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Informace pro jubilanty
Občané, kteří v letošním roce 

dovrší 80,85,90,91,92 a každé 
další narozeniny a mají zájem se 
zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí městské části, dostavte se 
na odbor sociální, školství a kul-
tury ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4 k podání písemného 
souhlasu. Souhlas je možné také 
zaslat poštou nebo za pomoci pří-
buzných na e-mail: maria.liptako-
va@staryliskovec.cz. Kontaktovat 

nás můžete i telefonicky na tel. 
606 318 474. Součástí setkání s ju-
bilanty je kulturní program a po-
hoštění, každý oslavenec dostane 
i dárek. O termínu setkání jubilan-
tů za jednotlivé čtvrtletí budete 
písemně informováni a obdržíte 
pozvánku. Formuláře přihlášek 
jsou k dispozici na webu městské 
části v sekci Úřad MČ, Dokumenty 
ke stažení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. dubna 

 

Na ul. Labská 
prostor tzv. Labského dvora 

(vedle autobazarů) 

od 9.00 hod. 
(sraz dobrovolníků je nad křižovatkou  

ulic Labská-Vltavská-U Penzionu) 
 

MČ Brno-Starý Lískovec 
www.staryliskovec.cz 

  

sobota 

Zápisník starosty
Těsně před tím, než jsem za-
čal psát tento článek, pro-
běhla všemi médii zpráva 
o dalším teroristickém úto-
ku – tentokrát v Bruselu. Za-
mrazilo mně a zcela jsem 
ztratil sílu psát o  tématu, 
které jsem měl původně 
připravené. Zdálo se mi na-
jednou zcela malicherné.

Jak nicotné jsou naše problémy 
a starosti proti těm, co zažijí te-

roristický útok na vlastní kůži. Proti 
žalu pozůstalých, kteří oplakávají 
členy své rodiny, kteří se provinili 
jen tím, že se ocitli na místě, kde 
nějaký psychopat odpálil bombu. 
Není vůbec lehké žít v neustálém 

strachu z  terorismu. 
Máme to štěstí, že za-
tím žijeme v klidu, v re-
lativně velkém bezpečí, 
že nepatříme k lokalitě, 
která by byla pro teroris-
ty zajímavá. Doufejme, 
že to tak zůstane ještě 
hodně dlouho.

Je mi o to smutněji, 
že lidé takto umírají v „předvečer“ 
nejvýznamnějšího křesťanského 
svátku – ukřižování Krista a na-
šich krásných tradičních Velikonoc 
kvůli fanatikům a fundamenta-
listům jiného náboženství. Bez 
ohledu na to, jestli jsme věřící, 
nebo ateisté, nikdo nemá prá-
vo nám vnucovat svoji víru silou 
a zabíjením.

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 4/2016 – redakční uzávěrka 11. dubna
Číslo 5/2016 – redakční uzávěrka 9. května

Termíny uzávěrek zpravodaje

Možná se na mě bu-
dou někteří zlobit, že 
místo abych psal infor-
mace o Starém Lískovci, 
zabývám se něčím, co 
se nás vůbec netýká. 
Já jsem však přesvěd-
čen, že se to týká nás 
všech. A že bychom si 
měli uvědomit, jak si ve 

skutečnosti žijeme strašně fajn. 
A také to, že takto to nemusí být 
navždy a že naše polemiky, sou-
sedské sváry a při, nadávání na 
úřad kvůli kdejaké „prkotině“, která 
navíc ani nespadá pod působnost 
našeho úřadu, to vše je opravdu 

nic proti tomu, co se právě stalo 
v Bruselu a děje se v jiných čás-
tech Evropy – v zemích, ke kterým 
jsme ještě nedávno vzhlíželi jako 
k našim vzorům z pohledu životní 
úrovně, která zahrnuje i hledisko 
bezpečnostní. Zkusme se zastavit 
a nad tím vším se opravdu zamys-
let. Právě Velikonoční svátky jsou 
velmi vhodnou dobou k zamyšlení 
nad sebou samým, nad svým živo-
tem, i nad svým okolím.

Přeji vám co nejklidnější a nej-
příjemnější Velikonoční svátky.

Váš starosta
Vladan Krásný



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Březen 20162

V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta
S příchodem jara vyjedou do 

ulic městské části čisticí vozy, 
které odstraní po zimě posypový 
materiál a další nečistoty. Přede-
vším řidiči by si tak měli dát po-
zor na přenosné dopravní značky 
zakazující zastavení v době čis-
tění silnic. Jarní úklid proběhne 
ve Starém Lískovci ve dvou tur-
nusech. První začíná ve druhém 
dubnovém týdnu, znovu se čisticí 

vozy do ulic vrátí na konci května.
Ve zvláštním režimu pak probí-

há čistění páteřních ulic, kterými 
jezdí autobusy. Ty budou po zimě 
čistit Brněnské komunikace a to 
už 1. dubna. Zákaz zastavení na 
nich bude platit od 8 do 16 hodin.

Zapomnětliví řidiči, kteří své 
vozy v den blokového čistění ne-
odvezou, zaplatí za odtah bezmála 
dva tisíce korun.  (red)

• Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 
15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parko-
viště před domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, 
Vltavská 9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská – 
parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.
• Blok č. 2: Osová 2 – 8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunaj-
ská 1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, par-
kovišť u těchto bloků a ZÁKOS, Karpatská 1–9 vč. parkovišť
• Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U 
Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, 
Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně záso-
bovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.
• Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parko-
vání vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy 
a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.

• Blok č. 5: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkovi-
ště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. 
parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova
• Blok č. 6: U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. 
parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, 
Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů 
pro parkování vozidel.
• ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště, Bítešská, 
El. Přemyslovny, Jemelkova, Jihlavská,  Klobásova, Netroufalky, Osová 
a komunikace na Ostopovice.

Odtahy vozidel dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
zajišťuje pro město Brno společnost Brněnské komunikace a.s., tak jako 
v předchozích letech prostřednictvím firmy Černý.
Sídlo firmy a odtahová plocha: Brno-Slatina, ul. Drážní 9
spoj z ulice Úzká (od Vaňkovky ), autobus č. 77, zastávka Drážní
tel.: 547 357 384, 548 217 484, mobil: 602 578 867, 602 737 673
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 
158 – Policie České republiky.

Ceník za odtah je dán dle usnesení Rady města Brna č. R6/085 konané 
dne 14. 11. 2012:
nedokončený odtah    1000 Kč vč. DPH
dokončený odtah vč. parkovného 1 920 Kč vč. DPH
zpětný odtah vč. parkovného  3 720 Kč vč. DPH

OMLUVA
Ve vydání 2/2016 Starolískoveckého zpravodaje byly nedopat-

řením uveřejněny termíny blokového čištění z roku 2015. Prosíme, 
považujte za platné termíny uveřejněné v tomto vydání a na webo-
vých stránkách www.staryliskovec.cz. Za chybu se všem čtenářům 
omlouváme.

