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Možná jste si povšim-
li, že už delší dobu 

se s Jirkou Dvořáčkem 
střídáme v psaní úvod-
níků. Provází to naše 
vzájemné škádlení, kdo 
je zrovna na řadě a jestli 
už ví, o čem bude psát. 
A většinou to oba dva odkládá-
me na poslední chvíli, přemýšlíme 
o tématu, což se samozřejmě ne-
obejde bez uštěpačných pozná-
mek zrovna toho, co na řadě není.
Tentokrát je však těch informací 
tolik, že bych potřeboval aspoň 
dva úvodníky, čímž se mi ulevilo 
a o to radostněji budu příští mě-
síc pokoušet Jirku, jestli vymyslel 
nějaké téma.

Ale po jarním odlehčení už 
vážněji. První důležitou infor-
mací a současně prosbou na vás 
všechny je součinnost v projektu 
„Regenerace panelového sídliště 
Brno-Starý Lískovec“, který připra-
vujeme. Tento projekt bude sloužit 
pro podání žádosti na Ministerstvo 
místního rozvoje a získání finanč-
ních prostředků z dotačního titulu 
na regeneraci panelových sídlišť. 
Jedná se o regeneraci všech vol-
ných ploch a vnitrobloků v sídlišti. 
Vzhledem k tomu, že se podařilo 
zrekonstruovat celé prostranství 
u polikliniky, naše stará zástavba 
je po rekonstrukci kanalizace v no-
vém kabátě a v současné době 
je v plném proudu příprava re-
konstrukce prostranství u Donu, 
rozhodli jsme se, že je čas „vrhnout 
se“ i na další části Starého Lískovce. 
Na ty, které sice nejsou tolik frek-
ventované, ale zcela jistě jim pa-
tří také náležitá pozornost. Tento 
projekt je velmi rozsáhlý a opravdu 
se dotkne všech volných ploch, 
zeleně, chodníků, vnitrobloků 
a podobně. A je nutné říct, že jsou 
místa, kde už je nejvyšší čas pro 

jader z 50 na 80 tisíc korun. Sou-
časně jsme schválili i možnost 
varianty kompletní opravy byto-
vého jádra hrazené z prostředků 
VHČ městské části, a to pouze 
ve standardním provedení bez 
zásahu nájemce (podrobnější 
informace naleznete na našich 
webových stránkách a v příštím 
čísle zpravodaje). 

Informací je ještě hodně, ně-
které zmíním je už jen krátce. Byl 
vybudován chybějící a velmi po-
třebný chodník na Karpatské ulici 
a „Vícegenerační hřiště“ na Boso-
nožské se rozrostlo o další část, 
konkrétně o takzvaný „workout“.  

(Pokračování na str. 4)

realizaci takových úprav. 
Ať je to celý vnitroblok na 
Mikuláškově náměstí a Vl-
tavské, Sluníčka a další. 
Nezbytnou podmínkou 
pro zpracování tohoto 
projektu je součinnost 
s vámi, občany naší MČ. 

Proto vás prosím, abyste si našli 
chvilku času a pomohli nám vypl-
něním dotazníku, který naleznete 
na str. 9 v tomto zpravodaji. Stačí 
vystřihnout, vyplnit a odevzdat 
na jedno z našich sběrných míst, 
které jsou v samotném dotazní-
ku uvedena. Samozřejmě můžete 
použít i internetu a tento dotaz-
ník vyplnit na našich webových 
stránkách na www.staryliskovec.
cz. Věřím, že se vás najde hodně, 
kterým jejich okolí není lhostejné 
a věnují chvilku svého času pro 
zdar tohoto projektu. Všem pře-
dem velmi děkuji.

Další z věcí, o které se chci 
zmínit a z které mám osobně vel-
kou radost, je fakt, že po 7 letech 
postupných rekonstrukcí všech 
mateřských škol a neustálého na-
vyšování jejich kapacit, se letos 
konečně podařilo umístit všechny 
starolískovecké děti od tří let v na-
šich MŠ. Dokonce nám pár volných 
míst zbylo a mohli jsme je nabíd-
nout dětem z okolních městských 
částí. Myslím, že je to takové malé 
příjemné vítězství a jsem moc rád, 
že rodiče našich dětí už nemusí ře-
šit nemožnost umístění dítěte do 
MŠ, jak je to bohužel pravidlem ve 
většině jiných městských částech 
v městě Brně.

Důležitou informací mám 
i  pro nájemce obecních bytů. 
Vzhledem k úsporám, které se 
podařilo dobrým hospodařením 
v bytovém fondu dosáhnout, 
jsme se rozhodli, že navýšíme 
příspěvek na opravy bytových 

MLADÉ
HODY

STAROLÍSKOVECKÉ

17:00 Stavìní máje

Sobota 17. kvìtna
14:00

Pátek 16. kvìtna

Požehnání hodùm a vínu, zahájení hodového prùvodu
(chrám sv. Jana Nepomuckého)

19:00 Hodová zábava
Sokolovna Máchalova 4, k tanci hraje Slovácká dechová muzika z Vnorov,
v prùbìhu veèera stárci zatanèí Slovenskou besedu, vstupné 100 Kè, krojovaní 50 Kè

Nedìle 18. kvìtna

9:30 Hodová mše svatá
(chrám sv. Jana Nepomuckého)

16:00 Zpívání a tanèení s cimbálovou muzikou Pentla z Boršic
Sokolovna, Máchalova 4, v prùbìhu veèera dìti zatanèí pásmo lidových tancù z brnìnska,
vstupné 100 Kè, krojovaní 50 Kè

16.–18. kvìtna

Akci poøádá Orel jednota Starý Lískovec a stárci
za finanèní podpory MÈ Starý Lískovec.
Pøedprodej vstupenek 16. 5. 17:00–19:00 v sokolovnì na 
Máchalovì  ulici.

Zápisník starosty

Ostatky a dětský karneval

Noc s Andersenem

Zlomky s vůní čokolády

5

7

8

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
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Vás srdečně zve 
na zahájení výstavy  

věnované 700. výročí  
první  písemné zmínky 

o obci Lískovec 

v úterý 
17. června 2014 

v 17 hodin
v prostorách 

knihovny 
na Kurské 1

Také ve Starém Lískovci 

Ukliďme Česko 2014 – celorepubliková úklidová akce

Chystaná úklidová akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let‘s Do It!“. Tento 
typ úklidových akcí proběhl úspěšně již ve více než 100 zemích za účasti 8,5 milionů dobrovolníků. Úklid Česka 
proběhne v sobotu 17. 5. 2014 a do akce se může zapojit každý.

