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Neobvykle teplé počasí prodloužilo podzim i ve Starém Lískovci. Jeho občané tak na úřad několik týdnů chodili v krásných kulisách žloutnoucího listí. Takto radnici zachytil fotograf, který přišel původně na vítání občánků. Podzimní scenérii ale neodolal a vznikla tak tato fotografie.
(red)

Školáci pilovali jazyky

Zápisník radnice

V

ážení spoluobčané, s velkou
radostí a současně i s notnou
dávkou hrdosti konstatujeme, že
před sedmi lety započatý projekt
zateplení všech našich škol a ško
lek se k dnešnímu dni podařilo
dokončit, a to kolaudací zateple
ní ZŠ Bosonožská. Myslíme si, že
na to opravdu můžeme být hrdi.

Nepodařilo se nám totiž v Brně
najít jinou městskou část kromě
těch nejmenších, která by podob
nou věc dokázala – všude jinde
zůstávají ještě některé školy ne
zateplené.
ZŠ Bosonožská, která byla tou
poslední, sice na svůj nový kabát
čekala nejdéle, ale o to víc jsme

mohli využít všechny zkušenosti,
které jsme měli z ostatních před
chozích akcí. Například rekonstruk
ci ZŠ Labské jsme organizovali
spolu s městem Brnem a Odborem
implementace evropských fondů
Magistrátu města Brna a trvalo
to skoro pět let různých příprav
a peripetií, než se rekonstrukce
dobrala ke zdárnému konci. Proto
jsme se rozhodli u ZŠ Bosonožská
vydat samostatnou cestou, využít
všechny nabyté zkušenosti a ce
lou akci, od projektu přes získání
finančních prostředků ze Státního
fondu životního prostředí až po re
alizaci si zařídit vlastními silami. To
se podařilo a navíc za pouhopouhý
jeden rok. Tím ale naše práce na
školách nekončí. Nové hygienic
ké předpisy si například vyžádají
úpravy a rekonstrukci všech so
ciálních zařízení (toalet a sprch)

v našich mateřských školkách. Toto
plánujeme na prázdniny příštího
roku. S tím se pojí jeden „negativ
ní“ efekt naší snahy – zmiňovaná
rekonstrukce sociálních zařízení
v mateřských školkách si vyžádá
změny prázdninového provozu
v roce 2016. Školky budou otevře
né jen v červenci, v srpnu se do
nich nastěhují dělníci a udělají
všechno proto, aby se předškoláci
na začátku září už mohli „nastěho
vat“ do nového. Věříme, že toto
omezení prázdninového provozu
pochopíte, zvláště když je vedeno
snahou o co nejlepší a moderní
prostředí pro vaše nejmenší v ma
teřských školkách.
Přejeme vám co nejbarevnější
listopad
Vaši starosta a místostarosta
Vladan Krásný a Jiří Dvořáček
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Vinobraní jako když „hoří, má panenko“
Tradiční Starolískovecké vinobraní, které je zapojené do
oslav posvěcení kostela Sv. Jana Nepomuckého, mělo letos
netradiční zpestření jako vystřižené z Formanova filmu
Hoří, má panenko. Uprostřed programu zhasla v sále světla.
Tombola ale v tomto případě přežila bez úhony a zábava
se táhla až dlouho do noci.

S

tarolískovecká sokolovna ožila
hudbou a tancem 3. října. Po
slavnostním zahájení a přivítání
hostů a prvních taktech cimbálové
muziky Mladí Burčáci a dechovky
Hovorané patřila úvodní řeč králi
Janu Lucemburskému a jeho man
želce Elišce k „poddaným“ ze Sta
rého Lískovce. Král Jan i jeho choť
ochutnali letošní rodící se morav
ský mok a zaslouženě pochválili
své poddané.
Očekávané společné vystoupení
11 krojovaných párů dětí a 8 párů
chasy začalo před zcela zaplněným
sálem. Naši tanečníci zatančili 4
brněnské tance s velkou radostí
a nadšením a odměnou jim byl
bouřlivý potlesk.

