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Žijeme v druhém největším 
městě v České republice, vět

šina z nás v panelácích, či moder
ních domech. Doba nás nutí, aby
chom byli zaměřeni na výsledek 
a hleděli do budoucna. Uznejte, že 
Starý Lískovec není „papírově“ tím 
nejlepším místem, kde by se měl 
konat krojový ples. Přesto se konal. 
A jak z názvu „Poleskavský krojový 
ples“ vyplývá, je to putovní krojový 
ples městských částí kolem naší 
Leskavy. 1. ročník se odehrál vloni 
v Novém Lískovci, letošní u nás. 
A byl znovu velmi úspěšný.

Vás, svých starolískoveckých sou
sedů, ale i sousedů z okolních MČ 
jsem na něm potkal řádově stovky. 
A více jak stovka byla v krásných 
krojích. Možná budu přehnaným 
optimistou, ale beru to jako důkaz, 
že si lidé stále dokáží vážit svých 
tradic, udržovat je a snad i rozvíjet. 
Myslím, že to vyloučené není, ostat
ně mezi krojovanými tanečními 
páry bylo hodně takových, které 
dospělým tanečníkům sahaly sotva 
po pás. A to je příslib do budoucna.

Folklor má dnes u mnoha „mo
derních“ lidí spíš nádech posměš
ku nebo nadávky. Obzvlášť ve vel
kých městech, kde většina lidí žije 
odtržena od svého okolí, jen pro 
sebe. Základem slova folklor je ale 
výraz „lid“.

Zkusme se oprostit od nega

tivních významů, které toto slovo 
vyvolává ve všech, kteří pamatují 
dobu lidových milicí, lidových 
tribunálů a lidové armády. Lid je 
formován tak abstraktními věcmi, 
jako je společný jazyk, společné 
tradice, kultura a morální hodnoty.

Jsem rád, že díky Poleskavské
mu krojovému plesu si můžeme 
tyto hodnoty připomínat. Zvlášť 
v dnešní době, kdy hranice v Evro
pě přestávají hrát roli, je to hodně 
důležité. A vůbec to nesouvisí s la
ciným nacionalismem. Ať můžeme 
cestovat kamkoliv, ať se naučíme 
mluvit jakýmkoliv počtem jazyků, 
ať pracujeme pro jakoukoliv firmu 
vlastněnou kterýmkoliv člověkem 
na světě, pořád bychom neměli 
zapomínat, kdo jsme, odkud jsme 
vzešli a na naše tradice a kulturu. 
Protože pokud si to budeme uvě
domovat, nemusíme se bát toho, 
že bychom se rozplynuli v kosmo
politní Evropě bez hranic.

Všem, kteří na Poleskavský ples 
přišli a vytvořili jeho skvělou at
mosféru, děkuji. Stejně tak všem, 
kteří se podíleli na přípravě a celé 
realizaci plesu. Díky moc. Byli jste 
všichni úžasní!

Váš starosta Vladan Krásný

Druhý ročník Poleskavského krojového plesu hostila staroslískovecká 
sokolovna. V sále se sešlo přes sto krojovaných tanečníků včetně těch 
nejmenších. Fotogalerii z plesu najdete na straně 3.

Termíny uzávěrek zpravodaje

Jako za starých časůZápisník starosty

Abychom vám umožnili lepší plánování příspěvků do Starolískovecké
ho zpravodaje, naplánovala redakční rada zpravodaje termíny svých 

schůzek, na které jsou navázány i termíny uzávěrek. Cílem redakční rady 
je zapojit do přípravy Starolískoveckého zpravodaje vás všechny, kteří 
v naší městské části žijete. Plánujete zajímavou akci, na kterou chcete 
své sousedy pozvat? Své příspěvky můžete nejpozději v termínech 
uvedených níže posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz

Číslo 3/2015 – redakční uzávěrka 9. března
Číslo 4/2015 – redakční uzávěrka 7. dubna
Číslo 5/2015 – redakční uzávěrka 27. dubna
Číslo 6/2015 – redakční uzávěrka 3. června
Číslo 7/2015 – redakční uzávěrka 19. července
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Během letních prázdnin 2015 
bude tradičně v provozu vždy 

jedna mateřská školka. Jedinou 
výjimkou je poslední prázdninový 
týden od 24. srpna do 28. srpna. 
V těchto dnech probíhá příprava 
na řádný školní rok a děti nepřijímá 
žádná školka. Bližší informace jak 
a kdy dítě do školky během letních 
prázdnin přihlásit, poskytnou ře
ditelky mateřských škol.

1. 7. – 10. 7. 2015         
MŠ Brno, Oderská 2
13. 7. – 24. 7. 2015       
MŠ Brno, ul. Kosmonautů 2
27. 7. – 7. 8. 2015         
MŠ Brno, Bosonožská 4 
10. 8. – 21. 8. 2015        
MŠ Brno, Labská 7

Školky  
o prázdninách

JAK SPRÁVNĚ ZAPLATIT DAŇ Z PŘÍJMŮ?

Pozvánka na zastupitelstvo
Dovolujeme si vás pozvat na zasedání Zastupitelstva městské 
části Brno-Starý Lískovec, které se koná 4. března v 17 hodin
v budově radnice městské části na adrese Oderská 4.

Daňové přiznání k dani 
z příjmů je třeba podat 
do 1. dubna 2015.

V případě, kdy poplatníkovi 
zpracovává a podává přiznání 
daňový poradce, je termínem pro 
podání přiznání 1. červenec 2015, 
avšak plná moc udělená poradci 
musí být finančnímu úřadu do
ručena nejpozději 1. dubna 2015!