Cílem akce je však nejen ukli-
dit naše okolí a ve společné 

věci zaangažovat různé zájmové 
skupiny, školy, sdružení, firmy, 
státní správu i jednotlivce, ale 
v neposlední řadě také mediálně 
zviditelnit dlouhodobě neřeše-
nou problematiku černých sklá-
dek a přispět tím k prevenci jejich 
vzniku. Černé skládky totiž v drtivé 
většině případů vznikají z nezna-
losti občanů, kteří by jinak mohli 
odpady bezplatně odevzdat do 
sběrného dvora nebo využít míst 
zpětného odběru.

Již přes rok probíhá v ČR ma-
pování černých skládek prostřed-
nictvím projektu ZmapujTo: Bič 
na černé skládky (více na: www.
zmapujto.cz), díky němuž bylo 
nahlášeno a do mapy zaneseno 
více než 2 000 černých skládek, 
od malých „nepořádků“ až po 
skládky obřích rozměrů, mnohdy 
obsahující i nebezpečné odpady, 
ohrožující zdroje pitné vody, zdraví 
lidí a zvířat. Skládku lze nahlásit 
velmi rychle a jednoduše pomocí 
mobilní aplikace pro chytré tele-
fony, případně prostřednictvím 
interaktivního webového formu-
láře. Po více než roce mapování 
černých skládek uzrál čas posu-
nout se dále a s nasbíranými daty 

nějak smysluplně naložit. Vznikla 
tak myšlenka celostátní úklidové 
akce pod názvem „Ukliďme Česko“.

Městská část Brno-Starý Lís-
kovec se do akce zapojila jako 
organizátor úklidu nepořád-
ku a černých skládek na ulici 
Labská – prostor tzv. Labského 
dvora (vedle autobazarů). Úklid 
bude v sobotu 17. 5. 2014 zahá-
jen od 9.00 hod. Pojďme všichni 
společně tento prostor uklidit. 
Zapojte se i vy obyvatelé Staré-
ho Lískovce a ukažte nepořád-
níkům, že vám není lhostejné 
v jakém prostředí žijete.

Bc. Vladan Krásný, starosta

Podrobnější informace nalezne-
te na webu akce:
Ukliďme Česko 2014
E-mail: info@uklidmecesko.cz
Telefon: +420 537 022 314
Mobil: +420 737 417 975
Fax: +420 537 022 200

Skype: UklidmeCesko 2014 
(live:info_158147)
Facebook: http://www.facebook.
com/UklidmeCesko
Twitter: http://twitter.com/Uklid-
meCesko
Web: http://www.uklidmecesko.cz 

KJM Brno
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Stejně jako v předchozích letech i v letošním 
roce finanční správa poplatníkům daně 

z nemovitých věcí rozesílá složenky na úhradu 
této daně. Noví majitelé nemovitostí vyplňují 
a podávají pouze jedno daňové přiznání za 
všechny své nemovitosti, které se nachází na 
území jednoho kraje. Obdobně je to i s place-
ním daně z nemovitosti, jednotlivé platby za 
více nemovitostí v jednom kraji jsou sloučeny 
do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složen-
ku za celý kraj. Má-li poplatník nemovitosti 
na území více krajů, přijde mu v jedné obálce 
více složenek.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v ho-
tovosti na pokladnách územních pracovišť či 
pobočkách pošt, jsou složenky poplatníkům 
do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky 
distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci 
jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky 

ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou 
složenky zasílány nejprve seniorům.

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne 
částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemo-
vitých věcí uhradit do 2. června tohoto roku.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období 
roku 2014 došlo ke změně výše daně oproti 
předchozímu roku, případně oproti částce vy-
počtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně 
její novou výši platebním výměrem zasílaným 
individuálně, nebo hromadným předpisným 
seznamem. Tyto seznamy budou přístupné 
během května na kterémkoli územním praco-
višti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho 
územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je 
bezhotovostní převod na účet finančního 

úřadu, který bude uveden na složence či hro-
madném předpisném seznamu.

Číslo účtu pro daň 
z nemovitých věcí

Finanční úřad 
pro Jihomoravský kraj

7755-77628621/0710

Hotovostní úhradu daně pak lze provést 
na poště prostřednictvím obdržené složenky 
nebo v rámci pokladních hodin na kterémkoli 
územním pracovišti finančního úřadu.

Kompletní informační servis k placení daní 
je k nalezení na internetových stránkách www.
financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.

Podpis???

počátkem dubna Brno třídí všechny plasty

Dobrá zpráva pro brněnské třídiče

2. červen je posledním dnem lhůty pro zaplacení 
daně z nemovitých věcí na rok 2014, nebo její první 
splátky. Od konce dubna jsou postupně rozesílány 
složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži 
uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2014 

a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani 
z nemovitých věcí.Nejpohodlnějším způsobem placení 
daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet 
finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou 
na kterékoliv poště. 

Placení daně z nemovitých věcí na rok 2014

Nově mohou občané města 
Brna do žlutých či drátěných 

kontejnerů vhazovat kromě zaběh-
nutých PET lahví a nápojových kar-
tonů i další plastové obaly jako jsou 
fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, mléč-

ných výrobků, balící fólie od spo-
třebního zboží včetně obalů od CD 
disků a dalších výrobků z plastů.

Ve městě Brně nyní evidujeme 
celkem 1 083 kusů žlutých či vel-
kých drátěných kontejnerů, kte-
ré dostanou nový kabát, budou 
polepeny novými samolepkami, 

s uvedením všech druhů tříděných 
plastů a nápojových kartonů.

„Rád bych ujistil obyvatele Brna, 
že řádně využijeme veškeré plasto-
vé obaly a nápojové kartóny, které 
budou třídit do žlutých nádob. Na 
naší dotřiďovací lince jednotlivé 
plasty od sebe oddělujeme a dále 

zajišťujeme jejich druhotné zpra-
cování“, říká ředitel společnosti 
SAKO Brno, a.s. Ing. Jiří Kratochvil.

Změna třídění odpadů se týká 
pouze plastů nikoliv skla a papí-
ru. Třídění těchto odpadů zůstává 
nezměněno.

SAKO Brno, a.s.