Tradiční soutěž v natahování
vína koštýřem letos vyhrál pan
Petr Matějka z Bohunic. V kategorii
žen zvítězila paní Věra Konečná
rovněž z Bohunic. Odměnou vítě

Knihovna pasovala čtenáře
a zve na přednášky

S

otva se naučili první písmenka,
už se malí prvňáčci ze Starého
Lískovce stali plnoprávnými čte
náři. Na začátku září je mezi ně
pasovala starolískovecká pobočka
Knihovny Jiřího Mahena. Děti ze
ZŠ Labská a ZŠ Bosonožská po
hádkové víle slíbily, že budou jako
rytíři statečně bránit vše dobré, co
je v knihách napsáno. A knihov
nice za to dětem popřály, co bylo
řečené v pasovací formulce:
„Nechť je Vám kniha moudrým
rádcem a dobrým společníkem“.

zům za výborné výkony byla láhev
šampaňského.
Neplánovaným momentem byl
výpadek elektrického proudu v so
kolovně. I ve tmě ale celý sál s chutí
tančil a zpíval s cimbálkou a do
konce si někteří návštěvníci mysleli,
že tma je součástí programu.
O půlnoci byla rozdělena boha
tá tombola sestávající z výborných
vín, ovšem hlavní cenou byla živá
ovečka z farmy Horní Štěpánov.

Po tombole se pokračovalo v tanci
a zpěvu až do časných ranních
hodin za doprovodu obou muzik.
V neděli 4. října byla sloužena
slavnostní mše v kostele sv. Jana
Nepomuckého za účasti krojova
ných dětí a chasy.
Ve Starém Lískovci má vinobraní
svou tradici, o čemž svědčí zapl
něný sál a přítomnost několika
významných osobností-paralym
pijského vítěze z Barcelony 1992
pana Vojtěcha Vašíčka, místosta
rosty MČ pana Jiřího Dvořáčka,
zástupců SDH Starý Lískovec,
chasy z Nového Lískovce v krojích
a chasy z Bohunic.
Závěrečná slova budou poděko
váním. Zejména orelské jednotě ze
Starého Lískovce,
MČ Starý Lískovec, statutárnímu
městu Brnu a všem sponzorům
za podporu, a také všem, kteří se
podíleli na zajištění a přípravě této
významné kulturní akce.
Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

Radnici „posílila“ malá Adélka

„A nejen po dobu školní docház
ky!“ dodaly.
Do knihovny by měli hlavně do
spělí vyrazit v následujících týd
nech hned několikrát. Od 9. do
23. listopadu se v rámci akce Den
poezie mohou na záložkách knih
setkat s tvorbou mladé starolísko
vecké básnířky Zdeňky Pospíšilové,
v úterý 8. prosince se pak mohou
těšit na besedu Marie Lollok Kle
mentové s promítáním Švýcarsko
vlakem II. Beseda začíná v 17. 00.
(red)

S

tarolískovecká radnice má novou personální „posilu“. Asistentce
starosty Veronice Bartlové a jejímu manželovi se narodila dcera
Adélka. Na radnici ji s dalšími novorozenými občánky přivítal mís
tostarosta Jiří Dvořáček. Mamince i Adélce přejí všichni pracovníci
úřadu městské části hodně štěstí a zdraví.
Pokud se i vy se svým miminkem chcete zúčastnit vítání občánků,
je třeba kontaktovat úřad městské části Brno-Starý Lískovec. Kvůli
zákonu o ochraně osobních údajů totiž starolískovecká radnice in
formace o narození vašeho dítěte automaticky nedostává. Veškeré
informace vám poskytne Mária Liptáková na tel. 547 139 209, e-mail:
maria.liptakova@staryliskovec.cz.
Těšíme se na setkání s Vašimi ratolestmi – občánky naší městské části
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Hotovo. Starolískovecké školy mají nové kabáty
Ať se podíváte na kteroukoliv mateřskou nebo základní
školu ve Starém Lískovci, bude zářit novotou. Starolísko
vecké radnici se totiž podařil husarský kousek, který v Brně
nemá obdobu – všechny školy se jí podařilo rekonstruovat.

