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Ze zápisníku místostarosty
Ahoj léto,  ahoj 

prázdniny… zpívá 
se v jedné starší české 
písni. Slyšel jsem ji dnes 
v rádiu po cestě do prá-
ce a uvědomil jsem si, 
jak ten čas rychle utíká. 
Mám pocit, že je to pár 
dnů, co jsme si přáli k novému 
roku a už jsou tady letní prázdni-
ny. Doba, kterou asi nejvíce milují 
děti školou povinné a o nic méně 
jejich učitelé. Ano, v době, kdy se 
začtete do článků tohoto zpravo-
daje, bude do prázdnin zbývat jen 
několik málo dnů. Děti si přinesou 
domů odměnu za svou celoroční 
práci v podobě vysvědčení. Kdo 
pracoval celý rok poctivě, jistě 
bude jeho práce odměněna hez-
kými známkami. Je jasné, že kdo 
pracoval méně poctivě, budou pak 
celkové známky horší. Je však jistě 
mnoho těch, kteří se poctivě snaží, 
ale na vysvědčení to pak není znát. 
Může se to stát a mnohdy se to 
také stává. Všichni nemají před-
poklady k tomu, aby z nich jednou 
byli vědci. Jsou šikovní v jiných 
věcech. Třeba jsou manuálně zruč-
ní a dokáží pak vyrobit to, co ten 
který vědec vymyslí. Obracím se 
teď proto na rodiče. Buďte prosím 
ke svým dětem shovívaví, podpo-
rujte je v tom, v čem jsou dobří 
a šikovní a mějte se svými dětmi 
trpělivost. Žádný učený z nebe ne-
spadl. A myslím si, že nejdůležitější 
je, jaký je kdo z nás člověkem, ne 
kolik toho zná a ví.

Obracím se také na všechny uči-
telky a učitele a také na všechny 
další zaměstnance našich škol-
ských zařízení. Patří vám velký 
díky za vaši starost o naše děti, 
za vaši každodenní snahu předá-
vat dětem znalosti a vědomosti, 
které budou potřebovat ve svém 
životě. Díky vám za velkou pomoc 

při výchově našich dětí. 
Nesmírně si vaši práce 
vážím. Přeji vám krásné 
a bezstarostné prázdni-
ny. Odpočiňte si a načer-
pejte mnoho sil do další, 
snad nikdy nekončící, 
snahy předávat našim 

dětem to nejlepší, co ve vás je.
A nyní mi dovolte, abych pobla-

hopřál všem těm, kteří jsou školou 
povinní, všem dětem a studentům 
za vysvědčení, které za pár dnů ob-
držíte. Blahopřeji všem úspěšným 
i těm méně úspěšným. Myslím si 
totiž, že blahopřát je za co. Hlavně 
za vaši snahu. Věřím, že se všichni 
snažili s maximálním nasazením 
a s využitím všech schopností, kte-
ré byly každému dány do vínku. 
Někomu bylo dáno více a někomu 
méně. V tom je právě ale lidské 
společenství krásné. Každý umíme 
něco a společně se můžeme krás-
ně doplňovat a pomáhat si. Přesně 
tak, jak se zpívá v jedné písni: „Ten 
dělá to a ten zas tohle a všichni 
dohromady uděláme moc“. Přeji 
vám také co nejhezčí prázdniny, 
plné zážitků a odpočinku. Jistě si to 
všichni zasloužíte. Mám k vám jen 
jednu prosbu, buďte na sebe opa-
trní, nepřeceňujte své síly a berte 
si k srdci dobře míněné rady vašich 
rodičů a všech dospělých. Ať se po 
prázdninách shledáte se všemi 
svými spolužáky a kamarády.

Na závěr mi dovolte popřát 
krásné léto i vám všem, občané 
Starého Lískovce. Odpočívejte 
o prázdninách a na dovolených se 
svými blízkými a přáteli. Užívejte si 
co nejkrásnějšího léta a načerpejte 
mnoho sil do dalších dnů vašeho 
života. Ať vás provází co nejvíce 
radostí a co nejméně starostí.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Pomyslná vítězná trofej za nejlepší uměleckou fotografii pořízenou při 
letošní akci Ukliďme Česko putuje do Starého Lískovce. Snímek s pra-
covním názvem „Rychleji to stejně nejede“ pořídil při úklidu Labského 
dvora Jan Mikolášek, který ji také do soutěže vypsané organizátory 
akce přihlásil. K  jejímu vítězství pak přispěli starolískovečtí uživatelé 
facebooku, kteří pro její vítězství hlasovali. (red)



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Červen 20162

Škody zvěří na nehonebních pozemcích
V poslední době dochází ke 
zvýšenému výskytu černé 
zvěře a tím i k nárůstu škod, 
které tato zvěř působí na 
pozemcích a zemědělských 
plodinách.

K zabránění vzniku těchto škod 
je především nutné, aby si sa-

motní vlastníci pozemků učinili 
přiměřená opatření, a to například 
instalací pachových ohradníků, vy-
budováním dostatečného oploce-
ní, apod. Současně upozorňujeme, 
že se škody zvěří na nehonebních 
pozemcích nehradí.

V případě zjištění výskytu zvý-
šeného počtu černé zvěře dopo-
ručujeme obrátit se nejdříve na 
myslivecké sdružení, které v dané 

lokalitě působí a zjistit, zda se jed-
ná o honební nebo nehonební 
pozemky.

V případě honebních pozemků 
se členové mysliveckého sdružení 
zaměří na daný pozemek a budou 
zde provádět zvýšený odlov zvěře 
dle platného plánu lovu.

Jestliže se bude jednat o neho-
nební pozemky, musí se vlastník 
nebo nájemce nehonebního po-
zemku obrátit na Magistrát měs-
ta Brna, Odbor vodního a lesního 
hospodářství a zemědělství, Oddě-
lení státní správy lesů, myslivosti 
a rybářství, Kounicova 67, 601 67 
Brno, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy myslivosti.

Žádost se podává u Ing. Tomá-
še Pohla, tel.: 542 174 018, e-mail: 
pohl.tomas@brno.cz nebo u Ing.

Vladimíra Votavy, tel.: 542174036, 
e-mail: votava.vladimir@brno.cz.

