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Vážení spoluobčané,
v lednovém zpravodaji 

jsem avizoval, že se do-
končují přípravné práce 
k zahájení kompletní revi-
talizace ZŠ Labská. A jsem 
velmi rád, že v dnešních 
dnech už mohu říci, že 
samotná akce byla zahájena (po-
drobnosti o ní uvádíme v samo-
statném článku na straně 4). Takhle 
na papíře se to možná nezdá – na-
píše se částka, objem prací, kolik 
kdo zaplatí. Hotovo.

Za těmi čísly a řádky je ovšem 
ukryto mnohem víc. Ač to zní 
možná podivně, dostat se do této 
finální fáze trvalo šest let. Nechci 
se tu rozepisovat, proč tomu tak 
bylo a co vše je třeba v takovém 
případě podstoupit, to je konec-
konců naše práce a mělo by to být 
samozřejmostí. Těch šest let ale 
bylo opravdu dlouhých a jsme rádi, 
že se povedlo kýženého a dlouho 
očekávaného cíle dosáhnout.

Projekt, který je z části hrazen 
i z programu Zelená úsporám, 
ušetří obrovské náklady za ener-
gie a zajistí, že škola bude šetrnější 
k životnímu prostředí. Vše je navíc 

Zápisník starosty
byla realizována a ve zlomových 
okamžicích celý projekt „podržel“.

Nyní věříme, že se navlas to 
stejné povede zrealizovat i na 
Základní škole Bosonožská. To 
je totiž další a poslední cíl, který 
před sebou ve starolískoveckém 
školství máme – a pokud se vše 
zvládne s úspěchem, budeme mít 
ve Starém Lískovci odvalen z cesty 
jeden obrovský balvan a zcela vy-
řešeno zázemí pro naše základní 
školství. Tak jak jsou už vyřešeny 
naše mateřské školky, které všech-
ny byly zrekonstruovány v minu-
lých letech.

Na závěr bych vám rád sdělil, že 
v těchto dnech nabylo právní moci 
„územní rozhodnutí“ rekonstrukce 
prostranství u Alberta a Donu. Pár 
fotografií z vizualizace budoucí-
ho prostranství naleznete na této 
straně.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
co nejpříjemněji prožitý měsíc 
březen, který voní jarem více, než 
bývalo v minulých letech obvyklé.

Váš starosta Vladan Krásný

specifické v tom, že Lab-
ská není „jen tak nějaká“ 
škola. Je to instituce s roz-
šířenou výukou sportu, 
konkrétně ledního hoke-
je. Její součástí je také ba-
zén, což je v dnešní době 
už tak trochu unikát. Zá-

kladních škol s provozuschopným 
bazénem je v celém městě Brně 
dnes už jen 9. I proto jsme rádi, že 
také v tomto směru byl náš projekt 
úspěšný.

Základní škola Labská tak může 
nadále přispívat k dobré repre-
zentaci naší městské části, což 
jí jde nejen díky hokejistům, ale 
i dalším činnostem, velmi dobře. 
Všichni na Labské si navíc mohou 
oddechnout, protože pokud by 
projekt revitalizace nakonec ne-
byl uskutečněn, čekaly by školu 
nemalé problémy. Díky patří všem, 
kteří se podíleli na tom, že k tomu 
nakonec nedošlo. A samozřejmě 
i těm, kdo se jakkoliv podíleli na 
realizaci projektu, žádostech a tak 
dále. Zvláště pak posílám velké 
„díky“ panu náměstkovi primá-
tora Robertu Kotzianovi, který se 
zásadně zasadil, aby rekonstrukce 
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V sobotu 25. 1. 2014 se v Campusu konaly 
hasičské soutěže. Chtěli bychom uvést na 

pravou míru umístění našich nejmenších členů 
přípravky, kteří skončili na 3. místě a získali 
pohár (v minulém čísle bylo uvedeno chybně).

V sobotu 15. 2. 2014 se konala v Bosonohách 

soutěž v uzlové štafetě. Děti soutěžily ve čtyřech 
kategoriích. V první kategorii byli naši nejmenší 
(přípravka). Byli natolik šikovní, že obhájili třetí 
místo z ledna!

Naši mladší hasiči startovali ve dvou druž-
stvech, umístili se na 11. a 12. místě.

Velkou nadějí byli naší nejstarší hasiči, kteří se 
snažili, ale stačilo to jen na předposlední místo.

Na závěr přejeme všem dětem, aby jim to 
i nadále šlo tak skvěle.

Za celý tým vedoucích Martina Vaculová

SDH Starý Lískovec – soutěže

V sobotu 1. března proběhly ve Starém Lískovci již třetí Zabíjačkové hody. I díky ideálnímu počasí byla účast velmi vysoká. FOTO: T. Absolínová.
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Naše Vedavathi

Od 30. 6. do 4. 7. 2014  
MŠ Kosmonautů 
Od 7. 7. do 11. 7. 2014  
MŠ Elišky Přemyslovny 
Od 14. 7. do 25. 7. 2014  
MŠ Bosonožská 
Od 28. 7. do 8. 8. 2014  
MŠ Labská 
Od 11. 8. do 22. 8. 2014  
MŠ Oderská 

Závěrečný týden od 25. 8. do 
29. 8. 2014 je bez provozu, 
školky se připravují na školní 
rok.

Vedavathi ukončila středoškol-
ské vzdělání a je nyní na „Go-

vernment College“ – státní vysoké 
škole – ve 2. ročníku bakalářského 
studia obchodu. Toto studium je 
tříleté a je na ně možné navázat 
dvouletým magisterským studiem. 
Nevíme tedy, jak dlouho bude ješ-
tě studovat, a jak dlouho s ní bu-
deme v kontaktu a podporovat ji.

Mám před sebou 3 její dopisy. 
Nejstarší je z Vánoc 2012. Kromě 
obvyklých pozdravů, přání a díků je 
v něm zmínka o nových přátelstvích 
na vysoké škole a vzájemné pomoci 
ve studiu. (Anglický termín „friends“ 
však nedovolí rozlišit, jde-li o přítel-
kyně či přátele). Výsledky ve škole 
byly dobré a také doma byli zdrávi.

