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Ustavující zasedání zastupitelstva

Zveme všechny občany na Usta-
vující zasedání Zastupitelstva 
městské části Brno-Starý Lískovec. 
To proběhne ve středu 26. listo-
padu v 17 hodin v zasedacím sále 
radnice na ul. Oderská 4.

K posunutí zasedání oproti nejbližšímu 
možnému termínu došlo z důvodu podá-
ní žaloby na neplatnost voleb ze strany 
NEZ/DEM. Krajský soud v minulém týdnu 
uznal volby za plně platné.

Uzávěrka příštího čísla je 8. 12. 2014 v 15.00 hodin
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Vítání občánků

Dne 13.11.2014 oslavili v Domově pro seniory na Mikuláškově náměstí 
platinovou svatbu (70. výročí ode dne sňatku) manželé Josef a Marie 
Kaňovi. K tomuto krásnému výročí jim přišli popřát i představitelé naší 
městské části. Ještě jednou srdečně gratulujeme!

V sobotu 15. listopadu jsme slavnostně přivítali další starolískovecké 
občánky. Do životů, které mají před sebou, jim přejeme jen to nejlepší.

Od mé poslední informace 
v březnovém Starolískovec-

kém zpravodaji je hlavní novin-
kou, že úspěšně ukončila 2. ročník 
státní vysoké školy obchodního 
zaměření. Vysvědčení bylo opět 

Naše Vedavathi

velmi pěkné. Z dosažitelných 
600 bodů jich získala 510 (tedy 
právě o 1 víc, než v minulém 
ročníku). Výrazné zlepšení bylo 
v angličtině (ze 73 loňských na 
85 letošních bodů). V rodném 
jazyce hindi byl ale menší pokles. 
V odborných předmětech se výsle-
dek pohyboval mezi 79 a 90 body, 
nejlepší v účetnictví.

Na vysvědčení i v provázejícím 
vlastním anglicky psaném dopise 
jsou zmínky o mimoškolních kul-
turních aktivitách Vedavathi, jako 
byla účast na velikonočním festi-
valu a vzdělávacích akcích, které 
pořádal Mother Teresa memorial 
educational trust.

Léto bylo dle dopisu opět velmi 
horké. Zmiňuje se o letním ovoci, 
které je v té době oblíbené – me-
louny, mango a „jackfruits“, což je 
ovoce, které se nám nepodařilo 
najít ve slovníku. Pomůže někdo 
ze čtenářů?

O prázdninách pomáhala Veda-
vathi své matce, ale navíc si ještě 
opatřila zaměstnání na částečný 
úvazek (blíže je nepopsala). Z vý-
dělku bude kupovat knihy a pa-
pírnické zboží potřebné k dalšímu 
studiu. Je to tedy zřejmě podnika-
vá a pilná studentka.

Na vysvědčení je zmínka i o tom, 
že její matka pracuje s chutí ve 
svépomocné skupině, kde se učí 
vyrábět mýdlo, mýdlový prášek, 
nakládané ryby a jiné produkty. 
Zakládání těchto skupin v osa-
dách, z nichž pocházejí adopto-

vané děti, patří také do charitního 
programu Adopce na dálku.

Na závěr dopisu nechybí ob-
vyklý slib pilně studovat, díky, 
pozdravy, přání štěstí a modlitby.

Nyní je tedy Vedavathi už ve 
3. a posledním ročníku bakalářské-
ho studia. Nevíme zatím, zda tímto 
rokem studium ukončí, nebo bude 
pokračovat ještě v dvouletém 
studiu magisterském. V každém 
případě jí přejme do budoucna 
všechno nejlepší.  

Petr Dvořák

Vážení spoluobčané, naposledy v tomto roce bych vám 
chtěl napsat o naší na dálku adoptované občance – 
indické studentce Vedavathi.
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aneb projekt Na skok do školy 2014/2015

Slavnost stromů

Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

účel zápůjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice zápůjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna 
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávají-
cím bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě  nebo 
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody  (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let  50 tis. Kč/byt. jednotku

Výběrové řízení je zveřejněno 
na úředních deskách města 

a městských částí a na interneto-
vé adrese www.brno.cz (Správa 
města > Magistrát města Brna > 
Úsek hospodářský > Bytový od-
bor >Zápůjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Brna).