Blok č. 1 2 3 4 5 6 ZÁKOS*

blokové čištění  
po zimním období

1. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4. 8. 4. po zimě pro-
vádí BKOM

blokové čištění 
včetně chemické 
likvidace plevele

20. 5. 23. 5. 24. 5. 25. 5. 26. 5. 27. 5. 2. 6. noční 
z 2. 6.  na 
3. 6. 

* ZÁKOS – základní komunikační systém, tj. trasy MHD

Harmonogram čištění

*) do 15.00 hod. pro podávání 
oznámení o konání shromaždění 
dle zákona č. 84/1990 Sb.

Úřední dny a hodiny pro veřejnost:
Po: 7.45–11.00    12.00–17.30 hod.
St:  7.45–11.00    12.00–17.30 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické dohodě. 

Otevírací doba podatelny a poskytování služeb pro agendy:
– legalizace a vidimace (ověřování),
– ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – katas-
tru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a 
rejstříku trestů a dalších činností kontaktního místa veřejné správy 
(CZECHPOINT).

Po:  7.45–11.00 12.00–17.00  hod.
Ut:  7.45–11.00 12.00–14.00  hod.*

St:   7.45–11.00 12.00–17.00  hod.
Čt:  7.45–11.00 12.00–14.00  hod.*

Pá:  7.45–11.00 12.00–13.00  hod.*

Oznámení o úředních hodinách
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Uklidit svět? Začněme doma!

Rekordní vepřové hody letos hlásily „vyprodáno“

V letošním roce se uskuteční 
další ročník dobrovolnické 

úklidové akce, tentokrát s novým 
názvem, Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Jejím cílem je zbavit města, 
vesnice, přírodu a krajinu volně 
odhozeného nepořádku, černých 
skládek odpadů a zároveň upo-

zornit na závažnou problemati-
ku černých skládek a přispět tím 
k prevenci jejich vzniku.

Loňský, druhý, ročník této akce 
se shledal s velkým úspěchem, 
zúčastnilo se jej 31 061 dobrovol-
níků, kteří na 1 109 místech Čes-
ké republiky sesbírali 1 022 tun 
odpadu. K těmto číslům přispěla 
i necelá třicítka dobrovolníků v na-
šem Starém Lískovci.

Městská část Brno-Starý Lísko-
vec se do letošní akce opět zapojila 
jako organizátor úklidu nepořádku 
a černých skládek. Tentokrát se, po 
dvou letech, vracíme na místo činu 
úklidu prvního ročníku konaného 
17. května 2014 – na ulici Labskou 
do prostoru takzvaného Labského 
dvora (vedle autobazarů).

Úklid bude zahájen v sobotu 
16. dubna v 9 hodin, sraz dobro-

Víc jak tisíc lidí si letos přišlo pochutnat na 
zabijačkových specialitách na vepřové hody 

ve Starém Lískovci. Oproti loňskému roku byl 
počet návštěvníků dvojnásobný, jeden ze stánků 
dokonce starolískovečtí jedlíci doslova vybílili. 
Nezbyla v něm ani klobáska. „Je vidět, že tradice 
hodů se stále rozrůstá. Letos nám určitě pomohlo 
přívětivé počasí, nejdůležitější ale je, že lidé mají 
chuť se potkávat se svými sousedy a zabijačkové 
hody jsou pro ně zkrátka jednou z příležitostí,“ 
myslí si starosta Starého Lískovce Vladan Krásný.

Na letošních hodech byl na výběr opět kom-
pletní sortiment vepřových specialit – tak jako 
byste se účastnili skutečné zabijačky na vesnici. 
Na dračku tak šly jitrničky i jelítka, polévka a sa-
mozřejmě nejrůznější druhy uzenin a klobásek. 
Díky rostoucímu zájmu městská část počítá 
s tím, že příští jaro hody opět zopakuje.

(red)

Ukliďme svět, ukliďme Česko

STARÝ LÍSKOVEC
16. 4. 2016
sraz v 9.00
křižovatka Labská – Vltavská 
– U Penzionu
Více informací:
www.uklidmecesko.cz
info@uklidmecesko.cz
facebook.com/UklidmeCesko 

volníků je na nad křižovatkou ulic 
Labská – Vltavská – U Penzionu.

Pojďte nám pomoci! Společně 
můžeme za všechny obyvatele 
Starého Lískovce ukázat nepo-

řádníkům, že nám není lhostejné, 
v jakém prostředí žijeme.

Jarmila Kaplanová
odbor všeobecný
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„Orelský“ country bál po roce opět zpět
Po roční odmlce se v sobotu 13. 2. do 
starolískovecké sokolovny vrátil tra-
diční Country bál, který uspořádala 
orelská jednota.

Celý večer hudbou a zpěvem provázela hu-
dební skupina CVYKR. Návštěvníci bálu se 

také mohli těšit na předtančení, soutěž a lákavé 
ceny v tombole. O předtančení se postaralo 24 
dětí z orelského tanečního kroužku, které si 
připravily country vystoupení na známé pís-

ně – Okoř a Zuzana. I přesto, že mezi těmito 
tanečníky jsou i děti předškolního věku, své 
předtančení zvládli všichni perfektně a zcela 
zaslouženě jejich výkon odměnil velký potlesk.

Letos jsme pro velký zájem zařadili opět 
soutěž „O Starolískoveckého Otesánka“. Při-
hlášení odvážlivci museli co nejrychleji splnit 
několik zdánlivě jednoduchých úkolů. Soutěž 
byla napínavá až do posledního okamžiku 
nebo, chcete-li, do výbuchu balónku.

Po bohaté tombole, jejímž lákadlem byla 

hlavní cena – daněk, zábava pokračovala a celý 
sál se vesele bavil až do časných ranních hodin.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří 
pro nás tento večer připravili. Slova díků patří 
zejména orelské jednotě ze Starého Lískovce, 
která tuto kulturní akci uspořádala a také všem 
sponzorům večera.

Doufáme, že s milovníky country hudby 
a dobré zábavy se při další akci již opět brzy 
setkáme.

Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční dne 8. 5. 2016 v Divadle Bolka Polívky, Jakubské náměstí č. 5, 

Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, resp. mládež do 18 let. BDD od 
svého založení (r. 2009) doposud uvedlo, převážně v prostorách sklepní scény Divadla Husa na provázku, mimo jiné, tyto inscenace: 

Baron Trenck       – starobrněnská pověst, režie: Pavel Gejguš.  
Lesní láska            – scénář Milan Uhde, hudba Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová.  
Sachsiáda              – středověké frašky, Hans Sachs, režie: Vítězslav Větrovec. 
Chudák Choma a víčkový Vij  – podle povídky N. V. Gogola. Scénář a režie: Simona Nyitrayová.
Rozhádaná abeceda  – o šikaně na ZŠ. Scénář a režie: Michaela Rotterová.
Bajky dell´arte  – moudra, která stále platí. Režie: Aleš Kučera.
Čekání na život…a začínáme znovu  – z aktuálního života, může se to stát i vám. Scénář a režie: Eva Lietavová.
BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své výchovně umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní 

zapojení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně 
projdou, se mohou již zúčastnit letního soustředění BDD 2016, které se koná  v termínu od 30. 7. 2016 do 13. 8. 2016 v RS 
Hálův mlýn.