Rozhodnutím o povolení lovu 
zvěře na nehonebních pozemcích 
na území města Brna lze povolit 
lov zvěře přímo na předmětném 
nehonebním pozemku, např. 
zaplocené zahradě. Tento lov se 
povoluje za přesně stanovených 
podmínek a pouze tam, kde kon-
figurace terénu umožňuje bez-
pečnou střelbu z lovecké zbraně. 
V povolení se zejména určí den-
ní doba lovu, zásady vzájemné 
ko ordinace postupu osob nebo 
omezení vstupu na nehonební 
pozemek.

Ing. Tomáš Pohl
Magistrát města Brna

Odbor vodního a lesního
hospodářství a zemědělství

Vedení TJ Tatran Starý Lís-
kovec, z.s. děkuje členům 
sboru dobrovolných hasičů 
Starý Lískovec, podporované-
mu ÚMČ za pomoc a profesi-
onálně odvedenou práci při 
úpravě a prořezávání stromů 
(topolů) v areálu tělovýchov-
né jednoty.

Výše uvedená činnost po-
mohla podstatným způso-
bem zvýšit bezpečnost areálu 
v rámci volnočasových aktivit 
dětí i dospělých sportovců 
v naší městské části.

Ještě jednou srdečně dě-
kujeme.

Za TJ Tatran Starý Lískovec, z.s.
Karel ŠIDLO,

předseda oddílu kopané

Poděkování

Tramvaj do kampusu? Ze dvou třetin pod zemí
Město Brno spolu s doprav-
ním podnikem pokročily 
s přípravou dlouho zamýš-
leného projektu tramvajo-
vého spojení do kampusu. 
Nyní se připravuje projekto-
vá dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí.

900 metrů nové tramvajové 
trati se dvěma novými 

zastávkami spojí dva stávající pře-
stupní uzly: kampus v Bohunicích 
se zastávkou Osová ve Starém Lís-
kovci. Na konci května se proto 
na radnici Starého Lískovce ko-
nala diskuze s občany, kde tento 
projekt představil náměstek br-
něnského primátora pro oblast 
investic Richard Mrázek, generální 
ředitel Dopravního podniku města 
Brna Miloš Havránek i projektant 
stavby.

„V Bohunicích mezi ulicemi Jih-
lavská, Bítešská a Kamenice jsou 
umístěny významné veřejné insti-
tuce i rozvíjející se nákupní cent-
rum. Připravuje se také další rozvoj 
tohoto území – například stavba 
studentských ubytovacích kapa-
cit, rozšíření služeb nemocnice či 
výstavba sportovního stadionu. Je 
proto potřeba zajistit dostatečné 
napojení této oblasti na městskou 
hromadnou dopravou. Přivést do 
těchto míst tramvaj a spojit lo-

kalitu s centrem města je proto 
jedním ze strategických projektů 
města Brna,“ uvedl náměstek Ri-
chard Mrázek.

Do kampusu nyní denně cestuje 
na 40 tisíc cestujících. „Předpokla-
dy jsou takové, že by významná 
část lidí využívala k cestě právě 
tramvajovou dopravu. Tím by se 
výrazně ulehčilo autobusovým 
a  trolejbusovým spojům, které 
jsou nyní velmi vytížené a na hraně 
kapacity dané intenzitou silniční-
ho provozu,“ upřesnil generální 
ředitel Dopravního podniku města 
Brna Miloš Havránek.

Nová trať se bude od té stáva-
jící odpojovat na dopravním uzlu 
Osová. Zde se zanoří do hloube-
ného tunelu pod Mikuláškovým 
náměstím, podjede ulice Labská 
a Jihlavská a vyústí na ulici Ne-
troufalky.

Obyvatelé Mikuláškova náměstí 
při debatě požádali o prověření, 
zda trať nemůže vést ve větší vzdá-
lenosti od jejich domů. Ukázalo se 
však, že jiná varianta by kompliko-
vala stavbu i využití přestupního 
uzlu Osová. „Znamenalo by to pře-
stavbu stávajícího mostu a pře-
trasování 500–600 metrů tratě. 
Rozhodně by tedy nešlo o klidnější 
a jednodušší stavbu. Zkompliko-
vala by se také návaznost jednot-
livých spojů MHD v této lokalitě,“ 
doplnil Richard Mrázek.

Na stabilitu domů v blízkosti 
stavby je kladen velký důraz při 
přípravě projektové dokumenta-
ce. Podloží lokality bylo důkladně 
zmapováno a technologie postup-
ného hloubení tunelu je navržena 
tak, že nejprve budou vybudovány 
podzemní stěny a strop tunelu. 
Díky tomu budou lidé z okolních 
domů méně zatíženi stavbou, vy-
těžení zeminy bude totiž probíhat 
v už zakrytém tunelu.

Tunel bude v nejbližším přiblí-
žení veden ve vzdálenosti 9 metrů 
od domů, normy přitom povolují 
i šestimetrovou vzdálenost. Pro-
jekt také počítá s umístění pod-
půrných pilot až do hloubky 20 
metrů. Toto řešení je navíc nyní 
podrobeno dalším kontrolám, aby 
byla bezpečnost okolních objektů 
zajištěna maximální bezpečnost 
okolních objektů. Prověřují se 
i historické souvislosti původní 
bytové výstavby. Pokud by tato 
kontrola ukázala potřebu přísněj-
ších opatření, tato budou v rámci 

projektové dokumentace zohled-
něna.

Předpokládaný rozpočet celé 
stavby je 900 milionů korun, za-
hájení stavebních prací plánuje 
město v letech 2018 a délka trvání 
celé stavby je plánována na 24 
měsíců. „Je samozřejmě jasné, že 
každá taková stavba přinese lidem 
v okolí na čas nepohodlí. Při přípra-
vě projektu však dbáme na to, aby 
toto nepohodlí bylo co nejmenší 
a trvalo co nejkratší dobu. Po do-
končení projektové dokumentace 
bude jistě pro všechny prospěš-
né, abychom veřejné projednání 
projektu zopakovali a představili 
obyvatelům ještě konkrétnější 
podobu projektu,“ navrhuje ná-
městek Richard Mrázek.

