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Starosta: Na okupační zločiny nesmíme zapomenout

Koho Starý Lískovec ocení? Návrh můžete podat i vy

Šestnáctiletý Josef Žemlička 
vyrazil 21. srpna 1968 z Omic 

do Brna. Jel se prý přeptat, jak to 
bude s chmelovou brigádou, na 
kterou měl jako učeň podniku 
ZKL v Líšni odjet. Jenže neodjel. 
Nedojel ani do města. Jeho život 
skončil na Jihlavské ulici po zá-
sahu dvěma střelami sovětského 
vojáka. Tragickou událost, od níž 
letos uplynulo 47 let, si v den vý-
ročí okupace armádami Varšavské 
smlouvy připomněli u pamětní 
desky v Jihlavské ulici i starosta 
Starého Lískovce Vladan Krásný 
a místostarosta Jiří Dvořáček.

„Příběh Josefa Žemličky je tra-
gický v tom, že obětí se stal na-
prosto nevinný kluk a že za jeho 
smrt nebyl nikdo potrestán. Uka-
zuje zločinnost samotné okupace, 

Letos Starý Lískovec ocení osoby, které 
k němu mají vztah, nebo kteří šíří jeho 

věhlas. O tom, kdo cenu městské části získá, 
můžete nepřímo rozhodnout i vy. Osobnosti, 
které si podle vás ocenění zaslouží, můžete 
během podzimu nominovat.

Pravidla říkají, že cena se uděluje jako mo-
rální ocenění osob, které jsou pro Starý Lís-
kovec významné, mají k němu vztah, nebo 
jejichž skutky, práce, díla či objevy se zasloužily 
o regionální, národní či mezinárodní věhlas 
městské části. Dané jsou i oblasti, ve kterých se 
cena uděluje – hospodářský rozvoj, technický 
pokrok, přírodní vědy, společenské vědy, archi-
tektura a urbanismus, užité umění, výtvarné 

umění, hudba, literární činnost, dramatické 
umění, sport, žurnalistika a publicistika, vý-
chova a vzdělávání.

Cena může být udělena žijící osobnosti, stej-
ně jako in memoriam, oceněné osobnosti vybe-
re Rada městské části. Ta vychází z písemného 
zdůvodnění návrhu, pokud tedy víte o někom, 
kdo si tuto cenu zaslouží, dejte si práci s popi-
sem jejich úspěchů.

A co oceněný získá? Především jde o cenu 
čestnou, nicméně při slavnostním předává-
ní bude oceněné osobnosti předán diplom 
a věcný dar.

Vaše návrhy můžete posílat až do 20.  lis-
topadu vedoucí Odboru sociálního Renatě 

Kuklínkové poštou, nebo také na emailovou 
adresu renata.kuklinkova@staryliskovec.cz. 
Žádost musí obsahovat jméno a adresu navr-
hovaného, popis jeho aktivit a přínosu pro naši 
čtvrť, oblast činnosti, za kterou by mělo být 
ocenění uděleno a také souhlas oceňovaného. 
U nežijících osob je pak třeba dodat souhlas 
dědiců navrhované osobnosti.

Letos v lednu si cenu Starého Lískovce od-
nesli herečka Alena Antalová, vysokoškolský 
pedagog Miloš Jůzl, dřívější ředitel ZŠ Labská 
Lubomír Strnad a proděkanka Provozně-ekono-
mické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity Jana Stávková.

(red)

která znamenala na dalších dvacet 
let pro nás všechny konec šancí 
na demokratickou společnost,“ 
podotkl starosta Krásný.

Jak přesně Josef Žemlička zemřel, 
není dodnes úplně jasné. Jihlavská 
ulice byla tehdy zablokována, podle 
jedné z verzí vznikl na místě zmatek 
a jeden z vojáků začal bezhlavě stří-
let do davu. Mladého učně zasáhly 
dvě střely, zemřel na místě.

Pohřeb, který se konal o  pět 
dní později v Omicích, navštívilo 
i přes přísná bezpečnostní opatře-
ní státní moci na tři tisíce lidí. Jeho 
záznam, který se podařilo komusi 
natočit, se pak objevil v rakouské 
státní televizi jako doklad situace 
v Československu.

