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Uzávěrka příštího čísla je 3. 9. 2014 v 15.00 hodin

Ve čtvrtek 5. června došlo ke 
slavnostnímu otevření nového 

„Workout“ hřiště u Základní školy 
Bosonožská (Brno-Starý Lísko-
vec). Hřiště vzniklo na podnět 
žáků školy za podpory městské 
části a Americké obchodní komo-
ry v rámci projektu One World – 
Many Voices.

Slavnostního aktu se kromě 

Bylo otevřeno nové fitness hřiště

Naši jubilanti
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Městská část Brno-Starý Lísko-
vec zřídila mezi konečnou 

zastávkou trolejbusu na Osové 
a Domovem pro seniory na Miku-
láškově náměstí discgolfové hřiště, 
teprve druhé svého druhu v Brně 
(první bylo otevřeno v říjnu 2013 
na Lesné). Slavnostní otevření pro-
běhlo ve čtvrtek 5. června.

Součástí programu byla i  „před-
váděcí“ hra a vysvětlení pravidel. 
Od tohoto dne je hřiště přístupné 
veřejnosti, veškerý potřebný mate-
riál je možné zapůjčit v nedalekém 
Domově pro seniory.

Počátky tohoto stále poměrně 

nezvyklého sportu se datují do 
70. let, jeho rodištěm jsou Spojené 
státy. Princip hry je jednodu chý – co 
nejmenším počtem hodů dopravit 
plastový disk do speciálního koše – 
a postupně takto absolvovat všech-
ny koše, které jsou součástí hřiště.

Výhodou discgolfu je jeho fi-
nanční nenáročnost – stačí pou-
ze volnočasové oblečení a disk 
(těch se používá několik druhů pro 
různé typy hodů, pro rekreační 
hraní ale stačí v podstatě jakýkoliv 
plastový disk). Nový sport už má 
i u nás své vlastní webové stránky 
www.discgolf.cz.

Nový sport dorazil i do Starého Lískovce!

Vzniklo na podnět žáků ZŠ Bosonožská

Discgolf

zástupců městské části zúčastnili 
i představitelé Statutárního města 
Brna – náměstci primátora Jana 
Bohuňovská a Robert Kotzian. 
Vzápětí po křtu, který nenarušila 
ani drobná nehoda (ostatně – stře-
py přinášejí štěstí), se na nářadí 
postupně vyšvihli členové spor-
tovního oddílu Workout Brno. Ti 
předvedli sérii cviků, z nichž ně-

V rámci Starolískovecké superstar došlo i k vyhlášení výsledků soutěže 
o nejhezčí a nejoriginálnější výtvarné ztvárnění znaku naší městké 

části. Návrhů ze všech tří škol nakonec došlo tolik, že měla porota, složená 
ze zaměstnanců radnice, nesmírně těžkou práci.

Na první příčce se nakonec umístili žáci 3. A ze ZŠ Bosonožská, druzí 
skončili osmáci (8. A) ze ZŠ Labská a třetí 7. D z Bosonožské. Cenu pro 
nejmladší účastníky si odnesli tvůrci z 1. A ZŠ Bosonožská.

Soutěž o nejoriginálnější 
ztvárnění znaku MČ

Další starolískovecký Den raDnice se bude konat 27. září 2014 

od 13 hodin, tradičně na Vícegeneračním hřišti Bosonožská. Kromě 

obvyklých závodů na in-line bruslích letos dojde i na zápolení ko-

loběžek a trojkolek, samozřejmostí je bohatý doprovodný program.

Více podrobností v příštím čísle!

které hraničily s fyzikálními zákony, 
a vysloužili si potlesk publika.

Žáci z Bosonožské se před ro-
kem přihlásili do soutěže, kterou 
Americká obchodní komora v ČR 
vyhlašuje na podporu zapojení 
dětí a mladých lidí do veřejného 
života. Jejich snaha byla úspěšná, 
pro projekt bylo získáno přibližně 
80 000 Kč, dalších 205 650 Kč při-
dala Rada městské části.

Fitness hřiště je možné v budouc-
nu dále rozšiřovat. Sloužit by mělo 
nejen žákům, ale i veřejnosti; nabízí 
zejména prostředky pro cvičení, 
založené na váze vlastního těla.

ZŠ Bosonožská
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Vítání občánků

Naši jubilanti
Balajková Růžena
Balík Petr
Balíková Květoslava
Balos Alois
Bartáková Jiřina
Bartoňková Milada
Bartoňková Milada
Bašistová Helena
Bednářová Svatava
Berková Helena
Berková Jana
Bílek Zdeněk
Brabínek Pavel
Bradáčová Danuše
Bučková Lidmila
Coufal Jan
Davidová Bohumila 
Dohnalová Štěpánka
Dohnalová Zdena
Elsner Leopold
Ertl Viliam
Floriánová Jiřina

Foersterová Olga 
Fullerová Marie
Gagová Marie
Gembická Zdenka
Götzinger Helmut
Hajzlarová Marta
Havlíčková Marie
Havránková Vladimíra
Holekšiková Jana
Hradilová Jiřina 
Hrazdíra Leo
Hrušková Naděžda
Chalupová Květomila
Charvát Tomáš
Chrenová Marie
Janák Alois
Jarůšek Bohumír
Jelínková Vlasta
Jenčeková Emilie
Jonášová Eva
Jurenčáková Irena
Kabelová Libuše

Klimešová Jarmila
Kloud Ladislav
Klusáček Milouš
Koníčková Jarmila
Koplíková Ludmila
Kopřivová Jiřinka
Kosková Marie
Kozlová Helena
Kratochvílová Milena
Krčma Miroslav
Krupicová Milada
Kundýsek Stanislav
Kupin Grigorij
Malý Vlastimil
Marčík Josef
Martinková Božena
Mašek Antonín
Mášová Anežka
Menšíková Vlasta
Merta Jiří
Michalíková Ludmila
Mikulica František

Milánová Věra
Navrátilová Margita
Nečasová Jana
Nezdařilová Ludmila
Novák Karel
Novotná Vlasta
Novotná Zdeňka
Oliva František
Osička Jaromír
Pařízek Vojtěch
Pešl Jan
Peterková Ludmila
Pfeiffer Ludvík
Pinková Josefa 
Placandová Filomena
Plísková Daniela
Plšková Alena
Podaná Zdeňka
Poláčková  Anna
Poláchová Zdeňka
Pořízková Marie
Pospíšilová Blažena 

Pospíšilová Růženka
Purčová Marie
Ráček Jiří
Resová Jiřina
Rudolecká Marcela
Růžička Jiří
Růžička Ladislav
Řádek František
Řezač Karel
Sedláčková Zdeňka
Simbartlová Jindřiška
Skoupá Helena 
Slámová Anastázia
Slavíková Jiřinka
Souchop Josef
Stará Ludmila
Straková Zdenka
Sýkorová Marie
Synek Vít
Šauer Adolf
Šilhan Vladimír
Šilhanová Marie

