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Vzácná „sluníčka“ svítí novotou
Oficiálně se jmenují „Segmenty kruhu“, ale většina Starolískoveckých jim neřekne jinak než „sluníčka“. Prostor mezi
Oderskou a Vltavskou ozvláštňují už od roku 1982 a ne každý tuší, jakou mají uměleckou hodnotu. Segmenty kruhu
jsou totiž jedinou realizací v architektuře, kterou za sebou
zanechal významný český umělec dvacátého století Dalibor
Chatrný. Rodilý Brňan, který zemřel před třemi roky, by se
letos dožil devadesátin.

A

právě tato příležitost se stala
pro Chatrného rodinu důvodem, proč se rozhodli na vlastní
náklady umělecké dílo opravit.
Po více jak třiceti letech beton,
ze kterého jsou „sluníčka“ vyrobena, zvětrával a drolil se. To bylo
hlavním důvodem, proč se do
opravy pustit. To že v průběhu let
betonové kruhy pokrylo grafitti,

by podle vyjádření rodiny umělci
zas tolik nevadilo. Jak podotkla
zástupkyně umělcovy dcery Dany
Chatrné, sám umělec počítal s tím,
že dílo umístěné ve volném prostoru rozhodně nezůstane bez poskvrny. „Sám autor za svého života
skutečnost, že objekt bude dál žít
svým životem a ten na něm bude
zanechávat stopy, vítal a počítal

s ní,“ upozornila Kateřina Tlachová.
Rodina po svolení od městské
části nechala umělecké dílo šetrně očistit, uvolněné části betonu
byly zpevněny a „sluníčka“ dostala samozřejmě i nový nátěr. Jsou
tak připravena na podzim, kdy se
z Prahy do Domu umění města
Brna přestěhuje velká retrospektiva Dalibora Chatrného při příležitosti jeho nedožitých devadesátin.
Vernisáž je naplánována na 23. září
a lidé se budou moci na Chatrného
tvorbu přijít podívat až do druhé
poloviny listopadu. Už od června probíhá v Brně také tradiční
projekt Sochy v ulicích, v jehož
rámci je znovuzrozené dílo také
připomenuto.
(red)
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Poplatky za odpad nezaplatilo v Brně 60 tisíc lidí
D

o konce května měli všichni
Brňané zaplatit poplatky za
svoz komunálního odpadu. Ve skutečnosti jich ale bylo téměř o šedesát tisíc méně. Z 386 tisíc lidí,
kteří povinnost mají, jich zaplatilo
326 tisíc. Vybralo se 218,5 milionu,
což je 94 procent předpokládaného příjmu.
Pokladnami prošlo 51 procent
částky (111 mil. Kč), bankovními
převody z účtů 48 procent plateb
(104,5 mil. Kč), poštovními poukázkami poplatníci zaslali 1 procento
plateb (3 mil. Kč).
Úředníci z magistrátního odboru životního prostředí upozorňují zejména ty, kteří vlastní dům
nebo byt, ve kterém není trvale
nikdo přihlášen, že musí splnit
ohlašovací povinnost a poplatek
i tak zaplatit. To stačí učinit jednou,

v dalších letech už to není třeba,
pokud nedojde ke změně.
Problémy mají úředníci i s výběrem poplatků od cizinců. Ti by
měli 675 korun ročně zaplatit také,
ale musí se k platbě nejdřív přihlásit. Proto magistrát apeluje na
ty, kteří byty cizincům z Evropské
unie pronajímají, aby o tom své
nájemníky informovali. Formuláře jsou k dispozici v ukrajinském,
vietnamském, slovenském a anglickém jazyce.

Nezaplacený poplatek
se prodraží
Po těch, kteří poplatek nezaplatili, může město požadovat
až trojnásobek. A jak se o tom
dotyčný dozví? Jen z úřední desky Magistrátu města Brna, tam

totiž bude vyvěšen „hromadný
předpisný seznam“, kterým bude
poplatek včetně případné sankce
vyměřen.
Pokud ani poté peníze nepřijdou, varuje město před možností
vymáhání. Nástroje má přitom široké. Má oprávnění žádat informace o majetku dlužníků od všech
osob, které těmito informacemi
disponují – například tedy od
bank, stavebních spořitelen, zdravotní pojišťoven, katastrálních úřadů a dalších. Do této situace se loni
kvůli nezaplaceným „popelnicím“
dostalo 27 tisíc lidí. V extrémním
případě může následovat až soudní exekuce. A její náklady jdou na
vrub dlužníka. Mírnější formou
je daňová exekuce, tam náklady
dosáhnou v případě poplatku za
odpad maximálně pětistovky na-

Pozor na platnost
průkazu pro postižené D

D

o konce letošního roku si musí
všichni držitelé průkazu pro
osoby se zdravotním postižením –
průkaz TP, ZTP a ZTP/P požádat na
úřadu práce, o výměnu. Stávající
průkazy, bez ohledu na platnost
na nich vyznačenou, platí pouze
do 31. 12. 2015.
Na základě vydání průkazu
OZP vzniká jeho majiteli mimo
jiné nárok na vyhrazené místo
k sezení ve veřejných dopravních
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost
při osobním projednávání jeho
záležitosti na úřadech, bezplatnou
dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy,
metrem), slevu 75 % jízdného ve
druhé vozové třídě osobního vlaku
a rychlíku ve vnitrostátní přepravě
a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové
dopravy, parkovací průkaz nebo
bezplatnou dopravu vodícího psa.
Rozsah výhod se liší podle typu
průkazu OZP, který vychází z předchozího posouzení zdravotního
stavu žadatele.
Žádost se podává na úřadu práce. Při podání žádosti o přechod
nároku na průkaz OZP je nutné,
aby si klient s sebou vzal platný

průkaz mimořádných výhod nebo
dočasný průkaz OZP. V případě, že
má člověk průkaz mimořádných
výhod, který mu ještě přiznal obecní úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných
výhod. Pokud jej však držitel nemá,
stačí vlastní průkaz OZP. Dále je
třeba doložit aktuální fotografii,
která odpovídá formátu fotografie určené na občanský průkaz.
A v neposlední řadě, stejně jako
při každých úředních jednáních,
je potřeba prokázat totožnost občanským průkazem.
Podrobnější informace lze získat
v bezplatné poradně Národní rady
osob se zdravotním postižením
v Brně, která je určena lidem se
zdravotním postižením, seniorům
a pečujícím osobám.
Kontaktovat ji je možné osobně, telefonicky, emailem či přes
Skype, a to v úředních hodinách
v pondělí a ve středu 8.30–12.00
a 12.30–17.00, v úterý, čtvrtek
a pátek 9.00–12.00.
Cejl 892/32, 602 00 Brno
Tel: 542 214 110; 542 214 111
SKYPE: poradnabrno
e-mail: poradnabrno@nrzp.cz
web: www.nrzp.cz

víc. Její nejčastější formou je srážka
ze mzdy, důchodu nebo dalších
čerpaných peněz. Peníze lze tímto
způsobem dlužníkovi „stáhnout“
i z banky. Kvůli poplatku loni došlo k 4200 exekucím, z nichž se
podařilo získat 7,2 milionu korun.
Letos bylo exekucí 1500 a vynesly
1,8 milionu.