Takto by třídění vypadat nemělo. Autor: A. Horák.
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do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů v platném znění oznamuje:

Zápisník starosty
(Dokončení ze str. 1)
Jsme druhá městská část v Brně, 

která nabízí tuto moderní mož-
nost cvičení na těchto prvcích. Zde 
je potřeba poděkovat žákům a 
učitelům ze ZŠ Bosonožská, kteří 
s tímto nápadem přišli, a dokonce 
se jim podařilo získat část financí 
na jeho realizaci z dotačního pro-
gramu Americké obchodní komo-
ry (podrobněji na st. 7). Byl bych 
také rád, abyste na druhé straně 
zpravodaje nepřehlédli informace 
o celorepublikové akci „Ukliďme 
Česko“, do které jsme se zapojili. 

A věřím, že se na této akci sejdeme 
v co největším počtu

Na závěr bych vás rád pozval na 
tradiční „Starolískovecké mladé 
hody“, které se budou konat od 
16. do 18. května. Jelikož mám 
možnost sledovat jejich přípra-
vu opravdu „z blízka“, věřím, že to 
bude opět velmi příjemná a vyda-
řená akce, kterou byste si neměli 
nechat ujít. 

Přeji vám krásný zbytek měsíce 
lásky a jara

Váš starosta
Vladan Krásný

ve volebním okrsku č. 22001
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; 
Palachovo náměstí; U Penzionu

ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemy-
slovny; Máchalova; Pod Školou; 
Svah; Šoustalova; U Leskavy

ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1-9 lichá; 
U Pošty

ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; 
Kroupova 2–40; Malešovská; Ma-
lostranská; Martina Ševčíka; Příčky; 
Pšikalova; Točná; ulice Kosmonau-
tů 11–15

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

ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevasto-
polská

ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; 
Krymská 3–15

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

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

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

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

ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 
lichá

2. Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky 
každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci 
obyvatel podle zvláštního právního předpisu (dále volič).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen okrskové volební komisi tento 
průkaz odevzdat.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat úřad 
městské části a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.

    Bc. Vladan Krásný v. r.
    starosta 
    MČ Brno-Starý Lískovec

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
ve dnech 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hod. a

  24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hod.
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Ostatky a dětský karneval
ke krásám Paříže a zpět 

Od savojských lahůdek

Ostatkový den začal průvodem 
ostatkových masek – převle-

čení orli, od hasické zbrojnice na 
Točné 5. Jsme velice rádi, že se tra-
dice masopustních masek obnovila 
a příští rok jich snad bude více.

V dopoledních hodinách dob-
rovolní hasiči chystali sál na so-
kolovně, aby bylo na večer vše 
nachystáno. Chystala se i bohatá 
tombola, všem sponzorům ještě 
jednou děkujeme.

Nadešel večer, sál se začal plnit, 
účast byla hojná, což nás těší. K tan-
ci a poslechu hrála skupina Bolero. 
Kulturní vložkou byla folklorní sku-
pina Žarošáci. Kolem půlnoci se 
prodávaly lístky na tombolu.

Málem bych zapomněla na 
ostatkové masky, které byly pří-
tomny: krásná pirátka i s pirátem, 
Pipi dlouhá punčocha, maková 

panenka, kuchař a další.
Myslim si, že celý večer se vyda-

řil a lidé se bavili.
Na druhý den se konal dětský 

karneval. Přišla spousta nádher-
ných masek, krásné princezny 
a princové, tygřík, čert, průvodčí, 
beruška, karkulka, včelky a další.

Každé dítě při vstupu dostalo 
plyšovou hračku a sladkost. Celý 
dětský karneval moderovala moje 
kamarádka Martina Kincová z SDH 
Vinohrady, za to jí moc děkuji. Dět-
ský karneval probíhal: rej masek, 
soutěže a samozřejmě nechyběla 
tombola se spoustou cen.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, co se na zajišt’ování a chys-
tání ostatku a dětského karnevalu 
podíleli.

 za sbor dobrovolných hasičů
Martina Vaculová

Stáž jako každoročně trvala tři 
týdny. Spolu s tamními žáky 

jsme chystali jídlo určené do 
školních restaurací, učili se nové 
receptury, nové postupy při přípra-
vě a také hosty obsluhovali. Part-
nerská škola má už šedesátiletou 
tradici, její kuchyně jsou vybave-
né na špičkové úrovni a prostředí 
všech tří školních restaurací dýchá 
noblesou.

A pokud jsme právě nevařili 
nebo neobsluhovali, poznávali 
jsme zajímavosti a krásy okolí. A že 
je v Savojsku co obdivovat! Hlav-
ní město Chambéry se zámkem 
vévodů Savojska, hlavní město 
Horního Savojska Annecy, což je 
skutečná perla mezi městy – stře-
dověké památky, průzračné jezero 
a kolem Alpy. Dále pak olympijské 
město Albertville, sýrárnu Beau-
fort, vinotéku…

Doslova peckou mezi exkurzemi 
však letos byl víkend v Paříži. Hned 
v pátek večer jsme jeli nasát atmo-
sféru Montmartru, vešli do nasví-
cené baziliky Sacré Coeur, prošli 
se náměstíčkem malířů du Tertre, 
chvíli poseděli v restauraci U Dvou 
mlýnů, kterou proslavil poetický 
film o Amélii. Celý víkend byl na-
bitý programem, tematicky orien-

tovaný na vše, co světu dala Fran-
cie – gotiku (chrám Notre Dame, 
kaple Všech svatých), klasicismus 
(Panthéon, chrám Madeleine), 
impresionismus (obrazy v muzeu 
d’Orsay). Také jsme se vyfotografo-
vali před renomovanou restaurací 
U Maxima. Světoznámý hotel Ritz 
na náměstí Vendôme se bohužel 
od ledna opravuje, nezbylo nám 
než se spokojit s pěkně pomalova-
nou plachtou na lešení. Tak už to 
chodí, že vždycky nevyjde všech-
no. Za chrámem Madeleine jsou 
obchůdky, které lze označit doslo-
va za baštu lahůdkářství. Sobotu 
jsme důstojně zakončili plavbou 
na parníčku. V neděli jsme si pak 
poctivě vyšlapali na Eiffelovu věž 
a na Vítězný oblouk, metrem zajeli 
do supermoderní čtvrti la Défense 
a pak už rychle na Lyonské nádraží 
a TGV zpět do Challes.

Po celé tři týdny nám navíc přálo 
počasí, ochutnávali jsme místní 
dobroty a ve škole se k nám cho-
vali mile. Co si přát víc?

Gabriela Otrubová, 
Petra Mahovská, David Amziane 

a Michal Stránský
žáci Hotelové školy 

Bosonožská 9, Starý Lískovec
www. Hotskolabrno.cz

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec a Orel Starý Lískovec 
pořádají v sobotu 31. května 2014 od 14. 00 hod. v prostorách 
dělnické tělovýchovné jednoty (ul. Klobásova) a před hasičskou 
zbrojnicí (ul. Točná) VeLKý DětSKý Den.

