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Vážení spoluobčané, 
když se mi před čtyřmi 
lety jako prvnímu staros-
tovi v novodobé historii 
Starého Lískovce podaři-
lo obhájit tento post, byl 
jsem z toho velmi mile 
překvapen. Nikdy by mě 
nenapadlo, že se něco 
takového může podařit znovu 
a mít možnost být starostou naší 
městské části třetí volební období. 
Považuji to za takový malý zázrak. 
Na druhé straně je to důkaz, že 
člověk nesmí propadat beznaději, 
když má pocit, že mu všichni jen 
za všechno nadávají a nikomu se 
svou prací nezavděčí. Ano, je to 
dáno tím, že ti spokojení větši-
nou slyšet nejsou. Klíčové ale je, 
že svou spokojenost dají najevo 
ve volbách, tedy v tom nejpod-
statnějším okamžiku. Věřím tedy, 
že velmi vysoký volební výsledek, 
který jsem nečekal ani v tom nej-
pozitivnějším snu, snad odráží vše, 
co se podařilo ve Starém Lískovci 
za posledních 8 let udělat. A do-
volte, abych vám všem opravdu 
ze srdce poděkoval. Zároveň mi 

rozpočtu a všech akcí plánovaných 
na příští rok. A jaké to budou, se 
dozvíte v lednovém Zpravodaji. 
Dovolte mi, abych vám na závěr 
ještě jednou srdečně poděkoval 
a současně vám popřál krásné 
a klidné prožití vánočních svátků. 
Pokud možno bez zbytečného 
stresu a nákupní horečky. Vánoce 
tu nejsou proto, abychom roz-
dávali drahé dárky, ale abychom 
našli opět k sobě cestu, zastavili 
se, rozjímali a cítili lásku. Přeji vám, 
ať se vám to co nejvíc podaří a tě-
ším se na shledání v novém roce 
2015 u novoročního ohňostroje 
na obvyklém místě u vánočního 
stromečku.

Váš starosta
Vladan Krásný

věřte, že tuto vaši volbu 
beru s velkou pokorou 
a současně jako velký zá-
vazek do dalšího voleb-
ního období. A slibuji, že 
nijak nezpychnu a stále 
se budu snažit být jed-
ním z vás.

Jsem i velmi rád, že 
výsledky voleb umožnily pokra-
čování spolupráce s Jirkou Dvo-
řáčkem, který byl opět zvolen 
místostarostou. Myslím, že po-
kračování našeho osvědčeného 
„tandemu“ je velkou výhodou pro 
další práci pro naši městskou část. 
Ustavující zastupitelstvo muselo 
být posunuto o měsíc, jelikož je-
den z neúspěšných kandidátů (my-
slím, že není ani potřeba jmenovat 
který) svou prohru neunesl a na-
padl platnost voleb u soudu. Soud 
však jednoznačně zkonstatoval, 
že žaloba není opodstatněná a že 
dotyčný kandidát a strana pouze 
neunesli porážku. Bohužel nás to 
stálo měsíc promarněného času, 
kdy jsme skoro na ničem nemoh-
li pracovat. O to víc teď musíme 
„zabrat“ s přípravou a schválením 
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Pro vytvoření letošního „péefka“ vypsala radnice trochu netradiční 
soutěž. Své výtvory nám zasílali žáci starolískoveckých škol. Vybrán 
byl nakonec návrh dětí ze ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, konkrétně tvo-
řený žáky 9. třídy pod laskavým vedením paní ředitelky Kotáskové. 
Vítěze samozřejmě nemine drobná odměna.
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Vítání občánků
V období vánočních 

svátků bude pobočka 
na Kurské otevřena 

v pondělí 29. prosince 
10–12, 13–18

Dalším půjčovním dnem 
bude pondělí 
5. ledna 2015.

Přejeme Všem našim 
čtenářům klidné prožití

vánočních svátků 
a mnoho příjemných 
chvil ve společnosti 

dobré knihy.

Vážení spoluobčané, 
přátelé a kamarádi, 

před krátkým časem 
jsme měli všichni mož-
nost, opět po čtyřech le-
tech, využít svého práva 
a zvolit si nové vedení 
naší městské části Brno-
-Starý Lískovec. Výsledek 
voleb jistě všichni dobře znáte a já 
mohu jen konstatovat, že se mi 
znovu dostalo té velké cti a na 
ustavujícím zastupitelstvu jsem 
byl zvolen místostarostou. Mám 
tedy již potřetí možnost být sou-
částí koalice, která se bude přímo 
podílet na dění ve Starém Lískovci 
v dalším volebním období. Chtěl 
bych vám všem touto cestou po-
děkovat za projevenou důvěru. 
Mohu vám upřímně slíbit, že se 
vynasnažím ze všech svých sil tuto 
vaši důvěru nezklamat a že se ma-
ximálně budu snažit pracovat ve 
prospěch celé naší městské části. 
Jsem také velmi rád, že se mohu 
dál podílet na všech dokončo-
vaných i připravovaných projek-
tech. Ať už se jedná o prostranství 
u Donu, ZŠ Bosonožskou, výtahy 
či revitalizaci veřejných ploch na-
šeho sídliště. Za to všechno patří 
vám, vážení spoluobčané, velký 
dík.

Blíží se také konec kalendářního 
roku 2014. Roku, který byl z pohle-
du vedení radnice skutečně velmi 

hektický. Mnoho věcí se 
jistě podařilo, ale mnoho 
věcí je ještě před námi. 
Konec roku také vždy 
vybízí k jakési rekapitu-
laci a hodnocení toho, co 
se člověku v uplynulém 
roce podařilo a co niko-
liv. Chtěl bych se proto 

na tomto místě omluvit všem těm, 
u kterých jsem nenaplnil předsta-
vy o dobrém místostarostovi a slí-
bit vám, že se pokusím pracovat 
lépe ve váš prospěch.

Před námi jsou také Vánoce, pa-
třící asi mezi nejkrásnější svátky 
v roce. Vychází z křesťanských tra-
dic, které jsou pevně zakořeněny 
v celé Evropě. Křesťané si těmito 
svátky připomínají narození Ježíše 
z Nazareta narozeného v Betlémě. 
Jsou to svátky, které jsou v prvé 
řadě velkou oslavou lásky. Proto 
vám všem přeji, ať je to hlavně 
láska člověka k člověku, která bude 
hlavním smyslem letošních vánoc. 
Ať je prožijete v radosti, klidu a po-
hodě. A do nadcházejícího nového 
roku 2015 vám všem přeji hodně 
úspěchů v osobním i pracovním 
životě, hodně pohody, klidu a co 
nejméně starostí. Ať jsou všechny 
vaše dny prozářeny sluncem a na-
plněny spokojeností.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Vánoční stromeček

KJM Brno

Zápisník místostarosty

29. listopadu proběhlo v prostorách radnice další vítání nových starolískoveckých občánků. Krátce po slav-
nostním aktu byl v kolébce nalezen náramek – jeho majitel si jej může vyzvednout na radnici u paní Liptákové.