Šilhavý Milan
Šimlová Žofie
Šlapal František
Šnajdrová Marie
Štěpánek Petr
Švestková Jana
Švihálek Vítězslav
Tůnová Štěpánka
Vašíček Zdeněk
Vašíčková Alenka
Vdolečková Ludmila
Vítková Helena
Voborná Bedřiška
Vondrová Marie
Vráželová Irena
Vršková Marta
Vychytilová Elena
Zatloukal František
Zichová Ludmila
Žáček Bronislav

19. června proběhlo v prostorách radnice další vítání občánků. V této souvislosti si vás dovolujeme upozornit, že v souladu se zákonem 
o ochraně osobních ůdajů nedostáváme informace o narození Vašeho dítěte z matriky  ÚMČ Brno-střed. Abychom mohli Vás a Vaše dítě pozvat 
na slavnostní akt – vítání občánků, kontaktujte paní Márií  Liptákovou na tel. č. 547 139 209, e- mail : maria.liptakova@staryliskovec.cz, která 
Vám poskytne veškeré informace. Těšíme se na setkání s Vašimi ratolestmi – občánky naší městské části. 
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Sedmý ročník Superstar opět ovládla Kristýna Doležalová
Již posedmé došlo ve Starém 
Lískovci k lítému souboji na 
hudebním kolbišti. Za účas-
ti dětí ze všech tří místních 
škol se soutěžilo o Starolís-
koveckou superstar.

Za příjemného počasí se na 
hřišti ZŠ Labská soutěžící po-

stupně prezentovali před odbor-
nou porotou. Té opět předsedala 
herečka Alena Antalová, výkony 
žákyň a žáků po jejím boku bed-
livě sledovali a hodnotili i herec 

a režisér Petr Gazdík, propagátor 
hantecu a hudebník Honza „Ža-
nek“ Hlaváček, emeritní ředitel ZŠ 
Labská Lubomír Strnad a místosta-
rosta Jiří Dvořáček.

Vítězkou se nakonec – stejně 
jako před rokem – stala Kristýna 

Doležalová ze ZŠ Bosonožská. 
Druhá skončila Sarah Korchová 
ze ZŠ Elišky Přemyslovny a bronz 
si vyzpívala „domácí“ Jana Šváben-
ská. Gratulace ale zaslouží všichni 
účastníci, úroveň soutěže letos 
byla opět vysoká.

Co bylo ve vašem případě dřív 
– skauting, nebo komunální po-
litika?

Skauting. Skautem jsem se stal 
hned po revoluci v devatenácti 
letech na popud známého, který 
pomáhal zakládat místní středisko. 
V rodině se předtím neskautovalo, 
ani to nešlo, doba tomuto hnutí 
nepřála. Do komunální politiky 
jsem vstoupil až později.

Mělo hnutí ve Starém Lískovci 
svou tradici, nebo jste začínali 
na „čisté louce“?

Býval tu oddíl, středisko niko-
liv. Jeho památku ctíme, chodíme 
každý rok k pomníku zakladatele 
tohoto oddílu, který je u Bosonoh. 
Ale nejsme přímými pokračovateli, 
středisko vzniklo zcela nově.

Jak lze aplikovat skautské 
principy v politice? Třeba třetí 
bod skautského zákona je pro 
to jako stvořený.

Ano, být prospěšný a pomáhat 
jiným (úsměv). Jde to, ale je třeba 

být pevný v přesvědčení. Ty prin-
cipy naopak i pomáhají, pokud 
věříte tomu, že je dobré podle 
nich žít. Navíc komunální politika 
navzdory obecnému přesvědče-
ní není o nějakém pletichaření 
a velkých dohodách, spíše o ko-
munikaci a každodenní vytrvalé 
činnosti. Na nějakých stranách až 
tak nezáleží.

Máte představu o tom, kolik 
skautů v komunální politice je?

Pár jich bude. Jsou i v krajském 
zastupitelstvu, také v parlamentu 
mají svůj oddíl.

Přejděme teď krátce k politice. 
Místostarostou jste sedm let, 
jak moc se lišily vaše představy 
od reality?

Dost. Nadšení bylo veliké, člověk 
zvenčí vidí nedostatky a myslí, že 
zná řešení. Maluje si, že vše půjde 
rychle a svižně. Že všechno bude. 
Když potom pronikne do proble-
matiky řízení obce, státní správy 
a samosprávy, zjistí, že ne vše je 

Dva týdny v lese bez mobilu? Nejlepší odpočinek, usmívá se Jiří Dvořáček

Představa komunálního politika, který je nejšťastnější 
uprostřed lesa co nejdál od mobilního telefonu, je pro 
mnohé možná absurdní. Místostarosta Jiří Dvořáček 
(alias bratr Zvonek z místního skautského střediska) 
tuto formu relaxace naopak považuje za nejlepší.

schopen ovlivnit a že ne všechno 
dokáže zařídit. Zejména ve spe-
cifickém prostředí města Brna, 
kde městské části mají omezené 
pravomoce.

Máte pocit, že se něco dalo 
udělat jinak a lépe?

Vždy se najde něco, co se nepo-
vedlo. Jako příklad uvedu chod-
níky – měli jsme představu, že to 
vezmeme z gruntu od západu na 
východ, ale nešlo to. Nebyli jsme 
schopni to tak rychle zařídit. Je to 
samozřejmě i o financích, kterých 
není nikdy dost, takže je třeba po-
čítat, šetřit…

Často skloňovaný je z tohoto 
hlediska i přesun radnice. Byl 
opravdu nutný?

Stará radnice byla menší, navíc 
vznikal postupně obrovský pro-
blém s agendou, která je z většiny 
ještě papírová. Archivy jsme měli 
umístěné v nebytových prosto-
rech, což výrazně komplikovalo 
práce. Úřad ani nebyl a nemohl 
být bezbariérový. V nové budově 
máme místo pro archiv, zdravot-
ně indisponovaní občané se do-
stanou všude a mohou důstojně 
jednat na všech odborech. Stará 
budova navíc trpěla řadou pro-
vozních vad, plísněmi a tak dále, 

v podkroví v letních měsících ne-
bylo k vydržení.

Dobře, ale není škoda, že je 
budova nyní nevyužitá?

Plánů na využití bylo několik, 
všechny ztroskotaly. Aktuální vize 
je taková, že se budova přestaví na 
obecní byty se zázemím.

Má Starý Lískovec, co se ko-
munálu týče, nějaká specifika?

Je to podobné jako všude jinde, 
kde lidé zdědili panelové sídliště. 
To dožívá a je třeba s tím něco 
dělat. Netýká se to jen domů, ale 
třeba i škol, školek, zmíněných 
chodníků.

Jen pro představu, jak časo-
vě náročná je pozice místosta-
rosty? Lze skloubit s rodinou, 
kterou třeba vy máte hodně 
početnou?

Je to nárazové. Někdy práce za-
sahuje do víkendů, jindy je klid. 
Nelze to odhadovat, skloubit to 
na téhle úrovni ale jde. Výš už to 
asi bude složitější.

A co koníčky a obecně volný 
čas? Pravda, tam se asi opět vra-
címe k tématu skautingu.

