 minut od-
počívat, aby se kvasinky pěkně 
namnožily. Pak jednoduše přidejte 
zbývající přísady a uhněťte hladké 
těsto. Je-li to nezbytné, můžete 
přidat trochu mouky.
Hladké, dobře vypracované těsto 
přikryjeme utěrkou a při pokojové 
teplotě nechejte kynout, dokud 
není dvakrát tak velké. Po vykynu-
tí, jsem zapracovala do těsta hrst 
čerstvých bylinek.
Těsto rozdělte na 4 stejně velké 
koule, každou z nich dejte do při-
praveného hliněného květináče 
a nechejte znovu 15 minut vyky-
nout.
Povrch těsta pak potřete mlékem 
a dejte péct do předehřáté trouby 
na 200° C. Pečte asi 45 minut.
Chléb je výborný ještě teplý s čers-
tvým sýrem nebo dipem. (Květináč 
podrží teplotu chleba.)

Taťana Absolínová

Chléb pečený 
v květináčích

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

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

 �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!

 � Koupím byt 3+1 – 4+1 v blízkosti bohunické nemocnice, skrz dobrou 
dostupnost do mé práce. Tel.: 733 595 515.

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

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

 �Dětské tábory – sportovní, taneční, výtvarné, s flétnou, pro teenagery. 
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let, léto + Velikonoce. Tel. 541 229 122, 
www.drak.cz

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

 �Hledám ke koupi byt 1+kk – 2+kk s dobrou dostupností na MHD 
v Bohunicích a Starém Lískovci. Tel. 730 840 939

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707 www.vrbakuchyne.cz

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

U HŘIŠTĚ 17 
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE, LYMFATICKÉ A REFL. TECHNIKY 

tel.:  608 96 66 46 
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Aby mrtvých 
nebylo 

zapomenuto!

Na konci měsíce dubna, přes-
ně 27., to bude 70 roků ode 

dne, kdy byl v roce1944 ve věznici 
v Breslau za svoji odbojovou čin-
nost ve svých 24 letech popraven 
VLASTISLAV KROUPA, občan Sta-
rého Lískovce.

Na začátku války ve svých 19 le-
tech založil Vlastislav Kroupa od-
bojovou skupinu, která působi-
la v brněnském kraji. Měla přes 
200 členů. Dali si název „HNUTÍ 
SLOVANSKÉ DOMOVINY“. Byli to 
mladí lidé, kteří se nebáli posta-
vit proti nacismu. Tiskli letáky, 
obstarávali zbraně, učili se střílet, 
vyráběli výbušniny, ničili výrobky 
a stroje v továrnách, vagony na 
nádraží, pomáhali rodinám zatče-
ných i lidem v ilegalitě.

Až do roku 1942 unikali gestapu 
díky velmi dobré konspiraci. Zá-
sluhou zrádce pak bylo 67 členů 
skupiny postupně zatčeno. Do-
šlo na výslechy, mučení, věznění. 
Nejdříve ve věznici v Kounicových 
kolejích v Brně, pak byli vězni vla-
kem převezeni do Polska.

Tam byli ve věznici v Breslau po-
staveni před soud. Dostali různě 
velké tresty a 7 členů skupiny, mezi 
nimiž byl i Vlastislav Kroupa, pak 
trest nejvyšší – trest smrti!

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Památku účastníků protifašis-
tického odboje a 69. výročí osvo-
bození Starého Lískovce a Brna 
mohou občané uctít dne 24. dub-
na 2014 v 16.30 hodin u pomníku-
na Točné ulici.

Věra Hádlíková Ondrášková
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Nejrychlejší výkup 
RD, bytů a pozemků 

i zadlužených a v exekuci.
Vykupujeme obecní byty určené k privatizaci.

tel. 602 737 222, 777 554 043
www.rklederer.cz.

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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rest. Bohéma

Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

NÁVOD K PARKOVÁNÍ V                        U JANÁÈKOVA DIVADLA
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Po pøíjezdu k závoøe spustím pøední okénko automobilu a na parkovacím stojanu zmáèknu vyz-

naèené tlaèítko (knoflík). Za pár vteøin se objeví parkovací lístek. Ten vezmu k sobì a je tøeba jej

mít u sebe i mimo garáž. Nesmí být uložen vedle mobilního telefonu (maže údaje). Jedu buï

rovnì (ne s vozidlem na plyn) do 2 podlaží nebo doprava (jednosmìrka kolem parkovacích míst).

Tam i s alternativními pohony (200 míst).