V termínu pro podání 
přiznání je nutno daň 
také zaplatit.
Daň lze finančnímu úřadu uhradit:
a) bezhotovostním převodem

Předčíslí bankovního účtu ur
čuje druh daně, matriková část 
jednoznačně určuje finanční úřad. 
Částka musí být na účet finančního 

úřadu připsána nejpozději v den 
splatnosti daňové povinnosti.

PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická 
osoba s místem pobytu na území 
Jihomoravského kraje, hradící za 
sebe daň z příjmů fyzických osob po-
dávajících přiznání, zašle příslušnou 
částku na bankovní účet Finančního 
úřadu pro Jihomoravský kraj (kam 
rovněž podává daňové přiznání) ve 
tvaru 721-77628621/0710, jako va-
riabilní symbol uvede své celé rodné 
číslo, konstantní symbol 1148.
b) prostřednictvím poštovní po-
ukázky typu A

Poplatník může k zaplacení pou
žít poštovní poukázku, kterou ob
drží na České poště, s. p. Je důležité 
dobře vyplnit údaje na poukázce, 
aby platba byla finančnímu úřadu 
doručena a byla bez problémů 
identifikována. Předčíslí bankov

ního účtu určuje druh daně, ma
triková část jednoznačně určuje 
finanční úřad. Částka musí být na 
účet finančního úřadu připsána 
nejpozději v den splatnosti daňové 
povinnosti.

PŘÍKLAD: Pan Novák, fyzická 
osoba s místem pobytu na území 
Jihomoravského kraje, hradící za 
sebe daň z příjmů fyzických osob po-
dávajících přiznání, zašle příslušnou 
částku na bankovní účet Finančního 
úřadu pro Jihomoravský kraj (kam 
rovněž podává daňové přiznání) ve 
tvaru 721-77628621/0710, jako va-
riabilní symbol uvede své celé rodné 
číslo, konstantní symbol 1149.
c) hotově

Na pokladně kteréhokoliv územ
ního pracoviště, a to nejpoz ději 
v den splatnosti daňové povin
nosti.

Víčkovaná na Labské
Letošní školní rok se žáci 
naší školy zapojili hned do 
několika projektů věnují
cích se sběru víček. Oba 
projekty, které realizuje
me, spojují ekologickou 
výchovu s charitativní 
činností.

Jedním z projektů je „Víčkovaná 
s Kometou“. Cílem tohoto dlou

hodobého projektu je nasbírat co 
největší množství víček, která bu
dou následně předána do výkupu. 
Utržené peníze pak budou předá
ny rodinám s nemocnými dětmi.

„Víčkované s Kometou“ se věno
vali převážně žáci druhého stupně, 

kteří nasbírali úctyhodných 67 ki
logramů. Abychom zájem o sběr 
víček podpořili, uspořádali jsme 
soutěže, jejichž cílem bylo vytvořit 
libovolnou mozaiku z nasbíraných 
víček. Následující dny pak probí
halo hlasování o nejhezčí obrazec 
a věřte, že rozhodování nebylo 
vůbec jednoduché.

Výtěžek ze sběru víček žáků dru
hého stupně putoval k rodičům 
Patričky, kteří peníze využili na 
speciální léčebný pobyt v lázních 
Klímkovice.

Podobného projektu se zúčast
nila i školní družina, které se po
dařilo nasbírat několik tisíc víček. 
Peníze, které svým sběrem získaly 
děti ze školní družiny, putovaly 
k nemocné pětileté Verunce.



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czÚnor 2015 3

Živá tradice na poleskavském krojovém plese

Folklor může patřit k brněn
ským panelákům stejně jako 

k malebným vesničkám daleko 
od metropolí. Právě to ukázal 
druhý poleskavský krojový ples, 
na kterém se ve starolískovecké 
sokolovně sešlo přes sto krojova
ných tanečníků všech věkových 
kategoríí. Na parketu se tak potkali 
sousedé v krojích nejen ze Starého 
Lískovce, ale i z Lískovce Nového, 
z Bohunic, nebo z Troubska, Střelic, 
Omic a dalších obcí. Ples, na jehož 

organizaci se podílela městská část 
Starý Lískovec se starolískoveckou 
organizací Orla ukazuje, že v po
slední době dochází k renesanci 
moravských tradic. Je krásné, že 
si dokážeme vážit svých vlastních 
tradic. Jejich udržování a posi
lování je nejlepší cestou, jak se 
ubránit cizím negativním vlivům 
přicházejícím z různých končin 
světa a kulturám, které na naše 
území nepatří.

Jan Turčínek
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Nabitý leden na Bosonožské
S celou řadou zajímavých aktivit nasko
čili do nového roku žáci ZŠ Bosonožská. 
Deváťáci si připomněli temnou část 
evropských dějin návštěvou koncen
tračního tábora v Osvětimi, třeťáci se 
věnovali mladším návštěvníkům ze 
školky. A živo bylo i ve školní družině.

Osvětim je jistojistě jedno z nejproslulej
ších míst spojených s hrůzami 2. světové 

války. Hrůzy holocaustu – tedy takzvaného 
„konečného řešené židovské otázky“ – si díky 
dějepisné exkurzi mohli zblízka připomenout 
deváťáci, kteří do Polska vyrazili na exkurzi.

Díky podrobnému výkladu v češtině měli 
možnost dozvědět se zajímavé informace o ve
liteli tábora, vězních a o krutém zacházení 
s nimi. Stěžejní poučení nabízejí pavilony vě
nované židovským a maďarským vězňům. Po 
prohlídce hlavního tábora Auschwitz I se žáci 
přemístili do tábora u vesnice Brezinka vzdálené 
asi 3 km od Osvětimi. Tábor v Birkenau, jak zní 
německý název pro Brezinku, byl největším 
vyhlazovacím táborem za 2. světové války. Ve 
zdejších plynových komorách zahynula většina 
obětí. Zavražděno bylo nejméně 1,1 milionu 
lidí, v drtivé většině právě Židé.