Druhý dopis je psaný o prázd-
ninách v r. 2013, po skončení prv-
ního ročníku. Je v něm především 
vysvědčení. Způsob hodnocení 
je na vysoké škole stejný, jako na 
škole střední - tedy v procentních 
bodech jednotlivých předmětů. 
Nejlepší výsledek má v rodném 
jazyce hindi – 90 %, nejslabší je na-
proti tomu angličtina – 73 %. V dal-
ších předmětech ekonomického, 

obchodního a právnického cha-
rakteru se pohybuje výsledek mezi 
83 a 90 %. Celkový výsledek – 509 
bodů z možných 600 – je myslím 
na první ročník vysokoškolského 
studia velmi pěkný. V průvodním 
dopise píše Vedavathi, že pracuje 
o prázdninách doma, ale chybí jí 
vysokoškolský život. Je opět hor-
ko, nedostatek vody – a v období 
zkoušek na konci školního roku 
bylo těžké se v těchto podmínkách 
učit. Zmiňuje se i o různých mimo-
studijních aktivitách, které jsou 
v Indii zřejmě oblíbené i na vysoké 
škole. Veselý byl „Traditional day“, 
kdy chodili všichni v tradičních 
indických oděvech. Škoda, že ne-
máme fotografii z této slavnosti. 
Dopis končí slibem pilně studovat 
v dalším ročníku.

Poslední dopis je psán k Váno-
cům 2013. V červnu 2013 jí začal 
nový školní rok – druhý na vyso-
ké škole. Píše, že je to zlatý život. 
Učitelé je neplísní, jak tomu bylo 
na školách nižšího typu, ale jed-
nají s nimi jako s přáteli. Je tu však 
jiná pobídka k poctivému studiu. 
Kdo má účast ve výuce menší, než 

75 %, není připuštěn ke zkouškám. 
Na vysoké škole se zúčastnila sou-
těže „Jak zabránit znečištění pro-
středí“ a získala 2. cenu. Z dalších 
aktivit byla nejúspěšnější v rámci 
kolektivu, který získal 1. cenu ve 
skupinovém tanci – dokonce v me-
ziškolské soutěži. Je tu ale i jeden 
povzdech: Je jí smutno, když vidí 
„friends“ (zde myslím, že jde urči-
tě o přítelkyně), jak přicházejí do 
školy každý den v nových šatech. 
Ví ale, že si to nemůže dovolit. 
Musí dostudovat a získat dobré 
zaměstnání, aby se mohla postarat 
o svou rodinu. Abychom ji potěšili, 
napsali jsme, že hodnota člověka 
nespočívá v jeho šatech, ale v jeho 
charakteru. Na závěr píše, že se těší 
na Vánoce, vánoční pohlednice, 
jesličky i cukroví. Ráda by nás na 
Vánoce pozvala, ale jsme příliš 
daleko. Bude na nás vzpomínat 
a přeje nám, aby Bůh v novém 
roce naplnil náš život pokojem, 
prosperitou a dobrým zdravím.

K oběma vánočním dopisům 
je připojeno i přání a informace 
organizace podporující Vedavathi 
na studiích – Mother Tereza Me-

morial Education Trust. Institut měl 
15. výročí svého trvání. Ředitelka 
popisuje práci při výchově a vzdě-
lávání chudých dětí i pomoc jejich 
rodinám a osadám, ve kterých žijí. 
Pro zajímavost – za podpory Arci-
diecézní charity byla vybudována 
též retenční hráz proti povodním 
– i v Indii problémy jako u nás.

Podporujeme tedy už vysoko-
školačku. (Škoda, že nepřišla ten-
tokrát její fotografie.) Doufejme, 
že po ukončení studia získá dobré 
zaměstnání a bude prospěšná ne-
jen své rodině, ale i svému širšímu 
okolí.

V minulém roce se neobjevil ve Starolískoveckém zpravodaji článek o naší mla-
dé, na dálku adoptované indické občance Vedavathi. Čekal jsem totiž, až přijde 
aktuální vánoční přání, a hlavně jsme upřesňovali přes Arcidiecézní charitu Praha 
a partnerskou organizaci v Indii, jakou vlastně vyšší školu Vedavathi studuje (sys-
tém indického školství je totiž složitý a nejednotný). Nyní už tuto informaci máme.

během letních prázdnin

Provoz 
starolískoveckých 

školek
aneb žáci ze ZŠ Bosonožská pomáhají

Sbírejte s námi

Již druhým rokem naše škola 
pomáhá nemocným dětem 

sbíráním víček z PET lahví. V prv-
ním pololetí minulého školního 
roku jsme odvezli víčka do Zno-
jma – Přímětic mamince Patrika, 
který potřeboval speciální léčbu 
v lázních Klimkovice. V druhém 

pololetí jsme víčka odevzdali do 
sběrny v Brně – Chrlicích. Takto zís-
kané finanční prostředky putovaly 
třem vybraným dětem z různých 
částí ČR. V prvním pololetí toho-
to školního roku jsme se připojili 
k DPMB. Tam sbírali víčka pro Ma-
ričku z Brna.

Nyní bychom rádi pomohli sou-
rozencům z Ostravy – Krásného 
Pole: Adélce (1 rok) a Matyášovi 
(3 roky), kteří trpí kongenitální 
dystrofií. Nemají tedy dost svalů 
a dostatek síly na to, aby se sami 
posadili, lezli, postavili, chodili 
a bohužel mají i problémy s pří-
jmem potravy. Rodiče by rádi za 
peníze z prodaných víček pořídili 
speciální rehabilitační kočárek pro 
sourozence.

Doufáme, že opět nasbíráme co 
nejvíce víček a aspoň takto můžeme 
pomoci lidem, kteří naši pomoc po-
třebují. Pokud chcete také pomoci, 
přidejte se a SBÍREJTE S NÁMI.

I. Fridrichová Jelínková
ZŠ Bosonožská
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Vážení starolískovečtí spolu-
občané. V letošním roce se ZŠ 

a MŠ Elišky Přemyslovny připravuje 
na oslavy 80. výročí otevření školy.