O zápůjčku, která bude poskyto-
vána v roce 2015, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínu 
od 1. 12. 2014 do 15. 1. 2015. Žá-
dosti na předepsaném formuláři 
jsou přijímány na Bytovém odbo-
ru na Malinovského nám. 3 nebo 
na úřadech městských částí, na 

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna zápůjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových 
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně 
výběrové řízení. 

jejímž území se opravovaná ne-
movitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde 
se žádosti podávají, a na výše uve-
dené internetové adrese.

K zajištění zápůjček z Fondu 
rozvoje bydlení nepožaduje 
město ručitele. Tyto zápůjčky 
jsou jištěny zřízením zástavního 
práva k opravované nemovitosti 
ve prospěch města po dobu splá-
cení. Výběr žadatelů o zápůjčku 
provádí Komise bydlení Rady 
města Brna. O výsledku výběro-
vého řízení jsou všichni žadatelé 
písemně vyrozuměni prostřednic-

tvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna. Do výběrového řízení 
nejsou zařazováni žadatelé, kteří 
již k předmětné nemovitosti zřídili 
zástavní právo nebo jiný obdobný 
závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel 
nehradí žádný poplatek. Smlou-
vu o zápůjčce vyhotoví Bytový 
odbor také zdarma a poplatky 
za vedení účtu hradí město. Dal-
ší výhodou zápůjčky je možnost 
předčasného splacení zápůjčky. 
K předčasnému splacení zápůjč-
ky město sdělí dlužníkovi výši 
úroku, příp. výši úmoru a úro-
ku dle skutečné výše zápůjčky 
a skutečné doby jejího splácení.

Finanční prostředky čerpá ža-
datel dle konkrétních účelů na 
základě faktur nebo paragonů, 
a to po dobu 6 měsíců až 1 roku 
od otevření účtu. Po uplynutí 
6 měsíců od otevření účtu za-
hájí splácení formou měsíčních 
splátek. Po úplném splacení zá-
půjčky připraví město podklady 
k provedení výmazu zástavního 
práva v katastru nemovitostí. Zá-
půjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu. Bližší 
informace o zápůjčkách z Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB 
na Malinovského nám. 3, dveře.č. 
280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

I v letošním roce navazuje ZŠ 
Bosonožská na již tradiční pro-

jekt spolupráce s mateřskými 
školami „Na skok do školy“. Žáci 
tříd 4. A a 5. A tak odstartovali 
15. 10. první akci pro předško-
láčky v MŠ Bosonožská a MŠ 
Labská pod názvem „Slavnost 
stromů“. Cílem bylo seznámit 
děti s významem lesa a stromů 
a připomenout si tak blížící se 
Den stromů, který v ČR připadá 
na 20. říjen.

Děti se na šesti stanovištích v kaž-
dé mateřské škole přesvědčily, co 
všechno už vlastně o lese vědí. 

Jaké stromy, lesní rostliny a živo-
čichy dokáží poznat. Určovaly, co 
do lesa nepatří, a která pohádka by 
se bez lesa neobešla. Starší kama-
rádi ze školy velmi rychle naučili 
předškoláky písničku s pohybovou 
aktivitou a pomohli jim s výrobou 
papírových soviček. Ty na závěr 
ozdobily jeden ze stromů v jejich 
zahradě.

Bylo to velmi příjemně strávené 
dopoledne, které bylo přínosem 
pro obě strany.

