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Zápisník starosty

V tomto čísle Staro-
lískoveckého zpra-

vodaje si můžete přečíst 
krátkou reportáž o ná-
vštěvě žáků třetích tříd 
ze ZŠ Labská na úřadu 
naší městské části. Cílem 
bylo, aby si děti uvědo-
mily, že „domov“ pro ně 
není jen to místo, kde ve-
čer ulehávají do postele, ale i lidé 
kolem nich a prostor, ve kterém 
žijí. Děti byly velmi zvídavé a jsem 
rád, že už v takto mladém věku se 
zajímají o „svou“ městskou část. 
Naše práce není jen o rozhodo-
vání „od stolu“, ale ve velké míře 
o setkávání s vámi, diskuzi o vašich 
problémech, námětech a podob-
ně. Tam mnohdy nalézáme další 
inspiraci k tomu, co vše lze ještě 
vylepšit a udělat. Jedním z velmi 
příjemných setkání je i Den rad-
nice. Další úspěšný ročník máme 
právě za sebou. Musím poděkovat 
všem, kteří se na jeho organizaci 
podíleli – ať už skautům, dobro-
volným hasičům, členům Orelské 
jednoty, všem pracovníkům úřadu 
a dalším.

A dík si zaslouží i všichni, kte-
ří na Den radnice přišli a užili si 

ho – ať už závoděním na 
inline bruslích, v případě 
nejmenších na koloběž-
kách nebo odrážedlech, 
nebo jako diváci sledu-
jící barmanskou show, 
vystoupení tanečníků 
z  našeho „domácí-
ho“ tanečního studia 
B-fresh, kteří do tance 

spontánně zatáhli i řadu přihlí-
žejících dětí, nebo ukázky práce 
městské policie. A také dechberou-
cí vystoupení Jana Mlčocha, který 
zazpíval největší hity Karla Gotta 
neuvěřitelně věrně originálu.

Před pár dny také uplynul rok od 
komunálních voleb, které nám – 
vedení městské části – potvrdily, 
že jdeme správným směrem a že 
i vy, obyvatelé Starého Lískovce, 
naší práci věříte. Určitě teď na tom-
to místě nechci vypočítávat, jak 
jsme se zase za ten rok posunuli, 
ostatně mnoho projektů jsme při-
pravovali už v minulém volebním 
období. Za sebe vám ale můžu slí-
bit, že pořád máme spoustu nápa-
dů, jak udělat Starý Lískovec ještě 
hezčím místem k životu – hezčím 
společným domovem.

Váš starosta Vladan Krásný

Abychom vám umožnili lepší plánování příspěvků do Starolískovecké-
ho zpravodaje, naplánovala redakční rada zpravodaje termíny svých 

schůzek, na které jsou navázány i termíny uzávěrek. Cílem redakční rady 
je zapojit do přípravy Starolískoveckého zpravodaje vás všechny, kteří 
v naší městské části žijete. Plánujete zajímavou akci, na kterou chcete 
své sousedy pozvat? Své příspěvky můžete nejpozději v termínech 
uvedených níže posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz

Číslo 11/2015 – redakční uzávěrka 31. října
Číslo 12/2015 – redakční uzávěrka 30. listopadu

Termíny uzávěrek zpravodaje

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

Za členy Rady MČ starosta Vladan Krásný

Zápisy z Rady MČ Brno-Starý Lískovec

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.

Vítání občánků

Letošní Dny radnice lákaly na bohatý program pro děti i pro dospělé. Divácky 
atraktivní byla barmanská show nebo ukázky práce městské poilicie, řadu 
aktivit si ale mohli lidé sami vyzkoušet.
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Stromy musí pryč od drátů, varuje E.ON

Z místostarostova zápisníku

Energetická společnost E.ON vydala prohlá-
šení, ve kterém žádá vlastníky pozemků 

pod elektrickým vedením, aby do konce roku 
prořezali porost pod dráty tak, aby byla jeho 
výška v souladu se zákonem. Tato výzva se týká 
i řady pozemků ve Starém Lískovci. Jak tedy má 
okolí vedení napětí vypadat?

V ochranném pásmu vedení zákon zakazuje 
nechat růst porost nad tři metry. Maximálně na 
tuto výšku by tedy měly být stromy zařezány. 

