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Starolískovecké
mladé hody
Starý Lískovec si v květnu opět
připomněl zašlé časy, kdy hody
patřily ke koloritu každé obce.
V městské části se podařilo tradi
ci obnovit včetně typických krojů,
které patří ke koloritu hodové slav
nosti už víc jak deset let.
Letošních hodů se účastnilo šest
náct párů stárek a stárků, nechy
běla ani tradiční mája, byť její
stavba byla letos komplikovanější
než obvykle. Součástí zahájení
hodů bylo i slavnostní otevření
zrekonstruovaného prostoru
u Donu.
Více čtěte na stranách 2 a 3.

Zápisník starosty
Kdybyste měli popsat vjemy
spojené s přicházejícím létem,
možná by si někdo z vás vzpomněl i na tradiční středomořské
vůně – borovice a levanduli. Borovic máme už od sedmdesátých let
v ulicích Starého Lískovce spoustu
a dnes tvoří velmi příjemnou kulisu sídliště. S levandulemi jsme
to poprvé zkusili loni – při rekonstrukci hřiště ve vnitrobloku v ulici
U Pošty 1–9 jsme „cvičně“ vysadili
na okrasnou plochu několik trsů
levandulí. Po roce zůstala jen pustina. Část levandulí uhynula, část
zřejmě prospívá v zahradách nebo
květináčích vašich sousedů, které
podoba veřejného prostranství
netrápí.
Kolegyně z úřadu dostaly skvělý
nápad – svépomocí levandulový
záhon obnoví. Městská část nakoupila přes sto sazenic v hodnotě
téměř deset tisíc. Pod vedením
kolegyně radní Taťány Absolí-

nové si úřednice udělaly brigádu a do jemného kačírku znovu
zasadily rozkvetlé fialové trsy. Na
normálním místě by mohly dělat
radost řadu let, v mírném podnebí
totiž levandule vcelku úspěšně
přezimuje a na jaře znovu obrazí.
Bohužel.
Trvalo to jen něco málo přes
týden a místo atmosféry Azurového pobřeží na vás vykoukne
leda tak přízrak sibiřské polňačky
v březnu. Místo trsů fialových květů zůstaly jen díry v hlíně. Pokud

kolegyně místo levandulí nevysadily fiktivní románové trifidy
schopné chůze, nejspíš jim ze
země pomohli opět naši sousedé. A jen mě napadá, jestli jim
takové květiny někde v truhlíku
na balkonu dělají větší radost,
než kdyby šli a za tu „hloupou“
stokorunu si je koupili v zahradnictví. Jestli si, když procházejí
kolem mrtvého prostranství, které
se dnes mohlo modrat a potěšit
všechny kolemjdoucí, nepřipadají
aspoň trochu hloupě.
Věřím, že „případ ztracených
levandulí“ mým kolegům a kolegyním elán do práce, díky kterému
nedělají jen svoji povinnou úředničinu, ale snaží se aktivně vymýšlet,
jak Starý Lískovec vylepšit. Zkuste
to taky. Anebo alespoň nebuďte
lhostejní k těm, kteří naši hezkou
čtvrť poškozují.
Váš starosta
Mgr. Vladan Krásný

Číslo 7/2015 – redakční uzávěrka 19. července
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Škola se obléká do nového kabátu
M

ožná jste si někteří z vás,
milí občané Starého Lískovce, povšimli, že kolem ZŠ na ulici
Bosonožská začal před krátkým
časem probíhat čilý stavební ruch.
Důvod je jasný, škola na Bosonožské, stejně tak jako v minulém
roce ZŠ Labská, prochází rekonstrukcí spočívající ve výměně
oken a dveří a v zateplení celého
obvodového pláště, tedy i střechy.
Dovolil bych si zde neskromně
říci, že se nám, při pohledu na velikost obecního rozpočtu, podařil
celkem husarský kousek. A když si
uvědomíme, že velikost nákladů
na jednotlivou akci se pohybuje
v řádu desítek milionů, husarským

kouskem to skutečně je.
Neříkám, že obě akce
byly celé financovány
z rozpočtu městské
části, ale velkým dílem
se na tom městská část
podílela. Zvláště pak u
školy na Bosonožské to
činí polovinu nákladů. Zbytek je
hrazen z dotací evropských fondů.
Po rekonstrukci budova školy již
doslova volala z důvodu její velké
energetické náročnosti, zvláště
v zimě při vytápění. Největší problém asi dělala původní okna.
Ocelový rám, který byl zasklen
jednoduchým sklem, působil
v zimě jako chladič a ne jako izo-

Odtahy při blokovém čištění
P
okud bylo Vaše vozidlo odtaženo při blokovém čištění, odtah nebyl nařízen městskou policií a strážníci jej neevidují. Dotazy
ohledně odtažených aut proto nesměřujte
na linku 156, ale na číslo 158 Policie České
republiky, která eviduje odtahy při blokových
čištěních.

lant. Od rekonstrukce si
slibujeme hlavně úsporu provozních nákladů.
Tyto finance pak bude
moci škola použít na
jiné, potřebné účely.
Rekonstrukce by měla
být v září letošního roku
ukončena a podle dosavadního
postupu prací pevně věřím, že
tomu tak skutečně bude. I když,
tak jako u každé jiné rekonstrukce, se musíme vypořádávat s problémy, které nebyly projektem
řešeny a které nemohly být ani
předpokládány. Jako příklad
mohu uvést havarijní stav dešťové
kanalizace, která odvádí dešťovou

vodu z plochých střech a prochází
vnitřkem budovy školy.
Nejsou to jediné investice, které
proudí v letošním roce do školských
zařízení. Díky získaným dotacím
z města Brna se připravují v letošním roce ještě rekonstrukce sociálních zařízení v mateřských školách na ulici Bosonožská, Oderská
a Kosmonautů a v již zmiňované ZŠ
Bosonožská. Práce je tedy dost, ale
myslím si, že si naše děti zaslouží
chodit do pěkné školy či školky.
Přeji vám všem příjemné nastupující letní dny a hodně osobní
pohody.
Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček

Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů nedostáváme informace
o narození Vašeho dítěte z matriky ÚMČ Brno-střed. Abychom
mohli Vás a Vaše dítě pozvat na slavnostní akt - vítání občánků,
kontaktujte paní Márii Liptákovou na tel. č. 547 139 209, e-mail:
maria.liptakova@staryliskovec.cz, která Vám poskytne veškeré
informace. Těšíme se na setkání s Vašimi ratolestmi – občánky
naší městské části.