Žáci navštívili také sprchy, prádelnu, prostor 
všech plynových komor a čističku vody.

Jisté je, že tiché svědectví těchto míst po
nechalo v myslích účastníků exkurze nesma

zatelné stopy a zůstane trvalým mementem 
pro nás všechny.

Půl roku sbírali žáci z družiny na Bosonož
ské „kouzelné Družináčky“. Právě s pololetím 
přišel čas tuto soutěž vyhodnotit. Koncem 
ledna tedy proběhlo předávání cen pro žáky, 
kteří nasbírali za různé činnosti nejvíce bodíků. 
Že spolupráce mezi jednotlivými odděleními, 
ve kterých tráví čas děti od první třídy až po 
páťáky, funguje na jedničku, ukázala i společná 
soutěž v sólovém zpěvu Zlatý slavík. A byť zima 
byla nestálá a počasí mnohdy úplně nepřálo, 
nenechali se děti odradit ani od venkovního 
dovádění  jediný centimetr sněhu, který v okolí 
naší školy napadl, rozhodně nezůstal jejich 
činností netknutý!

A co nás čeká dál? Únor je měsícem plesů 
a karnevalů, proto také v družině proběhne 
před jarními prázdninami rej masek všeho dru
hu. A po prázdninách? Už jen začít vítat jaro!

„Jé – tak už jsme tu zase! Hráli jsme si tady 
na školáky, byli jsme s nimi společně v lavicích 
a také jsme tu byli s rodiči jednou v podvečer na 
zápisu do první třídy.“ – tato slova předškoláčků 
nás vítala při jejich příchodu na další z progra
mů projektu „Na skok do školy“.

ZŠ Bosonožská tak přivítala začátkem února 
předškoláky z mateřských škol Kosmonautů, 
Bosonožská a Labská. Třídní učitelky 3. ročníku 

připravily společně se svými žáky program 
nazvaný „Počítače, to je naše“, kde se budoucí 
školáčci seznámili s prací na interaktivní tabuli 
a vyzkoušeli si práci s vhodnými programy na 
iPadech. Na MacBooku si procvičovali svou 
šikovnost při malování. Při všech činnostech 
jim byli partnery a s činnostmi jim pomáhali 
žáci třetích tříd.

Děti se určitě něco přiučily, ale hlavně se 
všichni dobře bavili.

Spalovnu komunálního odpadu v Brně 
navštívili v lednu žáci devátých tříd. Exkurzi 
pro ně připravila Střední škola informatiky, 
poštovnictví a finančnictví Brno v rámci pro
jektu „Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání 
v technických oborech“. Pro žáky ZŠ tak připravila 
SŠ zajímavou formu výuky zdarma  náklady 
na realizaci aktivit jsou hrazeny z prostředků 
EU. Pro naše deváťáky znamenalo poznání 
průběhu zpracování komunálního odpadu pro
pojení teoretických znalostí z výuky s realitou 
každodenního života. Během výukového filmu, 
přednášky a besedy s pracovnicí SAKO získali 
mnoho zajímavých informací a ty si následně 
ověřili v jednotlivých částech provozu.

Jednotlivé zprávy připravili M. Hájková, 
H. Čermáková, D. Kotolanová, H. Pohlídalo-
vá a a kolektiv pedagogických pracovníků ŠD, 
ZŠ Bosonožská
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Cesta ven existuje, ukáže Ratolest matkám z ubytoven

Na Labské učí děti „ohýbat jazýček“

Dům rytířských ctností se otevírá veřejnosti

Matky, žijící na ubytovnách, 
zažívají nerovnost příleži

tostí nejen jako výsledek tradič
ního uspořádání rolí mezi muži 
a ženami, ale také z důvodů ply
noucích ze života v sociálně vy
loučené lokalitě nebo své etnické 
příslušnosti. Mezi charakteristické 
znaky sociálně vyloučené lokali

ty patří: nezaměstnanost, nízké 
příjmy, odkázanost na sociální 
dávky, dluhy, početné rodiny, 
izolace od okolí a nedostatečný 
přístup ke službám. S tím vším 
jsou spojeny pocity deprivace 
a rezignace.

„I přes rekvalifikace se matkám 
často nedaří najít práci, ztrácí mo

tivaci k hledání, rezignují také na 
svá další práva. Děti vyrůstající 
v tomto prostředí přebírají pasiv
ní postoje, nejsou pozitivně moti
vovány ke vzdělávání, díky čemuž 
klesají jejich budoucí šance na 
získání zaměstnání a stabilního 
příjmu, který by jim umožnil žít 
mimo sociálně vyloučené lokali

Dům rytířských ctností je no
vým občanským centrem 

aktivní zábavy, sportu a kultury 
pro všechny věkové kategorie 
ve Starém Lískovci. Desítky dětí 

a mladých vyučují vyškolení a zku
šení trenéři například sebeobranu 
ve stylu Sherlocka Holmese, šerm 
šavlí, mečem, kordem, či holí.

„Naše kurzy navštěvují děti i jejich 
rodiny, máme aktivní zábavu pro 
všechny věkové kategorie, děti, mla
dé i seniory, ženy i muže. Kroužky se 
zaměřují také na strečink, gymnasti
ku či kaskadérskou průpravu a posi
lování. Nabízíme také specializované 
víkendové semináře, či pronájem 
prostor na oslavy, taneční aktivity, 
autorské čtení, příměstské tábory, 
denní dětské skupiny a podobně,“ 
shrnuje šermířský mistr Domu ry
tířských ctností Robert Waschka.

Funkčně zrekonstruované stře
disko na Hermannově ulici 3, kou
sek od zastávky Osová, má skvělou 
atmosféru historického objektu 
a současně prakticky uspořádané 
zázemí – sál, zbrojnici, klubovnu, 
kuchyňku šatny se zamykatelnými 
skříňkami a standardním sociálním 
zařízením.