A co znamená „ochranné pásmo“? E.ON vy-
počítává, že u vedení do 35 kilovoltů musí být 
vymýceno okolí do 7 metrů od krajních vodičů 
na obou stranách, u velmi vysokého napětí od 35 
do 110 kilovoltů je pak pásmo dvanáctimetrové.

Zároveň energetici upozorňují, že při proře-
závání je třeba dodržet minimální vzdálenost 
pracovníka od vedení. U nízkého napětí je to 
metr, u vysokého napětí 22 kV a 35 kV metry 
dva, u velmi vysokého napětí 110 kV pak me-

try tři. Vždy je třeba myslet i na možný výkyv 
stromu při zatížení, nebo poryv větru.

E.ON dává na odstranění stromů čas do konce 
roku. Potom začne porosty řezat sám, užitkové 
dřevo nechají jeho pracovníci na místě, kles-
tí a další zbytky zlikvidují. Na druhou stranu 
ovšem energetici varují, že za nedodržování 
maximální výšky stromů v ochranném pásmu 
může majitel pozemku dostat pokutu od Ener-
getického regulačního úřadu. (red)

Vážení občané Starého Lís-
kovce, dovolte mi se s vámi, 

po nějakém čase, opět pozdravit 
na stránkách našeho zpravoda-
je a informovat vás o dění v naší 
městské části. Informace budou 
hlavně z oboru stavebnictví, pro-
tože právě rekonstrukce objektů 
a výstavba je v mé gesci. To, že se 
stále něco někde opravuje, je již 
stálým stavem ve Starém Lískovci 
a já si myslím, že je to tak dobře. 
Mnoho budov si to totiž, vzhledem 
ke svému stáří, opravdu zaslouží. 
Dnes bych se zde rád zmínil hlavně 
o dvou budovách. Jednou z nich je 
ZŠ Bosonožská. Ve chvíli, kdy píšu 
tento příspěvek, je rekonstrukce 
této školy již těsně před dokonče-
ním a v době, kdy jej budete číst, 
již bude stavba zcela dokončena 
a bude se připravovat její kolau-
dace. Poprvé se stavebníci na této 
škole objevili dne 1. 4. letošního 
roku a započali náročné dílo spo-
čívající v zateplení budovy, rekon-
strukci a zateplení střechy a ve vý-

měně výplní otvorů, tedy 
oken a dveří. Během pro-
vádění rekonstrukce byly 
odhaleny některé další 
nedostatky, které bylo 
potřeba odstranit. Za 
všechny zmíním ten nej-
větší problém a tím byly 
střešní vpusti sloužící k odvodu 
dešťových vod. Většina z nich byla 
v naprosto havarijním stavu a do 
budovy školy jimi zatékalo. Díky 
moderní technologii jsme nemuse-
li přistoupit ke kompletní výměně 
svodů, které se nachází uvnitř bu-
dovy, a která předpokládá kom-
pletní vysekání tras vedení potrubí. 
Tato technologie nám umožnila 
opravit svody nedestruktivně, tzv. 
vnitřní vystýlkou. Díky tomu jsme 
ušetřili nemalou finanční částku. 
Celá stavba probíhala plynule po-
dle schváleného harmonogramu, 
a proto bude i v řádném termínu 
předána. Stavebníci by se měli po-
hybovat na stavbě naposledy dne 
14. 10. 2015. Od tohoto dne bude 

moci začít škola fun-
govat bez jakéhokoliv 
omezení. Rekonstrukce 
byla realizována nákla-
dem necelých 28 mil. Kč. 
Ještě během prací na za-
teplení se nám podařila 
zrekonstruovat posled-

ní sociální zařízení, WC a sprchy, 
přiléhající k  tělocvičnám. Toto 
nákladem 2,8 mil. Kč. Vzhledem 
k tomu, že je vše již u konce, sluší 
se zde poděkovat všem, kteří se 
na této akci jakkoliv podíleli. Jak 
zaměstnancům našeho úřadu, tak 
hlavně zaměstnancům školy, kteří 
mnohdy museli pracovat v bojo-
vých podmínkách, a že to nebylo 
vždy jednoduché, vám jistě řeknou 
sami. Děkuji také paní ředitelce 
Mgr. Lence Špačkové, která tíhu 
rekonstrukce nesla statečně na 
svých bedrech nad rámec svých 
pracovních povinností. Vše je 
dokončeno, a proto přeji všem, 
učitelům i žákům této školy, aby 
se jim v zrekonstruované budově 

školy dobře a v klidu pracovalo 
a nabývalo nových vědomostí.