Prominout poplatek
nelze
Magistrát také upozornil, že
prominout místní poplatek podle zákona nemůže. Pokud jste
na zaplacení poplatku zapomněli,
můžete to stále napravit zasláním
platby ve výši 675 korun na účet
156304/5400. Jako variabilní symbol stačí uvést rodné číslo.
(red)

Noví občánci

alší nové občánky přivítali 19. června do života starosta Starého
Lískovce Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček. Samospráva
městské části i celý úřad přeje novým obyvatelům Starého Lískovce co
nejlepší start do života. Zároveň je nutné znovu upozornit rodiče, že
pokud se chtějí slavnostního vítání občánků zúčastnit, musejí se přihlásit.
Kvůli zákonu na ochranu osobních údajů totiž městská část nedostává
z matriky ÚMČ Brno-střed informace o narození dítěte. Více informací
rodičům poskytne Mária Liptáková na tel. č. 547 139 209, e-mail: maria.
liptakova@staryliskovec.cz. Těšíme se na setkání s Vašimi ratolestmi –
občánky naší městské části.
(red)
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Starolískovecké Superstar jsou letos dvě
Sarah Korchová a Denisa Janderová. To jsou jména nových
starolískoveckých Superstar. Rozhodla o tom hvězdná porota červnové soutěže. Pro vítězné duo to bylo symbolické
rozloučení se soutěží – obě deváťačky ze ZŠ Elišky Přemyslovny totiž školu úspěšně zakončily a příští rok nastupují
na střední školy.

Z

atímco starosta Vladan Krásný
se ujal moderování soutěže,
jeho zástupce Jiří Dvořáček usedl
do čela poroty. Hlavní slovo v ní ale
měly osobnosti na slovo vzaté –
kromě známé herečky a zpěvačky Aleny Antalové, jejího kolegy
z Městského divadla v Brně Petra
Gazdíka, nebo znalce brněnského
hantecu Honzy Hlaváčka v ní seděla i Zuzana Němečková, zpěvačka,
jejíž kariéra začala na parketách
tělocvičny ve Starém Lískovci
právě na soutěži Starolískovecká
superstar.
Za vítěznou dvojicí se umístila
na druhém místě Adéla Nováková,

třetí místo si i díky výběru zábavné
písně „Ne, pětku ne“ odnesl Jakub
Černý ze základní školy na Labské.
„Můžeme hodnotit jen tři místa,
což mě štve, protože každý z vás
je v něčem nejlepší a výborný,“
vzkázala na závěr všem účastníkům porotkyně Alena Antalová.
(red)

Moderování soutěže se ujal starosta Vladan Krásný

Všichni účastníci soutěže se na závěr vyfotili společně s hvězdnou porotou

Vítězné duo Sarah Korchová
a Denisa Janderová

Zápisy z Rady MČ
Vážení čtenáři, zápisy ze zasedání Rady městské části
Brno-Starý Lískovec naleznete http://www.staryliskovec.
cz/informc.html. Ve Starolískoveckém zpravodaji se
tématům, která rada projednává, věnujeme s ohledem
na jejich důležitost a na jejich
dopad na vás – starolískovecké občany.
Děkujeme za pochopení.
Za členy Rady
MČ starosta Vladan Krásný

3
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Jubilantům zazpívaly děti z „Elišky“
O

slavit významné životní jubileum se seniory
patří ve Starém Lískovci k dobré tradici,
která se opakuje každého čtvrt roku. Jen v Domově pro seniory na ulici Kosmonautů se ve
druhém čtvrtletí slavilo šestkrát. Poblahopřát jim
přišel místostarosta Jiří Dvořáček spolu s kulturní
referentkou Márií Liptákovou. K hostům se za
Domov připojil ještě ředitel Marek Matej. Z úst
gratulantů senioři slyšeli hlavně přání pevného
zdraví, a není divu, vždyť to je v životě to nejdůležitější. Potěšeným a mnohdy dojatým oslaven-

Ansorge Pavel
Bárta Antonín
Bartek Vladimír
Bartková Huguette
Bednářová Elena
Benda Štefan
Bergmanová Anna
Bílá Sylvia
Bilík Jaromír
Blažek Bohuslav
Božek Josef
Brücknerová Alenka
Buchta Bohumil
Buřil Jiří
Cardová Věra
Červinková Zdenka
Daněk Vladimír
Davidová Bohumila
Dostálová Zdeňka

Dvořák Karel
Dvořáková Jiřina
Fialková Irena
Florianová Jiřina
Gavalovská Alena
Grycová Božena
Hamerník Josef
Hanzlíček Ladislav
Havlíčková Marie
Heczková Jarmila
Hepilová Ludmila
Hladká Drahomíra
Holčák Antonín
Holomek Jan
Hradilová Jiřina
Hudečková Anna
Hýbner Vladimír
Hývnar Václav
Janáková Jana

cům byly předány veselé, oranžové kytky a malé
drobnosti v podobě pochutin. Oslavenci vyslovili
slova díků, chvály a vděku. Celé dopoledne se
tak neslo ve velmi příjemné atmosféře, plné
milých konverzací a přátelských gest. K poslechu jubilantům přišly zazpívat děti z MŠ Elišky
Přemyslovny. Jejich vystoupení nepostrádalo
náboj a energii. Vtipné texty vykouzlily úsměv
na tváři všem přítomným. Po jejich vystoupení,
se už mohli všichni pustit do připraveného malého občerstvení, které spočívalo ve sladkém

