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Zápisník starosty
Ř

ada věcí dnes v naší
společnosti funguje
samozřejmě. Nikdo neumírá na záškrt nebo mor
a je pro nás nepředstavitelné, že bychom se měli
po ulicích brodit po kotníky ve výkalech. Mezi
těmito tématy je i dnes
souvislost – i když díky existenci
kanalizace a zdravotnického systému už jen symbolická.
V poslední době se setkávám
s rozjitřenými diskuzemi na obě
témata. Rozohňujeme se nad
neohleduplnými „pejskaři“, kteří
odmítají po svých miláčcích uklízet
výtvory jejich metabolismu, a veřejností současně hýbe diskuze
o povinném očkování dětí.
Obě témata spojuje jedno slovo – ohleduplnost. Debatu o tom,
jestli děti očkovat, můžeme vést
jen proto, že drtivá většina dětí
očkována je. Pokud by nebyla, nebyly by smrtelné nemoci vymýceny a rodiče neočkovaných dětí by
denně riskovali život svojí ratolesti.
Stejně tak pejskaři – pokud by
nikdo po svých psech neuklízel
exkrementy, byly by jimi ulice doslova poseté. A kličkovali by mezi
nimi všichni – včetně těch, kteří
dnes mohou hřešit na zodpověd-

Vepřové hody

nost ostatních a řeknou
si, že jeden bobek od
jejich psího miláčka nikomu neublíží.
Lidé, kteří se jako
černí pasažéři vezou na
odpovědnosti druhých,
byli vždy. A bohužel
také vždy budou. Moderní a vyspělá lidská společnost
ale vždy stojí na schopnosti sdílet
společný prostor – ten skutečný
i symbolický – a pečovat o něj. Automaticky, bez nároku na odměnu.
Tou je život v příjemném prostředí.
V rozvojových zemích se odpadky házejí na ulici. U nás začínáme
pomalu vnímat, že kvalitu našeho
nejbližšího životního prostředí si
určujeme sami. A učíme se o ni
starat – třeba i tak, že vedeme veřejnou debatu o uklízení psích výkalů. A pak je tu takové Holandsko,
kde když odhodíte na zem papír
od svačiny, nejbližší kolemjdoucí
jej sebere a odnese do odpadkového koše. Nutno podotknout, že
to nedělá často, protože papíry od
svačiny na zem nikdo neodhazuje, protože by mu to bylo trapné.
Třeba tak daleko také někdy dojdeme i my s našimi neohleduplnými
pejskaři.
Váš starosta Vladan Krásný

Termíny uzávěrek
Starolískoveckého zpravodaje

A

bychom 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 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

První březnový víkend se Starý Lískovec již tradičně vrátil do doby, kdy
zabíjačka patřila k tradičním zimním událostem čtvrti. Byť přímo během
akce žádný čuník za oběť nepadl, servírovaly se ve stáncích desítky tradičních zabijačkových pochoutek od jitrnicového a jelítkového prejtu
až třeba po ovarové koleno. Navzdory pošmournému počasí si přišli na
vepřovém pochutnat během dne stovky lidí a někteří si jako u tradiční
zabíjačky odnesli i „výslužku“. Více fotografií naleznete na str. 6.
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V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta
S
příchodem jara vyjedou do ulic městské
části čisticí vozy, které odstraní po zimě
posypový materiál a další nečistoty. Především
řidiči by si tak měli dát pozor na přenosné
dopravní značky zakazující zastavení v době
čistění silnic. Jarní úklid proběhne ve Starém
Blok č.

Lískovci ve dvou turnusech. První začíná ve
druhém dubnovém týdnu, znovu se čisticí vozy
do ulic vrátí na konci května.
Ve zvláštním režimu pak probíhá čistění páteřních ulic, kterými jezdí autobusy. Ty budou
po zimě čistit Brněnské komunikace a to už
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ZÁKOS*

blokové čištění
po zimním období

7. 4.

8. 4.

9. 4.

10. 4.

13. 4.

14. 4.

blokové čištění
včetně chemické
likvidace plevele

25. 5.

26. 5.

27. 5.

28. 5.

29. 5.

1. 6.

11. 6.
noční z 11. 6.
na 12. 6.

blokové čištění
před zimní
údržbou

2. 11.

3. 11.

4. 11.

5. 11.

6. 11.

9. 11.

22. 10.
noční z 22.
na 23. 10.

3. dubna. Zákaz zastavení na nich bude platit
od 8 do 16 hodin.
Zapomnětliví řidiči, kteří své vozy v den blokového čistění neodvezou, zaplatí za odtah
bezmála dva tisíce korun.
(red)

a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel
a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.

3. 4.

* ZÁKOS – základní komunikační systém, tj. trasy MHD
Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15,
16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parkoviště
před domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská – parkoviště nad
tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.
Blok č. 2: Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5,
7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto
bloků a ZÁKOS, Karpatská 1–9 vč. parkovišť
Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod
U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť,
Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.
Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť,
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy

Blok č. 5: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště,
Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť,
Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova
Blok č. 6: U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná
i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro
parkování vozidel.
ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště, Bítešská,
El. Přemyslovny, Jemelkova, Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová
a komunikace na Ostopovice.
Odtahy vozidel dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zajišťuje pro město Brno společnost Brněnské komunikace a.s., tak jako
v předchozích letech prostřednictvím firmy Černý.
Sídlo firmy a odtahová plocha: Brno-Slatina, ul. Drážní 9
spoj z ulice Úzká (od Vaňkovky), autobus č. 77, zastávka Drážní.
Tel.: 547 357 384, 548 217 484, mobil: 602 578 867, 602 737 673
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo
158 – Policie České republiky.
Ceník za odtah je dán dle usnesení Rady města Brna č. R6/085 konané
dne 14. 11. 2012:
nedokončený odtah	
dokončený odtah vč. parkovného
zpětný odtah vč. parkovného

1000 Kč vč. DPH
1 920 Kč vč. DPH
3 720 Kč vč. DPH

Vítání starolískoveckých občánků

Za šest let půjdou do školy, nejspíš do nějaké starolískovecké. V sobotu 14. března ale nové obyvatele Starého Lískovce teprve přivítali do života.
Novopečeným rodičům popřál hodně štěstí ve výchově a hlavně hodně radosti i starosta městské části Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček.
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Bosonožská v novém. Oprava startuje v dubnu
Kladívko a nůžky. Nezbytné vybavení
každého starosty nezahálí ani ve Starém Lískovci. A především ve školách.
Zatímco na základní škole na Labské
přišly minulý týden při slavnostním
otevření zrekonstruované budovy ke
slovu nůžky, na Bosonožské za týden
zazní – alespoň pomyslně – kladívka.