Dalším objektem, který prochází 
svojí zmlazovací kůrou, je budova 
SVČ na ulici Kosmonautů. Také zde 
se provádí výměna oken a dveří 
a také zde se zatepluje celá bu-
dova. Krom toho je ještě opravo-
vána kanalizace, která byla špatně 
provedena od samého počátku 
existence této budovy. Práce jsou 
v plném proudu a někdy počát-
kem listopadu by mělo být také 
vše hotové. Tato stavba je, na roz-
díl od ZŠ Bosonožská, realizována 
z úrovně města Brna celkovým 
nákladem cca 8 mil. Kč. Touto akcí 
snad letošní rok zakončíme. Pro 
příští rok je toho plánováno mno-
ho, ale o tom snad někdy příště.

Vážení a milí spoluobčané, teplé 
léto rychle vystřídal mlhavý pod-
zim, ale přesto přese všechno vám 
přeji, ať je ten podzim pro vás co 
nejbarevnější a ať vás nikdy neo-
pustí úsměv na rtu a dobrá pohoda.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Strávit příjemné odpoledne s dobrým jídlem měli díky radnici městské 
části možnost senioři ze Starého Lískovce. Zatímco na grilu se připravo-
valy pochoutky, o zábavu účastníků se tradičně zpěvem a doprovodem 
na kytaru postaral starosta Vladan Krásný.  (red)

Nové kryté dopravní hřiště je pro veřejnost i  školy od října otevřeno 
v areálu Riviéry. Pro obyvatele Starého Lískovce se tak otevírá další mož-
nost, jak trávit s dětmi volný čas. Na hřiště lze totiž z naší čtvrti dojet na 
kole bez použití silnic. Hřiště je v říjnu pro veřejnost otevřeno od 15 do 
18 hodin, v sobotu pak od 10 hodin do 17 hodin. Ve všední dny musíte 
mít kolo i helmu vlastní, v sobotu je možné si vybavení půjčit.

Foto: Městská policie Brno
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Požárnický mistr světa je ze Starého Lískovce

Koho Starý Lískovec ocení? 
Návrh můžete podat i vy

Na začátku srpna se v bělo-
ruském Grodnu uskutečni-

lo IV. Mistrovství světa mládeže 
v  požárním sportu (18–23 let) 
a VI.  Mistrovství světa dorostu 
v požárním sportu (13–18 let). Jed-
ním z devítičlenného národního 
týmu dorostenců byl i člen Sboru 
dobrovolných hasičů Starý Lísko-
vec – Sport – Jakub Filipčík (14 let). 
Nevedl si vůbec špatně, i když po 
náročné a vyčerpávající cestě na-
staly zdravotní komplikace a noc 

strávil v nemocnici. Jeho mladý 
organizmus se s problémy vypo-
řádal velice rychle a tak jeho roční 
příprava nepřišla vniveč. Dokázal 
uplatnit loňské získané zkušenosti 
z mistrovství světa ve Svitavách 
a v běhu na 100 m přes překážky 
byl ve své kategorii pátý – nejlepší 
z našich a jen o malý kousek mu 
utekla účast ve čtyřčlenném finále 
a tím boj o medaile. Ve výstupu 
do 1. podlaží cvičné věže už to 
tak dobře nedopadlo a po prv-

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Františku Maršálkovi, 
předsedovi Klubu důchodců stará zástavba, za dlouholeté or-

ganizování a zajišťování našich zájezdů ať už jednodenních, nebo 
vícedenních. I když už nebydlí v Lískovci, stále je aktivním členem 
našeho klubu a doufáme, že nám svoji přízeň zachová i nadále.