„Vítáni jsou opravdu všichni, 
od dětí po prarodiče. Nabídnout 
můžeme i víc, záleží na speciálních 
požadavcích zájemců. Aktuální 
informace máme vždy na našem 
webu www.drcbrno.cz či faceboo
kové stránce,“ uzavírá Waschka

(drc)

Na matky žijící i se svými dětmi na ubytovnách se zaměří nový společný projekt Sociálně 
aktivizačního programu pro rodiny s dětmi a nízkoprahového klubu Pavlač, které spadají 
pod organizaci Ratolest Brno. Sociální pracovnice tak budou moci přímo na ubytovnách 
s matkami mluvit o jejich právech a podporovat je, aby svoji nepříznivou životní situaci 
řešily.  Pro děti z ubytoven by měl program přinést větší nabídku předškolních a volno
časových aktivit.

Jedinečnou příležitost vyzkoušet si netradiční role či nahlédnout do zákulisí nového komu
nitního centra mají nově Starolískované. Dům rytířských ctností nabízí všem bez ohledu 
na věk či zkušenosti některou z romantických či praktických zábav, šerm či sebeobranu.  

ty“, říká Michaela Píšová, vedoucí 
nízkoprahového klubu pro děti 
a mládež Pavlač.

Sociální pracovnice Ratolesti 
Brno budou informovat matky 
a děti o jejich právech, posilovat 
a motivovat je k samostatnému 
řešení jejich nepříznivé životní si
tuace. Dále budou sociální pracov
níci informovat laickou i odbornou 
veřejnost o problematice rovných 
příležitostí matek v sociálně vylou
čených lokalitách, na ubytovnách 
a podporovat uvědomělost a an
gažovanost veřejnosti ve věcech, 
které se dějí v jejím okolí.

Jedním z důležitých úkolů ma
teřské školy je připravit děti na 

úspěšný vstup do základní školy. Ke 
každodenní práci s předškoláky ve 
třídách jsme v letošním roce zařadili 
odpolední aktivitu Předškoláček, 
kterou děti navštěvují jedenkrát 
týdně. V ní mohou děti rozvíjet řadu 
dovedností, především jemnou 
i hrubou motoriku, grafomotoriku, 
rytmizaci, fonematický sluch a další 
oblasti důležité pro rozvoj školní 
zralosti. Činnosti se střídají tak, 
aby práce byla pro děti zajímavá, 
různorodá a hlavně zvládnutelná.

Palčivým problémem současné 
doby u předškolních dětí je roz

voj řečových dovedností. V naší 
mateřské škole je rozvíjí zkušená 
logopedka, která k dětem dochází 
dvakrát týdně. Sezení probíhají jak 
za přítomnosti rodičů, tak i indi
viduálně podle potřeb každého 
dítěte. Zaměřují se především na 
rozvíjení fonematické stránky řeči, 
vyvozují hlásky, fixují již vyvozené. 
Neopomíjejí ovšem rozvíjet ani 
další roviny řeči. Tím se u dětí pod
poruje i rozvoj komunikační po
hotovosti (dokážou v dané situaci 
pohotově reagovat) a smělosti (ne
bojí se reagovat), sociální připra
venosti ke komunikaci (orientují 
se ve vzniklé situaci) a větší ote

vřenost k sociální interakci (chtějí 
navazovat nové vztahy). Vždyť 
otevřené navazování přátelských 
vztahů a dobrá orientace v nich, 
rozvíjení kamarádského chová
ní, chápavého vnímání, ale i při
měřené hájení vlastních potřeb. 
V neposlední řadě se rozvíjením 
řečových dovedností u dětí klade 
důraz také na rozvíjení paměti, po
zornosti a procesu myšlení, které 
jsou s rozvíjením slovní zásoby 
nedílně spjaty.

Mimo práci paní logopedky se 
dětem po stránce primární logo
pedické prevence věnují všechny 
učitelky na třídách. Jejich práce 

vychází z projektu „Ohýbej se ja
zýčku“, který byl kladně ohodno
cen ze strany ministerstva školství 
a podpořen bude i v roce 2015. 
Školka už má vybrané množství 
zajímavých pomůcek a hraček, kte
ré budou v rámci tohoto projektu 
pořízeny.

Pro zvládnutí úspěšného startu 
do základní školy je nutná dobrá 
spolupráce s rodiči a komunika
ce s učitelkami jednotlivých dětí. 
V nejbližší době máme připravena 
setkání s rodiči v rámci hovorových 
hodin.

Za kolektiv MŠ Labská  
Mgr. Tereza Kratochvílová

Šermířský mistr Robert Waschka. 
Foto: Jiří Sláma.

Zrekonstruovaný Dům rytířských 
ctností, původně škola z 19. století. 
Foto: Robert Waschka.
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Základní umělecká škola Fran
tiška Jílka Vás srdečně zve 

k talentovým zkouškám, které se 
konají v termínech 13.–14. dubna 
a 11.–12. května vždy od 15 do 
18 hodin. V těchto dnech můžete 
své děti přihlásit do oboru hudeb
ního, výtvarného, tanečního nebo 
literárnědramatického. Přijímací 
zkoušky proběhnou v budovách 
ZUŠ na Vídeňské 52 a Vídeňská 85 
(taneční obor). Výuka v následují
cím školním roce bude probíhat 
i na detašovaných pracovištích 
v městských částech BrnoBohuni
ce, Nový Lískovec a Žebětín.

Těšíme se na všechny budoucí 
hudebníky, výtvarníky i tanečníky.

Další informace získáte na www.
zusjilka.cz

Odpočinout si, potkat se s přá
teli, pobavit se, zatancovat si. 