5. prosince se noční obraz 
Starého Lískovce po roce 
opět trochu změnil. Pro-
běhlo totiž tradiční rozsvě-
cení vánočního stromečku 
na Osové. Stromek byl letos 
zakoupen od Lesů ČR, jeho 
dosavadním domovem 
byla obora nedaleko Masa-
rykova okruhu. Při rozsvě-
cení samozřejmě nechyběl 
Mikuláš, čert a anděl s ně-
kolika balíky sladkostí.
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na ZŠ Labská

Předvánoční atmosféra

Stalo se již tradicí, že v době 
předvánoční probíhala na naší 

škole řada aktivit, které pomáhaly 
dětem i jejich rodičům navodit tu 
pravou vánoční atmosféru. Vše 
začalo výrobou adventních věnců, 
do které se zapojuje rok od roku 
stále více žáků i jejich rodičů.

Pěvecký sbor Zpěváček se svým 
vánočním pásmem zpříjemnil at-
mosféru na několika místech Brna 
a mimo jiné se zapojil i do progra-
mu „Česko zpívá koledy.“

Na Mikuláše si žáci 2. stupně 
nachystali pro své malé spolužáky 
z 1. stupně návštěvu Mikuláše se 
spoustou čertů i andělů. Někte-
ré menší děti se úvodem trochu 
bály, protože čerti přesně věděli, 
jaké drobné „hříchy“ kdo z nich 
provedl, ale když čertům slíbily, že 
se to nebude opakovat a udobřily 
si je pěknou básničkou, všechny 
nakonec dostaly drobné odměny.

Před třídními schůzkami pak 
děti pro rodiče nachystaly pravý 
vánoční jarmark. Všechny se na něj 
dlouho připravovaly a dokázaly 
vyrobit opravdu zajímavé a pěkné 
dárky, které i samy nabízely.

Jestliže vůní jehličí vše začínalo, 
tak v půlce prosince aktivity za-
končila vůně při pečení vánočních 
perníčků.

Alena Svobodová
zástupce ředitele pro 1. stupeň

2. ledna 2015 ve 14.00 hod. - POŽEHNÁNÍ
 - které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrá-

lovým koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2015 v 18.00 hod. - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 - jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Vystoupí: bratři Ebenové, Inekafe, Adam Mišík 
a další.

6. ledna 2015 v 16.00 hod. - PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 - vyráží na koních od Petrova přes Zelný trh, ulicí 

Masarykovou ke kostelu sv. Jakuba (králové se po-
kloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou 
se vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem děti 
ze ZUŠ Smetanova.

6. ledna 2015 od 16.00 hod. - ŽIVÝ BETLÉM
 - bude nainstalován u kostela sv. Jakuba. Zpěvem 

bude doprovázet Musica Felix.

Od 1. do 14. ledna 2015 se opět v ulicích našeho města rozez-
ní kroky malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů 
s poselstvím Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, 
ale také svá srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami po-
moci neumějí. DĚKUJEME! 

www.facebook.com/trikralovasbirka www.trikralovasbirka.cz

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit: 
- zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777,
- odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 u ČS.

Školní družina je vnímána jako 
součást školy. Rodiče, kteří 

přihlásí své dítě do školní druži-
ny, neočekávají jen hlídání jejich 
dítěte, ale předpokládají, že bude-
me rozvíjet jeho osobnost, vlohy 
a hlavně umožňovat dostatečný 
pobyt na zdravém vzduchu.

Při respektování požadavků 
volného času prolínáme činnosti 
relaxační, kde je největší zájem o 
stolní florbálek, kulečník a šprtec, 
ze sportovních aktivit vítězí fotbal 
a vybíjená. Proto jsme i letos poří-
dili nové hrací stoly pro zmíněné 

hry, aby byla oblíbená zábava lépe 
dostupná pro všechna oddělení. 
V neposlední řadě rozvíjíme zá-
jmové aktivity v kroužcích jako 
je keramika, rukodělný kroužek, 
informatika, plavání a sportík, kde 
je největší účast nejmladších žáků. 

Více o tom, jak se nám daří od-
bourávat falešná očekávání, že 
družina plní jen službu sociální, 
najdete na webových stránkách 
školní družiny.

za kolektiv vychovatelek 
Alena Cegielková 

Život školní družiny na Labské

Omlouváme se za zrušení plánovaných Rybích hodů, které se 
měly konat 6. prosince. Důvodem zrušení akce bylo závažné 
onemocnění majitele rybárny. Děkujeme za pochopení.

Rybí hody se neuskutečnily
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Všichni to známe. Když se připravuje nějaká 
oslava, předchází tomu většinou náročná 

příprava. Stejně tomu bylo i u nás ve škole.
Na slavnostní akademii konanou u příležitosti 

80. výročí založení školy se všechny třídy se 
svými učiteli připravovaly s velkým předstihem. 
A výsledek jejich úsilí předvedli 22. listopadu 
v naší téměř po strop obsazené tělocvičně.

Každé vystoupení bylo jiné a všechna, trou-
fám si říct, velmi originální a pěkná. V brzké 

době se objeví jejich záznam i na webových 
stránkách naší školy. Krásnou atmosféru ce-
lého vystoupení si můžete připomenout pro-
střednictvím několika momentek, které poří-
dil v průběhu generální zkoušky i večerního 
představení pan učitel Pavel Krška. Děkujeme 
také všem pamětníkům, kteří reagovali na naši 
výzvu a přinesli do školy historické materiály či 
vlastní vzpomínky, které jsme částečně použili 
i v našem výročním almanachu.

Takovéto aktivity lidi většinou spojují a přiná-
šejí všem pocity dobře vykonané práce a záro-
veň i společné zábavy. A tohle přesně se stalo 
i u nás ve škole při těchto oslavách.

Děkuji všem žákům, učitelům, provozním 
zaměstnancům a v neposlední řadě i rodičům, 
kteří se společně postarali o důstojnou oslavu 
tohoto výročí.

Za celou školu
Margita Kotásková

Slavnostní akademie na „Elišce“

Čtvrtá třída a jejich akční sportovní vystoupení Naši prvňáčci

Osmá třída a jejich verze k písni Ředitel  
autobusu

Pátá třída na Hawaii

Naši nejstarší dost pobavili nejen nás, ale i sami 
sebe

Rybičky a Sluníčka, mateřská škola

MOTTO: Jsem tvá škola:
Z rukou tvých rodičů jsem  
tě přijala jako zvídavé dítě
do své starostlivé náruče 

a vedla tě na cestu života.
Učila jsem tě poznávat  

základy vědění, přírodu,  
pravdu a krásu.

V mých zdech ti ztišenými
ozvěnami dodnes zaznívají  

hlasy tvých spolužáků a učitelů.
Věrně ti kývám na pozdrav 

k dálnici, do vlaků i městských 
autobusů a přeji ti zdraví i štěstí.

Až do roku 1818 nebyla ve Sta-
rém Lískovci žádná škola. Tepr-
ve v tomto roce byla zřízena na 
místě zvaném Hlinky /dnešní ulice 
Příčky/. Byla to malá chaloupka – 
jednotřídka. V ní se vyučovalo až 
do roku 1864.

Nová škola byla postavena 
v roce 1865, chodily do ní děti ze 
Starého Lískovce a do roku 1883 

i děti z Bohunic. (Tam se otevře-
la nová škola na ulici Lány v roce 
1884).