P

rávě rozsáhlý komplex na Bosonožské, který
je sídlem nejen základky, ale i střední a vysoké školy hotelové, je další – poslední – štací
stavařů opravujících jednu po druhé starolískovecké školy.
Na Bosonožské je čeká podobná práce jako
na Labské, kterou oficiálně dokončili teprve
nedávno. Obě budovy vznikly v době stavby
starolískoveckého sídliště, tedy v sedmdesátých letech. A tomu odpovídá i stav. „U nás
už byla alespoň částečně vyměněna okna, je
to asi deset let. Celkem je jich vyměněna asi
třetina, dílčí opravy proběhly i uvnitř budovy,
ale vnější plášť dodnes řešen nebyl,“ vysvětluje
ředitelka školy Lenka Špačková, proč je oprava
nevyhnutelná.
Právě okna jsou na Bosonožské největším
strašákem. „Jsou už opravdu ve špatném stavu, v extrémním případě může hrozit, že vy-

padnou,“ připustila ředitelka. A žáci s učiteli si
neužijí ani příliš velkého komfortu – ve škole
je kvůli zastaralým oknům zkrátka zima. Po
opravě bude tento problém minulostí stejně
jako tučný účet za energie. „To je samozřejmě
jedna z hlavních motivací. Každým měsícem,
kdy škola není zateplená, nám komínem utíkají
neuvěřitelné peníze. Jednorázová investice,
na kterou navíc máme dotace, uleví rozpočtu
Starého Lískovce na dlouhou dobu dopředu,“
zdůrazňuje starosta Starého Lískovce Vladan
Krásný. A potvrzuje to i ředitelka: „V pavilonu,
kde už jsou okna vyměněná, spotřeba výrazně klesla. To by mělo po rekonstrukci nastat
i v ostatních pavilonech.“

Škola? Barevná!
Že dělníci budovu zateplí, že budou nová
okna a střecha – to vše je jasné. Otazník zatím
visí nad tím, co je pro stavaře banalita, ale pro
děti klíčová věc: barva fasády. Na Labské, která
dostala novou tvář loni, bylo rozhodování jasné: budova má relativně jednoduchý půdorys
a k tomu spolupracuje s Kometou, jíž vychovává
budoucí talenty v hokejových třídách. Modrá
barva, která je zároveň barvou Starého Lískovce, se nabízela. Jenže komplex Bosonožské je
složen z řady pavilonů a barevnému sladění
bude třeba věnovat větší pozornost. „Půdorys

je složitý, nebude to jednoduché,“ připouští
ředitelka Lenka Špačková. „Už jsem se tomu
po dohodě s panem starostou začala věnovat,
budeme o tom mluvit s architekty,“ dodala.
Tvůrci nové fasády přitom mohou čerpat inspiraci přímo ve škole. Děti už totiž v rámci výuky
podobu nové fasády navrhovaly. „Nejspíš to tak
nebude, je to jen fantazie žáků,“ říká Špačková.
Jestli jsou barvy, které své škole přisoudily samy
děti, přijatelné nebo ne, můžete posoudit sami
na obrázcích na této straně. Na nich jsou právě
návrhy školáků.

Skromný rok
Pravdou je, že novou fasádu si budou moci
děti s trochou nadsázky vytrpět. Hlavně při výměně oken. „Budeme měnit okna i v tělocvičně,
kde to bude poměrně náročné. Samozřejmě
během této doby nebude možné tělocvičnu
využívat,“ vypočítává omezení pro žáky Špačková. Počítat se musí i s přesuny tříd, tak jak
bude rekonstrukce postupovat.
Kdy bude hotovo, zatím nelze přesně říct.
„1. dubna oficiálně zahájíme stavbu, pár dní
předtím bude první kontrolní den. Pak budeme
moudřejší. Určitě se ale budeme snažit, aby
rekonstrukce zasáhla výuku a komfort žáků co
nejméně,“ uzavírá Lenka Špačková.
(red)

Rekonstruovanou základní školu na Labské slavnostně otevřeli
ředitel školy Petr Urbánek, starosta městské části Starý Lískovec
Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček.

Cestování po Brně? Vzniká plán mobility
A

ť chodíte pěšky, jezdíte autem,
na kole, městskou hromadnou
dopravou nebo vlakem, měli byste
při vyslovení hesla „plán mobility“
zbystřit. Zcela jistě se vás totiž týká.
Město Brno právě připravuje dokument analyzující problémy v jihomoravské metropoli a navrhující
jejich řešení ve všech oblastech
městské mobility.
Pojem mobilita zahrnuje vše,
co souvisí s pohybem obyvatel

ve městě – od pěší dopravy, přes
městskou hromadnou, individuální automobilovou, nákladní
i cyklistickou dopravu. Vše, s čím
se každodenně potýkáme, vše,
s čím dennodenně počítáme, bezčeho se neobejdeme a co máme
možnost ovlivnit právě teď. V roce,
kdy vzniká Plán mobility v Brně.
Ideální příležitost, jak se o Plánu mobility dozvědět více, nebo
se k němu vyjádřit, bude v úterý

24. března, kdy se koná veřejná
diskuze k analytické části plánu.
Navštívit ji můžete od 17 hodin ve
velkém sále kanceláře Veřejného
ochránce práv v Brně na Údolní
ulici 39.
Diskutovat se bude o první,
analytické, části plánu mobility,
o silných a slabých stránkách,
ohroženích i příležitostech mobility v našem městě. Po projednání
analytické části dokumentu bude

připravena návrhová část plánu
mobility. Její projednávání je naplánováno na září tohoto roku.
S podklady pro jednání a dalšími
informacemi o plánu mobility se
můžete seznámit na www.mobilitabrno.cz. Plán mobility by se měl
obnovovat každých pět až deset
let, nepropásněte proto šanci vyjádřit se k tomu, jak budete po svém
městě v dalších letech cestovat.
Iva Machalová
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Valentýn ukázal, že na Bosonožské se učí gentlemani
Přestože z února ukrojily týden školy jarní prázdniny,
stihli na Základní škole Bosonožská řadu zajímavých
akcí a aktivit. Podívejte se
na přehled těch nejzajímavějších.

Karneval v dětské
družině

V jednom kole byly děti i pedagogové v dětské družině. Ta žila
především karnevalem a přípravami na něj. Bylo potřeba vyladit
kostýmy, dekorace a samotný
program. Přípravy byly náročné
– výroba masek byla doprovázena
přemýšlením a diskusemi malých
výrobců o jejich konečné podobě.
Vše vyvrcholilo ve čtvrtek před
prázdninami. Za doprovodu vybrané hudby, veselého tancování
a chutného občerstvení byl zahájen rej nejrůznějších masek.
Teď už se děti připravují na další
aktivity – s blížícím se jarem začínají přípravy na oslavu Velikonoc.

na. Pátek 13. února tak věnovali
společenskému chování, odívání
a etiketě. Jednotlivé třídy si mohly
dopředu vybrat z témat, která spolu
souvisela. Volily si například z etikety stolování, společenského odívání, chování v hromadné dopravě
a v divadle nebo v kině, chování
muže k dámě či k dospělé osobě,
chování ve škole a z dalších. Každá
třída vypracovala v páteční den
poster s touto tematikou a kromě
běžné výuky celý den žáci společně s učiteli hovořili nejen o tomto
vybraném tématu, ale i o jiných.

Zemětřesení „na vlastní
kůži“
Zemětřesení, výbuch sopky
nebo tsunami „na vlastní kůži“ vyzkoušeli žáci 4.A během projektového dne ve vědeckém centru VIDA
a na I. Německém gymnáziu. Děti si
pomocí názorných pomůcek mohly
některé aspekty přírodních katastrof samy vyzkoušet, od odborníků
se dověděly, jak jevy vznikají a nad
mapou světa přemýšleli o nejpostiženějších oblastech. Doslova dech
beroucí pak byla autentická videa
dokumentující průběh zemětřesení, výron lávy nebo vlnu tsunami.