Tradice, vzdělávání, přátelství 
a společné prožívání zážitků ze 
školních let – to vše nás bude spo-
jovat při vzpomínkách na uplynu-
lých 80 let na naší milované škole.

V souvislosti s těmito oslavami si 
dovolujeme oslovit i vás s případ-
nou spoluprací či pomocí. Pokud 
jste tuto školu navštěvovali, máte 

na ni vzpomínky, které jsou doku-
mentovatelné, rádi si naskenuje-
me fotografie, uděláme rozhovory, 
zaznamenáme vaše vyprávění, pří-
běhy. Připravujeme také bulletin, 
ve kterém bychom i tyto vaše 
vzpomínky rádi zveřejnili.

Oslavy budou probíhat od 
září 2014, vyvrcholí slavnostní aka-
demií a setkáním s pamětníky v lis-
topadu 2014, které bude přístup-
né pro všechny zájemce. (Termíny 
akcí upřesníme v aktuálních číslech 
zpravodaje a přímo ve škole).

Můžete nás oslovit osobně, 
v budově školy na ulici Elišky Pře-
myslovny 10, v 1. patře u hospo-
dářky, zástupkyně či ředitelky ško-
ly, na tel. čísle 547 241 041, mobil. 
čísle 603 55 07 67 nebo e-mailem 
reditel@zspremyslovny.cz. Velmi si 
budeme vážit vašeho času a těší-
me se na shledání.

Pokud by nám kdokoliv rád po-
mohl se zabezpečením oslav jakou-
koliv sponzorskou pomocí, rádi se 
domluvíme na možnostech, každá 
pomoc je ve školství velmi cenná.

Za celou školu se těší
Margita Kotásková

ředitelka školy

Výzva pro pamětníky z „Elišky“

a ukázkové hodiny v dyslektických třídách na veletrhu GO&REGIONTOUR

Speciální olympiáda Žáci Hotelové školy soutěžili

Základní škola, Brno, Boso-
nožská 9 ve Starém Lískov-

ci tradičně organizuje i v tomto 
školním roce pro žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami 
z Brna a okolí speciální olympiá-
du, o níž bývá mimořádný zájem. 
Letos se uskuteční ve středu dne 
9. dubna. Jedná se o soutěž žáků 
se specifickými poruchami učení, 
které diagnostikovalo poradenské 
zařízení. Tito žáci 3., 4. a 5. ročníku 
budou v tříčlenných družstvech 
plnit zábavné úkoly z oblasti zra-
kové a sluchové analýzy a syntézy, 
prostorové orientace, grafomoto-
riky, atd.

Jsou stanoveny dva termíny 
soutěže. Družstva, která se přihlásí 
do 1. skupiny, budou soutěžit od 
8.30 do 9.30 hodin (příchod do 
školy a registrace žáků proběhne 
nejdříve od 8.00 hodin). Družstva 
2. skupiny, která přijedou z větší 
dálky, budou soutěžit od 10:30 do 

11:30 hodin (příchod do školy a re-
gistrace žáků proběhne nejdříve 
od 10:00 hodin). Žáci si přinesou 
přezůvky, psací potřeby, pastelky, 
nůžky a lepidlo.

Základní školy mohou přihla-
šovat svá družstva do čtvrtku 
3. dubna elektronicky (e-mail: 
kotolanova@zsbos9.cz). Do těla 
emailu napište: název ZŠ, jména 
trojic, ročník a jeden z vybraných 
termínů. Všechny informace na-
leznete také na www.zsbos9.cz.

Před konáním speciální olympi-
ády proběhnou pro širokou rodi-
čovskou i odbornou veřejnost také 
ukázkové hodiny v dyslektic-
kých třídách 4., 5. a 7. ročníku. Ve 
středu 12. března mají všichni ná-
vštěvníci možnost zhlédnout styl 
výuky, vidět prostory naší základní 
školy a získat veškeré informace. 
Tímto srdečně zveme všechny zá-
jemce k návštěvě naší školy.

Danuše Kotolanová

Projekt s názvem  
,,Víkend v sedle“

Libor Janáček a Filip Benda, 
studenti 4. ročníku se zúčast-

nili zeměpisně-turistické soutěže 
GO & REGIONTOUR – turistický 
produkt. Úkolem bylo vytvořit 
turistický produkt zaměřený na 
oblast Moravského krasu, obec 
Řicmanice a vytvoření organizace 
akce s ohledem na její charakter. 
Součástí projektu bylo vytvoře-
ní itineráře včetně map, nákresů 
a konkrétních fotografií, dále vy-
tvoření časového harmonogramu, 
zajištění ubytování, stravování, do-
plňkového programu, vytvoření 
kalkulace ceny, oslovení cílové 
skupiny a také zjištění přínosu 
tohoto projektu pro místní region. 
Po pečlivé úvaze jsme náš projekt 
pojmenovali „Víkend v sedle“, ne-
boť se jednalo o víkendový pobyt 
pro rodiče s dětmi, zaměřený na 
výcvik jízdy na koních v dětské 
jezdecké škole v Řícmanicích. Dět-
skou jezdeckou školu jsme osob-
ně navštívili, vše prokonzultovali 

s místními výcvikovými trenéry 
i manažery střediska a vytvořili 
vlastní fotodokumentaci. Soutěž 
se konala v pátek 17. ledna 2014 
na brněnském výstavišti, v pavilo-
nu P. Náš projekt hodnotila odbor-
ná porota, která se zaměřila na bo-
dové hodnocení jak vlastní textové 
práce, tak i vytvořené prezentace 
v power-pointu. Konkurence byla 
veliká, zúčastnilo se 15 středních 
škol, zaměřených na obor hotel-
nictví a cestovní ruch. Zpočátku 
jsme byli před prezentací značně 
nervózní, ale během prezentace 
nás nervozita postupně opouš-
těla, protože jsme se přesvědčili, 
že naše práce byla velmi dobrá 
a konkurenceschopná s ostatními 
školami. I když jsme nebyli na prv-
ních třech místech, tato práce byla 
pro nás velkým přínosem, protože 
všechny poznatky využijeme při 
dalším studiu na vysokých školách 
a v profesním uplatnění na tuzem-
ském i zahraničním trhu práce.