(Pokračování na násl. straně)
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Samostatná a přenesená působnost obce Zahradní slavnost 2014

(Dokončení z předchozí strany)
Je to tak, skauting je časově hodně náročný, 

takže mi vyplňuje většinu volného času. Ale na 
vyčištění hlavy ideální, zejména tábory. Kromě 
toho je mým koníčkem hudba, dokonce jsem 
dříve zpíval v Českém filharmonickém sboru. 
Ze sportu volejbal, trochu tenis. Odpočinu si 
nejlépe v divočině na táboře.

Bez mobilu, internetu… To je téma, kte-
ré občas hýbe veřejností – jak to máte na 
táborech vy?

Mobily nezakazujeme, ale vzhledem k tomu, 

že na táboře není elektřina, vyřeší se problém 
do dvou dnů sám (úsměv). Není kde dobít. 
Navíc ani signál není bůhvíjaký, jsme uprostřed 
divočiny v Orlických horách. A mohu říct, že mi 
to vůbec nevadí, naopak si to užívám.

Kolik dětí míváte na starosti? A v jaké 
funkci?

Letos jsme měli asi sto hladových krků. Na 
tábory jezdíme od revoluce, letos to byl tedy 
25. ročník. Postupně jsem byl vedoucím oddílu, 
vedoucím střediska, teď už jen vařím, předal 
jsem to mladším. A musím říct, že někdy to 

bylo hodně náročné a po dovolené jsem toho 
měl fyzicky docela dost (úsměv).

Takže vás netrápí to, co jiná střediska – 
odliv mladých členů?

Ne. U nás jsme to právě vyřešili tak, že jsme 
mladým dali prostor a šanci, aby měli motivaci 
pokračovat. Obecně máme dětí dost, dokonce 
musíme zavádět pořadníky, neboť kapacita 
oddílů je plná a nemáme další vedoucí. Rádi 
bychom brali všechny zájemce, což v současné 
době bohužel není vždy možné.

Díky za rozhovor!  Martin Lísal

Dva týdny v lese bez mobilu? Nejlepší odpočinek, usmívá se Jiří Dvořáček

Pojmy samostatná a přenesená působnost obce jsou většině občanů 
dosti neznámé a setkávají se s nimi jen výjimečně. Domáhají-li se 

občané po orgánech své obce nějakého opatření nebo zásahu, ať již ve 
svém individuálním zájmu nebo k nápravě obecných problémů, a jsou 
odmítnuti s poukazem na to, že věc do působnosti orgánů obce nespadá, 
následuje zloba a hněv na obec, či rezignace a apatie k uplatnění svého 
podílu na věcech veřejných.

Co je to samostatná působnost obce.

Samosprávná působnost je samosprávou obce - obec spravuje své 
záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samo-
statné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen 
způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může 
být omezen jen zákonem. Příkladem samostatné působnosti je schva-
lování programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky 
obce, zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek 
obce a schvalování jejich zřizovacích listin, vydávání obecně závazných 
právních předpisů, apod.

Co je to přenesená působnost obce.

Přenesená působnost je okruhem záležitostí, které vykonávají orgány 
obce jménem státu, nikoli jménem svým. Přenesenou působnost většinou 
vykonává obecní úřad a jeho odbory. Pro výkon přenesené působnosti 
získávají obce příspěvky ze státního rozpočtu. Příkladem přenesené 
působnosti je evidence obyvatel, stavební řízení, matrika apod. 

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde 
o přenesenou působnost obce, platí, že jde o samostatnou působnost.

Není-li tedy občan spokojen s činností orgánů obce v oblasti přene-
sené působnosti (např. s činností stavebního úřadu), musí se nápravy 
domáhat u vyšších státních orgánů; všechna jeho podání k voleným 
představitelům obce budou bezvýsledná. Neuspěje-li občan u státních 
orgánů, musí se obrátit na orgány justiční. 

Jarmila Prátová, OVV

Jednou z posledních akcí naší 
školy bylo slavnostní završení 

školního roku 2013/2014, rozlou-
čení se žáky i jejich rodiči a také 
prezentace posledních výukových 
stanovišť vybudovaných v pro-
jektu přírodní učebna „O přírodě 
v přírodě, aneb kooperativní výuka 
nejen pod stromy“.

Druhý ročník Zahradní slavnosti 
proběhl v areálu školy poslední 
červnovou středu roku 2014. Ka-
ždý si tento den mohl přijít na své: 
rodiče zhlédli vystoupení žáků, 
mladší žáci se zúčastnili veselých 
soutěží a starší žáci měli možnost 
fandit urputnému klání dvou 
týmů žáků druhého stupně pod 
vedením svých koučů – paní uči-
telky Kláry Bořutové a pana učitele 
Mariana Pivce. Role organizátora 
soutěžních prvků a rozhodčího 
v jedné osobě se zhostil pan učitel 
Roman Sýkora. Všichni společně 
se pak sešli u ohniště při opékání 
špekáčků. Rodiče s velkým zájmem 
navštívili prodejní výstavu výrobků 
našich žáků. Příjemnou atmosféru 

dokreslila hudba a v neposlední 
řadě bohaté občerstvení.

Zahradní slavnost navštívil také 
starosta MČ Starý Lískovec Bc. Vla-
dan Krásný a společně s místosta-
rostou Mgr. J. Dvořáčkem se jako 
vždy zajímali o dění ve škole, do-
končená stanoviště přírodní učebny 
a ostatní aktivity žáků a pedagogů 
ZŠ Bosonožská, které se podařilo 
v tomto školním roce uskutečnit.

I ostatní návštěvníci si prohlí-
želi malebně vyzdobený areál 
školy výrobky žáků školní družiny 
pod vedením paní vychovatelky 
Y. Skácelové. V naší minigalerii 
v přízemí pavilonu C se seznámili 
s procesem dokončení budování 
přírodní učebny a navštívili také 
výukové arboretum se slunečními 
hodinami i lesní paseku. Přírodní 
učebna, vybudovaná díky finanční 
podpoře Revolvingového fondu 
MŽP, umožní zpestřit výuku příro-
dovědných předmětů a významně 
zkrášlila obě atria školy.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská 9

aneb projekt Přírodní učebna se uzavírá

Mediální kroužek
Dne 21. 6. 2014 se děti z mediálního kroužku pod vedením lektora 

Jiřího Filipa setkaly s místními dobrovolnými hasiči, s velitelem jednotky 
Petrem Kouřilem a s Martinou Vaculovou, která vede s kolegy místní 
kroužek mladých hasičů. Děti zajímalo, kdy byla hasička založena, kolik 
má členů, k jakým požárům vyjíždějí a kolikrát za rok. Doufám, že se 
dětem u nás líbilo. JSDH Martina Vaculová
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Ocenění nejlepších žáků uplynulého roku

Seznam oceněných:
E. Přemyslovny
Tereza Plšková, 5. třída – Za výborné studijní výsledky a aktivitu v ho-
dinách, pomoc ostatním spolužákům.
Tereza Marešová, 5. třída – Za velkou osobní statečnost a úsilí, s jakým 
zvládá svůj tělesný handicap, za zvládnutí sportovního týdne a neměn-
nou dobrou náladu.
Anna Weidenhöferová, 7. třída – Za výborné studijní výsledky, pří-
kladný přístup ke studiu, pomoc ostatním spolužákům, reprezentaci 
školy ve zpěvu.
Kuong Žargalsaikhan, 8. třída – Za výborné studijní výsledky, stálý 
zájem o studium a aktivitu v hodinách, za kreativitu.
David Rejda, 9. třída – Za dlouhodobou výbornou reprezentaci školy 
na sportovních akcích.