BDD se snaží volně navazovat na dřívější činnost Dětského studia Divadla na provázku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér 
Zdeněk Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, víceletou uměleckou přípravu a získané znalosti či dovednosti budou dětmi 
dále využívány i v dalším běžném životě. Z této činnosti mohou v budoucnu také vzejít i další výrazné umělecké osobnosti, čímž 
BDD svým dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve které se o městě Brně vždy hovořilo jako o „líhni hereckých talentů“. 
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného reprízování.

Přihlásit se k účasti na konkurzu a další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunikace není možný, i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz

         Projekt BDD se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
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Valentýnská lekce etiky změnila děti na gentlemany

Karneval v družině ovládla kočička a Darth Vader

Zajímavý způsob připomenutí svát-
ku sv. Valentýna zajistili pro všechny 
žáky a jejich učitele členové školního 
parlamentu ZŠ Bosonožská. Letos při 
pečlivých přípravách na svých pon-
dělních schůzkách navázali na loňský 
velmi úspěšný Společenský den.

Parlamentáři zúžili téma zaměření této akce 
na vystupování a chování osob při konzu-

maci jídla na společenských akcích. A tak se 
v pátek 12. února dostavili do školy společensky 
odění žáci i učitelé. Svůj oděv zvolili ke speciální 
společenské příležitosti, kterou si každá třída 
určila předem sama. A tak se na chodbách 
školy vznešeně procházely postavy v oblecích, 
s kravatami, klobouky či v různě dlouhých ró-
bách doplněných krajkami či jinými materiály. 

Různě třpytivé drobné i velké ozdoby se skvěly 
na šatech i ve vlasech dam. Nejzajímavější však 
bylo, že vznešenost krásně oděných osob jaksi 
automaticky vybudila i změnu v jejich chování. 
Zrak jen přecházel!

Během třídnických hodin žáci některých 
tříd dokonce připravili tematické občerstve-
ní a seznámili se s hlavními zásadami etikety 
z videopořadů, které pro školu vybrali členové 
školního parlamentu. Ve třídách také diskutovali 
o zajímavých zvycích stolování lidí v cizině. 
Parlamentáři také sestavili pro kolektivy tříd 
zábavné kvízy – správné odpovědi byly vyhod-
noceny a body přičteny k hodnocení výsledku 
kreativity žáků v oblečení a přípravách na tento 
den. Porotu, kterou tvořilo vedení školy, čekalo 
během udílení bodů třídám mnoho skvělých 
nápadů a překvapení. Při návštěvě tříd se setka-
la s pravou svatební hostinou včetně ženicha 

a okouzlující nevěsty, viděla firemní večírek, 
valentýnské rande, oslavu „naruby“ (chlapci byli 
převlečeni za děvčata a naopak), květinovou 
oslavu (každá dívka ve třídě byla galantně po-
ctěna květinou), oslavu 104. narozenin babičky, 
Black and white párty k uvedení filmu 100 + 1 
dalmatinů a mnohé další.

Všichni ocenili nejen pečlivou přípravu akce 
ze strany školního parlamentu, na níž nechyběl 
pochopitelně prostor pro předání Valentýnek, 
ale i zapojení všech vyučujících. A také to, že 
v akci pokračovala odpoledne i školní družina. 
Den proběhl příjemně a nikomu nepřišlo zvlášt-
ní, že po netradičně pojatých prvních dvou 
vyučovacích hodinách probíhala dále výuka 
v nádherných šatech až do konce pracovního 
dne podle běžného rozvrhu.

D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Celý nejkratší měsíc v roce se 
nesl v duchu maškarního, ma-
sopustu, karnevalu, šibřinek, 
zkrátka jak je kdo (a kde) zvyklý 
říkat oslavám plným hodová-
ní a veselí. Dříve to tak bylo, 
protože lidé měli na pár dní 
možnost zase ochutnat maso, 
bavit se nebo vystrojit svatbu. 

Ty doby jsou už pryč, ale člověk 
je vynalézavý tvor a nezahodil 

vše tradiční, jen si ponechal tu zá-
bavnější část.

I my ve školní družině jsme se 
rozhodli uspořádat maškarní. 
Termín byl stanoven na čtvrtek 
25.  února. Dá se tedy říct, že 
v předvečer jarních prázdnin. Děti 

se moc těšily už dlouho. Hned jak 
se o karnevalu dozvěděly, začaly 
uhánět o přípravu masky své ma-
minky, tatínky, babičky, dědečky, 
strejdy a  tetičky, prostě všech-

ny, aby jen ony měly tu nejlepší, 
nejoriginálnější a  aby právě ta 
jeho získala titul Krále a Královny 
karnevalu. Hitem letošního roku 
byla jednoznačně pohádka Le-
dové království a její dvě hlavní 
hrdinky – princezny Elsa a Anna. 
Ale samozřejmě se na karnevalu 
objevilo mnoho dalších masek, 
jedna originálnější a vtipnější než 
druhá. Pestrost jen narušili čtyři 
přerostlí mimoňové, tedy vycho-
vatelé, kteří měli tuto kratochvíli 
pro děti na starost. Nakonec, po 
dlouhém mozkovém hloubání 
a dloubání jsme vybrali masky 
nejlepší. Královnou karnevalu se 
stala Arianka Schwarzová, tedy 
kočička. A královský titul dobyl 
mocný Darth Vader – Tom Znajda.

Účast předčila naše očekávání 
a málem zdolala i kapacitu třídy, 
ale vše dobře dopadlo. Všichni 
jsme se moc bavili, ať už při růz-
ných soutěžích nebo skotačení 
v rytmu hudby. V okamžiku, kdy 
předcvičoval někdo z  mimoňů 
kroky, to vypadalo, jako by ovlá-
dal svou vlastní armádu Kevinů, 
Bobů a Stuartů. A snad abychom 
si co nejdéle udrželi karnevalo-
vou náladu a překonali poslední 
školní den před prázdninami, jen 
málokdo z nás odložil masku i při 
odchodu domů, což vykouzlilo 
úsměv i mnohých kolemjdoucích. 
A tak to má být.

Za kolektiv vychovatelů ŠD 
B. Vysloužilová, ZŠ Bosonožská
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Cesta k lednímu 
medvíděti je volná

Už před čtyřmi měsíci porodila 
lední medvědice Cora v brněn-
ské zoo svoje páté mládě. Teď 
konečně přichází chvíle, kdy 
se na něj budou moci podívat 
i návštěvníci zoo.

Cora již vodí své mládě na pro-
cházky do venkovního výbě-

hu, ale cesta kolem jejich expozice 
byla zatím pro návštěvníky uzavře-
na. Od pátku 19. března je cesta 
pro návštěvníky opět otevřena.