Marie Smržová

Poděkování

ním „ulitém“ startu musel jít druhý 
pokus na jistotu – pro tým – což 
zvládl. V dalších dvou disciplínách 
– štafetovém běhu na 4 × 100 m 
s překážkami a požárním útoku 
již nejmladší dorostenci nesoutěží 
a tak mohl jen z tribuny pro 30 tisíc 
lidí, v hloučku našich fandů, držet 
pěsti svým kolegům. A to se po-

dařilo, neboť kluci obě disciplíny 
vyhráli a to dokonce ve světových 
rekordech a tak se mohlo začít sla-
vit celkové vítězství a krásné zlaté 
medaile. Z Grodna odvážejí Češi 
18 medailí – 8 zlatých, 4 stříbrné 
a 6 bronzových.

Vítězslav Novák
SDH Starý Lískovec

Letos Starý Lískovec ocení 
osoby, které k němu mají 
vztah, nebo kteří šíří jeho 
věhlas. O  tom, kdo cenu 
městské části získá, může-
te nepřímo rozhodnout i vy. 
Osobnosti, které si podle vás 
ocenění zaslouží, můžete 
během podzimu nomino-
vat.

Pravidla říkají, že cena se udělu-
je jako morální ocenění osob, 

které jsou pro Starý Lískovec vý-
znamné, mají k němu vztah, nebo 
jejichž skutky, práce, díla či objevy 
se zasloužily o regionální, národní 
či mezinárodní věhlas městské čás-
ti. Dané jsou i oblasti, ve kterých 
se cena uděluje – hospodářský 
rozvoj, technický pokrok, přírodní 
vědy, společenské vědy, architek-
tura a urbanismus, užité umění, 
výtvarné umění, hudba, literární 
činnost, dramatické umění, sport, 
žurnalistika a publicistika, výchova 
a vzdělávání.

Cena může být udělena žijící 
osobnosti, stejně jako in memo-
riam, oceněné osobnosti vybere 
Rada městské části. Ta vychází 

z písemného zdůvodnění návrhu, 
pokud tedy víte o někom, kdo si 
tuto cenu zaslouží, dejte si práci 
s popisem jejich úspěchů.

A co oceněný získá? Především 
jde o cenu čestnou, nicméně při 
slavnostním předávání bude oce-
něné osobnosti předán diplom 
a věcný dar.

Vaše návrhy můžete posílat až 
do 20. listopadu vedoucí Odbo-
ru sociálního Renatě Kuklínkové 
poštou, nebo také na emailovou 
adresu renata.kuklinkova@starylis-
kovec.cz. Žádost musí obsahovat 
jméno a adresu navrhovaného, po-
pis 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 odnesli herečka Alena 
Antalová, vysokoškolský peda-
gog Miloš Jůzl, dřívější ředitel ZŠ 
Labská Lubomír Strnad a děkan-
ka Provozně-ekonomické fakulty 
Mendelovy zemědělské a lesnické 
univerzity Jana Stávková.

(red)
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Edison přivedl na Labskou studenty od Německa po Taiwan
V týdnu od 21. do 25. září 2015 

se naše škola ve spolupráci 
s mezinárodní studentskou orga-
nizací AIESEC zapojila do projek-
tu EDISON. Navštívilo nás sedm 
zahraničních studentů z celého 
světa – studentky z Německa, Vi-
etnamu, Tuniska, Íránu a Gruzie 
a dva studenti z Taiwanu a Egypta. 
Všichni byli ubytováni v rodinách 
našich žáků nebo učitelů.

Do projektu byly zapojeny 
všechny děti, od prvňáčků až po 
deváťáky. Veškerá komunikace 
mezi našimi žáky a zahraničními 
studenty samozřejmě probíha-
la v angličtině. Studenti se nám 
v průběhu celého týdne snažili 

Domov? To je Starý Lískovec, zjistili třeťáci

Škola na „Elišce“?
Za války dílna, sklad i nemocnice

Bosonožská má
„diamantového“ 

sportovce

Kromě několikadílné procházky 
po naší čtvrti, kdy si malí žáč-

ci poctivě zakreslovali do mapky, 
kudy všude šli, navštívili i úřad naší 
městské části. Tato exkurze byla 
předem vyjednána, takže se nás 
ujala zkušená pracovnice z odboru 
školství Mária Liptáková. Třeťákům 
ukázala téměř všechny veřejné 
prostory. Kamkoli jsme vešli, setka-

Jen málo mladých sportovců se 
může pochlubit zlatým Odzna-

kem všestrannosti olympijských 
vítězů – cenou udělovanou v pro-
gramu, která má za cíl zvýšit těles-
nou zdatnost žáků v rámci tělesné 
výchovy. A jen málokdo se může 
pochlubit odznakem diamanto-
vým. Milan Kratochvíl ze základní 
školy na Bosonožské ano. 