D

en po uzávěrce tohoto vydání
Starolískoveckého zpravodaje
přijdou do budovy základní školy
na Bosonožské úředníci stavebního
úřadu na kolaudaci. A jakmile dají
razítko na kolaudační souhlas, může
si vedení radnice udělat pomyslnou
fajfku u jednoho velkého úkolu –
zateplení všech škol v městské části.
Právě Bosonožská totiž byla po
slední, která na nový kabát čekala.
Labská jej dostala loni, předváleč
ná budova základky na ulici Elišky
Přemyslovny jej nepotřebovala, má
ale nová okna. Jaký to má efekt?
Především energetické úspory.
„Zateplení a výměna oken pro
nás byla priorita. Stav škol se pro
mítal do ohromné energetické ná
ročnosti, která nás stála nemalé
peníze. Proto jsme se soustředili na

to, abychom školy rekonstruovali
co nejdřív,“ vysvětluje místosta
rosta Jiří Dvořáček. Už tuto zimu
na Bosonožské protopí mnohem
méně, očekávaná úspora je v řádu
desítek procent, stejně jako tomu
bylo loni na Labské. „Pokud vím, tak
jsme jediná městská část, která se
může pochlubit tím, že má všech
ny školy takto rekonstruované,“
podotýká starosta Vladan Krásný.

Opravy všech tří škol přišly cel
kem na víc jak sto milionů korun.
Vedení radnice je přitom hrdé na
dvě věci – že dokázalo dostatek
peněz našetřit a především že na
zateplení sehnalo vysoké dotace.
Zatímco v případě Labské se na
získání dotací podílelo město Brno,
které také část rekonstrukce zafi
nancovalo, v případě Bosonožské
se městská část pustila do žádosti
sama. „Využili jsme nové možnosti
zažádat si sami. Město Brno totiž
může žádat jen o tři školy roč
ně a to bychom se asi hned tak
nedočkali,“ vysvětluje Dvořáček.

Úředníci tak zpracovali žádost
do programu Zelená úsporám
a dotaci nakonec Starý Lískovec
získal. A ne malou. Bosonožskou
zaplatil státní program přibližně
z poloviny.
A kolik se díky zateplení ušetří?
„Máme již srovnání se stavem před
a po zateplení na ZŠ Labská a dle
naměřené spotřeby tepla se úspo
ra pohybuje v rozmezí 44 až 59
procent. Záleží na tom, jak chladná
je zima. V případě ZŠ Bosonožská
očekáváme podobná čísla,“ nastí
nil místostarosta Dvořáček.

(red)

Na fotografii vlevo je ZŠ Bosonožská na počátku devadesátých let, tedy přibližně po deseti letech od dokončení.
Na fotografii vpravo je aktuální podoba školy s novou zateplenou fasádou.

Maraton pro ředitelku:
pět měsíců, čtyři firmy, dva kontrolní dny týdně
Od začátku do konce stá
la u rekonstrukce budovy
ZŠ Bosnožská její ředitelka
Lenka Špačková. Pětiměsíč
ní stavební maraton, který
občas připomínal zápletku
kultovního filmu Kulový
blesk, skončil v září.
Školní budova na Bosonožské
dnes září novotou a dvoubarev
ným odstínem. Než ale dostala
novou zateplenou fasádu, kte
rá má výrazně srazit náklady na
energie, byl to boj, přiznává dnes
s odstupem Lenka Špačková. Pře
devším kvůli „nečekané“ kompli
kaci se svody dešťové kanalizace,
které se proti plánu opravovaly
také.
Že s nimi bude problém, přitom
dlouho nikdo nevěděl. „Stavba
začala v dubnu, ze začátku to šlo
hodně rychle. Já jsem měla po
dezření, že s dešťovými svody by
mohl být problém, ale jaro bylo
hezké a suché, tak se dlouho nic
neprojevilo. Až pak při deštích
nám na několika místech do školy