Labská
Ema Lízalová, 5. B – Je svědomitá a pečlivá žákyně, vždy výborně připra-
vená do výuky. Letos úspěšně reprezentovala naši školu v matematické 
olympiádě Mateso a čtenářské soutěži Babylon.
Jakub Hovořák, 5. A – Jakub je do výuky vždy vzorně připraven. Je známý 
svým svědomitým a poctivým přístupem ke školním povinnostem. Od 
1. ročníku úspěšně reprezentoval školu v Bězích brněnské mládeže, kde se 
vždy dobře umístil. Reprezentoval také školu v matematických soutěžích.
Dominika Ellingerová, 9. B – V kolektivu velice oblíbená pro svoji milou, 
skromnou a vstřícnou povahu. Je to žákyně pilná, ke školním povinnos-

Vysoká škola obchodní a hotelová získala Charter for Higher Education

17. června byli v Zasedací síni radnice odměněni nejlep-
ší žáci uplynulého školního roku. Ceny získali nejen za 
výtečný prospěch, ale i práci pro kolektiv, vědomostní 
soutěže či sportovní činnost. Odměny předávali před-
stavitelé městské části.

tem přistupuje svědomitě. Její studijní výsledky dosahují dlouhodobě 
vysoké úrovně. Účastnila se zeměpisných olympiád. Často reprezentovala 
školu ve sportovních soutěžích, kde se umisťovala na předních místech.
Matěj Klíma, 9. B – V kolektivu oblíbený pro svou skromnou, tichou 
a milou povahu. Má výborné studijní výsledky. Účastnil se opakovaně 
olympiády astronomické, chemické, zeměpisné, dějepisné a olympiády 
z českého jazyka – vždy podal nadprůměrný výkon. Jeho koníček a zájem 
o letadla ho nakonec dovedly až na Střední leteckou školu v Kunovicích.

Bosonožská
Dominik Reinwald, 5. C – Dominik si zaslouží odměnu za svou svědomi-
tou přípravu na vyučování, aktivitu v hodinách. I přes své znevýhodnění 
má na vysvědčení samé jedničky. Dominik je velmi kamarádský, pomáhá 
druhým a každou volnou chvilku čte knížky.
Anna Kršková, 5. D – Ocenění za svědomitou přípravu na vyučování, 
výborný prospěch, soustředěnost ve vyučovacích hodinách a ochotu 
pomáhat druhým.
Michal Jančík 5. A – Za velkou píli a svědomitost při domácí přípravě 
na vyučování, zvládání všech školních aktivit, soustředěnost a aktivitu 
v hodinách, maximální zapojení do dění třídy, úspěšnou účast v pěvec-
kých soutěžích.
Veronika Jelínková 5. A – Za výborný prospěch, kamarádské a vstřícné 
chování, práci pro kolektiv třídy, reprezentaci v soutěži Babylon, sběr 
papíru a velmi dobrou práci ve školním parlamentu.
Tomáš Votava 9. A – Za příkladný přístup k plnění povinností, dobrý 
prospěch, svědomitou přípravu do výuky a za přátelské chování.
Lenka Popelová 9. D – Za vzorný přístup ke školním povinnostem, 
ochotu při práci ve třídním kolektivu a celkové výrazné zlepšení školního 
prospěchu v 9. ročníku.
Zdeněk Slaný 9. D – Za svědomitý přístup ke školním povinnostem, za 
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, ochotě pomoci spolužákům 
i pedagogům a spolehlivost při praktických činnostech. 

Výkonná agentura pro vzdělá-
vání, kulturu a audiovizuální 

oblast se sídlem v Bruselu udělila 
Vysoké škole obchodní a hotelové 
ve Starém Lískovci Erasmus Char-
ter for Higher Education v rámci 
programu Erasmus+. Jedná se 
o oprávnění, které stvrzuje, že 
VŠOH splňuje všechny principy 
a požadavky EU pro realizaci aktivit 
programu Erasmu+ a zahraniční 

spolupráce v období 2014–2020.
Podpora mezinárodních aktivit 

a spolupráce je jednou ze základ-
ních priorit VŠOH, proto získání 
tohoto Charteru má pro VŠOH vel-
ký význam především v oblasti no-
vých možností mobilit studentů, 
akademických i neakademických 
pracovníků nejen do zemí EU, ale 
také do zemí třetího světa, které 
dosud nebyly v programu zahr-

nuty. VŠOH také prostřednictvím 
tohoto Charteru získává přístup 

k finančním prostředkům určeným 
na podporu těchto mobilit, které 
budou především sloužit jako pří-
spěvek na zvýšené náklady spoje-
né s pobytem v zahraničí.

Ing. Radka Šperková, Ph.D.
Vysoká škola obchodní 

a hotelová
Starý Lískovec, Bosonožská 9

www.hotskolabrno.cz
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Naše knihovna

Konec června je každoročně pro 
učitele a žáky dobou bilanco-

vání uplynulého školního roku. 
Nejinak je tomu na ZŠ Labská ve 
Starém Lískovci. Naše hodnocení 
uplynulého roku je spojeno také 
s knihovnou Jířího Mahena na Kur-
ské ulici a především s její skvělou 
vedoucí, paní Ivou Zichovou. Ta se 
stala dobrou duší dětí tří prvních 
tříd naší školy. A není divu. Na-
vštívila naši školu již v přípravném 
týdnu (srpen) a společně s třídními 
učitelkami naplánovala pestrou 
spolupráci na celý školní rok.

První akcí bylo pasování prv-
ňáčků na rytíře knih, aby pak 
následovala celá řada nesmírně 
zajímavých a krásných setkání 
spojených s knihou. V listopadu 
děti potěšila Knihovnická abeceda 
a Knihovnická lekce o Rozárce.

Koncem ledna jsme společně 
s knihovnou Jiřího Mahena začali 
pracovat na „Šňůrce plné písme-
nek“, což bylo zahájení projektu 
Knížka pro prvňáčka, který probí-
hal od února do května.

Díky naší knihovně na Kurské 
se zvýšil nejen zájem dětí o čet-

Školní poznávací zájezd ZŠ Labské do Anglie

Sem jsme dorazili brzy ráno, 
takže jsme měli spoustu času 

na ranní procházku ještě spící Pa-
říží. Prošli jsme kolem Vítězného 
oblouku až k Eiffelovce. Na vyhlíd-
ce na Eiffelovu věž nás překvapil 
pouliční prodejce suvenýrů, který 
uměl i několik českých slov.