Za soutěžní tým: Libor Janáček

Libor Janáček, Kristýna Kalabisová, Filip Benda – soutěžící
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Jako každý rok, tak i letos, získa-
la Hotelová škola Brno pro své 

žákyně a žáky finanční podporu 
od Evropské unie, aby mohli zís-
kávat nové odborné a jazykové 
dovednosti v zahraničí. Účastníci 
stáží budou vykonávat tři týdny 
praxi v hotelích, partnerských 
hotelových školách a na jejich 
pracovištích. Již v lednu odjíždí 
skupina žáků s pedagogickým do-
provodem do krásného lyžařského 
střediska v Bad Hofgasteinu v Ra-
kousku. Kromě pracovního vytížení 
budou poznávat místní památky, 
navštíví solné jeskyně, odpočinou 

si v léčebných lázních. V březnu 
odjede další delegace do atrak-
tivní savojské oblasti ve Francii, 
do Challes les Eaux. Se zdejší part-
nerskou školou spolupracujeme 
již 12 let a praxe zde je pro žákyně 
a žáky skutečně velkým přínosem. 
V dubnu pojedeme poprvé do ně-
meckého Rostocku, kde je pro nás 
připravena stáž v místních hotelích 
a partnerská škola připraví i další 
doprovodný program.

O průběhu a výsledcích stáží vás 
budeme rádi informovat.

Mgr. Tomáš Marousek
zástupce ředitelky

Žáci opět vyrážejí do Evropy

Plavecké závody na ZŠ Labská

a je potřeba ho chránit

se dočkala revitalizace

Zdraví máme jen jedno

Základní škola Labská

Tímto heslem se v naší sportovně zaměřené školce řídíme, a protože ke 
sportu neodmyslitelně patří zdraví, zařadili jsme do našeho školního 

vzdělávacího programu nemalé množství aktivit spojených s jeho prevencí. 
Absolvovali jsme preventivní vyšetření zad a správného držení těla 
primářem rehabilitačního oddělení FN Brno – MUDr. Braunerem. Dále 
vzdělávací program „Pan Zoubek“, zaměřený na prevenci zubního kazu 
a správného čištění zubů.

V rámci tématu „Doktora se nebojíme“, jsme byli vrátit nepoužité léčivo 
do lékárny, kde měly děti možnost seznámit se s chodem a vybavením 
lékárny.

V dalším měsíci nás čeká Medvídkova nemocnice. Cílem tohoto projek-
tu je zbavit děti strachu z bílých plášťů formou hry, kdy si děti z domova 
přinesou plyšáka a společně se studenty medicíny jej budou ošetřovat.

V rámci preventivního zdravotního programu naše MŠ umožní rodičům 
požádat o preventivní screeningové vyšetření zraku svých dětí.

Pevné zdraví do nadcházejícího jarního období přeje

kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Labská 7.

Plavání je sport, který mizí ze 
škol díky tomu, že není pod-

porován ministerstvem školství. 
Financovat bazény a jejich provoz 
je nad finanční možnosti někte-
rých obcí. Je radostné, že máme 
podporu obce při udržení školního 
bazénu.

Pod heslem „Nejde o to vyhrát, 
ale zúčastnit se“ se již tradičně ko-
naly plavecké závody žáků 3.–5. tříd 
na naší škole.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
14 škol se 179 žáky z celého Brna 
a blízkého okolí.

V plaveckém stylu kraul, prsa 
a volném stylu ve štafetách bylo 

dosaženo úctyhodného čísla 326 
startujících. Děti změřily své síly 
a radost i zklamání je po náročném 
zápolení provázelo na cestě domů. 
Radost z úspěchu byla umocněna 
odměnou v podobě medailí.

Poděkování patří nejen závod-
níkům, ale také všem vyučujícím, 
kteří se podíleli na sportovní ak-
tivitě dětí.

Doufejme, že se nám podaří za-
chovat tradici do dalších let a naše 
děti budou mít možnost se naučit 
plavat v rámci základního vzdělá-
vání tak, jako jejich rodiče.

Mgr. Alena Svobodová

Ve Starém Lískovci byla v uply-
nulých dnech zahájena tolik 

potřebná revitalizace budovy Zá-
kladní školy v Labské ulici. O uve-
dení komplikovaného projektu 
v život usilovala městská část ně-
kolik let. Současný stav školních 
budov by tak měl doznat razant-
ních změn.

Oficiálního předání stavby k re-
alizaci se zúčastnili zástupci dotče-
ných firem i institucí, včetně vedení 
školy. Statutární město Brno zastu-
poval náměstek primátora Robert 
Kotzian, z vedení městské části byli 
přítomni starosta Vladan Krásný 
a místostarosta Jiří Dvořáček.

Rekonstrukce spočívá v zatep-
lení střešního pláště a stávající 
fasády, dále pak z výměny oken 
a dveří, díky čemuž bude mož-
ná výrazná úspora energií. Celý 
projekt byl vysoutěžen za cenu 
cca 58 800 000 Kč. Pro tento účel 

byla získána i dotace z Operačního 
programu Životního prostředí ve 
výši 10 318 960, zbylou část hradí 
rozpočet města Brna a MČ Starý 
Lískovec (ta se na rekonstrukci 
podílí částkou 4 076 000 Kč).

Dále pak nechala městská část 
zpracovat projektovou dokumen-
taci na výměnu vzduchotech-
nického systému sloužícího pro 
provětrání, odvlhčení a dotápění 
prostor bazénové haly v objektu 
základní školy. K realizaci v hod-
notě cca 4 000 000 Kč (hrazeno 
z rozpočtu MČ) by mělo dojít zá-
roveň se zateplením v měsících 
červenec–srpen roku 2014.

Základní škola Labská je školou 
s rozšířenou výukou sportu, kon-
krétně ledního hokeje. Škola úzce 
spolupracuje s brněnským hoke-
jovým klubem HC Kometa Brno.