Pavel Šoba, MP Brno

Beran před Donem kouká na nové pítko
N

ové lavičky, odpadkové koše, relaxační
zóna. To je nová podoba veřejného prostranství u Donu na Kurské ulici. To prokouklo
díky dvanáctimilionové investici do rekonstrukce. Díky ní dostalo prostranství nový povrch,
na první pohled zaujmou betonová křesla na

sezení. Úplně poprvé má Starý Lískovec i pítko – samozřejmě ozdobené znakem městské
části. Po více než třiceti letech se přestěhoval
i „beran“ – majestátní socha uměleckého kováře
Antonína Nového, která prostranství zdobí už
od roku 1983. Díky financím z magistrátního

odboru kultury dostala nový podstavec, mírně
se posunula a změnila se orientace sochy. Slavnostního otevření se prostranství dočkalo při
Starolískoveckých mladých hodech a účastníci
průvodu hned zařízení – především pítko –
„otestovali“. 
(red)
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Mladé hody: další povedený ročník
Při svátku patrona našeho kostela sv.
Jana Nepomuckého se ve Starém Lískovci konají dvoudenní hody. Letos
to byly již šestnácté hody, které organizuje Orel – jednota Starý Lískovec.

Z

ázemí pro nácviky tanečního kroužku
dětí a také pro stárky jsme našli opětovně
v budově ZŠ Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci. O výuku Československé besedy stárků
se postaral taneční mistr Mirek Kroutil, děti
z orelského tanečního kroužku nacvičovaly
4 tance z Brněnska pod vedením Zuzky Jaňurové. Hlavním stárkem letošních hodů byl zvolen
Matěj Sedlák a hlavní stárkou Marta Gimunová.
Hodový běh jsme odstartovali zábavou, kterou uspořádali stárci a naše orelská jednota za
účasti hudební skupiny Kolorez, opět v sokolovně ve Starém Lískovci, jako každý rok přesně
týden před vlastními hody. Druhý den stárci
poctili návštěvou Němčičky u Brna a vinný
sklípek, kde si vybrali zásoby vína na další dny.
Hlavní hodový týden začal středečním „žádáním“, kdy každý stárek žádá rodiče své stárky
o povolení účasti jejich dcery na hodech. Někdy po smlouvání, jindy po splnění zadaných
úkolů, ale nakonec přece jen dali rodiče svým
ratolestem svolení, a tak se letos sešlo všech
16 párů. Ve čtvrtek odpoledne vyjeli stárci pro
břízky – májky a v pátek ráno pak pro hlavní
symbol hodů, vysoký smrk – máju. Za pomoci
hasičů a za podpory městské policie ve Starém
Lískovci ji stárci šťastně dopravili do Starého
Lískovce. Mája byla tažena koňským spřežením
pana Rudolfa Pazourka.
V pátek odpoledne předvedli stárci při stavění nazdobené máje velkou vůli a zručnost,
protože se při stavění zlomila. Přesto se poda-

řilo tento nejznámější symbol hodů úspěšně
postavit na své místo před sokolovnu.
Starolískovecké hody byly oficiálně zahájeny
v sobotu 16. května odpoledne požehnáním
hodům a vínu v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Před kostelem předal starosta naší městské části
Vladan Krásný stárkům hodové právo. Průvod
začal pod modravou oblohou za účasti spousty
návštěvníků, kteří spolu se všemi stárky, muzikou i pořadateli vyrazily po naší městské části.
Čelo průvodu tvořili zástupci sboru dobrovolných hasičů a Orelské jednoty a nesli prapory
naší městské části, SDH a Orlů. Na jednotlivých
zastávkách se postupně připojovaly všechny
stárky. Průvod ukončili stárci položením kytice
k soše sv. Jana Nepomuckého v ulici Točné.
Hodové veselí se přesunulo v sobotu večer do

místní sokolovny. K tanci hrála dechovka Hovorané a sálem zněl po celý večer zpěv stárků
i návštěvníků. Příjemnou atmosféru hodového
večera navíc obohatili stárci o Československou
besedu, kterou s přehledem zatančili.
Hody pokračovaly v neděli 17. května dopoledne slavnostní mší v našem kostele za účasti
krojovaných stárků a dětí. Odpoledne si mohli
všichni přijít zazpívat a zatančit s cimbálovou
muzikou Pentla z Boršic. S napětím se čekalo
na vystoupení 32 malých tanečníků z našeho
tanečního kroužku, kteří se stali s pásmem
4 lidových tanců z Brněnska (Tesař, U sedláka
slóžit, Líbivá, Vénešná) ozdobou nedělního podvečera. Stárci poté v podvečerních hodinách
znovu skvěle zatančili Československou besedu.
O tom, že Starolískovecké mladé hody jsou
významnou společenskou událostí v naší obci
s vysokou kulturní úrovní, svědčí také účast
několika významných osobností – starosty
městské části Vladana Krásného, místostarosty
Jiřího Dvořáčka, místostarosty Nového Lískovce
Jana Privarčáka, duchovního otce Pavla Opatřila
a zástupce SDH Petra Kouřila.
Na závěr se ještě sluší poděkovat všem, kteří
pro nás tento krásný kulturní zážitek, jímž bezesporu mladé hody ve Starém Lískovci jsou,
připravili. Zejména Orelské jednotě ze Starého
Lískovce, která za podpory městské části Starý
Lískovec tuto akci uspořádala. Dále všem stárkům i stárkám, účinkujícím dětem a každému,
kdo se svou pomocí a prací a účastí na letošních
hodech podílel. Poděkování patří i našim partnerským organizacím, a to SDH Starý Lískovec
a Sokolům, městské policii pod vedením pana
Beneše a vedení ZŠ Elišky Přemyslovny.
Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec
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Měsíc ve škole: děti se bavily i pomáhaly
S koncem školního roku
přibývá „neškolních“ aktivit.
Přečtěte si o těch nejzajímavějších, které v květnu
absolvovaly děti ze základní
školy Bosonožská. Kromě
zajímavých exkurzí a výletů
vyvrcholil i charitativní projekt, díky kterému přispěly
na pomůcky dvouleté postižené holčičce.