Cora je od poloviny února přikr-
mována a od začátku března chodí 
chovatel Jaroslav Jasínek i do zá-
zemí porodního boxu, aby ji opět 
navykl na přítomnost člověka. „Po-
třebovali jsme Coru připravit také 
na to, že bude nějaký čas zavřená 
v  porodním boxu kvůli čištění 
venkovní expozice a bazénu. To 
proběhlo ve středu a ve čtvrtek 
dopoledne. Cora snáší ruch kolem 

v pohodě, je klidná a myslím, že už 
se těší, až si po několika měsících 
opět zaplave,“ říká Jasínek.

Zpřístupnění expozice pro ná-
vštěvníky vychází ze zkušeností 
z předchozích odchovů a většinou 
se pohybuje kolem poloviny břez-
na. Do té doby necháváme lední 
medvědici co největší možný klid 
na péči o mládě.

Lední medvědi mají velmi vyvi-
nutý čich a hrozí riziko, že pokud 
samice ucítí cizí pachy, mohla by 
v domnění hrozícího nebezpe-
čí mláděti ublížit. V  nejbližších 
týdnech pak proběhne první 
veterinární prohlídka, ze zákona 
povinné čipování, také očková-
ní a  zjištění pohlaví. Pak bude 
zoo společně s fanoušky ledních 
medvědů vybírat jméno a oznámí 
termín křtin.

Monika Brindzáková,
tisková mluvčí ZOO Brno

Dramatická výchova? Na „Elišce“ určitě ano!
Vnímat přímým prožitkem. Učit se 
tím prožíváním. A přitom si hrát. To 
je, stručně řečeno, dramatická výcho-
va. Jeden z oborů estetické výchovy 
a výchovy uměním, která je součástí 
vzdělávání na základní škole.

Asi bychom neprotestovali proti tvrzení, že 
osobní zkušenost je vždy nejlépe zapa-

matovatelná. Na tomto faktu je způsob této 
výuky také postaven. Pozornost se zaměřuje na 
mezilidské vztahy, vzájemné jednání. Žáci jsou 
zapojeni do rolí v rámci daného tématu. Zúčast-

nění pracují s prostředky a postupy divadelního 
umění. Vstupují do fiktivního světa daného 
tématu a svým jednáním ho spoluutvářejí.

Zapojuje se nejen intelekt žáků, ale i emoce, 
intuice. To vše potřebují i v běžných životních 
situacích. A i prostřednictvím dramatické vý-
chovy se nejen dozvídají nové věci, ale také 
se připravují na různé životní situace a učí se, 
jak v nich reagovat.

Velmi dobré zkušenosti máme například 
s projekty Centra volného času Labyrint v Bo-
hunicích. Při poslední naší návštěvě s žáky 
8. třídy jsme společně putovali životem Kar-
la  IV. a blíže si připomněli jeho manželky. 

A také si něco vyzkoušeli z tehdejší dvorní 
etikety a postavili si z vlastních těl někte-
ré objekty, které dal vybudovat právě tento 
slavný český král.

I v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků se učíme používat metody dra-
matické výchovy a její prvky rádi zařazujeme 
do výuky našich žáků. A naši žáci jsou členy 
různých dramatických kroužků a vždy se těšíme 
na jich představení, která nás překvapují svou 
aktuálností témat i sílou prožitku herců.

Margita Kotásková
ředitelka  ZŠ Elišky Přemyslovny

Vážení spoluobčané, zveme Vás u příležitosti

71. výročí osvobození 25. dubna v 16.30
k pomníčku na Točné ulici.

Společně s Vámi si 
chceme připomenout 
a uctít památku obětí 
II. světové války,

události při osvobozování 
města  BRNA 
a STARÉHO  LÍSKOVCE. 
 
K účasti Vás srdečně zvou  
Rostislav Maleňák
a Jaroslav Zelený, 
zastupitelé  Starého Lískovce 
    
a 
Věra Hádlíková Ondrášková

ABY  ŽIVÍ  NEZAPOMNĚLI ! 
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77 let od protektorátu Koncert ke Dni matek 
s vyhodnocením 

fotosoutěže Úhel pohleduPřed sedmasedmdesáti lety – 
15. března 1939 – se brněnští 

obyvatelé ráno probudili v zemi 
nazvané Protektorát Čechy a Mo-
rava.

Ve tři hodiny ráno toho dne 
brněnští nacisté v čele s Karlem 
Schwabem a Oskarem Judexem 
obsadili všechny důležité budo-
vy ve městě. V šest hodin ráno 
překročily jednotky wehrmach-
tu pod vedením generálmajora 
Veiela státní hranice u Pohořelic. 
V půl deváté se okupační armáda 
dostala do Brna. 17. března pak 
navštívil Brno Adolf Hitler a ně-
mecké obyvatelstvo ho nadšeně 
vítalo.

Od prvních chvil bylo jasné, že 
místní si tam už vládnout nebu-
dou. Auta začala jezdit vpravo 
a všude se začalo mluvit němec-
ky. Němci byli dobře připraveni. 
Vyměnili okamžitě starostu Brna 
a důležité úředníky. Byly přejme-
novány některé ulice a tak tu na-
jednou byla Hitlerova (nyní Ma-
sarykova třída), Neuratova (nyní 
ulice Milady Horákové).

Všichni obyvatelé Protektorátu 
museli prokázat svůj árijský původ 
a na dvojjazyčném formuláři potvr-
dit předky až do třetí generace. Vět-
šina brněnských Židů a také Romů 
byla odvlečena do koncentračních 
táborů, ze Starého Lískovce navždy 
zmizeli manželé Friedlenderovi, 
kteří bydleli na Čermákově ulici. 
Žilo u nás i několik rodin německé 
národnosti i rodiny smíšené.

Na němčinu si museli Češi a Mo-
ravané zvyknout. Všechny důležité 
doklady byly dvojjazyčné: nové 
občanské průkazy „Kennkarty“, 
rodné listy, vysvědčení ve školách. 
Středoškoláci měli týdně šest ho-
din němčiny.

Němci také zavřeli nebo přestě-
hovali některé školy a po protes-
tech vysokoškoláků nacisté zavřeli 
všechny školy vysoké a univerzity. 
Absolventi po ukončení studia 
museli nastoupit do práce. Hodně 
jich muselo odjet i mimo protek-
torát na tzv. nucené práce.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák

I v letošním roce chystá spolek 
Ženy50 ke Dni matek hudební 

dárek pro maminky, babičky, ženy.
Koncert bude letos patřit mla-

dým talentům nové generace. Bě-
hem večera se představí poslucha-
či Janáčkovy akademie múzických 
umění, kteří již dnes 
mají za sebou řadu je-
vištních i divadelních 
úspěchů. Uslyšíte na-
příklad barytonistu 
Vojtěcha Šemberu, 
v jeho podání zazní 
podmanivé písně od 
Francesca Paula Tosti, těšit se také 
můžete na árie z nejznámějších 
oper od Wolfganga Amádea Mo-
zarta, jako je např. Figarova svatba. 
V programu nebudou chybět ani 
dueta z oper Don Giovanni a Pa-
pageno. Jevištní partnerkou mu 
bude absolventka JAMU Karolína 
Žmolíková, která je laureátkou 
řady pěveckých soutěží, úspěšně 

studovala také v Salzburgu.
Koncert bude patřit i  dalším 

mladým talentům nové genera-
ce, v jejich podání uslyšíte také 
operetní či muzikálové melodie. 
Na klavír je bude doprovázet Šárka 
Králová.