Valentýn odhalil
gentlemany a dámy
Den jako podle známého propagátora etikety Guth-Jarkovského si
po dohodě ve Školním parlamentu
připravili žáci k svátku sv. Valentý-

Chybět nesmělo ani společenské oblečení. Ve třídách tak netradičně vládly kloboučky, cylindry,
saka, kravaty, kostýmky a šaty
a s nimi i příjemná slavnostní
atmosféra. Chybět nemohla ani
tradiční valentýnská přání – kromě těch zamilovaných mohla být
i omluvného charakteru, to pokud
se chtěl někdo svému spolužákovi

omluvit, nebo mu naopak odpustit
a vrátit tak ztracené kamarádství.

V „přehazce“ dominovali
deváťáci
Byť ve třídách v únoru úřadovala chřipka, podařilo se dát žákům
z Bosonožské dohromady plavecké
družstvo, které se zúčastnilo soutěže v plavání na „sousední“ Labské. Z patnácti žáků sice šest kvůli
nemoci nesoutěžilo a konkurence
byla silná, ovšem výsledek byl nakonec pozitivní. V kategorii čtvrtých
tříd se na třetím místě umístila Barbora Havlíčková, s níž se radovali
i její méně úspěšní spolužáci, které
vlastní výsledek zklamal.
V únoru proběhla ještě jedna významná soutěž. Do školního kola
turnaje v přehazované se zapojilo
celkem 8 smíšených družstev žáků
2. stupně. V každém družstvu musela hrát nejméně 3 děvčata.
V kategorii žáků 6.–7. tříd zvítězilo družstvo VII. A. Ve starší kategorii
8.–9. tříd se nejvíce dařilo družstvu
IX. A+C. Ve finále zvítězili deváťáci. Měli jasnou výškovou převahu
u sítě, ale sedmáci nic nevzdali a bojovali o každý bod. Vítězná družstva
obdržela putovní poháry, diplomy
a čokoládu. Ceny byly zakoupeny
z prostředků Školního sportovního
klubu AŠSK. Poháry do soutěže věnovala Mgr. Jaroslava Strouhalová.
Připravily: H. Čermáková,
D. Křížová, Š. Kubíčková,
J. Knotková a J. Stouhalová

Dláto a rašple? Pro žáky z Labské známé pojmy
C

o by dnešní děti udělaly, kdyby se jim doma rozbila židle? Pravděpodobně by odjely do
některého z obchodních řetězců
a vrcholem kutilství by bylo sestavení výrobku podle několikastránkového návodu a za použití
základního nářadí.
Základní škola Labská letos
spolupracuje se Středním odborným učilištěm Jílova v rámci
projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
mimo jiné na tom, aby se děti
dílny nebály a dokázaly se pustit
do opravy nebo třeba i do výroby
vlastních věcí.

Žáci se seznamují s různými
řemesly, s prací truhláře, instalatéra, malíře, klempíře a podlaháře.
A pod vedením mistra odborného
výcviku došlo i na zmíněnou židli
– právě ji si mohli sami vyrobit.
A to od začátku do konce. Připravený materiál si nejdřív museli
naměřit a orýsovat. Vyzkoušeli si
řezání, dlabání, práci s rašplí, vrtání, sestavení i slepení finálního
výrobku, který si odnesli domů.
Pochvaly se jim dostalo nejen ve
škole, ale jejich šikovnost ocenili
také rodiče. Jak se jim židlička podařila, vidíte na fotografii.
Lenka Smékalová
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Masopust ve Starém Lískovci
J

ako již každoročně uspořádal
sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec masopustní veselice
v naši městské části.
Vše začalo ráno v sobotu 14. úno
ra letošního roku, kdy se vydal za
doprovodu malé muziky po Starém Lískovci průvod nejrůznějších
masek a maškar. Byli to převlečení
dobrovolní hasiči a členové místní
Orelské jednoty.
Večer v krásně vyzdobené a hoj
ně zaplněné starolískovecké sokolovně probíhala Ostatková maš-

karní merenda. Na počátku plesu
všechny přítomné a hosty v čele
se starostou naši městské časti
panem Krásným a zástupci Orla,
Sokola a Tatranu Starý Lískovec
přivítal místostarosta našeho sboru
dobrovolných hasičů pan Pecha.
V širokém repertoáru hudební
skupiny The Box si snad každý našel tu svoji píseň nebo melodii, na
kterou s maškarami zpíval a tančil
v nejrůznějších rytmech.
V přestávce mezi hudebními
bloky několik odvážných zápolilo

v hasičské soutěži o nejrychleji rozhozenou a svinutou hadici. Vítěz
zaslouženě obdržel láhev vína.
O půlnoci proběhlo slosování
bohaté tomboly a většina lidu se
dále bavila až do brzkých ranních
hodin.
V neděli 15. února odpoledne
do sokolovny v doprovodu svých
rodičů přišly děti převlečené do
nejrůznějších masek a za pohádkové bytosti na Dětský maškarní
ples. K vidění zde byli princové,
princezny, kovbojové a spousty

dalších krásných masek, pro něž
bylo připraveno mnoho soutěží,
her a také cen v dětské tombole.
Za hudebního doprovodu děti
společně s klaunem tančily a různě dováděly až do večera.
Závěrem patří velké poděkování
především členům sboru dobrovolných hasičů, Úřadu městské
části Starý Lískovec a místní Orelské jednotě, bez kterých by se tyto
akce nemohly uskutečnit.
Karel Maršálek
SDH Starý Lískovec

Minibike není jen pro děti milionářů
Drahý sport, u nějž šplhají náklady do milionů. Takovou pověst má silniční motocyklové závodění v České republice.
Projekt Malminibike akademie Masarykova okruhu dokáže rodičům opak. Děti si mohou sport vyzkoušet na začátku jen
s minimálními náklady a i v dalších letech je finanční náročnost odstupňovaná. Ideální příležitostí k prvnímu seznámení
s malou motorkou je dubnový nábor na Masarykově okruhu.