Jaroš Zdeněk
Jedličková Hana
Jelínek Zdeněk
Ježková Jana
Ježová Albína
Jurák Alois
Jurásková Božena
Kábelová Libuše
Kalášková Růžena
Kavková Marie
Kevezsdová Mária
Klementová Jarmila
Klusáček Milouš
Kočí Lubomír
Kopecká Eva
Kopečný Jaroslav
Körtingová Naděžda
Kratochvílová Milena
Kratochvílová Zdeňka

Krčma Stanislav
Krul Karel
Kuchyňková Aloisie
Lázoková Margita
Leinweber Heinz
Lessyová Miroslava
Marčík Josef
Mašková Ludmila
Mášová Anežka
Matějková Věra
Mergansová Hana
Milánová Věra
Náhlíková Christl
Nevídalová Marie
Novák Miloš
Oblouková Květoslava
Oliva František
Petriková Marta
Petrů Vlasta

dezertu a neodmyslitelné kávě. Ta přímo vybízela
ke chvilce nenuceného posezení, bez spěchu,
starostí a ostatních neduh dnešní doby, a v neposlední řadě ke zpěvu! Kytary se schopně ujal
pan místostarosta, který si okamžitě všechny
získal líbivými a známými melodiemi. Radostná
nálada se poté nesla domovem po celý den.
Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.
Seznam jubilantů za 2. čtvrtletí níže.

Pikna Milan
Pinková Josefa
Placandová Filomena
Póčová Jarmila
Podmolík Oldřich
Pohlídal Antonín
Pokorná Jana
Pořízková Marie
Povolný Miroslav
Prchal Robert
Procházka Jiří
Purkartová Zdeňka
Raška Zdeněk
Riederová Jaroslava
Sadílková Marta
Sedláček Zdeněk
Sedláčková Jaroslava
Sékora Jiří
Schillerová Drahomíra

Schönigerová Žofie
Skřivánková Anna
Slavíková Jiřinka
Slepánková Jiřina
Smetanová Marie
Spěšná Marie
Suchánek Jaroslav
Svoboda Jiří
Svobodová Vilemína
Sychra Rudolf
Sýkorová Vladimíra
Ševčík Zdeněk
Šída Jaroslav
Šimíček Jiří
Šimičková Marta
Šišláková Anežka
Šnajdrová Marie
Špaček Jaroslav
Šťastná Marie
Šudáková Vlasta
Švábenský Ervín
Švehlová Anna
Tichovský Josef
Tomečková Věra
Toufar Miroslav
Továrková Arnoštka
Tůnová Štěpánka
Vacek Jindřich
Vaculíková Josefa
Valoušková Danuše
Vávra Jan
Vdolečková Ludmila
Vík Pavel
Vítková Helena
Vlachová Anna
Vondal Antonín
Výpustek Jiří
Zápalka Milan
Žák Zdeněk
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Den matek slavili senioři hudbou
J

ednou z důležitých osob v životě
člověka je máma. Ta, která nás devět
měsíců nosí pod srdcem a další nespočet měsíců opatruje, brání a miluje. Její
nelehký úkol je možné každý rok ocenit, a to na Den matek, který připadá
na druhou květnovou neděli. Datum
oslavy našich rodiček je příznačné, spadá do května, tedy měsíce jara, doby
rozpuku, nového života a také krásy.
Náš domov ve spolupráci s MČ Starý
Lískovec na tento den pamatuje a i letos jsme pro naše maminky připravili
příjemné odpoledne, se kterým nám
významně pomohl Komorní ansámbl
profesorky Heleny Halířové - Supové.
Na začátku si slovo vzali starosta Starého Lískovce Vladan Krásný a mís-

tostarosta Jiří Dvořáček. Poděkovali
ženám za jejich snahu, obětavost a péči
a společně s ředitelem našeho domova, Markem Matejem, darovali všem
přítomným dámám rudou růži – tedy
symbol ženskosti, půvabu, něhy, ale
i radosti a vděčnosti. Ansámbl poté
zazpíval písně s tématikou lásky, jež
je nejvíce spojována právě s osobou
maminky. Celý zaplněný společenský
sál si tak mohl připomenout písničky,
které se pojily třeba zrovna s jejich
mládím a tyto milé, slunečné chvilky
si tak užívaly nejen dámy, pro které
byla událost primárně připravena, ale
i pánské osazenstvo akce.
Domov pro seniory
Kosmonautů, p.o.

Linka uprostřed léta
P

olovina příměstských táborů je u konce, další polovina
se blíží. Taková je prázdninová
bilance Linky a jejích letních
aktivit. Kromě příznivějšího
počasí, které by nahradilo červencová tropická horka, vyhlíží
pracovníci Linky i začátek září.
Třetí den školního roku totiž
starolískovecká pobočka Střediska volného času Lužánky na
zápisu přivítá školáky, kteří s ní
budou chtít aktivně trávit volný
čas zase až do dalších prázdnin.
(red)

Výstava sukulentů
Skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity (roh ulic Kotlářské a Veveří) v září přivítají tradiční výstavu
kaktusů, sukulentů, tilandsií a dalších exotických rostlin. Tentokrát potrvá od 11. do 18. září
2015 vždy od 9.00 do 17.30. Záměrem pořadatelů je opět představit sukulentní rostliny
z nejrůznějších koutů světa v jejich tvarové
rozmanitosti a působivé mnohotvárnosti.
Výstava se ale neomezuje pouze na klasické
sukulenty. Specializovaní pěstitelé z Moravy,
Čech a odborníci z Botanické zahrady Masarykovy univerzity vystaví téměř 500 rostlin.
(red)

Jak sestavit jídelní lístek? Na hotelovce už to umí
Jak sestavit jídelní lístek, vypořádat se s moderní českou
kuchyní, nebo naopak ovládnout tu italskou, se studenti
i pedagogové Hotelové školy na Bosonožské ulici učili v průběhu celého uplynulého roku díky projektu pořádaného ve
spolupráci s Asociací hotelů a restaurací České republiky.