To vše čeká první únorový týden 
žáky základní školy na ulici Elišky 
Přemyslovny na tradičním školním 
plese, který sdružení rodičů pečli
vě připravuje již mnoho let.

Letos žákům zahrála trojice vý
borných muzikantů – kapela Blue 
band Vladana Krásného ve složení 
V. Krásný, M. Zezula, a A. Koubková.

Ples zahajovali premiérově žáci 
9. třídy, kteří si nacvičili předtanče
ní. Ve večerních róbách to děvča
tům moc slušelo, chlapci, vybaveni 
také plesově, hrdě a důstojně vedli 
své taneční partnerky.

Při závěrečném slavnostním „šer
pování“ žáky pozdravili také mís
tostarosta Jiří Dvořáček a starosta 
Vladan Krásný. Jestli vás stejné 
jméno zarazilo už při čtení členů 
kapely, vězte, že nejde o náhodu. 
Právě starosta se pro jeden večer 
zhostil této netradiční dvojrole.

Margita Kotásková

Pozvání 
k přijímacím 

zkouškám

Ples „Elišky“
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Nakrmit hladového lva, uvařit 
jednohubku pro slona, ošetřit 
nemocného ledního medvě
da, vyrobit si masku…. To je 
jen pár úkolů z těch, které če
kaly na všechny, kteří zavítali 
v pátek 6. února na KARNEVAL 
V ZOO v Lince.

Na karnevalu nechybělo ani 
tancování a zvířecí soutěže 

pro malé i velké. Odvážnější si 
mohli projít noční zoologickou za
hradu a zaposlouchat se do jejích 
tajemných zvuků. Všichni se poté 
na památku vyfotili ve fotoateli
éru „U opice“. Přestávku během 
karnevalu zpestřilo vystoupení 
šikovných mažoretek z Legata.

Na karnevalu se sešlo celkem asi 
80 různých zvířecích i pohádko
vých bytostí. Přišly princezny, rytíři, 
víly, berušky a s nimi také jejich 
rodiče a prarodiče. „Kdy bude další 
karneval,“ ptal se spokojený lišák 
Filípek. Odpověď zní  až příští rok. 
Ale už 30. března se můžete těšit 
na velikonoční dílnu plnou tvoření, 
nápadů a inspirace.

Martina Altrichterová
SVČ Lužánky

Karneval 
proměnil 

Linku v ZOO

S novými autobusy na CNG se nadechne i Starý Lískovec
Zásadní obměna autobusového 

vozového parku v Brně pokra
čuje i v letošním roce, a to rychlým 
tempem. Do vozovny ve Slatině 
přibylo v posledních dnech 12 au
tobusů typu Urbanway. Jde o zcela 
nový model, který byl v České re
publice představen teprve v loň
ském roce. Novými autobusy se 
cestující budou vozit od začátku 
února. Cestující se s nimi mohou 
setkat už i ve Starém Lískovci.

Nízkopodlažní autobus Urba
nway 12M CNG má standardní 
délku 12 metrů. Autobusy jsou 
vyrobeny ve Vysokém Mýtě spo
lečností IVECO CZ a jsou nástup
cem řady autobusů Citelis, které 
DPMB rovněž provozuje. Oproti 
staršímu typu se Urbanway vy
značuje novým designem (zejmé
na předního a zadního čela), sofis

tikovaným uspořádáním interiéru 
vozidla nebo moderními vnějšími 
informačními tably s technologií 
LED.

„V nových plynových autobu
sech už jsou také nové označovače 
jízdenek, které do budoucna po
čítají s možností platby jízdného 
bezkontaktní kartou. Zatím však 
budou fungovat jen jako běžné 
označovače,“ vysvětlil generální 
ředitel DPMB Miloš Havránek.

Autobus je poháněn zážeho
vým čtyřdobým motorem IVECO 
se zdvihovým objemem 7 800 ccm. 
Motor, umístěný v zadní části vozi
dla, splňuje emisní limity EURO 6. 
Čtyři podélně uložené nádrže na 
stlačený zemní plyn (CNG) jsou 
umístěny podélně na střeše vo
zidla, které umožňují dojezd až 
500 km na jedno naplnění CNG.

„Po dvanácti autobusech Urba
nway očekáváme během ledna 
ještě dvanáct vozů značky SOR, 
s pohonem rovněž na stlačený 
zemní plyn. Do konce června 
ukončíme letošní velkou dodávku 
88 autobusů na CNG, takže cel
kově budeme mít sto plynových 
autobusů,“ doplnil Miloš Havránek.

Od srpna je již v provozu dva
náct autobusů na CNG, tankují se 
na plynové plnicí stanici, kterou 
nechal v roce 2014 DPMB vybu
dovat ve své vozovně Slatina. Po 
prvních měsících ostrého provozu 
vykazují tyto autobusy úsporu na 
pohonných hmotách 3,70 Kč na 1 
kilometr. Kromě prokazatelných 
ekonomických i ekologických vý
hod představuje nákup nových au
tobusů významné zvýšení podílu 
nízkopodlažních vozidel dopravce. 

V letošním roce tak bude již 89 % 
všech autobusů nízkopodlažních.

Dodávky dalších autobusů bu
dou rozložené ještě do dvou etap 
– na konci března přibude čtyřicet 
autobusů a do konce června přijde 
24 vozů. Z celkového počtu sto 
autobusů bude 38 vozidel znač
ky SOR (vnitroměstské čtyřdve
řové autobusy) a 62 značky IVECO 
(městské třídveřové autobusy).

Na pořízení 88 autobusů získal 
DPMB dotaci z Operačního progra
mu Životní prostředí v Prioritní ose 
2 – Zlepšení kvality ovzduší a sni
žování emisí ve výši 394 mil. Kč. 
Nákup prvních dvanácti autobusů 
a výstavbu plnicí stanice na CNG 
v celkové výši 122 milionů korun 
hradil DPMB z vlastních zdrojů.

