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Dne 17. 5. 2014 pro-
běhla napříč naší 

milovanou Českou re-
publikou akce s názvem 
Ukliďme Česko. Akce se 
konala pod hlavičkou ce-
losvětové iniciativy Le-
t’s Do It! Na informačním 
letáku stála hesla jako 
“Kdo neuklízí, není Čech!“ nebo 
“Akce, jaká tu ještě nebyla…“. K to-
muto jistě chvályhodnému počinu 
se přihlásila i naše městská část 
a vytipovala si jako místo potře-
bující úklid tzv. Labskou bránu, ne-
malý prostor mezi ulicemi Jihlavská 
a U Penzionu. Je to místo velmi 
neutěšené, místo, které nemá naše 
městská část městem Brnem ani 
svěřeno, ale které si úklid oprav-

ti jsme společně uklidili prostor 
Labské brány a nasbírali jsme asi 
tři kontejnery odpadků z černých 
skládek nebo různě rozesetých ve 
vymezeném prostoru. Výše uve-
dená účast mě nutí k zamyšlení. 
Dvacet dobrovolníků je hodně 
nebo málo? Z bezmála třináctitisí-
cové městské části se mi zdá, že to 
mnoho není, spíše málo. Nabízí se 
dvě vysvětlení tak malé účasti. Buď 
v naší městské části žije velmi málo 
Čechů, nebo se lidé zalekli akce, 
jaká tu ještě nebyla. Píši to v mírné 
nadsázce, ale pro mě samotného 
z toho plyne jedno velké poučení. 

Je mnoho těch, kteří velmi rádi 
a hlasitě kritizují stav věci, ale 
velmi málo těch, kteří s tím něco 
chtějí udělat. (Pokračování na str. 3)

du zasloužilo. S napětím 
jsem očekával, jak tato 
akce bude vnímána ve-
řejností, zvláště pak ob-
čany Starého Lískovce. 
Máme zde totiž mnoho 
takových, kteří nejsou 
spokojeni s čistotou na 
veřejných prostranstvích 

a kteří nás často upozorňují na 
množství nepořádku. Říkal jsem 
si, že teď budou mít možnost při-
ložit ruku k dílu a ukázat všem, jak 
si takový správný úklid představují. 
Nebudu chodit dlouho okolo hor-
ké kaše. V určený čas se na smluve-
ném místě sešlo asi dvacet našich 
spoluobčanů a myslím si, že tito 
vykonali opravdu velký kus práce. 
Asi za tři hodiny bohulibé činnos-
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Starolískovecké mladé hody 2014
K oslavě patrocinia našeho kostela 
neodmyslitelně patří i mladé hody. 
Za nepříliš příznivého počasí je po-
četná starolískovecká chasa oslavila 
i letos.

Tradiční program, zahájený pátečním stavě-
ním máje, sobotním požehnáním, průvo-

dem a zábavou a nedělní mší svatou a zábavou 
u cimbálu, je pro stárky jen vyvrcholením. Vše 
začíná, když se poprvé v únoru sejdeme, aby-
chom si zvolili hlavního stárka a stárku. Bylo mi 
velikou ctí, že jsem mohl tento post v letošním 

roce zastávat já. V průběhu přibližně tří měsíců 
jsme každý týden nacvičovali besedu a zdo-
konalovali své pěvecké a taneční schopnosti.

Čím více se hody blížily, tím více starostí 
i radostí přibývalo. V pátek 2. května proběhla 
první veřejnosti přístupná akce spojená s našimi 
hody, a to předhodová zábava. K tanci, poslechu 
a všeobecnému veselí přispívala léty prověře-
ná léty prověřená skupina Eu!Burg, složená z 
bývalých stárků a za podpory mnoha hostů, 
například Zuzky Němečkové, pana starosty 
Vladana Krásného a dalších.

V pátek odpoledne 9. května se stárci vydali 
pro víno do Němčiček, kde za zpěvu vybírali ta 

nejlepší vína nejen pro sebe a své stárky, ale 
i pro všechny návštěvníky hodů.

Již třetím rokem jsme pro máju vyrazili v pá-
tek ráno. Přestože měli všichni strach z velké-
ho větru, podařilo se nám zvládnout i tuto 
nástrahu.

V pátek odpoledne se díky Pánu Bohu počasí 
umoudřilo, a tak jsme v pět hodin začali se 
stavěním. Po asi půlhodinovém zápase jsme 
všichni mohli s radostí zajuchat, že mája stojí 
a nikomu se nic nestalo. S hrdostí můžu říct, že 
tak krásnou máju nemají v širokém okolí. Přes 
noc se nám ji podařilo uhlídat, a tak jsme v so-
botu dopoledne vyrazili zvát starolískovecké 
spoluobčany na hody.

Samotné hody začaly odpoledním požeh-
náním v kostele sv. Jana Nepomuckého a ná-
sledným předáním hodového práva na jeho 
schodech. Za celkem příznivého počasí se stárci 
vydali na průvod po Starém Lískovci. Počasí se 
však bohužel pokazilo a na posledních zastáv-
kách vydatně pršelo. I přesto jsme přivítali zpět 
zrekonstruovanou sochu našeho patrona sv. 
Jana Nepomuckého, které otec Pavel Opatřil 
na závěr průvodu slavnostně požehnal.

(Pokračování na str. 3)
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Den matek na radnici

zachování historického dědictví

Mediální projekt ve školách  LiveMems

Pro mladou generaci je práce 
s mobilem, kamerou či inter-

netem běžnou záležitostí. Proto je 
o tento projekt velký zájem. Žáci si 
rozšiřují nejen počítačové doved-
nosti, ale i multimediální zručnost. 

Co všechno tedy děti 
v rámci této činnosti 
čeká?

Již nyní se aktivně zapojily do 
realizace školního vysílání, které 
je ke shlédnutí přímo na webo-
vých stránkách jednotlivých škol. 
Videoarchivy se budou plnit v prvé 
řadě aktuálními zprávami. Již nyní 
se podařilo natočit několik zajíma-
vostí, které děti sami zpracovaly 
a uveřejnily. Dále jsme začali pra-
covat na zpracování historických 
událostí formou videodokumentů. 
Děti si mohou vybrat, co by je za-
jímalo z historie školy, jejího okolí 
nebo samotného Starého Lískov-
ce. Tím začneme tvořit mediální 
kroniku škol i městské části. Na 
základě této činnosti žádáme 
všechny obyvatele o spolupráci 
či materiály, které mohou obo-
hatit tato díla, nebo samotný 
videoarchiv. Pokud tedy vlastní-
te historické fotografie, filmy či 
videa, můžete nás kontaktovat 
prostřednictvím adresy info@
livemems.cz, oslovit jednu ze 
škol, nebo materiály zanést 
přímo na MČ Brno-Starý Lísko-
vec a domluvit způsob dalšího 
zpracování.