N
Tréninkový sportovní program pro děti a mládež
Pravidelné tréninky jízdy na minibicích a fyzická příprava dětí
Vyhledávání a výchova talentovaných motocyklových jezdců
Letní příměstské soustředění
Organizace minibikových závodů – Brněnská liga, Minimotocup 2015

Den otevřených dveří Akademie
3. 4. - 5. 4. 2015
Minibiková dráha Masarykova okruhu

Nábor nových dětí, modelové ukázky tréninkových prvků,
možnost vyzkoušet si minibike, zábavné odpoledne pro děti.
Všechny informace naleznete
na www.automotodrombrno.cz a www.malminibike.cz

www.malminibike.cz

a minibikové dráze Masarykova okruhu začínali jezdit všichni úspěšní čeští
jezdci. Karel Abraham i Jakub Kornfeil na
asfaltu na Kývalce „dorostli“ k dospělým
motorkám, stejně jako nová česká naděje
v seriálu mistrovství světa Karel Hanika.
Ten dokonce dodnes drží traťový rekord
minibikové dráhy. „Lidé, kteří by chtěli děti
k motorkám vést, mají obvykle strach, že
i u minibike budou na sezonu potřebovat
stovky tisíc korun. My jim naším projektem
chceme ukázat, že to tak není,“ vysvětluje
Petr Klug, vedoucí projektu Malminibike.
Cílem je přitáhnout k motorkám víc dětí,
tak aby vznikla kvalitní členská základna,
ze které mohou růst nové talenty pro „dospělé“ motorky. „Dnes máme ve světovém
šampionátu tři jezdce. Na zemi naší velikosti je to zázrak. Pokud to tak chceme udržet
i do budoucna, je nutné s mládeží systematicky pracovat a přitáhnout ke sportu
nejvíc dětí právě v době, kdy mají vrcholoví
čeští jezdci úspěchy,“ vysvětluje motivaci
pro vznik projektu Malminibike akademie
výkonná ředitelka Automotodromu Brno
Ivana Ulmanová.

Do minibikového světa může díky Malminibike akademii naskočit prakticky každé
dítě školního věku. „Na začátku je systém
nastavený tak, že děti trénují za poplatek
800 korun měsíčně a nemusejí mít žádné
vybavení, ani minibike. V této ceně jsou zahrnuté čtyři devadesátiminutové tréninky
na minibike a samozřejmě i další příprava,“
vypočítává Klug. Pokud dítě motocyklový
sport chytí a rodiče souhlasí, může naskočit
do celé sezony.
Úplně první seznámení s minibike mohou děti úplně nezávazně vyzkoušet při
náborových dnech na Masarykově okruhu,
které jsou naplánované na 3.–5. dubna.
Celoroční program Malminibike akademie samozřejmě nestojí jen na ježdění na
motorkách. „Jde o sport jako každý jiný.
Děti mají i přípravu „na suchu“, spolupracujeme s odborníky na fyziologii, výživu
i rehabilitaci. Cílem je etablovat silniční
motorky jako jakýkoliv jiný sport. Tak aby
jej děti mohly dělat rekreačně, a ty nejtalentovanější a nejvytrvalejší postupně mohly
přesednout na velké motorky a začít se
sportu věnovat vrcholově,“ uzavírá Klug.
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Studenti z hotelové školy pod štíty Alp
D

vacet lednových dnů strávili
žákyně a žáci Hotelové školy na Bosonožské ulici v Brně na
stáži v partnerské hotelové škole
Salzburger Tourismusschule se
zaměřením na hotelnictví a cestovní ruch v rakouském lázeňském
městě Bad Hofgastein. Studijního
pobytu se tentokrát zúčastnili Josef Šiška, Veronika Jochcová, Dominika Čadeni a Daniel Měřínský.
Náplň stáže byla rozdělena do
několika částí. Žáci se zúčastnili
teoretické výuky ekonomiky a managementu v anglickém jazyce,
společně s rakouskými spolužáky
ve cvičné kuchyni připravovali speciality místní kuchyně (například
polévku s krupicovými noky, pravý
vídeňský řízek a ragú z telecího
masa), ve cvičné restauraci poznali
nové způsoby práce před hostem,
procvičili si přípravu míšených nápojů a flambování masa.
Velmi přínosná byla praxe
v kuchyni i obsluze ve spolupracujícím luxusním hotelu Grand

Park Hotel. Už jen seznámení
se zákulisím a organizací práce
v kuchyni a restauraci pětihvězdičkového hotelu bylo pro žáky
velkým a nesmírně zajímavým
zážitkem. V obsluze si kromě toho
pocvičili praktické dovednosti při
prostírání stolů a obsluze hostů, v kuchyni se mohli ve větší
či menší míře osobně zúčastnit
přípravy vyhlášených delikates

elkem sedmnáct dvojic žáků
se zúčastnilo v únoru školního kola Speciální olympiády pro
děti se speciálními vzdělávacími
potřebami ze 3.–5. ročníku. První
místa obsadily dvojice Nela Duchoňová – Kateřina Žaloudková
z 3. A, Adam Matějíček – Jakub
Špok ze 4. C a Daniel Gamba
s Kryštofem Malárem z 5. A.
Právě tyto tři dvojice budou reprezentovat i v městském kole,
které se koná na Základní škole
Bosonožská ve Starém Lískovci.
Soutěžit budou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z Brna
i jeho okolí.
Letos se olympiáda uskuteční
15. dubna. Mezi soutěžícími budou už podesáté žáci se specifickými poruchami učení, které diagnostikovalo poradenské zařízení.
Oproti předchozím rokům budou
tito žáci 3., 4. a 5. ročníku soutěžit
ve dvojicích. Obsahem soutěže
budou zábavné úkoly z oblasti
zrakové a sluchové analýzy a syntézy, prostorové orientace, grafomotoriky, atd.
Jsou stanoveny dva termíny
soutěže. Školy, které se přihlásí

Wiesinger při příležitosti návštěvy
ředitele Hotelové školy v Kodani
pana Sörena Kristiansena. Pozvání přijali také starosta města Bad
Hofgasteinu člen rakouské vlády
pan Reinhold Hawle.
Ačkoliv pracovní program stáže
byl opravdu bohatý, našel se i čas
na prohlídku malebného údolí
s výletem do blízkého lyžařského střediska Bad Gastein či na
procházky spojené s ochutnávkou mnoha vynikajících místních
dezertů. Vedení hostitelské školy
umožnilo žákům rovněž návštěvu
termálních lázní a několik kilometrů vzdálených unikátních léčebných štol.
Na závěr celého třítýdenního
programu získali jeho účastníci od
partnerské školy oficiální osvědčení o absolvování odborné stáže.
Mnohem cennější jsou ale nabyté zkušenosti, které žáci a žákyně
ocení v budoucí praxi.
Zuzana Turzíková

Speciální olympiáda
C

pod vedením šéfkuchaře Grand
Park Hotelu pana Franze Huicka.
Povzbuzením pro žáky a žákyně bylo kladné hodnocení jejich
ochoty, zručnosti a šikovnosti ze
strany personálu hotelu.
Společenským vrcholem pobytu byla účast na slavnostní večeři
spolupořádané ředitelkou Grand
Park Hotelu paní Claudií Wachter a ředitelkou školy paní Marií

do 1. skupiny, budou soutěžit od
8.30 do 9.30 hodin (příchod do
školy a registrace žáků proběhne nejdříve od 8.00 hodin). Školy
2. skupiny, které přijedou z větší
dálky, budou soutěžit od 10.30 do
11.30 hodin (příchod do školy a registrace žáků proběhne nejdříve
od 10.00 hodin). Žáci si přinesou
přezůvky, psací potřeby, pastelky,
nůžky a lepidlo.
Školy mohou přihlášky zasílat
do čtvrtka 9. dubna elektronicky
(e-mail: kotolanova@zsbos9.cz).
Do těla emailu napište: název ZŠ,
jména dvojice žáků se SVP, ročník a jeden z vybraných termínů.
Všechny informace naleznete také
na www.zsbos9.cz.
Před konáním speciální olympiády proběhnou pro širokou rodičovskou i odbornou veřejnost také
ukázkové hodiny v dyslektických třídách 3., 4. a 5. ročníku. Ve
středu 18. března tak mají všichni
návštěvníci možnost zhlédnout
styl výuky, vidět prostory naší základní školy a získat veškeré bližší
informace.
D. Kotolanová, K. Kopecká