Martin Lísal
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Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota ** Pondělí Úterý

24. 3. 2013 25. 3. 2013 26. 3. 2013 27. 3. 2013 28. 3. 2013 29. 3. 2013 31. 3. 2013 1. 4. 2013

8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–12.00 8.00–18.00 8.00–18.00

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani 
z příjmů za rok 2013 nejpozději do 1. dubna letošního 
roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně 
na finančním úřadě či na některém z jeho územních 

pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené 
úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního 
úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) 
na území kraje. 

** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě, pro ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-ven-
kov a pro podatelnu FÚ (nám. Svobody 4, Brno).

Daňové přiznání k dani z příjmů se podává místně příslušnému správci 
daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy trvalého 

pobytu fyzické osoby či sídla právnické osoby.
Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případ-

nému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění 
a odeslání přiznání na internetové adrese www.daneelektronicky.cz, 
kde lze využít podrobného průvodce vyplněním daňového přiznání.

V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový 
poradce, je termínem pro podání přiznání 1. červenec 2014, avšak plná 
moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději 
1. dubna 2014!

V termínu pro podání přiznání je poplatník povinen daň finančnímu 
úřadu také zaplatit. Daň lze finančnímu úřadu uhradit:

a) hotově
Na pokladně kteréhokoliv územního pracoviště, a to nejpozději v den 

splatnosti daňové povinnosti.

b) prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na 

České poště, s. p. Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba 
byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. 

Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně 
určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu připsána 
nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomorav-
ského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, 
zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský 
kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, 
jako variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol 1149.

c) bezhotovostním převodem
Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jedno-

značně určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu 
připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomorav-
ského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, 
zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský 
kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru 721-77628621/0710, 
jako variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol 1148.

Kompletní informace ke způsobům placení daně naleznete na inter-
netových stránkách Finanční správy – www.financnisprava.cz v sekci 
Placení daní.

Finanční  úřad pro Jihomoravský kraj
SEZNAM NÁVŠTĚV – MĚSTSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY

Územní pracoviště Obec Den Hodina Místo

v Tišnově Nedvědice 19. 3. 8.00–17.00 obecní úřad

v Kyjově Bzenec 24. 3. 8.00–16.30 městský úřad

26. 3. 8.00–16.30

31. 3. 8.00–17.00

Brno-venkov Pohořelice 27. 3. 8.00–16.00 zasedací místnost městského úřadu

v Blansku Adamov 19. 3. 8.00–12.00, 12.30–17.00 městský úřad

v Hustopečích Velké Pavlovice 26. 3. 8.00–16.00 městský úřad

Klobouky 26. 3. 8.30–16.30 městský úřad

ve Znojmě Hrušovany nad Jevišovkou 12. 3. 8.00–17.00 městský úřad

Vranov nad Dyjí 10. 3. 9.00–13.00 úřad městysu

v Moravském Krumlově Miroslav 12. 3. 8.00–16.00 městský úřad

v Břeclavi Velké Bílovice 11. 3. 8.00–13.00 městský úřad

ve Vyškově Ivanovice na Hané 17. 3. 13.00–18.00 zasedací místnost městského úřadu

Rousínov 19. 3. 13.00–18.00 velký sál – Záložna

v Boskovicích Letovice 19. 3. 8.00–17.00 městský úřad
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Výstavba tří nových expozic pokračuje Tipy na výlet – Přírodní park Baba

Průchozí expozici klokanů čeká 
nyní dokončení terénních 

prací, osazení zelení a dobarvení 
umělé skály. Souběžně probíhají 
také jednání o převozu klokanů 
skalních, kteří budou tuto expozici 
obývat. Konsturkčně i logisticky 
nejnáročnější stavba průchozí 
voliéry orlů bělohlavých vejde 
v příštím týdnu do zásadní fáze, 
kdy budou postupně instalovány 
sedmnáctimetrové části ocelové 
konstrukce a následovat bude 
modelování výběhů pro ursony 

kanadské a skunky severní. Africká 
vesnice „Samburu“ v nejvyšší části 
Mniší hory již dostává konkrétní 
obrysy v podobě imitací domo-
rodých chýší, ve kterých budou 
umístěna zvířata, ale také občers-
tvení a prostor pro vzdělávání. Za-
jímavým způsobem bude zapojen 
do prostředí i stávající hydroglob 
– změní se v horkovzdušný ba-
lon, který přistál uprostřed africké 
vesnice.

Monika Brindzáková
tisková mluvčí

Satu, která v březnu oslaví desáté narozeniny, je v ideálním reprodukč-
ním věku a je nositelkou čistých genů. Takových samic tygra sumater-

ského je v evropských zoologických zahradách velmi málo a proto jsme 
se rozhodli nevzdávat snahu o mláďata a zkusit opět jiného samce. Nový 
dvouletý samec přicestuje ze Zoo Varšava a současný obyvatel Tygřích 
skal, samec Dua, který byl zapůjčen ze Zoo Veszprem v Maďarsku, bude 

převezen do anglického 
Tamworth /Drayton Ma-
nor Zoo/. V Brně je od 
roku 2009 a do An glie 
bude transportován 
5. března. Samice Satu 
je v Brně od roku 2005 
a za tu dobu se po-
koušela pářit se čtyřmi 
samci, ale bez úspěchu. 
Pro samce Dicka skon-
čilo páření v roce 2007 
dokonce velmi fatálně – 
při pokusu o spojení byl 
samicí zraněn a uhynul. 
Poslední mládě tygra 
sumaterského, které 
jsme v Brně odchovali, 
byl právě samec Dick, 
narozený v roce 1996.

Monika Brindzáková
tisková mluvčí

V říjnu zahájená stavba tří nových expozic v Zoo Brno 
pokračuje i díky příznivému počasí podle plánu. Před 
dokončením je průchozí výběh klokanů, příští týden 
začne instalace konstrukce voliéry orla bělohlavého 
a jako poslední bude v tomto roce dokončena také 
africká vesnice Samburu.