V rámci spolupráce se starolís-
koveckou radnicí byly již zahájeny 
konkrétní kroky, které obyvatelům 
přinesou nový druh informací. Za-
čali jsme spolupracovat s místním 
hasičským sborem, který nás bude 
pravidelně informovat o zásazích 
či další zajímavé činnosti místních 
hasičů. Městská policie Brno v čele 
s tiskovým mluvčím nám zase při-
blíží zásahy a aktivitu této policie. 
Natáčení se již začínají účastnit 
i další organizace, připravující 

V zasedací síni na radnici se dne 13. května uskutečnilo neformální 
posezení ku příležitosti oslavy Dne matek. Přibližně čtyřicet čle-

nekstarolískoveckých Klubů důchodců nejprve rozveselil pěvecký 
sbor Zpěváček ze Základní školy Labská (pod vedením Mgr. Kamily 
Horáčkové). Poté vystoupil pan Luboslav Fiala (Městská policie Brno) 
s přednáškou o prevenci kriminality, speciálně zaměřenou právě na 
seniory. Posezení ozdobila svou přítomností také paní Alena Kudlič-
ková, předsedkyně Svazu důchodců ČR (městská organizace Brno). 
Zúčastnili se samozřejmě i zástupci městské části, za doprovodu kytar 
publikum několikrát rozezpívali. Na závěr příjemného odpoledne 
obdržela každá z oslavenkyň růži.

V měsíci dubnu byl zahájen unikátní projekt „Točte s námi“, do kterého se zapo-
jily všechny školy naší městské části , ve spolupráci s radnicí. Díky ochotě vedení 
radnice mohl portál LiveMems.cz, v čele s Jaromírem Kučerou, zahájit mediální 
výuku na všech starolískoveckých školách. V těchto kroužcích se děti naučí nejen 
profesionálně zpracovávat videomateriály, natáčet a stříhat zajímavé školní akce, 
ale také přispívat do nového zpravodajského vysílání MČ Brno-Starý Lískovec.

kou Alenou Antalovou. I zde by-
chom rádi vyzvali všechny, kdo 
máte ve svém okolí zajímavou 
osobnost, která stojí za natočení, 
abyste nás informovali.

A to ještě není stále vše! Dě-
tem jsme také připravili zajímavý 
program. Jako součást kroužků 
budou navštěvovat studia a pro-
fesionální pracoviště, kde se mo-
hou na vlastní oči podívat, jak tito 
profesionálové pracují. V červnu 
je naplánována návštěva České 
televize, kde si žáci vyzkouší práci 
reportérů. Dále je čeká návštěva 
Českého rozhlasu, Rádia Free, 
osobní povídání s herečkou Ale-
nou Antalovou o tom, jak se točí 
filmy (např. Četnické humoresky) 
a další zajímavé akce.

Portál LiveMems.cz nespolupra-
cuje jen v oblasti reportáží či do-
kumentů. Jednou z našich služeb 
jsou i živé internetové přenosy. 
Tyto využívá například radnice MČ 
Brno-Starý Lískovec k živému vysí-
lání zasedání zastupitelstva, které 
můžete sledovat přímo na oficiál-
ních stránkách Starého Lískovce. 

Na závěr bychom rádi podě-
kovali panu starostovi Vladanovi 
Krásnému a celému vedení rad-
nice, kteří mají velkou zásluhu na 
realizaci tohoto projektu. Dále 
paní ředitelce ZŠ Brno, Bosonož-
ská 9, Mgr. Lence Špačkové, paní 
ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, Mgr. Margitě 
Kotáskové a také panu řediteli 
ZŠ Brno, Labská 27, Mgr. Petrovi 
Urbánkovi, za vstřícnost a spo-
lupráci se žáky jejich škol. Do 
projektu se již aktivně zapojilo 
mnoho dalších spolupracovníků, 
kterým tímto také děkujme za 
jejich zájem i pomoc.

Zveme vás tedy na návště-
vu našeho videoarchivu pro-
střednictvím oficiálních webo-
vých stránek Starého Lískovce 
(www.staryliskovec.cz), všech 
škol (www.zslabska.cz, www.
zspremyslovny.cz, www.zsbos9.
cz) nebo přímo našeho portá-
lu LiveMems (www.LiveMems.
cz). Doufáme, že si sledování 
videosnímků užijete!

Za realizační tým LiveMems 
Jaromír Kučera

příspěvky, kterými obohatí naše 
zpravodajské bloky. Pokud tedy 
i vy vyvíjíte činnost, která si za-
slouží uveřejnění, budeme rádi, 
pokud nás oslovíte.

Další částí vysílání, kterou jsme 
již zahájili, je seriál „Osobnosti Sta-

rého Lískovce“.  V rámci tohoto 
seriálu jsme pro vás natočili medai-
lony s hlavními představiteli naší 
radnice a připravujeme mnoho 
dalších. Mezi lákavé nepochybně 
patří rozhovor s panem starostou 
Vladanem Krásným, nebo hereč-
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Společnost Scio vytvořila pro rodiče školáků i předškoláků webové 
stránky JdemeDoSkoly.cz. Zde  naleznou mimo databáze mateřských 
a základních škol, článků, pracovních listů a diskusí, také online po-
radnu. Právě do ní mohou zasílat své dotazy, týkající se vzdělávání, jak 
domácího, tak školního, ale naleznou zde také rady a tipy vztahující 
se ke každodenním problémům, které dětský věk přináší. 
Více informací naleznete na webovém portálu www.jdemedoskoly.cz

Starolískovecké mladé hody

Online poradna pro rodiče zdarma

Zápisník místostarosty
(Dokončení ze str. 1)
(Velký dík patří všem, kteří zaří-

dili, aby náš patron byl na svůj svá-
tek zpět ve své obci. Po průvodu 
byli stárci svými stárkami pozváni 
na večeři, aby nabrali sílu na ve-
černí zábavu, která se protáhla do 
pozdních nočních hodin.

V neděli po mši svaté jsme utí-
kali uklidit sokolovnu, abychom 
odpoledne mohli v hodovém ve-
selí pokračovat. Když se nám to 
podařilo, každý se spěchal domů 
aspoň trochu dospat. Kolem čtvrté 
hodiny jsme se pak opět všichni 
sešli, abychom se ještě jednou na 
letošních hodech pobavili. Stej-
ně jako v sobotu jsme zatančili 
Slovenskou besedu. Děti se při-
daly s brněnskými tanci. Ke zpěvu 
a tanci nám hrála cimbálová mu-
zika Pentla z Boršic, takže se nám 
vůbec nechtělo končit.

Chci z celého srdce poděko-
vat svojí stárce a všem ostatním 
stárkům a stárkám za podporu 
a neviditelnou práci, kterou nikdy 
nikdo neocení. Velký dík patří také 
orelské radě, především pak sta-
rostovi a místostarostovi jednoty 
ve Starém Lískovci, bez kterých 
by naše mladé hody nebyly tak 
krásné, jak jsou. Za celou chasu 
také děkuji sboru dobrovolných 
hasičů ve Starém Lískovci, kteří 
nám pomáhali s dopravou máje, 
organizací průvodu a spoustou 
dalších věcí. Velký dík patří také 
městské části Brno-Starý Lískovec 
v čele s panem starostou a mís-
tostarostou, která starolískovec-
ké mladé hody podpořila nejen 
finančně. Chci poděkovat všem, 
co jakýmkoliv způsobem přispěli 
ke zdárnému průběhu. Je to ve-
liká skupina lidí, o kterých téměř 

nikdo netuší, a přesto jsou strašně 
důležití. Díky všem těm nepatr-
ným pomocníků můžu říci, že jsme 
s Boží pomocí za přímluvy sv. Jana 
Nepomuckého i letos důstojně 
oslavili našeho patrona. Bohudíky.