Od roku 1869 vyučoval ve škole 
nadučitel Josef Ponížil, za jeho pů-
sobení zde pracoval v letech 1880 
– 81 jako učitelský mládenec i spi-
sovatel Alois Mrštík.

Josef Ponížil se mimo jiné přičinil 
i o to, že roku 1889 byla na dnešní 
Klobásově ulici postavena nová 
škola, která patřila ve své době 
k nejkrásnějším v širokém okolí. 
Měla dvě velké učebny, tělocvičnu, 
byt nadučitele a světničku pro po-
dučitele. Ve škole nejdéle působili 
již zmíněný Josef Ponížil (30 let), 
Hermína Ponížilová (35 let) a Mar-
tin Putna (21 let).

Učitelé školy museli odolávat 
národnostnímu, politickému 
a sociálnímu útlaku ze strany ra-
kousko-uherských úřadů. Škola 
strádala i po stránce hospodářské. 
Další zhoršení přinesla I. světová 

válka. Část dětí trpěla hmotným 
nedostatkem a nemocemi.

V roce 1918 válka skončila 
a 28. října byla vyhlášena samo-
statná Československá republika. 
Vznik samostatného státu zname-
nal předěl v dějinách! V brněnském 
školství se tato skutečnost projevila 
i tím, že se do českých škol v roce 
1919 přihlásil velký počet žáků.

Zákonem z 23. 4. 1919 po slou-
čení předměstských obcí s měs-
tem Brnem získali žáci lískovecké 
školy právo navštěvovat českou 
měšťanskou školu na Starém Brně. 
Vzhledem ke stoupajícímu počtu 
obyvatel Starého Lískovce a Bo-
hunic byly místní školní rady v Bo-
hunicích a Starém Lískovci v dub-
nu 1925 vyzvány, aby se dohodly 
na zřízení obvodní školy. Jednání 
se protahovalo a trvalo to ještě 
9 let, než došlo k otevření nové 
školy na ulici Elišky Přemyslovny. 
Největší zásluhy na výstavbě měl 

tehdejší starosta Starého Lískovce 
František Smrž, předseda místní 
školní rady.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ 
BUDOVY OBECNÉ ŠKOLY A MA-
TEŘSKÉ ŠKOLKY V BRNĚ-LÍSKOV-
CI V ULICI ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 
č.10, SE KONALO 28. ŘÍJNA 1934 
OD 14 HODIN.

Slavnostního aktu se zúčastnil 
i starosta města Brna K. Tomeš, 
okresní školní inspektor a další 
hosté. Po slavnosti následovala 
prohlídka školy.

U příležitosti letošního 80. výro-
čí otevření ZŠ Elišky Přemyslovny 
zdraví všechny žáky, učitele a za-
městnance školy i občany

Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková, 
absolventka i učitelka

Ing. Rostislav Maleňák, 
zastupitel
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Obrovský sportovní úspěch Topografie v praxi

Do okresního kola soutěže 
ZŠ a víceletých gymnázií ve 

florbalu se přihlásilo 12 dívčích 
družstev v kategorii D III. Děv-
čata hrála o postup do finále ve 
tříčlenné skupině. V pátek 21. 11. 
zvítězilo nad družstvy ze ZŠ No-
volíšeňská a Křídlovická družstvo 
našich žákyň. Jejich první místo 
ve skupině znamenalo postup do 
čtyřčlenného finále.

V pondělním finále družstvo 
našich děvčat 6. a 7. ročníku, ve 
složení V. Sobotková, G. Solařová, 

A. Maděrová, K. Urbánková, S. Sa-
hatciu, V. Skokanová, S a T. Hedi-
jová, V. Poláková a A. Prchalová, 
porazilo vítěze dvou dalších sku-
pin – ZŠ Kotlářskou a ZŠ Horní. 
V posledním utkání finálové sku-
piny děvčata prohrála s družstvem 
ZŠ Holzova, a tak obsadila krásné 
2. místo v Brně! Děvčata, všichni 
ve škole vám gratulujeme a dě-
kujeme za úspěšnou reprezentaci.

J. Strouhalová
ZŠ Bosonožská

Projektové dny s I. Německým 
zemským gymnáziem po-

kračovaly 13. 11. 2014, tentokrát 
programem pro třídu 6. A. Náplň 
byla zaměřena na procvičení a roz-
šíření učiva zeměpisu. Žáci byli 
rozděleni do dvou skupin. V první 
části programu se jedna skupina 
seznamovala s GPS a buzolou. Nej-
prve žáci dostali podrobný návod 
v učebně, poté se vypravili do te-
rénu, kde měřili a zaznamenávali 
do pracovních listů body a jejich 
nadmořskou výšku. Z „Vyhlídky 
nad pivovarem“ určovali pomocí 
buzoly světové strany, azimuty ve 
stupních a porovnávali je s údaji 
naměřenými GPS. Druhá skupina 

pracovala v učebně Z s výpočetní 
technikou. Žáci se seznamovali 
s vrstevnicemi, čtením a orientací 
v topografické mapě, značkami 
a měřítkem mapy. Pracovali na 
konkrétních úkolech z pracov-
ních listů, měli k dispozici tablety. 
Veškeré mapy, značky a návody 
dostali i v tištěné podobě a také 
další pracovní listy na procvičování 
v hodinách zeměpisu. Program byl 
náročný, časově jsme bohužel ne-
zvládli test na hlasovacím zařízení. 
Přesto žáci program hodnotili pozi-
tivně – sami uváděli, že jim přinesl 
nové poznatky a rozšíření učiva. 

H. Čermáková, ZŠ Bosonožská 9

Advent v MŠ Labská

V. Skokanová, T. Hedijová, V. Sobotková, A. Maděrová, K. Urbánková, 
G. Solařová, V. Poláková, S. Hedijová, A. Prchalová, S. Sahatciu

A tak se naše školka pomalouč-
ku zahalila do jemného vloč-

kového hávu. V tomto týdnu jsme 
se také společně s dětmi, rodiči 
a hosty sešli na školní zahradě při 
rozsvěcování vánočního stromu. 
Za zpěvu koled, při kterých nás 
na kytaru doprovodil pan starosta, 
jsme tak společně přivítali nadchá-
zející vánoční období a nasáli tu 
pravou vánoční atmosféru.

4. prosince jsme se pak s dětmi 
těšili na vánoční divadelní před-
stavení, ale hlavně jsme napjatě 
očekávali příchod Mikuláše s čer-
tem a andělem, kteří za námi přišli 
do MŠ. Za pěknou písničku a ně-
kdy i za slzavý slib si děti odnesly 
domů sladkou nadílku. A aby toho 
nebylo málo, čekalo na nás další 
rozsvěcování stromečku, tentokrá-
te na ulici Osová, kam nás pozvali 
pan starosta a zástupci ÚMČ Starý 

Lískovec. Ani zde nechyběl Mikuláš 
se svými pomocníky a nadělování 
za zpěvu koled.