Návštěva Eiffelovy věže byla pro 
některé z nás zkouškou odvahy, 
která ale byla završena nádherným 
výhledem na celou Paříž.

Odpoledne již začala přicházet 
únava, takže jsme všichni přivítali 
příjemnou projížďku lodí po řece 
Seině, kde jsme si mohli prohléd-

V neděli 25. 5. 2014 nastal konečně dlouho očekávaný 
výlet za zkušenostmi do Anglie. Po cestě jsme měli 
jednodenní zastávku v hlavním městě Francie – Paříži.

nout další pařížské památky a při-
tom dopluli až ke slavné katedrále 
Notredam. Odtud jsme se další 
procházkou dostali až ke galerii 
Louvre, kde jsme udělali několik 
snímků. Poté jsme autobusem za-
mířili do Calais, kde jsme přespali 
v hotelu F1.

Ráno jsme se trajektem dopra-
vili do Anglie, kde jsme se nejdří-
ve vydali do středověkého města 
Canterbury. Zde jsme se prochá-
zeli malebnými uličkami a dostali 
jsme se až ke známé katedrále. 
Přes nepřízeň počasí jsme se ještě 
zajeli podívat k „osmému technic-
kému divu světa“ - protipovodňo-
vé bariéry na Temži. Poté už čekaly 
naše náhradní rodiny, které si nás 
odvezly do svých domovů.

Další den opět pršelo a proto 
jsme zvolili okružní jízdu autobu-
sem po Londýně a nákupy na pro-
slulé Oxford Street. Třešničkou na 
dortu byla návštěva Warner Bros 
Studios, kde jsou umístěné veškeré 
rekvizity, kulisy a kostýmy ze série 
filmů a Harrym Potterovi. Návštěva 

předčila všechna naše očekávání 
a všichni jsme si to moc užili. Nave-
čer se už žáci zase těšili do „svých“ 
rodin, kde si mohli vyzkoušet svoji 
znalost angličtiny v praxi.

Poslední den v Londýně byl 
opravdu nabitý. Procházkou přes 
Greenwich jsme došli ke stanici 
metra, kde nás čekala další „zkouš-
ka odvahy a nervů“. I s přetupy 
jsme nakonec všichni úspěšně do-
razili k Londýnskému oku (London 
Eye), kde jsme se ze 135 metrů 
mohli pokochat vyhlídkou na celý 
Londýn. Výlet jsme zakončili pro-
hlídkou Paláce a pevnosti Jejího 
Veličenstava, Tower of London. 
Zde jsme mohli například obdivo-
vat královské korunovační kleno-
ty a navštívit další části pevnosti. 
Poté už nastal čas na to, abychom 
se vrátili k autobusu a vydali se 
domů.

Zájezd se i přes nepřízeň počasí 
velmi vydařil a už se všichni těšíme 
na další.

ZŠ Labská

Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve na bezplatné ukázkové 

lekce originálních hudebních „přípravek“ které se konají ve středu 
3. září v ZŠ Bosonožská.

Robátka pro nemluvňata od čtyř do 18 měsíců v 9 hod.,  První krůčky 

k hudbě pro batolata od 18 měsíců do čtyř let v 10 hod., Rytmické 

krůčky (4–6 let) v 16 hod.

Info na www.yamahaskola.cz/brno, polakova@yamahaskola.cz 

nebo na tel. 721 731 646.

Pro děti od čtyř měsíců do šesti let

bu, ale též o knihovnu samotnou. 
Umocnil se tak pravidelný zájem 
o četbu u dětí již v prvním roce 
školní docházky (nejlepší čtenář-
ka přečetla v této době 50 knih!). 
Naše paní knihovnice Zichová po 
dobu projektu neúnavně a lásky-
plně navštěvovala naše prvňáčky 
a razítkem se symbolem písmenka 
povzbuzovala žáky.

V dubnu jsme se podívali na 
výstavu „Helena Zmatlíková a ilu-
strátoři dětských knih“, kde si děti 
užily povídání i soutěž (pracovní 
list). V květnu to byla beseda se 
spisovatelkou a ilustrátorkou paní 
I. Kunstátovou, která děti také vel-
mi zaujala, poučila i pobavila.

19. června proběhlo velmi 
slavnostní vyhodnocení projektu 
„Knížka pro prvňáčka“. Nebylo to 
„jen“ předání odměn, ale jak je pro 
paní knihovnici Zichovou typické, 
měla vzorně připravený program, 
hry, soutěže se slovy, jmény… 
A to už byl jen krůček k tomu, že 
souhlasila a poskytla azyl ke slav-
nostnímu předávání vysvědčení 
žákům 1.B třídy naší školy. Škola 
na Labské je právě v tomto ob-

dobí v rekonstrukci, takže se naše 
knihovna stala kulturní oázou pro 
předávání vysvědčení. Vždyť naše 
děti už jsou zde, díky příkladné 
spolupráci se školou na Labské, 
jako doma. Děkujeme! A těšíme se 
na další spolupráci s naší skvělou 
paní knihovnicí Ivou Zichovou.

Za děti a učitelky prvních tříd 
ZŠ Labská děkuje

Marcela Špalková
třídní učitelka 1.B.
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Červnový sport na ZŠ Bosonožská Dětský den hasičů a orlů

Již v minulém měsíci jsme Vás 
informovali, že Milan Kratochvíl 

na konci dubna zvítězil v okresním 
kole OVOV. Absolvoval šestiboj: 
60 m, 1 000 m, dribling s míčem, 
plavání po dobu 2 minut, trojskok 
z místa, hod medicinbalem 2 kg, 
2 minuty kliky a přeskoky švihadla. 
Postoupil tedy v kategorii roční-
ku nar. 2001 do krajského kola. 
V Břeclavi pak 6. června 2014 po-
dal i v horkém počasí velmi pěkný 
výkon a obsadil v sedmiboji (60 m, 
1 000 m, skok daleký, hod míčkem, 
2 minuty shyby na šikmé lavič-
ce, přeskoky švihadla a leh sedy) 
9. místo.

Atletické zápolení ve čtyřbo-

ji absolvovali mladší žáci (60 m, 
800 m, hod kriketovým míčkem 
a skok daleký nebo vysoký) a žáky-
ně (60 m, 600 m, hod kriketovým 
míčkem a skok daleký nebo vyso-
ký). Za velký úspěch považujeme 
umístění na 7. a 9. místě družstev 
a v jednotlivcích 17. místo, které 
obsadil David Dostál (ze 65 soutě-
žících), a 20. místo Adéla Hynková 
(z 59 soutěžících).

Děkujeme našim žákům za 
velkou snahu podat co nejlepší 
výkony v tropickém počasí a také 
za příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. Jaroslava Strouhalová
ZŠ Bosonožská

Žákyně a žáci Hotelové školy na stáži v Bad Hofgasteinu

Ve druhé a třetí lednové deká-
dě se skupina žáků, z druhé-

ho ročníku dívky Kristýna Luková 
a Daniela Dixonová a z třetího roč-
níku Lukáš Parák a Daniel Vavruša, 
z Hotelové školy na Bosonožské 
ulici v Brně-Starém Lískovci zúčast-
nila studijního pobytu v „Tourismu-
sschulen Salzburg Bad Hofgastein“ 
ve stejnojmenném rakouském lá-
zeňsko – lyžařském středisku.