Pavel Turčínek, letošní hlavní 
stárek

Dovolte, abych na tomto místě 
poděkoval za hlavní pořadatele 
všem, kteří se letošních Starolís-
koveckých mladých hodů 2014 
zúčastnili. Hlavní dík patří krojo-
vané chase, jak novým taneční-
kům, tak i starším stárkům a také 
dětem z tanečního kroužku. Dále 
pak všem, kteří se podíleli na jejich 
organizaci a úspěšném průběhu, 
ať už z řad Orla Starý Lískovec, 
tak i ostatním, co jakýmkoliv způ-
sobem pomohli, zejména z řad 
spřátelených organizací, SDH Starý 
Lískovec a Sokola Starý Lískovec. 
Městské policii ve Starém Lískov-
ci patří poděkování za zajištění 
bezpečného dovozu máje. Vřelý 
dík patří také sponzorům akce 
a městské části Starý Lískovec. 
Nakonec bych chtěl z celého srdce 
poděkovat i všem návštěvníkům 
za vytvoření krásné atmosféry, jaká 
již k oslavám hodů v naší městské 
části tradičně patří.

 
Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

(Dokončení ze str. 1)
Kritizovat mohu cokoli a kdykoli, 

ale jít a skutečně něco změnit je 
však o mnoho těžší. Stojí to mno-
ho námahy a osobní statečnosti. 
A jak ukázala akce Ukliďme Čes-
ko, mnoho odhodlaných lidí Starý 
Lískovec nemá. A nemá ho asi ani 
celé Česko. Dle informací, které se 
k nám dostaly, byla někde účast 
naprosto žalostná. Krom vedení 
radnice nepřišel nikdo… Je mi 
tedy velkou ctí poděkovat všem 
těm dvaceti statečným za pomoc 
při zvelebení části našeho Staré-
ho Lískovce. Děkuji vám za velké 
pracovní nasazení, za osobní sta-
tečnost a za ochotu přijít a napra-
vit to, co někteří naši bezohlední 
spoluobčané napáchali. Teď už 
zbývá jen doufat, že Labská brána 
zůstane dlouho čistá, bez černých 
skládek a poházených odpadků.

A nyní mi dovolte, vážení čtenáři, 
abych vás jako vždy v krátkosti se-
známil se stavem připravovaných 
akcí v naší městské části, zejména 
těch investičních. Začal bych mateř-
skými školami. V posledních letech 
se hlavně ve školství potýkáme s ne-
dostatkem finančních prostředků 
a to konkrétně na provoz. Velký vliv 
na tento stav mají snižující se dota-
ce přidělené do školství. Intenzivně 
proto hledáme způsob, jak snížit 
provozní náklady. Z tohoto důvo-
du jsme se rozhodli vložit finanč-
ní prostředky do výtápění budov 
našich mateřských škol. Připravili 
jsme projekt, který zahrnuje kom-
pletní rekonstrukce kotelen spočí-
vající ve výměně stávajících kotlů 
za nové, moderní a účinnější. Od 
této investice si slibujeme velkou 
úsporu v nákladech na vytápění 
výše uvedených budov.

V plném proudu jsou přípravy na 
zahájení dvou velkých akcí, které 
se dotknou široké veřejnosti. Jsou 
jimi Revitalizace prostranství u Donu 
a s tím související výstavba nového 

parkoviště na ulici Kyjevská. Vše by 
mělo být v dohledné době zaháje-
no. Na spadnutí je také připravovaná 
kompletní rekonstrukce balkónů 
a lodžií na bytových domech na ulici 
Kurská, Kyjevská a ulici Kosmonautů.

Dovolte mi, abych se zastavil 
ještě u jedné věci, o které si myslím, 
že je velmi důležitá. Nezadržitelně 
se blíží prázdniny a čas dovolených. 
Lidé mnohdy i na delší čas opouští 
svá obydlí a zanechávají tak svůj 
majetek v podstatě napospas 
svému osudu. Můžeme ale udělat 
spoustu opatření k ochraně svého 
majetku, které nás nebudou stát 
velké peníze a které nám pomohou 
ochránit mnohé. Na otázku, jak 
správně ochránit před nenechavci 
svůj byt či dům, můžete jistě nalézt 
odpověď na různých webových 
stránkách nebo třeba v Poraden-
ském centru Městské policie Brno, 
které sídlí na ulici Křenová 4 a kde 
se dozvíte mnoho užitečných 
informací týkajících se vlastního 
bezpečí při různých životních situ-
acích. Určitě není dobré tuto pro-
blematiku podceňovat, protože 
nám následně mohou zbýt jen oči 
pro pláč. Na tento problém mě 
upozornil člověk, kterému nejsou 
lhostejné osudy druhých lidí a já 
mu tímto velmi děkuji.

Na samotný závěr mi dovolte po-
přát vám krásný a slunečný červen. 
Všem učitelům mnoho trpělivosti 
v posledním měsíci školního roku 
a všem žákům mnoho úspěchů 
při všech závěrečných zkoušeních, 
písemkách a dalších jiných “nepří-
jemnostech“ při snaze o dosažení 
co nejlepších známek. Všechny 
rodiče pak prosím o shovívavost. 
Život přece není jen o známkách. 
Důležitější je výchova k odpověd-
nosti, ohleduplnosti a vlídnému 
chování k druhým lidem.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček
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Přípravková soutěž SDH

Dne 8. května 2014 se na Ví-
cegeneračním hřišti Boso-

nožská konal 3. ročník „Příprav-
kové soutěže“, kterou pořádal 
Sbor dobrovolných hasičů Starý 
Lískovec – Sport pro všechny děti 
předškolního věku a prvňáčky. Po-
časí bylo příjemné a tak nic nebrá-
nilo tomu, aby děti překonávaly 
překážkovou dráhu na 60 m. Pro 
některé to bylo vůbec poprvé co 
se setkaly s těmito překážkami 
a i proto je obdivuhodné, s jakou 
odhodlaností a zápalem se pustily 
do souboje s těmito překážkami, 
bariérou, kladinou a rozdělovačem 
s hadicemi a proudnicí.

Nad naší soutěží převzal záštitu 
starosta Starého Lískovce pan Vla-
dan Krásný, který také sám přišel 
podpořit malé závodníky a pře-
dat všem medaile a drobné dár-
ky od našich sponzorů. Dále nás 

významně podpořil bar Pepino.
Zúčastnilo se 51 dětí v 5 kate-

goriích. Nejmladším účastníkům 
bylo něco málo přes rok. Velice nás 
potěšil zájem všech dětí a rodičů 
a prarodičů.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili, všechny děti 
byly šikovné, i když některé tuto 
trať běžely poprvé. Poděkování 
patří panu starostovi, Úřadu měst-
ské části Brno-Starý Lískovec, baru 
Pepino a Revírní bratrské pojišťov-
ně za poskytnutí odměn pro děti.

Za podporu činnosti sboru patří 
velké poděkování Úřadu městské 
části Brno-Starý Lískovec, Statutár-
nímu městu Brnu a dalším.

Těšíme se na všechny opět příští 
rok.

Aranka Nováková
Vedoucí mládeže

Chtěla bych šikovným kuchařkám a vedoucí školní jídelny podě-
kovat a pochválit je za skvěle odváděnou profesionální práci, kterou 
vykonávají s láskou.