Linda Hailichová, DPMB

„Příměšťák“ či tábor? Čas je už teď
Linka otevřela přihlašování na letní příměstské 
či pobytové tábory. Naplánujte dětem prázd
niny už nyní a přihlaste je včas, aby jim místo 
neuteklo.

Připravili jsme pro děti klasický stanový tábor v srp
nu v Bukovině v krásné přírodě Moravského kra

su. U příměstských táborů vyhrálo populární téma 
„zvěřinec“, do Zvěřince tak můžete děti přihlašovat 

na termíny od začátku července až do konce srpna. 
Pro ty, kteří si rádi hrají na malé detektivy a odhalují 
záhady, jsme nachystali poslední týden v červenci 
Detektivní kancelář Linka. Přihlašovat své děti můžete 
už teď, kontakty i přesné termíny táborů najdete na 
stránkách www.linka.luzanky.cz.

Martina Altrichterová, SVČ Lužánky
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Zoo Brno má opět záchrannou stanici
Po necelých čtyřech letech 

obnovuje od 2. února 2015 
svoji činnost Záchranná stanice 
pro handicapovaná zvířata při Zoo 
Brno. V rekonstruovaném areálu 
v Jinačovicích bude opět zajištěna 
péče o zraněná zvířata a opuštěná 
mláďata zvířat z přírody.

„Záchranná stanice pro volně 
žijící živočichy v Jinačovicích při 
Zoo Brno“/oficiální název/ svou 
činností pokrývá území Kuřimska 
a Rosicka. Hlášení o nálezu zvířat 
budou přijímat odborní pracovníci 

na telefonním čísle 702 137 837 
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. 
Vedoucí záchranné stanice Jana 
Švaříčková uvedla: „Naším cílem 
a posláním je postarat se o zvířata 
v nouzi a navrátit je zpět do přírody. 
Současně chceme zvýšit zájem ve-
řejnosti o to, jak lidé zvířata ovlivňují 
a podílet se na omezení případů, 
kvůli kterým se do záchranných sta-
nic dostávají.“ Dlouholetá tradice 
záchranné stanice byla přerušena 
v polovině roku 2011 na základě 
změny veterinárních předpisů 

podle Vyhlášky o ochraně handi
capovaných zvířat při chovu z roku 
2010, která stanovuje oddělit zví
řata exotická od zvířat z volné pří
rody. Pro účely záchranné stanice 
bylo v loňském roce opraveno 
a nově vybaveno pracoviště Vete
rinární a farmaceutické univerzity 
Brno v Jinačovicích a začátkem 
roku 2015 Ministerstvo životního 
prostředí vydalo rozhodnutí o po
volení činnosti záchranné stanice 
při Zoo Brno. Chod stanice zajis
tí čtyři zaměstnanci, veterinární 

lékař a do budoucna plánujeme 
spolupráci s odchytovou službou. 
V novém zařízení se nachází pro
story pro péči o zvířata s karanté
nou a místnostmi pro intenzivní 
péči, ošetřovnou a přípravnou 
krmiva, místností pro ekologic
kou výchovu a se zázemím pro 
zaměstnance. Ve venkovním are
álu slouží k následné péči čtrnáct 
voliér a výběhů a k dispozici je 
také vozidlo s odchytovými po
můckami.

Monika Brindzáková

Po půl roce od zahájení kampaně „Poznej zoo z druhé strany“ se 
tohoto programu brněnské zoologické zahrady pravidelně účastní 

36 dobrovolníků. Zapojují se do chodu zahrady, pomáhají s každodenní 
péčí o zvířata, při akcích pro veřejnost a nevyhýbají se ani těžké práci.

Do této chvíle odpracovali dobrovolníci 1 500 hodin a najdeme mezi 
nimi zástupce různých věkových kategorií i různého stupně vzdělaní. 
Převažují ženy a lidé, kteří jsou z Brna a blízkého okolí, ale dobrovolníky 
jsou i muži a několik nadšenců z jiných regionů. V tuto chvíli je dob
rovolnický program otevřený a může o něho projevit zájem kdokoli, 
kdo se rozhodne svůj volný čas vyplnit dobrovolnickou činností. Stačí 
kontaktovat odpovědnou osobu na email slovakova@zoobrno.cz. Dob
rovolnictví je běžnou součástí mnoha zahraničních zoologických zahrad.

Kdo se může stát dobrovolníkem?
Každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právnímu jednání, 

která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně 
rozhodne vykonávat dobrovolnickou činnost a předloží:

 – čistý trestní rejstřík a potvrzení zdravotní způsobilosti
 – vyplněný dotazník dobrovolníka
 – čestné prohlášení, že proti ní není vedeno trestní řízení

Jak se stát dobrovolníkem?
Napište na adresu slovakova@zoobrno.cz
Po splnění všech podmínek vás čeká krátké školení a podpis „Smlouvy 

o zařazení k výkonu dobrovolnické činnosti“.

Dobrovolníkem v zoo 

Vzpomínky na začátek okupace v Brně

Fotosoutěž Úhel pohledu

Před sedmdesáti roky byl 
tehdejší Protektorát Čechy 

a Morava osvobozen od němec
ké okupace spojeneckými vojsky. 
Nesvoboda trvala přes šest let 
a dotkla se životů všech obyva
tel českých a moravských zemí. 
Brno a Starý Lískovec nevyjímaje. 
Pojďme si připomenout, co se sta
lo na začátku okupace, od které 
15. března uplyne 76 let.

Cesta ke konci první českoslo
venské republiky odstartovala už 
na podzim 1938. Přes odpor čes
koslovenské vlády, občanů, vyhlá
šení generální stávky a vyhlášení 
mobilizace podepsali 29. 9. 1938 
zástupci Anglie, Francie, Itálie 
a Německa „Mnichovskou doho
du“.