„ A co nás v tomto předvánoč-
ním období čeká dál?“ Děti si pilně 
připravují vánoční vystoupení pro 
své rodiče, po školce se line vůně 
svíček a cukroví, ve třídách září 
krásné, vánočně nazdobené stro-
mečky, pod kterými se snad objeví 
i vytoužené dárečky. S dětmi si 
zavzpomínáme na vánoční zvyky 
a tradice na Špilberku ve tvořivé 
dílně „ Za starých časů“ a některé 
si připomeneme i ve školce v po-
sledním předvánočním týdnu.

Zaposlouchejte se s námi do 
cinkání zvonečků a tónů vánoč-
ních koled a prožijte krásné Váno-
ce plné pohody a splněných přání.

Bc. Gabriela Zábršová
Učitelka MŠ Labská 7

A opět je tu prosinec a s ním čas adventu, plný koled a pří-
prav na blížící se Vánoce. První adventní týden u nás v MŠ 
proběhlo „Vánoční vločkování“, při kterém mohli děti spolu 
se svými rodiči přispět vlastnoručně vyrobenými vločkami 
ke zkrášlení interiéru MŠ.
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Všechny tabule byly originály 
vytvořené žákyněmi a žáky 

3.  ročníku Hotelové školy, kteří 
se již od začátku školního roku na 
tento den připravovali. Jakmile 
dostali zadaná témata, k jejichž 
příležitosti měli tabuli prostřít, roz-
běhl se dlouhý proces plný nápa-
dů, zjišťování informací, tradičních 
předmětů či motivů, které by pro 
tabuli byly vhodné.

Chodby budovy se po desáté 
hodině, kdy už bylo vše připraveno, 
pomalu začaly plnit návštěvníky. Ať 
už to byli rodiče, příbuzní či zná-
mí žáků Hotelové školy, zájemci 
o studium, odborná veřejnost 
nebo třeba náhodní kolemjdoucí, 
všichni mohli obdivovat nádherně 
prostřené tabule a nápaditost žáků 
Hotelové školy. Třeba tabuli na 
téma „Kréta“, kde uprostřed stolu 
našli místo tradiční kytice akvárium 
s rybičkami a celá tabule připomí-
nala nadýchaný obláček, tabuli na 
téma Švýcarsko, která díky úžasné 

čokoládové fontáně provoněla ce-
lou místnost a mnoho dalšího.

Ve dvou učebnách se také ode-
hrávaly praktické zkoušky žáků 
a žákyň třetího ročníku ve složité 
obsluze, v servisu vína a flambo-
vání. Jako každý rok se zkoušky 
konaly před zraky návštěvníků, 

Den otevřených dveří na Hotelové škole 
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 bylo venku za okny 
šedivě a nevlídně. Ale opravdu jen venku. V Hotelové 
škole se chodby a učebny proměnily v pestrou paletu 
barev slavnostně prostřených tabulí díky tradičnímu, 
každoročně pořádanému Přehlídkovému dni.

kteří se zájmem sledovali profesi-
onalitu a šikovnost lehce nervóz-
ních zkoušených.

V další z učeben vznikla kavárna, 
ve které se podávala lahodná káva 
a dezerty v podání žáků Hotelové 
školy.

Hlavní program pak nalákal 
všechny návštěvníky do restaura-
ce, kde začínaly závěrečné zkoušky 
kurzu Barman a kurzu Sommelier 
a také další, letos opravdu bohatý 
program. Úchvatné bylo předsta-
vení cyklistické krasojízdy v podá-
ní Nicole Frýbortové, studentky 

Vysoké školy obchodní a hotelové. 
Sport byl v programu zastoupen 
také ukázkou bojového umění, 
kterou předvedl žák Hotelové ško-
ly Michal Hráček, spolu se svými 
kamarády. Street dance předvedly 
divákům hned dvě skupiny žáků 
Hotelové školy a zpěvem program 
zpříjemnily žákyně Hotelové školy 
Patrícia Andatská a Nela Hladká. 
Krátkou prezentaci partnerských 
škol představili žáci Daniel Vavruša 
a Gabriela Otrubová.

Diváci jistě odcházeli spokojení, 
nasycení dobrotami, ale i barev-
nou podívanou a vůněmi vína 
a připravovaných pokrmů.

Ačkoliv se zdálo, že je celý den 
plný shonu, blesků fotoaparátů 
(protože taková nádhera se pros-
tě zdokumentovat musí) a že čas 
snad skoro ani neubíhá, za chvíli 
se za okny snesla tma a započala 
nezbytná součást Přehlídkového 
dne, kdy se budova hemžila žáky, 
kteří rychle a s bravurou uklízeli 
prostřené tabule a třídy i chodby 
tak najednou vypadaly, jakoby se 
v nich vlastně vůbec nic nestalo.

Mgr. Petra Kůdelová
Hotelová škola, Bosonožská 9

www.hotskolabrno.cz

V listopadu 2014 získala Vysoká škola ob-
chodní a hotelová prestižní ocenění od 

Domu zahraniční spolupráce a Národní agentu-
ry pro evropské vzdělávací programy za úspěš-
nou realizaci programu Erasmus v období 2011 
- 2013. Program Erasmus, vlajková loď Evropské 
unie v oblasti programů vzdělávání a odborné 
přípravy, podporuje spolupráci a mobilitu ve 
všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě 
a v oblasti sportu a mládeže. Díky realizaci 

tohoto programu mohou studenti a zaměst-
nanci VŠOH každoročně vyjíždět do zahraničí 
a pokračovat ve svém osobním i profesním 
rozvoji v mnoha zemích po celé Evropě. Tohoto 
ocenění si velmi vážíme a v práci na programu 
Erasmus+ a jeho rozvoji na VŠOH budeme 
pokračovat i do budoucna.

 
Ing. Radka Šperková, Ph.D.

koordinátorka projektu Erasmus

Kontejner nouzového přežití

V měsíci listopadu se jednotka sboru dobrovolných hasičů zúčastnila 
školení u HZS BVV  a otestovala Kontejner nouzového přežití. 

K čemu je určen a jak slouží? Konkrétně k zázemí hasičů při výcvicích, 
dočasné zázemí hasičů (případně obyvatel) při dlouhodobých mimo-
řádných událostech (povodně, likvidace ptačí chřipky, zásahy lezců atd.) 

Mohli jsme si vyzkoušet sestavit jednu stranu kontejneru, což bylo 
velice zajímavé a úsměvné. 

Chtěla bych jménem svým a svých kolegů poděkovat za přednášku, 
a jelikož se blíží Vánoce, tak bych ráda všem hasičů a hasičkám popřála 
krásné a klidné Vánoce a štastný šťastný rok 2015.

za JSDH Martina Vaculová

Certifikát pro VŠOH

Chtěli bychom velmi poděkovat dobrovolným hasičům ze 
Starého Lískovce, kteří nám pokáceli a nařezali tři vzrostlé 

stromy, které velmi stínily budovu školky.
Ceníme si bleskurychlé reakce a ochoty šesti hasičů přijít 

v sobotu 6. prosince do mateřské školy a v rámci nácviku 
mimořádných kalamitních situací provést veškeré fyzicky 
náročné úkony zdarma.

Děti a zaměstnanci Mateřské školy Kosmonautů

Zvláštní poděkování
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V sobotu 29. 11. 2014 se usku-
tečnil na EKO GYMNÁZIU první 

ze série „Dnů pro malé vědce“. Byl 
zaměřený na geologii, minerály, 
horniny a pokusy s nimi.