Léta se stravuji ve školní jídelně základní školy v Labské ulici. Chodím 
tam velmi ráda a vždy se těším, co chutného šikovné kuchařky uvaří. 
Jídlo je vždy pestré, nápadité, skladba jídla odpovídá zdravé výživě, 
důležitá je i výborná domácí chuť jídel.

Ještě jednou děkuji a přeji všem zaměstnancům školní jídelny 
spoustu invencí a nadšení v jejich další práci.

Pavla Gabrielová

Na přelomu března a dub-
na 2014 se čtveřice žáků Ho-

telové školy ze Starého Lískovce 
(Kristýna Ambrožová, Dominika 
Pytelová, Ondřej Třináctý a Petr 
Ehrmann) s doprovodem vyučují-
cího německého jazyka zúčastnila 
stáže v německém městě Schwa-
an, blízko Rostocku.

Během pobytu na škole se za-
měřením na výuku v oborech ro-
dinného typu měli čeští studenti 
možnost pracovat v kuchyni, kde 
se seznamovali s typickými po-
krmy německé kuchyně (pečené 
maso, uzeniny a masné výrobky, 
kysané zelí, různě upravené bram-
bory a zelenina, ryby), obsluho-
vali v době obědů hosty přilehlé 
restaurace včetně vyúčtování, 
podíleli se na přípravách rautů 
při oslavách narozenin a velkým 

zážitkem byla spolupráce našich 
žáků s místními pracovníky na 
expedici a rozvozu pokrmů do 
městských škol, úřadů a jednot-
livým klientům.

Ve volném čase byly připrave-
ny exkurze do hotelů v Rostocku, 
návštěva přímořského letoviska 
Warnemünde a prohlídka univer-
zitního centra města Rostock.

Stáž byla žáky hodnocena velmi 
kladně, především díky možnosti 
zdokonalení se v německém ja-
zyce (němečtí spolupracovníci 
mluvili pomalu, používali spisov-
nou němčinu), viděli a zároveň si 
sami mohli ověřit svoje poznatky 
o životě na severu Německa.

Mgr. Lubomír Císař
učitel německého jazyka

Hotelová škola, Bosonožská 9
www.hotskolabrno.cz

na základní škole v Labské ulici

Poděkování školní kuchyni

poprvé na stáži v Rostocku

Hotelová škola

Na den 11. června (od 17 hodin) je svoláno XX. zasedání zastu-
pitelstva. Koná se v zasedací síni radnice (Oderská 4) a bude 

živě přenášeno na stránkách Starého Lískovce.



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czČerven 2014 5

Bulldogs Brno pro žáky z Labské

Florbalový klub Bulldogs Brno 
připravil pro naše malé školáky 

sportovní akci. Pozval žáky prvních 
a druhých tříd do areálu klubu, 
kde děti rozdělil do skupin, oblékl 
je do dresů a s využitím přiroze-
né soutěživosti předvedl akci, na 
kterou děti dlouho nezapomenou. 
Organizaci programu na místě měl 
na starosti Radim Komínek, bývalý 
žák naší školy, který dnes působí 
jako trenér florbalové mládeže.

Děti celé dopoledne sportovaly 
a jejich výkony byly na závěr oce-

něny medailí a společnou fotogra-
fií s maskotem florbalového klubu.

V době, kdy se mluví o obezitě 
dětí, zdravé stravě a aktivním trá-
vení volného času dětí, je takováto 
akce účinnější, zábavná a motivač-
ní. Pohyb dětí je přirozený a stačí 
ho jen usměrňovat.

Spokojené byly nejen děti, ale 
i přítomné učitelky a i jejich jmé-
nem za tuto akci děkuji.

Mgr. Kateřina Kolajová
učitelka 1. třídy

Vynikajícího umístění dosáh-
ly v městském kole výtvarné 

části soutěže Požární ochrana oči-
ma dětí, kterou vyhlásilo Městské 
(okresní) sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Brno město, žáci 
6. a 8. ročníků ZŠ Labská 27.

V této soutěži se děti mohly 
vyjádřit k příčinám požárů, k ne-
bezpečným hrám se zápalnými 
prostředky, k pomoci hasičů při 
haváriích, nehodách či živelných 
pohromách a k ochraně životního 
prostředí.

Téma bylo pro naše žáky za-
jímavé a natolik dobře uchopi-
telné, že kategorii 6 a 7. ročník, 
i 8. a 9. ročník v podstatě ovládli 
a jejich výtvarná díla postupují do 
krajského kola.

Děkujeme touto cestou jak dě-
tem, tak i paním učitelkám, které 
je na soutěž výborně připravily.

Umístění žáků bylo 
následující: 
Kategorie 6.–7. ročníků ZŠ  
a 1.–2. ročníků osmiletých 
gymnázií:
1. místo : Alžběta Anna Hlavin-
ková, 6.B
3. místo : Kateřina Černá, 6.A
čestné uznání: Michaela Vícho-
vá, 6.A

Kategorie 8.–9. ročníků ZŠ  
a 3.–4. ročníků osmiletých 
gymnázií:
1. místo : Lukáš Pospíšil, 8.B
2. místo : Michaela Synková, 8.B

Mgr. Jana Blahošová

Požární ochrana očima dětí

Sportujme pro své zdraví

Jeden květnový týden jsme 
v naší základní i mateřské ško-

le věnovali motivaci ke zvýšení 
naší tělesné aktivity Sportovním 
projektovým týdnem.

Ve všech předmětech a při 
všech školních činnostech jsme 
se zaměřili na sport. Za všechny 
uvedu např. některé z aktivit naší 
5. třídy.

V českém jazyce paní učitelka 
třídní, Alena Lepková, přichysta-
la pro žáky tzv.“běhací diktát“ se 
sportovní tématikou, procvičovala 
se shoda podmětu s přísudkem. 
Dále například žáci vymýšleli 
slovesa v určitém tvaru vyja-
dřující pohybové aktivity, kte-
ré potom používali při tvoření 
vět se slovesným přísudkem. 
V literatuře si páťáci četli z knihy 
Oty Pavla Výstup na Eiger- povídky 
Brankář, Salto nazad,v rámci dra-
matizace proběhla i pantomima 
– pohybem děti charakterizovaly 
různé sportovní aktivity – ostatní 
hádaly, o jaký sport se jedná.

Ani matematice se nevyhnula 
sportovní témata. Šlo o tvoření 
a počítání slovních úloh se spor-
tovní tématikou – procvičování 
jednotek délky, času, aritmetické-
ho průměru, průměrné rychlosti 
atd.

Ve výtvarné výchově, tam to šlo 
jako po másle, sportovci – různými 
technikami – kresba, malba, koláž, 
mozaika.

V přírodopisu žáci hovořili o vý-
znamu pohybu pro zdraví a pre-
venci úrazu při sportu.

V podobném duchu probíhala 
výuka ve všech třídách.

Pátá třída se také s nejlepšími 
výsledky zapojila do celoškolní 
soutěže o co největší počet spor-
tovních zajímavostí, které žáci no-
sili na sportovní nástěnku. A na 
svůj školní výlet 28. 5. si s sebou 
odvezla už i dáreček, opět vhodný 
k pohybu.