zateklo,“ popisuje ředitelka.
Výsledek byl, že devět dešťo
vých svodů, které panelákovou
konstrukcí školy procházejí, bylo
třeba opravit. A po další letní
bouřce přibyly ještě tři. „Nakonec
tu na přelomu července a srp
na pracovaly čtyři firmy. Hlavní
zhotovitel, firma opravující svo
dy, další, která opravovala spr
chy a toalety u tělocvičny a ještě
Brněnské komunikace, které re
konstruovaly prostranství před
školou,“ vzpomíná ředitelka na
hektické léto.
Ještě první měsíc školního roku
probíhaly dvakrát týdně kontrolní
dny. „Musím přiznat, že jsem ráda,
že už je to za mnou,“ říká dnes
s úlevou ředitelka školy. A dodá
vá, že ráda je i za to, že rekonstruk
ce příliš nezasáhla do výuky. Jen
konec minulého školního roku,
kdy se měnila okna, byl pro žáky
trochu náročnější.
Ostatně děti z Bosonožské měly
v rekonstrukci školy také svoji roli.
Už na jaře mohli dát volný prů
chod fantazii a navrhnout bar
vu fasády nové školy. Výsledná

oranžovo – žlutá kombinace sice
žádnému návrhu neodpovídá, roli
sehrály ale i finanční možnosti.
Zatímco pastelka na vymalování
šablony školy nestojí prakticky
nic, v cenách fasádových barev
jsou rozdíly podstatnější. „Museli
jsme si vybírat jen z bezpříplatko
vých barev. A navíc měl každý jiný
názor,“ popisuje Špačková. Tak
třeba: starosta prosazoval mod

rou barvu typickou pro Starý Lís
kovec. Děti prý chtěly tyrkysový
odstín, nebo alespoň zelenkavý.
Jenže ten by školu obklopenou
zelení „zneviditelnil“. „Nakonec
jsem rozhodla já se zástupkyně
mi, jinak bychom se nedohodli
nikdy. Samozřejmě se to někomu
nelíbí, ale já si myslím, že výsledná
kombinace je veselá a ke škole se
hodí,“ uzavírá Špačková.
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Školáci pilovali jazyky –
Labská v Salzburgu, Bosonožská v Anglii
H

ned dvě základní školy ze
Starého Lískovce dosáhly
na peníze z unijního projektu na
podporu výuky jazyků. A tak se
v říjnu ze Starého Lískovce rozjely
dva „zájezdy“ do různých směrů.
Zatímco žáci z Labské vyrazili
na jih do rakouského Salzburgu
zdokonalovat němčinu, třicítka
školáků z Bosonožské zamířila do
Velké Británie.
Do Německa odjely děti z Lab
ské na pět dnů. „Žáci na zdejší zá
kladní škole absolvovali 9 hodin
výuky německého jazyka pod ve
dením místní paní učitelky. Nemé
ně důležitou součástí pobytu byl
nabitý program poznávání místní
přírody a historických zajímavos
tí – například návštěva Hitlerova
„orlího hnízda“ v Berchtesgadenu

s muzeem nacismu, solných dolů
v Halleinu či ledovce na Dach
steinu ve výšce téměř 3 000 m nad
mořem,“ popsal program ředitel
školy Petr Urbánek. „Jsme rádi, že

alespoň část žáků s dobrými stu
dijními výsledky mohla bez ohledu
na své finanční možnosti absol
vovat tento atraktivní program,
který jistě přispěl k rozvoji jejich

rozhledu o světě,“ doplnil Urbánek.
Skupina školáků od šesťáků po
deváťáky z Bosonožské pak vy
razila do Británie na celý týden.
Program byl podobný jako u „sou
sedů“. V „poznávací“ části zájezdu
čekala děti prohlídka nejslavněj
ších pamětihodností Londýna –
katedrály Sv. Pavla, Tower Bridge,
pevnosti Tower,věže Big Ben
nebo křižníku Belfast, nechyběla
ani návštěva nultého poledníku
v Greenwich a přístavních měst
Portsmouthu a Brightonu. Ani
během poznávací části pobytu
se nezapomínalo na procvičování
angličtiny. „Žáci dostávali různé
úkoly a museli konverzovat s míst
ními lidmi,“ popsala ředitelka školy
Lenka Špačková.
(red)