Koncert proběh-
ne na Den matek, 
v  neděli 8.  květ-
na, v Sále Otakara 
Motejla v  budově 
Kanceláře veřejné-
ho ochránce práv, 
Údolní 39, Brno. 

Začíná v  19.00  hod. a  vstup je 
zdarma.

V  průběhu koncertu budou 
vyhlášeni a oceněni výherci foto-
soutěže Úhel pohledu.

Více informací naleznete na 
www.zeny50.cz a 
www.uhelpohledu.eu

Jana Jarušková, Ženy50

Březen v Lince ve velikonočním duchu

Děti z některých škol a školek se v druhé polovině března vypravily do Linky, aby si v dopoled-
ním velikonočním programu vyzkoušely pečení  jidášků, pletení pomlázky, procvičily si prsty 
i hlavu při kreslení a vystřihování jarních ptáčků, dozvěděly se, co je to pučálka nebo proč je 
na pomlázku potřeba čerstvé proutí... Na odpolední velikonoční dílnu měli pak možnost při-
jít si pro jarní náladu a inspiraci velcí i  malí z okolí, aby si vytvořili ozdobu na sváteční stůl, 
upekli si a ochutnali velikonoční dobroty a odnesli si domů třeba kousek jara ve vlastnoručně 
osazeném květináči. Na všech dílnách bez rozdílu pak měla největší úspěch pípající bednička 
s živými kuřátky, malí milovníci zvířat by si je nejraději odnesli domů.

Hned v pondělí po jarních prázdninách se v Lince 
konalo další Vaření s vůní dálek. Tentokrát to u nás 
vonělo medem, pod vedením Klary Vata jsme se 
naučili péct pravý medovník. Další vaření pochou-
tek z cizích zemí bude v květnu, termín najdete na 
www.linka.luzanky.cz
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Detektivka ovládla „tyjátr“ Děti testovaly smysly
V neděli 21. února se žáci na-

šeho dramatického kroužku 
zúčastnili 4. ročníku divadelního 
festivalu s názvem Troubský tyjátr. 
Žáci pobavili obecenstvo detek-
tivkou od Agáty Christie: Deset 
malých černoušků. Klasický motiv 
přepracovala do scénáře pro po-
třeby kroužku paní učitelka Cende-
línová. Nebylo to pro naše „herce“ 
z 6. až 9. tříd jednoduché, vždyť 
představení trvalo čtyřicet minut.

Za nejlepší herečku souboru byla 

porotou festivalu zvolena Marké-
ta Sedláčková, o které jistě ještě 
hodně uslyšíme, a cenu nejlepšího 
herce získal Dominik Šimák. Náš 
soubor si také odnesl cenu za nej-
lepší kostýmy. Zdařilé vystoupení 
se dočkalo i několika repríz, které 
byly určeny žákům a učitelům naší 
školy. Záznam celého představení 
můžete shlédnout na našich webo-
vých stránkách. Všem učinkujícím 
patří velké poděkování.

Pavla Tlustošová, ZŠ Labská

V rámci připraveného projektu 
strávili žáci 3.C ze ZŠ Labská 

jeden den jako „pokusní králíci“. 
Testovali totiž svoje smysly. Nejdří-
ve si vylosovali čísla a podle nich 
se rozdělili do pěti skupinek. Pak 
postupně procházeli pět stanovišť, 
na kterých plnili různé úkoly.

Na stanovišti CHUŤ a ČICH po-
slepu ochutnávali nebo očichávali 
„tajné ingredience“, na stanovišti 
HMAT opět poslepu poznávali 
předměty anebo si hráli na Popelku 

a přebírali hrách a čočku. Při zkou-
šení ZRAKU např. sledovali změnu 
zorniček za světla a tmy, u SLUCHU 
zase hádali zvuky různých činností. 
Všechny své postřehy zapisovali 
do připraveného pracovního listu.

Akce byla organizačně velmi 
náročná, takže se neobešla bez 
pomoci našich šikovných pedago-
gických asistentek. I díky nim děti 
prožily příjemné a také poučné 
dopoledne.

Kateřina Ježová, ZŠ Labská

Bílý kruh bezpečí, z. s. 
základní informace o činnosti 

 
Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem a svědkům 
trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména právníci, psychologové 
a sociální pracovníci.  Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, jakož i psychologickou a 
emocionální podporu. Bílý kruh bezpečí se věnuje dále zejména těmto formám přímé pomoci a zlepšování postavení 
obětí kriminality: 
 podpora konkrétních oprávněných zájmů oběti trestné činnosti; 
 iniciativy a návrhy vedoucí ke zlepšení právního postavení poškozených v trestním řízení a ve společnosti 

(zpracování a předkládání podnětů k zákonodárným iniciativám, spolupráce při tvorbě zákonů); 
 zvýšení informovanosti občanů i veřejné správy o problémech obětí trestné činnosti; 
 podpora při získávání peněžité pomoci od státu; 
 zprostředkování finanční pomoci z Nadačního fondu Filipa Venclíka; 
 přednášky, semináře, kongresy a jiné akce pro odbornou i laickou veřejnost; 
 publikační činnost a vystupování v médiích zaměřené na zvýšení právní výchovy a informovanosti; 
 zvýšení informovanosti o možnostech a prostředcích prevence kriminality, zejména o zásadách chování, které 

snižují riziko stát se obětí trestného činu; 
 spolupráce s národními institucemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se pomocí obětem trestné 

činnosti a prevencí kriminality (BKB je např. členem Evropského fóra pro služby obětem či zakladatelem Aliance 
proti domácímu násilí). 

 V poradnách Bílého kruhu bezpečí zaznamenávají poradci velmi rozdílné reakce obětí na trestný čin, shodují se 
však v tom, že nejzávažnější traumata prožívají oběti po útoku pachatele na jejich tělesnou integritu (loupež, znásilnění, 
ublížení na zdraví, domácí násilí), pozůstalí po obětech vražd, oběti a pozůstalí po obětech dopravních nehod.  
U majetkové trestné činnosti prožívají oběti dlouhodobě negativně pocit narušení soukromí v případě krádeže vloupáním 
do jejich bytu. 
 
Principy poradenské činnosti 
 
Bezplatnost 

 Klienti za poradenskou službu neplatí. 
 
Diskrétnost 

 Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli 
informace mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně. Poradci a asistenti jsou vázáni 
mlčenlivostí s výjimkou případů oznamovací povinnosti. Klient je na tuto skutečnost včas upozorněn.  