Československá vláda byla při
nucena přijmout diktát o odstou

pení Sudet. To však byla jen část 
změn. Podkarpatskou Rus dostali 
Maďaři a Slovensko požádalo o vy
tvoření samostatného státu.

Po necelém půlroce – před 76 
lety – 15. března 1939 pak začali 
Němci vojensky obsazovat Čechy 
a Moravu. Začala okupace, vznikl 
Protektorát. Cílem byla přeměna 
našeho území v nedílnou součást 
„Říše“.

Do Brna přijely jednotky němec
kých vojáků kolem 8. hodiny ráno. 
Němci byli dobře připraveni. Oka
mžitě vyměnili důležité úředníky 
a starostu. Hned se na úřadech 
začalo mluvit německy. Ulice a ná
městí byly přejmenovány a na do
mech byly dvojjazyčné tabulky. 
Druhý den po příjezdu Němců do 
Brna byla vypálena a rozbořena 
židovská synagoga.

Občanské sdružení Ženy50 vyhlásilo 7. ročník fotosoutěže Úhel po
hledu, jejímž cílem je zviditelnění žen ve věku 50+.

Soutěží se ve dvou kategoriích. Snímky zaslané do kategorie A musí 
zachycovat ženy po padesátce, zúčastnit se mohou osoby bez omezení 
věku, profese, pohlaví.

Kategorie B je určena všem ženám starším padesáti let, které rády fotí. 
Téma snímků není omezeno.

Při splnění podmínek je možné zaslat snímky do obou kategorií, a to 
v elektronické podobě, na adresu sdružení. Uzávěrka fotosoutěže je 
27. března 2015 v 16 hodin.

Nezávislá porota bude hodnotit zajímavý úhel pohledu na zralé ženy 
po padesátce, originalitu, původnost, vtip i nadsázku. V každé kategorii 
vybere 3 snímky, jejichž autoři budou vyhlášeni a odměněni na koncertu 
ke Dni matek, který se uskuteční v neděli 10. května.

Více podrobností o fotosoutěži Úhel pohledu naleznete na webu 
www.uhelpohledu.eu i na stránkách sdružení Ženy50 www.zeny50.cz. 
Můžete si zde stáhnout propozice k soutěži i přihlášku.

Jana Jarušková

Po silnicích se začalo jezdit 
vpravo hned dva dny po okupaci. 
Shodou okolností ten stejný den 
– 17. března 1939 – navštívil Brno 
říšský kancléř Adolf Hitler. Trium
fální cestu centrem, Brna, v jehož 
ulicích jej zdravili nadšení němečtí 
obyvatelé města, zahájil na dneš
ním Moravském náměstí, kde v té 
době stál Německý dům. V ose ulic 
Rašínova a Zámečnická projel na 
Novou radnici, kde mu nově dosa
zený vládní komisař Oskar Judex 
vyjádřil díky za „osvobození“. Starší 
občané si jistě pamatují průvody 

Brnem, kdy museli vzdávat poctu 
německým praporům.

V nynější ZŠ na Merhautově ulici 
bylo sběrné středisko židovských 
občanů, kterých podle záznamů

bylo postupně odvlečeno do 
koncentračních táborů celkem 
9397. Po válce se jich vrátilo 804!

Ze Starého Lískovce tímto způ
sobem navždy zmizeli manželé 
FRIEDLENDROVI, kteří bydleli na 
dnešní Čermákově ulici.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel
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Špilberk vystavuje 
bratry Saudkovy

„Sedmáci“ z Labské 
byli opět na lyžařském 

kurzu

„Výstava není dělána chrono
logicky, ale tematicky. Lze v ní 
najít dosud nevystavené věci 
Káji Saudka,“ řekl pro ČTK kurátor 
výstavy Miroslav Houška. Podle 
webu muzea výstava veřejnosti 
představí průřez tvorbou obou 
autorů od raných 50. let až po 
90. léta v případě Káji Saudka, po 
současnost v případě Jana. Přes 
sto exponátů ze sbírky Zdeňka 
Kočíka, provozovatele Gallery 
of Art Prague, zahrnuje Janovy 
notoricky známé fotografie (Ži
vot 1966, Osud kráčí dolů k řece 
a vede dvě nevinné děti 1970, 
Útočiště 1963, Hey Joe 1959 a Hey 
Joe po třiceti letech) i současnou 
portrétovou tvorbu.

V případě Káji jsou vystavená 
i díla nová, dosud ne tolik známá. 
Raritou jsou například malované 
titulky pro televizní pořad Vlaš
tovka nebo kresby, které se staly 
inspirací i pro Janovy fotografie. 
Výstavu doplňuje i židle a para
vánek pomalované přímo Janem 
Saudkem.

Ti, které umění bratrů Saudko
vých zajímá skutečně do detailu, 

by si měli v diářích zaškrtnout pře
devším datum 12. března. Právě 
v tento den se ve 14.30 uskuteční 
komentovaná prohlídka s majite
lem vystavené kolekce Zdeňkem 
Kočíkem. Ten se s Muzeem města 
Brna dohodl na výstavě vlastně 
náhodou. „Přišel k nám na jednu 
z výstav, slovo dalo slovo a zjis
tili jsme, že je vlastníkem sbírky 
bratrů Saudkových. Proto jsme se 
domluvili na výstavě, která je v le
tošním roce naší první a zároveň 
jako první připomíná osmdesáté 
narozeniny obou bratrů,“ sdělil 
ČTK ředitel Muzea města Brna 
Pavel Ciprian.

Komentované prohlídky by se 
měl zúčastnit i Janův syn Samuel 
Saudek. Vstupné na výstavu stojí 
sto korun, komentovaná prohlídka 
bude za stejnou cenu.