Fotogalerie: vepřové hody
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Vzpomínka na starolískovecké odbojáře
T

isíce Brňanů denně chodí po
městě kolem budov, které za
sebou mají „nacistickou“ minulost.
Na Mozartově ulici sídlilo vedení
gestapa – státní policie, později se
přesunulo do budovy Právnické fakulty na Veveří. Kounicovy koleje,
které přestaly studentům sloužit
v listopadu 1939, se staly obávaným policejním vězením, stejně
jako koleje Sušilovy. Celkem jimi
prošlo 45 tisíc vlastenců, 1500 jich
bylo popraveno, další byli odesláni
do koncentračních táborů. A mezi
nimi i obyvatelé Starého Lískovce.
Jedním ze sedmi set lidí, kteří
nevyšli živí z Kounicových kolejí,
byl starolískovecký občan, pan Josef Jemelka ze mlýna. V odbojové
organizaci Obrana národa, jejímž
potíráním byl pověřen referát pro
potírání nekomunistického odboje

sídlící na Sušilových kolejích na
Klácelově ulici, byl zapojen například Josef Klobás. Důstojník československé armády byl v rámci
Obrany národa pověřen organizací
úseku Lískovec pro celonárodní
povstání. Po nepovedeném pokusu o útěk přes hranice pokračoval
v odbojové činnosti, v roce 1940
byl ale zatčen. Ze Sušilových kolejí
putoval do dalších věznic, nakonec byl popraven v roce 1943 ve
Frankfurtu nad Mohanem.
Ve stejné věznici zemřel i další
člen Obrany národa Josef Pšikal,
utéct se podařilo Oldřichu Ševčíkovi, který se později zapojil do
bojů v Anglii.
Vězněni byli farář Benedikt Švan
da, ředitel školy Alois Buchman,
učitel Miroslav Smrž, občané Jan
Hudec a Antonín Matoušek.

Do Jugoslávie odešel bojovat
pan Miroslav Zámečník, do Anglie
se podařilo uprchnout i Janu Vojtěchovi a Františku Navrátilovi, jehož
otec, matka a sestra byli vězněni.
Odboje se zúčastnila i sokolská
odbočka „Jindra“ v čele s velitelem
Bohumilem Weislamplem. Zapojeni byli i komunisté František Válek,
Emanuel Sýkora, František Špaček
a další.
Zvláštní pozornost si zaslouží
skupina mladých z Hnutí slovanské
domoviny, která působila v rámci
Brna a širokého okolí. Měla na dvě
stě členů. Zakladatelem a uznávaným velitelem byl mladý občan Starého Lískovce Vlastislav Kroupa. Ani
on se bohužel konce války nedožil,
popraven za odbojovou činnost byl
rok před koncem války – 27. dubna 1944. Bylo mu čtyřiadvacet let.

Mezi členy této skupiny patřili
i další občané Starého Lískovce.
Vězněni byli Vlastimil Křivánek
a Antonín Liška, ve skupině působili i Karel Svoboda a Bohumil
Žďárský. Díky velmi dobré konspiraci unikala skupina až do roku
1942 pozornosti gestapa. Zásluhou zrádce pak bylo postupně 67
členů skupiny zatčeno. Jeden byl
zastřelen při zatýkání. Ostatní byli
vězněni a vyslýcháni v Kounicových kolejích. Tři zde byli popravení. Ostatní byli převezeni do Polska
a ve věznici v Breslau postaveni
před soud. Dostali různě velké
tresty, 7 členů skupiny, mezi nimi
i náš Vlastimil Kroupa, pak dostalo
trest nejvyšší – trest smrti.
Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák

Do knihovny za Taiwanem i roztodivnými záložkami
Starolískovecká pobočka Knihovny Jiřího Mahena
na Kurské 1 nachystala pro své příznivce – a nejen pro
ně – na následující dva měsíce několik zajímavých akcí.
Pokud vás zaujala fotografie doplňující tento text,
pak byste určitě neměli vynechat besedu Taiwan:
krásný ostrov, na níž vám o dálném východě bude
povídat cestovatelka Veronika Tomanová. Beseda se
koná v úterý 14. dubna v 17 hodin.
Zapomenout svoji záložku v půjčené knize není
nic neobvyklého. Když pak v knihovně dají všechny
roztodivné předměty sloužící k založení stránky, kam

čtenář došel, dohromady, vznikne zajímavá směsice.
Tak proč se jí nepochlubit? Pokud vás zajímá, čím vším
se dají stránky založit, stavte se v knihovně kdykoliv od
18. března do 13. dubna. Třeba mezi zapomenutými
záložkami objevíte i tu svoji.
O svá výtvarná díla se pak se čtenáři knihovny podělí děti z dětského rehabilitačního centra Medvídek.
Výstava jejich výtvorů trvá od prvního dubna až do
konce prvního květnového týdne. A od 22. dubna stojí
za zhlédnutí i výstava fotografií Stanislavy Sadovské
a Jarmily Teglové. Potrvá až do 28. května.

Nepotřebné věci patří do „šupligu“
N

epotřebné věci nemusí nut
ně skončit v kontejneru nebo
popelnici. Co nevyužijete vy, může
posloužit jiným. A dokonce dvojnásobně. Právě taková je idea charitativních obchůdků, do kterých
můžete odložit věci, které vám
doma překážejí, nebo naopak
levně sehnat to, co odložil někdo
jiný. Peníze, které tímto způsobem
organizace provozující obchod
vydělá, putují dál k potřebným.
Jeden z takových obchůdků
najdete i na rohu ulic Cihlářská
a Antonínská (nedaleko zastávky
MHD se stejným jménem). Útulný
krámek s legračním názvem Šuplig
provozuje brněnská neziskovka
Liga lidských práv.

Pokud do něj cokoliv darujete
– a někdo další si to koupí – podporujete společně například fungo-

vání bezplatné právní poradny pro
pacienty nebo právní pomoc dětem
bez domova či lidem s postižením.

Název obchodu samozřejmě
odkazuje k „šuplíku“. Každý správný šuplík skrývá nějaké tajemství
a taková je i myšlenka obchodu.
Nalézt v něm můžete nepřeberné
množství pokladů – od oblečení
přes bižuterii, porcelán, sklo, knihy
nebo obrazy.
Interiér obchůdku má od Vánoc
díky studentce architektury Terezy Červené nový a osobitý ráz.
S výrobou netradičního nábytku
z vyřazených dřevěných palet pomáhali dobrovolně také učni ze
střední odborné školy Jilemnická
z Brněnských Ivanovic.
Otevírací doba obchůdku je ve
všední dny od devíti do osmnácti
hodin.
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Záchranná stanice
v Jinačovicích
Před měsícem vám Starolískovecký zpravodaj přinesl informaci o zahájení provozu záchranné stanice v Jinačovicích. Po
měsíci už mohou záchranáři počítat první „úlovky“. Během
měsíce se záchranná stanice postarala o netopýra, straku
a tři ježky. Zatímco netopýr a straka se dostali na stanici ve
stavu, kdy už jim veterinární péče nemohla pomoci, ježkům
se v Jinačovicích daří dobře a na jaře budou vypuštěni do
volné přírody.