Zuzana Taušová
tiskové středisko

Magistrátu města Brna

(Více informací najdete v měsíční-
ku Brněnský Metropolitan.)

Délka nové tramvajové trati: 0,9 km

Počet zastávek: 2 nové zastávky z toho 1 podzemní

Délka zastávek: 65 m

Počet tram. linek: 1 linka (předpoklad)

Tunel: 650 m v hloubce 6–11 metrů, technologie hloubeného tunelu

Vizualizace najdete na www.brno.cz//strategickeprojekty 
nebo v příštím vydání Starolískoveckého zpravodaje
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Tatru vystřídal Dennis. Hasiči představili nový vůz

Před pár měsíci se rozloučili se starou Tatrou 148, teď už ve 
zbrojnici starolískoveckých hasičů parkuje nový o poznání 
modernější stroj. Automobilová stříkačka Dennis CAS 27, 
která většinu svého „profesního“ života sloužila u profesi-
onálních hasičů v Ostravě.

Hasicí vozidlo je přizpůsobe-
no pro prvotní rychlý zásah 

družstva pěti hasičů plus jednoho 
řidiče.

Už při výrobě se počítalo, že 
tento vůz má sloužit v městském 
provozu. Tomu napomáhá přede-
vším silný motor, samotný vůz má 
úzký a nízký profil.

Vůz vyrobila britská firma Den-
nis Specialist, která staví hasičské 
speciály už několik desítek let a je 
hlavním dodavatelem vozů pro 
britské hasiče. Nástavbu vozu pak 
vyrobila česká firma THT Polička.

Ta jej v roce 1998 dodala pro-
fesionálním hasičům v Ostravě – 
Zábřehu. Tam hasičský vůz sloužil 
až do roku 2015, od roku 2012 už 

jen jako záložní. V půli roku 2015 
jej od hasičů odkoupila opět fir-
ma THT Polička, která jej zapůjčila 
podnikovým hasičům v elektrárně 
Počerady. Už v listopadu 2015 si jej 
ale vzala zpět a pustila se do repa-
se vozu pro potřeby starolískovec-
kých dobrovolných hasičů. Během 
pěti měsíců prošlo auto náročnou 
generálkou a dostalo mimo jiné 
i nový lak. V dubnu se pak přestě-
hovalo do starolískovecké hasičské 
zbrojnice. Kromě zásahů u požá-
rů je automobil přizpůsoben i na 
zásahy u dopravních nehod a na 
technickou pomoc.

Slavnostní premiéru si Dennis 
odbyl poslední květnový víkend 
před nastoupenou jednotkou 

míst ních dobrovolných hasičů, kdy 
starosta Vladan Krásný oficiálně 
předal klíčky od hasičského vozi-
dla veliteli Jednotky dobrovolných 
hasičů Brno-Starý Lískovec Petru 
Kouřilovi. Slavnostního aktu se 
zúčastnili i místostarosta Jiří Dvo-
řáček, starostka Nového Lískovce 
Jana Drápalová a ředitel územního 
odboru Brno-město HZS JMK Petr 
Oháňka. Novému vozu a také sta-
rolískoveckým hasičům požehnal 
farář starolískovecké farnosti Pavel 
Opatřil.

Pro veřejnost byla připravena 
výstava historických a současných 
hasičských uniforem, příslušenství, 
modelů hasičských a záchranář-
ských vozidel a fotografií z činnosti 
lískoveckých dobrovolných hasičů 
od vzniku sboru až po současnost.

Největším zážitkem pro všechny 
byly dvě praktické ukázky zásahu 
starolískovecké jednotky, s Jednot-
kou sboru dobrovolných hasičů 

obce Střelice. Jednalo se o likvida-
ci nebezpečného hmyzu a požár 
odpadu, u kterého se v plné kráse 
předvedlo nové zásahové vozidlo.

Celý Sbor dobrovolných hasičů 
Brno-Starý Lískovec tímto děkuje 
zřizovateli MČ Brno-Starý Lískovec, 
krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, Hasičskému záchrannému 
sboru Jihomoravského kraje, firmě 
Továrna hasicí techniky z Polič-
ky, všem kolegům a kamarádům, 
bez kterých by toto krásné vozidlo 
nemohlo sloužit a chránit osoby, 
zvířata a majetek lidí před požá-
ry a nejrůznějšími mimořádnými 
událostmi.

S  pozdravem „OHNI ZMAR“ 
a heslem všech hasičů “BOHU KE 
CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI“.

Karel Maršálek, velitel družstva 
JSDH Brno-Starý Lískovec

Tomáš Plecha, technik strojní
služby a řidič-strojník

JSDH Brno-Starý Lískovec
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Elektronika patří do červeného. A pomůže handicapovaným
V ulicích Starého Lískovce 
přibyly vedle tradičních 
kontejnerů na tříděný od-
pad nové – červené. Patří 
do nich drobné elektrospo-
třebiče.

Až 60 % drobného elektrozaří-
zení po ukončení životnosti 

končí ve směsném komunálním 
odpadu. Tento materiál lze při-
tom využít a recyklovat stejně jako 

např. plast, sklo a papír. Právě pro-
to společnost ASEKOL kontejnery 
po Brně rozmisťuje. Kontejnery 
usnadní občanům odevzdávání 
vysloužilých spotřebičů v blízkosti 
jejich bydliště. Ve Starém Lískovci 
je lidé najdou na dvou místech:

 � ulice U Pošty – stanoviště se-
parovaného odpadu pod su-
permarketem Albertu (naproti 
adrese U Pošty 10)

 � ulice Kurská – kontejnerové stá-
ní separovaného odpadu vedle 

supermarketu Albert (naproti 
adrese Kurská 2)
Do kontejnerů můžete vhodit 

drobná elektrická zařízení, která 
jsou nefunkční, nebo je už nepo-
třebujete a jsou pro vás bezcenná. 
Ať už jde o staré mobilní telefony, 
nabíječky, rádia, toustovače apod.