Na začátku proběhlo rozloso-
vání účastníků do tří skupin, ve 
kterých postupně procházeli při-
pravenými stanovišti. Dozvěděli 
se, jak se dělí nerostné suroviny 
pro průmyslové využití a kde se 
v České republice nacházejí jejich 
významná ložiska. Horniny si pro-
hlédli pod mikroskopem. Pokusili 
se určit minerály podle klíče na 
základě jejich struktury, barvy, 
lesku, vrypu a tvrdosti. Zjistili, jak 
reaguje vápenec s kyselinami, jaké 
vlastnosti má vznikající oxid uh-

ličitý a sestavili model hasicího 
přístroje. Pod stereomikroskopem 
pozorovali krystaly skalice modré 
a kuchyňské soli, které následně 
vymodelovali. Změřením hmot-
nosti a objemu dvou neznámých 
minerálů určili jejich hustotu a po-
mocí tabulek zjistili, o jaký minerál 
se jedná. Součástí projektového 
dne byla výtvarná dílna, ve které 
si leptáním skla ozdobili vánočním 
motivem skleničku, kterou si poté 
odnesli domů. Získané poznatky si 
malí vědci na závěr prověřili v sou-
těžním kvízu. První akce z připra-
vované série byla velmi úspěšná 
a my se už nyní těšíme na další.

EKO GYMNÁZIUM BRNO

Každý člověk nebo rodina má 
vánoční svátky spojené s ně-

čím jiným. Pro někoho k tomuto 
období neodmyslitelně patří stro-
meček, domácí cukroví a kapr. Jiný 
si zase neumí Vánoce představit 
bez zpívání koled nebo televizních 
pohádek. Některé tradice jsme si 
vytvořili sami, jiné nás naučili naši 
rodiče a prarodiče, u některých ani 
nevíme, kde se vzaly. Stále více lidí 
si s oblibou nosí domů „Betlémské 
světlo“ – plamínek, který byl odpá-
len v Betlémě a šíří se mezi lidmi 
v předvánoční době. Kde se vzala 
tato tradice, a jak se Betlémské 
světlo dostane do našich domovů?

V roce 1986 přemýšleli pracovníci 
rakouského rozhlasu, jak by upou-
tali pozornost k dobročinné sbírce 
„Světlo ve tmě“, která podporovala 
zrakově postižené děti. Napadlo je 
dovézt plamínek z Betléma, který by 
darovali lidem, kteří podpoří sbírku. 
Organizátorům sbírky se podařilo 
domluvit s cestovní a leteckou spo-
lečností, která byla ochotna jedno 
dítě a televizní štáb zdarma dopra-
vit do Izraele a zpět. Díky tomu se 
zrodila tradice Betlémského světla 
a začala se šířit napříč Evropou. Do 
České republiky Světlo doputovalo 
poprvé v roce 1989.

Dnes je světlo šířeno díky skau-
tům, kteří plamínek vyzvednou 

ve Vídni a dále rozváží po repub-
lice. Rozvoz probíhá v sobotu 
před Vánoci a to vlaky. Skupinky 
skautů mají rozdělené trasy, na 
každé zastávce vystoupí a rychle 
předají světlo jiné skupině, která 
je již očekává. Tímto způsobem 
se může plamínek rozšířit během 
jediného dne po celé ČR. Někdy 
to není úplně jednoduchý úkol. 
Předání světla nesmí způsobit 
zpoždění vlaku a plamínek nesmí 
zhasnout. Proto je nutné mít pla-
mínků několik a k dispozici také 
hasicí zařízení atp.

Skauti ze střediska ve Starém 
Lískovci se předávání světla také 
účastní a nejčastěji Světlo rozváží 
na trase Brno – Pardubice. Kaž-
doročně Betlémské světlo udělá 
radost také seniorům z domova na 
Mikuláškově náměstí, kam skauti 
Světlo donesou na vánoční odpo-
ledne. Skautky z oddílu Amazonky 
vyrobily také malé dárečky v po-
době vánočních přání a těší se, 
až je budou moci s Betlémským 
světlem seniorům předat. Přijmě-
te tedy pozvání a přijďte si i vy 
pro Betlémské světlo do skautské 
klubovny. Na Štědrý den vám jej 
skauti předají mezi 9 a 11 hodinou 
(více na plakátku).

Za skauty ze Starého Lískovce 
Veronika Kolínková

Bádání nad minerály

Plamínek z Betléma Poleskavský ples

Starý Lískovec je jednou z br-
něnských čtvrtí, která – ačkoli 

je z většiny tvořena panelovým 
sídlištěm – si uchovává spoustu 
pozoruhodných tradic. Jednou 
z nich je třeba nošení místních 
krojů. Běžně se s nimi můžete se-
tkávat během Starolískoveckých 
hodů, Starolískoveckého vinobra-
ní, či občas na ulici narazíte na 
krojované skupinky na Velikonoce 
nebo na sv. Štěpána. Však ve Sta-
rém Lískovci nejsme jenom samí 
starousedlíci.

Pocházíme z různých koutů ne-
jen Moravy, Čech a Slovenska. 
Proto minulý rok vznikla myšlen-
ka uspořádat krojový ples souse-
dících městských čtvrtí (Starého 
a Nového Lískovce, Bohunic a Bo-
sonoh). Pořádání prvního ročníku 
Poleskavského krojového plesu 
se ujal Nový Lískovec. Ples, který 
proběhl v sále Restaurace Okruh, 

předčil všechna očekávání po-
řadatelů. Dorazila totiž více než 
stovka krojovaných. Bylo možné 
spatřit kroje nejenom z Brněnska, 
ale také ze vzdálenějších regionů.

Jelikož poleskavský krojový ples 
je od svého počátku zamýšlený 
jako putovní, pořadatelství této 
akce připadlo letos na Starý Lís-
kovec. 2. Poleskavský ples se 
uskuteční 7. února ve Starolís-
kovecké sokolovně. Rádi bychom 
vás tedy všechny, ať už máte nebo 
nemáte vlastní kroj, na tuto akci 
pozvali. Na krojové plesy se sa-
mozřejmě může chodit i bez kroje.

Věříme, že se bude jednat o vr-
chol starolískovecké plesové se-
zóny, který byste si neměli nechat 
ujít. Během druhé půlky měsíce 
ledna si bude možné zarezervovat 
a zakoupit lístky na radnici. Další 
informace přineseme v lednovém 
zpravodaji.
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Zvýšení kapacity
 � Každý druhý spoj linky 1 bude v pracovních dnech obsazen velkoka-
pacitní soupravou tramvají Vario LF2+LF. Kromě posílení přepravní 
kapacity tím dojde k výraznému zvýšení počtu spojů zajišťovaných 
garantovaně nízkopodlažním vozidlem.
 � Pro pokrytí reálné přepravní poptávky bude dopoledne v pracovních 
dnech zkrácen interval na trolejbusové lince 37 obsluhující sídliště 
Kohoutovice.