Žák 8.A se se ziskem zlatého 
odznaku probojoval mezi nejlep-
ší závodníky v republice a získal 
možnost reprezentovat školu na 
republikovém finále.

V konkurenci ostatních čtrnácti-
letých kluků skončil na 11. místě ze 
125 se ziskem 8552 bodů.

Zapomínat ale nelze ani na dal-
ší úspěšné „reprezentanty školy“ 
v soutěži. Kromě Milana Kratochví-
la si uznání zaslouží i Adéla Hynko-
vá, která je držitelkou stříbrného 
odznaku a hned šestice děvčat, 
které dosáhly na odznak bronzo-
vý. Vybojovaly ho v krajském kole 
soutěže.

J. Strouhalová, ZŠ Bosonožská

představit svoji zemi pomocí 
přednášek, her a diskuzí. Velmi 
zdařilé bylo i mezinárodní sou-
těžní odpoledne, kde se studenti 
s našimi žáky setkali při různých 
sportovních i nesportovních disci-
plínách. Díky těmto aktivitám měly 
děti jedinečnou možnost prakticky 
využít znalosti anglického jazyka 
a seznámit se se zvyky, tradicemi 
a situací v jiných zemích.

Věříme, že předávání informací 
a vzájemné poznávání touto živou 
formou bylo přínosné a zajímavé 
nejen pro žáky a učitele naší školy, 
ale i pro zahraniční studenty.

Veronika Koukalová
učitelka angličtiny

Od konce 2. světové války letos uplynulo 
70 let. Během ní řada budov ve Starém Lís-
kovci sloužila úplně jiným účelům, než dnes. 
Válka poznamenala i budovu školy na ulici 
Elišky Přemyslovny.

Od začátku války sloužila dílna jako sklad zdravotního 
materiálu civilní protiletecké obrany. Od břez-

na 1940 byla ve škole umístěna jednotřídní německá 
škola. Výuka probíhala i pro dospělé a to v odpoledních 
hodinách. Na konci války byla škola zabrána a sloužila 
jako vojenská nemocnice. Zdravotní sestry byly uby-
továny na faře a žáci navštěvovali školu v Bohunicích.

Hned po osvobození se započalo s vyklízením 
a rekonstrukcí budovy školy. Slavnostní otevření 

Měšťanské školy se uskutečnilo 16. září 1945. Na 
přípravě k zahájení vyučování se podílel zejména 
nově jmenovaný ředitel Rudolf Kuba a učitelé Vítek, 
Vlk, Řehoř, Sláma a Hanus.

Školu začali navštěvovat nejen žáci ze Starého 
Lískovce a Bohunic, ale i z Ostopovic, Bosonoh a No-
vého Lískovce.

Rekonstrukce školy probíhala téměř celý školní 
rok a pro výuku potom bylo k dispozici 8 učeben, 
5 kabinetů, dílna, 2 ředitelny a sborovna. Později 
byla ještě zřízena jídelna, do budovy byl zaveden 
městský vodovod a telefon. Letos je škole již 81 roků 
a po dalších opravách jí to moc sluší!

Věra Hádlíková Ondrášková

Co pro vás znamená „domov“? Tuto otázku si v rámci prvouky položili třeťáci ze ZŠ Lab-
ská. Od prvotních očekávatelných nápadů – můj počítač, můj pokoj či koupelna anebo 
kuchyň s jídlem – došli děti k širšímu pojetí – symbolickému významu domova tvořeného 
blízkými lidmi, kteří toto prostředí vytvářejí. A tímto prostředím je v širším slova smyslu 
i Starý Lískovec jako místo, kde žijeme.

li jsme se s velkou vstřícností za-
městnanců – ať už v podatelně, či 
na sociálním či finančním odboru. 
Děti nakoukly i přímo do pracovny 
pana starosty, kam nás doprovodi-
la milá slečna sekretářka. Starosta 
se malých návštěvníků bohužel 
nemohl ujmout, neboť měl pro-
gram mimo úřad, takže největší 
úspěch v  jeho pracovně slavily 

rybičky v akváriu. Na rozloučení 
a jako ocenění vzorného chování 
během návštěvy děti dostaly na 
závěr lízátko.