P. Nováková, J. Knotková
ZŠ Bosonožská, říjen 2014
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Výuka v Otevřené zahradě Blíží se Vánoce

Naše se stala škola partnerem 
projektu Německého zem-

ského gymnázia v Brně, který 
podporuje přírodovědnou gra-
motnost žáků. Tak se mohli naši 
třeťáčci zúčastnit v polovině října 
společného projektového dne, 
který probíhal v Otevřené zahra-
dě na Údolní ulici, jejímž provo-
zovatelem je nadace Partnerství. 
Areál otevřené zahrady je unikátní 
prostor pro poznávání a také pro 
zábavu. Nabízí 12 interaktivních 
vzdělávacích stanovišť inspirova-
ných přírodními živly. Je to napří-
klad Ekologická pyramida pojed-
návající o vybraných potravních 
řetězcích, stanoviště Proměny pří-
rody, které z různých úhlů zachytí 
proměny zahrady v kukohledech, 
další stanoviště seznamuje se slu-
neční energií, silou větru, cestou 
světla, další odpovídá na otázky 
ohledně počasí a podnebí. Velký 
zájem vzbudila stanoviště o nej-

cennější tekutině – vodě, kdy si na 
modelu skutečného vodního toku 
s meandry a přehradou mohli žáci 
vyzkoušet sílu vody při povodni.

Všichni pracovali v družstvech 
pod vedením dospělého průvod-
ce, který případně provázel žáky 
při plnění úkolů a zaznamenávání 
do pracovních listů. V závěru se 
luštily křížovky a po splnění všech 
úkolů dostali účastníci malou od-
měnu na památku.

Projektový den pokračoval ori-
entací v ulicích města Brna podle 
plánu města Brna. Nakonec všich-
ni zdárně dorazili na Mendlovo 
náměstí.

Po obědě následoval testík zna-
lostí na hlasovacím zařízení. Žáci 
jej vzali jako zábavu, a i když byli 
po dobrém jídle, test dopadl u vět-
šiny žáků na výbornou.

H. Čermáková
ZŠ Bosonožská 9, říjen 2014

Jako každý rok, i letos vyjel 
pěvecký sbor Zpěváček ze ZŠ 

Labská na podzimní soustředění 
na Lesní penzion Podmitrov, aby 
se připravil na různá vánoční vy-
stoupení (viz přehled níže).

Odjížděli jsme v pátek ráno 7. 11. 
plní energie, elánu a těšení. Čeka-
la nás spousta práce, od nácviku 
nových koled, vánočních písní, ale 
i seznámení s novými členy sbo-
ru. V letošním školním roce vyjelo 
35 dětí od 1.–9. třídy, některé děti 
jely poprvé od maminek. I když 
nám počasí nepřálo a vítala nás 
mlha a déšť, náladu nám to nezka-
zilo.Hned po ubytování jsme začali 
zpívat a trénovat.V závěru víkendu 
jsme cíl našeho soustředění splnili. 
Vše naučeno a připraveno.

Jako každý rok za námi přijel 
pan starosta Bc. Vladan Krásný, 
který s dětmi natrénoval společ-
ně zpívané písně, které zazní na 
vystoupeních.

Ale kromě trénování koled a pís-
ní měly děti také zábavu - vycház-
ku do blízkého okolí, prohlídku 
místních zvířátek, jízdu na koni 

a také velmi oblíbenou diskotéku.
Vrátili jsme se v neděli 9. 11. 

odpoledne unavení, vyzpívaní, 
ale spokojení, že jsme vše zvládli 
nacvičit.

Závěrem bych chtěla poděkovat 
mým kolegyním Hance Spěváko-
vé, Zdence Ondráčkové, Vladimíře 
Mikšové a bývalému žákovi Ondro-
vi Koliášovi za pomoc při nácviku 
vánočního pásma a pomoc s dět-
mi. Přijďte se podívat a zazpívat 
si s námi!