S

estavujeme jídelní lístek.
Tento blok byl věnován přípravě jídelního lístku a jeho jednotlivým částem. Na co si dát pozor,
čeho se vyvarovat, jaké zákonitosti
dodržovat či jaký design volit. Jídelní lístky jsou často opomíjenou
částí restaurace, přitom se jedná
o hlavní generátor zisku. Studenti se dověděli, jakým způsobem
jídelní lístek sestavovat z pohledu finanční náročnosti na suroviny a prodejnosti jednotlivých
pokrmů. Obzvláště nákladovost

surovin a jejich skladování byla
důležitou částí semináře. Součástí
semináře bylo i praktické sestavení
jídelního lístku.
Připravujeme moderní českou
kuchyni. Tento workshop byl zaměřen na moderní českou kuchyni
s odlehčenými prvky a moderní
úpravu připravovaných pokrmů.
Studenti mohli na praktických příkladech shlédnout obzvláštní tradičních českých pokrmů. Důraz byl
kladen také na tradici a vhodnost
volby jednotlivých pokrmů a jejich

snoubení. Workshop byl praktický,
lektor (kuchař) jednotlivé pokrmy
připravoval a žáci měli možnost si
přípravu vyzkoušet také a hotová
jídla ochutnat.
Italská kuchyně. Prakticky
zaměřený workshop na přípravu
moderních pokrmů italské kuchyně včetně jejich moderní úpravy
a ochutnávek. Důležitým bodem
bylo dodržování receptur a používání tradičních italských surovin.
Lektor Lukáš Limprecht, který je
v současné době viceprezidentem
AHR ČR za Gastronomickou sekci, jednotlivé pokrmy připravoval
a žáci měli možnost si přípravu
vyzkoušet a hotová jídla ochutnat.
Do školní kroniky pak Lukáš
Limprecht napsal: Absolvovali

jsme tříkurzový maraton se žáky
Hotelové školy, kterým bych tímto
velmi rád poděkoval za příjemnou
společnost, přátelskou atmosféru
a zájem.“
Cílem workshopů bylo zvýšení
teoretických znalostí a praktických
zkušeností studentů Hotelové školy
v oblasti hotelnictví, gastronomie
a turismu a hlavně zvýšení profesních kompetencí v oboru. Studenti
si odnesli úžasné zážitky, mnohá
jídla ochutnali poprvé. S celkovým
průběhem těchto lákavých akcí byli
velmi spokojeni, protože s praktickými dovednostmi mají možnost
se lépe uplatnit na tuzemském
i zahraničním trhu práce.
Marie Bednářová, Hotelová
škola, Bosonožská 9, Brno
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Skvěle se učí, reprezentují školu. Kdo dostal ocenění?

V

ýborně se učí, pomáhají mlad
ším spolužákům, nebo reprezentují svoje školy. Proto se 14 dětem ze základních škol ve Starém
Lískovci na konci školního roku
dostalo ocenění.
Ze základní školy Elišky Přemyslovny byly oceněni:
Natálie Ansorge za reprezentaci
školy v Superstar školních družin
a za celoroční obětavou pomoc
mladším dětem ve školní družině,
5. třída;
Jakub Weidenhőfer za vynikající
přístup ke školním povinnostem
a za výborné studijní výsledky,
7. třída;
Nina Zbořilová za výborný prospěch po celou dobu školní do-

cházky a za sportovní úspěchy
v lyžování, 9. třída;
Kuong Žargalsaikhan za příkladný přístup ke studiu a za výborné
studijní výsledky, 9. třída.
Základní škola Bosonožská navrhla na ocenění tyto děti:
Kateřina Znajdová – za svědomitou přípravu na vyučování,
výborné školní výsledky, aktivitu
ve vyučování i mimo něj a velkou
ochotu kdykoli komukoli pomoci,
5.A;
Matěj Kozumplík – za výbornou
přípravu na vyučování a stálou
snahu na svém zlepšování. Matěj
má příkladné chování a férové
jednání, je přátelský a nápomocný, 5.A;

Eliška Pekařová za vynikající
prospěch, pečlivost, svědomitost
a pracovitost, 5. D;
Kristýna Kostíková za obrovský
pokrok, který za poslední rok
udělala, kdy změnila přístup ke
škole, k povinnostem a vzorně se
připravuje na výuku, 5. D;
Iva Dobešová za vzorné a svědomité plnění školních úkolů, spolupráci s učiteli a férové jednání, 9. A;
Pavel Carda za výborné chování
a svědomitou přípravu do školy, 9. A;
Horymír Cír za pozitivní přístup
ke škole, pravidelnou přípravu na
výuku, aktivitu v hodinách. Výrazně se posunul jak po vědomostní
stránce, tak i v rámci osobnostního
vývoje, zklidnil svou výbušnou povahu, uhladil své chování a kontroluje svůj mluvní projev. Cílevědomě se připravuje na své budoucí
povolání (ošetřovatel a chovatel
cizokrajných zvířat) a rozšiřuje své
znalosti i nad rámec školních povinností, 9. C;
Martin Lustig za svědomitý a zod
povědný přístup při plnění školních povinností, výborný prospěch,
práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy, 9. D.

A ředitel ZŠ Labská navrhl tyto
žáky:
Vojtěch Mikolášek za výborný
prospěch ve všech předmětech,
účast na olympiádách, vzorné chování ve škole i pečlivou domácí
přípravu, 5.A;
Nela Kňákalová za snahu o výborný prospěch, pečlivou domácí
přípravu, pomoc při nacvičování
školních vystoupení i vzorné chování, 5.B;
Klára Bárová za reprezentaci školy
ve sportovních soutěžích, zejména
v běžeckých závodech a v soutěžích vědomostních – olympiáda
v českém jazyce – krajské kolo, zeměpisná a dějepisná olympiáda –
městské kolo. Pracuje jako delegátka za žáky naší školy v Městském
parlamentu dětí a mládeže. 9.A;
Roman Lučivňák za dlouhodobou reprezentaci školy v různých
sportovních soutěžích. Dosud je
aktivní sportovec (hokejový hráč
Komety Brno, v současnosti hostuje v hokejovém klubu Technika Brno). Úspěchy slavil nejen na
úrovni sportu, ale i v soutěžích vě
domostních – olympiáda chemická
a fyzikální – krajské kolo, 9.B.