V průběhu dvou týdnů se 
zdokonalovali při obsluze hostů 
a přípravě pokrmů v luxusním 
pětihvězdičkovém GRAND PARK 
hotelu, vyzkoušeli si činnost re-
cepčních a seznámili se s méně 
tradičními surovinami v hotelo-
vé kuchyni – vše v doprovodu 
vyučujícího německého jazyka 
na brněnské škole Mgr. Luboše 
Císaře.

Část pobytu strávili účastníci 
stáže ve cvičné kuchyni a jídelně, 
kde se společně s žáky rakouské 
školy podíleli na přípravě pokr-

mů pro studenty a vyučující školy 
a měli tak možnost nahlédnout, 
doslova a do písmene, pod poklič-
ku přípravy typických rakouských 

pokrmů. S pomocí vyučujícího od-
borných předmětů Mgr. Miloše 
Komínka také připravili ukázku 
pokrmů české kuchyně – kynuté 
knedlíky.

Kromě pracovních úkolů se žáci 
po vyvezení lanovkou podívali na 
část lyžařských rezortů proslulé 
oblasti „Ski amadé“, na vlastním 
těle vyzkoušeli působení léčivých 
prvků ve 2000 metrů hlubokých 
termálních štolách a ochutnali 
vynikající rakouské dezerty.

S pobytem v Rakousku byli žáci 
velice spokojeni, načerpali mno-
ho nových informací, které podle 
svých slov uplatní nejen při studiu, 
ale i v budoucím životě.

Mgr. Miloš Komínek
Hotelová škola Brno

Dne 2. 6. 2014 se konal na ha-
sičské zbrojnici a v DTJ DEN 

DĚTÍ. Hasiči si pro děti nachystali 
spoustu zajímavých soutěží. Každé 
dítě při vstupu dostalo startovací 
lístek a při každé splněné disciplí-
ně obdrželo razítko. Sedm razítek 
znamenalo odměnu.

Na dětském dnu vystoupila Ky-
nologická záchranná jednotka ČR. 
Členové jednotky ukázali dětem a 
přítomným rodičům, jak se cvičí 
pejskové pro záchranné akce, jak 
vyhledávají zraněné a zavalené 
osoby v sutinách. Děti si přítomné 
pejsky mohly pohladit, o což byl 
velký zájem. Prohlédnout si nadále 
mohly vystavená auta TATRU 148 
CAS 23 a FORD TRANZIT. Všem, 

kteří se na programu podíleli, 
děkuji.

Za SDH Martina Vaculová
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Děti jsou dnes interiérové, říká „teta Zdena“ z Linky.

Jak ses dostala k práci pro 
nyní lužáneckou pobočku Linku 
a dříve „Domeček“?

Je to asi tak tři sta tisíc let zpát-
ky (smích), to mi bylo dvacet dva 
a bylo to ještě před revolucí. Do 
tehdejšího „Domečku“ na Kyjevské 
sháněli někoho na společenské 
vědy a turistické kroužky. A od té 
doby jsem tu.

Čím vším jsi tam za tu dobu 
prošla?

Původně jsem měla na starosti 
dívčí kluby, to byly rukodělné prá-
ce, pak dokonce i turisticko-bran-
ný kroužek, to byla tehdy docela 
šílenost. Důležité ale bylo, že se 
mi podařilo do Domečku přivést 
turistický oddíl Šipky, když mu na 
Lesné zrušili klubovnu. Nejdřív jen 
úplně malé děti, pak jsem přetáh-
la i ty velké. Kroužky se neustále 
měnily, ale Šipky jsou tu dodnes. 
Domeček se pak taky rozrostl na 
tři různá pracoviště, další byla ještě 
v Kohoutovicích a v Novém Lískov-
ci. Pak jsme v roce 2007 přešli pod 
Lužánky, od podzimu 2010 jsem 
dostala na starosti vedení.

Kolik dětí a dospělých k vám 
chodí?

V pravidelných kroužcích máme 
asi 350 dětí, dospělí chodí hlav-
ně na cvičení a bude jich přes 50. 
Ale u kroužků to nekončí. K tomu 
máme ještě zhruba 6 příměstských 
táborů o prázdninách, což je tak 
120 dětí, a ještě pobytové tábory 
v Meziboří a v Bukovině – dalších 
100 dětí. A pak jsou tu příležitostné 
akce – dílny nebo velké zahradní 
slavnosti nebo Den země a kar-
neval. Když se to vezme všechno 
dohromady, tak za měsíc se u nás 
může průměrně „protočit“ tak 500 
dětí a dospělých. Za ty roky si my 
připadáme pořád stejní a jen z těch 
dětí, co k nám začnou chodit jako 
malí špunti, se nějak rychle stávají 
dospělí, kteří mají rodiny (smích).

Jaké to je sledovat děti, jak 
prochází vašimi aktivitami a po-
stupně dospívají?

Někdy se stane, že někoho po-
tkám a až se musím zasmát, že 
se ti lidé vlastně nemění, že jsou 
povahově pořád stejní tak, jak si je 
pamatuju, když byli malí. Někteří 
úplně zmizí, někteří nám pak po-
máhají jako vedoucí a někteří se 
zase vrátí až s vlastními dětmi, kte-
ré k nám přivedou do kroužků. Ale 
u málokoho se stane, že by nám 
zmizel úplně, nakonec se většina 
z nich nějakým způsobem vrátí.

Jaké se změnily volnočasové 
aktivity za tu dobu, co jste na 
Lince?

Takový hlavní rozdíl, který jsem 
zaznamenala, je to, že se kroužky 
posunují do pozdější doby, děti 
nám začínají chodit třeba až od 
pěti odpoledne, dřív to bylo od 
tří. Rodiče jsou prostě více v práci 
a potřebují, aby se o děti někdo 
postaral mnohem déle. Takže dnes 
nabízíme aktivity pro družiny a ro-
dičům se líbí, když se v rámci dru-
žiny děti „odvedou“ na kroužek 
a zase „přivedou“ zpět do družiny 
a oni je nemusí vozit. Dnes mno-
hem více než dříve pracují rodiče 
dál a pracují déle, ale zase chtějí, 
aby děti trávily čas nějak aktivně, 
aby měl jejich volný čas nějakou 
konkrétní náplň.

A jak se změnil vkus v kon-
krétních kroužcích?

Dřív byl velký zájem o keramiku, 
protože nebyla ve školách. Cho-
dily nám davy lidí a vím, že to tak 
bylo všude. Pak si ale pořídily pece 
i školy a dnes už to není atraktivní. 
Naopak naše oblíbená stálice je 
chovatelský kroužek. Rodiče jsou 
rádi, že děti nemají zvířata doma, 
ale že si je přijdou užít k nám, po-
hladí si je, postarají se o ně, pří-
padně si půjčí křečka na dva týdny 
domů, ale pak ho zase vrátí.