Do kontejnerů naopak nepatří 
zářivky a úsporky, tonery a velké 
domácí spotřebiče včetně televizí 
a počítačových monitorů. Ty mů-
žete stejně jako dosud bezplatně 

odevzdat ve sběrných dvorech.
Za každé sebrané kilo z červe-

ných kontejnerů současně přispě-
jete 1 Kč na podporu handicapo-
vaných spoluobčanů – Nadačnímu 
fondu Rovná šance. V celé České 
republice občané aktuálně využí-
vají již 2 411 červených kontejnerů 
a další přibývají.

Jarmila Kaplanová,
odbor všeobecný

ÚMČ Brno-Starý Lískovec

pro všechny seniory nad 70 let

pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

jezdíme denně 6–22 hod.

jezdíme pouze v Brně

jedna jízda za 50 Kč, doprovod zdarma

můžete si objednat max. 6 jízd měsíčně

731 518 348
pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.

Objednávejte svou jízdu telefonicky

SENIOR BUS

Přepravní podmínky pro jízdy SENIOR BUSEM

· Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve 

věku nad 70 let a zdravotně postižené – držitele průkazu 

ZTP nebo ZTP/P vč. jedné doprovázející osoby.

· Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území 

města Brna.

· Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální 

jízdné 50 Kč. Jedna doprovázející osoba se přepravuje 

bezplatně.

· Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do 

místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 

15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba 

posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.

· Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za 

kalendářní měsíc.

· Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen 

prokázat svou oprávněnost k jízdě platným osobním 

dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.

· Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující 

svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.

· Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče 

vozidla.

· Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo 

silně znečištěnému cestujícímu.

· Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve 

všední dny od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 

731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu. 

Objednávky na víkend a na první následující pracovní 

den se přijímají nejpozději poslední pracovní den 

v týdnu. 

Informace 
pro jubilanty
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 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.lipta-
kova@staryliskovec.cz. Kontakto-
vat nás můžete i telefonicky na 
tel. 606 318 474. Součástí setkání 
s  jubilanty je kulturní program 
a pohoštění, každý oslavenec do-
stane i dárek. O termínu setkání 
jubilantů za jednotlivé čtvrtletí 
budete písemně informováni 
a obdržíte pozvánku. Formuláře 
přihlášek jsou k dispozici na webu 
městské části v sekci Úřad MČ, Do-
kumenty ke stažení.

Uzávěrka letního vydání Sta-
rolískoveckého zpravodaje je 
11. července 2016

Uzávěrka zpravodaje
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Den dětí v Základní škole Labská

Poděkování na Labskou

V létě vystřídají děti dělníci

Den dětí v režii hasičů a Orlů
Rok se s rokem sešel a naše děti 

z mateřských škol na ulicích 
Kosmonautů a Oderské dostaly 
opět pozvání strávit zábavné do-
poledne v základní škole Labská.

Tento den začal hezkým sluneč-
ným ránem a děti se začínaly těšit 
čím dál víc na to, co si pro ně letos 
šikovní školáci přichystali. K této 
příležitosti si děti dokonce samy 
malovaly námořnická trička a to 
ani netušily, že po příchodu k zá-
kladní škole je bude čekat skupina 
pirátů z 8. třídy.

Školáci si rozdělili děti do sku-
pinek a zábava mohla začít. Děti 
putovaly od jednoho stanoviště 
ke druhému a plnily různé pirát-
ské a námořnické úkoly, které byly 
do detailů promyšlené tak, aby 
bavily děti nejmenší a i ty, které 
už půjdou po prázdninách do 

školy. Děti měly za úkol opravit 
pirátskou loď, najít ukrytý poklad 
v písku, nebo chytit rybičky na udi-
ci a spoustu dalších zajímavých 
aktivit. Na závěr byly naše dětičky 
čestně pasovány na piráty a domů 
si hrdě odnesly pirátskou placku 
připnutou na tričku jako památku.

Je vždy velmi pěkné vidět, jak 
školáci spolupracují se svými 
mladšími kamarády z naší školky 
a jak se jim dokáží během celého 
dopoledne s láskou věnovat. Tato 
spolupráce přináší určitě zajímavý 
zážitek jak pro školáky, tak i pro 
naše děti. Proto bychom chtěli po-
děkovat všem ze Základní školy 
Labská za to, že nám umožňují 
spolupráci při různých akcích, 
a  všem přejeme pěkné prožití 
prázdninových dnů.

Učitelky MŠ Oderská

Zaměstnanci a děti Mateřské školy Kosmonautů by chtěli poděkovat 
panu řediteli Petru Urbánkovi, vychovatelkám a starším žákům 

Základní školy Labská za „Sportovní dopoledne“, které každoročně po-
řádají v rámci spolupráce základních a mateřských škol a u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí pro naše nejmenší kamarády. Vážíme si ochoty 
a práce všech, kteří se na organizaci podíleli. Den se vydařil, do poslední 
chvíle zatažená obloha se rozjasnila, děti odcházely nadšené, obohacené 
novými zážitky.  Hana Ondráčková

Mateřská škola na Bosonožské 
se pomalu loučí se školním 

rokem. I ve druhém pololetí se naše 
děti naučily mnoho nového a zú-
častnily se řady zajímavých akcí.

Určitě musíme připomenout 
krásný projekt “ Včelí bzučení“ 
o ži votě včel nebo představení 
„Babička Chrota“, ve kterém se 
děti seznámily s celou řadou více 
či méně známých hudebních ná-
strojů. Samozřejmě jsme několi-
krát přivítali herce s loutkovým 
divadlem i místní hasiče, navštívili 
Přírodovědné muzeum, užili si kar-
neval, čarodějnice, Barevné dny, 
oslavu Velikonoc i pouť na MDD.

Budoucí prvňáčci završili pilnou 
celoroční přípravu do školy nád-
hernou akademií, nazvanou „Ve 
zdravém těle zdravý duch“. Děti 
vesele a hravě předvedly svým 
blízkým i kamarádům, že správná 
životospráva a dostatek pohybu 
jim není cizí.

Letošní školní rok utekl jako 
voda. Za pár dní děti odjedou na 
prázdniny a školka se začne pře-
vlékat do nového kabátu. Proběh-
ne u nás kompletní rekonstrukce 
všech koupelen a příslušenství 
a  výměna plotu. Bude to akce 
náročná, ale z  bezpečnostních 
a hygienických důvodů naprosto 
nezbytná. Bohužel tím rodičům 
nastaly komplikace, kam s dětmi 
po dobu dlouhých letních prázd-
nin. Věříme, že pochopili nutnost 
přestavby a společně s námi v září 
ocení konečný výsledek.

Za všechny zaměstnance i děti 
přejeme všem Lískovečákům pěk-
né léto, příjemné dovolené a hlav-
ně zdravého ducha ve zdravém 
těle. Budoucím prvňáčkům držíme 
palce, aby se jim ve velké škole 
dařilo a aby nezapomněly, že jsme 
je měli všichni moc rádi.

Kolektiv zaměstnanců
mateřské školy, Brno, Bosonožská 4.

První červnovou sobotu se ko-
nala v naší MČ oslava dne dětí, 

kterou uspořádaly tradičně spo-
lupracující spolky a to SDH Starý 
Lískovec a Orel Starý Lískovec.

Ve 14.00 hodin proběhlo zahá-
jení před hasičskou zbrojnicí, kde 
pod vedením SDH děti malovaly 
na komunikaci a využívaly skákací 
hrad, který byl neustále obsazen. 
Dalším velkým lákadlem bylo ma-
lování na obličej, kde stála neko-
nečná fronta. Děti také soutěžily 
v několika disciplínách, například 
ve střílení na balónky a v minigolfu.

Orli letos opět nachystali něko-
lik stanovišť v prostoru ulic Točná 
a na Malostranské. Celkem bylo 

připraveno pět soutěží. Děti měly 
za úkol střílet ze vzduchovky, dále 
házet šipkami, rozpoznat před-
měty, skákat v pytli a trefovat se 
kroužky na cíl.

Oslava dne dětí se konala za 
slunného počasí a návštěva dětí 
a rodičů přispěla k úspěšnému 
průběhu celé akce. Usměvavé 
tváře dětí byly největší odměnou 
pro pořadatele.

Poděkování za přípravu a usku-
tečnění oslavy MDD patří členům 
z těchto spolků:

Sbor dobrovolných hasičů-Starý 
Lískovec a Orel-Starý Lískovec

Josef Jaňura – Orel Starý Lískovec
Michal Pospíšil – SDH Starý Lískovec
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Pestrý měsíc ve školní jídelně Starší mladším na Elišce

Diamantový osmák z Bosonožské

Jedna z tradičních akcí naší školy 
je příprava dětského dne pro 

děti z naší MŠ a 1. třídy, o kterou 
se postarají vždy deváťáci.

Letos jsme díky výjezdu dětí 
na školku v přírodě slavili trochu 
později, ale o to intenzivněji. Celý 
druhý stupeň se postaral o výrobu 
krásných hracích karet a nejstarší 
žáci připravili stanoviště a malé 
děti mohly vyrazit. Pohrát si, uká-
zat zručnost, zatancovat si, po-
přemýšlet. Ale především, užít si 
pěkné dopoledne. Co ještě musím 
ocenit, žáci 9. třídy se v tento den 
proměnili k nepoznání. Ne vždy 

nadšené „popřijmačkové“ obličeje 
byly najednou plné obětavosti, 
vstřícnosti a v některých okamži-
cích dokonce něhy. Kdybych to 
měla říct velmi subjektivně, řeknu 
asi: „ Byli kouzelní!“ Perfektně při-
pravení. A milí! Své „zadání“ splnili 
na jedničku. A řekla bych i s hvěz-
dičkou. Malé děti si odnesly připra-
vené odměny a doufám i dobrý 
pocit ze společně stráveného času. 
V závěru bych ráda popřála krásné 
prázdniny všem dětem a příjemné 
letní chvíle všem.

Margita Kotásková

Milana Kratochvíla z  8.A  na 
ZŠ Bosonožská, možná jeho 

spolužáci uvidí v republikovém 
finále OVOV (odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů). Po 
dubnovém vítězství v obvodním 
kole se mladý sportovec prosadil 
i v krajském kole, které se konalo 
6. června v Brně na hřišti Pod Pa-
lackého vrchem.

Na krajském kole absolvoval 
tento šestiboj: 60 m, skok daleký, 
hod míčkem, 2 minuty shyby na 
šikmé lavičce, leh sedy a 1 000 m.

Milan se zlepšil ve všech atletic-
kých disciplínách a obsadil ve své 
kategorii 2. místo. Do republiko-
vého finále postoupil přímo jen 
vítěz kategorie. Milan má ovšem 
velkou šanci na postup vzhledem 

k tomu, že v obvodním kole byly 
jeho silnější disciplíny (především 
přeskoky švihadla). Součtem všech 
bodů si vybojoval diamantový od-
znak, a tak má šanci probojovat se 
mezi nejlepších 24 chlapců v re-
publice. To jej uvidíme začátkem 
září v republikovém finále v Brně.

Zlepšil si své osobní atletic-
ké rekordy: v  běhu na 60 m  – 
8,13 s (měřeno elektronicky), ve 
skoku dalekém – 469 cm, v hodu 
míčkem – 53,5 m, 1 000 m – 3:13,00

Milana byla povzbudit v jeho 
snažení Adéla Hynková z 9. A, která 
se této soutěže zúčastnila v loň-
ském roce a letos již její věková 
kategorie závodit nemohla.

J. Strouhalová, ZŠ Bosonožská

Den thajské kuchyně
V rámci poznání stravovacích 

zvyklostí jiných národů a oboha-
cení nabídky pokrmů ve školních 
jídelnách zrealizovala Asociace 
školních jídelen České republiky, 
o. s. ve spolupráci s Velvyslanec-
tvím Thajského království  pro-
jekt „Den thajské kuchyně v čes-
kých školních jídelnách“. Jako 
jedna z 22 v celé republice byla 
do projektu vybrána i naše jídelna. 
Projekt probíhal ve dvou po sobě 
navazujících etapách.

Nejprve zástupci vybraných jí-
delen absolvovali celodenní kurz 
v Praze pod vedením thajského 
šéfkuchaře Kenyh Khamteun. Ná-
sledně takto proškolené kuchařky 
připravily thajské obědové menu 
ve svých jídelnách při „Dni thaj-
ské kuchyně“, který u nás proběhl 
5. května. Děti pod vedením pe-
dagogů navíc jídelnu tematicky 
vyzdobily obrázky a informacemi 
o Thajsku.

Rodinná večeře
S myšlenkou dát ochutnat po-

krmy školního stravování rodičům 
našich dětí přišly kuchařky již 
v zimě v rámci našich Dnů ote-
vřených dveří. Pro velký úspěch 

těchto ochutnávek zrealizova-
ly dne 30. května před třídními 
schůzkami Rodinnou večeři. V pěk-
ně prostřené jídelně se podávalo:

1. Kuřecí na paprice, těstoviny 
(knedlík), moučník, nápoje

2. Zeleninové rizoto, rajčatový 
salát, moučník, nápoje

Rodiče večeři se svými dětmi 
pojali jako příjemnou společen-
skou záležitost, při které poznali 
a ochutnali jídla naší kuchyně.

Den dětí s trdelníkem
Pestrý měsíc vyvrcholil akcí pro 

děti k jejich svátku. Dne 1. června 
v ranních hodinách zavítala k naší 
škole firma Trdlokafé. Před budo-
vou školy postavila svůj stánek pro 
výrobu výtečných trdelníků, jejichž 
vůně se linula široko daleko. Fir-
ma nejenže touto akcí sponzorsky 
přispěla dětem k jejich svátku, ale 
dosáhla tak svého firemního rekor-
du, kdy musela zvládnout ve velmi 
krátkém čase upéct rekordní počet 
trdelníků. Jedinou odměnou jim 
byly dětské úsměvy, které jejich 
výrobky u nás vykouzlily. Chtěli 
bychom jim touto cestou upřímně 
poděkovat.

Ivana Kleinová, vedoucí
školní jídelny při ZŠ Labská.

V uplynulém měsíci připravili zaměstnanci školní jídelny 
ve spolupráci s vedením školy a dalšími institucemi pro 
naše děti několik zajímavých akcí, které překračují rámec 
běžného fungování jídelny.
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Hvězdná porota vybrala superstar

B-Fresh sbíral mistrovské medaile

Starý Lískovec má novou hu-
dební superstar. Tedy přesně-

ji rovnou dvě. V nabité hudební 
soutěži, která se konala 21. červ-
na, hvězdná porota za nejlepší 
označila sourozeneckou dvojici 
Adélu a Lukáše Ondrušovy ze ZŠ 

Elišky Přemyslovny. Druhé místo 
získala prvňačka Dita Vodičková, 
třetí byla Kristýna Doležalová, 
obě žačky ZŠ Bosonožská. Nově 
byla vypsána i cena diváků. Tu si 
odnesla Adéla Nováková ze ZŠ 
Labská. Odpolední program na 

vícegeneračním hřišti zpestřila 
i další vystoupení. Například děti 
ze ZŠ Elišky Přemyslovny předved-
ly vlastní variaci klasické pohádky 
Červená karkulka.

Čtyřčlennou porotu tvořila di-
vadelní a televizní herečka Alena 

Antalová, moderátor AZ kvízu Aleš 
Zbořil, finalista Československé 
Superstar Martin Kurc a ředitel ZUŠ 
Františka Jílka Pavel Sapák. 

(Podrobnější reportáž v příštím čísle 
Starolískoveckého zpravodaje.)

Jako první si na zlatou placku 
šáhly nejmenší děti v kategorii 

MINI. Těmto malým tanečníkům 
je 6-8 let, starají se o ně trenérky 
Simona Šášková a Sandra Chalup-
níková a pro spoustu dětí to byla 
jejich první medaile v životě.

V  dětských věkových kate-
goriích byly dále nejúspěšnější 
a nejlepší z celé republiky Děti 
Advanced, což je složka 29 dětí, 
které chodí do B-Fresh trénovat 
2x týdně a spousta z nich soutě-
žila tuto sezonu úplně poprvé. 
Pod vedením trenérky Veroniky 
Opluštilové bojovali jako lvi ve 
dvou kategoriích, Street Dance 
Formace a Street Show Formace 
a v obou kategoriích vystoupali 
v obrovské konkurenci až na nej-
vyšší, zlatou metu!

Dospělácká extraligová kate-
gorie bývá vždy zlatým hřebem 
programu a celá hala napjatě sle-
duje nelítostný boj o tituly mistrů 
ČR. V minulosti se B-Fresh podaři-

lo tuto absolutně nejprestižnější 
kategorii vyhrát jen jednou, o to 
větší tak byla radost tanečníků 

Domácí taneční studio B-Fresh, které již osmým rokem 
trénuje v areálu DTJ v našem Starém Lískovci, se stalo pro 
rok 2016 opět mistrem České republiky ve street dance 
choreografiích. Letos však v neuvěřitelných pěti kategoriích 
najednou! Zlatou sbírku navíc rozšířili o dvě stříbrné Děti 
Profi a jeden bronz Junioři Profi, což je v součtu neuvěřitel-
ných 8 mistrovských medailí.

vítězné choreografie z autorské 
dílny trenéra Patrika Kejíka alias 
Carlose. Tato choreografie se také 
probojovala do top dospělácké 
choreo dne.

Historicky poprvé si sáhli na 
zlato také rodiče, kteří v B-Fresh 
trénují ve složce známé pod svým 
názvem Family Fresh. Kategorie 
dospělí 2 se v průběhu let stala 
také velmi silnou a v celorepubli-
kovém finále bojovalo 14 našlapa-

ných choreografií, kde naši šikovní 
rodiče nenašli přemožitele a s drti-
vou převahou jedniček suverénně 
zvítězili.

Svoje vítězství věnovali spolu-
tanečnici Leničce, která s nimi bo-
hužel nemohla u vítězného konce 
být, protože v průběhu sezony její 
tříletá dcera Nikolka vážně one-
mocněla a v současné chvíli svádí 
svůj nejtěžší boj s leukémií.

B-Fresh
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Květen v domově pro seniory

Být novinářem? Věk není překážkou

3. května
První květnové úterý nás svou návštěvou 

poctil významný host, až z daleké Prahy pan 
Vladimír Walda Nerušil, nejslavnější dvojník 
Waldemara Matušky. S radostí jsme si společně 
připomněli nejoblíbenější šlágry vzpomínané-
ho umělce. Své pěvecké vystoupení nám náš 
host zpříjemnil i příhodami a povídáním o sobě, 
své kariéře, o působení ve světě šoubyznysu 
a především o svém idolu. Nesmírně rádi jsme 
si s chutí zazpívali Matuškovy slavné písně. Po 
chodbách našeho domova se tyto písně budou 
ještě dlouho a dlouho rozléhat. Děkujeme panu 
Waldovi za velkolepý koncert.

Oslava Dne matek 10. května
8. května v kalendáři zářil svátek Dne matek. 

Den, ve kterém se zrcadlí jedinečnost a ne-
postradatelnost ženy. Vzdává poctu matkám 
a mateřství. Slaví se na mnoha místech po 

celém světě. Oficiálně připadá na druhou květ-
nou neděli.

Náš domov ve spolupráci s ÚMČ Starý Lískovec 
na tento den pamatoval a i letos připravil pro naše 
klientky příjemné dopoledne. Úvodní slovo slav-
nosti přednesl starosta Starého Lískovce Vladan 
Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček. Poděkovali 
ženám za jejich snahu, obětavost, péči a společně 
s ředitelem našeho domova, Markem Matejem, 
darovali všem přítomným dámám rudou růži. 
Radost nám udělali svým pěveckým vystoupením 
i členové skupiny Heligonka. Zaplněný společen-
ský sál si tak mohl připomenout známé písničky. 
Tyto slunečné chvilky si tak užívaly nejen dámy, 
pro které byla událost primárně připravena, ale 
i pánské osazenstvo akce.

Výlet do Křtin 26. května
Letos podruhé jsme se s klienty vydali na 

výlet – tentokrát do Křtin. Už od brzkého rána 

Hned několik zajímavých akcí mají za sebou senioři z Domova pro seniory na 
Mikuláškově náměstí. Kromě akcí přímo v domově je čekal i výlet na jedno 
z nejzajímavějších jihomoravských poutních míst.

Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová 
místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš 

je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, tele-
vizním moderátorem či rozhlasovým zpravoda-
jem? Potom neváhej a přidej se k nám!

Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubli-
ková organizace uznaná Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy zaměřená na děti, které 
si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA 
se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně 
schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí 
rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají 
se společně díky novinářským průkazům na 
místa, kam se jen málokdo smí podívat.

Brněnští malí novináři spolupracují s celore-
publikovými médii, píší recenze pro naklada-

telství i moderují folklorní a filmové festivaly. 
Členové mají i vlastní pořad na internetovém 
rádiu Domino a inspiraci do něj nehledají jen 

v České republice. V předchozích letech na-
vštívila redakce z moravské metropole naše 
sousední státy, a tak se dostala například do 
Slovenského rozhlasu či polského Deníku.

Na rozdíl od dospělých novinářů, naši re-
daktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mohou 
publikovat články na internetové Malé (ale 
naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže 
na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás 
není nic povinné.

Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám 
přidat! Scházíme se od září do června jednou 
týdně na dvě hodiny v SVČ Lužánky na praco-
višti Labyrint v Brně-Bohunicích. Více informací 
najdete na www.dta.cz, zájemci se mohou hlásit 
na litina.dta@gmail.com.

jsme se modlili, aby bylo hezky. I navzdory 
nepotěšujícím zprávám se nad námi počasí 
slitovalo a vykouklo i sluníčko. Cestu autobu-
sem jsme si zpříjemnili zpíváním a povídáním 
o krásách Křtin a okolní přírody.

Křtiny patří k významným evropským ma-
riánským poutním místům. Jsou označovány 
za Perlu Moravy. Cílem naši cesty byl zejména 
kostel Jména Panny Marie, což je významná 
památka postavená podle projektu J. B. Santi-
niho. Jedná se o jeho největší stavbu s půdory-
sem řeckého kříže. Zajímavá je taky zvonkohra 
na nádvoří kostela, která dovede zahrát stovky 
melodií. Patří k největším ve střední Evropě.

Výlet nám zpříjemnil výklad pana faráře Jana 
Peňáze. Po jeho vyčerpávající přednášce jsme 
si sedli do nedaleké restaurace a pochutnali si 
na výborném řízku. Pak nám zbývalo už jenom 
nasednout na autobus a vydat se na cestu 
do našeho domova. Celá akce dopadla nad 
očekávání dobře, zvládli jsme i náročný terén 
a všichni jsme se, plni nových zážitků, vrátili 
v pořádku domů.
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Inzerce
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku, tel: 605 983 853.
 � ŠATY – svatební a společenské. Půjčovna – prodej – komise. 
Mikuláškovo nám. 14, Po–Pá 14–18 hod. Facebook.com: šaty půjčov-
na – prodej na tel. 736 620 266.
 � Rekonstrukce bytů, jader, koupelen, práce zednické, obkladačské, 
instalatérské, sádrokartonářské. Tel. NONSTOP 777 141 165, 773 518 654.
 �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
 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení 
nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace 
zdarma na tel.: 724 304 603.
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltav-
ské 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
 � Akutně hledám ke koupi byt, peníze mám. Spěchá! Děkuji moc za 
nabídku. 605 514 210.
 � KOUPÍM DŮM V LÍSKOVCI A OKOLÍ. TEL 728 945 527.
 � PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – TJ Komín 
Tenis + program, pro děti od 4 let, vhodné i pro úplné začátečníky. 
TŠ Tallent www.e-tabory.cz 777260262, 603527172
 � Vyměním obecní byt 2+1 s balkonem po rekonstrukci, s nízkým 
nájmem, který se nachází v 1. patře panelového domu na ul. Húskova, 
Brno-Černovice za obecní byt 3+1 ve Starém Lískovci. Tel. 773 985 585.
 �Hledáme pracovníky na HPP a brigádníky na DPČ na pozici Listovní 
doručovatel pěší a Pracovník vnitřní služby. Nabízíme zázemí stabilní 
firmy a zajímavé finanční ohodnocení. Zájemci prosím volejte paní 
Petra Krejčí 605225672 a slečna Lenka Hercíková 730 583 559.

Koupila jsem před pár dny krás-
ně voňavý ananas. Napadlo 

mě udělat nějaké havajské jíd-
lo. Havajskou pizzu s ananasem 
a šunkou jsem zavrhla. Měla jsem 
doma právě upečený chleba 
a v ledničce kuřecí prsa. Volba byla 
jasná, udělám úžasné havajské ku-
řecí sendviče.

Ingredience:
0,75 kg vařených kuřecích prsí-
ček vychlazených a nakrájených, 
20 dkg šunky nakrájené na kost-
ky, hrnek nakrájeného ananasu 
(může být i z konzervy, ale dobře 
okapaný), 3 stonky nakrájeného 
řapíkatého celeru, hrst kešu oříšků, 
2 lžíce nasekané zelené cibule

Na dresink:
2/3 šálku majonézy nebo farmář-
ského jogurtu, ¼ šálku ananasové 
šťávy, 3 lžíce medu, 2 lžičky jableč-
ného octa, sůl a pepř

Ve velké míse promícháme do-
hromady kousky kuřecího masa, 
nakrájené šunky, ananas, řapíkatý 
celer a zelenou cibulku. V men-
ší misce umícháme majonézu, 
ananasovou šťávu, med, jablečný 
ocet a dochutíme solí a pepřem. 
Zálivkou zalijeme kuřecí směs 
a namažeme na selský bílý chléb.

Doufám, že vám bude chutnat 
tak jako mně. Se sklenkou dobrého 
vína si můžete udělat Havaj i na 
balkoně. Užijte si to!

Taťana Absolínová

Sendviče s havajským 
kuřecím salátem

Gourmet

Někdy jsou ty nejjednodušší 
hračky nejlepší. Navíc, když je 

vyrobíte se svými dětmi, vyhrajete 
si i vy. Zalovte v odpadkovém koši, 
nějaký obal od šamponu nebo 
mycího prostředku určitě najde-
te. Právě teď je ten správný čas 
vyrobit si plachetnici a vyrazit na 
rybník.

Potřebujete k tomu:
prázdný obal od šamponu, na stě-
žeň brčko, kousek látky na plachtu, 
korkovou zátku, nůž, dvě gumičky, 
lepidlo, nůžky, špejli, vrtačku

Jak na to:
Loď:
Zátku podélně rozřízněte a připev-
něte dvěma gumičkami k trupu 
lodě. Ve středu korku vyvrtejte 
otvor, provrtejte jej i přes horní 
trup lodě.

Plachta:
Vystřihněte z  látky trojúhelník 
(nezapomeňte na přídavek na 
stěžeň a ráhno). Stěžeň (brčko) 
i ráhno (špejli) natřeme lepidlem 
a přilepte na přichystanou plachtu. 
Nechejte zaschnout.

Plachtu zapíchněte do otvoru 
v korku. Kreativní můžete být ve 
volbě různých tvarů plachty, mů-
žete přidat vlaječky, namalovat 
piráta.

Přeji dobrý vítr do plachet!

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Loď z recyklovaného 

materiálu

LVI SE VRACEJÍ

VÝSTAVA V URBAN CENTRU
 21/6–31/8 2016

Výstava v Urban centru představí nejen projekty nových významných expozic,
které Zoo Brno chystá otevřít v nejbližších letech, ale také připomíná nejúspěšnější současné

odchovy mláďat v brněnské zoo.

Zájemcům výstava přibližuje i významnou rekonstrukci a chod Střediska ekologické
výchovy Hlídka v parku pod hradem Špilberkem.

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
www.urbancentrum.brno.cz
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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
dům služeb

- 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

 WWW.NEJKRASNEJSISVET.CZ
 /nejkrasnejsisvet

nejkrasnejsisvet@seznam.cz, tel.: 739 426 007
Nejkrásnější svět, Rybnická 46, 

Brno-Nový Lískovec

NOVÁ ŠKOLKA 
PRO VAŠE DĚTI
PROVOZ I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
URČENO I PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
30. 6. – Ukončení školního roku 
22. 7. – Letní noc hotelu Myslivna – začátek v 17.00 hodin na terase. 
Hudba v podání DJ Chabičovského, barmanská show, 
nabídka míchaných nápojů. VSTUP ZDARMA!
26. 8. – Oheň na ukončení prázdnin od 16.00 hodin na terase hotelu. 
Doprovodný program DJ Chabičovského, hry pro děti. VSTUP ZDARMA!
Září – Dýňové speciality
Říjen – Houbové speciality
29. 10. – Halloween párty od 14.00 hodin v hotelu. Program DJ Chabičovského. 
Děti, přijďte v masce a obdržíte odměnu.

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.

RECEPČNÍ 
min. SŠ vzdělání, pokročilá znalost AJ, znalost dalšího jazyka výhodou, 

příjemný vzhled a profesionální vystupování, flexibilita, 
práce na HPP ve třísměnném provozu

POKOJSKÁ
min. základní vzdělání, základní znalost AJ a/nebo NJ výhodou, pečlivost, 

flexibilita, profesionální vystupování, práce na HPP

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
vyučení a praxe v oboru, základní znalost AJ, znalost dalšího jazyka výho-

dou, příjemný vzhled a profesionální vystupování, flexibilita, 
práce na HPP ve třísměnném provozu

Nabízíme:
práci v perspektivním oboru, zázemí stabilní firmy, 

nadstandardní pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity, 
možnost profesního růstu, tréninkové programy.

Životopisy zasílejte na secretary@hibrno.cz. 
Další informace na tel. 543 122 001.

exkluzivní hotel u výstaviště
hledá vhodné kandidáty na pozice:
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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

Zcela Nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,2-10 l/100 km. Emise CO2 124-177 g/km. Nová Kia cee’d a cee’d SW. Kombinovaná spotřeba 3,9-8,2 l/100 km. 
Emise CO2 102-141 g/km. Kia Rio. Kombinovaná spotřeba 3,8-8,5 l/100 km. Emise CO2 99-147 g/km. Kia Soul. Kombinovaná spotřeba 4,2-9,1 l/100 km. Emise CO2 
128-165 g/km. Kia Picanto. Kombinovaná spotřeba 3,8-7,3 l/100 km. Emise CO2 102-130 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Vítězná sestava Kia
Limitovaná edice Euro 2016
se zvýhodněním až 100 000 Kč

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

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