Velmi děkujeme všem přítom-
ným zaměstnancům s jakou ocho-
tou a trpělivostí nás přijali.

Za třetí třídy ze ZŠ Labská
Kateřina Ježová
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Masarykův okruh hledá nové traťové komisaře

Persefona pomáhá obětem i těm,
kteří chtějí agresi ovládnout

„Pro milovníky motoristického 
sportu je to velmi zajímavá bri-
gáda. Blíž k závodění se prakticky 
nedostanou,“ popisuje sportovní 
ředitel Automotodromu Brno Mi-
roslav Bartoš. Úkolem traťového 
komisaře je řídit vlajkovou sig-
nalizací podle pokynů dispečera 
provoz na dráze a pomáhat při 
případných incidentech – většinou 
pádech motocyklových jezdců – 
s odstraněním následků a odvo-
zem poškozeného motocyklu.

„Masarykův okruh je v provo-
zu přes celou letní sezonu denně. 
Traťoví komisaři se tak dostanou 
na širokou paletu akcí – od klu-
bových motocyklových závodů 
až po prestižní závodní podniky,“ 
popisuje Bartoš výhody brigády 
na okruhu. Pracovní doba traťo-
vých komisařů v sezoně začíná 
v 8.30 a končí v 18 nebo ve 20 ho-
din podle provozu dráhy. Sezona 
pak startuje v dubnu a končí na 
přelomu října a listopadu. „Pracu-
je se na směny, jejich výběr je na 

dohodě pracovníka s vedoucím 
stanice,“ upřesnil Bartoš.

A zdůraznil, že provoz na dráze 
je každodenní – ve všední dny, 
o víkendech i o svátcích. „Právě 
proto hledáme přednostně aktivní 
a zdatné seniory, kteří jsou časově 
flexibilnější než studenti. Brigáda 
je vhodná třeba i pro zaměstna-

Obětem domácího násilí, se-
xuálního zneužívání a znásil-

nění Persefona pomáhá překonat 
tíživou životní zkušenost a nalézt 
vhodnou cestu především pro-
střednictvím služeb poradenství. 
„Klient si na začátku stanoví cíl, 
k němuž mu pracovníci pomá-
hají dojít. Během spolupráce se 
soustředíme na rozvinutí vlast-
ních zdrojů a schopností klienta, 
aby byl připravený čelit daným 
životním událostem,“ popisuje 
PR manažerka Persefony Pavlína 
Dočkalová. „Konzultace nabízíme 
také rodině, přátelům a jiným blíz-

kým osobám, které chtějí pomoci 
někomu, kdo tato příkoří zažívá,“ 
doplnila.

Poradenství Pesefona nabízí 
osobám starším 18 let osobně, 
telefonicky a e-mailem v pracov-
ní dny od 9 do 17 hodin. Zájemci 
o službu mohou organizaci kontak-
tovat na čísle 737 834 345 a e-mailu 
poradna@persefona.cz.

Filozofií pracovníků je přistupo-
vat k problematice domácího násilí 
komplexně. Dlouholeté zkušenosti 
totiž ukazují, že orientace pouze 
na pomoc obětem jednostranná. 
„Snaha o snížení výskytu domá-

Už od roku 2007 pomáhá organizace Persefona oběhem 
domácího a sexuálního násilí. Aktuální projekt Z labyrintu 
pomáhá problematiku domácího násilí řešit ze všech stran. 
Nejen z pohledu oběti. O pomoc mohou požádat i agresoři, 
kteří chtějí své chování zvládnout.

cího násilí ve společnosti může 
být více efektivní, pracujeme-li 
se všemi jeho aktéry. Proto také 
nabízíme terapie osobám, které 
mají potíže se zvládáním agrese,“ 
vysvětlila ředitelka Persefony Jitka 
Čechová. Důležitou roli v takovém 
případě hraje získání vhledu na 
vlastní agresi. Terapeut vede kli-
enta k přijetí odpovědnosti za své 
chování a podporuje ho ke změně. 
Společně pracují na tom, aby se 
agrese nestupňovala a klient se 
naučil řešit spory konstruktivně, 
bez ubližování druhým.