Vzpomínkový projekt z Bosonožské ocenili i další kantoři
Š
OA – takový název měl projektový den, kterým si žáci 8. a 9. tříd
z Bosonožské připomněli sedmdesáté výročí ukončení 2. světové
války. Nyní s tímto projektem slavili úspěch i kantoři během semináře
českých pedagogů, který se konal pod záštitou ministerstva školství
a polských partnerů ve Státním muzeu Auschwitz – Birkenau, tedy
v neblaze proslulé Osvětimi. Skupina 39 učitelů ze všech koutů České
republiky se zde sešla, aby si prohloubila své znalosti o problematice
holokaustu. Bosonožskou reprezentaovala Michaela Hájková, učitelka
dějepisu, která žákovský projekt dalším kantorům představila.
ZŠ Bosonožská prezentovala „Projektový den ŠOA“, který se uskutečnil
na naší škole 10. 6. 2015 v souvislosti se 70. výročím ukončení II. světové
války. Jeho záměrem bylo uctít památku obětí holokaustu. Na projektu
se podíleli žáci 8. a 9. ročníků a školní mediální kroužek.

Seminář byl zahájen prohlídkou koncentračního tábora Auschwi
tz I. Odpoledne se učitelé měli možnost zúčastnit workshopů „Funk
ce a význam ilegálního umění z koncentračního tábora Auschwitz“
a „Organizace táborové administrativy“. Program dalšího dne semináře
byl věnován koncentračnímu táboru Auschwitz II-Birkenau a návštěvě
národních expozic. Polští průvodci všechny účastníky zavedli i na taková
místa, která nejsou přístupná běžným návštěvníkům – do bloku č. 10,
Blockführerstube, na strážní věž a do Hössovy zahrady.
Polská strana připravila skutečně bohatou programovou nabídku –
všichni účastníci ocenili nabitý program, který je obohatil o nové po
znatky a rozšířil jejich obzory ve způsobu a metodice vzdělávání žáků
o holokaustu.
M. Hájková, ZŠ Bosonožská

Adventní věnce
na „Elišce“
V úterý 24. 11. 2015 nabízíme rodičům našich
dětí i veřejnosti možnost zúčastnit se naší tra
diční akce, výroby adventních věnců.
Opět budeme tvořit na předpřipravené, jeh
ličím navázané věnce z kanadské jedle.
K dispozici budou rozličné přízdoby a ko
vové bodce pod svíčky, tavné pistole, drobné
občerstvení.
Cena navázaného věnce je 150 Kč. Přízdoby
100 Kč. Svíčky si přinese každý vlastní. Dílna se
uskuteční v úterý 24. listopadu v budově ZŠ
Elišky Přemyslovny od 16 h v učebně 8. třídy.
Počet míst je omezený, závazně přihlásit
se můžete u Evy Kučerové (tel. 721 774 511).
Těšíme se na společné tvoření i setkání!
ZŠ Elišky Přemyslovny
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Dobrovolníci
na Mikuláškovo náměstí
Humanitární organizace ADRA
rozjíždí v Brně dobrovolnický
projekt pomoci seniorům.
A první domov důchdoců, se
kterým navázala spolupráci je
ten ve Starém Lískovci na Mi
kuláškově náměstí.