Mgr. Kamila Horáčková, vedoucí 
pěveckého sboru Zpěváček

TERMÍNY VYSTOUPENÍ: 
10. 12. 2014 v 18.00 hod. nám. 
Svobody – Česko zpívá koledy 
(host Jožka Černý)
13. 12. 2014 v 17.00 hod. – Ga-
lerie Vaňkovka
14. 12. 2014 ve 14.00 hod. – BVV 
(Mosty mezi městy)
15. 12. 2014 ve 14.00 hod. – Dět-
ská nemocnice Černopolní
25. 12. 2014 v 17.00 hod. – kostel 
sv. Jana Nepomuckého ve Starém 
Lískovci

Letos si svět připomíná sté výročí vypuk-
nutí první velké ničivé války vedené 

moderními zbraněmi, během které přišlo 
o život 17 milionů lidí. Na EKO GYMNÁZIU 
BRNO jsme za finanční podpory MŠMT při-
pravili v rámci tohoto výročí projekt nazva-
ný „Odraz 1. světové války v moderní výuce“. 
Jeho cílem je přiblížit poutavou formou 
žákům klíčové historické okamžiky tohoto 
období a osobnosti, které měly vliv na vznik 
ČSR i další rozvoj a uspořádání Evropy. A tak 
se v září autobus plný studentů vypravil na 
dvoudenní exkurzi po význačných místech 
souvisejících s 1. světovou válkou (památník 
Terezín, Vojenské muzeum Žižkov…). Na 
tuto akci jsme následně navázali projek-
tovým dnem. Jeho účastníci se prostřed-

nictvím plnění různých úkolů snažili vžít 
do válečných podmínek – vyzkoušeli si 
stavbu nouzového přístřešku, vaření v pří-
rodě, ošetření a transport zraněného. Jejich 
fyzickou připravenost prověřilo i několik 
branných prvků včetně protichemického 
zásahu. Souběžně s praktickými exkurzemi 
připravuje realizační tým k danému tématu 
inovativní materiály, o které se rádi podělí-
me s ostatními školami. Zaujal Vás náš pro-
jekt? Chcete se o něm dozvědět víc? Přijďte 
ve čtvrtek 11. prosince 2014 v době od 
9 do 16 hodin do sálu Slévárny Vaňkovka 
na veřejně přístupnou prezentaci. Všechny 
srdečně zveme!

EKO GYMNÁZIUM BRNO

Odraz 1. světové války v moderní výuce
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Na skok do školy
Setkání na ZŠ Labská

 „Wintonovo dítě“

Dýňová slavnost na ZŠ Labská Radost dětem

Měsíc listopad přivítaly  děti 
z prvních a druhých tříd Dý-

ňovou slavností. 
Sešli jsme se před naší nově 

opravenou školou v nejrůznějších 
kostýmech čarodějů, duchů nebo 
skřítků. Odtud se průvod dětí a 
jejich blízkých vydal napříč Starým 
Lískovcem. Žáci si v pracovních 
činnostech za pomoci svých star-
ších spolužáků vydlabaly   krásné 
dýně. Každý si  pak tuto vyřezanou 
dýni nesl nebo  mohl rozzářit pod-
večer světýlkem  svého lampionu. 

Procházkou jsme došli do zahra-
dy u Centra volného času Linka, 
kde byly všechny dýně rozsvíceny. 

Spolu s ozdobnými lucernička-
mi vytvořily  ve tmě působivou 
dekoraci.

Komu vyhládlo při reji masek, 
mohl si u táboráku opéct špekáček 
a kdo měl žízeň, zahnal ji čajem 
nebo svařeným vínem. 

Přestože se jednalo o první 
ročník dýňové slavnosti, počet  
účastníků  byl veliký. Děkujeme  
proto všem, kteří si s námi přišli 
užít netradiční podzimní podvečer 
a věříme, že jsme možná započali  
novou tradici. Takže zase za rok?

Mgr. Klára Lišková
tř. učitelka 1.C

Již v prvních dnech měsíce září 
děti Mateřské školy Kosmonau-

tů 2 čekalo velké překvapení.
Krásný nový dřevěný vláček, za-

hradní domeček a kulatiny s vo-
lanty velmi obohatily dětské hry 
na zahradě školy. Děkujeme tímto 
všem rodičům za sponzorské dary, 
díky kterým jsme obohatili prvky 
školní zahrady.