Pro zájemce o terapie směřující 
ke zvládání agrese – ženy a muže 
starší 18 let – je k dispozici telefon 
731 442 731 a e-mail bezpecne-
souziti@persefona.cz.

Ať už se terapie zaměřuje na 
oběť nebo agresora, všichni pra-

covníci se drží zásad, jako jsou re-
spekt, úcta, diskrétnost a klienta 
berou takového, jaký je, neodsu-
zují ho a nesrovnávají.

„V rámci poradenství se zaměřu-
jeme hlavně na dobré zmapování 
situace, podle něhož pomáháme 
se základní orientací např. v pro-
blematice vykázání, systému soci-
álních dávek a dalších možnostech 
v případě ztráty bydlení či zaměst-
nání,“ doplnila Dočkalová

Veškeré nabízené služby jsou 
bezplatné a více informací o nich 
a Persefoně můžete najít na webu 
www.persefona.cz. Projekt Z laby-
rintu násilí podpořila Nadace Open 
Society Fund Praha z programu 
Dejme (že)nám šanci, který je fi-
nancován z Norských fondů.

(red)

Automotodrom Brno vypisuje výběrové řízení na nové tra-
ťové komisaře, kteří budou zajišťovat dohled nad závodní 
tratí v sezoně 2016. Brigáda je vhodná zejména pro aktivní 
seniory, hlásit se mohou i časově flexibilní studenti.

né, kteří pracují ve směnném pro-
vozu,“ doplnil sportovní ředitel 
okruhu. Nejnižší věková hranice je 
18 let, nejvyšší není striktně ome-
zena. „Záleží na zdatnosti, hlásit se 
mohou lidé třeba i kolem 67 let,“ 
upřesnil Bartoš.

Každý komisař musí na začátku 
sezony absolvovat školení, které 
zajistí Automotodrom Brno stejně 
jako pracovní oblečení a další po-
třebné vybavení. Za hodinu práce 
nabízí okruh traťovým komisařům 
75 korun.

Přihlášky je možné poslat 
email em nebo poštou, je třeba 
uvést jméno, rok narození, bydli-
ště a kontaktní telefonní číslo. Na 
přihlášení je dostatek času, vý-
běr komisařů a následné školení 
proběhnou až na přelomu ledna 
a února.

Kontaktní adresa je Automo-
todrom Brno, a.s., DISPEČINK, 
Masarykův okruh 201, 664 81 
Ostrovačice, nebo email: dispe-
cer@brno-circuit.com. Uchazeči 
budou vyrozuměni v  průběhu 
ledna 2016.

Co je k práci třeba:
- věk od 18 let
- fyzická zdatnost
- ochota dojíždět na Masarykův 

okruh
- spolehlivost a flexibilita

Co okruh nabízí:
- atraktivní práci v motoristickém 

prostředí
- mzdu 75 Kč/hod.
- zaškolení a pracovní pomůcky 

a oblečení
- forma práce: dohoda o pracovní 

činnosti malého rozsahu
(red)
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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

 � 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!

 �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 do 6 let. Tel: 734 727 964, (603 841 083), www.
listecek-ops.cz

 �Odkoupíme Váš byt i zadlužený. Hotovost ihned k dispozici. 
Tel: 775 674 544

Jubilantům přál
starosta i malí zpěváci

Senioři v Alpách

S  dalším čtvrtletím se opět 
dočkali gratulací senioři ze 

Starého Lískovce. A to jak ti, kteří 
žijí samostatně, tak ti z domova 
důchodců na Mikuláškově ná-
městí. V obou případech oslavu 
seniorům zpestřily děti – tentokrát 
z mateřské školky na ulici Elišky 
Přemyslovny. Tradičně pak jubilan-
tům poblahopřál starosta Vladan 

Krásný a Mária Liptáková z úřadu 
městské části, kteří všem předali 
květinu a dárkový balíček.

Na Mikuláškově náměstí pak 
další hudební vystoupení obsta-
ral právě starosta, který většinu 
přítomných „rozezpíval“ a postaral 
se o uvolněnou atmosféru, kterou 
doplnilo i pohoštění připravené 
kuchyní domova důchodců.