Závěr týdne patřil motivaci for-
mou předvedení se těch sportov-
ců, kteří to již tzv. dobře umí.

Podívali jsme se na házenou, 
soft ball, balet, balanční techniky 
s míči, a na gymnastický aerobic. 
A vše si potom společně s instruk-
tory vyzkoušeli.

Velký obdiv patří také našim tě-
lesně znevýhodněným žáků, kteří 
se zapojili s obrovským nasazením 
i do pohybových aktivit. Mají naše 
velké uznání a obdiv!

Bylo to fajn! A těšíme se na další 
společné sportování!

Za školu Margita Kotásková 

Že se při cvičení vyplavuje tzv. hormon štěstí – endorfin, 
je poměrně známá věc. Můžeme ho sice do těla dostat 
i jinými aktivitami, například tabulkou čokolády, ale 
zůstaňme raději u sportu.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST na Bosonožské

Sídlištní mateřská škola nabízí přírodu zblízka

Školní rok pomalu končí, všech-
ny plánované úkoly byly po-

stupně splněny, v učebnicích se 
žáci propracovali k posledním 
stránkám, nastal čas výletů a škol 
v přírodě a sluníčko všechny zve 
na tolik očekávané prázdniny. Po-
slední tečkou za školním rokem 
před vydáváním vysvědčení bude 
na ZŠ Bosonožská ZAHRADNÍ 
SLAVNOST. Toto radostné setká-
ní žáků všech ročníků, vyučujících, 
rodičů, a přátel školy se uskuteční 
ve středu dne 25. června 2014 
od 16:00 hodin společně s další 
ukázkou výsledku projektu „O pří-
rodě v přírodě, aneb Kooperativní 
výuka nejen pod stromy“, který byl 
finančně podpořen Revolvingo-
vým fondem Ministerstva život-
ního prostředí. Oproti loňskému 
červnu přibyly v areálu naší školy 
dva přírodní celky vybudované pro 

potřeby přírodovědného vzdělá-
vání. První z nich – arboretum – 
zvelebilo prostory atria pro 2. stu-
peň, další – horská louka – vznikla 
v odlehlejším nenápadném koutě 
školního pozemku.

Zveme všechny rodiče k účasti 
na zahradní slavnosti alespoň ke 
krátkému zastavení v tolik uspě-
chané době, na odpoledne strá-
vené společně se svým dítětem, 
ostatními rodiči a vyučujícími této 
školy. Mladší žáky čekají veselá 
zápolení na stanovištích, starší 
zase možnost podpořit družstva 
předem vybraných zástupců tříd, 
která budou měřit síly v zatím uta-
jených disciplínách pod vedením 
svého kouče – soutěživého učitele. 
Pohodu dokreslí vystoupení žáků, 
občerstvení a opékání špekáčků.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská 9

I sídlištní mateřská škola může 
nabídnout nádhernou a inspi-

rující zahradu, přírodu zblízka. 
Tedy pokud si vybuduje přírodní 
zahradu s ekologickými prvky, jako 
se to podařilo Mateřské škole Lab-
ská ve Starém Lískovci. Děti této 
mateřské školy si mohou užívat 
zahradu s bohatou zelení a množ-
stvím ekologických prvků, které 
jim přináší nové poznatky. Původní 
školní zahrada dostala nový smysl 
– posiluje celkový vztah k přírodě 
a k její ochraně.

V rámci projektu „Založení 
přírodní zahrady s ekologickými 
prvky“, který byl v roce 2013 pod-
pořen z veřejné sbírky obchodů 
Nadace Veronica, MŠ zrealizovala 
cestičku smyslů, bylinkový a zele-
ninový záhonek, výzkumnou louč-
ku, vrbičkový tunel, ještěrkovník, 
vysázení ovocných keřů, okrasnou 
zahrádku s kamenným chodníč-

kem nebo malé jezírko. Sídlištní 
děti si užívají všemi smysly - po-
zorují, naslouchají, čichají, sahají, 
ochutnávají, zahradničí a sklízejí, 
poznávají přírodu zblízka a obje-
vují. MŠ koncept přírodní zahrady 
doplnila o akátové herní a pohy-

bové prvky ACER FUN ACTIV z řady 
Balanc a Lano systemu. Speciální 
herní prvky Píšťaly, Rozsocha nebo 
Lano Nil jsou kombinací akátové 
kulatiny a lanových řešení, které 
zábavnou formou děti motivují 
k překonávání překážek, podporují 

koordinaci, zručnost a kreativitu.
Založení přírodní zahrady se 

podařilo také díky spolupráci 
s Klubem rodičů a aktivní pomoci 
mnoha rodičů. Zahrada nyní nabí-
zí nejen prostory pro sportování 
a hry, ale i prostory pro bádání 
v různých zákoutích. Byla vybudo-
vána pestrá, proměnlivá zahrada, 
která pozitivně ovlivňuje sociál-
ní chování, tvořivost a osobnost 
dítěte. Zahrada je přístupná pro 
děti a jejich rodiny během škol-
ního roku. Po domluvě je mož-
ná i návštěva jiných osob, popř. 
ekologických organizací či škol-
ních zařízení. Otevření přírodní 
zahrady bylo prezentováno také 
prostřednictvím brněnského de-
níku Rovnost.

Podtitul školky „Žijeme pod 
modrou oblohou“ by mohl být 
doplněn „a blízko přírodě“.

Ing. Daniela Schön

na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

Sportovní dny

Když se řekne sportovní 
den či týden, každý si pod 
tímto slovním spojením 
představí trošku něco ji-
ného. 

Na „Elišce“ děti z MŠ i žáci ze 
ZŠ absolvovali v rámci pro-

jektového sportovního týdne od 
19. do 24. května 2014 mimo jiné 
i 2 dny formou zábavné sportov-
ní diagnostiky, ve spolupráci se 
společností SportAnalytik. Pomocí 
hravého testování fyzických před-
pokladů se žáci mohli dozvědět, 
v jakých sportovních disciplínách 

mají větší či menší nadání ve 
srovnání se stejně starými dětmi. 
Metoda testování je založena na 
kanadském programu předsta-
veném v rámci Olympijských her 
ve Vancouveru 2010. Děti absol-
vovaly celkem 8 disciplín – flexi-
bilita, rovnováha, dynamická síla, 
výdrž, síla svalů, hbitost, rychlost 
a vytrvalost. Mnozí žáci měli mož-
nost zjistit, že mají vlohy a dobré 
předpoklady i tam, kde to vůbec 
netušili. Vítězi se nakonec stali 
všichni, kteří se aktivně zúčastnili. 