Ocenění žáci ZŠ Bosonožská

KLOBOUKOVÝ KLUB A MAMMA HELP
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

Ocenění žáci ZŠ Labská

Ocenění žáci ZŠ E. Přemyslovny

Svědci pomáhají strážníkům
P

oškozování lesů neoprávněnými vjezdy motorkářů je fenoménem
posledních let, který se bohužel nevyhýbá ani porostům na území
Brna. Přistižení řidičů silných strojů není vždy snadné. Strážníci podnikají ročně stovky preventivních kontrol a pomáhají jim i duchapřítomní
svědci. Telefonát na linku 156 může být užitečný zejména, když volající
postřehl registrační značku motocyklu, barvu jezdcova oblečení nebo
přilby, případně dokáže určit směr, kudy se nelegální návštěvník lesa
vydal. Oproti tomu oznámení po zaslechnutí pouhého zvuku motorky
nepřináší vždy potřebný efekt, chybí potřebné údaje a navíc není možné
vyloučit, že svědek zaslechl jen stroj řízený strážníky na kontrole nebo
pracovníky lesní správy. 
Jakub Ghanem, tiskový mluvčí MP Brno

KLOBOUKOVÉ LOUČENÍ S LÉTEM
tentokrát v růžovém stylu
V NEDĚLI 6. ZÁŘÍ 2015

BRNO – DENISOVY SADY (POD PETROVEM)
ZAČÁTEK VE 14.00 HODIN
PROGRAM:

Koncert skupiny Louis Armstrong revival
Vystoupení šermířské skupiny Khaern M'orhen - Vývoj Rytířstva
Představení Mamma HELPu
Přehlídka Kloboukového klubu DANTES a další klobouková překvapení
Ohodnocení nejzajímavějšího klobouku a celkového sladění z řad
příchozích.
UKONČENÍ AKCE V 16 HODIN
Získáte zde informace o prevenci onkologických onemocnění , Mamma
HELP můžete podpořit zakoupením drobných výrobků z arte dílen.
AKCE SE NEKONÁ V DEŠTI.

Prázdniny 2015

starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz

7

Žáci na Labské obhajovali absolventské práce
Ukončit školu závěrečnou
prací? To znají především
středoškoláci a vysokoškoláci. Na Základní škole
Labská ale své žáky na nutnost absolutoria připravují
rovnou. Na konci deváté
třídy tak žáci musí úspěšně
absolvovat zkoušku spočívající v sepsání a obhájení
absolventské práce.

zpětnou vazbu. Kvalitou a rozsahem absolventských prací ZŠ Labská drží na špici mezi brněnskými
základními školami.

Mezi letošní nejlépe hodnocené autory prací patřili Vít Juras
s tématem Dějiny hudby, Klára
Bárová s námětem Parlamenty dětí

L

etošní rok tak přinesl 43 těchto
prací, z toho tři psané v anglickém jazyce, které žáci v týdnu od
15. do 19. června při slavnostních
obhajobách úspěšně obhájili. Minulé roky ukázaly, že takto získané zkušenosti uplatňují naši žáci
ve svém dalším studijním životě
a poskytují škole velmi pozitivní

a mládeže v ČR, Adam Lízal s prací
v angličtině na téma Sport, Daniela
Pařízková se zajímavou prací Civilizační choroby se zaměřením na
nádorová onemocnění, Kateřina
Bernardová s tématem Holocaust
a Roman Lučivňák s absolventskou
prací na téma Nicola Tesla.
Všem žákům školy a jejich vedoucím absolventských prací z řad
učitelů patří velké poděkování za
úsilí, které do této činnosti vložili a díky kterému některé z prací
dosáhly až téměř úrovně vysokoškoláků. Namátkou můžeme zmínit například Romana Lučivňáka,
který si v rámci zpracování svého
tématu s malou pomocí rodiny
sestrojil vlastní funkční model
Teslova generátoru.
Marek Houzar,
zástupce ředitele pro 2. stupeň

Malí korfbalisté úspěšní na Českém poháru
Velká tradice rovná se velké úspěchy. To je rovnice,
kterou úspěšně uplatňují
brněnští korfbalisté. Mezi
těmi nejmenšími je i několik žáků základní školy na
Bosonožské.

K

orfbal je menší, zatím nepříliš
známý sport, který hrají smíšená družstva dívek a chlapců s míčem na vysoké koše. Ale v Brně má
tento sport již dlouhou tradici, která
se přetavila ve zmiňované úspěchy. V letošním roce se korfbalisté
a korfbalistky z Brna stali mistry ČR
v kategorii dospělých i starších žáků
a dorostenci navíc vybojovali v celorepublikové soutěži bronz. Ale
také nejmladší brněnské korfbalové hvězdičky zazářily na Českém
poháru žáků v Náchodě.

Pokud chcete i vy nebo
vaše děti zkusit tento unikátní
gentlemanský sport, určitě
neváhejte a najděte si nejbližší korfbalové družstvo. Ve Starém Lískovci malí korfbalisté
trénují na ZŠ Bosonožská. Přehled všech škol, kde brněnští
korfbalisté působí, najdete na
www.korfbalbrno.cz.

Turnaje, který je největší tuzemskou korfbalovou akcí pro věkové
kategorie minižáků, mladších a starších žáků, se v červnu na východě
Čech zúčastnilo více než 120 dětí.
Byla mezi nimi i 2 družstva minižáků
a mladších žáků Korfbal klubu Brno,
složená mimo jiné z několika žáků
ZŠ Bosonožská ve Starém Lískovci.
Děti odehrály v náročném horkém víkendu více než 8 utkání
s kvalitními soupeři z celé republiky. A malým brněnským korfbalistkám a korfbalistům se v Náchodě opravdu dařilo.

Družstvo minižáků (do 10 let)
v turnaji suverénně zvítězilo, když
za celý víkend ani jednou neokusilo hořkost porážky. A to jak
v klasickém korfbalu, tak i v jeho
zjednodušené verzi hrané na jediný koš v menším počtu hráčů,
která se na tomto turnaji testovala.
Tým mladších žáků (do 13 let)
také procházel celým turnajem
velmi úspěšně. V základní skupině porazil všechny soupeře až na
jediného – nad jeho síly byl další
brněnský korfbalový klub KK Nový
Lískovec. Na stejného soupeře pak

narazil po úspěšném semifinále
také ve finálovém souboji. Oba
týmy se dlouho držely na dostřel
jediného koše, ale v závěrečné desetiminutovce přece jen víc zkušeností i sil ukázal tým z Nového
Lískovce. Družstvo KK Brno si tak
z Českého poháru v kategorii mladších žáků odvezlo stříbrné medaile.
Po skvělé sezóně teď malé korfbalisty čekají prázdniny a po nich
už se připravují celoroční soutěže,
do nichž Brno nasadí hned několik
týmů v každé věkové kategorii.
(red)
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Školní výlety? Za Vilémem Tellem, historií i na rafty
Tradice školních výletů sahá hodně daleko v historii školní výuky. Při jejich přípravě a následné realizaci školních výletů nejde o povyražení žáků na konci školního roku. Jsou
vyústěním témat, kterými se žáci ve výuce zabývali, logickou integrací všech poznatků
a žákovských kompetencí získaných během školního roku. V tomto duchu si užili konec
školního roku i děti na základní škole Bosonožská.