Č

tvrťáci se na konci května vydali na brněnské letiště v Tuřanech, kde na ně čekala prohlídka
nejen veřejných prostor letiště,
ale i míst, kam se člověk běžně
nemůže dostat z bezpečnostních
důvodů. Žáci se tak třeba dozvěděli, kudy „cestují“ zavazadla poté, co
je cestující odevzdá na pás, na batohu jednoho z žáků si vyzkoušeli,
co odhalí rentgen, „setkali“ se i se
psem vycvičeným na odhalování
nebezpečných látek. Pracovníci
z řídicí věže žákům popsali, jak
se letadla navigují a překvapení
vyvolal popis toho, co musí člověk
splnit, aby se mohl stát pilotem
dopravního letadla.

Na kole bezpečně
Přispět k výuce dopravní výchovy ve školách, ke správnému a bezpečnému chování dětí v silničním
provozu a ke snižování dopravní

nehodovosti. To je cíl soutěze Mladý cyklista, která je určená dětem
nad deset let. Na konci května se
městského kola soutěže zúčastnila
i družstva žáků obou stupňů z Bosonožské. Soutěž prověřila znalosti
teoretických pravidel provozu, ale
i praktické uplatňování. Soutěžící
se museli popasovat s jízdou podle pravidel, čekala je ale i jízda
zručnosti prověřující jejich schopnosti při ovládání bicyklu. Mladší
žáci se umístili na 5. místě, starší
na 9. místě. Monika Doskočilová
zvládla nároky soutěže ze všech
nejlépe – umístila se na 3. místě
v kategorii mladších žákyň.

Přes Mnichov
do Legolandu
Až do Legolandu se během
dvoudenního květnového zájezdu
podívali žáci z Bosonožské. První
den strávili v historickém jádru
Mnichova, porozhlédli se po tržišti
Viktualienmarkt, o kterém se říká,
že kdo toto tržiště nenavštívil, jako
by v Mnichově vůbec nebyl. Prodejci je lákali na voňavé bavorské
klobásky a sladké pečivo, krásně
vyskládanou zeleninu a ovoce,
olivy, nakládané sýry a nejrůznější druhy jiných pochutin. Další
kroky směřovaly k chrámu Panny
Marie, kde žáci vyslechli pověst
o čertovi a jeho stopě v dlažbě.

Další zastávkou se stalo kouzelné
náměstí Marienplatz se Starou
i Novou radnicí, v 11 hodin se
pak účastníci zaposlouchali do
největší zvonkohry v Evropě. Den
završila prohlídka expozice technického muzea, vodního světa
a olympijského stadionu z roku
1972.
Celý druhý den děti věnovaly
návštěvě Legolandu v Günzburgu. Na jednom místě si prohlédly zmenšeniny všech možných
světových míst, jako je například
Berlín, Benátky, Švýcarsko, obdivovaly zmenšené holandské
mlýny, mnichovské letiště, pohádkový zámek Neuschwanstein
a mnohé další. Hlavní zábavou
ale byla horská dráha, rýžování
zlata a také postup výroby lego
kostičky v továrně.

Víčka pomáhají
Sbírat víčka z PET lahví a pomáhat tím dětem, které pomoc
potřebují, se už stalo na Bosonožské tradicí. V letošním roce







Nové knihy z KJM
pobočka Kurská
Beletrie pro dospělé:
Nesbo: Policie
Munro: Láska dobré ženy
Wood: Bílá žena
Mayle, Podfuk v Marseille, Podfuk
na Korsice
Niedl: S vlčí hlavou v erbu, Krajina
nočních jezdců
Berry: Lincolnův mýtus
Jakoubková: Prodám manžela...
zn. Spěchá
Keleová-Vasilková: Kouzlo všednosti
Ollivet-Courtois: Slon v mé čekárně
Vondruška: Husitská epopej II
Roberts: Modré z nebe

Naučná literatura pro dospělé:
Tučková: Fabrika
Glockner: Císařův prezident
Daníček: Zkroťte trému
Kollmannová: Angličtina ihned
k použití
Zahrada na jednom metru
Šijeme ze zbytků látek
Pro děti:
Rožnovská: Autíčko Karlík
Johnson: Nemocnice pro zvířátka
Brezina: Gladiátorův zlatý poklad
Heteša: Vetřelci z Minecraftu
Průvodce světem hvězdných válek
Zvonilka a tvor netvor
Žáček: Čím budu, až vyrostu?
Němeček: Čtyřlístek a elixír neviditelnosti

žáci pomáhali dvouleté Johance
z Bohumína, u které došlo během porodu k poškození mozku,
a to má vliv na její hybnost, zrak,
sluch. Ve třech měsících se ještě přidala epilepsie a Johanka se
bez pomoci rodičů neobejde. Do
Bohumína ze školy putovalo asi
7 pytlů víček. Johančini rodiče už
odvezli první část vršků do sběrny. Podařilo se nasbírat 800 kg.
Peníze za víčka rodiče Johanky
použijí na rehabilitaci, rehabilitační pomůcky a pobyt v lázních
a taky na speciální kočárek, který
byl vyrobený přímo pro Johanku.
Při výkupní ceně 7 Kč za kg víček to
sice není mnoho, ale každé víčko
pomůže a potěší. V těchto dnech
je Johanka v lázních, odkud na
Bosonožskou také poslala pohled.
Díky tomu děti vědí, že můžou
pomoci a k tomu stačí jen málo –
odšroubovat víčko z PET lahve, než
je hodí do odpadků.