Josefu Žemličkovi by v březnu 
bylo 63 let. (red)

Zápisník starosty

Do lavic našich základních škol 
se první zářijový den usadilo 

mnoho nových prvňáčků. Je to 
pro ně velký životní krok a já jsem 
přesvědčený, že ti, kteří vsadili na 
starolískovecké školy, jej udělali 
správným směrem. Nastupují totiž 
na školy moderní - a nejde o sta-
vební stav budov, které jsme za 
posledních pár let posunuli o ob-
rovský kus dopředu, ale přede-
vším o přístup ke vzdělávání dětí. 
V době, kdy - slovy klasika - není 
třeba nic vědět, stačí to umět najít, 
stoupá důraz na schopnost orien-
tace ve společnosti, nejen na sa-
motné vědomosti. A troufám si říci, 

že naše školy tento trend 
zachytily a dokáží s ním 
držet krok. Nebo mož-
ná být i o krok napřed. 
Přeji všem prvňáčkům, 
aby si ze svých prvních 
školních dnů odnesli jen 
ty nejlepší vzpomínky, 
které je budou motivo-
vat a všem skvělým pedagogům, 
kteří na starolískoveckých školách 
působí, hodně trpělivosti a nadše-
ní ve vzdělávání dětí.

S  tím i  souvisí dokončované 
akce, které přes léto u nás probí-
haly. Většina oprav, rekonstrukcí 
a výměn v našich školách je smě-

řovaná právě na prázd-
niny. Největším letošním 
projektem je kompletní 
rekonstrukce ZŠ Boso-
nožská. Nejedná se jen 
o  kompletní zateplení 
obvodů budovy, střechy 
a výměny oken, ale i re-
konstrukce sociálních za-

řízení a sprch v tělocvičnách, svodů 
dešťových vod a další. Už se těšíme, 
jak budou v blízké době odstraně-
ny zbytky lešení a škola se zaskví 
v nové kráse tak, jak před rokem 
ZŠ Labská. I v ostatních školkách 
a školách se dodával nový nábytek, 
vybavení kuchyní a další potřebné.

Na závěr mi dovolte, abych vás 
všechny pozval na Den radnice 
a Inlinové závody. Den bude plný 
her pro děti, různých atrakcí, sou-
těží a vystoupení. A nebojte se 
přihlásit do Inlinových závodů. Zde 
platí plně Coubertinovo „Není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Jde 
přece hlavně o společné setkaní, 
zábavu, trochu protáhnutí těla 
a pěkně strávené odpoledne. Tak 
věřím, že se s vámi mnohými uvidí-
me na startu, případně se setkáme 
během odpoledne.

Přeji všem co nejpříjemnější září 
a ještě hodně sluníčka.

Váš starosta Vladan Krásný
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Prázdniny, zápisy… nový školní rok je tu

Hudební škola zve na ukázkové lekce

První den v  září začal nový školní rok 
2015/2016. Vyučovat se začalo na všech 

základních a středních školách, základních 
uměleckých školách a konzervatoří. První po-
loletí skončí ve čtvrtek 28. ledna 2016, poslední 
školní den připadá na čtvrtek 30. června 2016. 
A kdy školáci během této doby nebudou do 
školy muset? Kromě státních svátků je jako 
první čekají podzimní prázdniny připadající na 
čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Se středečním 
státním svátkem a víkendem tak školáky čeká 
pět dní volna.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve stře-
du 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. led-
na 2016, budou tedy kratší než v posledních le-
tech. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou 
na pátek 29. ledna 2016.

Jarní prázdniny má celá jižní Morava ve stej-
ném termínu, a to od 29. února do 4. března. 
Už necelé tři týdny potom si školáci užijí rané 
Velikonoce, volno začíná ve čtvrtek 24. března 
a doma budou školáci až do pondělní pomlázky 
28. března.