Pro děti budou připraveny nejrůznější soutěže, hry a doprovodný 
program. Občerstvení zajištěno. Pojďte s námi oslavit svátek dětí.

Na všechny se těší pořadatelé.

 Velký dětský den

Díky projektu Leonardo jsme letos zase mohli vyces-
tovat do partnerské školy ve francouzském Challes 
les Eaux. 
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Čarodějnic pálení, to je pěkné řádění

Makro Kuchařský pětiboj 2014 s našimi nejmenšími

Hotelová škola na soutěži Noc s Andersenem

V pátek 25. dubna 2014 proběhl 
v brněnském velkoobchodním 

středisku Makro druhý ročník soutě-
že nazvané Makro Kuchařský pěti-
boj 2014. Naše škola měla v soutěži 
šest žáků – zúčastnili se jí Adam 
Hrazdílek, Tomáš Böhm, Marie Rož-
ková, Ricardo Markusek, Rubina 
Sangalyan a Dana Dobrovodská.

A jak celá akce probíhala? Sou-
těžilo se v dovednostním krájení 
cibule, brambor a pórku, filetování 
pstruha a vykostění kuřete. Odbor-
ná porota hodnotila v první řadě 
kvalitu provedení úkolů, dalším 
kritériem byl čas.

Všichni naši žáci se vešli do ča-
sového limitu, nebyl tedy nikdo 
z nich diskvalifikován, nezpůsobili 
si ani žádné zranění.

V celkovém pořadí se Adam 
Hrazdílek umístil na 4. příčce, 

na 5. místě jej následoval Tomáš 
Böhm a poměrně úspěšné vy-
stoupení našich žáků doplnila na 
6. pozici Dana Dobrovodská. Drob-
ná, nervozitou způsobená časová 
ztráta z úvodu svého vystoupení 
připravila o lepší umístění Ricarda 
Markuska.

Celkově považuji vystoupení 
všech našich žáků za vydařené.

Na doplnění ještě dodám po-
známku moderátora akce, že se 
mu líbilo, jak se všichni vzájemně 
podporovali, pomáhali si, celkově 
působili jako velmi kompaktní tým 
– prostě skvělá parta.

Mgr. Miloš Komínek
učitel odborných předmětů

Hotelová škola, Bosonožská 9, 
Starý Lískovec

www.hotskolabrno.cz

V pátek 4. dubna se děti a za-
městnanci Mateřské školy 

Ulice Kosmonautů 2 již podruhé 
připojili k projektu podporující 
čtenářství „Noc s Andersenem“.

Po četbě úryvků oblíbených 
knih přinesených z domu a vý-
robě papírového „Večerníčka“ 
se děti ocitly v pohádce. Stopy 
je zavedly k pohádkovým posta-
vám, kde plnily různé úkoly. U je-
žibaby složily zkoušku z hádanek 
a písniček, poté musely posbírat 
barevné kamínky, které poztrá-
cela bludička, aby mohly vstoupit 
do pohádkového lesa, plného čar 
a překvapení.

Ani letos na malé předškolá-
ky nezapomněl pan starosta Bc. 
Vladan Krásný. Přišel si za dětmi 
popovídat a přečetl příběh z knihy 
Josefa Čapka Povídání o pejskovi 
a kočičce, „ Jak pejsek s kočičkou 
dělali dort “.

Děti, posilněny buchtami od 
kouzelné babičky, spolu s rodiči, 
se v podvečer vydali na „cestu svět-
lušek“. I když posunem času nebyla 
černočerná tma, průvod s lampio-
ny měl i tak své velké kouzlo.

Po příchodu na zahradu ško-
ly děti čekalo další překvapení. 
Strom „Pohádkovník „všem malým 
kamarádům nadělil drobné dárky.

Skupina nejodvážnějších před-
školáků v mateřské škole zůstala 
přes noc. Děti ještě prošly stez-
kou odvahy, poslouchaly čtené 
i vyprávěné příběhy a ráno byly 
za svou statečnost odměněny 
diplomem.

Páteční večer i „ Noc s Anderse-
nem “ se vydařily a všichni odchá-
zeli domů s nevšedními zážitky.

Za kolektiv zaměstnanců 
MŠ Kosmonautů 

Hana Ondráčková

Také naše školka ožila tímto té-
matem. Na několik týdnů se tří-

dy i chodby zahalily do látkových 
pavučin, objevily se tu perníkové 
chaloupky, zabydleli pavouci a ne-
topýři. Z oken se linuly ježibabí 
písně, tančily různé tance, vaři-
ly lektvary, vymýšlela zaklínadla 
a počítala košťata.

A konečně 29. 4. nastalo již tra-
diční dubnové Pálení čarodějnic. 
Děti, rodiče i personál naší školky 
se odpoledne sešli na zahradě, kde 
vše začalo divadelním představe-

ním o Sněhurce a v čarodějnickém 
duchu pokračovalo diskotékou 
a různými soutěžemi. Celou akcí 
nás provázel divadelní soubor Ko-
ráb. Tu správnou atmosféru čaro-
dějnického sletu krásně dotvořily 
kostýmy zúčastněných. Nechybělo 
ani tradiční zpívání u ohně a pálení 
čarodějnice.

Po dojezení posledního špekáč-
ku a příjemně stráveném odpo-
ledni jsme se spokojení rozletěli 
domů.

Kolektiv MŠ Labská
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V rámci naší souvislé pedago-
gické praxe, kterou jsme ab-

solvovaly u druháčků na Základní 
škole Elišky Přemyslovny, jsme re-
alizovaly projekt Svět zvířat.

Hned po představení nápadu 
se děti s velkou chutí a nadšením 
pustily do práce: sehnaly si odbor-
nou literaturu, přinesly si různé 
obrázky a jiné materiály ke zvířeti, 
které si ve dvojici zvolily.

Rázem se tak pomalu, ale jis-
tě začal rýsovat náš Svět zvířat 
a pronikat do všech vyučovacích 
předmětů. Žáci zpracovávali infor-
mace z odborné literatury na papír 
a později do elektronické podoby, 
vybraná zvířata ztvárňovali nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami, 
v pracovních činnostech pak na 
pískovišti MŠ modelovali samotný 
Svět zvířat a v neposlední řadě 

nabyté vědomosti prezentovali 
na žákovské konferenci.

Zakončením jejich snažení a od-
měnou za výbornou práci byla 
návštěva brněnské ZOO.