Připravily: I. Fridrichová
Jelínková, P. Nováková, D. Křížová
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Děkujeme, vzkazují rodiče předškoláků na Labskou
J

sme rodiče předškoláků, kteří
navštěvují MŠ Labská. Na podzim nastoupí do základní školy,
a proto chceme poděkovat všem
pracovníkům MŠ Labská, kteří se
o ně starali.
Péče byla výborná už od chvíle,
kdy nastoupili do školky. Hned
jako nově přijatí (ještě před nástupem) se totiž seznámili s novým
prostředím díky Hrátkám v MŠ.
Při nástupu tak věděli, co je čeká
a díky tomu zvládli i první dny ve
školce v klidu a bez breku.
Potěšili nás i další služby. Počínaje dobrými a hlavně zdravými obědy přes projekty školního vzdělávacího programu, jako je třeba
projekt čtenářské gramotnosti, až
po spolupráci s lékaři. MŠ Labská

totiž pravidelně navštěvuje pan
primář Radek Brauner z FN Brno,
který zaštiťuje projekt Zdravá záda.
Školka navíc spolupracuje s externím logopedem a logopedickými preventistkami a v tomto školním roce získala peníze na nákup
nových logopedických pomůcek.
Hodně oceňujeme, že vedení
školky dbá i na bezpečnost dětí.
U vchodu je proto nainstalovaný zabezpečovací systém, díky kterému
se do areálu nedostane nikdo nepovolaný. Můžou tam jen zaměstnanci
MŠ Labská a rodiče, kteří od školky
dostali čip. Nemusíme se tak bát,
že by se našim dětem něco stalo.
Chceme také pochválit, jak
školka spolupracuje s námi, rodiči. Sami se můžeme podílet na

Červená Karkulka na „Elišce“

B

ývalý žák základní školy na ulici Elišky Přemyslovny František
Doušek se po letech vydal zpět do dětství. Jak na něj zapůsobilo
představení Červená Karkulka, zachytil v následujícím postřehu:
„Bylo to jako pohádka, která se změnila ve sledování orosených očí
přihlížejících. Na určitou dobu jsem se odpoutal od všedních událostí
a byl jsem vtažen do hereckého děje, který se odvíjel přede mnou.
Pěvecké i slovní výkony jednotlivých pasáží byly na takové úrovni, že
jsem se probral ze zasnění až závěrečnou děkovačkou, kterou ukončili
herci pohádkový příběh Červené Karkulky.
A ano, nebyla to jen pohádka, ale nakonec i skutečnost, kterou nastu
dovali žáci a žákyně 4. třídy naší základní školy Elišky Přemyslovny pod
vedením třídní učitelky paní magistry Aleny Lepkové.
Chtěl bych jim poděkovat za skvěle provedenou hru a popřát hodně
školních a osobních úspěchů. Je jenom dobře, že se ve školních lavicích
probírají pohádkové výjevy, které nakonec navazují na ty, jež přináší
skutečný život. Vždyť každá doba je svým způsobem složitá i pohádková.
Je jen zapotřebí se jí učit a rozumět. Díky moc.“

tom, aby péče o naše děti byla co
nejlepší. Pomáháme přitom nejen různými příspěvky, ale také na
brigádách. Společně jsme začali
budovat třeba prvky přírodní zahrady, díky kterým školka získala
certifikát Přírodní zahrada.
Jsme moc rádi, že se školka snaží
předškolákům usnadnit i přechod
do školy. Třeba spoluprací se ZŠ
Labská, kam chodí děti ze škol-

ky pravidelně cvičit, nebo díky
projektu Na skok do školy v ZŠ
Bosonožská.
Ještě jednou vám proto chceme
poděkovat za skvělou péči o naše
děti a přejeme vám, aby se vám
dařilo školku dál rozvíjet a děti i rodiče s ní byli spokojeni tak jako my.
Za rodiče předškoláků
Ivana Lustigová

Nové levandulové záhony
O

bnovit levandulové záhony u rok starého hřiště v bloku ulice U Pošty 1–9 se v květnu rozhodly pracovnice Úřadu městské části Starý
Lískovec. Radnice zakoupila sazenice téměř za deset tisíc korun, díky
kterým mělo prostranství znovu získat svoji krásu. Nápad, s nímž přišla
radní městské části Taťána Absolínová, měl úspěch jen krátce. Po pár
dnech si někdo odnesl sazenice domů, zůstaly jen díry po vykopaných
rostlinách. 
(red)
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Den dětí nezkazila ani bouřka
O

slavit svátek dětí, připravit zajímavý program a zaujmout
naše nejmenší byl cíl spolků SDH
Starý Lískovec a Orel Starý Lískovec. V sobotu 30. května odpoledne děti zaplnily prostor před
hasičskou zbrojnicí. Zájem dětí
o připravené dovednostní hry
a soutěže ohromil nejednoho dospělého člověka. Lanová dráha,
malování křídou, hod míčem do
basketbalového koše a indiánská
stezka provázely děti celým odpolednem. V 15.00 hodin se ale
přihnal černý mrak a začalo silně
pršet a padaly kroupy. Děti a rodiče se schovali do garáží hasičů.
Bouřka spláchla obrázky dětí na
silnici před hasičkou a vypadalo
to, že den dětí skončí. Ale k radosti
dětí i pořadatelů brzy vysvitlo sluníčko a tak se soutěže opět naplno
rozběhly.