Naposledy do školy půjdou děti ve čtvrtek 
30. června, do lavic se pak vrátí opět ve čtvrtek 
1. září.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání 
proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 
15. ledna do 15. února 2016. Tento termín se 
vztahuje na školy všech zřizovatelů. Minister-
stvo vydalo v září 2014 metodické doporučení 
k organizaci zápisů k povinné školní docházce, 
které je vyvěšeno na webových stránkách mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy – 
www.msmt.cz

Omluva: V článku „Jubilan-
tům zazpívaly děti z ‚Elišky‘“, který 
vyšel v čísle 7–8/15 Starolísko-
veckého zpravodaje bylo mylně 
uvedeno místo konání akce. Ta se 
uskutečnila v Domově důchodců 
Mikuláškovo náměstí, seniorům 
zpívaly děti z mateřské školy na 
Labské. Chyba se týkala i dalších 
akcí v Domově důchodců na Mi-
kuláškově náměstí. Za záměnu se 
omlouváme pracovníkům i obyva-
telům domova, stejně jako dětem 
a pedagogům z MŠ Labská.

Hudební škola YAMAHA nabízí po mnoho desetiletí osvědčený sys-
tém praktického hudebního vzdělávání pro děti i dospělé, jehož 

základem je originální a zábavná „přípravka“ pro nemluvňata, batolata 
a předškoláky.

Za ní nemusíte ze Starého Lískovce nikam daleko. Bezplatné ukázkové 
lekce se v září a říjnu konají v září a v říjnu v naší městské části.
V nabídce jsou tyto kurzy:
Robátka (4–18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců–4 roky), Rytmické 
krůčky (4–6 let).

Více ínformací rodiče najdou na webových stránkách www.yamahaskola.cz/brno, obrátit se mohou i na Dagmar 
Polákovou na mailu polakova@yamahaskola.cz, případně na telefonních číslech 721 731 646 nebo 603 943 213.
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ZŠ Labská má před sebou nabitý školní rok

Loni byl začátek školního roku ve 
znamení velkých změn a oprav 

na budově školy, letos chceme 
nastínit, co nás čeká hlavně v ob-
lasti vzdělávacích aktivit. Hned na 
konci září proběhne na naší škole 
v rámci projektu „Edison“ týdenní 
pobyt sedmi studentů z různých 
zemí světa. Ve spolupráci s našimi 
učiteli budou celkem ve 140 vy-
učovacích hodinách seznamovat 
žáky s životem v jejich zemích. 
Výuka bude probíhat v angličtině 
a bude přizpůsobena věku dětí.

Dále se škole podařilo čerpat 
peníze z EU také na výjezd výběru 
dvaceti žáků 7.–9. tříd do oblasti 
Salzburska. Pětidenní pobyt bude 
pro žáky zcela zdarma a budou 
se během něho věnovat výuce 
němčiny i poznávání atraktivních 
míst. Velkou výzvou bude také 
možnost zapojit se na podzim do 
soutěže v anglickém jazyce pro 
4.–5. třídy, kterou bude naše ško-
la pořádat i pro žáky z okolních 
škol. K tomu je potřeba připočíst 

již tradiční jarní čtenářskou sou-
těž v angličtině, výjezd žáků do 
rodin v Anglii, lyžařský výcvikový 
kurz a rok od roku kvalitnější zá-
věrečné práce deváťáků. Všechny 
tyto aktivity mají za cíl zajímavě 
a užitečně zpestřit výuku, rozšířit 
všem dětem obzory jejich znalostí 
o světě kolem nás a těm šikovným 
a pilným umožnit posunout se ve 
vzdělání o kus dále.

Bezpečně na internetu? Pomůže právě internet
Kyberšikana, hoax, sexting. 
Pojmy, které před deseti 
roky téměř nikdo neznal, 
se s rozšiřováním internetu 
stávají stále významnějšími. 
A zároveň škodlivějšími.

Mobily, počítače a  internet 
se staly v posledních letech 

naprosto samozřejmou součástí 
životů většiny z nás. Usnadňují nám 
život, můžeme díky nim bez problé-
mů komunikovat s lidmi po celém 
světě, nakupovat z pohodlí obýva-
cího pokoje, vzdělávat se, bavit se.

S novými technologiemi se mu-
síme naučit zacházet, a to nejen po 
stránce manuální, ale především 
po stránce mentální. Poznat hoax, 
přistupovat obezřetně k nakládá-
ní s osobními údaji, vyhnout se 
kyberšikaně nebo sextingu není 
samozřejmé. Tak jako kdekoliv 
jinde je třeba se v kybersvětě učit 

orientovat. A zároveň to stejné 
naučit i děti, které s moderními 
technologiemi už vyrůstají.