Zvýšení počtu spojů
 � Spoje linky 3 a x3, které ve večerních hodinách jedou až do smyčky 
Bystrc, Rakovecká, budou jezdit až zhruba do 20.00 hodin místo 
současných 18.00 hodin.
 �Obdobně se na lince 5 prodlužuje rozsah provozu v základní trase až 
do smyčky Ústřední hřbitov cca do 20 hodin pro pokrytí přepravní 
poptávky z centra města ve směru na ulici Vídeňskou.
 � Bude rozšířen počet spojů autobusové linky 53 vedených z Techno-
logického parku v prodloužené trase do Štefánikovy čtvrti na konci 
ranní a odpolední špičky.

Úpravy tras linek
 � Linky 59 a 509 vedené v úseku Chrlice – Komárov po shodné trase 
budou sloučeny pod jedno provozní označení linky 509 (počet spojů 
zůstává zachován na stávající úrovni).
 � Vzhledem k minimální reálné poptávce v koncovém úseku trasy do 
obratiště Univerzitní kampus-sever bude linka 61 ukončena ve směru 
od centra v terminálu Nemocnice Bohunice.
 � Část spojů linky 65 bude prodloužena ze stávající konečné u Vozovny 
Medlánky přímou trasou do Technologického parku. Vznikne nové 
spojení Řečkovic a Medlánek s oblastí Technologického parku a tram-
vajovou radiálou v ulici Purkyňově obsluhované linkou 12.
 � Z linky 78 budou vyčleněny vybrané spoje, které v pracovních dnech 
v době od 6 do 19 hodin zajistí v intervalu 30 minut spojení sídlišť 
Líšeň a Vinohrady přes zastávku Strnadova pod provozním označení 
linky 202 (trasa Židenice, nádraží – Líšeň, Jírova). Současně bude zvý-
šen počet spojů linky 78 vedených z Líšně až na Černovickou terasu, 
především ve vazbě k začátkům a koncům směn v průmyslové zóně 
na Černovické terase.
 � Linka 81 v upravené trase nahradí linku 80. Linka 81 pojede nově 
v úseku Úvoz – Klusáčkova přes Žlutý kopec, Vaňkovo náměstí, Náměstí 
Míru a Tábor. V dotčené lokalitě, především v úseku Tábor – Náměstí 
Míru kolem Kounicových kolejí, zůstanou parametry dopravního 
spojení beze změny.

Zastávky
 � V oblasti Technologického parku se mezi zastávkami Kolejní a Techno-
logický park zřizuje nová zastávka Vědeckotechnický park.

Revitalizace stanice Jírova
Podzemní stanice Jírova na tramvajové trati v sídlišti Líšeň, kterou 

obsluhuje linka 8, se dočká kompletní revitalizace. Postará se o ni sta-
tutární město Brno a městská část Brno-Líšeň ve spolupráci s DPMB. 
Mimo postupného odstranění projevů dlouhodobého působení vandalů 
z interiéru bude tato pro Brno specifická stanice využita pro zefektivnění 
provozu tramvajové dopravy. V noční době budou ve stanici odstaveny 
čtyři tramvajové vozy, které nebudou muset pozdě večer ujet dlouhou 

trasu do vozovny v Medlánkách a brzy ráno zase zpět do Líšně, to vše 
bez reálného užitku při přepravě cestujících. Z tohoto důvodu zde dojde 
ke stavebním úpravám, které zamezí přístupu osob do prostoru stanice 
v době, kdy je tramvajová doprava mimo provoz (brány na schodištích 
a přístupových chodnících). Zázemí stanice bude v denní době navíc 
využito pro střídání řidičů linky 8 na zákonem předepsané přestávky.

Nové autobusy ve vozovém parku DPMB
Na konci listopadu a začátkem prosince dorazily do Brna další autobusy 

Solaris Urbino 18. V Brně jich od poloviny tohoto roku jezdí 22, dalších 
14 vozů bylo dodáno nyní, a to dokonce s předstihem – původně to 
mělo být až na začátku roku 2015. Tím je uzavřena kompletní dodávka 
36 nových kloubových autobusů. Plán DPMB počítá s nákupem dalších 
deseti kloubových autobusů v roce 2016.

Začátkem roku 2015 bude ve vozovém parku DPMB postupně přibý-
vat také plynových autobusů, jejichž pořízení bude hrazeno z dotace 
Operačního programu Životní prostředí. Autobusy na CNG budou do-
dány ve třech etapách – 24 kusů do 20. ledna, dalších 40 kusů do konce 
března a posledních 24 autobusů do konce června. Z celkového počtu 
88 nových autobusů bude 32 tzv. vnitroměstských (čtyřdveřový vůz 
SOR NBG 12) a 56 městských autobusů (IVECO URBANWAY CNG, troje 
dveře). V polovině roku 2015 tak bude v Brně jezdit celkem 100 autobusů 
s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), což je třetina všech autobusů 
Dopravního podniku města Brna.

Od srpna je již v provozu dvanáct autobusů na CNG, tankují se na ply-
nové plnicí stanici, kterou nechal letos DPMB vybudovat ve své vozovně 
Slatina. Po prvních měsících ostrého provozu vykázaly tyto autobusy 
úsporu na pohonných hmotách 3,70 Kč na 1 kilometr. Kromě prokaza-
telných ekonomických i ekologických výhod představuje nákup nových 
autobusů významné zvýšení podílu nízkopodlažních vozidel dopravce. 
V příštím roce tak bude již 89 % všech autobusů nízkopodlažních.

Na začátku roku pořídil DPMB deset minibusů Stratos, které jsou vy-
užívány na méně vytížených linkách. Jejich provoz je mnohem levnější 
než u standardních autobusů.

Nové způsoby placení jízdenek
Rok fungování SMS jízdenek
Spokojenost se systémem prodeje jízdenek prostřednictvím mobilních 

telefonů je po roční zkušenosti velká, a to jak ze strany DPMB, tak i ze 
strany zákazníků. O tom svědčí i počty prodaných SMS jízdenek. Před 
zahájením prodeje jízdenek tímto způsobem jsme předpokládali, že 
měsíčně prodáme maximálně 100 tisíc SMS jízdenek, ale skutečnost 
výrazně překonává tato očekávání – v říjnu 2014 jsme překonali dvou-
settisícovou hranici počtu prodaných SMS jízdenek. Celkově bylo od 
25. listopadu zakoupeno 1 700 000 SMS jízdenek.

Prodej jízdenek u řidiče díky SMS jízdenkám klesl v meziročním po-
rovnání zhruba o 35 %. Rovněž klesl i prodej standardních papírových 
jízdenek u druhů, které odpovídají SMS jízdenkám. Nicméně celková 
bilance tržeb za jednorázové jízdenky, hlavně díky prodeji SMS jízdenek, 
je meziročně vyšší o 11 milionů korun (+ 3,5 %).

Platba pomocí bezkontaktní karty
Cestující v Brně mají aktuálně možnost zakoupit si jízdenku ve třech 

automatech, které umožňují platbu bezkontaktní platební kartou. Au-
tomaty byly nainstalovány v září (dva jsou na Hlavním nádraží, jeden na 
přestupním uzlu Malinovského náměstí), plně v provozu jsou od října.