Zaparkovat mohu kdekoli mimo 45 vyhrazených stání pro rezidenty ve 2. PP – pouze invalidé

a matky s dìtmi na rozšíøených parkovacích stáních (šíøka 3,5m). Parkuji uprostøed stání, aby

i mí sousedé pohodlnì zaparkovali.

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku Rooseveltova-Moravské námìstí k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla – po schodech nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

Po zaparkování vyjdu:

Pøi návratu do garáží je tøeba mít u sebe parkovací lístek, který sezasune do èteèky (èerným

proužkem nahoru) a pøi jeho vyjmutí se uvolní vstupní dveøe. U všech vstup jsou umístìny parko-

vací automaty. Do tohoto zasunu parkovací lístek a na displeji se mi ukáže kolik mám zaplatit. Pla-

tím mincemi 5, 10, 20, 50 Kè nebo bankovkami 100, 200, 500 Kè. U východu z prùchodu do diva-

dla lze platit platební kartou. Parkovací automat mi lístek vrátí a s jeho pomocí (zasunu do stojanu

pøi výjezdu z parkovištì) vyjedu z garáží ven.

- V 2 podzemním podlaží je oznaèeno a vyhrazeno 45 stání pro rezidenty.

- Ve všech prostorách parkovištì je zakázané kouøení.

- Odpadky nevyhazuji na podlahu, ale do odpadkových košù.

- Ve vozidle nenechávám dìti, psy a jiné živoèichy (upozoròujeme po dosavadních zkušenostech).

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování

Místodržitelský

palác

katastrální

úøad

400 parkovacích stání

pro vaše pohodlné parkování
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Místodržitelský

palác
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úøad

2.   Schodištìm nebo výtahem (B)

- na ulici Rooseveltovu - CENTRUM

- pøes pøechod do centra mìsta

- k Divadlu Bolka Polívky

- k Janáèkovu divadlu

- k restauraci Bohéma

- k Mahenovu divadlu

- k soudu

3.   Prùchodem z 1. podlaží

- pøímo do Janáèkova divadla

  – po schodech

     nebo proskleným výtahem

do foyer k šatnám 

- po schodech do restaurace Bohéma

4.   Podél hlavního vjezdu a výjezdu

- do parku

- na ulici Milady Horákové

- k bance ÈSOB

1.   Schodištìm nebo výtahem (A)

- na køižovatku

  Rooseveltova-Moravské nám.

  k pøechodu k tramvajím

- k Mìstskému divadlu na Lidické ul.

- ke Katastrálnímu úøadu

Po zaparkování vyjdete:

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

Parkovné :2014

PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony

možnost nabíjení elektromobilù

CENTRUM

CENTRUM

povoleno parkování vozidel na alternativní pohony    možnost nabíjení elektromobilù

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè

6.00 - 22.00 :

22.00 - 6.00 : 1 hod. 15 Kè

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

Parkovné :2014

INFO: tel. 733 143 550

www.jdparking.cz

www.jdparking.cz

Akutně hledáme 
ke koupi byt 

v Lískovci, finance 
připraveny. 

Prosím nabídněte. 
Tel.: 736 120 972.

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

608 000 555 

www.zahradnictvi-jura.cz
–	okrasné	stromy		

a	keře
–	ovocné	stromy	a	keře
–	skalničky,	trvalky,	

letničky,	balkónovky

–	kámen	

–	lekníny
–	úprava	a	výsadba	

zahrad
-	keramika

Tel.: 777 043 833
Ul. Točná, Starý Lískovec
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e-mail: jurakadanka@seznam.cz

	od	9.	5.	prodej	živých	pstruhů

Hledáme rodinný dům k bydlení 
i podnikání, byty v osobním 

i družstevním vlastnictví, 
děkujeme za nabídku.

Volejte:
Ondřej Pelikán 
774 740 361

www.unicareal.cz
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CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

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

Objednávejte na telefonu 539 01 01 01 nebo na www.netbox.cz

Sestavte si svou televizi na míru
•  svobodný výběr televizních kanálů
•  plaťte jen za to, co chcete sledovat
•  funkce chytré televize (zastavení programu, možnost vrátit
    zpět až o 48 hodin, přehrání pořadu od začátku)

VRAŤTE PROGRAM V TV
AŽ O             HODIN ZPĚT48

POUZE U NÁS

TELEVIZNÍ
TARIFY

BUDOUCNOSTI

WWW.NETBOX.CZ
U VÁS DOMA JIŽ OD 1. 4. 2014

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

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

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

 773 07 96 68Bayerova 40,602 00, Brno