Velký zájem měly děti i o vystavenou techniku hasičů. Velmi
zajímavá byla ukázka kynologického záchranářského týmu, který
předvedl práci se svými psími kamarády. Nafukovací skákací hrad
byl neustále obsazen dětmi.
Hrami i úkoly jsou pak přítomné
děti zabaveny celé odpoledne, které je připravováno dlouho dopředu a celkový výsledek je vskutku
zážitkem.
Poděkování za přípravu a uskutečnění dne dětí patří členům ze
spolků Orel Starý Lískovec a Sbor
dobrovolných hasičů Starý Lískovec.
Poděkování za pomoc patří
všem lidem, kteří se podíleli na
přípravě a zajištění dne dětí.
Za SDH Michal Pospíšil
Za OREL Josef Jaňura

Hasiči v obklopení dětí
H

ned několikrát museli starolískovečtí dobrovolní hasiči
v květnu „zasahovat“ na dětských
akcích. Svoji techniku i dovednosti,
které pomáhají zachraňovat životy
i majetek lidí ve Starém Lískovci
i okolí, ukázali dětem z mateřské
školy na Bosonožské, stejně jako
starším žákům, kteří již sedí třetím
rokem ve školních lavicích.
A všichni bez rozdílu věku si
pak mohli hasičskou techniku
prohlédnout během oslav Mezinárodního dne dětí. A ukazovat
je co. Například právě zmínění
třeťáci z Bosonožské byli fasci-

nováni třeba Silvií. Za poetickým
ženským jménem se skrývá legendární hasičská Tatra 148, která i přes dřívější datum narození
stále slouží. Všichni si vyzkoušeli
i přilbu s pozlaceným štítem odrážejícím teplo, nasadili si dýchací
masku a řada z dětí se pustila i do
„hašení“ se skutečnou hadicí, byť
pak většina účastníků odcházela
domů mokrá.
Za ukázky hasičům děkují pracovníci mateřské školy na Bosonožské, stejně jako jejich kolegové
ze základní školy.
(red)

Boje i po osvobození Brna
Přestože v minulých dílech tohoto seriálu bylo již
Brno a s ním Starý Lískovec
osvobozeny, boje dál pokračovaly. Klíčové události
se děly již mimo československé území. 26. dubna,
v den osvobození Brna, zahájila Rudá armáda útok na
Berlín. Spojenecké armády
pokračovaly osvobozování
Německa, Dánska, Holandska,Nizozemska, Rakouska
a dalších zemí podle hody
spojenců.
28. dubna 1945 byl zlynčován
a popraven Benito Mussolini zajatý při útěku italskými partyzány.
30. dubna 1945 spáchal vůdce
Adolf Hitler sebevraždu. 2. května Berlín padl. Ztráty na životech
jen v Berlíně byly veliké. Na straně
Rudé armády 500 000 a na straně Německa 1 000 000 padlých.
Německé návrhy na příměří byly
odmítnuty!
5. května vypuklo v Praze
ozbrojené povstání a Praha volala o pomoc. Rudá armáda měla
velmi těžký úkol. Dokončit boje
v Německu, porazit silná uskupení armád v Čechách a na Moravě a současně osvobodit i hlavní
město Prahu.
Bezpodmínečná kapitulace Německa byla podepsána 7. května 1945 v hlavním stanu generála

Eisenhowera v Remeši ve Francii.
Tam se také slaví jako Den vítězství tento den. Sovětské velení
trvalo na podpisu kapitulace
přímo v Berlíně, to se také stalo
8. května. Za spojence kapitulaci přijali sovětský maršál Žukov,
britský maršál Fedder, americký
generál Spaatz a francouzský generál de Tassigny. Ukončení všech
bojových akcí bylo stanoveno na
8. května od 23.01 hodin.
Jenže zatímco na „západě“ se
už slavilo vítězství, na českém
území se stále umíralo. Ještě
10. a 11. května 1945 umírali vojáci i civilisté u Milína a Mělníka
nedaleko Prahy. Poslední boje se
odehrály v noci z 11. na 12. května 1945 u vesnice Slivice u Příbrami, kde s Rudou armádou bojovalo 6 000 příslušníků uskupení
SS. Chtěli se probojovat k Američanům.
Den vítězství, který oslavujeme je současně i připomenutím
a uznáním utrpení československého národa. Je potřeba si připomenout účast všech československých vojáků v bojích proti
fašismu na Východě i na Západě,
statečnost partyzánů a účastníků
všech způsobů odboje, všech povstání, všechny vězněné a popravené, zemřelé na zranění, všechny,
kteří přežili nucené práce, všechny
kteří utrpení války přežili.
Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák
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Cesta kolem světa v Lince

I

když prázdniny a s nimi i čas
dovolených a cestování ještě nezačaly, mohli se malí i větší cestovatelé vydat na pouť kolem světa.
Děti a rodiče, kteří v pátek
29. května navštívili na Lince Zahradní slavnost, čekaly nejrůznější
úkoly a překvapení. Komu se podaří za jedno odpoledne zdolat
horu Mount Everest, navštívit
Japonsko či na lyžích dobýt jižní
pól? Nebezpečný byl i přechod
řeky Nil a těžba diamantů v Africe.

Tyto a další úkoly byly přichystány
pro děti v přírodní zahradě kolem Linky. Nechybělo ani tvoření
a výroba japonského vějíře. Na
památku si každý namaloval originální odznak. Cestovatelé, kterým
vyhládlo, si mohli připravit pravé
africké placky na ohni, navštívit
„čínskou restauraci“ a poprat se
v ní s netradičním příborem nebo
si jednoduše opéci české buřtíky.
Počasí nám přálo a tak se všichni
světoběžníci dostali v pořádku až
do cíle. Na konci svého putování
získaly děti zaslouženou odměnu
v podobě malého globusu a odnášely si i nezapomenutelné zážitky.
Zahradní slavnost sice ukončila
činnost kroužků v tomto školním
roce, ale před námi jsou prázdniny plné nových dobrodružství,
táborů a sluníčka. A v říjnu se na
vás budeme těšit v některém z našich kroužků či kurzů. Nabídku
pobytových i příměstských táborů
a kroužků najdete na stránkách
www.linka.luzanky.cz.
Martina Altrichterová