(Pokračování na následující straně)

Změny v jízdních řádech od 14. prosince 2014
Neděle 14. prosince je celostátním termínem změn jízdních řádů drážních i silničních dopravců. Rozsah přepravních výkonů 
brněnské městské hromadné dopravy zůstává pro rok 2015 zachován v podobném rozsahu jako v roce 2014 s drobným 
navýšením, které souvisí s probíhající výlukou Milady Horákové a s pokrytím přepravní poptávky v rozvojových lokalitách 
(Průmyslová zóna na Černovické terase, Technologický park apod.) Nové jízdní řády obsahují drobné změny časových 
poloh spojů, vyšší počet garantovaných nízkopodlažních spojů, u některých zastávek se mění jejich režim.
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Gourmet

Dezert Poire belle Hélène vypadá 
na první pohled lákavě. A ta chuť! 
Pošírované hrušky s vanilkou, poli-
té teplou čokoládovou polevou, se 
šlehačkou a praženými mandlemi. 
Je to vážně dobrota, rovnováha 
chuti hrušky, čokolády a šlehač-
ky. Příprava nedá vůbec žádnou 
práci a výsledný efekt je veliký. 
Dobrou chuť!

Jak dlouho:
15 minut příprava
30 minut vaření
4 porce

Co potřebujeme:
Hrušky
4 hrušky oloupané
100 g krystalového cukru
šťáva z ½ citrónu
1 vanilkový lusk, otevřený vyškrá-
baný
4 šálky vody
Omáčka a dekorace
100 g tmavé čokolády na vaření
80 ml smetany
50 g nakrájených opražených 
mandlí
šálek ušlehané slazené šlehačky

Jak na to:
Dejte vodu do hrnce, pak vmíchej-
te cukr, citronovou šťávu a vanil-
kový lusk. Přiveďte k varu a nechte 
rozpustit cukr.
Do té doby opatrně oloupejte 
hrušky a ponechejte neporušené 
stopky. Poté seřízněte malé koleč-
ko ve spodní části každé hrušky 
tak, aby vzpřímeně stála.

Dejte hrušky do horkého sirupu 
v hrnci a přikryjte poklicí. Hrušky 
musí být ponořené. Hrušky v si-
rupu vařte 20 minut a pak pomo-
cí malé špejle zjistitěte, zda jsou 
měkké. Pokud ne, vařte dalších 
5 minut.
Když jsou hrušky uvařené, nechte 
je vychladnout v sirupu.
Na omáčku rozlámejte do smetany 
čokoládu, misku posaďte na hrnec 
s horkou vodou (ujistěte se, že se 
miska nedotýká vody). Míchejte 
až se čokoláda rozpustí a je hladká 
a lesklá.
Vychladlé hrušky postavte do 
servírovacích misek, polejte je 
čokoládovou polevou. Přidejte 
šlehačku a dozdobte opraženými 
mandlemi. Hrušky jsou také velmi 
dobré s vanilkovou zmrzlinou.

Taťana Absolínová

Hruškový dezert

Změny v jízdních řádech
(Dokončení z předchozí strany)
DPMB nyní připravuje projekt tzv. „validátorů“ pro bezkontaktní plateb-

ní karty do vozidel. Tyto validátory by měly být v první fázi nainstalovány 
do 16 autobusů, mimo jiné do vozů, které obsluhují letiště, kde je velká 
pravděpodobnost poptávky po použití platební karty k zaplacení jízdenky 
ze strany zahraničních cestujících. Validátor v praxi funguje tak, že po 
zvolení typu jízdenky (na výběr bude sedm nejpoužívanějších druhů 
jízdenek) a po zaplacení přiložením karty vytiskne zákazníkovi lístek. 
Tento projekt by měl být ve své pilotní fázi spuštěn na začátku roku 2015.

Betlémská tramvaj
Také v letošním adventním čase vyjede v sobotu 20. prosince 2014 do 

ulic města Brna „Betlémská tramvaj“. Historický tramvajový vůz poveze 
betlémské světlo. Přijďte si pro plamínek z Betléma na tato místa:

 � 10.00–10.45 hod. na ulici Nádražní (před budovou České pošty);
 � 11.15–12.15 hod. na náměstí Svobody;
 � 12.30–13.30 hod. ve smyčce tramvají Mendlovo náměstí;
 � 14.00–16.00 hod. znovu na náměstí Svobody;
 � 16.30–17.30 hod. opět na ulici Nádražní (před budovou České pošty).

Provoz o vánočních a novoročních svátcích
V pracovních dnech od pondělí 22. prosince 2014 až do pátku 2. led-

na 2015 (s výjimkou 31. prosince) bude doprava na městských linkách 
1 až 84 vedena podle omezených jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY 
– PRÁZDNINY a rovněž nepojedou zvláštní autobusové školní spoje.

Na Štědrý den ve středu 24. prosince budou platit do 16 hodin jízdní 
řády pro SOBOTY. Denní linky po 16. hodině postupně ukončí provoz 
a dále pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 se spojením 
u Hlavního nádraží v 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 
20.00 – 20.30 – 21.00 – 21.20 – 21.40 – 22.00 – 22.20 – 22.40 – 23.00 hod. 
a dále v běžném nočním provozu až do 6.00 hodin následujícího dne 
s doplněním spojení ve 2.30 a 3.30 hod.

Ve dnech vánočních svátků 25. a 26. prosince, stejně tak o nedělích 21. 
a 28. prosince 2013 a také na Nový rok 1. ledna 2015 pojedou linky MHD 
v Brně podle jízdních řádů platných pro SOBOTY a NEDĚLE. Linky 1, 8, 
12 a 53 podle jízdních řádů pro SOBOTY (bez nedělního podvečerního 
posílení) a trolejbusové linky 31 a 33 podle jízdního řádu pro NEDĚLE.

Na Silvestra 31. prosince budou platit do 20 hodin jízdní řády pro 
SOBOTU. Denní linky po 20. hodině postupně ukončí provoz a dále 
pojedou jen noční autobusové linky N89 až N99 se spojením u Hlavního 
nádraží ve 21.00 – 21.20 – 21.40 – 22.00 – 22.20 – 22.40 – 23.00 hod. 
a dále v běžném nočním provozu až do 6.00 hodin následujícího dne 
s doplněním spojení ve 2.30 a 3.30 hod.

Vánoce ve  Vašem Sdružení obrany spotřebitele – Asociaci

Vánoce se nám blíží a s nimi i dny volna, 
určené pro klid a pokoj strávený s rodinou. 

Sdružení obrany spotřebitele – Asociace tu pro 
Vás však bude i během těchto krásných svátků, 
aby Vám mohlo pomoci s Vašimi problémy.

Až do 19. 12. 2014 tu pro Vás SOS – Asociace 
bude v naší poradně na adrese Mečová 5, 602 00, 
Brno (areál staré radnice jen kousek od obchod-
ního centra Špalíček). Do této doby Vám bude 
k službám naše osobní poradna, telefonní linka 
900 10 10 10 (účtovaná 10 Kč/min) a vždy nám 
můžete napsat dotaz i přes e-mail poradna@
asociace-sos.cz. Poté se naše poradna na tři dny 
odmlčí, avšak 22. a 23. 12. Vám budeme odpoví-
dat a pomáhat na naší telefonní a elektronické 
poradně. Hlavní svátky si užijeme s rodinami 

i my, ale už 29. a 30. 12. se na nás můžete obrátit, 
opět na telefonní lince a e-poradně, s reklama-
cemi, odstoupeními od smlouvy a dalšími spo-
třebitelskými problémy, které se během Vánoc 
objeví. Pokud bude Váš problém závažnějšího 
rázu, od 5. 1. 2015 pro Vás bude naše poradna 
SOS – Asociace na výše zmíněné adrese znovu 
otevřena dokořán, a to na všech frontách, tedy 
osobní, telefonní i elektronické.