P

rvním případem zvířete v nouzi byl netopýr nalezený v opuštěném domě v Bohunicích. Jednalo se o pravděpodobně předčasně
probuzeného netopýra rezavého,
který běžně zimuje ve škvírách
městských domů. Zvíře bylo natolik vysílené a dehydrované, že
se ho přes veškerou snahu nepodařilo zachránit.
Tři opuštěná mláďata ježka západního měla větší štěstí. Našel je
veterinární lékař na zahradě v Kuřimi, přesvědčil se, že jsou opuštěná
a vzal tehdy 100gramové ježky
k sobě domů. „Když se nálezce
dozvěděl o naší záchranné stanici,
rozhodl se je svěřit do naší péče. Je
poznat, že byly v dobrých rukou,

protože dnes váží téměř třičtvrtě kila
a jsou ve velmi dobré kondici. My se
o ně budeme starat až do jara a pak
je vypustíme do volné přírody.“, řekla
Jana Švaříčková, vedoucí stanice.
Posledním zatím přijatým zvířetem byla postřelená straka obecná. Rodina z olomoucka nalezla
na své cestě kolem Brna u silnice
zraněného ptáka a nejbližší záchrannou stanicí byly Jinačovice,
kam ho před dvěma dny přivezli.
Rentgenový snímek ukázal, že
střela zasáhla kost v křídle a nohu
a tato zranění byla natolik rozsáhlá, že bylo veterinářem rozhodnuto
provést eutanázii.
Monika Brindzáková

Portugalci poznávají Brno
U
ž druhá skupina portugalských studentů se pomalu
sžívá s Brnem a s Vysokou školou
obchodní a hotelovou na Bosonožské ulici. Právě její studenti se
stanou pro čtyři Portugalce na půl
roku průvodci brněnským životem.
V rámci programu Erasmus+ přiletěli do Brna z partnerské školy
Polytechnic Institute of Viana do
Castelo Paulo Alexandre Duarte
Ferreira, Bruno Amorim Duarte,
Bruno Miguel Costa Miranda, Luís
Filipe Ferreira Gonçalves a Alexandre Jorge Dias Ferreira dos Santos
studenti. Na tuřanském letišti přistáli 28. 1. 2015 a studentského
života si v České republice budou
užívat až do 30. června.
Studenty jsme vyzvedli 28. 1. ve
večerních hodinách na letišti v Tuřanech a tímto začal jejich studentský život v České republice. Spolu
s Lenkou Novákovou jsme studenty odvezli na vysokoškolské koleje,
kde jsme je ubytovali, udělali jim
krátkou exkurzi po ubytovacím
komplexu střední školy informatiky a spojů. V rámci prohlídky byli
studenti seznámeni s životem na
českých vysokoškolských kolejích.

Následující den jsme studenty
provedli po Brně, navštívili jsme
hrad Špilberk, podívali se na krásnou vyhlídku na Petrově a v neposlední řadě ukázali obchodní
centra Brna. V pátek 29. 1. bylo pro
studenty připraveno slavnostní
přivítání na Vysoké škole obchodní
a hotelové Brno, kde byli seznámeni s jejich studijním plánem, převzali si skripta v anglickém jazyce
pro příslušné vyučované předměty, a také byli přivítáni vedením
školy v čele s rektorem profesorem
Ignácem Hozou. Dále pak studenty
přivítal prorektor pro výzkumnou
činnost a rozvoj Jan Hrabě a také
institucionální koordinátorka programu Erasmus+ Radka Šperková.
Studenti se také setkali se svými
vyučujícími, byli jim představení zástupci studijního oddělení
a knihovny, provedli jsme je prostorami školy a vysvětlili jim pravidla a podmínky řádného studia
na VŠOH.
Věříme, že se studentům ze
zahraniční školy bude u nás na
jihu Moravy líbit a studium pro ně
bude přínosem.
Radomír Šteco

Děti mohou soutěžit se zoo Než šlápneme do pedálů

Z

oo Brno nabízí žákům základních škol a gymnázií zapojit
se do soutěže v rámci kampaně
WAZA (Světové asociace zoologických zahrad a akvárií), která letos
nese název „Biodiverzita – to jsme
MY“ a klade si za cíl pomoci nám
všem lépe porozumět propojení
člověka a přírody.
Biodiverzita – rozmanitost života v přírodě, její silné propojení
s našimi životy i s naší budoucností – to jé téma, která by mělo děti
poučit a inspirovat v letošní soutěži. Zamyslet se, co všechno máme
se zvířaty společné a jak i zdánlivě malý čin může mnoho změnit.
Uzávěrka soutěže je 7. dubna 2015
a slavnostní vyhlášení výsledků
proběhne 25. dubna 2015 v rámci
oslav Dne Země.
Cílem soutěže je zvýšení povědomí žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií o nutnosti
ochrany životního prostředí a změny životního stylu. Soutěž má tři
kategorie:
1. Výtvarná soutěž – určená pro

1. a 2. třídu ZŠ. Může se jednat
o libovolnou malířskou techniku,
její výběr je zcela ponechán na
učitelích a žácích.
2. Literární soutěž – pro žáky
3. až 5. Třídy. Úkolem je vymyslet
pohádku, ve které bude vystupovat alespoň jeden ohrožený druh
zvířete.
3. Literární soutěž – pro žáky
II. stupně. Úkolem je vymyslet povídku v rozsahu max. 3 normostran, jejíž téma souvisí s letošní
kampaní.
Pokud se do soutěže žáci zapojí, prosíme o zaslání maximálně
tří prací v každé kategorii. Ty pak
boudou v rámci Jihomoravského
kraje vyhodnoceny a odměněny
věcnými cenami. Soutěž spolupořádají Zoo Brno a studenti Provozně ekonomické fakulty MENDELU
v Brně. Nejlepší práce s uvedením
hesla SOUTĚŽ na obálce zasílejte
do 7. 4. 2015 (platí datum odeslání
poštou) na adresu:
Doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