Žáci se nejen naučili novým po-
znatkům o vybraných zvířatech, 
ale také prohloubili své doved-
nosti v oblasti práce s odbornou 
literaturou; třídění, systematizace 
a dalšího zpracovávání získaných 
poznatků; principy práce ve skupi-
ně – rozdělení práce a zodpověd-
nosti a také schopnost respektovat 
a být respektován.

Vše se mohlo uskutečnit jen díky 
vstřícnosti a ochotě Mgr. Martiny 
Staňkové (třídní učitelka) a vedení 
školy.

Spokojené a vděčné studentky 
IV. ročníku PdF MU: Jana 

Jachymiáková  a Zuzka Pektorová

Projekt – Svět zvířat 2.třída

Hřiště pro náctileté

aneb plnění detektivních úkolů na ZŠ Bosonožská

Noc s Andersenem

V pátek 4. dubna 2014 okolo 
18 hodiny bylo před naší ško-

lou živo. Radostně vyhlížející žáci 
v doprovodu svých rodičů nesli na 
zádech objemná zavazadla a v ru-
kou často bábovku či jiné dobroty. 
Nápadné bylo zřejmé těšení se na 
hodiny, které měli všichni strávit 
v jindy ne tolik milované budově. 
Důvodem byla již tradiční (letos 
třetí) účast naší školy na celostát-
ní akci Noc s Andersenem. Ten-
tokrát se zúčastnili žáci prvního 
i druhého stupně v téměř stejném 
poměru. Program byl opět nabitý. 
Prvním bodem byla jako obvykle 
přeměna tříd na improvizovanou 
noclehárničku připomínající pří-
bytek z pohádky Sněhurka a sedm 
trpaslíků. Následovalo plnění de-

tektivních úkolů komisaře Vrťapky. 
Na dobrou noc nám opět četl pan 
starosta, tentokrát z Exupéryho 
Malého prince a nadto odpovídal 
na řadu zvídavých dětských otá-
zek. Školu, jak ji malí žáčci neznají 
– potemnělou a plnou neznámých 
zvuků, které prý způsobují tajemní 
skřítci Křídožrouti – před večerkou 
poznávali stateční žáci 1. stupně. 
Ačkoli museli překonat strach 
z dosud nepoznaného, noc dále 
pokračovala klidně a mírumilov-
ně – někde se brzy spalo, někde 
se ještě četlo, někde se hrály hry, 
někde se dívalo na filmy, někde va-
řilo a peklo a následně hodovalo. 
Bylo nám spolu fajn.

Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská

Jak na „Elišce“ učíme učit

Asi před rokem infor-
movali žáci ZŠ Boso-

nožská čtenáře Starolís-
koveckého zpravodaje 
o tom, že se zúčastni-
li soutěže Americké ob-
chodní komory v České republice, 
která bývá vyhlašována z důvodu 
podpory zapojení dětí a mladých 
lidí do veřejného života v místní 
komunitě prostřednictvím realiza-
ce veřejně prospěšných projektů. 
Děti podaly žádost v anglickém 
jazyce a byly úspěšné. Asi je všeo-
becně známo, že pro tento projekt 
získaly 80 tisíc korun a MČ jim, na 
základě jejich předchozích jednání 
se zastupiteli obce, přispěla část-
kou 205 650 Kč.

Nově bychom Vás rádi infor-
movali o tom, že stavba fitness 

hřiště pro mládež byla 
těsně před Velikonocemi 
dokončena. Nyní čeká-
me, až se podloží cvi-
čebních prvků zazelená 
čerstvě zasetým pažitem 

a zábrany, které dílo ohraničují, 
bude možno v 2. polovině května 
odstranit.

Pro žáky to však neznamená ko-
nec. Jsou v rámci grantových pra-
videl povinni stavbu zaznamenat 
na video a přidat slovní komen-
tář v angličtině. Škola připravu-
je slavnostní otevření workoutu 
dne 5. června 2014 v 10.00 hodin. 
Zainteresovaní žáci si dovolují na 
tuto akci pozvat širokou veřejnost 
a také starší žáky obou základních 
škol naší městské části.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská 9

Na ZŠ i MŠ Elišky Přemyslovny 
učíme nejen naše žáky, ale 

připravujeme i budoucí učitele, 
studenty Pdf MU jako fakultní ško-
la brněnské pedagogické fakulty.

V mateřské škole naše paní 
učitelky připravují třetím rokem 
studentky prezenčního i kom-
binovaného studia Učitelství 
pro mateřské školy. Studentky 
k nám přicházejí na pravidelné 
praxe i souvislé stáže. Vedoucí 
učitelka MŠ Bc. Šárka Anderlová 
říká: „Přinášejí do mateřské školy 
oživení. Připravují, projektují vzdě-
lávací nabídku, vedou vzdělávací 
proces. Přinášejí spoustu nových 
nápadů, jsou velmi dobře teore-
ticky vybaveny, znají nejnovější 
trendy v předškolním vzdělávání, 
používají nové metody a formy 

práce. My se potom snažíme pře-
dat co nejvíce z našich pedago-
gických zkušeností, z praxe. Jejich 
návštěvy jsou vzájemným oboha-
cením naši práce.“

Na základní škole je spoluprá-
ce s Pdf MU již letitější. Bereme 
ji jako samozřejmost a vážíme si 
možnosti podílet se na vzdělávání 
nové generace pedagogů, kterým 
rádi předávají naše zkušené paní 
učitelky své životem a praxí nabyté 
zkušenosti.

Já bych ráda dodala, že tato 
téměř čestná funkce, je velmi ná-
ročná a všem pedagogům patří 
za jejich práci s mladšími kolegy 
velké poděkování.

Mgr. Margita Kotásková
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Zlomky s vůní čokolády

V předposledním dubnovém 
týdnu se zřejmě rodiče žáků 

čtvrté třídy ZŠ a MŠ Elišky Přemy-
slovny nestačili divit, když děti 
přišly domů s velmi podivným 
domácím úkolem. Do příští hodiny 
matematiky je naprosto nezbytné 
donést si čokoládu. Budou se učit 
zlomky a na to je čokoláda prostě 
nejlepší. Každá má totiž jiný počet 
okýnek, jedna představuje 1212, 
druhá 2424 a další 3232. Já osobně 
miluji Ledové kaštany (55) a Kofi-
lu (66). Žáci pracují celou hodinu 
s pracovním listem a čokoládou. 