Samici tygra sumaterského se doposud nepodaři-
lo harmonizovat se žádným samcem, ale naděje na 
mláďata se nevzdáváme. Vzhledem k tomu, že Satu je 
vhodná pro chov, po poradě s koordinátorem chovu 
přivezeme v polovině března dalšího perspektivního 
samce z Polska.

Satu dostane nového ženicha

Jaro letos přišlo s předstihem, 
můžeme tak příjemného počasí 

využít k nabrání sil po zimní pauze. 
Na to je ideální krátký výlet. Volíme 
tentokrát formát dojezdu na určité 
místo – v tomto případě Kuřim – 
a následně pěšího návratu do Brna.

Kuřim je z Brna snadno dosaži-
telná v ranních i odpoledních ho-
dinách – zvolit je možné dle libosti 
vlak či autobus. Od vlakového ná-
draží vás žlutá značka zavede až 
k Vodní kapli Jana Nepomuckého 
na úbočí Kuřimské hory.

U pramínku je možné se občer-
stvit, pak začíná středně prudký 
výstup na hřeben, cesta zároveň 
vstoupí do Přírodního parku Baba. 
Zde je krásně v každém ročním ob-
dobí, brzké jaro tu má neskutečné 
kouzlo. Po hřebeni dojdeme až na 
rozcestí Pod Sychrovem, jdeme 
dále po žluté směrem na Velkou 
Babu (446 metrů n.m.).

Průchod lesem střídají občasné 
výhledy na okolní krajinu a obce 
(prochází se okolo České či Jinačo-
vic). Možností k zastávce je spous-
ta, cesta je dobře a nově značená 
a je na ní řada vyhlídkových bodů, 
ukazatelů a informačních tabulí.

Po žluté dojdeme až na Medlá-
necké kopce, kde je další možnost 

krásného výhledu na Brno i okolí. 
Kolem sportovního letiště přejde-
me na zelenou značku (znavení 
či hladoví mohou zamířit dál po 
žluté na zastávku MHD Technic-
ké muzeum). Zájemci mohou po 
celé trase parkem Baba zkoušet 
své rostlinopisné znalosti, neboť 
místní flora je vyhlášená (faunu 
jsme až na spoustu ptáků všeho 
druhu neměli možnost pozorovat).

Přes lesy a pole dojdeme do Ko-
mína, zelená značka nás dovede až 
ke Svratce, kde už se definitivně 
připomene civilizace. Do té doby 
jsme vnímali zajímavý a často ma-
lebný splynutí městských periferií, 
chatových osad a odpočinkové 
zóny s přírodou. Je samozřejmě 
možné odbočit dřív a kdekoliv od-
skočit na něco dobrého k snědku 
či zastávku MHD. Nabízí se i cesta 
přes Palackého vrch. My došlapali 
až do Bystrce.

Prostě a jednoduše – tento krát-
ký (přibližně 15 km) a nenáročný 
výlet lze možno naplánovat i na 
dopoledne, zkombinovat s návště-
vou ZOO či jen tak „prozevlovat“ 
– variant se nabízí mnoho. Výsled-
kem je poznání dalších koutů ma-
lebného okolí Brna.

Martin Lísal
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Výluka na ulici Milady Horákové začne již 15. března

Dopravní podnik města Brna 
bude své cestující o výlu-

ce informovat všemi obvyklými 
prostředky. Na zastávkách budou 
v předstihu vyvěšeny výlukové 
jízdní řády, které spolu s podrob-
nějšími informacemi a plánky do-
tčené oblasti naleznou zájemci 
také na webových stránkách do-
pravního podniku. O výluce se ces-
tující dozví na Facebooku DPMB 
a také přímo ve vozidlech z hlášení 
vozového rozhlasu a v moderněj-
ších vozech navíc z obrazovek. Pro-
tože dopravní opatření zasáhnou 

velkou oblast Brna, nejen linky 
projíždějící ulicí Milady Horákové, 
budou v prvních dnech výluky 
na více místech informátoři, kteří 
s cestováním poradí.

Základní dopravní opatření 
spočívají v tom, že tramvajo-
vé linky obsluhující především 
městskou část Brno-sever budou 
odkloněny ulicí Cejl, která se tak 
na několik měsíců stane jedinou 
spojnicí s centrem města. Vzhle-
dem k tomu, že nebude možno 
v úseku z Moravského náměstí 
na Jugoslávskou zavést náhradní 

autobusovou dopravu, na kterou 
jsou cestující běžně zvyklí, bude 
obsluha zastávek Náměstí 28. říj-
na a Dětská nemocnice řešena 
specifickým způsobem. Oblast 
u zastávky Dětská nemocnice ob-
slouží náhradní tramvajová linka 
s úvraťovým zakončením, která 
do místa přijede z centra města 
přes ulici Cejl. Náměstí 28. října 
pak bude dostupné autobusy linky 
67 a náhradní autobusovou linkou 
z Černých Polí k zastávce Janáčko-
vo divadlo. Zastávka Janáčkovo 
divadlo na Rooseveltově ulici bude 

pro všechny tudy jedoucí linky, 
z důvodů lepší pěší dostupnosti 
ulice Milady Horákové, v provozu 
celodenně. Vzhledem k rozsáh-
losti dopravního opatření budou 
změněny jízdní řády i dalších linek, 
které budou k dispozici na našich 
webových stránkách nejpozději 
od 10. března.

Kontakt:
Linda Hailichová

tisková mluvčí DPMB, a.s.
lhailichova@dpmb.cz

603 881 018

Dlouho očekávaná rekonstrukce uli-
ce Milady Horákové začne o několik 
měsíců dříve, než bylo původně 
avizováno. Uzavřena bude celá ulice 
od křižovatky s ulicí Koliště až po 

zastávku Dětská nemocnice nejen 
pro tramvaje, ale také pro veškerou 
další dopravu. Z toho důvodu ne-
bude možné do této oblasti nasadit 
místo tramvají náhradní autobuso-

vou dopravu a organizace dopravy 
při výluce bude proto složitější. Re-
konstrukce a tedy i výluka by měla 
trvat 15 měsíců.