Zpestření, radost a dobrou ná-
ladu vytvořily i dvě podzimní akce  
Dýňování a Halloween

Ve čtvrtek 25. září se sešly děti, 
rodiče a paní učitelky na školní 

zahradě, kde si vytvořili z přinese-
ných dýní a přírodnin strašidýlka, 
skřítky a různé pohádkové posta-
vičky, které nám v příštích dnech 
kouzelně osvítili cestičku ke škole.

V pátek 31. října byli naši před-
školáčci pozváni do Základní školy 
Labská, kde prožili zábavné dopo-
ledne v převlecích a halloween-
ských maskách se staršími žáky 
a jejich učiteli. Společně přichystali 
pro malé kamarády zajímavý pro-
gram. Děti se formou prožitkového 
učení seznámily s novým prostře-
dím, knihovnou, interaktivní tabu-
lí, výukou angličtiny a naučily se 
novou píseň.

Ošizeny nebyly ani děti mladší, 
které také přišly v maskách do  ma-
teřské školy. Třídy se na dopoledne 
proměnily ve „ Strašidlov “a  tak i ti 
„nejmenší “zažili  spoustu zábavy.

Návaznost a spolupráce se zá-
kladními školami je velmi důležitá, 
usnadní budoucím prvňáčkům 
průběh dalšího vzdělávání.

Za kolektiv zaměstnanců 
Hana Ondráčková

Jelikož s pojmem školní připra-
venost na vstup do ZŠ je zpra-

vidla spojována dostatečná adap-
tace a schopnost dítěte zvládat 
školní práci,  naše MŠ vítá nabídku 
spolupráce se základními školami 
ve Starém Lískovci a tím možnost 
prohlubovat návaznost předškol-
ního a základního vzdělávání.

Kromě Edukačně-stimulačních 
skupinek, které zpravidla každo-
ročně probíhají na základních 
školách a kam mají možnost děti 
docházet spolu s rodiči, je význam-
ná také spolupráce základních škol 
se školami mateřskými. 

V měsíci říjnu na zahradě naší 
školy proběhla v rámci projektu 
„Na skok do školy“ akce Slavnost 
stromů, která se tématicky do-
týká jedné z našich vzdělávacích 
oblastí „Příroda kolem nás“. Akci 
pro naše předškolní děti přišla 
uskutečnit pí učitelka Knotková se 
svými žáky ze ZŠ Bosonožská. Žáci 
měli pro děti přichystané aktivity, 
společně si zazpívali, zahráli různé 
hry, poslechli pohádku a vyrobili 
papírové sovy, které budou ještě 

nějaký čas zdobit naši podzimní 
školní zahradu . Za akci, která se 
moc povedla, děkujeme a těšíme 
se na další aktivity, které na nás 
tento školní rok ještě čekají.

V tomto měsíci máme ještě před 
sebou akci Halloween pořáda-
nou na ZŠ Labská, kde budou pro 
naše předškolní děti přichystané v 
rámci 1. vyučovací hodiny aktivity 
spojené s anglickým jazykem.

Díky sportovnímu zaměření naší 
školky také oceňujeme nabídku 
bruslení organizovanou Kometou 
Group, o.s. a bývalým ředitelem ZŠ 
Labská p. Strnadem, kterou každo-
ročně využíváme a také možnost 
užívání tělocvičny na ZŠ Labská, 
kam budeme s dětmi docházet 1 × 
týdně od druhého pololetí. 

Za nabídnutou spolupráci moc 
děkujeme vedení základních škol 
ve Starém Lískovci.

S přáním hezkého podzimu,

Petra Janská 
za kolektiv MŠ Labská

Naší škole se podařila jedineč-
ná věc. Žáci měli možnost 

setkat se na jednom z workshopů 
akce EXIT tour s panem Tomášem 
Graumannem a jeho životním pří-
během. Tomáš Graumann, jehož 
rodina v době 2. světové války 
žila v Brně, byl jako devítileté dítě 
účastník transportu Nikolase Win-
tona, díky kterému na rozdíl od 
zbytku rodiny přežil válku. Přestože 
je panu Graumannovi už 83 let, je 

stále v plné síle a dokázal velmi 
poutavě vyprávět o věcech, které 
nejen děti, ale i my dospělí známe 
jen z hodin dějepisu. Vyprávění 
bylo v angličtině s překladem a žáci 
si tak užili nejen „živou“ historii, 
ale také procvičili své schopnosti 
v angličtině. Podle reakcí na místě 
i při rozboru s žáky po akci může-
me s jistotou říci, že to pro ně byl 
nezapomenutelný zážitek.