Mezi nejoblíbenější úkoly patří 
druhý – sněz 1 okýnko čokolády 
a zapiš zlomkem, jakou část čoko-
lády jsi snědl/a. A naprostou hvěz-
dou mezi úkoly je úkol šest. Jme-
nuje se „Čokoládový bazar“ a žáci 
směňují „zlomky“ svých čokolád za 
„zlomky“ čokolád svých spolužáků. 
Zatímco děti tuto hodinu milují, já 
jako kantor se jí vždycky obávám. 
Jen zkuste mluvit celou hodinu ve 
třídě plné vůně čokolády. Ale díky 
této hodině mají zlomky pro žáky 
už navždy příchuť a vůni čokolády.

Mgr. Eva Hubatková

V návaznosti na úspěšné vánoč-
ní dílny se ve dnech 9. a 10. 

dubna v odpoledních hodinách 
konaly na naší škole tvořivé dílny 
velikonoční. Zúčastnilo se více než 
30 dětí z prvního stupně společně 
se svými rodiči či prarodiči. Společ-

ně jsme při výrobě velikonočních 
dekorací z lýka vytvořili tu správ-
nou jarní atmosféru, kterou doklá-
dá i přiložená fotografie. Už dnes 
se těšíme zase někdy ve tvořivých 
dílničkách nashledanou!

Mgr. Lenka Smékalová

Velikonoční dílny na ZŠ Labská

Kreativní aktivity povzbuzující obrazotvornost, zručnost a fantazii 
máme u nás ve škole na „Elišce“ velmi rádi.

I prostřednictvím ukázek prací našich žáků, které vyrobili v hodinách 
výtvarné výchovy pro své maminky, bychom chtěli popřát všem mámám 
k jejich květnovému svátku.

A protože víme, že nejen mámy si zaslouží poděkování, posíláme ho 
všem, kteří s dětmi pracují, věnují jim svůj čas, svou vlídnou laskavost, 
své moudré myšlenky, životní zkušenosti.

Všem, kteří chápou, že mládí je někdy nepoučitelné a vzdoruje, ale 
dokáže i naslouchat, přemýšlet a citlivě vnímat.

Za celou školu Margita Kotásková

Přání všem maminkám k jejich svátku

Výstava potrvá do konce června

Ke dni 25. dubna 2014 došlo ke zlepšení 
přístupnosti starolískovecké radnice 

pro nevidomé osoby.
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OTÁZKA č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ 
OSOBĚ – VĚK A VZDĚLÁNÍ

Do 18 let

19–35 let

36–50 let

51–65 let

Nad 65 let

Vzdělání
Základní

Vyučen

Střední

Vysokoškolské

OTÁZKA č. 2 JAK DLOUHO BYDLÍTE V PANELOVÉM 
SÍDLIŠTI?

1–3 roky

4–6 let

7–9 let

10–12 let

13–15 let

16 a více

OTÁZKA č. 3 KOLIK ČLENŮ MÁ VAŠE DOMÁCNOST?

1

2

3

4

5 a více

OTÁZKA č. 4 JAKÉHO TYPU JE VAŠE DOMÁCNOST?

Domácnost jednotlivce

Domácnost manželů bez dětí v produktivním věku

Domácnost rodičů s dětmi do 15 let

Domácnost rodičů s dětmi nad 15 let

OTÁZKA č. 5 JSTE SPOKOJENI S BYDLENÍM 
V PANELOVÉM SÍDLIŠTI?

Ano

S malými výhradami ano

Částečně

Jsem nespokojen

OTÁZKA č. 10 JSTE PRO ZŘÍZENÍ REZIDENTNÍHO STÁNÍ PRO 
OBČANY TRVALE ŽIJÍCÍ VE STARÉM LÍSKOVCI, 
KTERÉ ZVÝŠÍ MOŽNOST PARKOVÁNÍ?

Ano

Ne

OTÁZKA č. 6 HODLÁTE V BUDOUCNOSTI ŘEŠIT SVÉ 
BYDLENÍ JINDE NEŽ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI?

Ano

Ne

Nevím

OTÁZKA č. 7 CÍTÍTE SE NA SÍDLIŠTI BEZPEČNĚ?

Ano

Ne

OTÁZKA č. 8 POVAŽUJETE ZELEŇ V SÍDLIŠTI 
ZA DOSTATEČNOU?

Ano

Částečně

Ne

 OZNAČTE OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE NESPOKOJENI

Kvalita údržby zeleně

Nedostatek stávající zeleně

Málo nově vysazených stromů

Nevhodné umístění dřevin

Jiné

.................................................................……………………………..

OTÁZKA č. 9 JSTE SPOKOJENI S DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTUROU VE VAŠEM SÍDLIŠTI?

Ano

Částečně

Ne

POKUD NE, OZNAČTE OBLASTI, SE KTERÝMI JSTE NESPOKOJENI

Počet parkovacích míst

Množství a trasy pěších komunikací

Stav chodníků

Síť cyklostezek

Počet zastávek MHD a jejich vybavení

Jiné 

.................................................................……………………………..

ANKETA
průzkum názorů obyvatel 
panelového sídliště 
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Vážená paní, vážený pane,
ve Vašem sídlišti probíhá zpracování podkladů k projektu 
„Regenerace panelového sídliště Brno-Starý Lískovec“, 
který realizuje MČ Brno-Starý Lískovec.

Nedílnou součástí těchto podkladů je i tento dotazník. Údaje 
v dotazníku uvedené poslouží k zohlednění Vašich připomínek 
při přípravě regenerace sídliště. 
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OTÁZKA č. 11 JSTE PRO ZAVEDENÍ ZÁKAZU PARKOVÁNÍ 
PRO VOZY NAD 2,5 TUNY (DODÁVKY) VE 
VYBRANÝCH ULICÍCH VE STARÉM LÍSKOVCI?

Ano

Ne

Pouze v ulici, ve které nebydlím

OTÁZKA č. 12 JSTE SPOKOJENI S VEŘEJNÝMI PLOCHAMI 
PRO SPORTOVNÍ VYŽITÍ V SÍDLIŠTI?

Ano

Částečně

Ne

POKUD NE, OZNAČTE OBLASTI, KTERÉ V SÍDLIŠTI PREFERUJETE

Kvalita a množství víceúčelových sportovních hřišť

Prostor pro in-line bruslení

Skatepark

Jiné

.................................................................……………………………..

OTÁZKA č. 14 JSTE SPOKOJENI S VEŘEJNÝMI REKREAČNÍMI 
PLOCHAMI VE VAŠEM SÍDLIŠTI?

Ano

Částečně

Ne

POKUD NE, OZNAČTE OBLASTI, KTERÉ V SÍDLIŠTI PREFERUJETE

Posezení pro matky s dětmi (průlezky, pískoviště)

Relaxační zóny (pétanque, plochy s lavičkami)

Lanová centra

Oddechové travnaté plochy

Zóny pro seniory

Jiné

.................................................................……………………………..

OTÁZKA č. 16 ZA NEJVĚTŠÍ PROBLÉM NA SÍDLIŠTI 
POVAŽUJETE?

Kvalitu bydlení

Sportovně-rekreační možnosti

Nedostatečnou obchodní vybavenost

Množství a kvalitu zeleně

Možnosti parkování

Množství a kvalitu městského mobiliáře

Bezpečnost

Jiné

.................................................................……………………………..

OTÁZKA č. 17 CO PREFERUJETE PŘI ÚPRAVÁCH 
VEŘEJNÝCH PROSTOR NA SÍDLIŠTI?

Rozšířit parkovací plochy

Doplnit městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.) 

Řešit dětská hřiště na sídlišti

Rozšířit prostory pro sportovně – rekreační aktivity

Doplnit a rozšířit plochy veřejné zeleně

Vybudovat parkové a oddychové plochy

Rekonstruovat a doplnit chodníky

Jiné návrhy (napište jaké)

............................................................................................................

OTÁZKA č. 18 NAPIŠTE MIMO UVEDENÉ OTÁZKY VAŠE 
DOPORUČENÍ A PŘIPOMÍNKY

OTÁZKA č. 15 JSTE SPOKOJENI SE SLUŽBAMI PRO 
VEŘEJNOST VE VAŠEM SÍDLIŠTI?

Ano

Částečně

Ne

POKUD NE, OZNAČTE, CO VÁM CHYBÍ

Obchody – potraviny, smíšené zboží

Lékaři, lékárny

Restaurace

Bezbariérové přístupy

Častější svoz komunálního odpadu

Úprava stanovišť pro kontejnery na odpad

Jiné

.................................................................……………………………..

OTÁZKA č. 13 OZNAČTE CO Z MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE 
VÁM V SÍIDLIŠTI CHYBÍ

Lavičky

Odpadkové koše

Koše na psí exkrementy

Lampy, osvětlení

Nic nechybí, mobiliář je vyhovující

Odpovědi označte křížkem ve čtverečku, případně doplňte 
svoji zkušenost. Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím 
do 30. 5. 2014 na některém z těchto sběrných míst: 
1) ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4 nebo Kurská 1,  

625 00 Brno
2) Česká pošta, U pošty 638/16, 625 00 Brno 
3) Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kurská 1, 625 00 Brno
4) Svět vín PŠ, Točná 4, 625 00 Brno

Dále máte možnost vyplnit anketní lístek online, odkaz nalez-
nete na webových stránkách městské části Brno-Starý Lís-
kovec, www.staryliskovec.cz, nebo je možno zaslat vyplněné 
anketní lístky poštou na adresu ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4, 625 00 Brno.
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Gourmet

Druhou květnovou neděli je svá-
tek matek. Jahodovým tiramisu 
maminku určitě potěšíte a oprav-
du nic s tímto dezertem nemůže 
pokazit. Je to velmi jednoduché, 
příprava trvá pouhých 20 minut. 

Ingredience:
1 balíček dlouhých cukrářských 
piškotů (200 g),
hrnek jahodového džusu nebo 
může být i čerstvě vymačkaná 
pomerančová šťáva,
250 ml šlehačky,
250 g mascarpone, 
2 PL cukru,
čerstvé jahody (300 g),
potravinářská folie,
miska o rozměru 18 × 25 cm.

Jak na to:
1. Ušleháme šlehačku, mascarpo-
ne smícháme s cukrem. Šlehač-
ku a mascarpone smícháme do 
hladkého krému. Piškoty namáčí-
me v džusu tak, aby nebyly příliš 
mokré, musí být tak akorát vlhké. 
Najděte si doma pěknou misku 
a na její dno dejte vrstvu máče-
ných piškotů. Na ně přidejte vrstvu 
krému a vrstvu nakrájených jahod. 
Opakujte vrstvy dokud máte záso-
by. Mně vyšly dvě vrstvy. Pozor, na 
poslední vrstvu si nechejte dosta-
tečné množství jahod na pozdější 
zdobení.

2. Misku přikryjeme potravinovou 
folií a dejte do ledničky alespoň na 
2–4 hodiny. Před podáváním ozdo-
bíme tiramisu zbylými nakrájený-
mi jahodami. Ihned podáváme.

Taťana Absolínová

Jahodové 
tiramisu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

StAROLÍSKOVeCKý ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • Regis-
trováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Den vydání 9. 5. 2014 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, e-mail: 
inzerce@zpravodajebrno.cz

Co potřebujeme:
vzorníky barev z hobby marketu,
nůžky,
tužku,
pravítko,
lepidlo,
bílý tužší papír.

Všimla jsem si v hobby marketu 
pěkných vzorníků barev. Napadlo 
mě, že by se daly použít třeba na 
mozaiku. Docela pěkný dárek pro 
mámu, nemyslíte?
Je potřeba si pořádně rozmyslet, 
jaké barvy budeme potřebovat, ať 
zbytečně nebereme velké množ-
ství vzorníků.
Udělejte si návrh obrázku. Může to 
být cokoliv, třeba zvíře, kytka, po-
stavička nebo potraviny. Možnosti 
jsou nekonečné. Pak z barevných 
vzorníků vystřihněte čtverce. Ty 
rozstřihněte uhlopříčně na polo-
viny. Vzniknou vám trojůhelníky. 
Pracujte pečlivě, pak se vám bu-
dou obrázky z barevných trojůhel-
níků lépe skládat.
Do připraveného nákresu na 
tvrdém papíru vlepujte barevné 
trojúhelníky podle vaší fantazie.
Pod obrázek se nezapomeňte po-
depsat a případně napsat pěkné 
přání. Maminka bude mít z vašeho 
dárku určitě velkou radost.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
MozaikaTentokrát máme pro vás tip na 

poněkud delší výlet. 6. a 7. červ-
na se koná již 19. ročník tradičního 
pochodu kolem Brna. Cílem pocho-
du je obejít Brno dokola a stihnout 
tak ujít rovnou stovku kilometrů 
během čtyřiadvaceti hodin. Od-
měnou je (kromě dobrého pocitu) 
tričko a zapsání vašeho jména na 
seznam „těch, kteří to dokázali“.

Podrobnosti k přihlášení i veš-
keré organizační náležitosti na-
leznete na webových stránkách 
http://pochod.vyskovnice.cz/in-
dex_ob.html. Těšit se můžete na 
nevšední zážitky z noční i denní 

části pochodu. Při akci víc než jin-
dy platí, že není důležité vyhrát 
(v tomto případě ujít celý úsek), 
ale zúčastnit se.

Už sama zkušenost s pochodem 
noční přírodou (start je ve večer-
ních hodinách) je k nezaplacení. 
Velkou výhodou je, že pouť je 
možné přerušit prakticky kdykoliv, 
domluvit se na odvozu, případ-
ně využít vlaků, autobusů a MHD 
k přepravě domů.

Start (a zároveň cíl, jde přece 
o okruh) je v Mariánském Údolí 
v Líšni. Tak šťastnou cestu!

Martin Lísal

Tipy na výlet
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Organizace statutárního města Brna

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

625 00 Brno
tel. 547 139 400, e-mail: h.valkounova@dsmin.cz

h l e d á

vhodné adepty/ adeptky na tyto pracovní pozice 

  • Mzdová účetní/ personalistka – pracovní poměr na ½ úvazek
  • Mzdová + materiálová účetní – pracovní poměr na plný úvazek
  • Vedoucí stravovacího provozu – pracovní poměr na plný úvazek
  • Uklízečka – Dohoda o pracovní činnosti

Bližší informace získáte na webových stránkách Domova pro seniory Mikuláškovo nám., p. o.,
         www.min.brno.cz, případně osobně na uvedených kontaktech.

 Předpokládaný nástup: optimální termín co nejdříve

Ukončení platnosti inzerátu 25. 5. 2014

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

Mláďata emu se vylíhla na univerzitě

Dalším přírůstkem brněnské 
zoo jsou před čtrnácti dny 

vylíhnutá čtyři mláďata emu hně-
dého. Samec, který v uplynulých 
letech pečlivě seděl na vejcích, 
tentokrát své otcovské povinnos-
ti zanedbal, a proto se chovatelé 
rozhodli umístit osm snesených 
vajec do umělé líhně na Veterinár-
ní a farmaceutické univerzitě Brno.

Po asi padesáti dnech se z prv-
ních čtyř vajec vyklubala mláďata 
a další čtyři na vylíhnutí teprve če-
kají. V ideální připadě se o snesená 
vejce i o vylíhnutá mláďata stará 

otec. V případě umělého odchovu 
se o ně musí postarat chovatelé. 

Po vylíhnutí jim připravit prostor 
vytopený na 35 °C a také je na-
učit přijímat potravu, to znamená 
napodobovat klování zobáku do 
misky tak, až začnou zobat sama. 
Tuto fázi mají letošní čtyři kuřata 
za sebou a v případě příznivého 
počasí je dnes čeká první samo-
statná vycházka do výběhu. Pár 
emu hnědého je v Zoo Brno od 
osmdesátých let a poslední mlá-
ďata se narodila v roce 2008, tehdy 
jich bylo sedm a byly odchovány 
přirozenou cestou.

Emu hnědý /Dromaius novae-
hollandiae/ je druhým největším 
nelétavým ptákem světa a nej-
větším původním ptákem Aus-
trálie. Váží 20–55 kg, měří 150–
190 cm, doba sezení na vejcích 
je 50–56 dnů a v zajetí se dožívá 
40–50 let.

Monika Brindzáková
tisková mluvčí
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2013

Jihomoravský
kraj

Jihomoravský
kraj

Každý registrovaný klient 
Chytré lékárny platí u léků 
na recept pouze polovinu 
našeho běžného doplatku.

Kde nás najdete

 Slovákova 11

 Kobližná 2

 Orlí 34

 Panská 20

 Česká 6

734 754 805

www.chytralekarna.eu

U nás se mají klienti dobře.

Platí jen polovinu 
doplatku.

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
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ve fit4all 
pro děti 5 až 15 let během celých prázdnin

V ceně program od 8,00 do 17,00 hod včetně stravy a pitného režimu. 
Krásné prostředí, profesionální a odborný dozor.

Více na www.fit4all.cz, na tel. 774 377 338 nebo na mailu salovelekce@fit4all.cz

www.fit4all.cz

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

TENISOVÝ A BADMINTONOVÝ TÁBOR
Výuka s profesionálními trenéry. 

Cena 2.900,- Kč

VŠESPORTOVNÍ TÁBOR
Výuka gymnastiky, tenisu, badmintonu a míčových her.

Cena 2.290,- Kč

TANEČNÍ TÁBOR
Různé styly moderních tanců, gymnastická průprava.

Cena 1.900,- Kč

Koupím RD 
v Lískovci, cena 

do 6 mil. Kč. 

Prosím nabídněte. 
T.: 736 123 995.

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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Díky Era sjednocené půjčce ušet ách sloučením vašich půjček 

podmínky pro é sazby v

Snížení úrokové sazby proběhne pouze při splnění podmínek stanovených ČSOB. Nejedn smlouvy.

Vaše Era sjednocená půjčka:

 Kč
Měsíčně půjčka 

od banky na auto

 Kč
Splátka kreditní karty

 Kč
Půjčka měsíčně 

na rekonstrukci bytu

 Kč
Splátka kontokorentu

 Kč

Měsíční splátka 

v součtu 

 Kč
Vaše nová měsíční splátka 

v . polovině splácení

 Kč
Splátka televize

Celková úspora na úrocích: 6  Kč

 Kč
Vaše nová měsíční splátka

v . polovině splácení

PŮJČKA
%

splácení

úrok

Inzerce 190x134 Dny PS.pdf   1   25. 4. 2014   16:57:16

Sport BluResponse
205/55R16 91V

EfficientGrip Performance
195/65R15 91H

Aktuální AKCE!
Nechte si zkontrolovat

klimatizaci v síti servisů

Premio za výhodné ceny!

Cena pneumatiky s DPH a bez disku. 
Nabídka je platná do 30. 4. 2014.

Cena pneumatiky

1336,-
Cena pneumatiky

1804,-

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

Premio
věc důvěry!
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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

CITOM interiér
Libor Tomešek

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

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

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek: 
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. 

Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. 
Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

provozovny:

Více informací na telefonním
čísle 539 01 01 01 nebo
na www.netbox.cz

•	vlastní	skladba programové nabídky
•	HD	set-top	box v ceně
•	chytré televizní funkce (PAUZA,�	
POSUN	V	ČASE	až	48	hodin,	
DÍVAT	SE	OD	ZAČÁTKU)

•	sledujte pořady	on-line s funkcí 
Moje televize

NETBOX FANDÍ
SPORTU
Nenechte si ujít v televizi žádnou
sportovní událost.

15 nejoblíbenějších
sportovních programů

televize již od

měsíčně
250 Kč

...a další

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.