V lednu výrazně vzrostl počet případů vloupání do domů a bytů

Jihomoravští policisté od začát-
ku ledna zaznamenali výrazný 

nárůst případů vloupání do bytů 
a rodinných domů. Od začátku 
ledna už evidujeme 133 případů 
krádeží vloupáním, což je o 35 více 
než za stejné období loňského 
roku. Nejvíc případů se odehrálo 
v Brně a to 64 (nárůst o 21 opro-
ti lednu 2013) a na Brně venko-
vě (26, nárůst + 5). Kriminalisté 
v součinnosti s uniformovanými 
policisty intenzivně pracují na 
objasnění těchto případů a do-
padení pachatelů. K zabezpečení 
svého majetku by však měli přispět 
i sami obyvatelé bytů, bytových 
a rodinných domů. Zabezpečení 
je vždy individuální podle toho, 
jestli se byt nachází v přízemí či 
pod střechou, jak vysoko jsou 
okna, v jaké lokalitě se nemovitost 
nachází a podobně. Přesto platí 
několik základních doporučení, 
které mohou případným zlodějům 
zkomplikovat práci a odradit je 
od pokusu o vloupání do vašeho 
bytu nebo domu. Často se zlodě-
ji dostávají dovnitř přes vstupní 
dveře. Ty bychom měli zvolit bez-
pečnostní, vyztužené a s kvalitním 
zámkem. Překonání takových dveří 
je obtížné a časově náročné a už 
tento fakt může odradit případné 
zloděje. Zabezpečit je nutné i okna 
a balkonové dveře – mechanicky 

například mřížemi, nerozbitnou 
fólií na skla nebo elektronickým 
alarmem. V blízkosti domu nene-
chávejte žádné nářadí, které by 
mohli potenciální pachatelé vy-
užít ke vstupu dovnitř – sekerky, 
žebříky, trubky apod. Prostranství 
před objektem by mělo být dobře 
osvětlené, vhodné je použít spí-
nače světel, které se aktivují při 
pohybu. Samozřejmostí je důklad-
né zamykání všech dveří a zavření 
oken před odchodem z bytu, a to 
i pokud víte, že odcházíte jen na 
krátkou dobu.

Opatření k ochraně 
majetku je třeba 
přijmout zejména 
před odjezdem na 
dovolenou. 

V souvislosti s jarní dovolenou 
policisté doporučují, abyste si 
cenné předměty, šperky a finanč-
ní hotovost uschovali např. do 
trezoru v bance. O svém odjezdu 
a nepřítomnosti v bytě se příliš ne-
zmiňujte širokému okolí (pozor na 
šíření této informace po sociálních 
sítích!) a pokud máte možnost, 
požádejte spolehlivého souseda 
nebo příbuzného, aby na váš byt 
dohlédl – vybraná schránka, rozsví-
cená světla a pohyb v bytě navodí 

dojem, že byt není opuštěný. Pro 
tento účel je možné použít také 
časové spínače.

Pokud zjistíte, že i přes všech-
na opatření k násilnému vniknutí 
do bytu či domu došlo, rozhodně 
nevstupujte dovnitř – pachatel 
nebo skupina pachatelů by ještě 
mohli být uvnitř a mohli vás ohro-
zit. S ničím nemanipulujte a roz-
hodně neuklízejte, abyste nezničili 
stopy, které jsou pro policii velmi 

důležitým vodítkem při pátrání po 
pachateli. Ihned zavolejte na linku 
158 a počkejte na příjezd policis-
tů. Stejně tak nebuďte lhostejní 
a obraťte se na bezplatnou linku 
158 v případě, že uvidíte kolem ro-
dinných domků nebo bytů vašich 
sousedů podezřelé osoby.

 
mjr. Mgr. Petra Vedrová

Krajské ředitelství policie Jmk
Preventivně informační oddělení

Za odpad platí i někteří vlastníci 
nemovitostí

V roce 2014 činí poplatková 
povinnost za svoz odpadu na 

poplatníka 670 Kč. Číslo účtu je 
stejné jako v uplynulých letech 
– 156304/5400, stejně jako způ-
soby úhrady a použití variabilního 
symbolu (rodné číslo poplatníka) 
ke správnému přiřazení platby.

Pro úhradu místního poplat-
ku v hotovosti jsou k dispozici 
celoročně pokladny na Šumav-
ské 33. Dále je možné k úhradě 
využít poštovní poukázky s před-
tištěným číslem účtu, které jsou 
k dispozici na všech kontaktních 
místech magistrátu, na úřadech 
městských částí a na pracovišti 
správce poplatku. Nejpohodlnější 

je ovšem bezhotovostní převod 
z účtu na účet. Platit lze za více 
osob najednou (jeden člověk tak 
může zaplatit např. za celou rodi-
nu), v tom případě je třeba vyplnit 
formulář oznámení společného 
zástupce a nahlásit jména, data na-
rození a adresu těchto poplatníků. 
Správcem poplatků je Odbor život-
ního prostředí Magistrátu města 
Brna, oddělení správy poplatku 
za komunální odpad, pracoviště 
Šumavská 33, 8. a 9. patro, budo-
va A. Další informace najdete na 
www.brno.cz/ odpady, dotazy je 
možné zasílat e-mailem na adresu 
odpady@brno.cz.

MMB, OŽP
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Bez ní jsem nic 
nevím, jaká 
bude hledám ji
snad spolu 
zůstaneme 
střídám je 
těším se na ni

17.——————————25. 3. 
Brno

www.jedensvet.cz/brno

Práce dělá člověka

www.dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/

Děkujeme Vám!

V městské části Starý Lískovec
vybrali koledníci do kasiček 64 718,- Kč.

V celém městě Brně bylo vybráno 1 670 629 Kč.
Na jižní Moravě 19 322 508 Kč.

Na jižní Moravě koledovalo téměř 12 000 koledníků.
Všem moc děkujeme!

Výsledky jsou předběžné a definitivně budou potvrzeny po kontrole 
všech povinných dokumentů.