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Hledám ke koupi byt 3+1 v klidné ulici se sklepem a komorou. 
736 499 276.

 � Koupím menší byt do 50 m2 v dobrém stavu. Hotově. Volejte po 
17.00 na 607 792 311.

 � Logopedie. Mobil 608 894 505

 � Byty v Lísk. hledáme pro naše kupující. Důmrealit 606 606 234.

 � Jako zdravotní sestra pracující v bohunické nem. hledám ke koupi 
menší byt do dispozice 2+1. 739 482 286.

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

 �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!

Dne 1. října proběhl na naší ško-
le preventivní program pod 

názvem EXIT Tour. Akce se zúčast-
nili žáci 7.–9. ročníků. Program se 
skládal ze dvou částí. Hlavní náplní 
byly zajímavé přednášky. Každá 
třída absolvovala dva 1,5 hodinové 
přednáškové bloky se zkušenými 
lektory. Témata byla volena podle 
věku  a vždy žáky seznámila s mož-
nými riziky v různých oblastech 
života – např. nebezpečí spojená 

s užíváním internetu, zneužití in-
formací, závislosti na počítačových 
hrách nebo prevence onemocnění 
AIDS a jinými pohlavně přenos-
nými chorobami. Před začátkem 
a po skončení přednášek získali 
žáci motivaci a pobavili se při vy-
stoupení rockové kapely Fusion 
tvořené mladými hudebníky z USA 
a Británie.

ZŠ Labská

druhého stupně na Labské

Preventivní program pro žáky

A Kluby ČR o.p.s.

Podzim v Cafe Vespa

Společnost A Kluby ČR o.p.s. sídlící na adrese Hybešova 956/1,60200 
Brno poskytuje ambulantní léčbu a poradenství při závislosti na 

alkoholu a hazardních hrách a také následnou péči a doléčování, včetně 
poradenství a terapie pro rodinné příslušníky a jejich blízké. Začátkem 
roku 2015 otevíráme nové terapeutické skupiny ambulantní léčby 
a následné péče. Možnost přihlášení na níže uvedených kontaktech.

Kontakty: 
Mgr. Petra Kašparová, petra.kasparova@akluby.cz, tel.: 545 241 301
Mgr. Martin Švanda, Ph.D, martin.svanda@akluby.cz,tel.: 548 211 859

Na podzim v Cafe Vespa rozhodně nezahálíme. Kromě 
toho, že Vám v kavárně stále připravujeme výbornou 
kávu a domácí dezerty, pořádáme také různé akce. 

Některé z nich jsou určeny hlavně dětem a jejich rodičům. Jako na-
příklad kouzelnické divadelní představení Handy Bandy, které se 

v kavárně uskutečnilo 4. 10. 2014. Divadlo plné kouzel, akrobatických 
kousků a zvířátek v kavárně zajistil soubor Divadlo plyšového medvídka.

Naše kavárna se také zapojila do festivalu Týden kávy, který v Brně 
probíhal začátkem října. Týden kávy je prestižní festival, zabývající se 
nejen kvalitní kávou, ale také kavárnami, které si během tohoto týdne 
připravují pro své hosty speciální program. V Cafe Vespa jsme pro hosty 
připravili vernisáž malířky a ilustrátorky Kristýny Tůmové, jejíž obrazy 
si můžete v kavárně stále prohlédnout. Jde o část jejího díla z cyklu 
„Zvířata“. Neméně zajímavý byl workshop „Vaření kávy v džezvě“, který 
se také uskutečnil během Týdne kávy. Alternativní způsob přípravy kávy 
se návštěvníci učili od mistra republiky ve vaření kávy v džezvě - Lukáše 
Kováříka. Proběhla samozřejmě také ochutnávka.