 Klient má právo zůstat v anonymitě. Nemusí tedy sdělovat své jméno či další údaje ke své osobě. 
 Klient má právo, aby rozhovor s ním probíhal mimo doslech a dohled jiných klientů.  

 
Nestrannost 

 Poradna je otevřena všem obětem trestných činů. Žádná oběť-klient BKB nesmí být přímo ani nepřímo 
diskriminována podle rodu, pohlaví, etnického či rasového původu, sociálního postavení, náboženského 
vyznání, politického názoru, věku či invalidity.  

 Rada je nestranná a neutrální (tj. bez hodnocení), je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci, jejich 
asistenti a personál nevyjadřují názory politických stran a nekomentují vynášené rozsudky, pokud to nemá 
přímý význam pro oběť.  

 Poradci BKB vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí o tom, jak dál jednat. Oběti a jejich příbuzní jsou 
podporováni v samostatném jednání, aby se nestali závislými na službě BKB. Každé jednání k věci je vedeno 
pouze se souhlasem klienta. 

 
Nezávislost 

 Poskytovaná služba je nezávislá na politických, ekonomických či náboženských vlivech.  
 Je nezávislá na státní správě a místní samosprávě.  

NON-STOP linka pro oběti kriminality 
Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý kruh bezpečí též 
nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné lince pro oběti kriminality a domácího 
násilí. Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.  
 

Nadstandardní služby BKB 
  
Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí ve zvlášť 
závažných případech spojených s násilným trestným činem nadstandardní služby, 
kterými jsou zejména: 
 
I. Podpora případového manažera 
Od roku 2013 nabízí všechny pobočky Bílého kruhu bezpečí možnost podporovat zvlášť zranitelné oběti trestných činů 
při zvládání dopadů trestného činu. Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména v podobě opakovaných 
telefonických či osobních konzultací, ale v případě potřeby též doprovod na jednání související s řešením TČ a činnost 
důvěrníka v trestním řízení. To zahrnuje i doprovody k soudům s cílem minimalizovat sekundární viktimizaci obětí a 
poskytnout praktickou pomoc, psychickou a morální podporu. Doprovodu k soudu zpravidla předchází příprava na 
soudní jednání v poradně BKB. 
 
II. Terapeutický program 
Jednotlivé pobočky poskytují zvlášť traumatizovaným klientům též podporu formou krátkodobé terapie, jejímž cílem je 
stabilizovat psychiku klienta a podpořit jej v obtížné životní situaci. Terapeutická práce je založena na principu 
opakovaných setkání klienta s terapeutem, což nevylučuje možnost paralelně čerpat poradenské služby. 
 
III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí 
Od roku 1995 pořádá Bílý kruh bezpečí víkendové psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, 
případně pro pozůstalé po obětech. Víkendové pobyty mohou být nabídnuty klientům, kteří již využili poradenských 
služeb Bílého kruhu bezpečí. Jejich obsah je založen na dobrovolnosti. Program spočívá zejména v relaxaci, zdravotní 
rehabilitaci, rozhovorech s psychologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trauma vyvolané trestným 
činem. Naše i zahraniční zkušenosti potvrzují, že krátkodobý pobyt v jiném prostředí a v blízkosti odborníků, spojený s 
možností relaxačních cvičení a příjemných procházek, je léčivým balzámem pro každou duši. Účastníci víkendových 
pobytů se vracejí spokojení a s odstupem času kladně hodnotí čas prožitý společně s dobrovolníky z Bílého kruhu 
bezpečí. 
 
IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka 
S Nadačním fondem Filipa Venclíka začal Bílý kruh bezpečí spolupracovat v roce 1999. Impulsem ke vzniku Nadačního 
fondu byla tragická smrt studenta Filipa Venclíka, který byl v září roku 1993 bezdůvodně napaden v pražském metru a 
na následky způsobeného zranění zemřel. 
Posláním Nadačního fondu Filipa Venclíka je podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných trestných činů. Při této 
činnosti Nadační fond úzce spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí, který je v přímém kontaktu s oběťmi a doporučuje 
fondu konkrétní osoby, jež podle jeho názoru pomoc nejvíce potřebují. V letech 1999 – 2010 byla z tohoto fondu 
vyplacena rychlá a formalitami nezatížená pomoc v celkové výši přes 1.000.000,- korun obětem a pozůstalých po 
obětech, kteří se ocitli ve složité životní situaci a nebyli podpořeni z jiných zdrojů. 
 
Bílý kruh bezpečí provozuje svá pracoviště v těchto regionálních 
pobočkách: 

 
 
 

Další informace včetně kontaktu na jednotlivá pracoviště Bílého kruhu 
bezpečí naleznete na našich webových stránkách www.bkb.cz 
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novky uvažte kolem plechovky. Do 
středu bylinkové zahrádky zapích-
něte starou vidličku s papírovou 
kartičkou na kterou jste napsali 
přání dobré chutě.

Taťana Absolínová

Ve Starém Lískovci se prosazuje na školách korfbal
Všechny tři místní základní školy 

se zapojily do projektu Korfbal 
do škol, organizovaného Korfbal 
klubem Brno, který se těší podpoře 
radnice městské části Brno-Starý 
Lískovec. Nejdříve se na podzim 
uskutečnily ve vyučování ukázko-
vé hodiny korfbalu pod vedením 
zkušených korfbalistů a korfba-
listek, po kterých si školy zdarma 

zapůjčily korfbalové koše a míče.
V návaznosti na prezentaci kor-

fbalu se školy přihlásily do Školní-
ho korfbalového poháru, v kterém 
své síly měří dohromady třináct 
brněnských základek. Na těch se 
v průběhu uplynulých měsíců ko-
nala školní kola, z nichž postoupi-
ly týmy do kol oblastních. Jedno 
z nich proběhlo ve středu 9. března 

O tento recept na salát se mu-
sím s vámi podělit. Všechny 

ingredience se skvěle doplňují! 
Hrozny a kozí sýr jsou perfektní, 
pak bohatá chuť pekanových 
ořechů, kousky cibule, grilované 
kuře s voňavou příchutí tymiánu a 
rozmarýnu a jako základ jarní směs 
salátu. Salát je určitě jeden z mých 
nových oblíbených a jsem si jistá, 
že ho bude také dělat. 

Ingredience na 4 porce:
Salát:
400 g vykostěných kuřecích prsou 
bez kůže 
1/2 lžičky sušeného rozdrceného 
rozmarýnu 
1/4 lžičky sušeného tymiánu 
olivový olej (asi 2 lžičky) 
sůl a čerstvě mletý černý pepř 
150 g směsi jarního salátu 
1 1/2 šálku červených hroznů, roz-
krojených na polovinu 
1/2 šálku pekanových ořechů, hru-
bě sekaných a lehce opečených 
malá červené cibule (asi 1/3 šálku), 
nakrájená na tenké proužky 
60 g rozdrobeného kozího sýru

Dresing:
1/3 šálku olivového oleje
2 1/2 lžíce balzamikového octa 
1 lžíce medu 
1 1/2 lžičky dijonské hořčice 

Jarní salát s kozím sýrem, grilovaným 
kuřetem, medem a balsamicovým dresinkem

Na okenním parapetu se budou 
bylinky nejen krásně vyjímat, 

ale zajistí vám čerstvé koření ve 
vaší kuchyni. Potřebují jen mini-
mální péči. Šest hodin slunečního 
svitu, pravidelnou zálivku a občas-
né otočení pro dostatek světla.