Dvojčatům Janu a Karlovi Saudkovým bude letos 
osmdesát. Jeden je stále aktivní bonviván, druhý leží 
už několik let v kómatu v nemocnici. Společně ale 
tvoří fenomén českého vizuálního umění. Průřez jejich 
tvorbou nyní můžete vidět na hradě Špilberk. Výstavu 
připravilo ve spolupráci s Gallery of Art Prague Muzeum 
města Brna.

Maškarní bál v Zoo
Tradiční maškarní bál s Brněnskými písničkovými tetinami proběhne 

14. března 2015 od 14 do 17 hod. v přednáškovém sále Zoo Brno. 
Platí se pouze vstupné do zoologické zahrady. Děti mohou přijít ve 
zvířecích maskách, deset nejlepších masek bude vyhodnoceno. 

Jako každý rok i letos vyjelo třicet 
žáků sedmých tříd na lyžařský 

výcvikový kurz do Jeseníků. I když 
byla v Brně zatím zima spíše velmi 
teplá, hory byly tentokrát oprav
du „zimní“, s takovým množstvím 
sněhu, že jsme se na místo pobytu 
první den málem nedostali. A hlav
ně v první polovině kurzu si pak 
žáci zkusili lyžování za hustého 

sněžení, silného větru a v čerstvém 
sněhu. O to více jsme si pak všichni 
vychutnali ty chvíle, kdy nám vy
svitlo sluníčko. Někdo se za týden 
zdokonalil více, někdo méně, ale 
spokojeni s pobytem a zážitky 
mohli být nakonec všichni.

Petr Urbánek
vedoucí kurzu

SAUDEK & SAUDEK 80
12. února – 12. dubna
denně od 9.00 do 17.00
jižní křídlo Špilberku
Základní vstupné 100 Kč
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Inzerce

 � Hledám ke koupi menší byt do dispozice 2+1 v blízkosti svého za
městnání. 604 296 216.

 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

Gourmet

Tento recept je tak snadný a rychlý, 
že ho můžete upéct i pro neohlá
šenou návštěvu.

Ingredience:
200 g pomletých mandlí, 5 vajec
200 g cukru, šťáva a strouhaná 
kůra z bio pomeranče, 2 čajové 
lž. prášku do pečiva, čokoládová 
poleva, 100 g mandlových plátků

Příprava:
Troubu předehřejeme na 180 °C. 
Dortovou formu vyložíme pečí
cím papírem. Vejce a cukr šleháme 
5 minut, vznikne světlé našleha
né těsto. Přidáme štávu a kůru 
z pomeranče. Pomleté mandle 
smícháme s práškem do pečiva 
a přimícháme do těsta. Pečeme 
30–35 minut. Po upečení vypadá, 
že není pevný, ale nechejte ho troš
ku vychladnout, malinko spadne 
a zpevní. Pak ho vyndáme z formy.
Čokoládu rozpustíme dle návo
du na obalu. Mandlové lupínky 
mírně opečeme na suché pánvi. 
Vychladlý dortík polejeme pole
vou a posypeme mandlemi.

Mandlový dortík 
s čokoládovou polevou

Zažeňte šedivé nevlídné počasí 
pomocí veselého papírového 
ptáčka. Jaro může vyhlížet tře-
ba mezi bylinkami na okením 
parapetu. 

Co potřebujeme:
kousek lepenky, barevný balící, pa
pír, špejli, nůžky, lepidlo, kousek 
lepící pásky

Jak na to:
Okopírujte si ptáčka. Jednou ho 
vystřiněte z lepenky a dvakrát 
z barevného papíru (nezapo
meňte jednoho zrcadlově 
obrátit). Špejli přilepíme 
papírovou lepící pás
kou na lepenkového 
ptáčka. Pak z obou 
stran přilepíme ptáčky 
vystřižené z balícího 
papíru. Zápich do 
květináče je hotový.

Šikovné ruce
Papírový ptáček

 �Mladí novomanželé stěhující 
se Brna hledají ke koupi byt 
3+1 – 4+1, s výtahem, sklepem 
a komorou. 604296215

 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dve
ří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plo
tů, zednické práce, tapetování. 
606 469 316, 547225340, www.
maliribrnohorak.cz, Brno, Lís-
kovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!

 � Instalatér, voda – topení. Tel. 
605 544 402.
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Svůj zrychlený tarif si objednejte 
na 539 01 01 01 nebo přímo 

na www.netbox.cz.

Šlápněte 
na plyn!

Pořiďte si výhodný 
internetový tarif a my 

vám ho na 3 měsíce 
ZDARMA našlápneme 

na 100/100 Mb/s.

Platí pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 24 měsíců do 28. 2. 2015.

STAČÍ
350 Kč

spolehlivé připojení

SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA 

Pokračujeme 
ve zrychlování 

internetu

CHLADNIČKY • PRAČKY • MYČKY

Brno, Křenová 19, tel.: 543 235 156 www.chladservis.cz 

7 590 Kč

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

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

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

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

exkluzivní hotel u výstaviště
BRNO, Křížkovského 20

www.hibrno.cz

hledá vhodné uchazeče  
na pozice:

POKOJSKÁ
výhradně na RANNÍ směny

POKOJSKÁ
výhradně na ODPOLEDNÍ 

směny

základní znalost AJ/NJ vítána
Kontakt – tel.: 543 122 014

e-mail: secretary@hibrno.cz

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

LÉKÁRNA 
NA VLTAVSKÉ
Nabízíme příjemné prostředí, zajímavé 
ceny a individuální péči o zákazníka.

Novinka – zákaznické karty

Provozní doba:
Po–pá:    8–18 hod.
So:          8–12 hod.
Tel: 530 340 107, 730 828 888
E-mail: lekarnavltavska@seznam.czTěšíme se na nové 

i stávající klienty.
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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

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

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