S

lunečné počasí jarních dní každoročně vyláká do provozu mnoho vyznavačů cyklistiky. Bohužel ne
všichni respektují zákonem jasně
daná pravidla a často zbytečně riskují
svoje zdraví. Zcela samozřejmá by
před první jarní cyklovyjížďkou měla
být důkladná kontrola brzd, řetězu
a dotažení všech šroubů. Nestačíme-li na takové seřízení sami, svěříme
kolo odbornému servisu.
Abychom zdárně zdolali všechny
své cesty, není na škodu osvěžit si
alespoň základní pravidla. Dospělí
by měli být důslední v tom, aby na
silnici nepustili samotné dítě do
10 let, které se tam smí pohybovat
výhradně v doprovodu osoby, které už bylo 15 let. Všichni cyklisté do
18 let jsou za jízdy povinni použít
ochranou přilbu. Těm, kteří tuto
věkovou hranici překročili, se její
použití doporučuje.
V místech, kde je zřízen jízdní
pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je na křižovatce se semafory zřízený pruh pro cyklisty, musí

ho osoba na jízdním kole využít.
Cyklisté smějí jet pouze jednotlivě za sebou. Častým prohřeškem
bývá jízda v sedle kola po přechodu. Zákon však hovoří jasnou řečí:
cyklisté mohou jízdní kolo přes
přechod pouze vést vedle sebe.
A ještě zmínka k povinné výbavě.
Ta zahrnuje oranžové odrazky na kolech, červenou zadní odrazku, přední bílou odrazku, oranžové odrazky
na pedálech a dvě na sobě nezávislé
brzdy. Za snížené viditelnosti musí
na kole být ještě (vzadu) červené
a (vpředu) bílé světlo. Odrazky z povinné výbavy může cyklista nahradit
reflexními prvky na oblečení a obuvi. (Zvonek ani blatníky do povinné
výbavy kola nepatří).
A ještě varování na závěr: za jízdu po chodníku, po přechodu pro
chodce nebo za chybějící součásti
povinné výbavy viníkovi hrozí na
místě přestupku až 2000 korun; ve
správním řízení dokonce až 2500
korun.
Pavel Šoba, MP Brno
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„Fabrika“ vám změní pohled na Brno
B

rnu se říkalo „moravský Manchester“ ještě před pár desítkami roků. Že na textilním průmyslu stála prosperita jihomoravské
metropole v posledních několika
stoletích, se většina Brňanů učila
v zeměpisu nebo dějepisu na základní škole. Jenže textilní průmysl
je v Brně zakořeněný víc, než si
většina obyvatel města
dovede představit.
Do doby, kdy velcí
průmyslníci budovali
Brno jako metropoli,
vás dokonale vtáhne
výstava Moravský Manchester v Uměleckoprůmyslovém muzeu na
Husově ulici. Končí už
v půli dubna a za vidění
rozhodně stojí.
Zvlášť když se na její
přípravě podílela Kateřina Tučková, brněnská
historička a spisovatelka, která před dvěma
roky vydala skvělou
knihu Žítkovské bohyně, ve které umně
kombinuje románovou fikci se skutečnými
historickými událostmi.
Stejný postup Tučková
zvolila i při psaní knihy
Fabrika, která mapuje
dějiny textilního průmyslu v Brně. Knihu

můžete koupit přímo na výstavě,
ale expozici si víc užijete, pokud
si Fabriku přečtete předem. Díky
knize, která provází dějinami
brněnského textilního boomu
pohledem rodiny Offermannových, která se od konce 18. století
vypracovala na jednu z nejváženějších textilních rodin ve městě,

si k našim předkům – od továrníků
až po sirotky a obyčejné tovaryše
- vybudujete osobní vztah. A až
vstoupíte do budovy Uměleckoprůmyslového muzea a před vámi
se objeví impozantní prosvícená
nástěnná mapa textilních areálů
v Brně, budete se cítit mnohem
důvěrněji. A výstava vás mnohem
víc zasáhne, když si za
každým suknem, za vystaveným tkalcovským
strojem, za každou fotografií továrny budete
moci rovnou představit
konkrétní příběh, kterými vás kniha – byť
přiznává, že kvůli chybějícím historickým
pramenům je do jisté
míry fikcí – zásobuje až
v přemíře.
A ještě na jedno se
můžete spolehnout
– na Brno se pak budete dívat jinýma očima.
Řada bezejmenných
a zchátralých areálů,
kolem kterých dennodenně jezdíte tramvají
nebo autem, se spojí
s jejich historií a obdobím, kdy Brno opravdu
bylo metropolí, která se
nemusela krčit ve stínu
mezi Vídní a Prahou.
(red)
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Koncert ke
Dni matek nejen
pro maminky
Občanské sdružení Ženy50
pořádá již 8. koncert ke Dni
matek, spojený s vyhlášením
výsledků 7. ročníku fotografické soutěže Úhel pohledu,
jejímž cílem je přiblížit svět
žen 50+ a vidět ho i jejich
očima.
Tentokrát vystoupí se svým
dárkem všem maminkám
a ženám smyčcový kvartet NOSTALGIA QUARTET
ve složení Jakub Výborný,
Bohumír Strnad, Otakar
Salajka a Radan Vach a sólistka opery Slezského divadla
v Opavě Olga Procházková,
kterou na klavír bude doprovázet Doc. Mgr. Šárka
Králová.
V jejich podání zazní sklad
by George Gershwina, Jaromíra Hniličky, Jaroslava Ježka,
slavné operní árie z děl Charlese Gounoda, Pucciniho, Antonína Dvořáka a další hudební
perličky.
Koncert se uskuteční v neděli 10. května 2015 v 19 hodin v sále Otakara Motejla
v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39,
Brno. Vstup zdarma.

Jak „vyvařit“ peníze na dobrý nápad pro Brno
Máte nápad, jak oživit Brno? Pak na něj můžete zkusit získat
peníze přes Brněnský vývar – soutěž projektů, které mohou
pozitivně ovlivnit podobu města. Právě probíhá jarní kolo
Brněnského vývaru, které vyvrcholí soutěžním kláním čtyř
vybraných projektů 15. dubna.

J

arní kolo Brněnského vývaru navazuje na první úspěšný soutěžní večer, během kterého soutěžilo
pět projektů. Zajímavé projekty
pro Brno přišlo podpořit téměř
160 diváků. Vyhrál projekt Bajkazyl
Brno připravený organizací Ratolest Brno. Autoři projektu Bajkazyl
Brno získali od diváků výhru 27
tisíc korun. Za vítěznou částku budují cyklistickou dílnu, kavárnu
a kulturní scénu v jednom.
Princip Brněnského vývaru je
jednoduchý: autoři vybraných projektů budou mít na představení

svého záměru 7 minut a prostor
k otázkám dostane i publikum.
Projekt, který získá nejvíce hlasů
od diváků, si odnese vybranou
částku ze vstupného. Částka záleží
na zájmu diváků, při zopakování
úspěšného zájmu z podzimu může
získat vítězný projekt okolo 15–17
tisíc korun.
Šanci ukázat se na Brněnském
vývaru a vyvařit si hrnec plný peněz mohou dostat téměř jakékoli
projekty. Jediným omezením je
realizace projektu v Brně, nebo
jeho okolí. Větší šanci vyhrát bu-

dou mít projekty s jasným konceptem, byznys plánem, nebo již
realizovanými aktivitami. Zúčastnit
se tak mohou skupiny studentů,
zaběhnuté brněnská organizace
či začínající firmy. Oblasti, kterých by se měl projekt dotýkat,
nejsou nijak omezeny. Může jít
o vylepšení veřejného prostoru,
řešení sociálních či ekologických
témat, umělecké nebo architektonické záměry, výrobu čehokoli
nebo prostě dobrý nápad, který se
stane úspěšným podnikatelským
záměrem.
„Nadchl nás velký zájem aktivních formálních i neformálních
sdružení poprat se o šanci představit svůj nápad pro Brno na prvním
Brněnském vývaru i obrovský zájem
diváků, kterých se sešlo přes 160.