Za tým všech organizátorů
Mgr. Pavel Krška
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Pohár rozhlasu a OVOV

Na začátku května se zúčastnily 
mladší žákyně obvodního kola 

atletické soutěže. Děvčata a druž-
stva se umístila na prvních třech 
místech v disciplíně a v soutěži 
družstev obdržela diplomy. Prv-
ní dvě družstva v každé kategorii 
postupují do okresního finále mezi 
osm nejlepších škol, které se koná 
14. 5. 2014 na hřišti pod Palackého 
vrchem. Nejlepšího umístění v jed-
notlivcích dosáhly: D. Zwinsová 
(1. místo ve skoku vysokém – vy-
tvořila nový osobní rekord a 2. mís-
to v hodu míčkem), A. Hynková 
(1. místo v hodu míčkem a 3. mís-
to v běhu na 60 m s vytvořením 
osobního rekordu), B. Koblížková 
(3. místo v hodu míčkem). Nejvyšší 
příčku vybojovala štafeta děvčat 
A. Hynková, A. Prchalová, S. He-
diová a K. Svobodová ve štafetě 
na 4 x 60 metrů. Družstvo mladších 
žákyň tak postoupilo do okresního 
finále. Zde si všechna děvčata opět 
zasloužila pochvalu. Tentokrát to 
ale bylo především za to, jak se 
snažila vypořádat s nepřízní po-

časí. Na hřišti foukal silný vítr, ve 
kterém se nezávodilo dobře. Chy-
běla nejlepší závodnice A. Hynková 
a K. Svobodová si při prvním běhu 
na 60 m zranila kotník. Tak jsme 
přišli o hodně bodů, protože se jí 
nedařilo ve skoku vysokém a do 
štafety již nenastoupila. I tak byl 
postup mezi nejlepší školy v Brně 
úspěchem.

24. dubna se konalo na ZŠ Ar-
ménská okresní kolo OVOV, kte-
rého se z naší školy zúčastnilo pět 
hochů a stejný počet dívek naší 
školy. Všichni soutěžící absolvovali 
šestiboj: 60 m, 1 000 m (dribling 
s míčem, plavání po dobu 2 minut), 
trojskok z místa, hod medicinba-
lem 2 kg, 2 minuty kliky a přeskoky 
švihadla. Do krajského kola po-
stoupil vítěz kategorie ročníku nar. 
2001 Milan Kratochvíl z třídy 6. A.

Všem zúčastněným děkujeme 
za kvalitní reprezentaci školy, 
umístěným žákům blahopřejeme 
a budeme se těšit na jejich výsled-
ky ve vyšším kole soutěží.

J. Strouhalová, ZŠ Bosonožská 9

Štafeta 4 x 60 m: 1. místo – ZŠ Bosonožská, 2. místo – ZŠ Arménská,  3. mís-
to ZŠ Křídlovická

a děti z MŠ Bosonožská 4

„Královna sportu“

V sobotu 17. května t. r. uspo-
řádalo Regionální centrum 

Sportu pro všechny v Brně atletic-
kou soutěž pro děti předškolního 
a školního věku.

Přestože počasí tentokrát atleti-
ce příliš nepřálo, sešlo se na hřišti 
ZŠ Laštůvkova kolem 35 nadše-
ných závodníků a závodnic, při-
pravených poměřit své síly v atle-
tickém víceboji. Poprvé mezi nimi 
nechyběly ani děti z MŠ Bosonož-
ská 4, které se na závody poctivě 
připravovaly ve Sportíku pod ve-
dením paní uč. Lenky Neckařové.

Když stály na startovní čáře 
první disciplíny – sprintu na 30 m, 
byla na nich znát určitá nervozita. 
Ta však za přispění mohutného 
povzbuzování rodičů a prarodi-
čů rychle opadla. Další dvě dis-
ciplíny, skok daleký (raději ještě 
z místa, aby se nohy nepopletly) 
a hod tenisovým míčkem, již děti 
absolvovaly s naprostým klidem 
a velkým nasazením.

 A jak to dopadlo?
Ze 4 dětí, které za MŠ Bosonož-

ská závodily, si 3 odnesly na krku 
medaile: zlatou Leona Schatzová 
v kategorii PD B, stříbrnou Petr 
Podroužek v kategorii PD A, stříbr-
nou Lukáš Sýkora v kategorii PD B.

Ta nejméně populární „brambo-
rová“ zbyla na Daniela Šamánka. 
Bronzová mu unikla jen o vlásek 
a tak na něj ve školce čekala od 
paní učitelky aspoň medaile čo-
koládová.

Co říct závěrem?

Rodičům děkujeme, že neváhali 
obětovat část víkendu pro sport 
svých dětí a paní učitelce, že je 
tak dobře připravila. Dětem dě-
kujeme za skvělou reprezentaci 
MŠ Bosonožská a srdečně jim bla-
hopřejeme k jejich možná prvním 
opravdovým medailím. 

ZŠ Bosonožská

Skautská pouť do Předklášteří
Naše středisko se každoročně vydává na skautskou 
pouť. Ta se koná vždy koncem dubna k příležitosti 
svátku sv. Jiří, který je patronem skautů. Letos jsme 
se spolu s dalšími skauty z Brna a okolí vypravili 
26. dubna do Předkláštěří u Tišnova.

Ze Starého Lískovce nás vyra-
zilo více než 40. Vlakem jsme 

dojeli do Dolních Louček, odkud 
nás čekala příjemná procházka 
kolem řeky až ke klášteru Porta Co-

eli. Družinky skautů cestou plnily 
různé úkoly a hry. Například „bo-
jovaly“ na zřícenině hradu Lúčka. 
Celá pouť byla ukončena vyhláše-
ním výsledků poutní hry, pokřiky 

družin a mší v kostele Porta Coeli. 
Sešlo se několik stovek mladých 
i dospělých skautů.

Před prázdninami je činnost 
skautských oddílů stále v plném 
proudu. Družiny jezdí na víken-
dovky a puťáky, připravuje se tá-
bor, na který každoročně jezdíme 
do Jamného nad Orlicí. Na tábor 
je přihlášeno kolem sedmdesáti 
dětí. Proto vedoucí intenzivně 
pracují jak na táborovém progra-

mu, tak na technickém zajištění, 
abychom mohli v neděli 29. červ-
na všichni na 14 dní vyrazit do 
přírody. Závěrem bych chtěla 
pogratulovat družině Sýkorek, 
která zvítězila v okrskovém kole 
Závodu vlčat a světlušek a bude 
nás reprezentovat také na kraj-
ském kole závodů.

Veronika Ruberová 
(vedoucí oddílu Amazonek)
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Nezapomeneme

Čas letí jako o závod a nám při-
bývá let ať chceme či ne. Nový 

rok jsme přivítali, jak jinak, než 
u vánočního stromu při každoroč-
ním ohňostroji, který rozzářil oči 
nejen dětí, ale i dospělých. I nadále 
se scházíme každý týden a společ-
ně oslavujeme narozeniny našich 
členek. Dvě seniorky našeho klubu 
se dožily úctyhodného věku 90 let.

V plesové sezóně jsme si zatan-
covali v Hotelu Kozák a dále v Klu-
bu důchodců Bohunice. Přehlídka 
žáků taneční školy v Divadle Redu-
ta byla zážitkem nejen pro nás, ale 
i pro účinkující. Knihovna Jiřího 
Mahena (pobočka Starý Lískovec) 
je pořadatelem různých výstav 
a besed – navštívili jsme besedu 
cestovatelky Marie Klementové 
o Ugandě, shlédli fotografie z Již-
ního Nepálu, jejichž autorem je Jiří 
Pasz, besedu cestovatele Rudolfa 

Růžičky o Maroku. Dále se konala 
beseda o Japonsku.