Mění se nějak i samy děti?
Dnes má spousta dětí svůj život 

skoro do poslední minuty zorgani-
zovaný. Mají přesně daný program, 
pořád mají od někoho vymyšlené, 
co mají dělat. Nemají vůbec pro-

stor na svobodnou hru, běhání si 
jen tak po venku, hraní si s tím, na 
co narazí. Děti jsou dnes takové 
interiérové. Když mají odpoledne 
samy doma, tak ho stráví u počí-
tače nebo s tabletem, v tom jsou 
prostě jiné. Trávení volného času 
se hodně mění taky v tom, že jsou 
děti většinu času samy se sebou, 
samy doma. A když jsou ve spojení 
s vrstevníky, tak jen zprostředko-
vaně přes různé přístroje, nejsou 
spolu v přímém kontaktu. Často 
mají čas až příliš zorganizovaný 
a chodí do mnoha kroužků. Dřív 
chodily děti třeba do dvou krouž-
ků a ostatní odpoledne prostě bě-
haly s kamarády jen tak venku.

Co myslíš, že za tou změnou 
stojí?

Dětí je míň, takže i když jsou 
venku, tak se vlastně moc nepo-
tkají. Myslím, že mají prostě pro-
blém na sebe narazit, potkat ven-
ku dost dalších dětí pro nějakou 
pořádnou hru. Rodiče se o děti 
víc bojí, takže je ani tolik nepouští 
ven a jsou vlastně rádi, když je mají 
zavřené doma, kde mají pocit, že 
se jim nic nestane. Samozřejmě je 
jasné, že je potřeba dávat na děti 
pozor a dodržovat nějaká pravidla. 
Lidé jsou ale přehnaně vystrašení 
z novin nebo televize, často mají 
zbytečně velký pocit ohrožení. Ale 
taky myslím, že rodičům částečně 
vyhovuje, že děti nepotřebují lítat 
po venku, že sedí doma. Pak je ale 
vyhání do nějakých pohybových 
kroužků a těm dětem se už nechce, 
protože na to prostě nejsou zvyklé.

Je pro vás těžší dnes s dětmi 
pracovat a zaujmout je?

Když nemáme stálou skupinu 
dětí, ale jsou to smíšené skupinky 
třeba na příměstském táboře, tak 
děti hodně bojují s tím, aby poslou-
chaly někoho druhého nebo vůbec 
naslouchaly, respektovaly pravidla. 
Nebo když mají hrát nějakou hru, 
každé dítě má nějaká svá pravi-
dla, nechce se podřídit pravidlům 
těch druhých, protože „já to znám 
takhle“. To „já“ je dnes mnohem sil-

Žije sice na Lesné, ale už přes 25 let pomáhá dětem i dospělým ve Starém Lískovci, aby se nenudili. Zdenu Sitarčíkovou, která 
nyní vede lužáneckou pobočku Linka na Kosmonautů, znají stovky dětí, mladých lidí i dospělých jako „tetu Zdenu“, která umí 
každého vyslechnout a nezlomí hůl nad žádným zlobivým výtečníkem, vymyslí kdykoliv zajímavou hru nebo zábavné výtvarné 
tvoření a u toho všeho si ještě zachovává stále úsměv a veselou náladu. Povídaly jsme si nejen o aktivitách Linky, ale i o tom, 
jak se změnil způsob trávení volného času, nebo jestli jsou dnešní děti v něčem jiné, než třeba před dvaceti lety.

nější, ale to je podle mě zase hodně 
podpořené tím, že je dětí málo, že 
jsou často samy a nejsou zvyklé 
hrát si nebo vyrůstat ve dvou, třech 
a více. Neznají skupinové hry, ne-
mají to zažité z her „na policajty 
a zloděje“ kolem domu. Někde 
mají výborné učitele, kteří dokáží 
pracovat s třídou jako s kolektivem 
a učit děti životu v kolektivu a jeho 
pravidlům. To je skvělé, ale moc ta-
kových tříd není. Dnes se mnohem 
víc děti prosazují, mají tendenci, že 
musí překřičet ostatní, prosadit to 
svoje za každou cenu.

Můžete nebo spíše snažíte se 
to nějak ovlivnit?

Já to beru jako to důležité, co 
musíme děti naučit, aby spolu do-
kázaly vyjít a chovaly se slušně. Ti 
rodiče, kteří chtějí jen výsledky, 
diplomy, medaile a první místa, 
ti si s námi nesednou, to není náš 
přístup. Ti, kterým sedíme, si nás 
prostě najdou.

Co funguje i na ty dnešní in-
teriérové děti stejně jako dřív?

Zvířátka, ta fungují vždycky! 
(smích) To je nejoblíbenější část 
jakékoliv akce. V tom každoden-
ním provozu pak prostě funguje 
to, že člověk na děti mluví, po-
slouchá je a že je pak zná. V tom 
je dobré, když nesloužíme jen 
jako „prútokáč“, kde chodí pořád 
noví a noví, ale když máme i čas 
se s některými poznat. Ono se to 
pak vrátí v tom, že když těm dětem 
je smutno nebo neví, co by, tak tře-
ba přijdou k nám jen tak, sednou 
si tu a malují třeba obrázky. A pak 
jsou i takoví, kteří prostě nejsou 
rádi organizovaní, máme i takovou 
slečnu, která prostě přijde, něco 
si namaluje a odejde. Ale i proto 
tu jsme. V tom jsme tak trochu 
i takové „záchytné“ místo. Když 
venku prší, když se děti necítí dob-
ře, když něco potřebují, když je jim 
smutno, tak prostě můžou přijít.

Na závěr ještě prozraďte, co 
nového chystáte?
(Pokračování na následující straně)
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Gourmet

Rychlé letní pohoštění  
nebo předkrm

700 g červeného melounu bez 
pecek,
3 snítky bazalky + lístky na zdo-
bení,
200 g krémové ricotty (můžeme 
nahradit Lučinou),
sůl, černý pepř

Meloun oloupeme a nakrájíme 
asi 16 kostek o velikosti 2 x 2 cm. 
Bazalku omyjeme, osušíme, na-
krájíme a smícháme s ricottou, 
dochutíme solí. Na každou kostku 
navršíme lžičkou kopeček krému. 
Kostky urovnáme na tác, dozdobí-
me zelenými lístky bazalky a ještě 
trochu posypeme hrubě mletým 
pepřem.