Na těchto principech stojí pro-
jekt Kraje pro bezpečný internet. 
Jeho cílem je oslovit co nejširší 
a věkově různorodou veřejnost, 
a to především prostřednictvím 
aktualizovaných e-learningových 
lekcí, vědomostního soutěžního 
kvízu a kreativní soutěže pro žáky 
základních a středních škol v zapo-
jených krajích.

Právě on-line přístup k  pro-
jektu je velkou výhodou toho-
to projektu. Prakticky kdokoliv 
s připojením na internet může 
projít „výukou“ a nabyté znalosti 
si ověřit v on-line kvízu. Kurzy 

jsou zaměřeny na děti a mládež, 
rodiče a veřejnost, ale také na po-
licisty a sociální pracovníky. On-
-line kvíz a obsah kurzů vytvořilo 
Národní centrum bezpečnějšího 
internetu. Obsah kurzů vytvářela 
také Vyšší policejní škola Minis-

terstva vnitra v Praze. „Absolven-
ti“ se dozví celou řadu informací 
od toho, jak si zabezpečit mobilní 
telefon a  jeho připojení, až po 
nástrahy, za kterými se skrývají 
konkrétní lidé – ať už je jejich 
motivace jakákoliv.

V úterý 1. září začal na naší škole školní rok tradičním slav-
nostním přivítáním prvňáčků, kterých letos nastoupilo více 
než v předchozích letech. Pozdravit je a jejich rodiče přišli 
i zástupci obce – starosta Vladan Krásný a místostarosta 
Jiří Dvořáček.

Rodiče na 2. stupni si už mi-
nulý rok zvykali na systém elek-
tronické žákovské knížky. Letos 
bude v 5.–9. ročníku používána 
výhradně elektronická žákovská 
knížka, papírové už žáci nedostali. 
V 1.–4. třídě naopak chceme zatím 
setrvat na systému papírových de-
níčků a žákovských knížek, protože 
menším dětem udělá větší radost, 
když si nesou ohodnocení hned ze 
školy domů.

Musím také zmínit změnu místa 
a organizace příchodů a vyzvedá-
vání dětí ze školní družiny. V soula-
du s pokyny Ministerstva školství 
bylo potřeba dostat pod kontrolu 

příchod dospělých osob do budo-
vy. K příchodu a vyzvedávání dětí 
tak slouží nový prostor, kde jsou 
rodiče kryti před nepřízní počasí. 
Prostory jsou sledovány kamerami 
se záznamem a všechny herny dru-
žiny mají obrazovky monitorující 
příchod rodičů. Náklady nebyly 
malé, proto apeluji na rodiče, aby 
tento systém důsledně dodržovali 
a v případě nutné návštěvy ve ško-
le použili hlavní vchod s nutností 
nahlášení v kanceláři školy. Jde 
o větší bezpečí Vašich dětí.

Velmi oceňuji rodiče, kteří se 
snaží spolupracovat se školou, po-
máhají se sběrem papíru svých 
dětí, nabízejí sponzorskou pomoc 
nebo například poskytnou uby-
tování zmíněným zahraničním 
studentům. Bez Vaší pomoci by 
se mnoho věcí organizovalo mno-
hem hůře, vždyť jen díky sběru 
papíru se za rok a půl nakoupil 
nábytek a vybavení tříd i družin 
za přibližně 50 tisíc korun.

Jménem všech zaměstnanců 
přeji žákům i  rodičům v tomto 
školním roce hodně úspěchů 
a dobrou vzájemnou spolupráci.

Petr Urbánek
ředitel školy
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Zámky, příroda, tanec. Co dělali senioři?
Senioři ze Starého Lískovce za 

sebou mají aktivní léto, které 
by jim mohl závidět kdejaký člověk 
v produktivním věku. Podívejte se 
s námi na výčet míst a akcí, které 
členové Klubu důchodců – nová 
zástavba navštívili. Na některá se 
vydali i díky dotaci, kterou klubu 
poskytuje městská část Brno-Starý 
Lískovec.