Na pozvání KD – stará zástav-
ba Starý Lískovec jsem navštívili 
„Dostaveníčko“ konané v místní 
Sokolovně. Další akcí byly „Ta-
nečky“ v klubu na Křenové ulici, 
jejichž pořadatelem je Městská 
rada seniorů v Brně. Nemůžeme 
zapomenout ani na taneční od-
poledne v Tuřanech, Bohunicích 
a Bosonohách, kde se dále konala 
i celostátní soutěž „Heligonkářů“.

Měli jsme možnosti shlédnout 
vystoupení krasobruslařů – našich 
olympioniků – Michala Březiny, 
jeho sestry a Tomáše Vernera. Sou-
částí vystoupení byly i představení 
dětí ve věku 6–14 let, které si na 
ledě vedly velmi dobře a určitě 
jsou slibnou budoucností tohoto 
krásného sportu. Nesmíme také 
zapomenout na Brněnskou pře-

hradu a plavbu lodí.
Nemohli jsme také chybět při 

vítání jara v Jundrově, kdy tuto 
akci konala Městská rada seniorů 
v Brně a jednalo se o zdařilou akci.

Tímto chceme poděkovat všem 
organizacím, které nás příležitost-
ně zvou na společné akce, na které 
se vždy těšíme.

Zhodnotili jsme veselou strán-
ku života, ale je tu daleko horší 
fenomén dnešní doby a to je pře-
padávání seniorů. Také naše členky 
zakusily tento nešvar na „vlastní 
kůži“. Z nedávno doby to bylo na-
padení před domem, kde dotyčná 
bydlí – byla okradena a zraněna 
tak, že musela být hospitalizována 
v nemocnici. Doufáme, že k nám, 
starším občanům, začne být spo-
lečnost ohleduplnější.

Libuše Medková

Ve čtvrtek 24. dubna se u pa-
mátníku, který je věnován 

obětem 1. a 2. světové války, sešli 
občané na pietním shromáždění.

Položením květin přítomní uctili 
památku nejen osvoboditelů, ale 
i všech místních občanů, kteří bě-
hem války byli popraveni, padli, 
trpěli ve vězení, byli raněni, ať byli 
zapojeni v odboji, nebo při osvo-
bozovacích bojích.

V letošním roce 2014 si celý svět 
připomíná 100. výročí od zahájení 
první světové války v roce 1914, 
která byla jedním z nejrozsáhlej-
ších válečných konfliktů v té době. 
Vyžádala si téměř 8 milionů lid-

ských životů. Válka zbídačila i ci-
vilní obyvatelstvo, byla chudoba, 
hlad a nemoci. Skoro nebylo ro-
diny, kde někdo nebyl na frontě, 
nepadl, nebo nebyl raněn!

První světová válka zasáhla i do 
Starého Lískovce. Na Klobásově 
ulici se zachovaly dvě pamětní 
desky, které připomínají účast 

místních občanů ve válce. Na 
domě číslo 34 jsou tři schránky 
s prstí z významných bojišť a na 
domě číslo 2 jsou jména dvou le-
gionářů, kteří padli na Sibiři. Ulice 
Šoustalova a Čermákova nesou 
jejich jména.

Pomník s křížem a obrázky dal-
ších padlých vojáků, který stával 
v parčíku blízko kostela a fary, se 
bohužel nedochoval. Musel ustou-
pit naplánované nové silnici při 
budování sídliště.

Zpracovala
Věra Hádlíková Ondrášková.

Foto Milan Holý.
Ing. Rostislav Maleňák

Gourmet

Pro dvě osoby
100 g ředkviček, 1 okurka,
2 snítky kopru, 200 g tvarohu 
cottage, sůl, pepř

Ředkvičky a okurku očistíme, omy-
jeme a nakrájíme na jemné kostič-
ky. Opereme kopr, osušíme a jem-
ně nákrájíme. Tvarohový cottage, 
nakrájené ředkvičky a okurky 
smícháme, osolíme a opepříme. 
Upravíme na talířky a posypeme 
koprem. Podáváme s celozrnným 
chlebem.

Taťana Absolínová

Tvaroh cottage 
s ředkvičkou, okurkou 

a koprem

Také máte doma spoustu prázd-
ných sklenic s pěknými víčky? Já 
jsem jednu takovou použila na 
uschování provázku. Je to velmi 
jednoduché. Vyvrtejte otvor do 
víčka, provázek uložte do skle-
nice, otvorem ve víčku provázek 
protáhněte a víčko zašroubujte. 
Takto můžete uložit i přízi nebo 
stuhu. Klubíčko bude v bezpečí 
před ušpiněním a rozmotáním.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Jednoduchá dóza 

V současné době je třídění a recyklace dopadů 
nutná. Proč? Představte si, že odpad netříděný 

se hází do jednoho kontejneru na odpadky. To se zdá 
jednoduché, ale výsledek je velmi nepříjemný nejen 
pro ovzduší, ale i pro skládky atp. Je proto nutno třídit 
odpad systematicky tj. papír, kam patří noviny, časo-
pisy, kancelářský papír, knihy, sešity, krabice, lepenka 
a další papírové obaly. Co není vhodné házet do papíru 
je mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír. Není 
vhodné sem vhazovat dětské pleny a voskovaný papír. 
Do odpadu skla patří lahve od nápojů a skleněné 
střepy, tabulové sklo. Podle barevnosti kontejneru 

a jeho popisu se vhazuje ten druh skla. Není možné 
vhazovat např. keramické výrobky, porcelán, zrcadla 
atp. Do plastů patří PET láhve od různých druhů nápo-
jů a je vhodné je sešlápnout, aby zabraly co nejméně 
místa a bylo by možné tam toho naházet více. Pak tam 
patří různé kelímky, sáčky z plastů a polystyren. Takže 
třídění odpadu je velmi důležitá věc a je potřeba se 
vždy zamyslet, kam co vhodíte. Všechen tříděný odpad 
lze pak zpracovat na další výrobky a ty pak užíváme 
v jiných oblastech našeho života. Děkuji všem za to, 
že třídí odpad.

A. Horák

Třídění odpadu je potřebné a nutné

Akce za I. pololetí roku 2014

Klub důchodců – nová zástavba
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Občané Starého Lískovce mohou nově do 
žlutých kontejnerů na stanovištích třídě-

ného odpadu ukládat více druhů plastů. Od 
prvního dubna může každý, komu není osud 
životního prostředí lhostejný, třídit veškeré 
plasty. Žluté kontejnery jsou odteď místem, 
kam patří všechno ze světa plastu. Magistrát 
města Brna od začátku dubna změnil systém 
třídění odpadů a tímto krokem přidal Brno mezi 
evropská města, která i v oblasti třídění odpadu 
přispívají ke zlepšení světa.

Sortiment doposud sbíraných PET lahví a ná-
pojových kartonů se rozšiřuje o další druhy do-
mácnostmi běžně vyprodukovaných plastových 
obalů. Nyní tedy můžeme s čistým svědomím 
umísťovat do žlutých nádob kromě PET lahví 
taky plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plasto-
vé kelímky, krabičky od potravin a další výrobky. 
Speciálně v Brně patří do žlutých kontejnerů 
i všechny nápojové kartony jako krabice od 
džusů, vín, mléka a taky hliníkové plechovky. 
Nesmíme však opomenout, co do kontejneru 
určitě nepatří. Jsou to především mastné obaly 
se zbytky potravin nebo čistících přípravků, 
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných 
látek, podlahové krytiny jako lino, PVC nebo 
i novodurové trubky.