Příklady záměrů na využití tříkrálového výtěžku v Brně:
• Nábytek a cvičná kuchyně do stacionáře Effeta v Brně pro 

lidi s mentálním postižením a autismem.
• Provoz Noclehárny a Denního centra pro lidi bez domova 

na Bratislavské ulici.
• Léčiva a zdravotnický materiál pro Asistenční službu sv. 

Rafaela, která pomáhá lidem s mentálním postižením.

Děkujeme všem dobrým lidem,
kteří přispěli do letošní 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY! 

Vedení městské části gratuluje panu ThDr. Josefu Veselému k jubilej-
ním stým narozeninám a přeje hodně štěstí do dalších let.

Skupinová terapie pro rodinné  
příslušníky a příbuzné

Krizová intervence

Sociální poradenství pro osoby  
v obtížné životní situaci

Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným 
při hledání práce

Rekvalifikační kurzy PC

Pomoc občanům ohroženým  
sociálním vyloučením

Ambulantní léčba závislostí na alkoholu 
a hazardních hrách
Následná péče po léčbě ze závislosti
Kontaktní centrum

Terapeutické centrum Hybešova

A Kluby ČR o.p.s., TC Hybešova 956/1, 602 00 Brno, 
vjezdem na parkoviště z ulice Nádražní (za 5. nástupištěm).

www.akluby.cz , e-mail: akluby@akluby.cz 
linka důvěry: 548 211 856

kontaktní telefon 548 211 860, provozní doba po–pá 8–16 hod.
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Co potřebujeme:
- čirou PET láhev o obsahu 2l
- malý květináč s miskou
- přesátou zeminu
- semena
- jmenovku

Zvažte, která semena vysadíte. 
Nej lépe se hodí petržel nebo ba-
zalka. Ty snadno přesadíte, jak-
mile se oteplí, na záhon nebo do 
většího truhlíku. 

Jak na to:
Uřízneme vrchní část 2litrové láh-
ve. Připravíme si květináč, který 
se nám pod skleníkový příklop 
vejde. Květináč naplníme zeminou 
a podle návodu na obalu vysejeme 
semena. Opatrně zalejte, nejlépe 
rozprašovačem. Zapíchněte do 
půdy jmenovku a přiklopte skle-
níkem. Dávejte pozor, aby květináč 
nestál na přímém slunci. Pravidel-
ně zalévejte.

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Skleník na parapet

Gourmet

Ingredience:
mražený mletý špenát
cibule
máslo
vývar 0.5l (používám hovězí)
1 lžička polévkové koření ( např.
podravka)
pepř
2 vejce
200 ml smetana na vaření 
stroužek česneku
rohlík + máslo na osmahnutí

postup:
Nejprve si připravím 0,5 l výva-
ru. Nakrájím cibuli na kostičky 
a na másle zpěním. Přidám lehce 
rozmrazený špenát a a zaliji výva-
rem. Dochutím lžičkou koření a 
pepřem. Povařím, přidám smetanu 
a předem rozmíchaná vejce na 
zahuštění. Těsně před dokonče-
ním dám do polévky rozmačkaný 
stroužek česneku.

Polévku ozdobíme na kostičky 
nakrájeným rohlíkem, osmaže-
ném na másle.

Táňa Absolínová

Špenátová polévka

Inzerce
 �Daňová přiznání fyzických osob 2013 včetně přehledů ZP a SP. Levně! 
email: kaca.kralova@seznam.cz, tel. 606823232

 � Instalatér, voda – topení. Tel. 605 54 4402

 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606469316, 
547225340, 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

 �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

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

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

 � 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

 � 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

 � Pronajmu nebytový prostor (cca 80 m2) na sklad, popř. menší řeme-
slnou dílnu ve St. Lískovci. Tel. 773 275 307 

 � Starší pán v důchodě hledá podnájem, 1 místnost v Lískovci. 606 418 690

U HŘIŠTĚ 17 
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE, LYMFATICKÉ A REFL. TECHNIKY 

tel.:  608 96 66 46 
 

 
Nábytek na zakázku 

Kuchyňské linky, vestavěné skříně 
a jiný nábytek 

www.stolarstvi-brno.wz.cz                      Tel. 608714133 
 

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  
7. 3. 2014 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upra-
vovat • 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

AUTOŠKOLA
 Pavel Vaňura
Dunajská 23 
625 00 Brno

Mob.: 602 548 595

Výcvik sk. „B“
Kondiční jízdy

Školení řidičů „B“
Vrácení ŘP

Máme svatou trpělivost
Po  10.00–12.00

   13.00–18.00

St  13.00–18.00

Čt  10.00–12.00

 13.00–18.00

OTEVírací dOba

Knihovna Jiřího 
Mahena, Kurská 1
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PEMM BRNO s. r. o. • Jihlavská 27, 625 00  Brno-Bohunice
vjezd do autocentra Kia z ulice Pod nemocnicí

547 423 068-69  •  pneu@pemm.cz  •  www.pemm.cz

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

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.

Nově otevřená ORDINACE DENTÁLNÍ HYGIENY
Kateřina HAVLÍKOVÁ, DiS.

Poliklinika U Pošty 14, Brno 1. patro, tel: 602 432 226
www.dentalni-hygiena-katerina-havlikova.cz

e-mail: katkahavlikova@centrum.cz

OPRAVY 
ODĚVŮ 

ve St.Lískovci, ul. U Pošty 7

tel. 776 131 123
otevírací doba:

úterý, čtvrtek 9–12;13–17
nebo dle tel. domluvy.Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO
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CITOM interiér
Libor Tomešek

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

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

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

 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

INTERNET

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

internet
jakonení

internet

cena od

MĚSÍČNĚ
350 KČ*

*Kampaňové ceny NETBOX Internet platí do 31. 3. 2014 při uzavření smlouvy na 12 nebo 24 měsíců.

• Navýšení rychlosti na maximum již od 30 Kč/týdně.
• Nastavení rychlosti dle potřeby.

SIM KARTA

Zjednodušte si život

KTERÝ OVLÁDNETE VY!

+ 50 VOLNÝCH JEDNOTEK

KE KAŽDÉMU TARIFU

ZDARMA

,
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.

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

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