Za uplynulé období jsme na-
vštívili:
– taneční odpoledne v Bosono-

hách, kde se setkáváme s ostat-
ními členy z Brna,

– módní přehlídku na Dominikán-
ském nám. 2, kterou zorganizo-

vala Městská rada seniorů Brno,
– příhraniční slavnosti v Sadech 

Národního odboje na památ-
ku umučených a popravených 
Brňanů za 2. světové války,

– tanečky v  klubu v  Tuřanech, 
kde si zazpíváme a zatancuje-
me při melodiích našeho mládí. 
Setkání je vždy s ostatními kluby 
seniorů,

– výlet na Brněnskou přehradu, 
kterého se zúčastnily členky, kte-
rou jsou více jak 10 let v Radě 
seniorů,

– pracovní setkání předsedů klubů 
důchodců na Dominikánském 
nám. 2 v Brně,

– zorganizovali jsme oslavu svát-
ku matek v našem klubu, dále 
jsme se pak zúčastnili oslavy na 
Úřadu městské části Brno-Sta-
rý Lískovec a na Nové radnici 
v Brně,

– přijali jsme pozvání na hřiště do 
Jundrova, opět na akci měst-
ské rady seniorů, kde se opékaly 
špekáčky, tancovalo se a zpíva-
lo,

– pravidelně navštěvujeme klub 
na Křenové 67, kde městská 
rada seniorů organizuje pro 
seniory z celého Brna tanečky. 
Byli jsme vždy velmi spokojení,

– uskutečnil se výlet do Obřan na 

tamější farmu a do Mariánské-
ho údolí v Líšni.
Z přidělené dotace od úřadu 

městské části pro rok 2015, za kte-
rou velmi děkujeme, jsme dosud 
absolvovali:
– návštěvu zámku v Lysicích,
– rajhradského kláštera, kde byla 

výstava bylinek,
– slavkovského zámku, kde se 

konala výstava panenek.
Do konce roku zbývá ještě jedno 

čtvrtletí a věříme, že vymyslíme 
řadu dalších aktivit a návštěv.

Libuše Medková
Klub důchodců – nová zástavba

Chcete začít podnikat v České republice a 
potřebujete si vyřídit podnikatelské oprávnění?

Jaký formulář máte použít a které doklady 
předložit?

Nevíte, jaké jsou stanoveny požadavky pro 
získání oprávnění k podnikání ve Vašem oboru?

Který úřad je příslušný vydat Vám podnikatelské 
oprávnění?

Kontaktujte: jkm@brno.cz

Chcete zjistit, jaké formality musíte 
před výjezdem splnit?

Bude zakázka v zahraničí 
realizována prostřednictvím Vámi 
vyslaných zaměstnanců?
Potřebujete si vyjasnit, co znamená 
dočasné nebo příležitostné 
podnikání v zahraničí? 

Kontaktujte: jkm@brno.cz

Podnikáte v České republice a 
chcete realizovat zakázku v jiném 
členském státě EU?

členské země EU

Uvažujete o přesunu podnikatelské 
činnosti do jiného členského státu 
EU?

Chcete znát podmínky trvalého 
podnikání v jiném členském státě 
EU?

Potřebujete se dozvědět, na kterém 
úřadě v zahraničí vyřídíte 
podnikatelské oprávnění?

Kontaktujte: jkm@brno.cz

JKM - Jednotné kontaktní místo je součástí Živnostenského úřadu města Brna se sídlem Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 4. poschodí, dv. č. 441. Telefonní kontakt: 542 173 344, 542 173 375.
JMK poskytuje bezplatné poradenství. Bližší informace o službách poskytovaných JKM naleznete na webových stránkách www.brno.cz − Magistrát města Brna − Živnostenský úřad − Jednotné 
kontaktní místo.

Žáci hotelovky pojedou do Anglie

Hotelová škola Brno na ulici Bosonožská zajistila na podzim 
pro své žákyně a žáky v rámci operačního programu pro 

konkurenceschopnost velmi zajímavé aktivity.
V říjnu vyjede 20 žákyní a žáků na zahraniční jazykově-vzdě-

lávací pobyt do Velké Británie. Budou zde pobývat celý týden, 
absolvují jazykovou výuku pod vedením anglického lektora, celý 
den stráví v Londýně, kde navštíví všechny důležité a zajímavé 
památky místa. Celý tento pobyt včetně dopravy a ubytování 
je pro žákyně a žáky Hotelové školy zdarma.