Samozřejmě je potřebné při produkci plastu 
myslet i na dopady na životní prostředí a proto 
si raději v obchodě namísto plastového sáčku 
zvolit vlastní textilní tašku nebo papírový sáček. 
Stejně tak člověk dosáhne lepšího pocitu, když 

je schopen vyhnout se jednorázovým obalům 
nebo zbytečně baleným potravinám a tímto 
nemalým krokem pomáhat naší planetě.

Co přesně tato pozitivní změna znamená pro 
občany města? Jednoduše každý, kdo doteď 
váhal nebo stále váhá s tříděním plastů, může 
nyní uložit všechny plasty do žlutých kontejne-
rů. Všechny obavy, které občané Brna ohledně 
třídění plastu dosud měli, jsou nyní zbytečné. 
Životní cyklus většiny plastů opravdu nekončí 
v spalovně, ale dále pokračuje na recyklaci. I ty 
nejběžněji vyhazované plasty se mohou tímto 
cyklem opětovně vrátit k životu a být využity. 
A jaká je tedy další cesta plastových odpadů? 
Podle informací od Jiří Kratochvíla, ředitele 
společnosti SAKO, jenž zajišťuje pro město Brno 
veškeré činnosti spojené s provozem systému 
sběru a svozu odpadu, se odpady nejprve do-
stanou na vytříďovací linku. Tady je pracovníci 
rozdělí na plasty určené na recyklaci a plasty, 
které kvůli jejich materiálovému složení nelze 
dále vyžít. Vytříděné druhy plastů jsou lisovány 
do balíků a uloženy na deponii. Po naplnění 
transportní dávky je druhotná surovina pro-
dávána zpracovatelům nebo obchodním spo-
lečnostem. Kdo by se chtěl přece jen o osudu 
plastů přesvědčit na vlastní oči, může se zajet 
podívat do areálu společnosti SAKA, kde je vidět 
balíky zabalených plastů připravených k odvozu 
dalším zpracovatelům. Brány společnosti SAKO 
jsou otevřené i v podobě exkurzí pro komerční 
subjekty či střední školy.

PET lahve jsou dále tříděné například ve 
společnosti PETKA CZ, a.s. Tam se pomelou 
a několika násobně perou. Vzniklá drť se ná-
sledně usuší, přesune do speciálních vaků 
a přepraví k výrobci finálních produktů, což 
je kupříkladu výroba střižových vláken. Vel-
mi podobný proces nastává také u ostatních 
druhů plastů.

Pokud jste tedy dosud měli pochybnosti, zda 
plasty třídit nebo ne, nyní se celý proces více 
zjednodušil a i vy můžete velmi jednoduše při-
spívat k recyklaci. Navíc, odstraněním komplika-
cí při třídění odpadů, postupným rozšiřováním 
možností odpady recyklovat, informováním 
a zapojením občanů se daří přispívat k men-
šímu zatížení a znečištění životního prostředí. 
Třídění odpadu není opravdu vůbec náročné, 
pomáhat vychovávat zodpovědnější občany 
a formuje vztah k ochraně životního prostředí. 
Motivací pro nás by mohla byt skutečnost, že 
na skládky poputuje méně odpadu, který se už 
nedá využít a nebude nám hrozit, že příroda 
i celá krajina okolo nás se promění na jedno 
obrovské smetiště.

Máte-li další otázky k tématu třídění odpadu, 
neváhejte se informovat v Ekologické poradně 
Veronica, osobně na Panské 9, telefonicky na 
čísle 608 426 032 nebo elektronicky prostřed-
nictvím webových stránek www.veronica.cz

Mgr. Hana Sekerková
Ekologická poradna Veronica

Změna systému třídění odpadů

Starolískovecké  
farmářské  
trhy  21. 6. 2014

Termíny v roce 2014: 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

Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2013: 27.4. / 18.5. / 15.6. / 20.7. / 31.8. /  
21.9. / 12.10. / 2.11. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová,  
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 do 12 hodin

Starolískovecké  
farmářské  
trhy       6. 4. 

2013
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Inzerce
 �Nově otevřená kosmetika Šárka. Kosmetika, manikúra, pedikúra, 
depilace, masáže. Po domluvě i u Vás doma! U pošty 2, Starý Lískovec, 
tel. 737 135 481.

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

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707 www.vrbakuchyne.cz

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

 � Jako rodina koupíme byt 3+1 s balkónem někde ve Starém Lískovci 
nebo v jeho blízkosti. 730 840 939.

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

 �Hledáme pracovníky se zdravotním postižením na pozice recepční, 
strážný a psovod na HPP i zkrácený úvazek. Tel. 608 959 575.

 �Doktor hledá byt 1+kk – 2+kk se sklepem a komorou v okolí polikli-
niky. 775 674 544.

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

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

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

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

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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DÁVEJTE POZOR,  
CO SI ODNÁŠÍTE  
Z LESA!
Získejte příspěvek až 1 500 Kč  
na očkování proti klíšťové encefalitidě

REGISTRUJTE SE K ČPZP  
NA KTERÉKOLIV POBOČCE  
NEBO ON-LINE DO 30. 6. 2014
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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

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:
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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

VYHLEDÁVANÁ  LOKALITA VÝHODNÁ INVESTICE

Brno - Štýřice, ulice Červený kopec

DOPORUČUJEME PROHLÍDKU, kontaktujte nás: 

Klidný vnitroblok, vzdálenost do centra 9 min.

Byty 3+kk a 4+kk, plocha bytů od 93 m2 , cena od 4,6 mil 

Kolaudace duben 2014 

Prodej do osobního vlastnictví

Garážové stání a sklepní kóje v ceně bytu

Tel.: 538 728 850
 603 333 999

www.netdevelopment.cz
info@netdevelopment.cz

Viladům II. Červený kopec

Radiodiagnostické pracoviště DC-Flipper s.r.o. na ulici Vídeňská 55

RTG vyšetření je bez objednání. Pro zjednodušení objednávání na ultrazvuková vyšetření je na 
našem webu k dispozici on-line objednávkový formulář. Více informací naleznete na www.dc-flipper.cz

Zrekonstruované a nově vybavené radiodiagnostické pracoviště 
poskytuje – komplexní diagnostiku pomocí špičkového 
rentgenového a ultrazvukového přístroje firmy Samsung

Vyšetřujeme celé věkové spektrum – děti i dospělé
Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami,
nabízíme i preventivní vyšetření pro samoplátce.

RTG + Ultrazvukové pracoviště
+420 538 700 854
Vídeňská 55 (vedle Unionu)
639 00 Brno, info@dc-flipper.cz
Po–St, Pá: 7.00–15.00 hod, Čt: 7.00–17.00

RTG + Ultrazvukové pracoviště
+420 541 425 221, +420 538 700 854
Dobrovského 23, poliklinika
612 00 Brno, info@dc-flipper.cz
Po, Út, Čt, Pá: 7.00–15.00 hod., St: 7.00–17.00

 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

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

My víme, jak 
prodat!
Nabídněte nám 
svoji nemovitost 
a my ji dostaneme 
do každé brněnské
schránky!

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 303

Michal Chemišinec  |  makléř – nábor RD a byty, v RS od 2012

My víme, jak 
prodat!prodat!prodat
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