7

Kluby důchodců
pohromadě

H

ned dva kluby pro obyvatele v seniorském věku působí ve Starém
Lískovci. Jeden ve staré zástavbě, druhý v zástavbě nové, sídlištní.
Rivalitu mezi nimi ale není třeba hledat. Minulý měsíc se oba kluby
potkaly, byť šlo o setkání výhradně dámské. Členky klubů se potkaly
na půdě radnice městské části při příležitosti Dne matek a program
jim zpestřila i PharmDr. Jana Ledvinová, která poradila, jak správně
pečovat o chodidla, aby ani ve vyšším věku nebolela. Ke svátku jim
popřáli a předali květinu starosta Vladan Krásný a místostarosta Jiří
Dvořáček.
(red)

Starolískovecké

farmářské
trhy 2015
Termíny v roce 2015: 18. 4. / 16. 5. / 6. 6. / 27. 6. / 25. 7. / 29. 8. /
19. 9. / 10. 10. / 7. 11. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová,
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 do 12 hodin

Přijďte využít možnost nakoupit
lokální produkty od farmářů a pěstitelů
z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu
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English Week na Labské
M

inulý týden jsme se mohli
zúčastnit intenzivního kurzu angličtiny nazvaného English
Week.Celý týden jsme pracovali
pod dohledem lektorek z Manchesteru a Londýna, Hannah
a Amber. Byli jsme rozděleni do
dvou skupin, s Amber byla pátá
a šestá třída, s Hannah sedmá
a osmá třída. Jelikož Hannah ani
Amber nerozuměli česky, byli
jsme nuceni mluvit pouze anglicky. Týden byl opravdu pestrý,
každý den jsme se bavili o jiném
tématu, například Food, Fashion,
Social Media, Famous People…

Učili jsme se pomocí zábavných
her a projektů. Jako bonus si pro
nás Hannah připravila i krátkou
přednášku o jejím rodném městě
Manchesteru. Poslední dvě hodiny
se obě skupiny spojily dohromady
a v tělocvičně hrály pohybové hry
a představily si navzájem projekty.
Za celotýdenní práci jsme dostali
zasloužený certifikát o účasti na
English Week. Loučení bylo plné
emocí a doufáme, že se příští rok
zase uvidíme.
Adéla Křížová
a Adéla Henzlová, 7.B

Přání maminkám
Zástupci za MO 02 ČSSD Brno-Starý Lískovec Květuše Doležalová, Josef Sedlák, Aleš Dvořák a Ivo Peknik popřáli
maminkám k svátku matek – tradičně jim předali růže.

V

e Starém Lískovci je toto přání druhou květnovou neděli
již několikaletou tradicí. Zástupci
místní organizace společně se zastupiteli zvolenými za ČSSD každoročně přijdou do ulic a oslovují
ženy s přáním a růží.
Svátek matek je významným
datem v kalendáři a jeho historie dnes již není neznámá. Nutno
dodat, že většina žen je vždy pří-

jemně překvapená a má radost.
A potěšit a udělat radost, to je důvod, proč maminkám chodíme
každoročně popřát.
Všem starolískoveckým maminkám, se kterými jsme se letos
nepotkali, přejeme dodatečně
všechno nejlepší…
zastupitelé za ČSSD
Brno-Starý Lískovec

Opuštěná srnčata nejsou opuštěná, varuje zoo
Srneček, který zřejmě pouze čekal, až se vrátí jeho matka, byl
lidmi odebrán z přírody. Typický příklad, se kterým se v jarních
měsících setkávají na záchranných stanicích běžně. Mládě
už mají i v záchranné stanici v Jinačovicích. Úplně zbytečně.
A prosí proto veřejnost, aby se v podobných případech nejdřív
poradili s odborníky na pohotovostním telefonu 702 137 837.

D

o záchranné stanice zoo srnce
přijala 24. května. Na pohotovostní telefon zavolal pán z Čebína, že našel opuštěné mládě a vzal
si ho domů. Ve skutečnosti však
mláďata srn bývají jen výjimečně
opuštěná. Ukrývají se v trávě, tiše
bez hnutí leží a skrývají se před
predátory. Samička se k nim vrací
pouze několikrát za noc, aby je nakojila. V prvních týdnech ji mládě
ještě nenásleduje.
Opuštěné mládě by pískalo
a zmateně pobíhalo. „Nechávejte
prosím mláďata u svých matek
a i pokud je najde váš pes, tiše
se vzdalte. I pokud byste mládě
odnesli a brzy vrátili, stačí ho potřít

trávou a zamaskovat trochu lidský
pach, ukazuje se, že matka mládě
přijme zpět,“ vysvětluje vedoucí
záchranné stanice brněnské zoo
Jana Švaříčková.
Odchycené mládě je sameček
starý pouze několik dní, týden až
čtrnáct dní, základní protilátky od
matky snad již získal. Jeho nohy
jsou oproti tělu stále ještě velmi
dlouhé. Postupně získává jistotu
a už se na nich udrží čím dál lépe.
Bílé skvrny v srsti mláďatům mizí
až přibližně ve věku tří měsíců,
do té doby jim zajišťují výborné
maskování. Srnečka jsme po zavodnění krmili speciální náhražkou
mléka, s čímž nám pomáhal zkuše-

ný spolupracující veterinární lékař,
protože srneček zpočátku vytrvale
odmítal přijímat potravu. O srnečka jsme museli pečovat podobně
jako jeho matka a stimulovat i jeho
vyprazdňování.
Problematický je nejen odchov,
ale také umístění dospělých srnců
a srn. Mládě vyžaduje intenzivní
péči a vytvoří si často silný vztah
s chovatelem. Podobu člověka si
vtiskne jako svého rodiče a příslušníka vlastního druhu. Zvíře