T

ak žáci 1. B a třetího ročníku
absolvovali výukový program
Rytíři a lapkové na hradě Bouzov,
který byl rozdělen do šesti atraktivních částí, mezi kterými nechyběla
ani možnost vystřelit si z kuše na
běžícího kance nebo z flobertového revolveru.
Exkurze po brněnských památkách byla připravena pro žáky
v rámci hodin výtvarné výchovy.
Žáci celé druhé pololetí velmi pilně
pracovali na vývoji dějin výtvarné
kultury, zpracovávali si časovou

osu, podle které budou moci lépe
časově zařadit jednotlivé umělecké slohy a seznamovali se s nejtypičtějšími rysy jednotlivých slohů.
Zabrousili i do umění novějšího,
tedy do umění 20. a 21. století.
Při exkurzi, která zavítala třeba do
takzvaného Červeného kostela,
kostelů Sv. Tomáše a Sv. Jakuba,
Domu pánů z Lipé, na Novou
radnici i řadu dalších míst, mohli
všichni nabyté znalosti upotřebit.
Divadelního představení s detektivní tematikou se zúčastnilo

51 žáků 6.–8. ročníku v divadle
Polárka. Inscenace byla oblečena
do moderního hávu a získala tak
na neobvyklosti. Detektiv Sherlock
Holmes byl v podání herců divadla
Polárka mladík v mikině s kapucí
a John Watson zase mladý válečný
veterán, který přežil válku v Afghánistánu. Oba se seznamují díky
bytu a stávají se tak spolubydlícími.
Jejich příběh je všem důvěrně známý. Režisérka Simona Nyitrayová
sáhla po úplně prvním případu,
který dle spisovatele A. C. Doyla ge-

niální vědec a detektiv ve Scotland
Yardu řešil. A také vyřešil. Objevuje
se pachatel záhadných vražd, kterým není nikdo jiný, než záhadný
S. H. Ten však detektivům velmi
rafinovaně prchá.
A ostatní? Tak třeba žáci 9. A a C se
zúčastnili školního vodáckého výletu na raftech. Všem se dobrodružná
jízda moc líbila a jistě zpestřila poslední dny strávené na naší základní
škole. Zato třída 9. D zakončila svou
školní docházku poslední akcí na
naší škole – navštívila Centrum dobrodružné výchovy a vzdělávání na
Baldovci. Na svoje zážitky v lanovém
centru budou vzpomínat už jen na
svých středních školách.
Připravily:
Š. Kubíčková, D. Křížová

„Dramaťák“ na Labské nadchl Deseti černoušky
J

ako jedna z volnočasových aktivit pro žáky
druhého stupně ZŠ Labská byla dětem
v uplynulém školním roce nabídnuta možnost
navštěvovat Dramatický kroužek. Zájemců ze
sedmých a osmých tříd se sešlo celkem jedenáct
a od října se začali pravidelně jedenkrát týdně
v odpoledních hodinách scházet.
Na prvních schůzkách bylo třeba dohodnout
výběr vhodného námětu k dramatizaci, následně jej přetvořit ve scénář a pak už přišlo na
řadu vlastní zkoušení divadelní hry. A co si děti

vlastně vybraly ke zpracování? Klasickou detektivku Agathy Christie Deset malých černoušků.
Bylo to věru šťastné rozhodnutí. Jednak příběh
přinesl právě tolik rolí, kolik bylo vzhledem
k počtu divadelníků třeba, jednak jednotlivé
role nabídly širokou škálu charakterů, s nimiž
se herci se ctí poprali.
Vyvrcholením jejich celoročního snažení bylo
veřejné vystoupení, na které přišlo více než
šedesát diváků z řad rodičů, příbuzných, kamarádů, spolužáků i učitelů naší školy. Představení

diváky nadchlo nejen úžasnými hereckými
výkony, ale především celkovou atmosférou, ze
které na všechny zúčastněné dýchala pohoda
a spokojenost.
Hned po skončení úspěšného vystoupení
začaly děti plánovat, do čeho se pustí v novém
školním roce. Ať se tedy našemu „dramaťáku“
daří i nadále!
Martina Cendelínová
vedoucí Dramatického kroužku

Žáci vs. gymnazisti – funkční spolupráce
Základní škola Bosonožská je partnerem projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji, který realizuje I. Německé zemské
gymnasium J. G. Mendela v Brně. Díky tomuto partnerství se
mohli žáci různých ročníků během školního roku několikrát
zúčastnit netradiční výuky přírodovědných předmětů. Vyučující mnohdy na aktivity navázali a uskutečnili tak např. terénní
výuku přírodovědy.

P

řesně na Den dětí jsme rozšířili aktivity projektových dnů
s NZG a připravili jsme pro žáky
3. A a 3. D tematické dopoledne
v CHKO Kamenný vrch. Zabývali
jsme se jedovatými a léčivými rostlinami, poznáváním stromů podle
jejich listů a plodů. Touto terénní
výukou jsme podpořili aktuálně
probírané učivo prvouky o rostlinách a posunuli se kousek dál ve
znalostech naší přírody. Žáky vždy

baví, když si učivo osvojují mimo
školu a přitom si i zasoutěží. Na
závěr zábavného dopoledne zbyl
prostor i pro pohybové hry.
Jedna z posledních výukových
akcí s NZG byla připravena pro třeťáky tentokrát v budově gymnázia.
Žáci se zde seznámili s meteorologickou stanicí a jejími možnostmi
předpovídat počasí a informovat
o počasí aktuálním. Gymnázium
má nově tuto meteorologickou

stanici umístěnu na střeše své budovy. Po prohlídce stanice všichni
pracovali na interaktivní tabuli,
dozvídali se o možnostech měření
tlaku, teploty, síly větru, množství
srážek a také prověřili své znalosti
na testovacím zařízení. Mnozí byli
velmi šikovní a odpovídali správně
na všechny otázky. V další části
se podrobněji seznámili s GPS
Garmin, vyzkoušeli si orientaci
v nejbližším okolí gymnázia. Náplň
tohoto projektu doplnila a rozšířila