P

rávě tam se uskuteční i první
brněnský seminář o dobrovol
nické pomoci. Zváni jsou na něj
všichni, které by dobrovolnická
práce mohla zaujmout. „Věřím, že
takoví lidé se i u nás najdou. S klien
ty domova důchodců se pravidelně
setkávám a vím, že to co potřebují
nejvíc, je kontakt a zábava. Vedení
domova pro ně dělá hodně, ale ka
ždý další člověk může pomoci ještě
víc,“ říká starosta Starého Lískovce
Vladan Krásný. Ostatně na základě
výzvy na facebookovém profilu
Starého Lískovce se Adře už jedna
dobrovolnice ozvala.
Další se mohou přijít podívat na
zmíněný seminář, který se koná
18. listopadu (pozvánku na něj

najdete v dolní části této strán
ky). Účastníci stráví odpoledne
v příjemné atmosféře domova
pro seniory, kam se rozhodnou
docházet, dozví se více informací
o organizaci ADRA, daném domo
vě, jeho obyvatelích a práci s nimi.
Nedílnou součástí je také okénko
o tom, co to vlastně je dobrovol
nická služba, jak prakticky probíhá
a co je k ní potřeba.
Na začátku prosince bude pře
konán další milník, vyslání histo
ricky prvních ADRA dobrovolníků
v Brně. „Naše načasování je záměr
ně na začátek prosince. Chceme,
aby naši dobrovolníci byli pro
seniory takovým předvánočním
dárkem, který jim přinese úsměv,
radost a naději,“ říká Jakub Dostál
z Adry. Na spolupráci se těší i ve
dení domova, které pro klienty
uspořádalo debatu s pracovníky
Adry. Na závěr pak obě strany po
depsaly dohodu o spolupráci, na
jejímž základě budou dobrovolníci
na Mikuláškovo náměstí docházet.

Angličtinářky nachystaly pro
předškoláky strašidelný Halloween

U

čitelé anglického jazyka ze ZŠ
Labská připravili již tradičně
zábavný a soutěžní program pro
předškoláky z MŠ Kosmonautů,
Labské a Oderské.
Děti si jej připomněly ve spe
ciálně vyzdobených učebnách
angličtiny. Právě v anglosaských
zemích se totiž Halloween slaví.
Pomocí interaktivní tabule se
děti naučily jednoduchou anglic
kou písničku. Soutěž pokračovala
v anglické knihovně, kde děti sklá
daly puzzle a předvedly své výtvar

né schopnosti při dokreslování
a vybarvování obrázků. Děti také
zaujala práce s tablety, na kterých
vybarvovaly halloweenské motivy.
Předškoláci se předvedli v krás
ných halloweenských kostýmech
a na památku si odnesli drobné
dárky, které pro ně vyrobili žáci II.
stupně. Právě sedmáci a osmáci
z Labské s organizací a vedením
celého programu pomáhali a také
stihli připravit atraktivní (a strašidel
ný) program i svým mladším spo
lužákům z prvního stupně školy.
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Jak na vztah s dítětem?
Poradí na Labské
D

ne 19. října proběhla na naší
škole beseda s rodiči na téma
„Jak vytvářet vztah s dítětem a vy
chovávat ho tak, abychom byli spo
kojeni.“ Beseda proběhla naprosto
jinak, než je běžné. V příjemné přá
telské atmosféře se rodiče aktivně
zapojovali do diskuse a bylo zřejmé,
že je velmi zaujalo jak téma, tak
především netradiční pohled na vý
chovu dětí. Nejlépe to vystihují slo
va jednoho z účastníků:„Oceňuji, že
škola dává víc než jen to, co si sami
přečteme v učebnicích“. Nakonec
proběhla diskuze nejen s lektorkou,
ale účastníci se vzájemně obohatili
i o své vlastní zkušenosti.
Zájem rodičů vedl hned po
ukončení besedy k domluvě na
dalším pokračování. Rodiče také
dali návrhy, na co se příště zaměřit.
Bude zajímavé pozorovat, jakým
směrem se bude ubírat další vývoj.
Mezi žádanými tématy účastní
ků se objevovala zejména oblast
partnerských vztahů. Ukazuje se,
že kvalita partnerského vztahu má

větší vliv na výchovu a vývoj dětí,
než se předpokládá.
Tuto první besedu vedla zku
šená lektorka Mgr. Eva Fojtová,
která se zaměřila zejména na to,
jak respektovat a nesrovnávat sebe
a své děti, jak řešit konflikty a ne
přenášet vlastní nespokojenost
na dítě.
Poradenské centrum ZŠ Labská