Co potřebujeme:
Prázdné plechovky v různých 

velikostech podle počtu bylinek + 
jedna navíc, sazenice bylinek, pro-
vázek, tvrdý papír, starou vidličku, 
malé nůžky, velký talíř, oblázky, 
zeminu, vrtačku

Jak na to: 
Talíř naplňte malými oblázky, 

které budou sloužit k zachycení 
vody. Na dně plechovek vyvrtejte 
několik děr. Do plechovek nasypte 
trošku oblázků pro odvodnění. 
Opatrně uvolněte kořeny bylinek 
a zasaďte sazenice do plechovek. 
Je-li třeba, doplňte zeminu do 
dvou třetin. Plechovky rozmístě-
te na talíř podle velikosti tak, aby 
si rostliny vzájemně nestínily. Do 
zbylé prázdné plechovky uložte 
malé nůžky na stříhání bylinek. Na 
tvrdý papír napište názvy bylinek, 
vystřihněte a na každé jmenovce 
udělejte otvor pro provázek. Jme-

Šikovné ruce
Bylinková zahrádka v kuchyni 1 malý stroužek utřeného česneku

sůl a čerstvě mletý černý pepř 

Všechny suroviny na dresing pro-
šlehejte metličkou, dokud netvo-
ří emulzi. Ochuťte solí a pepřem 
podle chuti (asi 1/4 lžičky soli, 
1/8 lžičky pepře) a dejte vychladit. 
Před podáváním ještě prošlehejte.

Jak na to:
Předehřejte gril na středně vyso-
kou teplotu. Silnější části kuřete 
rozklepejte  paličkou na maso. 
Kuře lehce potřete olivovým ole-
jem, posypejte rovnoměrně roz-
marýnem a tymiánem a dochuťte 
solí a pepřem. Kuřecí prsa v polovi-
ně grilování obraťte. Hotové maso 
odložte na pět minut na talíř, pak 
nakrájejte na proužky a dejte do 
mísy. Přidejte všechny zbývající 
ingredience, zalejte dresinkem, 
lehce promíchejte. 

Taťana Absolínová

na ZŠ Labské, kde se uskutečnil 
turnaj v kategorii minižáků z čtvr-
tých a pátých ročníků. Na tomto 
turnaji nastoupila čtyři družstva ze 
ZŠ Labská a Bosonožská. Vítězem 
turnaje se bez problémů stali páťá-
ci z Bosonožské se třemi výhrami. 
Druhé a třetí místo obsadily týmy 
z Labské a na čtvrtém místě čtvrťá-
ci z Bosonožské. Nejlepší střelkyní 
se stala se šesti koši Monika Dosko-
čilová z vítězného týmu.

O dva dny později proběhl tur-
naj oblastního kola pro mladší ka-
tegorie přípravek (2. a 3. ročník), 
který se odehrál v pátek, 11. břez-
na na ZŠ Bosonožské. Domácí po-
stavili družstvo druháků a třeťáků, 
Labská jeden tým z třetího ročníku. 

Tento tým z Labské na turnaji do-
minoval a obsadil první příčku. 
Druzí skončili třeťáci před druháky 
z Bosonožské. Nejlepší střelkyní 
turnaje byla se sedmi koši Pavlína 
Valentová ze ZŠ Bosonožská.

Finálového kola Školního kor-
fbalového poháru se tedy zúčast-
ní páťáci z Bosonožské a třeťáci 
z Labské. Doplní je družstvo mi-
nižáků ze ZŠ Elišky Přemyslovny, 
které se kvalifikovalo již dříve. Fi-
nále se odehraje v průběhu dubna 
ve velké sportovní hale Tatranu 
v Brně-Bohunicích. Zúčastní se 
ho 12 nejlepších celků, po šesti 
v obou kategoriích.

Peter Bušík
ZŠ Labská – školní korfbal

Gourmet
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Inzerce
 � inBalance PARKOUR TÁBOR 2016

 10–14 let | 1. 7.–5. 7. | Maštale 6–10 let | 11. 7.–15. 7. | Žabovřesky
 7–14 let | 18. 7.–22. 7. | Bohunice 8–16 let | 27. 8.–31. 8. | Blansko
 Program: parkour, nafukovací žíněnky, discgolf, odpružená kola, kou-

paliště, hry. Přihlášky na www.inbalance.cz
 � Hledáme KUCHAŘE A SERVÍRKU. Restaurace v Brně – Ostopovicích. 
Přijmeme kuchaře a servírku na HPP i brigádně. Servírka možno i jako 
přivýdělek k MD. Dobré platové podmínky. Nástup možný ihned. 
Možnost ubytování v místě. Tel. 602 404 828.
 � Koupím stavební pozemek ve Starém Lískovci, cca 800–1500 m2. 
Nejsem RK. Prosím nabídněte. Tel. 604 119 057.
 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
 � Koupím byt min. 3+1 ve Starém Lískovci, můžou být i Bohunice a Štý-
řice, s balkonem. Tel.: 739 344 088, alca.krejci@email.cz
 � Rakouská realitní společnost hledá pro své klienty byty a domy  
ke koupi a pronájmu. I.E.T. Reality, s.r.o., nám. Svobody 18, Brno,  
info@iet-reality.cz, 800 111 711
 � TOULKY 55 PLUS Pořádáme kulturní a výletní akce pro seniory nad 
55 roků. Toulky po Moravě a Česku. 

 Další informace a rezervace – web: www.toulky55plus.cz,
 e-mail: toulky55@seznam.cz, mobil:  605 980 149

 � S přítelem hledáme ke koupi byt 2+kk-2+1, oba pracujeme v Bo-
hunickém Campuse, bylo by tedy nejlepší kdyby to bylo někde v okolí. 
Tel.: 739 532 530.
 �OPRAVY, ÚPRAVY ODĚVŮ na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned. 
 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení 
nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace 
zdarma na tel.: 724 304 603.
 �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!