I díky příspěvku městské části 
mohli senioři z Klubu důchod-
ců – stará zástavba vyrazit na 
poznávací zájezd do rakouských 
Alp. 

Ve dnech 21.–26. 6. jsme se vydali 
už počtvrté na zájezd do Rakous-
ka. Ubytováni jsme byli v penzio-
nu Gemshorn s krásným výhledem 
do Zillertalského údolí. Každý den 
jsme vyjížděli na výlet po Tyrolských 
Alpách. Navštívili jsme městečko 
Innsbruck se skokanskými můstky, 
kde byla olympiáda, prohlédli jsme 
si katedrálu a lanovkou jsme se pře-
pravili na nejvyšší místo Innsbrucku 
s překrásnou vyhlídkou na celé měs-
to. V dalších dnech jsme navštívili je-
zero Achensee s procházkou kolem 
jezera, dále yl celodenní výlet na 
Kaprunské jezero a Krimelské vodo-
pády. Následoval výlet do městeč-
ka Gerloss, opět jsme se lanovkou 
přepravili na vrchol, odkud se nám 
naskytl krásný pohled na celé údolí, 
a následovala procházka kolem je-
zera. Na zpáteční cestě do Brna jsme 
se ještě zastavili na večeři, jako vždy 
při našich výletech, v Lechovicích. 
Zájezdu se zúčastnilo 50 důchodců, 

kteří hodnotili výlet kladně. Svědčí 
o tom i zájem občanů z jiných částí 
města Brna.

Další akcí byl výlet 9. září na Baťův 
kanál. Plavba lodí ze Strážnice do 
Vnorov se setkala s velkým ohlasem. 
Následovala prohlídka Strážnice, 
parku a zámku. V závěru výletu jsme 
navštívili zámek Slavkov a ukončili 
večeří v Zámecké restauraci.

Na všechny naše zájezdy nás vozí 
již 10 roků pan Jan Vrábel z Dolních 
Kounic, majitel autobusové dopra-
vy. Doufáme, že i nadále s námi 
bude spolupracovat.

V  současné době se opravuje 
naše klubovna na ulici Kosmonau-
tů, což má trvat dle mých informací 
asi 3 měsíce, proto se scházíme ka-
ždých 14 dnů v cukrárně v sídlišti 
Leskava. také jsme oslavili kulatá 
životní jubilea našich dlouholetých 
členek paní Kadaňkové a Ledvinové.

Do konce letošního roku plánuje-
me ještě tradiční předvánoční setká-
ní, v měsíci lednu pak tradiční ples.

Všem důchodcům a příznivcům 
našeho klubu přejeme hodně zdraví 
a elánu a děkujeme za přízeň.

František Maršálek
předseda klubu

 � Koupím byt 2kk ve Starém Lískovci. Platím hotově. Tel: 732 356 133.

 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení nemo-
vité 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.

 �Odstraňte příčinu vaší nemoci. Již po první kúře kapek se budete cítit 
lépe. Ráda vás uvítám ve své poradně nebo poradím zdarma po telefonu. 
Potěšte sebe i své blízké „kapkou zdraví“ na vánoce. Mgr.Hana Bičanová, 
tel.: 734 22 66 66, www.cestakezdravi.net.
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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

800 800 099
Lidická 77, Brno

Víme, jak výhodně prodat 
i Vaši nemovitost.

Využijte bezplatné konzultace 
a advokátní úschovu zdarma. 

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Říjen – Houbové speciality – Přijďte ochutnat houby na několik způsobů. 
31. 10. 2015 – Halloweenská párty – Přijďte se svými ratolestmi oslavit
svátek Halloweena. Můžete se těšit na dětský karneval a hry pro děti. 
Každé dítě, které přijde v masce, obdrží sladkou odměnu. Moderuje DJ Chabičovský. 
Program: 14.00–17.00 – program pro děti v podobě karnevalu a her
18.00–24.00 – večerní program pro dospělé. Konzumační lístek: Děti 20 Kč, dospělí 50 Kč.
Listopad – Svatomartinské hodování, Prosinec – Adventní menu
24. 12. 2015 – Štědrovečerní večeře
31. 12. 2015 – Silvestr 2015

Více informaci: 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.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

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:
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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

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.

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

 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