Poděkování
Ráda bych poděkovala
městské části za podporu
Sboru dobrovolných hasičů
Starý Lískovec – Sport a panu
starostovi za záštitu Příprav
kových závodů, které se usku
tečnily 8. 5. 2015.
Aranka Nováková, vedoucí
mládeže SDH Starý Lískovec
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Ovoce, hvězdárna i brambory. Předškoláci přivítali podzim
V
mateřských školách na Bosonožské i na
Labské předškoláci vítali podzim. Podívejte
se, co pro děti kantoři z obou školek připravili.

MŠ Bosonožská

V uplynulých dnech se děti v naší školce učily
o podzimu. Z procházek po okolí si děti nanosily
kaštany, jeřabiny, šípky, ořechy, krásně zbarvené
listí a za poslechu podzimních pohádek a vy
právění vyráběly figurky a obrázky.
Děti také společně navštívily naše ovocnáře,
kteří jim řekli vše o pěstování i zpracování jablí
ček a na cestu zpět je obdarovali vynikajícím
moštem. Z jablek si vlastnoručně připravily
jablečný závin, z brambor těsto na bramboráky,
které jim naše báječná paní kuchařka Simonka
usmažila a všichni si na nich pochutnali.
K podzimu ale patří i déšť a mlha, dny ideální
k návštěvě Kouzelníka nebo Kocoura v botách,

dlouhé noci a s nimi spojený program pro
předškoláky na naší Hvězdárně, stejně jako
Podzimní dílna, určená dětem a jejich rodičům.
Podzim plný barev, vůní, chutí, studených
nosíků, bambulatých čepic, dovádění v kupkách
napadaného listí, stěhování ptáků, Halloween,
Dušičky a občas i rýma.
Přejeme Vám, abyste si toto úchvatné roč
ní období dokázali užít stejně jako naše děti
a budete-li náhodou pokašlávat pod peřinou
a brblat nad zamračenou oblohou, ohřejte si
mošt, zakousněte se do jablíčka a poslouchejte,
jak v korunách pozlacených stromů začíná hrát
ukolébavka připravující přírodu k dlouhému
odpočinku.

MŠ Labská

„Kutálí se ze dvora velikánská brambora…“
Na zahradu naší MŠ se ovšem brambory ne

kutálely ani ze dvora, ani ze sklepa, nýbrž ze
sáčků, které dětem maminky přinesly. V úterý
6. října totiž na zahradě proběhla akce s názvem
Bramboriáda. Akce zcela nová, podzimu ušitá
přímo na tělo.
Děti si společně s rodiči mohli vyrobit skřítka
Bramboráčka, ježka z brambory a špejlí nebo
zkusit prokličkovat slalom s bramborou na
vařečce. Za odměnu si všichni pochutnali na
podzimní večeři jak z Ladových obrázků – pe
čených bramborách ve slupce s máslem!
Příjemnou atmosféru toho dne podtrhlo
počasí, které nám přálo.
Bramboriády je konec. Tímto děkujeme
všem, kteří se jakkoli podíleli na její organi
zaci a průběhu a těšíme se na další společné
setkání. Podzimní světýlkování, kterým za
vřeme naši zahrádku k zimnímu spánku, se
totiž blíží…