Další aktivitou je vytvoření čtenářských dílen, které slouží jako 
prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 
Škola nakoupí velké množství knih, učebnic i elektronických 
čteček. Po absolvování čtenářských dílen určitě žákyně a žáci 
nebudou mít problémy s vykonáním maturitní zkoušky.

Nejen žákyně a žáci se zúčastní toho projektu. Hotelová školy 
vyšle i své pedagogy do zahraničí na jazykové kurzy, dále budou 
pedagogové pozorovat, jak se vyučuje na školách podobného 
typu v zahraničí.

Všechny tyto aktivity jistě přispějí, aby byla výuka v Hotelové 
škole ještě kvalitnější, zajímavější a pestřejší.

Tomáš Marousek, zástupce ředitele

Kompostujte za polovinu s dotací od Brna

O padesát procent levněji si už rok 
mohou Brňané pořídit kompostér. 

Zatím si dotované kompostéry pořídilo 
485 lidí. Projekt pokračuje i letos.
Město Brno dosud nabízelo dva typy 
kompostérů, nyní rada města schváli-
la nákup dalších dvou set kusů. Ty už 
budou jen v jedné velikosti – objem 
nabízeného kompostéru je 1000 litrů. 
Běžná cena jednoho kusu je 2350 ko-
run, občané za něj ale zaplatí polovinu, 
tedy 1170 korun. Zatím jsou k dispozici 
i kompostéry menší o objemu 400 litrů. 
Zbývá jich pětačtyřicet, jejich cena je 
po odečtení dotace 790 Kč.
Žadatel o kompostér musí mít trvalé 
bydliště v Brně, musí to být fyzická 
osoba starší osmnácti let a kompostér 
musí umístit v Brně. Podmínkou je i ab-
solvování školení o kompostování. Ta 
se konají ve stanovených termínech, 
a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru 

brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. 
Dotovaný kompostér si mohou účastní-
ci zakoupit hned po skončení školení. 
Žádat lze prostřednictvím webového 
formuláře (www.miniwaste.cz), nebo 
telefonicky prostřednictvím Odboru 
životního prostředí Magistrátu města 
Brna na čísle 542 174 552.
Kompostování přispívá k ochraně život-
ního prostředí. Snižuje se totiž množ-
ství sváženého komunálního odpadu 
a současně vzniká organické hnojivo. 
To se může využít na zahradě nebo 
i do květináčů. V konečném důsledku 
napomáhá kompostování i ke snižování 
emisí skleníkových plynů, protože při 
procesu dochází k ukládání vázaného 
uhlíku do půdy.

Jarmila Kaplanová
ÚMČ Brno-Starý Lískovec

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

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

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

 �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

 � Investor koupí byt k dalšímu pronájmu. Platba ihned. Cena dle velikosti. 
Bez RK! Tel: 602 833 381

 � Hledám pronájem pěkného bytu, balkon a zařízení výhodou. Děkuji. 
T: 721 195 834

 � Koupím chatu/chalupu v blízkosti Brna. Max. do 40 km. T: 774 340 338

 �Hledám kamarádku z Vinohrad! Alenko roz. Růžičková z Viniční – Židenic, 
nar. 1945, ozvi se mi. Soňa Suchomelová. Tel: 775 901 907

 � Sháním ke koupi byt v Lískovci, cena do 3.5 mil. Kč. RK prosím nevolat. 
Děkuji za nabídku. T: 732 434 910

 � Koupím rod. dům, cena do 8 mil. Opravy mi nevadí. Prosím nabídněte. 
Tel: 736 123 995. Děkuji.

 �Miniškolička Lísteček s angličtinou Kroupova 102a, 625 00 Brno-Starý 
Lískovec přijímá děti od 2,5 – 6 let. Tel: 734 727 964, (603 841 083), www.
listecek-ops.cz