učivo prvouky a žáky zaujala.
Na závěr června se vybraní
žáci naší školy zúčastnili pěvecké
soutěže Starolískovecká superstar, kterou tradičně organizuje
ve spolupráci se starostou městské
části Brno-Starý Lískovec ZŠ Labská. Mělo se jí původně zúčastnit
6 žáků naší školy. Kristýna Doležalová jako čestný host, který již
dvakrát získal titul Starolískovecká Superstar ani její talentovaná
sestra se k lítosti všech nemohly
z rodinných důvodů na soutěž
dostavit. Naši školu tak reprezentovali: Eliška Tóthová (Bránou zázraků), Karolína Gattyánová (The
Rose), Eliška Otoupalíková (Schody
z nebe) a Martin Lustig (Ráj).
Připravily:
H. Čermáková, I. Fridrichová
Jelínková, P. Nováková
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Seniory potěšil Josef Zíma
Už podruhé se jeden z nejoblíbenějších zpěváků starší generace a samozřejmě
princ z kultovní pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele podíval za seniory,
kteří žijí v domově na ulici Kosmonautů. Přestože hrozilo, že jeho vystoupení,
které se mělo konat pod širým nebem, zhatí počasí, nakonec Zíma své publikum
nadchl. Takto vystoupení zaznamenali pracovníci domova.

P

oslední červnové pondělí bylo počasí jako
na houpačce. Ač by mělo být léto v plném
proudu, zpočátku to na obloze příliš slunečně nevypadalo. Jelikož se mělo uskutečnit
dlouho očekávané vystoupení Pepíčka Zímy,
zpěváka všemi oblíbeného, a to přímo „pod
širým nebem“, v domově panovaly obavy,
aby případný déšť plány nezkazil. Jak se ale
blížil čas příjezdu pana Zímy, povětrnostní
podmínky jakoby se na jeho už druhý nástup
zde v domově připravovaly také a krátce před
druhou hodinou odpolední už nebyl hotový
pouze catering, přivítání či hlediště plné diváků, ale i krásné, slunečné a teplé počasí. Pan
Zíma vyčkal na dobu, kdy už bylo obecenstvo
pohodlně usazeno na svých místech, a jen
málo minut po čtrnácté hodině předstoupil
před natěšené posluchače ve svém typickém
a charakteristickém červeném saku. A princem z pohádky Princezna se zlatou hvězdou
zůstal dodnes. I když s pár vráskami v obličeji navíc, stále se svou pověstnou jiskrou
v oku a zvláštním šarmem okouzlil všechny,
se kterými se v ten den setkal. Jako pravý
profesionál dlouho neotálel a hned v úvodu
spustil několik písniček, které si velmi brzy

prozpěvovali klienti domova spolu s ním,
a okamžitě si své fanoušky získal. Svoje hitovky Pepíček prokládal zábavnými historkami –
ze svého mládí, zajímavého života či z cest.
A protože jde o významnou legendu české
hudby, navíc veřejně známou osobu, měli
jsme možnost položit mu pár otázek a těšit
se z odpovědí. Doslechli jsme se, že Pepíček
rád zpívá s paní Pavlínou Filipovskou, která
mimochodem tady v domově také s velkým
úspěchem vystupovala, že má velmi rád Brno
a jižní Moravu, kde hodnotí lidi jako srdečné
a temperamentní, nebo že ho občas dokáže
pořádně potrápit bulvární tisk, metla dnešní
doby. Jak to všichni dobře známe – když se
na nějakou akci či zážitek moc těšíme, velice
rychle jeho samotný průběh uteče – a tak to
bylo i v případě milé návštěvy Pepíčka Zímy.
Jeho hodina a půl byla pryč jako voda a on
se ještě v samém závěru stačil zmínit, jak se
mu zde v domově líbilo. Pochválil také zde
probíhající neotřelé a pestré kulturní akce. Ale
nemusíme být smutní, rozloučení s Pepíčkem
můžeme brát jako začátek něčeho, na co se
můžeme znovu těšit, a třeba to bude další
jeho návštěva.

Předškoláky uchvátilo agility
Poslední školní týden byl v mateřince
na Bosonožské velmi aktivní. Ovšem
nejzajímavější a pro děti bezesporu
nejatraktivnější akcí byla ukázka agility
a dogdancingu.

A

gility je souhra člověka a psa, který se bez
vodítka a obojku musí orientovat na parkuru podle pokynů psovoda a v co nejkratším
čase a pokud možno bez chyb proběhnout
celý parkur.
Dogdancing je sportovní výcvik psů v rytmu
hudby, souhrn nejrůznějších krokových variací
a triků.

Obě tyto disciplíny nám se svými pejsky,
Beníkem a Atíkem, přišla předvést naše rodačka, Michaela Dostálová. Teprve třináctiletá
mladá dáma, jejíž největší láskou a koníčkem
je od útlého dětství kynologie. Má již na svém
kontě zapsány i úspěchy na velkých soutěžích
a v současné době se chystá na Mistrovství
Evropy Juniorů 2015, letos konané v červenci,
v Rožnově pod Radhoštěm.
Pro většinu našich školáčků to byl úplně
nový zážitek a pohled na soužití člověka a psa,
aplikovatelný i do sídlištního prostředí. Děti
reagovaly nadšeně, s výskotem i zatajeným
dechem. Navíc viděly, že už od mala se dá začít

s tímto ne úplně běžným sportem, který není
jen práce a námaha, ale především spousta
zábavy a lásky. Míša jim povyprávěla mnoho
zajímavých věcí o výcviku i pejscích samotných
a do programu je i aktivně zapojila. Byla úžasná,
profesionální i mile dětská a my jí ještě jednou
moc děkujeme.
Jsme rádi, že u nás tato akce s velkým úspěchem proběhla a doufáme, že nebyla poslední.
Teď všichni malí budoucí kynologové a agiliťáci
i my dospělí, držíme palce, aby se Mišce a jejím
pejskům na soutěžích jen a jen dařilo.
Děti i dospěláci z MŠ Bosonožská4
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Zbroušení kolejí sníží
hluk a vibrace v okolí