Inzerce
Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz, 608 880 107.
Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.
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!
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.
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
Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení nemovité
věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace zdarma na tel.:
724 304 603.
OPRAVY, ÚPRAVY ODĚVŮ na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín Vaší
návštěvy domluvíme ihned.
Odkoupíme Váš byt i zadlužený. Hotovost ihned k dispozici. Tel:
775 674 544
Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák Tel: 604 850 396
Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový systém?
Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
PŘEPRAVA PRO SENIORY, OSOBY NA VOZÍČKU A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM. Odvezeme vás k lékaři, na rehabilitaci, na úřady či na nákup.
NONSTOP Tel.: 776 750 222
Dovolte, abychom se Vám představili. Jsme nově vybudované moderní
stomatologické centrum Excellent Dent. Zvládneme jak ošetření zubního
kazu, estetickou stomatologii, tak léčení kořenových kanálků, extrakce
problematických zubů, ale i bělení zubů a dentální hygienu. Vstupní
prohlídka zdarma. Objednejte se na: 721024950, info@excellentdent.cz
Najdete nás ve 4.patře polikliniky, U Pošty 14, Brno. www.excellentdent.cz
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Stavební spořitelny Vás zklamaly?
Státní příspěvek nepokrývá žádné poplatky ani výlohy?
Také si myslíte že spořit na jakýsi účet nějaké
společnosti je v dnešní době velmi riskantní ?
Nebo si zkrátka chcete dávat bokem na důchod
a neplynou z toho pro Vás žádné zisky?
Zavolejte nám a my vám ukážeme jinou cestu!
Spoření, investice do fyzického zlata které ihned obdržíte!
Žádné zdlouhavé výpovědi okamžitý a garantovaný odkup!
Jistota zhodnocení – až 5× více než stavební spoření!
Nejvíce rozšířené spoření v USA a Německu!!!
My nevyděláváme na vás ale s vámi.
Zavolejte a objednejte si návštěvu obchodního zástupce,
která je zcela nezávazná a na které Vám vše rád
a ochotně vysvětlí!
Volejte +420 605 073 398

Přijmeme obchodní zástupce po naši společnost,
volejte +420 605 073 398

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
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Vážení zákazníci,
plánujete, kde uspořádat vánoční večírek pro Vaše zaměstnance
a tím jim poděkovat za uplynulý rok?

Hotel Myslivna je to pravé Místo pro vás!
Proč právě u nás?
- nacházíme se v příjemném prostředí města s krásným výhledem na Brno
- bezplatné parkoviště s kapacitou až pro 120 osobních vozů
- nabízíme kapacitu pro 350 lidí, včetně restaurace, kongresové haly, vinárny
- nemusíte platit za pronájem prostorů
- rádi zajistíme hudbu a catering
Rezervace a více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555 (provozní oddělení).
Budeme se těšit na Vaši návštěvu! Personál hotelu Myslivna Brno.
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KOMPLET SERVIS
Potřebujete:

opravit
pračku?

vyzdít
jádro?

přidělat
garnyž?

Jsme zde Pro vás

jarek.sotek@volny.cz

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

opravit
kuchyňskou
linku?

či jen udělat
předvánoční
úklid?

Nonstop linka: 605 073 398
Křenová 52
Brno

ŽALUZIE SÍTĚ
MARKÝZY
vertikální, horizontální žaluzie ISSO

sítě proti hmyzu – okenní, dveřní


markýzy, parapety, rolety

garážová vrata, plastová okna

čištění horizontálních žaluzií

postavit
garáž?

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
2. 11.–29. 11. – Zvěřinové hody – Zveme Vás na zvěřinové speciality.
Přijďte si vychutnat podzimní čas do našeho hotelu.
7. 11.–15. 11. – Svatomartinské hodování – Těšit se můžete na dozlatova
upečenou a křupavou husičku a přiťuknout si letošním prvním mladým vínem.
30. 11.–6. 12. – Zabíjačkové speciality – Zveme Vás na první letošní zabíjačku. Přijďte
a ochutnejte speciality, které pochází výhradně od z domácích chovů od českých farmářů.
7. 12.–23. 12. – Adventní menu – Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a vychutnat
si atmosféru nadcházejících svátků.
24. 12. – Štědrovečerní večeře – Přijďte si vychutnat nejkrásnější den v roce v našem hotelu.
31. 12. – Silvestr 2015 – Zveme Vás na oslavu konce roku 2015.
Více o programu: 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz

