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Starolískovecké

Mladé hody
13.–15. 5. 2016

Pátek 13. 5.
17:00 – Stavění máje

prostranství před kostelem
 

Sobota 14. 5. 
14:00 – Požehnání hodům a vínu,

zahájení hodového průvodu
kostel sv. Jana Nepomuckého

 

19:00 – 1. HODOVÁ ZÁBAVA
stárci a stárky zatančí Českou besedu

k poslechu a tanci hrají 

DH IŠTVÁNCI
DTJ Klobásová 34, 

zábava pod otevřeným nebem
vstupné 120 Kč

 

Neděle 15. 5. 
09:30 – Hodová mše svatá 

kostel sv. Jana Nepomuckého
 

16:00 – 2. HODOVÁ ZÁBAVA
dětí zatančí pásmo lidových tanců

k poslechu a tanci hrají 
CM Mladí Burčáci

DTJ Klobásová 34, 
zábava pod otevřeným nebem

vstupné 120 Kč 

Akci pořádají stárci a Orel jednota Starý Lískovec za finanční podpory MČ Starý Lískovec.
Předprodej vstupenek 13. 5. 17:00–19:00, v průjezdu budovy DTJ. 

Přespolní krojovaní vstup bez místenky 50 Kč.

U z á v ě r k a  p ř í š t í h o  č í s l a  j e  9 .  k v ě t n a  2 0 1 6

Ze zápisníku 
místostarosty

Jaro probouzí přírodu k životu. 
Zimní šeď je přebarvována 

svěží jarní zelenou barvou a ne-
přeberným množstvím barevných 
odstínů kvetoucích rostlin. Věřím, 
že tak jako mě, i vás, milí sousedé 
a přátelé, probouzející se příroda 
nabíjí novou energií. Začal jsem 
svůj příspěvek poněkud poeticky, 
ale doufám, že pro toto najdu po-
chopení u všech čtenářů. Příroda 
je prostě nádherná a dokáže velká 
kouzla, která uchvátí snad každého 
člověka. Jsem si vědom toho, že 
jsem v poslední době psal nejvíce 
o vandalizmu a ničení našeho okolí 
různými nevyrovnanými osobami. 
Dnes jsem chtěl ale začít úplně 
jinak a to velkým poděkováním 
těm, kterým není jedno, jak naše 
okolí vypadá a kteří se nebojí při-
dat ruku k dílu a udělat něco dob-
rého. V sobotu 16. dubna proběhla 
v celé naší zemi akce s názvem 
„Ukliďme Česko“. I naše městská 
část se do tohoto projektu zapojila. 
K úklidu byla vytipována lokalita 
mezi ulicemi Jihlavská a U Penzi-
onu, které se také říká „Západní 
brána“. Toto území bylo vyčištěno 
při této akci již jednou, před dvě-
ma lety, ale jeho neutěšený stav se 
zasloužil o novou pozornost. Sešlo 
se celkem dost dobrovolníků a tak 
mohlo být z této plochy odstra-
něno množství různých odpadků 
a nepotřebných věcí, které lidem 
odpadnou od rukou. 

(Pokračování na str. 2)
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Kus světa uklizen. I ve Starém Lískovci

Akce se konala 16. 4. 2016 a ten-
tokrát jsme se my ve Starém 

Lískovci vrátili na místo činu úklidu 
prvního ročníku, který se konal 
v roce 2014, tedy na ul. Labskou 
do prostoru takzvaného Labské-
ho dvora (vedle autobazarů). Toto 
místo bylo opakovaně vybráno, 
protože po dvou letech by nikdo 
nepoznal, že se zde tehdy uklízelo.

Na místě se od 9.00 hodin sešlo 
30 dobrovolníků a je potěšující, 
že mezi známými tvářemi, účast-
nících se této akce opakovaně, 
přibylo i několik nováčků. Poté co 
se dobrovolníci seznámili s pravi-
dly bezpečnosti práce a vyfasovali 
rukavice a pytle, které stejně jako 
loni dodal Magistrát města Brna, 
pustili se s chutí a dobrou náladou 
do úklidu. Mezi pracanty jsme měli 
i naše hasiče, kteří se vždy těchto 

akcí účastní, aby svojí silou, případ-
ně technikou, pomohli.

Počasí se vydařilo, sluníčko zvě-
davé na to lidské hemžení prohří-
valo ohnutá záda dobrovolníků 
a ti tak velmi rychle plnili pytle 
nejrůznějším odpadem. Odpadem 
bylo naplněno přes 90 pytlů, při-
čemž polovina obsahovala tříděný 
odpad. Třídily se plasty, sklo, textil, 
kovy. Další odpady, většího či těžší-
ho kalibru, byly vyskládány na hro-
mady. A že jich bylo – odhadem 
by všechny hromady daly rozlohu 
40 čtverečních metrů. A tak jste 
mohli například vidět neskutečné 
množství PET lahví a textilu (od 
letních triček po zimní bundy), vy-
brat jste si mohli z množství obuvi, 
nechyběly koberce, mikrovlnka, 
staré vybourané kachličky doplně-
né toaletní mísou, vysloužilé židle, 

Ze zápisníku místostarosty

Městská část Brno – Starý Lískovec se již tradičně, jako 
místní organizátor, zapojila do dalšího ročníku celorepubli-
kové dobrovolnické akce, nově pod názvem „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“.

pneumatiky od nákladních vozidel 
i osobních aut. Zvláštní kategorií 
pak byly potraviny, mnohé v pů-
vodních neotevřených obalech. 
Nalezeny byly také 2 registrační 
značky vozidel a injekční stříkačka, 
vše jsme odevzdali městské policii.

Máme tak vyčištěný kus našeho 
Starého Lískovce a za to patří všem 
účastníkům veliké díky. Ale s tro-
chou smutku se ptám, jak dlouho 
ten pořádek vydrží.

Jarmila Kaplanová
odbor všeobecný

(Dokončení ze str. 1)
Jistě se bližší podrobnosti do-

zvíte na jiném místě zpravodaje, 
ale dovolte mi poděkovat jménem 
Městské části Brno-Starý Lísko-
vec a jménem všech jejích občanů 
těm, kteří se nebáli a přiložili ruku 
k dílu za perfektně odvedenou 
práci při úklidu „Západní brány“. 

Opravdu vám všem moc děkuji 
a věřte, že si vaší práce nesmírně 
vážím. Jsem velmi potěšen, že se 
mezi námi najdou ještě takoví, 
kterým není jedno, jak místo, ve 
kterém žijeme, vypadá.

A ještě mi dovolte, vážení spolu-
občané, několik informací k akcím, 
které připravuje naše radnice v le-
tošním roce. Většina se bude týkat 
našich školských zařízení, a proto 
se bude realizovat v době letních 
prázdnin. Přípravy jsou však již 
nyní v plném proudu. Díky různým 
dotacím, které jsme obdrželi od 
Magistrátu města Brna, se nám 
v letošním roce podaří zrekonstru-
ovat většinu sociálních zařízení 
v mateřských školách. Konkrétně 
to budou mateřské školy na ulici 
Bosonožská, Kosmonautů a Oder-
ská. Zbylá sociální zařízení v zá-
kladní škole Labská se dočkají také 
své obnovy. V předešlých letech 
byla v této škole zrekonstruová-
na část a v letošním roce by tak 
měl být dodělán zbytek. Tím by 
měly všechny naše školy a školky 
sociální zařízení nové krom ma-

teřské školy Labská, kde by mělo 
k rekonstrukci dojít v příštím roce. 
Vše je však závislé od finančních 
prostředků, kterých bude asi stále 
nedostatek. Po čtyřiceti letech je 
mnohé za hranicí své životnos-
ti, takže je stále co opravovat. 
Dopadne-li vše dobře, podaří se 
nám ještě v letošním roce opra-
vit u výše zmíněných mateřských 
škol oplocení zahrad, které už také 
na mnohých místech stojí pouze 
silou své vůle. Na základní ško-
le Labská ještě dojde k výměně 
podhledu a osvětlení v bazénové 
hale. Dá se říci, že si budovy škol 
a školek o hlavních prázdninách 
neodpočnou. Dětský a žákovský 
hluk vystřídá hluk stavební. Jak 
jsem ale již napsal, vše je nutné 
zrealizovat pro další zdárný chod 
těchto zařízení.

Práce nás čeká v letošním roce 
mnoho. Jak jsem ale již psal, vše 
je odvislé od množství finančních 
prostředků. Věřím však, že díky 
dobrému hospodaření radnice se 
všechny plány podaří zrealizovat.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
příjemné prožití jarních měsíců. 
Načerpejte mnoho sil z probouze-
jící se přírody a ze sluníčka, které 
začíná tak krásně hřát. Radujte se 
z maličkostí a práce vám pak půjde 
určitě hezky od ruky.

Jiří Dvořáček
místostarosta
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Hody v nových kulisách startují v půli května

Vítání starolískoveckých 
občánků

Jarní starolískovecké „přírůstky“ do rodin přivítali do života na začát-
ku dubna starosta městské části Vladan Krásný a místostarosta Jiří 

Dvořáček.
Pokud se i vy chcete se svým dítětem zúčastnit vítání občánků, je třeba 

jej nechat zapsat do seznamu. Městská část totiž nedostává informace 
o narození dětí automaticky. Kontaktovat můžete Márii Liptákovou 
na emailu maria.liptáková@staryliskovec.cz, nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.

Jako každý rok i  letos se v naší městské části uskuteční 
Starolískovecké mladé hody, které jsou pořádány k oslavě 
patrona našeho kostela sv. Jana Nepomuckého. Hody pro-
běhnou od 13. 5. do 15. 5. 2016.

Celý hodový program začne 
v sobotu 7. 5. 2016 v Soko-

lovně tradiční předhodovou zá-
bavou. Letošní Hody budou ve 
spoustě hledisek jiné než ty před-
chozí. Hodovou májku tentokráte 
nenajdete před sokolovnou, ale 
bude postavena na louce naproti 
kostelu. Další změnou, bude místo 
konání zábav.

Obě hodové zábavy proběhnou 
pod otevřeným nebem v prosto-
rách DTJ na Klobásově ulici. Deště 
se však bát nemusíte. K dispozici 
budou velkokapacitní stany.

Tradičně nejvýznamnější ho-
dovou událostí je sobotní ho-
dový průvod. Ten bývá zahájen 
tradičním požehnáním vína 
v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v 14.00 a následným předáním 
hodového práva panem staros-

tou. Průvod za doprovodu De-
chové hudby Ištvánci proběhne 
v ulicích staré zástavby a kolem-
jdoucí budou moci ochutnat tra-
diční hodové koláčky a víno od 
stárků a stárek.

Hody pokračují i další den tedy 
v neděli. Ráno se koná slavnost-
ní mše sv. v místním kostele za 
účasti krojované chasy. Odpoled-
ne proběhne posezení u cimbálu 
opět v areálu DTJ. K tanci a posle-
chu bude hrát CM Mladí burčáci. 
V průběhu odpoledne se mimo 
jiné můžete těšit na vystoupení 
dětí s pásmem lidový tanců.

Zveme Vás všechny na tento 
jedinečný zážitek prožitý v dobré 
společnosti.

Za chasu Starého Lískovce 
hlavní stárek Petr Novotný
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Korfbal v Lískovci jede. Žáci z Labské ovládli městský turnaj
Přesně 134 dětí z deseti br-
něnských škol si ve středu 
6. dubna zahrálo finálové 
kolo Školního korfbalové-
ho poháru. Ve dvou věko-
vých kategoriích se střetlo 
celkem dvanáct družstev. 
Městská část Starý Lískovec 
byla zastoupena všemi svý-
mi základními školami, tedy 
ZŠ Bosonožská, ZŠ Elišky 
Přemyslovny a ZŠ Labská.

Smůlu si na turnaji vybraly děti 
z Bosonožské, které ve dvou 

zápasech prohrály rozdílem pouze 
jediného koše, a i když ve zbylých 
zápasech dokázaly držet se soupe-
ři krok, tak ani jednou nedokázaly 
dosáhnout na vytoužené vítězství. 
Blýskla se ovšem Monika Doskoči-
lová, která dokázala skórovat pěti 
koši a o pouhý jeden bod prohrála 
soutěž o nejlepší střelkyni finálo-
vého kola. ZŠ Bosonožská tedy 
obsadila v kategorii minižáků (do 

11 let věku) konečné 6. místo z cel-
kových třinácti účastníků.

Ani druhá staro-lískovecká zá-
kladka v  této věkové kategorii 
nedokázala dosáhnout na vyšší 
příčky. Děti z Elišky Přemyslovny 
dokázaly na turnaji vyhrát jeden 
ze svých zápasů a to proti ZŠ Boso-
nožské, když jejich vzájemný zápas 

skončil výsledkem 3:2. Nejlepším 
střelcem z Elišky Přemyslovny byl 
Arbulat Elmurzaev se 4 koši. Ko-
nečné 5. místo ovšem určitě není 
zklamáním. Obě školy obdržely za 
své umístění památný pohár a děti 
dostaly kromě sladké odměny také 
poukaz na volné vstupenky na 
mistrovství světa v korfbalu hráčů 

do 23 let, které se konal v Olomou-
ci v první polovině července.

V kategorii přípravky (do 9 let 
věku) měl sice Starý Lískovec pou-
ze jediné družstvo, ale to překvapi-
lo všechny zúčastněné. Děti z Lab-
ské se prezentovaly výborným 
útokem, když skórovaly nejvíce 
krát ze všech dvanácti přítomných 
týmů. To potvrzovala také nejlepší 
střelkyně celého finálového dne 
Stela Šubrtová, která soupeře za-
sypala 17 proměněnými střelami. 
Z pěti zápasů prohrála ZŠ Labská 
jen jeden se ZŠ Pastviny z Komína. 
Turnaj nakonec zakončili žačky 
a žáci z Labské, pod vedením paní 
učitelky Drábkové, čtyřmi výhrami. 
Ovládli tak svou věkovou kategorii 
a můžou se pyšnit ziskem brněn-
ského korfbalového poháru a také 
ziskem zlatých medailí.

Mistrovské ZŠ Labské gratulu-
jeme a přejeme hodně úspěchů 
i v dalších korfbalových aktivitách.

Peter Bušík, Školní korfbal Brno

Příměstské tábory? 
Linka láká na zveřinec i sport
Zdá se vám, že letní prázdniny 

jsou ještě daleko? Už teď si 
v SVČ Lužánky mohou rodiče pro 
děti vybrat z bohaté nabídky pří-
městských i pobytových táborů. Pří-
mo ve Starém Lískovci mohou vaše 
děti absolvovat celkem čtyři týdny 
příměstských beachvolejbalových 
kempů, vydat se odtud na výlety do 
přírody a za zvířaty se Zvěřincem, ti 
nejmenší si mohou celý týden hrát 
na příměstském táboře pro před-
školáčky nebo využít prázdninové 
dopolední hlídání v Kuličce.

A školou povinní majitelé rybář-
ského lístku mohou rozšířit řadu 
svých úlovků během prvního 
prázdninového týdne na našich 
rybářských výletech, na které se 
každý den vyráží z brněnského 
hlavního nádraží.

Letošní novinkou je také Hra-
vý týden s muzeem, ve kterém 
děti prozkoumají sbírky muzea 
ve Šlapanicích a čeká je tvoření, 
poznávání historie i přírodních 
zajímavostí.

Zdena Sitarčíková, Linka
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Popelnice bez zápachu. Brno brázdí mycí vůz

Osová pod rukou 
gymnazistů rozkvétá

Do brněnských ulic vyjelo na jaře speciální 
vozidlo na mytí kontejnerů a popelnic. 

Stejně jako každý rok je jeho úkolem v obdo-
bí od dubna do října očistit každou nádobu 
na směsný komunální odpad. Těch se v Brně 
nachází více než 55 tisíc.

Společnost SAKO zajišťuje mytí popelnic 
pomocí speciálního vozidla Mercedes-Benz 
s mycím zařízením a vyklápěčem odpadových 

nádob. „Čištění provádíme během standardního 
svozu a to buď ihned po vyprázdnění obsahu 
popelnice, nebo samostatně. To znamená, že 
je možné v jednom vozidle nádobu vyprázdnit 
a současně ji vymýt, anebo nádoby nejdříve 
vyprázdníme jiným vozidlem a umývají se již 
vyprázdněné,“ uvedl ředitel divize Svoz SAKO 
Brno Karel Peroutka. A dodal, že v provozu měs-
ta Brna se osvědčil způsob samostatného mytí.

Každá nádoba se vymývá po dobu 6 až 
10 sekund a vzniklá znečištěná voda je zachy-
cována do sběrné vany, odkud je dále čerpána 
do samostatné nádrže. „Po umytí stanoveného 
počtu odpadových nádob znečištěnou vodu 
odvážíme na vyčištění do naší čistírny odpad-
ních vod v areálu divize Svoz na Černovické 
ulici,“ vysvětluje Peroutka.

Martin Drozd, SAKO Brno

V rámci ekologického projektu 
se studenti sexty EKO GYMNÁ-

ZIA rozhodli zkrášlit trolejbusovou 
točnu na zastávce Osová.

Na vysazení okrasných a užitko-
vých rostlin do nádob uprostřed 
točny získala škola dotaci 5 000 Kč 
od Odboru životního prostředí 
města Brna.

V měsíci dubnu studenti po-
kračují v realizaci projektu. Vyse-
jí rostliny a začnou s rekultivací 

květináčů, které jsou ve velmi 
špatném stavu.

Obyvatelé Starého Lískovce mo-
hou jejich práci průběžně sledovat 
anebo i trochu pomoci. V suchém 
období studenti přivítají výpomoc 
se zaléváním nově vysazených 
rostlin.

Michaela Tesařová
a Xenie Odložilíková

za studenty EKO GYMNÁZIA

Informace pro jubilanty

Pískoviště čeká výměna písku

Občané, kteří v letošním roce 
dovrší 80, 85, 90, 91, 92 a kaž-

dé další narozeniny a mají zájem se 
zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí městské části, dostavte se 
na odbor sociální, školství a kultury 
ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 
4 k podání písemného souhlasu. 
Souhlas je možné také zaslat poš-
tou nebo za pomoci příbuzných na 
e-mail: maria.liptakova@starylis-

kovec.cz. Kontaktovat nás můžete 
i telefonicky na tel. 606 318 474. 
Součástí setkání s jubilanty je kul-
turní program a pohoštění, každý 
oslavenec dostane i dárek. O termí-
nu setkání jubilantů za jednotlivé 
čtvrtletí budete písemně informo-
váni a obdržíte pozvánku. Formu-
láře přihlášek jsou k dispozici na 
webu městské části v sekci Úřad 
MČ, Dokumenty ke stažení.

Podle parazitologického a mikrobiologického rozboru písku v písko-
vištích na území městské části Brno-Starý Lískovec, které provedl 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Gorkého 6, Brno NEVYHOVĚLY hygi-
enickým limitům mikrobiologického znečištění podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví tato pískoviště:

Kyjevská 1–3 x Kurská 2, Kyjevská 13–17 x Irkutská 1–3, Vícegenerační 
hřiště Bosonožská – pískoviště bez stříšky, Oderská 6–12 x Labská 21–25, 
Vltavská 5–13 „U Sluníček“, ul. Čermákova, před domem č. 22

U těchto pískovišť je podle rozborů překročena přípustná mez pro 
enterokoky. Městská část zajistí výměnu písku, do jejího provedení 
ale TATO PÍSKOVIŠTĚ NEPOUŽÍVEJTE. Informaci o datu výměny písku 
najdete na webových stránkách www.staryliskovec.cz na úřední desce.
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A mají si kde hrát... i o přestávce
Děti z 1. respiria na 1. stupni (tzv. A1) naší 

školy mají další možnost, jak příjemně 
trávit svůj čas o přestávce. Nápad, který vzešel 
z výměnných stáží mezi školami na sklonku 
minulého roku, je již na světě. Při vymýšlení 
některých herních prvků se učitelé inspirovali 
právě na tomto studijním pobytu. Naši druháci 
a třeťáci, kteří spolu sdílí jednu společnou chod-
bu, mohou během přestávek trénovat střelbu 
na koš, potrápit mozek na megašachovnici, 
procvičit přesnou trefu s kroužky na bodovaný 
cíl, či si zaskákat klasického panáka. V každém 
případě se mohou smysluplně vyžít v několika 
disciplínách – a zájem je opravdu veliký!

Sponzorem se nám stala již osvědčená akce 
„Sběr papíru“, z níž jsme použili něco málo 
přes 1000 Kč. Mezi našimi žáky jsou totiž tací, 
kteří přispěli v menší či větší míře, a donesli 
dohromady téměř 3 tuny papíru. Největšími 
„sběrači“ z naší chodby jsou Adam Šmíd z 3. C, 
Tomáš Vrána a Anička Ngvyen z 2. C.

Jsme rády, že snaha a úsilí žáků a rodičů moh-
lo být takto oceněno a využito ku prospěchu 
asi 60 dětí naší školy.

Za třídy na 1. respiriu 1. stupně 
(II. B, II. C a III. C) jejich třídní učitelky

Kateřina Ježová, Klára Lišková 
a Petra Rychtaříková

Andersen přivedl v noci děti do škol i školek

MŠ Kosmonautů
„Po četbě úryvků oblíbených 

knih přinesených z domu se děti 
opět ocitly v pohádce. Stopy je 
zavedly k pohádkovým postavám, 
kde plnily různé úkoly. Složily čaro-
dějnou zkoušku z hádanek a písni-
ček z pohádek, prošly územím ne-
nasytného lidožrouta, doputovaly 
až na pobřeží malé mořské víly, 
pomohly přebrat hrách Popelce 
a prošly ponurým územím kolem 
draka k bludičce, kde byly obdaro-
vány sladkou odměnou, drahoka-
mem a pohádkovými knížečkami.

O důležitosti čtenářské gramot-
nosti si za našimi nejmenšími při-
šel popovídat pan starosta Vladan 
Krásný, který přečetl dětem po-
hádkový příběh H. Ch. Andersena 
„Cínový vojáček “.

Na závěr se děti posilnily buch-
tami od kouzelné pohádkové ba-

bičky a Hloupého Honzy a spolu 
s rodiči jsme odešli do kostela ve 
Starém Lískovci. Na cestu dětem 
svítily lampionky a záře průvodu 
přilákala nejedny oči kolemjdou-
cích občanů. Pan místostarosta Jiří 
Dvořáček nám pověděl o historii 
kostela a umožnil prohlédnout 
zvonici ve věži.

Skupina nejodvážnějších před-
školáků v mateřské škole zůstala 
přes noc. Děti ještě prošly stezkou 
odvahy, poslouchaly čtené i vyprá-
věné příběhy a ráno byly za svou 
statečnost odměněni diplomem.

Páteční večer i „Noc s Anderse-
nem“ se vydařily a všichni jsme od-
cházeli domů příjemně naladěni.“

Hana Ondráčková

ZŠ Bosonožská
„Letošní, na ZŠ Bosonožská 

v  pořadí již pátá, noc strávená 

Noc s Andersenem drželi ve Starém Lískovci školáci i před-
školáci. Šestnáctý ročník projektu, který má za úkol rozvíjet 
v dětech gramotnost a čtenářské dovednosti, přivedl účast-
níky do škol a školek až po setmění.

z 1. na 2. dubna s H. Ch. Anderse-
nem se nesla v duchu jeho příběhu 
o Malé mořské víle. I  letos žáky 
naší školy navštívil pan starosta, 
který dětem – s přednesem sobě 
vlastním – přečetl Malou mořskou 
vílu, zahrál na kytaru a zazpíval si 
s nimi v prostorách herny školní 
družiny.

Každá zúčastněná třída měla při-
praven svůj program. Například 
třída 5. A řešila mnoho aktivit za-
měřených na práci s textem. Děti 
četly příběh o Malé mořské víle, 
potrápily se se složením obrázku 
a musely se poprat i se správným 
sestavením posloupnosti děje 
pohádky. Potom zhlédly zdařilé 
filmové zpracování pohádky a po-
rovnávaly různé verze zakončení 
příběhu. Po programu a večeři si 
děti pouštěly kreslené pohádky, při 
kterých postupně usínaly. Někteří 
z páťáků ovšem vydrželi vzhůru až 
do brzkých ranních hodin.

Žáci druhého stupně proložili 
noční aktivity krátkým sportová-
ním v tělocvičně, jiní zase nočním 
pochodem ztemnělou budovou 

školy. Každý kolektiv si společně 
strávenou noc užil po svém. Jed-
no je jisté – celá akce měla velký 
význam pro stmelení kolektivu. 
Ponocování je sice náročné – čím 
jsou děti starší, tím později usína-
jí – ale na zážitky se pak dlouho 
vzpomíná.“

P. Nováková

ZŠ Labská
„V pátek 1. dubna 2016 se naše 

škola připojila již k 16. ročníku po-
hádkové Noci s Andersenem. Noc-
ležníci dorazili vybaveni spacáky, 
báječnými moučníky od maminek 
a dobrou náladou. Na spáče 2. tříd 
čekala noc plná soutěží, pohádek 
a povídek slavného pohádkáře H. 
CH. Andersena. Děti se také těši-
ly na divadelní představení a na 
noční stezku odvahy po naší škole 
zahalené do tmy. Noc se vydařila, 
děti ráno odcházely plny zážitků 
a dojmů. Děkujeme za podporu 
a pomoc všem rodičům a vede-
ní školy. Už teď se těšíme na Noc 
s Andersenem 2017!“

Hana Spěváková
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Cena fair play od ministryně míří na Bosonožskou 

Paní učitelka Jaroslava Strou-
halová má za sebou pětačty-

řicetiletou učitelskou praxi, a ještě 
delší kariéru v královně sportu - 
v atletice, které se věnuje již od 
12 let. V Brně má jako předsed-
kyně brněnské Asociace školních 
sportovních klubů na starost 
pořádání okresních kol v atletic-
kém čtyřboji a soutěž družstev 
o Pohár rozhlasu. Působí rovněž 
jako rozhodčí a k atletice vede také 
své žáky, s nimiž i přes skromné 
tréninkové podmínky dosahuje 
velmi dobrých výsledků. Mnozí si 
vzpomenou, že k jejím svěřencům 
patřil i bývalý reprezentant ve vrhu 
koulí Karel Šula.

Ministryně školství ocenila také 
to, že Jaroslava Strouhalová vě-
novala svůj čas a úsilí mládeži ve 
školních i mimoškolních činnos-
tech a vyslovila víru v to, že své 
zkušenosti uplatní v další práci. 
Popřála paní učitelce hodně zdraví 
a klidu do dalších let, možnosti pro-
vozování osobních pohybových 
aktivit a uspokojení z další činnosti.

Dovolte také nám, zaměstnan-
cům i žákům ze základní školy, 
připojit se k poděkování paní mi-
nistryně a blahopřát milé kolegy-
ni k tak významnému životnímu 
ocenění, kterého se jí v nedávných 
dnech dostalo.

Danuše Kotolanová

Cenu fair play za rok 2015 dostala 4. dubna naše milá paní 
učitelka a bývalá ředitelka školy Jaroslava Strouhalová. Cena 
fair play je významné ocenění ministryně školství Kateřiny 
Valachové, která s velkým uznáním přijala informaci o ce-
loživotní práci v oblasti sportu a školní tělesné výchovy od 
odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Umělecké léto? 
Eliška zve na Ambroziádu
I letos mají možnost mladí lidé 

od 8 do 18 let prožít nezapo-
menutelné chvíle na letní filmové 
a divadelní škole na ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny 10.

Tentokrát dokonce ve dvou tur-
nusech, a to od 17. 7. do 23. 7. a od 
24. 7. do 30. 7. 2016.

Celý týden se pod vedením 
zkušených lektorů i  známých 
osobností děti učí v jednotlivých 
dílnách tanec, divadlo, film, mo-
derování a muzikál. Není potřeba 

žádná průprava, stačí nadšení 
a chuť pracovat a zároveň se ba-
vit. Celý týden je završen závěreč-
ným festivalem, který je prezentací 
všeho, co se na letní Ambroziádě 
natočilo a nacvičilo. Pokud chce-
te zažít výjimečný prázdninový 
týden, rádi vás uvítáme. Více na 
www.ambroziáda.cz nebo na tel. 
čísle 603 550 767.

Za celý tým 
Margita Kotásková

SDH Starý Lískovec - Sport
Vás zve na 4. ročník

 „PŘÍPRAVKOVÉ SOUTĚŽE“

konanou pod záštitou starosty 
MČ Starý Lískovec Vladana Krásného 

a za přispění baru Pepino
Disciplína: běh na 60 metrů s překážkami  pro děti od 1 roku  
do 8 let, zúčastnit se mohou všechny děti, i ty co nechodí do  
kroužku hasičů, vše jim bude vysvětleno na startu. Tato soutěž 
je určena i pro širokou veřejnost.
Místo konání: Starý Lískovec, cesta mezi vícegeneračním hřištěm 
a barem Pepíno (Bosonožská)

Datum konání:  8. 5. 2016 začátek v 9.00 hod.
Startovné činí 20,- Kč

Kontakt: Aranka Nováková 721 413 100 (v případě dotazů volejte 
ve všední den po 17. hodině) ,  Vítězslav Novák 607 972 084

Přihlášky: aranka.novakova@volny.cz
(informace na www.sdhstlsport-ml.estranky.cz)

Na hojnou účast se těší SDH Starý Lískovec – Sport
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Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

Vzdělávání v seniorském věku 
napomáhá k udržení kvality ži-

vota přívětivým a důstojným způ-
sobem. Základním úkolem U3V 
je zprostředkovat seniorům nové 
poznatky, vědomosti, dovednosti, 
obory a technologie. Posláním kur-
zů U3V je též stimulace k aktivitě.

Pilířem Univerzity třetího věku 
na Masarykově univerzitě je Vše-
obecně zaměřený kurz, který trvá 
osm semestrů a  je zaměřen na 
otázky zdravého a smysluplného 
životního stylu ve vyšším věku. Na 
obsahu přednášek se podílí všech 

9 fakult MU.
V akademickém roce 2016/2017 

bude také otvírán tříletý běh zcela 
nového kurzu Umění, objednava-
telé a umělecký styl v dějinách. 
Dále pořádáme ve spolupráci s na-
šimi partnery tři jednoleté kurzy 
nazvané Univerzita třetího věku 
v Moravském zemském muzeu, 
Kulturní dědictví a  památková 
péče na jižní Moravě (ve spoluprá-
ci s Národním památkovým ústa-
vem), G. J. Mendel: Člověk, opat 
a vědec (ve spolupráci s Mendelo-
vým muzeem). Pro účastníky U3V 

Více informací naleznete na www.plaveckaskolabrno.cz,
nebo na tel. 777 198 375.

Léto se bLíží.
Přihlaste již nyní Vaše děti na Léto 
s velrybkou ! Naše plavecké pří-
městské tábory probíhají v brně 
Kohoutovicích, na Kraví hoře a v Zá-
brdovicích. 
Pro letní prázdniny 2016 jsme připravili 
sedm týdnů příměstských táborů v Ko-
houtovicích. A nově také šest termínů 
na Kraví hoře a dva v Zábrdovicích. 

Naše zázemí je vždy na sportovním hřišti, 
nebo areálu koupaliště. Tréninky plavání 
probíhají 1x - 2x denně. Připravovaný pro-
gram zahrnuje spoustu dalších aktivit např. 
celotáborová tematická hra o ceny, tanec 
ve vodě, závody na člunech, karneval, kre-
ativní odpoledne s malováním na obličej, 
hravé dopoledne s kluby České unie spor-
tu. A bude toho daleko více.  
Na táborech je zajištěna plná penze. Děti 
dostanou po ranním plavání svačinku, 
po dopoledním programu oběd v restaura-
ci a po odpoledním plavání zase svačinku. 
Svačinky budou vždy odpovídat zdravé 
vyvážené stravě. Snažíme se tím vést děti 
ke zdravému životnímu stylu. Nejen spor-
tem, ale také jídlem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RYBÁŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR aneb rybaření nalehko
 

4. – 8. července 2016 ,  8.00–17.00 , pro děti 8-15 let 

Příměstský tábor formou praktického rybolovu na tekoucích a stojatých 
vodách Jihomoravského rybářského svazu pod dohledem zkušených rybářů.  

Děti musí vlastnit rybářský lístek a povolenku na rok 2016 pro lov 
v mimopstruhových vodách JRS, měly by si umět samy navázat rybářskou 

sestavu a nahodit (jakkoliv), tyto dovednosti budou během tábora 
zdokonalovány, na programu je mimo jiné vázaní rybářských uzlů či vázání 

umělých nástah. 
Lovíme bez protihrotů! S sebou jen to, co vlastní silou unesete - malý rybář, 

malé vybavení!  
Sraz každý den v 8, 00 na hlavním nádraží, odkud se společně vyráží k vodě. 

Děti si přinesou vlastní oběd z domu.  
Cena: 1200 Kč , zahrnuje: jízdné, materiál 

 
Kontakt:  

Kristýna Marková, tel. 547 223 074, 605 035 256, kisa@luzanky.cz 
 

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných 
vysokých škol. V současné době studuje na univerzitách 
třetího věku (U3V) přibližně 2 % seniorské populace České 
republiky, tedy asi 40 tisíc osob. A jejich počet stále roste.

jsou nad tento rámec pořádány 
tematické krátkodobé kurzy zamě-
řené na informační technologie, 
cizí jazyky (angličtina, němčina, 
francouzština), pohybově-rela-
xační aktivity, otázky a problémy 
z oblasti humanitních i přírodních 
věd. V programu nechybí ani jed-
nodenní exkurze vztahující se 
k obsahu přednášek či tematic-
kých kurzů.

Vzdělávání na U3V na Masary-
kově univerzitě má formu před-
nášek, cvičení, seminářů a  ex-
kurzí, účastníci mohou využívat 
studovny a knihovny. Přednášky 
trvají 2 vyučovací hodiny a konají 
se jednou za čtrnáct dnů v období 
od října do května. Účastníkem 
programu U3V může být osoba, 
která dosáhla věku potřebného 
pro přiznání starobního důchodu 
a má úplné středoškolské vzdělání 
s maturitou.

Vzdělávání je bezplatné, kaž-
doročně se hradí pouze zápisné, 
které bylo pro akademický rok 
2016/2017 stanoveno na 800 Kč. 

Absolvent U3V MU obdrží osvěd-
čení na slavnostní promoci.

Přihlášky budeme přijímat 
osobně (Komenského nám.  2, 
Brno) nebo elektronicky od 2. květ-
na 2016 do 30. června 2016. Další 
podrobnosti o Univerzitě třetího 
věku Masarykovy univerzity včetně 
fotografií a videoukázek našich ak-
tivit najdete na www.u3v.muni.cz.
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Senioři v jednom kole:
co stihli za 1. čtvrtletí?

Hledáte snadný a dobrý oběd? 
Toto lahodné kuřecí maso se 

neuvěřitelně dokonale doplňuje 
s bylinkami, česnekem a bílým jo-
gurtem. Brzy recept vyzkoušejte! 
Jsem přesvědčená, že jej budete 
často opakovat, zrovna tak jako já.

Ingredience:
šálek bílého jogurtu, 2 lžíce oli-

vového oleje, 4 stroužky proliso-
vaného česneku, 1 lžíce sušeného 
oregána, 1 středně velký Bio citrón, 
½ lžičky soli, čerstvě mletý pepř, 
¼ svazku petrželky, 4 kuřecí prsa

Marináda: v misce smíchejte 
jogurt, olivový olej, prolisovaný 
česnek, oregano, sůl a  čerstvě 
namletý pepř. Přidejte nastrouha-
nou citronovou kůru a také šťávu 
z poloviny citronu (asi 1–2 lžíce). 
Míchejte, až se přísady dobře spojí. 
Hrubě nasekejte petrželovou nať 
a vmíchejte do marinády. Přidejte 
kuřecí kousky a ujistěte se, že je 

Řecké marinované kuře

Tento měsíc si můžete vyrobit z papíru minimalistickou dekoraci. 
Ve Švýcarsku vyrábí slona z plastu známý výrobce nábytku Vitra, jako 
hračku pro děti. Proč utrácet tolik peněz za plastového slona, když si ho 
můžete vyrobit sami.

Je to velmi snadné. Obrys slona si zvětšete na formát A4 na tužší papír. 
Zvolit můžete i karton s potiskem nebo karton v různých barvách. Slona 
jednoduše vystřihnete a podle fotografie poskládáte. Aby slon vypadal 
jako originál, zahnete nohy trochu více než uši.V označeném místě spojíte 
obě části sponkou na bálky nebo obě části slepíte. 

Pěkný doplněk do bytu, viďte? Však je také od světově známých 
architektů Eamsových.

Udělala jsem si jednoho hnědého a jednoho bílého. Ten hnědý větší 
je zvětšený na formát A3, menší je na A4. Tak přeji pěknou zábavu! 

Co potřebujete:
karton A4, kopírku, nůžky, 1 sponku na obálky nebo lepidlo

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Papírová dekorace Slon Vitra

kuře všude dobře pokryté. Mari-
nujte v chladu 30 minut.

Pečení: předehřejte troubu na 
190 stupňů. Kuřecí kousky s ma-
rinádou vložte do pekáče a pečte 
45 minut dozlatova. My tuto dob-
rotu jíme s doma pečeným bílým 
chlebem a  samozřejmě nesmí 
chybět salát.

Taťana Absolínová

Nový rok 2016 je tu, plný změn, 
nápadů, dohadů a snad i ra-

dostí. Začala plesová sezona a tak 
jsme neváhali a účastnili jsme se 
Plesu v Bohunicích, kam jsme byli 
pozváni. Pokračovali jsme účastí 
na Plese ve Starém Lískovci na So-
kolovně. Navštěvujeme Knihovnu 
Jiřího Mahena - pobočku ve Starém 
Lískovci na ulici Kurské, kde bývají 
zajímavé přednášky s promítáním 
filmů. Dosud jsme byli na přednáš-
kách o návštěvě Bhútánu na úpatí 
Himaláje, o situaci v Nepálu po 
zemětřesení, na přednášce Lovcem 
na Sibiři a na prezentaci Vodící pes 
ve službě člověka. Rády chodíme 
do Klubu na Křenovou ulici, kde 
jsou „tanečky“ pořádané měst-
skou radou seniorů v Brně a kde 
se setkáváme s ostatními členy br-
něnského klubu důchodců. Byly 
jsme také pozvány do Bosonoh 
na taneční odpoledne, které jsme 
nemohly pominout. V neposlední 
řadě jsme se také zúčastnili v Bílém 

domě členské schůze, kde byl při-
pomenut svátek MDŽ, dále jsme 
byli informováni o hospodaření 
městské rady seniorů v Brně. Na 
tomto setkání vystoupily děti ze 
souboru Šafrán ze ZŠ v Obřanech, 
který vede paní Lenka Slaninová.

Na našich pravidelných schůz-
kách, jež jsou každý týden v KD, 
probíráme všechny informace, 
které jsou kolem nás, a plánujeme 
společné akce.

Při našich setkáních společně 
oslavujeme narozeniny čelenek. 
První čtvrtletí bylo poznamenáno 
úmrtím naší členky Jiřinky Vavří-
nové, která zemřela 19. března. 
Společně jsme navštívili Ústřední 
hřbitov, kde proběhlo poslední 
rozloučení s naší členkou.

Věříme, že i v dalším čtvrtletí vy-
užijeme všech možností setkávat 
se při kulturních a naučných akcích

Za Klub důchodců – nová zástavba
Libuše Medková

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
 �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!
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák  
Tel: 604 850 396
 � 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
 �Nabízíme zkrácený úvazek na HPP, pro pracovníky s ČID nebo 
PID (invalidní důchod). Volejte tel: 543 249 303 nebo 602 595 682.  
PPH spol. s.r.o. Wurmova 3, Brno.
 � ŠATY – svatební a společenské půjčovna – prodej –komise. Mikuláškovo 
nám. 14 Po–Pá 14–18 hod. Fšaty půjčovna.
 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení 
nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace 
zdarma na tel.: 724 304 603
 � 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. 
 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
 � 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
 � Sháním dům ke koupi cena do 8 mil. Zahrada stačí malá. Děkuji.  
605 514 210
 � Koupím byt v Lískovci nebo okolí. Spěchá! Za nabídku děkuji.  
T: 728 945 527

Senioři oslavili velikonoce a nahlédli na Aljašku

Beseda o Aljašce
Aljaška je největší a nejsever-

nější stát Spojených států americ-
kých. Je místem nevyzpytatelné, 
ale přitom nádherné a nedotče-
né přírody. Láká z celého světa 
dobrodruhy, kteří chtějí vyzkoušet 
hranice svých možností. Zajíma-
vé povídání o Aljašce jsme slyšeli 
přímo z úst pana faráře Opatřila, 
který v našem domově pravidelně 
jednou měsíčně slouží mši svatou. 
Dnes jsme se ale setkali za jiným 

Gratulace jubilantům
22. března se tradičně v našem 

domově konala, v  tomto roce, 
první z mnoha oslav výročí na-
šich jubilantů, kteří v lednu, únoru 
a březnu oslavili významná životní 
jubilea.

Sešli jsme se ve společenské 
místnosti domova k slavnostní-
mu posezení. Na úvod všechny 
oslavence, hosty a další přítomné 
přivítalo vedení našeho domova. 
Z ÚMČ Starý Lískovec přišli našim 
jubilantům popřát pan místosta-
rosta Jiří Dvořáček s kulturní re-
ferentkou paní Marií Liptákovou, 
od nichž naši oslavenci spolu se 

srdečnou gratulací obdrželi hod-
notný balíček a květiny. S milým 
programem, který obsahoval zná-
mé dětské písničky, vystoupily děti 
z MŠ Elišky Přemyslovny. Na závěr 
našim jubilantům zazpívaly zpě-
vačky z řad klientů domova pásmo 
lidových písniček, které si s chutí 
zazpívali všichni přítomní.

Velikonoční jarmark
Velikonocemi se každoročně 

slaví znovuzrození života. Jsou 
největšími svátky křesťanů. Ani 
v našem domově jsme velikonoční 
slavení nezanedbali. 23. březen se 
už od brzkého rána nesl v našem 
domově v  horečnatých přípra-
vách. Po chodbách jsme mohli 
zahlédnout masku pestrobarev-
ného kohouta, ušatého zajíčka, 
berušku či veselou vrbu. Důvodem 
byl velikonoční jarmark a nechy-
běla také jarmareční trhovkyně 
a hrnčířka. Společenský sál našeho 
domova se v tento den přeměnil 
na velikonoční trhy. K pravému 
velikonočnímu jarmarku patří sa-
mozřejmě i stánky s různými dárky. 
Atmosféru velikonoc umocňovaly 
i soutěže. Zaházeli jsme si na terč, 
pozorně sledovali hru „skořápky“ 
a říkali básničky, vše za odměnu 
v podobě čokoládového vajíčka.

Domov pro seniory 
Mikuláškovo nám.

Březnový program v domově důchodců na Mikuláš-
kově náměstí zpestřila přednáška o Aljašce i nápadité 
oslavy Velikonoc. A nezapomnělo se ani na pravidelnou 
čtvrtletní oslavu jubilantů.

účelem – poslechnout si vyprávě-
ní o krásách i drsnosti této časti 
země. Mnoho faktů, ale i zážit-
ků, které pan Opatřil doprovázel 
fotkami z této krásné cesty, nám 
příjemně zpestřily den. Nevšední 
povídání nám rozšířilo znalost o al-
jašské části amerického kontinen-
tu, o území „zlaté horečky“, území, 
proslavené obrovskými nalezišti 
ropy a jiných nerostných surovin 
a především území nádherných 
přírodních krás.
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Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
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.
30. 5.–3. 7. – Speciality z jahod – Ochutnejte jahodové pokrmy
18. 6. – Ohňostrojný Epilog na Špilberku
19. 6. – Den otců

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

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.

Největší specializovaná
prodejna v ČR o ploše 800m2

AUTODOPLŇKY.CZ.

• široký sortiment autodoplňků,
tuningových a náhradních dílů, nářadí

• možnost odborné montáže přímo
na místě

• e-shop: WWW.AUTODOPLNKY.CZ

Prodejna se nachází v blízkosti zastávek MHD a přímo před ní je zajištěno 
bezproblémové parkování. Výhodou je také pozice v bezprostřední blízkosti 
D1 u dálničního uzlu (exit 194) s výpadovkami na Prahu, Vídeň, Vyškov a Bratislavu.

*

AUTODOPLŇKY.CZ, s.r.o.
Bohunická 67 / Brno-Horní Heršpice 619 00
tel.: 511 120 126 / mob.: 724 553 010
e-mail: shop@autodoplnky.cz

AKCE - SLEVA 10%*AKCE – SLEVA 10 % *
 platí pouze při nákupu na prodejně a předložení tohoto inzerátu do 15. 5. 2016

- vedení účetnictví, daňové evidence
- kompletní zpracování mezd
- služby daňového poradce
- možnost vedení účetnictví formou vzdáleného  

přístupu ke klientovi
- zastupování na úřadech
- účetní systém Pohoda, firma pojištěna

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
U Leskavy 787/29, 625 00 Brno 
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152

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

• kapela Michal Tučný revival od 14:00
• Gastrozmus čerstvé rybí pochoutky
• Bar Všude Zdejší osvěží a zahřeje
• prodej živých ryb
• trhy ručních prací

Tel.: 777 043 833
Ul. Točná, Starý Lískovec
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e-mail: jurakadanka@seznam.czwww.zahradnictvijura.cz

Rybí čaro den 30. 4. od 9:00 h. 
v Zahradnictví Jura
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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

Sleva až 70 000 Kč
7 let záruky
Překvapivě výhodná

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0 – 6,3 l/100 km. Emise CO2 104 – 141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní 
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Nová Kia

www.kia.com

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66  •  pemmbrno.prodej@pemm.cz  •  www.pemm.cz

www.elektro-kamik.cz