je ochočené a do přírody se už
nemůže vrátit. Pokud se jedná
o samce, je to o to horší, protože
když přijde do říje, začíná většinou
na lidi útočit. Kastrace v tomto případě není řešení, kromě dalšího
zásahu do jeho života by to přineslo další problémy.
Srnečkovi se podařilo zajistit
umístění u chovatele, který má
už s odchovem samečků srnčat
zkušenosti. Věnuje se chovu zvířat
a může mu poskytnout vhodnou
péči. Jeho předchozí srnci zůstali
ochočení a byli na něj zvyklí. Má
také možnost srnce oddělit a ponechat ho ve vhodném výběhu.
Srneček se však už do přírody
nikdy nevrátí, je odsouzen k nepřirozenému životu v zajetí a jeho
matka, která by mu poskytla tu
nejlepší péči, o něj přišla. Pokud
naleznete takové zvíře, poraďte
se, prosím nejprve s odborníky.
Jana Švaříčková, záchranná
stanice Zoo Brno
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Labská před branami florbalového finále
Č

eská florbalová unie za spolupráce MŠMT letos uspořádala
první ročník nového celorepublikového florbalového turnaje pro
žáky prvního stupně základních
škol. Právě začínající Think Blue.
Cup. ve florbalu navazuje na loňský
úspěšný ročník celorepublikové
školské florbalové soutěže Školský
pohár České pojišťovny pro malé
školáky. Nový ročník soutěže, který
byl vynikajícím způsobem organizačně i ekonomicky zajištěn, na
sebe poutal velikou pozornost nejen účastnících se škol, ale i médií.
Do turnaje bylo přihlášeno téměř
800 týmů z celé republiky.
Výběr páťáků reprezentujících
ZŠ Labská byl složený převážně
z žáků navštěvujících třídu s rozšíře-

nou výukou tělesné výchovy, tedy
z brněnských hokejových nadějí.
Chlapci zahájili turnaj suverénním postupem z okresního a městského kola z prvních míst. Další
eliminační část turnaje, krajské

kolo, se odehrála v Pohořelicích.
Zde už byla konkurence velmi vysoká. Družstvo táhl vynikajícími
výkony Kuba Brabenec, výjimečný, nejen hokejový, talent po otci.
Postoupit se borcům podařilo ve

vyrovnaném rozhodujícím utkání
až na samostatné nájezdy, čímž
se propracovali do soutěže „TOP
08 Východ“.
Tímto se zařadili mezi 16 nejlepších školních družstev v ČR.
Do této části soutěže vyrazil tým
ZŠ Labské do Olomouce, bohužel
bez zraněného Jakuba. Florbalová
kvalita hráčů v této fázi turnaje už
byla opravdu velmi vysoká. Absence lídra se na projevu družstva
bohužel podepsala, a tak hoši do
finálového turnaje v Praze už postoupit nedokázali.
I tak jde o velmi zdařilý počin,
chlapci vzorně reprezentovali nejen
ZŠ Labskou, městskou část Starý
Lískovec, ale v závěru i město Brno.
Jan Nizner, ZŠ Labská

Hotelová škola na soutěži ,,Makropětiboj 2015“
Družstvo žákyň a žáků 1.–3. ročníků
Hotelové školy, Bosonožská 9, Brno
ve složení Dominika Havlíčková, Petra
Mahovská, Rubina Sangalyan, Marie
Rožková, Adam Hrazdílek a Tomáš
Böhm pod vedením Miloše Komínka
se v květnu zúčastnilo regionálního
kola soutěže kuchařských dovedností
pro žáky odborných gastronomických
škol „Makro kuchařský pětiboj“.

F

inále regionálního kola se konalo v Praze,
v novém supermoderním studiu v pražských Stodůlkách. Soutěž se skládala z pěti
disciplín – vykostění pstruha, vykostění kuřete,
krájení cibule, pórku a brambor. Vše bylo nutno
stihnout v časovém limitu 30 minut, neboť přísní porotci hodnotili nejen rychlost, ale i kvalitu
vykostění a nakrájení.

Rubina Sangalyan, žákyně
Hotelové školy, třídy H2A

V přímém porovnání zástupců jednotlivých
škol se prokázala kvalitní příprava žáků a žákyň na
tuto gastronomickou soutěž. Souboj soutěžících
družstev byl velkou motivací pro žáky a žákyně
brněnské Hotelové školy, aby obstáli v silné konkurenci ostatních škol, což se jim také podařilo.
Účast v soutěžním týmu a úspěšné absolvování
soutěže se stala věcí osobní cti každého žáka
nebo žákyně. Pěkné týmové hodnocení kolektivu soutěžících žáků a žákyň Hotelové školy
bylo i vhodnou formou prezentace školy. Pro
soutěžící bylo závěrečné umístění odměnou za
vynaloženou námahu a snahu udělat něco navíc,
pro sebe, pro kolektiv i pro Hotelovou školu.
Zapojením do soutěže získali žáci a žákyně
cenné praktické zkušenosti, které uplatní při
výuce odborných předmětů a v budoucím profesním uplatnění na tuzemském i zahraničním
trhu práce.
Miloš Komínek

Nový trolejbus už vozí cestující
N

ové kloubové trolejbusy už
jezdí po Brně. Na tuto zprávu čekala i řada starolískoveckých
občanů, kteří využívají vytíženou
linku 25. Právě na ní se nové stroje 31Tr SOR představily koncem
května poprvé. Do konce června
jich Škoda Electric dodá ještě devětadvacet.
Početná obměna trolejbusů přichází po šesti letech, během nichž
dopravce nakupoval pouze ojeté
vozy z jiných dopravních podniků.

Cena jednoho nového trolejbusu
je přes 13 milionů korun, celkově
bude nákup třiceti vozů stát téměř
400 milionů korun. Na pořízení
trolejbusů využije DPMB dotaci
z Regionálního operačního programu Jihovýchod, která by mohla
dosáhnout až 75 %.
Další trolejbusy přijíždí do Brna
postupně, do konce května to bylo
dalších 8 vozů, během června přivezou tahače zbývajících 21 vozů.
Nasazovány pak budou zejména

na linky 25 a 26, které je potřeba
obsluhovat vozy s větší kapacitou.
Prozatím na těchto linkách jezdí
v době dopravní špičky kloubové
autobusy. Tato náhrada již s novými trolejbusy nebude nutná.
DPMB má ve svém vozovém
parku 150 trolejbusů. Díky pořízení třiceti nových vozů se stejný
počet starých trolejbusů vyřadí.
Budou to vozy typu 14Tr a 15Tr
podle jejich technického stavu.
Linda Hailichová, mluvčí DPMB

Technické údaje:
Délka trolejbusu:

18,75 m

Šířka:	

2, 55 m

Váha:	

15 800 kg

Počet dveří:	

5

Počet míst k sezení:

42

Sklopných sedadel:

6

Počet míst celkem:	

128
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Děti jako psí doktoři

Gourmet
Želé z květů
černého bezu
Ingredience:
4 malé zavařovací sklenice
20 velkých rozkvetlých květů bezu
černého
750 ml bílého suchého vína
šťáva z jednoho velkého citronu
500 g želírovacího cukru 2:1
několik lístků čerstvě utržené máty
Příprava:
Jedním z nejdůležitějších faktorů
je natrhat květy v čistém prostředí.
Vybírejte květy velké, plné, rozkvetlé. Měly by být krásně bílé,
bez zahnědlých částí. Volte jen
květy, které jsou na přímém slunci a trhejte je před obědem. Zní
to divně, ale věřte mi, je to rozdíl.
Jsou svěží a plné voňavého pylu.
Květy neperte! Odložte je na chvíli
na mokrou utěrku, zbavíte je tak
případného hmyzu. Květy vložte
do velkého hrnce, zalijte je bílým
vínem a 24 hodin nechejte zakryté.
Já jsem použila Chardonnay Brice
de France. Druhý den obsah hrnce přeceďte, přidejte citronovou
šťávu a želírovací cukr. Za stálého
míchání a probublávání důkladně
povařte 5 minut a odstavte.
Do sterilních sklenic dejte pár lístků máty a naplňte sklenice hotovým horkým želé. Ještě horké
sklenice dobře uzavřete. Želé je
výborné namazané na celozrnném
chlebu nebo opečených toustech.
Místo bílého suchého vína můžete
použít jablečný džus.
Taťana Absolínová

J

eden z jarních měsíců věnovaly děti z mateřské školky na
Labské zvířatům. Jednou ze zajímavých návštěv, která je čekala,
byla prohlídka veterinární ambulace doktorky Simony Lorencové.
Děti díky ní zjistily, jak vypadá
veterinární ordinace, jaké je v ní
vybavení a vlastně jak se liší od
ordinace pro „lidské“ pacienty. Na
psí pacientce si pak mohly děti
vyzkoušet i fonendoskop. Téma
malé školáky jednoznačně zaujalo,
protože Simona Lorencová musela odpovídat na řadu všetečných
otázek. „Vysvobodil“ ji až odchod
dětí na oběd.
Petra Janská

Inzerce
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.
Instalatér, voda – topení. Tel.: 605 544 402.
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!
Firma Itevo hledá švadlenu – šičku na výpomoc. Brigádně nebo žl. Provozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 183.
Z důvodu stěhování hledám byt ke koupi do 2,5 mil. Děkuji za nabídky. T.: 721 195 834.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu v Lískovci a okolí. T.: 722 012 297.
Studentka hledá pronájem v této lokalitě, stačí 1+kk, nebo max. 2+1. Děkuji. T.: 774 340 338.
Nabízíme služby v oblastech: kosmetika, masáže, depilace, kurzy líčení, cuccio dettox soak, tělové zábaly. Více
info na www.beautystylebrno.cz nebo tel. 776 650 048.
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
Koupíme byt 2+kk s balkonem nebo 2+1 s balkonem, popřípadě 1+1 s balkonem. Jednání osobně, bez
realit. makléře. Ozvěte se na tel. 724 947 855 nebo 530 316 023. Zn. spěchá.

Tenisové prázdniny
na Kraví hoře!

Prázdninový tenisový Příměstský tábor v brně na kraví Hoře:

7.–10. 7. 2015
20.–24. 7. 2015
10.–14. 8. 2015
24.–28. 8. 2015

13.–17. 7. 2015
27.–31. 7. 2015
17.–21. 8. 2015

celodenní Program 8.30–15.30 hodin

ŝƐƚşƌŶĂ͕ŽƉƌĂǀǇĂŵĂŶĚůŽǀĄŶşƉƌĄĚůĂǀĞ^ƚ͘>şƐŬŽǀĐŝ

oběd s náPojem v ceně, pitný režim

<ĂƌƉĂƚƐŬĄϱ͕ƚĞů͗͘ϲϬϱϴϱϮϮϲϳ͕ƉŽͲƉĄϭϰ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘

cena: 2650 Kč, přihláška na webu:

www.kravi-hora.cz

ǁǁǁ͘ŬŽůŝŶŬŽǀĂ͘ǁĞďŶŽĚĞ͘Đǌ
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Potřebujete rychle peníze???
www.

.cz

Vaše Pohodlná finanční rezerVa
Volnost v čerpání i ve splácení Peníze ihned na ruku
rychle, jednoduše, sPolehliVě

tel.: 602 286 666

T&C DOMOV, s.r.o.

VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE?
GRATULUJEME, BONUS 500 KČ JE VÁŠ!
Jste naším klientem?
Pak pro Vás máme skvělou nabídku!
Registrujte své známé k České průmyslové a užĳte si své bonusy.
Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové aktivity, plavání nebo třeba
na vitaminy z lékárny. Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.

kód pojišťovny

205

S námi máte navíc...

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě 07.05.15

Zpravodaj Starolisko 93x180_babka_2.indd 1

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

14:28
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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

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
Křenová 52
Brno

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

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