V listopadu se mohou návštěvníci těšit na Dětský bazárek, kde mohou 
rodiče koupit, prodat, či vyměnit oblečení po svých dětech a také na další 
divadelní představení. Předvánoční náladu totiž obstará hra Hanácké 
Betlémek, představení o tom, jak se málem Ježíšek nenarodil a jak anděl 
dokázal všechno zachránit. Představení se uskuteční 29. 11. 2014 ve 
14. 00. Vstupenky je možné zakoupit přímo v kavárně.

V prosinci do Cafe Vespa přijde čert anděl a Mikuláš, připraví pro děti 
nadílku a spoustu zábavy. Informace o všech proběhlých i plánovaných 
akcích můžete najít na našich webových stránkách.

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.
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vlastní výběr z více než 130 TV kanálů
funkce chytré telky (48 hodin zpět, pauza a další)
videorekordér na 10 hodin nahrávání ZDARMA
HD set-top box v ceně
nastavení rychlosti internetu podle potřeby
SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA

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

měsíčně od

450 Kč

NETBOX
BALÍČEK

 777 584  488
    potas @brnenskyzvonek.cz

Bayerova 40, 602 00 Brno

ZPROSTŘEDKUJI VÁM RYCHLÝ PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI, 100 % PRÁVNÍ DOHLED

ZAJISTÍM VÁM OKAMŽITOU HOTOVOST
ZA VAŠI NEMOVITOST

Řádný člen
asociace realitních

kanceláří

Vsaďte
na 16-ti letou

tradici na
trhu775 185 005

 732 389 435  
    potaswww.brnenskyzvonek.cz

Bayerova 40, 602 00 Brno www.brnenskyzvonek.cz
realitní kancelář

 
 horacek@brnenskyzvonek.cz

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

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:

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

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

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

190x89 mm

www.horeka-shop.cz

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo 
special se nevztahují další slevy uveřejněné na 
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a 
HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm 
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů 
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně 
DPH.
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Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  2 999 Kč   5 998 Kč

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  3 999 Kč   7 998 Kč

AKCE PLATÍ DO31. 1. 2015

U  B R N Ě N S K É  P Ř E H R A D Y

HRÁZNÍ 4A (AREÁL MAXIMUS RESORT), BRNO – KNÍNIČKY, TEL.: 730 182 942

www.infinit-maximus.cz

W E L L N E S S
 VÁNOČNÍ 

DÁRKOVÉ 

POUKAZY NA 

WELLNESS SLUŽBY 

U  B R N Ě N S K É  P Ř E H R A D Y

POUKAZY NA 

WELLNESS SLUŽBY 

 VÁNOČNÍ 

www.infinit-maximus.cz

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Vstup do wellness pro dvě osoby

(vodní SPA & saunový svět 90 min)

POUKAZY MAXIMUS.indd   1
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www.infinit-maximus.cz

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

 INFINIT DEN PRO DVA 

• 120 minut vstup do wellness pro dva 

• 55 minut Infinit wellness masáž pro dva 

• 50 minut privátní whirlpool pro dva 

• 2x nealko nápoj

• Prosecco sekt / zážitkové víno 

Aromaterapeutická masáž 95 min 

POUKAZY MAXIMUS_new.indd   3
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www.infinit-maximus.cz

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Aromaterapeutická masáž 65 min 

POUKAZY MAXIMUS_new.indd   1
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www.infinit-maximus.cz

www.infinit-maximus.cz

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

www.infinit-maximus.cz

www.infinit-maximus.cz

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

www.infinit-maximus.cz

www.infinit-maximus.cz

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno-Kníničky, tel.: +420 730 182 942

V O D N Í  S P A  &  S A U N O V Ý  S V Ě T 
n o v ě  1 1  d r u h ů  s a u n !

O T E V Ř E N O  C E L O R O Č N Ě  9 : 0 0  -  2 2 : 3 0

BOHUNICE_141x88.indd   1 11.11.14   14:50

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