Taťana Absolínová

Meloun s bazalkovou 
ricottou

Co potřebujete:
arch hedvábného papíru, barvy: 
červenou, zelenou, černou, talířek 
na míchání barvy, štětec, hadřík na 
otření štětce, čtvrtku brambory, 
pracovní podložku (noviny)

Rozčtvrtíme bramboru a přichys-
táme si barvy. Barvy jsem použila 
akrylátové, ale mouhou být i tem-
perové. Na talířku si namíchejte 
barvu v odstínu melounu a trošku 
ji nařeďte vodou. Čtvrtku brambo-
ry namáčejte v  barvě a otiskněte 
na matnou stranu hedvábného 
papíru. Až budete mít potisknutou 
celou plochu papíru, zbývá do-
malovat melounům černé pecky 
a zelenou slupku.
Takto potisknutý papír můžete 
použít nejen na zabalení dárku, 
ale třeba i jako prostírání na letní 
oslavě.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Balící papír s motivem melounu

(Dokončení z předchozí strany)
Čerstvá novinka je rybářský 

kroužek a doufáme, že by se do 
budoucna mohl rozběhnout i vče-
lařský kroužek. 

Za sebe bych byla ráda, kdyby 
se udržely a byly pořád oblíbe-
né turistické kroužky, protože si 
myslím, že jsou pro děti nejpří-
nosnější. Je to takový komplexní 
program na celý rok, s kolektivem 
toho kroužku děti doslova žijí, učí 
se, jak se o sebe postarat a jak vy-
cházet s ostatními. Skvělý je v tom 
u nás třeba oddíl Tom Oftalmo, je 
to oddíl pro zrakově hendikepo-
vané děti, mají ale v oddílu i děti 
bez hendikepu, vlastně je učí, jak 
být spolu. Kroužky mají pro děti 
obrovský význam, teď nám na 
jednom zajímavém školení říkala 
lektorka, že podle výzkumu, když 
lidé uvádí, kdo je v životě nejvíce 
ovlivnil, tak tam figurovali kromě 

členů rodiny a učitelů i vedoucí 
v kroužku nebo oddíle.

Díky za krásný rozhovor!
Taky děkuju a jako úplnou tečku 

chci pozvat všechny do nově upra-
vené přírodní zahrady okolo Linky. 
Mám radost, že se podařilo získat 
peníze z grantu i od městské části 
a udělat tu takovou zahradu upro-
střed sídliště. Přes rok nám chodily 
třeba družiny ze školy a bylo by 
fajn, kdyby teď o prázdninách a pak 
i během roku lidé věděli, že si tam 
můžou kdykoliv přijít posedět, děti 
pohrát, poválet se po trávě, přivo-
nět k bylinkám. Takže zveme všech-
ny Lískovečáky, kteří na zahradě 
ještě nebyli, ať se přijdou podívat.

Připravila Helena Továrková 

(Autorka chodila do Linky od mala 
snad na všechny kroužky kromě bikro-
su, proto je v rozhovoru použito tykání.)

Korfbalisté získali titul

O víkendu 7.–8. 6. se uskutečnil 
v Náchodě největší korfbalo-

vý turnaj v České republice – Český 
pohár. Brněnský tým, který je slo-
žen převážně ze žáků ZŠ Laštův-
kova a ZŠ Bosonožská, získal titul 
v kategorii minižáků a 6. místo ve 
starších žácích. 

Nejmenší brněnští korfbalisté 
a korfbalistky se umístili v letoš-
ní dlouhodobé soutěži na velmi 
pěkném 4.místě z celé ČR. Na Čes-
kém poháru se do svých soupeřů 
pustili hned od začátku a bez je-
diné porážky získal tentokrát zlaté 
medaile. 

Starší žáci skončili v dlouhodobé 
soutěži na 6. místě a stejné umístě-
ní získali také na Českém poháru. 

Do konce školního roku čeká 
děti ještě školní korfbalový turnaj, 
který se koná 26. 6. již tradičně 
na ZŠ Laštůvkova a zúčasní se ho 
děti ze ZŠ Laštůvkova, ZŠ Pastviny 
a ZŠ Bosonožská. Celkem se tur-
naje zúčastní 13 týmů s celkem 
asi 150 hráči. 

Všichni hráči si velmi přejí, aby 
příští sezóna byla minimálně 
stejně úspěšná, tak jako ta právě 
končící. 

na Českém poháru 

Děti jsou dnes interiérové Unikátní orlí voliéra
V sobotu 5. 7. byla symbolickým přestřižením pásky a indiánským 

orlím tancem otevřena nová unikátní voliéra orlů bělohlavých v brněn-
ské zoologické zahradě. Za přítomnosti primátora města Brna Romana 
Onderky a herců Pavly a Dušana Vitázkových si první hosté prohlédli 
73 m dlouhou návštěvnickou cestu, ze které se nabízí pohled do menších 
výběhů urzona, skunka a především otevřená vyhlídka do prostoru vo-
liéry orla bělohlavého s autentickou přírodní scenérií a vodní kaskádou.

Přestože půdorys expozice zaujímá pouze 1 300 m2, patří vlastní 
voliéra pro orla bělohlavého svojí maximální výškou 15,5 m a celkovým 
objemem přes 8 700 m3 k největším voliérám realizovaným v českých 
zoologických zahradách a její unikátnost spočívá především v řešení 
nosné konstrukce. Namísto obvyklého vyvěšení sítě voliéry na vnitřních 
stožárech a stabilizace množstvím lan do okolí byla navržena samo-
nosná konstrukce ve tvaru obráceného komolého kužele sestávající 
ze 16 stožárů spojených v horní části kruhovým prstencem o průměru 
30 m. Díky tomuto originálnímu řešení se podařilo spojit dva téměř pro-
tichůdné požadavky, tj. vytvořit co největší prostor pro let orlů v horní 
části a současně minimalizovat zásah do okolí voliéry. Stabilitu stožárů 
zajišťují namísto kotevních lan ocelová táhla umístěná v rovině stěny 
voliéry. Obyvateli nové expozice je pár orlů bělohlavých, který pochází 
ze Zoo Liberec, roční samička urzona kanadského původem z Antverp 
a dva skunkové severní. Postupně najdou domov v jedné z doplňkových 
expozic také slavné veverky chipmunkové.

ZOO Brno
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Inzerce
 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

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

 � ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR A HODINOVÝ MANŽEL. Sítě proti holu-
bům, montáže kuchyní atd. Daniel Srnec, tel: 776 123 129, Oblá 35, 
Brno-Nový Lískovec

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

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

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

 �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

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

Lucky Beach Brno

BEACHVOLEJBAL, 
BEACHTENIS,
SPEED BADMINTON
Nově ve Starém Lískovci, ul. Klobásova, 
hned vedle koupaliště.

Více informací na 728 433 799  nebo 
www.luckybeachbrno.cz

Těšíme se!
Buďte LUCKY :-)

Nenechte si ujít výstavu

Jak vypadal Starý Lískovec dříve a jak 
se mu daří nyní? Jestli vás zajímá historie 
místa, kde žijete, nenechte si ujít výstavu 
Starý Lískovec v minulosti a dnes, která 
vznikla v pobočce Knihovny Jiřího Mahena 
na Kurské u příležitosti 700. výročí první 
písemné zmínky o obci Lískovec. Výstava 
potrvá až do 25. září. Během léta je knihov-
na otevřena v pondělí a čtvrtek od 9 do 12 
a od 13 do 18 hodin.

Helena Továrková

o historii Lískovce