Rádi proto plníme náš veřejný závazek uspořádat na jaře letošního
roku další soutěžní klání zajímavých
nápadů pro Brno. Věříme, že se najde další várka odvážných záměrů,
které budou chtít proměnit veřejný
prostor města, otevřít sociální nebo
kulturní témata, či nabídnout svůj
tip pro podnikání s příběhem,“ uvádí
Kristýna Vobecká a Martin Sedlák,
koordinátoři Brněnského vývaru.
Brněnský vývar pořádá neformální skupina ve svém volném
čase na neziskové bázi. Inspirovala
se projektem z amerického Detroitu – a to i názvem. V originále
se totiž soutěž jmenuje „Detroit
Soup“, tedy detroitská polévka.
V Česku je pak předobrazem obdobný Pražský vývar.
(red)
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Šikovné ruce
Velikonoční vajíčka
zdobená ubrouskem
Co potřebujeme:
12 vajec vařených, vychlazených
3 papírové ubrousky s potiskem
2 vaječné bílky lehce prošlehané
Jak na to:
Vezměte ubrousky a oddělte vrchní tištěnou vrstvu. Každý ubrousek nastříhejte na čtyři čtverce.
Namočte štětec do rozšlehaných
bílků. Položte ubrousek na vajíčko a štětcem ubrousek uhlazujte.
Přebytečný ubrousek ustřihněte
a vejce nechte uschnout na papírové utěrce. Vařená vajíčka vám
vydrží čtyři dny v ledničce.
Taťana Absolínová

Tramvaj vyzná lásku za vás
O

d 4. března jezdí po Brně nová
tramvaj. Název je tajemný
– PS tramvaj. Vysvětlení je však
celkem prosté. Reklamní vitríny
v celé tramvaji dává Dopravní
podnik města Brna k dispozici samotným cestujícím. Ti prostřednictvím tramvaje mohou vzkázat
komukoli cokoli, samozřejmě v
mezích slušnosti. Umístění vzkazu
je bezplatné.
„Dnešní doba nahrává spíše
moderním komunikačním technologiím, navzájem jsme neustále ve spojení díky mobilním
telefonům a internetu. Klasické

pohlednice nebo vzkazy na ledničce ale mají stále své kouzlo a
právě takové „retro“ dokáže dnes
mile překvapit. Proto si myslím, že
z možnosti vzkázat svým blízkým
cokoli v tramvaji budou cestující
nadšení. Je to jeden ze způsobů
jak městskou hromadnou dopravu
popularizovat,“ uvedl při představení speciální tramvaje generální
ředitel DPMB Miloš Havránek.
Podobný koncept zatím jinde v
Česku nefunguje, takže PS tramvaj
je první svého druhu v republice.
„Je to rozhodně netradiční způsob
jak třeba babičce popřát k naroze-

ninám nebo vyznat lásku. Aktuální
polohu tramvaje si může kdokoli
najít prostřednictvím mobilních
aplikací. Vzkazy budeme obměňovat každé dva týdny,“ vysvětlila Eva
Lukavská, správní ředitelka DPMB.
Zájemci o umístění vzkazu do PS
tramvaje donesou do Informační
kanceláře DPMB už vytvořený plakát o rozměru A4. Vzkazy nesmí
mít reklamní charakter, nesmí
obsahovat telefonní čísla nebo
webové adresy a také nesmí být
vulgární. Dvakrát do měsíce budou letáky v tramvaji vyměněny
za vzkazy nové.

Inzerce

Gourmet

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

Kuřecí salát

Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.
Mladí novomanželé stěhující se Brna hledají ke koupi byt 3+1 – 4+1,
s výtahem, sklepem a komorou. 604 296 215.
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/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!
Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
Hledám ke koupi menší byt do dispozice 2+1 v blízkosti svého zaměstnání. 604 296 216
Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
Prodám pošt. známky, 1200 ks za 500 Kč. Tel. 608 408 262.
Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 605 98 38 53
PRODÁM GARÁŽ v 1.PP garáží na ul. Petra Křivky v Novém Lískovci.
Orientována směrem do volného prostoru k ul. Oblá, opatřena vnitřní
omítkou a zářivkovými světly. Tel. 792 284 933, 792 284 932.
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Ingredience:
2 kuřecí stehna (600 g), 3 stroužky
česneku, rozmarýn, olivový olej,
2 rajčata (300 g), 85 ml řeckého
jogurtu, 1 jarní cibulka, citronová
kůra, worcestrová omáčka, tabasco, petrželová nať, sůl
Postup:
Stehna dejte do pekáčku, přidejte
neoloupané stroužky česneku, větvičku rozmarýnu a vše pokropte
olejem a v troubě upečte.
Upečené kuře nechte vychladnout, odstraňte kůži a maso natrhejte na malé kousky.
Jarní cibulku i se zelenou natí nakrájejte na kolečka a přimíchejte
ji ke kuřecímu masu a nakrájeným
rajčatům. Salát dochuťte 4–5 kapkami worcestrové omáčky, trochou tabasca, 1 lžící nasekané
petrželové natě, nastrouhanou
citronovou kůrou, dosolte podle
chuti a nakonec vmíchejte řecký
jogurt.
K pití doporučuji bílé suché víno.
Taťana Absolínová
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O P R AV Y
O DĚ V Ů

ve St.Lískovci, ul. U Pošty 7

tel. 776 131 123
otevírací doba:
úterý, čtvrtek 9–12;13–17
nebo dle tel. domluvy.
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SeniorPohoda, z.ú.
Moravské nám. 13, Brno

Tel: 777 404 989, IČ 3736334

www.seniorpohoda.cz
seniorpohoda@seniorpohoda.cz
nabízí seniorům a tělesně postiženým
- Pomoc s oblékáním, s hygienou,
s přesunem na lůžko nebo vozík
- Dovoz obědů a úklid domácností
- Nákup potravin, drogerie, léků
- Doprovod k lékaři, na vycházky
- Vyřizování žádostí na úřadech a jiné

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA
www.nabyteknovapohoda.cz

ní kvalita
Nadstandard cenu
za rozumnou

Česká výroba – Jistá kvalita

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
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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

Plesová sezóna Hotelu Myslivna Brno
Vážení hosté, na jaro 2015 jsme pro Vás v našem hotelu opět připravili
řadu kulturních akcí a gastronomických specialit.

Gastronomické akce:

V měsíci březnu se v naší hotelové restauraci podávají jarní speciality.
1. až 12. dubna se můžete těšit na speciální Velikonoční menu.
Více informací
A měsíc květen bude ve znamení chřestových dnů.
a rezervace:

Kulturní akce:

Pálení čarodějnic na terase Hotelu Myslivna – čtvrtek 30. 4. 2015

LÉKÁRNA

Novinka – zákaznické karty

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

+420 547 107 555
info@hotelmyslivna.cz
www.hotelmyslivna.cz

Těšíme se na nové
i stávající klienty.

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

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
Křenová 52
Brno

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

ŽALUZIE SÍTĚ
MARKÝZY
vertikální, horizontální žaluzie ISSO

sítě proti hmyzu – okenní, dveřní


markýzy, parapety, rolety

garážová vrata, plastová okna

čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.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