Gourmet
Jahodová zmrzlina
s jogurtem

N

edávno jsem dostala misku
čerstvě natrhaných jahod. Neodolatelná vůně mě v letním horku
inspirovala k výrobě domácí zmrzliny. K její přípravě nepotřebujete
žádný stroj na výrobu zmrzliny, což
je výhoda. Je hotová za 10 minut,
ale můžete ji jíst po 4–6 hodinách.
Zní to dobře, ne? Protože doma
nemám tvořítka na nanuky, použila
jsem formu na muffiny.
Ingredience:
1 šálek jahod,
kelímek smetany ke šlehání,
3 plné polévkové lžíce bílého jogurtu,
6 polévkových lžic moučkového
cukru.
Příprava:
Jahody rozmačkáme nebo rozmixujeme a smícháme s třemi
lžícemi moučkového cukru. Teď
ušleháme smetanu do tuha. Tři lžíce jogurtu smícháme se šlehačkou
a osladíme třemi lžícemi cukru.
Každou muffinovou jamku naplníme do poloviny jogurtovým krémem a jako druhou vrstvu dáme
jahodové pyré. Pro pěkný výsledný
mramorový efekt každou jamku
promícháme špejlí.
Na 4–6 hodin dáme do mrazáku.
Zmrzlinu dozdobíme na talířku
zbylým jahodovým pyré a čerstvými jahodami. Užívejte krásné léto!
Taťana Absolínová

H

luk a vibrace z tramvajové
dopravy, které jsou zejména
v obydlených oblastech velmi
nepříjemné, vznikají jednak kontaktem mezi koly tramvaje a kolejnicí a jednak chvěním kolejnice
při jízdě vozidla. „Ke snížení hluku
a vibrace při jízdě tramvají přispívá
pravidelná údržba tratí. Během
letních měsíců proto zbrousíme
kolejnice na ulicích, kde je velký
provoz. Aby se opravy cestujících
nedotkly, protože letních výluk
už je i tak dost, budou pracovníci
koleje brousit v noci,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.
Od pondělí 20. července proto DPMB začne s odstraňováním
vlnkovitosti na tratích v ulicích

Cejl, Merhautova, Táborská, Lidická, Štefánikova, Palackého třída,
Veveří a Údolní. „Jde o ulice, na
kterých je intenzivní provoz, proto
jsme se rozhodli pro noční režim
oprav. Obyvatelům dotčených ulic
se chceme omluvit za dočasné nepohodlí. Po opravě se ale hlučnost
a vibrace sníží a navíc nebudeme
muset přerušit dopravní obslužnost,“ dodal Miloš Havránek.
Kvůli hluku zaznamenal DPMB
i několik stížností od občanů. Může
za to právě zmíněná vlnkovitost
tramvajové tratě, která bude broušením odstraněna. Opravy potrvají
zhruba do poloviny srpna.
Linda Hailichová, mluvčí DPMB

Inzerce
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 547 225
340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba hotově =
sleva 250 Kč!
Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.
Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz, 608 880 107.
Firma Itevo hledá švadlenu – šičku na výpomoc. Brigádně nebo žl. Provozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 183
Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový systém?
Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

Šikovné ruce
Venkovní osvětlení
z PET lahví

V

létě je spousta příležitostí trávit večer venku s přáteli při
grilování nebo jen tak posedět na
ztichlé zahradě. K romantickému
večeru je nezbytné patřičné osvětlení. Dnes vám ukážu, jak si udělat
jednoduchá světla z obyčejných
plastových lahví.
Co potřebujete:
PET lahve,
ostrý řezák,
písek nebo jemný štěrk,
čajové svíčky nebo LED svíčky.
Jak na to:
Použila jsem plastové lahve od
mléka, ale můžete použít i lahve
od minerálek a limonád. Pomocí
řezáku odřízneme část lahve těsně
nad etiketou. Získáme tak misku
s hrdlem lahve ukončenou šroubovacím uzávěrem. Misku naplníme
do poloviny drobným štěrkem. Do
štěrku umístíme čajovou svíčku.
Hrdlo zapíchneme do země na
zvolené místo. Můžeme tak vytvořit velmi efektní řadu světel.
Zbývá už jen zapálit svíčky a užívat
si večerní pohody. Pokud budete
mít světla bez dozoru, raději použijte LED svíčky na baterie z IKEA.
Přeji pěknou letní pohodu.
Taťana Absolínová

Investor koupí byt vhodný k dalšímu pronájmu. Platba ihned. Cena dle
velikosti. Bez RK! Tel: 602 833 381.
Hledám pěkný pronájem v Brně, nejlépe 2+1. Nemusí být tato lokalita.
Děkuji. T: 721 195 834.
Koupím chatu se zahrádkou nebo menší RD. Děkuji za nabídky.
T: 722 012 297.

ŝƐƚşƌŶĂ͕ŽƉƌĂǀǇĂŵĂŶĚůŽǀĄŶşƉƌĄĚůĂǀĞ^ƚ͘>şƐŬŽǀĐŝ
<ĂƌƉĂƚƐŬĄϱ͕ƚĞů͗͘ϲϬϱϴϱϮϮϲϳ͕ƉŽͲƉĄϭϰ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘
ǁǁǁ͘ŬŽůŝŶŬŽǀĂ͘ǁĞďŶŽĚĞ͘Đǌ
STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 •
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Jiří Smetana • Den vydání 30. 7. 2015 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794,
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Prázdniny 2015

starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz

11

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

www.levnesporaky.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.

provozovna:
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
Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
21. 8. 2015 – Rozloučení se s prázdninami
(párty u táboráku, DJ Chabičovský, barmanská
show, vstupné ZDARMA, začátek v 17.00)
Září – dýňové a tykvové speciality
Více informací: +420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz
www.hotelmyslivna.cz
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Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo
Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

Prodej letního ovoce
broskve, švestky, letní jablka a hrušky

Mošty z naší moštárny

Otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
facebook.com/JablkaBrno

ŽALUZIE SÍTĚ
MARKÝZY
Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046,
602 891 347
www.nostalgie.cz

vertikální, horizontální žaluzie ISSO

sítě proti hmyzu – okenní, dveřní


markýzy, parapety, rolety

garážová vrata, plastová okna

čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

Křenová 52
Brno

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ
Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

800 800 099
Lidická 77, Brno

Víme, jak výhodně prodat
i Vaši nemovitost.
Využijte bezplatné konzultace
a advokátní úschovu zdarma.

Nově otevřená prodejna