Pomůže-li Vám nějaký prodejce sehnat na 
poslední chvíli dárek pro Vaši drahou polovičku 
nebo Vás někdo naopak, lidově řečeno, vypeče, 
můžete na našich webových stránkách napsat 
na daného prodejce Spotřebitelskou zkušenost. 
Tedy buďto prodejce vychválit či naopak varo-
vat ostatní před neférovým chováním.

Nakonec mi dovolte za celý náš kolektiv 
poradny SOS – Asociace popřát Vám krásně 
a klidně strávené svátky, mnoho hezkých dá-
rečků, co nejméně kostí v kaprovi, ne zas tak 
klidného Silvestra a nakonec, abyste naši po-
moc o Vánocích vůbec nepotřebovali a užili si 
zasloužené volno!

Sdružení obrany spotřebitele – Asociace.

Přehled pracovní doby:
Do 19. 12. 2014:
Po–Pá 9–18 hod (telefonní, osobní i e-poradna)
22., 23., 29. a 30. 12. 2014:
Po–Pá 9–18 hod (telefonní linka a e-poradna)
Od 5. 1. 2015:
Po–Pá 9–18 hod (telefonní, osobní i e-poradna)
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Inzerce
 � Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz

 � Psychoterapie zaměřená na klienta. Mob: 608 894 505.

 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606469316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

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

 � Kadeřnictví Dunajská 41, Starý Lískovec. Příznivé ceny, seniorská sleva. 
777 908 819.

 � Nevíte si rady s počítačem? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

 � Logopedie. Mobil 608 894 505

 � Žehlení / praní prádla s dovozem. www.zehlenipradlasdovozem.cz

„Cora je úžasná matka.“, řekl se slzami v očích hlavní chovatel 
ledních medvědů v moskevské Zoo, který podobně jako 
tisíce dalších lidí sledoval před dvěma lety přímý přenos 
z porodního boxu brněnské lední medvědice. Dnes slaví 
Cora šestnácté narozeniny a už se může pyšnit odchovem 
čtyř mláďat.

Cora se narodila 27. listopadu 1998 v St. Petersburgu, její babička i mat-
ka pochází z Moskvy a zejména díky babičce, která byla zasloužilou 

matkou, je nositelkou velmi silných mateřských genů. V Brně přivedla 
na svět již čtyři mláďata, která pak pečlivě odchovala. Jeden sameček 
z prvního vrhu žije v Zoo Praha, druhý v Zoo Gelsenkirchen, samička 
Kometa z druhého odchovu je v Zoo Rostov na Donu a sameček Nanuk 
bude zanedlouho odjíždět do Zoo Nikolajev. „Cora přijela do Brna v roce 
2000 jako třináctiměsíční mládě a už na ni ve výběhu čekal skoro stejně 
starý medvěd Umca. Nejprve se si na sebe docela bolestivě zvykali a Umca 
z tohoto seznamování občas vyšel i s nějakým šrámem, ale nakonec se 
z nich stal ideální rodičovský pár.“ říká ředitel Martin Hovorka. První páření 
chovatelé zaznamenali v roce 2003 a 2004, ale plodné bylo teprve to 
v roce 2005, kdy Cora porodila dvě mláďata, která nebyla životaschopná 
a stejná situace se opakovala i v roce 2006. 23. listopadu 2007 rodila 
Cora potřetí a na svět přivedla dva samečky, v historii českých zoo první 
úspěšně odchovaná dvojčata ledních medvědů. Po jejich odchodu do 
jiných zoo v únoru 2009 Cora vůbec nezabřezla a o rok později porodila 
jedno mládě, které žilo jen dva a půl dne. I v roce 2011 porodila dvě mlá-
ďata, z nichž jedno se narodilo mrtvé a druhé uhynulo několik hodin po 
porodu. S velkým napětím se očekával porod v roce 2012, který nakonec 
dopadl úspěšně, a to narozením dvou silných mláďat Komety a Nanuka, 
kteří 24. listopadu letošního roku slaví druhé narozeniny. Nanuk si je při-
pomene v neděli 30. listopadu při slavnostním rozsvěcování vánočního 
stromu v zoo a pro Kometu chystají ve stejný den narozeninovou oslavu 
v Rostově. Po odjezdu Nanuka do nového domova budou Cora a Umca 
opět spojeni do jednoho výběhu.

ZOO Brno

Čtyřnásobnou matkou v šestnácti

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

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

 � Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.
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Druhej seťákvám přibalímena rokZDARMA !

Objednávejte na čísle 539 01 01 01 
nebo přímo na www.netbox.cz 

na 1 měsíc

internet s garantovanou rychlostí

chytrá telka s vlastním výběrem kanálů

SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA

Platí do 31.12.2014.
ZDARMA

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé	(leden	2015)
Zveme	vás	na:	Ples	taneční	školy	Dagmar	
	 17.	1.	2015	v	Boby	centru
	 Vystoupí	Martin	Maxa

www.ts-dagmar.cz 
tel.: 736 727 007

Hotel myslivna si vás dovoluje pozvat na připravované akce:

Silvestrovská oslava – 31. 12. 2014 od 19.00
Vážení hosté, přijďte s námi oslavit příchod nového roku 2015.  
Těšit se můžete na hudební skupiny Benny Q a Velvet, taneční přehlídku  
orientálních tanců a světelnou show. Také si můžete odnést malý dárek  
v podobě karikatury. Tým našich kuchařů pro Vás připraví bohatý  
celovečerní raut. Začínáme v 19.00. Cena za vstupné, včetně bohaté  
rautové večeře: 990,- Kč 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás. Rezervaci je možné provést  
na tel. čísle 547 107 555 nebo emailem: info@hotelmyslivna.cz

Přijmeme zaměstnance do nově 
otevírané restaurace McDonald’s 
v Brně na plný úvazek i brigádu.

Pokud chceš být součástí skvělého kolektivu, komunikace 
a flexibilita ti nedělají problém, tak neváhej a napiš nám.

Svůj životopis nám pošli na adresu rest15@cz.mcd.com.
Nebo se domluv na kontaktním tel. čísle: 724 211 706.

www.fit4all.cz

Sportujte v novém roce Vy 
i Vaše děti jen 5 minut 
od Vašeho domu
Ve Sportovním centru fit4all, 
Chironova 8, Nový Lískovec 
Posilovna, sálové aktivity, 
tenis, badminton, dětská herna, 
cvičení pro seniory a mnohem více.

S výStřižkem inzerátu 

zíSkáte 30% Slevu 

na Sportovní Služby

Více informací na recepci fit4all Tel.: +420 511 187 766 nebo na emailu info@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)
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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

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

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

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

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

www.levnesporaky.cz

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

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

provozovny:

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu