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

 Senioři nahlédli do zákulisí zoo i showbyznysu 
Beseda se ZOO a obnovení 
adopční smlouvy

Jako každý rok, i letos nás svou 
návštěvou potěšili pracovníci 

ze ZOO Brno. Samozřejmě nepřišli 
sami. Společnost jim dělali chlupatí 
miláčkové – zajíček a morčátka, ne-
scházel ani ježek a Edík – náš adop-
tivní papoušek. Na jeho chov jsme 
už před touto návštěvou uspořádali 
sbírku mezi klienty i zaměstnanci. 
Součástí besedy tedy bylo pode-
psání a obnovení adopční smlouvy 
naším panem ředitelem Markem 
Matejem. Tím jsme potvrdili, že 
i nadále zůstáváme Edíkovými ado-
ptivními rodiči. V průběhu besedy 
jsme měli možnost nahlédnout 
do videozáznamů a na vlastní oči 

vidět kousek ze zákulisí ZOO – jak 
vypadá medvědí mládě, jak se o ně 
matka stará a mnoho jiných zázra-
ků přírody. Na konec si naši klienti 
mohli zvířátka pochovat a pohla-
dit. To bylo umožněno i imobilním 
klientům, protože jim je přinesli 
pracovníci ze ZOO přímo na pokoj.

Masopust

Pod názvem masopust se skrý-
vá období od Tří králů až do 

začátku postní doby. Na Moravě 
se označuje jako fašank, fašanek 
nebo ostatky. V úterý před Pope-
leční středou se v našem domově 
poprvé konala masopustní vese-
lice. Chodbami našeho domova 
se tento den nesly známé a ve-

selé písničky. Masopustní průvod 
tvořilo několik tradičních masek 
– např. medvěd, šiml, Žid, bába 
s nůší, kominík, kozel a mnoho 
dalších. Pod maskami se skrývali 
zaměstnanci domova, kteří svým 
zpěvem a vinšem potěšili nejedno-
ho klienta. Průvod navštěvoval od 
brzkého rána klienty na pokojích, 
v odpoledních hodinách jsme se 
přesunuli do společenské míst-
nosti domova, kde veselice dále 
pokračovala. Na klienty čekalo pří-
jemné posezení při kávě, božích 
milostech a  jablečném štrůdlu. 
Společně s rejem masek jsme si 
tak zazpívali, zavzpomínali a prožili 
příjemné odpoledne. Už teď se 
těšíme na příští fašank.

Beseda s paní Bubílkovou
Začátkem měsíce únor nás svou 

návštěvou potěšila paní Zuzana 
Bubílková. Beseda se nesla v duchu 
uvolněné nálady a vtipných příbě-
hů, které píše sám život. Spontánní 
smích se nesl chodbami našeho do-
mova. Společenská místnost praska-
la ve švech, zvědavé otázky klientů 
nezůstaly nezodpovězené. Kromě 
poutavého a vtipného rozprávění 
jsme měli možnost na vlastní oči 
vidět průběh vytváření šály, a to pří-
mo z rukou paní Bubílkové. Setkání 
sklidilo velký úspěch. Šikovnost, vtip 
a lidské vystupování bylo odměněno 
velkým potleskem, květinou a po-
zornostmi z naší keramické dílny. 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám.

                             Organizace statutárního města Brna 
 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p. o. 
Mikuláškovo nám. 706/20 

625 00 Brno 
tel. 547 139 469, e-mail: a.klepackova@dsmin.cz 

 
h l e d á 

 
vhodného adepta/ adeptku na pracovní pozici  

 

fyzioterapeut 
 

Bližší informace získáte na webových stránkách Domova pro seniory 
Mikuláškovo nám., p.o. www.mik.brnods.cz, případně telefonicky nebo 

osobně na shora uvedených kontaktech. 
 

Předpokládaný nástup: od měsíce května 2016 
 

Ukončení platnosti inzerátu 15.4.2016 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a od výběrového řízení odstoupit či 
ho zrušit bez udání důvodů. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí na výběrovém řízení 
vznikly. 
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Rašino a.s. autorizovaný servis Ford
•	 výhodný	servis	Ford	Motorcraft	(komplexní	prohlídka	vozidla,	
	 výměna	oleje	a	olejového	filtru,	výměna	vzduchového	filtru)	
•		pravidelné	servisní	prohlídky	
•		opravy	vozů	v	záruce	i	po	havárii
•		pozáruční	servis	
•		kompletní	zajištění	STK	
•		k	prohlídkám	bezplatné	mytí	vozu

Objednávky telefonicky, emailem nebo přes web www.ford-rasino.cz
Brno,	Vídeňská	98,	servisbrno@rasino.cz,	tel.:	543	213	019
Kuřim,	Brněnská	1085,	serviskurim@rasino.cz,	tel.:	541	213	330	

Po	
PŘE

DLo
ŽEn

Í	KU
PÓn

U	

VÁM
	BE
ZPL

aTn
Ě

SEŘ
ÍDÍM

E	

SVĚ
TLo

ME
TY

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
23. 3.–3. 4. – Velikonoční menu.
4. 4.–1. 5. – Retro nabídka hotelu Myslivna – Ochutnejte pokrmy, které jsou 
již dávnou minulostí našich jídelních lístků. 
30. 4. – Tradiční pálení čarodějnic – Začátek v 16.00 hodin na terase hotelu. 
Hudba v podání DJ Chabičovského, líčení obličeje a mnoho dalšího.
2. 5.–29. 5. – Chřestové dny – Přijďte ochutnat chřestové speciality.
27. 5. – Úvodní ohňostroj na Špilberku. Rezervujte si místo na letní terase. Možnost zakoupení 
konzumačního lístku za 190 Kč.
Červen – Speciality z jahod. / 18. 6. – Ohňostrojný Epilog na Špilberku.

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

Svůj zrychlený internet si můžeš 
objednat na 539 015 525 nebo přímo 

na www.netbox.cz

Nabídka platí pro nové zákazníky do 31. 3. 2016.

Nahrávej, sdílej, lajkuj
společné zážitky rychlostí 100/100 Mb/s!

350 Kč
měsíčně

Při objednání internetového 
tarifu Ti navýšíme rychlost 

na 100/100 Mb/s na celý rok!100/100 Mb/s

STAČÍ
Internet

50 Mb/s

Teď je ten nejlepší čas
na prodej Vašeho bytu.

Umíme rychle a bezpečně prodat 
za nejvyšší možnou cenu. 

www.realspektrum.cz

Neváhejte nás kontaktovat

     800 800 099

POPŮVKY u BRNA,
Vintrovna 403/3
664 41 Popůvky, tel.: 516 116 600

ČESKÁ u BRNA, Česká 182, 664 31 Česká
tel.: 541 211 539, e-mail: ceska@kola-online.cz

Po–Pá
9:00–19:00 hod.

So
9:00–13:00 hod.
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 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

- vedení účetnictví, daň. evidence
- zpracování mezd
- sestavení daňových přiznání (možný odklad do 30. 6. 2016)
- služby daňového poradce
- účetní program Pohoda, firma pojištěna

Nově otevíráme pobočku U Leskavy 29, Brno-Starý Lískovec

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
Čechyňská 14a, 602 00 Brno
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152

www.elektro-kamik.cz

Dne 30. 3. 2016 od 10:00–15:00 hod výprodej skladu Vídeňská 99, Brno, 
zaručeně nejnižší ceny skladového zboží.

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
dům služeb