 � Pronajmu garáž ve St. Lískovci ul. Šoustalova. Tel: 603 318 729

B16_A5_pohednice_final_press.indd   1
27/07/15   14:42

Jak na „šmejdy“? Seniorům napovědělo divadlo
Senioři jsou skupinou, kterou nej-

víc ohrožují takzvaní „šmejdi“. 
Toto označení se v poslední době 
souhrnně vžilo pro všechny neka-
lé obchodní praktiky, na kterých 
jsou právě senioři nejvíc „biti“. Právě 
tomuto tématu se věnovala před-
náška v Domově pro seniory na 
Mikuláškově náměstí. Zaštítila ji 
Kancelář veřejného ochránce práv 
a měla vpravdě netradiční pojetí. 
Interaktivní divadlo, vedené stu-
denty pedagogické fakulty, svou 
neotřelou a atraktivní formou na-
stínilo modelové situace, ve kterých 
se dnes a denně ocitají lidé z celé 
naší republiky. Nechyběl ani náčrt 
řešení, protože žádná situace není 
tak bezvýchodná, jak vypadá. Zvo-
lená forma je vhodným způsobem, 
jak seniory upozornit na nebezpečí 
číhající za zdánlivě usměvavými 
tvářemi prodejců.

Bezpečnosti se věnovala i druhá 
přednáška, kterou senioři na Miku-
láškově náměstí v poslední době 

absolvovali. Místo studentů ale 
dorazil člověk z praxe – policista 
Milan Gruška. Jeho přednáška se 
nesla ve velmi neformálním du-
chu, byla plná neotřelých příkladů 
z praxe a trefných vtipů.

Především pro občany seni-
orského věku, kteří jsou velmi 
snadnými oběťmi všech různých 
podvodníků a kapsářů, bylo to-
hle povídání jistě hodně přínosné. 
Vždyť stále celá řada z nich vyráží 
do obchodních domů na nákupy, 
do centra města do kaváren nebo 
na návštěvy. A právě tato velmi 
frekventovaná místa jsou přímo rá-
jem pro páchání nekalostí. A koho 
jiného si vybrat, než bezbranného 
staršího člověka.

Účastníci od policisty slyšeli 
mnoho různých tipů, jak se těmto 
nepříjemným situacím vyhnout, 
či minimálně co nejvíce zmírnit 
důsledky protiprávního jednání. 
Na řadu samozřejmě přišly i velmi 
obtěžující telefonní hovory s růz-

nými nabídkami, ať už na mobilní 
služby, nebo nekvalitní a nepo-
třebné spotřební zboží. Rozhodně 
se nejednalo o jednolitý monolog 
nadpraporčíka Grušky. Na řadu při-
šli i samotní klienti se svými dotazy, 
postřehy či v neposlední řadě ne 
úplně vítanými zkušenostmi, které 
se jim bohužel nevyhnuly.

Naopak středy patří v domově 
obvykle kulturním akcím. Oblí-
bené jsou především ty hudební. 
A z nich vyčnívá srpnová návštěva 
herečky a zpěvačky Moniky Malá-
čové a klavíristy Martina Jakubíč-
ka. Monika Maláčová nechala po 

celé společenské místnosti roze-
znít svůj krásný silný hlas a Martin 
Jakubíček zase naprosto uchvátil 
svým umem – hrou na klavír. Celé 
představení se neslo v retro duchu, 
čemuž odpovídal jak oděv paní 
Maláčové, tak i výběr písní a cel-
ková atmosféra. Zavzpomínat díky 
písničkám klienti mohli třeba na 
slavnou Adinu Mandlovou, Jaro-
slava Ježka nebo legendární Hanu 
Vítovou se skladnou Noční motýl. 
Celé odpoledne se neslo v nostal-
gickém duchu, a to v příjemném 
a žádoucím slova smyslu.

Tomáš Komínek
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Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA

Hotel Myslivna si Vás dovoluje pozvat na následující akce:
Září – Dýňové speciality – těšit se můžete na speciality 
z různých druhů dýní a cuket, roztodivných tvarů a exotických chutí 
Říjen – Houbové speciality – tradiční houbové speciality v moderním 
gastronomickém pojetí
30. 10. 2015 – Halloween party pro děti a jejich doprovod
Rezervace na tel.: 547 107 555 nebo info@hotelmyslivna.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás 
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Prodej ovoce
Mošty z naší Moštárny

SaMoSběr jablek

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

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

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

Nově otevřená prodejna
U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky Dunajská
vedle restaurace
Amur

sudová vína z vlastní produkce
burčák přímo od výrobce

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

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
(pro začátečníky)

Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru
Zahájení: 26. října 2015

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

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

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

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

www.levnesporaky.cz

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

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

provozovna:

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny


