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Prázdniny
Vážení spoluobčané, všich-

ni zaměstnanci Úřadu 
městské části Brno-Starý Lís-
kovec vám přejí krásné prožití 
letních prázdnin plné relaxace 
a nezapomenutelných zážit-
ků. Starolískovecký zpravodaj 
znovu vyjde v polovině září. 
Těšit se můžete na novinky 
z  rekonstrukovaných škol 
a školek v naší městské části 
i podrobné informace o Dni 
radnice, který se uskuteční 
v sobotu 24. září.

Pokud při svých prázdni-
nových toulkách naší čtvrtí 
pořídíte zajímavou fotografii, 
můžete se o ni podělit pro-
střednictvím Starolískovec-
kého zpravodaje. Fotografie 
můžete posílat na adresu no-
viny@staryliskovec.cz. Autoři 
zveřejněných fotografií obdr-
ží drobný dárek s motivem 
Starého Lískovce.
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Přání jubilantům
Tak jako každého čtvrt roku, popřáli starosta Starého Lískov-
ce Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček občanům, 
kteří v uplynulém čtvrtletí oslavili významní životní jubileum.

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.liptako-
va@staryliskovec.cz. Kontaktovat 

nás můžete i telefonicky na tel. 
606 318 474.

Součástí setkání s jubilanty je 
kulturní program a  pohoštění, 
každý oslavenec dostane i dárek. 
O termínu setkání jubilantů za jed-
notlivé čtvrtletí budete písemně 
informováni a obdržíte pozvánku. 
Formuláře přihlášek jsou k dispo-
zici na webu městské části v sekci 
Úřad MČ, Dokumenty ke stažení.

red

Zápisník starosty
Vážení spoluobčané, 

přestože jsou prázd-
niny v plném proudu, 
mnozí odpočívají a na-
bírají nových sil, pro nás 
na úřadě je to naopak 
doba usilovné práce 
a starostí.

Jako už každý rok využíváme 
prázdniny k investicím a opravám 
našich škol a školek. Je sice pravda, 
že jsme snad jediná městská část 
v Brně, která už má všechny školy 
a školky zatepleny, ale stále je co 
opravovat a zlepšovat.

Jen letos bude do našich škol 
a školek investováno cca 18 mil. 
korun, a  to do různých oprav 
a rekonstrukcí. ZŠ Labská se do-
čká nových sociálních zařízení 
v posledních dvou pavilonech, 
kde ještě byla původní, nových 
sprch a zázemí u bazénu, celého 
nového podhledu a osvětlení ba-

zénu a opraveno bude 
i venkovní školní hřiště 
a tři třídy budou vyba-
veny novým nábytkem. 
Také tři mateřské školky 
(Kosmonautů, Bosonož-
ská a Oderská) prochází 
kompletní rekonstrukcí 

sociálního zařízení, rozvodů vody 
i odpadů a to ve všech třídách. Pro 
všechny školky a ZŠ Elišky Přemy-
slovny se chystá nové oplocení, 
na MŠ Labské bude kompletně 
opravena zahrada, na MŠ Oder-
ská polovina zahrady. Na ZŠ Bo-
sonožská se zas školáci mohou 
těšit na dvě nové odborné třídy. 
A děti z MŠ Elišky Přemyslovny jistě 
potěší nový velký herní prvek na 
školní zahradě. A to zdaleka není 
vše. Je logické, že ne vše se stih-
ne během prázdnin. Některé věci, 
které nenaruší chod, se budou dě-
lat i po prázdninách (např. oplo-

cení). Teď je prioritou do konce 
prázdnin stihnout všechny práce 
v interiérech škol a školek. Je sice 
pravdou, že se potýkáme s růz-
nými problémy, kdy narážíme na 
různé nepředvídatelné překážky 
v podobě různých starých provi-
zorních oprav a stavebních prvků, 
které nejsou v žádných plánech 
uvedeny. Věříme však, že se vše 

podaří v termínu zvládnout a naše 
školky a školy budou na začátek 
školního roku opět skvěle připra-
veny a v mnoha místech budou 
vonět novotou.

Přeji všem krásné prožití zbý-
vající části prázdnin a více slunce.

Váš starosta
Vladan Krásný

Takto nyní vypadá osiřelý bazén na ZŠ Labská. Po prázdninách budou po
dhledy nové včetně osvětlení.
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Tramvaj do kampusu: podívejte se, jak bude vypadat

Patron hasičů 
se dočkal posvěcení

V minulém čísle Starolískoveckého 
zpravodaje jsme vám představili pro-
jekt prodloužení tramvajové trati do 
univerzitního kampusu u Fakultní ne-
mocnice Brno. Nyní vám přinášíme 
i vizualizace samotné trati.

Město Brno, které je investorem stavby, 
slibuje, že samotná tramvajová trať ni-

jak nezmění kvalitu života ve Starém Lískovci. 
V zastavěné oblasti bude trať vedena tunelem, 
v projektu je myšleno i na statiku okolních 
domů.

Tramvajová trať má zásadním způsobem 

ulehčit přetíženým autobusovým a trolejbuso-
vým linkám, jejichž kapacita nestačí rostoucímu 
počtu lidí, kteří denně do kampusu cestují za 
prací či za studiem. Pro občany Starého Lískovce 
bude prodloužení linky znamenat navýšení 
počtu spojů mezi městskou částí a centrem 
města Brna. (red)

Ve středu 29. června na svátek sv. Petra a Pavla dobrovolní 
hasiči ze Starého Lískovce Sportu konečně po třech le-

tech nechali posvětit sochu sv. Floriána, patrona hasičů. Při 
poslední dětské mši před prázdninami jsme v chrámu sv. Jana 
Nepomuckého spojili několik významných událostí – první 
svaté přijímání, oslavu svátku sv. Petra a Pavla a posvěcení 
naší sochy. Tímto bychom chtěli moc poděkovat za vstříc-
nost panu faráři Pavlu Opatřilovi, všem našim kamarádům, 
známým a rodinným příslušníkům, kteří nás přišli v tento 
jedinečný den podpořit, a zejména mladým hasičům, kteří 
mají nezapomenutelný zážitek.

Trať bude z větší části vedena pod zemí. Podzemní bude i zastávka. Takto 
by měla podle plánů projektantů vypadat zastávka Nová Jihlavská, která 
bude ležet mezi ulicemi Labská a Jihlavská. Teprve za ní směrem ke kam
pusu vyjede tramvaj z podzemí.

Změny čekají i dopravní uzel před bohunickou nemocnicí. Tramvajová trať do něj bude zakomponována. Na konečné se nepočítá se smyčkou, trať budou 
obsluhovat obousměrné soupravy. Vizualizace: Statutární město Brno

Zásadní změna čeká dopravní uzel Osová. Na snímku je dobře vidět ústí 
tunelu. V tomto místě tramvaje zajedou pod zemi, aby nerušili obyvatele 
domů na Mikuláškově náměstí.
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Předávání vysvědčení v knihovně

Volby do krajských zastupitelstev 
a referendum o brněnském hlavním nádraží

Volby do 1/3 Senátu Parlamen-
tu České republiky se v MČ 

Brno-Starý Lískovec v roce 2016 
nekonají.

Volební okrsky pro volby do 
krajských zastupitelstev a hlaso-
vací místnosti pro referendum bu-
dou opět umístěny na základních 
školách v MČ – Elišky Přemyslovny, 
Bosonožská a Labská.

Voličské průkazy
Volič, který nebude moci při 

volbách do krajského zastupitel-
stva Jihomoravského kraje volit 
v okrsku, kam podle trvalého by-
dliště přísluší, může, je-li občanem 
městské části Brno-Starý Lískovec, 
požádat Úřad městské části Brno-
-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno 

o vydání voličského průkazu.
Písemnou žádost o vydání vo-

ličského průkazu je již nyní možné 
poslat poštou, pak musí být opat-
řena úředně ověřeným podpisem 
voliče a musí být úřadu doručena 
nejpozději 30. září 2016 (pátek) 
do 16.00 hod. Žádost musí obsa-
hovat jméno a příjmení žadatele, 
datum narození, místo trvalého 
pobytu. Žadatel dále uvede, zda si 
voličský průkaz osobně vyzvedne, 
nebo doplní adresu, kam má být 
voličský průkaz zaslán.

Žádost o vydání voličského prů-
kazu pro volby do zastupitelstvo 
Jihomoravského kraje lze též po-
dat osobně a to do 5. října 2016 
(středa) do 16.00 hod.

Při ztrátě nebo odcizení volič-

Ráda bych touto cestou poděko-
vala vedoucí pobočky knihovny J. 

Mahena na ulici Kurská paní Zichové, 
se kterou naše škola dlouhodobě spo-
lupracuje. Velmi vstřícně mi umožnila 
předávání vysvědčení žákům mé třídy 
2. B v prostorách knihovny. V 8 hodin 
nás přivítal pan „školník“ v úžasném 
převleku, který děti naprosto ohromil.

V příjemném prostředí knihovny 
jsme následně probrali uplynulý rok 
a současně jsme vyhodnotili celoroční 

Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupitelstev 
krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky na dny 
7. a 8. října 2016. Ve stejných dnech se budou moci občané 
s trvalým bydlištěm v Brně vyjádřit v místním referendu 
k otázkám týkajícím se modernizace železniční stanice 
„Brno – hlavní nádraží“.

ského průkazu nelze vydat du-
plikát!

Hlasovací průkazy
Oprávněné osoby, pokud nebu-

dou moci hlasovat při referendu 
v okrsku, ve kterém jsou přihlá-
šeny k trvalému pobytu, mohou 
hlasovat v jiném okrsku na území 
Statutárního města Brna na zákla-
dě vydaného hlasovacího průkazu.

Lhůty a podmínky pro žádost 
o vydání hlasovacího průkazu jsou 
stejné jako u voličských průkazů 
(výše).

Volba nebo hlasování 
mimo volební místnost

Opět bude možné, aby volič 
(případně oprávněná osoba v pří-
padě referenda) ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, 
požádal Úřad městské části, aby 
mohl volit (hlasovat) mimo volební 
(hlasovací) místnost v územním 
obvodu volebního okrsku, pro kte-
rý byla zřízena okrsková volební 

(hlasovací) komise. Komise pak 
vyšle v dohodnutém čase k voli-
či své členy s přenosnou volební 
(hlasovací) schránkou.

Doručení hlasovacích 
lístků voličům

Pro volby do krajských zastu-
pitelstev je stanoven termín pro 
dodání hlasovacích lístků voličům, 
a to 4. října 2016 – úterý. Hlasovací 
lístky pro hlasování v referendu se 
neroznáší předem, oprávněné oso-
by je obdrží v hlasovací místnosti.

Další informace o volbách či 
místním referendu, např. o  vy-
dání voličského průkazu nebo 
o provedení volby (hlasování) do 
přenosné schránky získáte na tel. 
číslech 547 139 242, 547 139 243, 
547 139 245.

Svůj zájem o práci ve volebních 
komisích či okrskových komisích 
(v případě referenda) můžete sdě-
lit na výše uvedených telefonních 
číslech.

Bc. Eva Novosádová

V červnu se také na naší škole uskutečnil 
běh všech žáků v olympijském duchu pod 
heslem:„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. 
Dříve se běh konal pro žáky všech brněnských 
škol na hřišti VUT Pod Palackého vrchem. Letos 
se organizace akce změnila – poprvé žáci běželi 
na sportovištích svých škol.

I na hřišti za naší školou se letos postupně 
vystřídaly třídní kolektivy jednotlivých ročníků 
a za asistence deváťáků jednotlivci zdolávali 

předem určenou trať, jejíž délka odpovídala 
věku a byla také přizpůsobena vysokým teplo-
tám. Děti se tak se přidaly k tisícům ostatních, 
kteří běželi na dalších školách v republice. Všich-
ni obdrželi odměnu, kterou zajistili sponzoři 
celé akce. Medaile s olympijskými symboly 
(pochodeň a kruhy), diplom, náramek s hes-
lem našeho fenomenálního sportovce Emila 
Zátopka: „Nemůžeš? Přidej!“ a guma na gu-
mování udělaly všem účastníkům radost. Me-

daile se symboly olympijských her připravili 
společně ŠSK AŠSK a vedení školy. Nejlepší 3 
závodníci v každé kategorii pak obdrželi ještě 
jednu medaili za 1., 2. či 3. místo od Jaroslavy 
Strouhalové, organizátorky soutěže. Generální 
sponzoři poslali do školy ještě pastelky, tužky 
a křídy, kterými děti ze ŠD nakreslili v prostoru 
za školou na asfalt pěkné obrázky se sportovní 
tematikou.

Danuše Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Olympijský běh na Bosonožské, aneb „když nemůžeš, přidej“

čtenářskou soutěž. Jen pro zajímavost, 
ti nejzdatnější čtenáři přečetli téměř 
třicet knih, někteří počítali stránky 
a přečetli jich až 1004 a jiní počítali 
čistý čas četby a došli až k 36 hodinám.

Vyvrcholením akce bylo rozdávání 
vysvědčení, kterému přihlíželi i rodiče 
dětí. V dobré pohodě jsme se rozloučili 
s přáním krásných prázdnin plných zá-
žitků a chutí do nového školního roku.

Petra Rychtaříkovvá
učitelka 2. B – ZŠ Labská
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Ocenění žákům: za sport, umění i aktivitu

ZŠ Bosonožská
5. ročník

Erik Valenta – za svědomitou přípravu na vyučování, aktivitu a zájem 
o učení i dění ve škole, (je jedním z nejaktivnějších členů školního par-
lamentu), za pomoc třídní učitelce, kamarádský vztah ke spolužákům 
a za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích (Babylon, Tuta Via 
Vitae – zúčastnil se celostátního kola v Praze).

Barbora Havlíčková – za svědomitou přípravu na vyučování, snahu 
a aktivitu v hodinách, za výborné školní výsledky a za reprezentaci školy 
ve sportovních soutěžích (vybíjená, korfbal, florbal, plavání).

Josef Humpolíček – za aktivní a snaživý přístup k plnění všech povin-
ností, ochotu zapojit se do všech činností. Je aktivním členem školního 
parlamentu. Rád a pěkně maluje, vyniká v matematice a přírodovědě.

Adam Matějíček – za vzornou práci v hodinách – je aktivní, hlásí se, 
a i proto nemá v žádném předmětu výrazné obtíže. Adam je kamarád-
ský a ochotný pomoci ostatním. Je šikovný a férový kluk a je na něho 
spolehnutí.

9. ročník
Nikola Sabelová – za vzorné plnění školních povinností a výborné 

studijní výsledky. Nikola je ochotná vždy a každému pomoci a poradit, 
je kamarádská a nekonfliktní. Vzhledem ke své spolehlivosti, pečlivosti 
a vstřícné komunikaci se podílela pravidelně na organizaci celoškolních akcí.

Tomáš Krejčí – za vzorné plnění školních povinností a výborné stu-
dijní výsledky. Tomáš školu reprezentoval ve sportovních soutěžích, je 
přátelský, oblíbený v kolektivu a v každé situaci pohodář.

Jan Slavík – za vzornou přípravu do vyučování (od 5. třídy ani jed-
nou nezapomněl domácí úkol), soustavnou svědomitou práci ve výuce 
a výborný prospěch.

Marie Cupáková – za svědomitou práci, píli a aktivitu ve škole. V po-
sledním období její jednání a přístup k výuce neovlivnila ani smutná 
životní situace, ve studiu u ní navíc došlo k výraznému zlepšení prospěchu.

ZŠ Elišky Přemyslovny
Jana Prátová, 7.třída – za vynikající prospěch a ochotu vždy poradit 

a pomoc svým spolužákům
Natálie Putnová, 8. třída – za vynikající prospěch a ochotu vždy 

poradit a pomoc svým spolužákům
Adéla Veselá, 8. třída – za nadstandardní ochotu a vstřícnost vůči 

spolužákům a učitelům
Honza Novák, 9. třída – za dobré studijní výsledky a za vzornou 

reprezentaci naší školy při sportovních akcích

ZŠ Labská
Klára Dosedlová, 9. B – Po celou dobu školní docházky prokazuje 

zodpovědný přístup ke všem svým školním povinnostem a navíc se 
může pochlubit opravdu mimořádnými studijními výsledky, od první 
třídy zdobí všechna její vysvědčení pouze jedničky. Své znalosti uplatnila 
v nejrůznějších vědomostních i sportovních soutěžích. Klárka je tolerantní, 
trpělivá, kamarádi i učitelé se na ni mohou s důvěrou vždy obrátit. Proto 
je ve třídě přirozenou autoritou, pracuje v třídní samosprávě, je aktivní 
členkou našeho žákovského parlamentu.

Tomáš Konečný, 9. B – Jako aktivní sportovec musel během školní 
docházky skloubit časově i fyzicky náročné tréninky s požadavky škol-
ními. A podařilo se mu to bravurně. Dosahoval výborných studijních 
výsledků, zúčastnil se vědomostních soutěží a reprezentoval školu 
pravidelně na celé řadě atletických i míčových soutěží. Jedním z vrcholů 
Tomášovy dosavadní sportovní kariéry je pak účast na Zimní olympiádě 
dětí a mládeže v roce 2014, kde reprezentoval Jihomoravský kraj v rych-
lobruslařských disciplínách.

Adéla Nováková, 5. A – Prokazuje dlouhodobě zodpovědný přístup 
ke všem svým školním povinnostem, dosahuje vynikajících studijních 
výsledků. Je milá, obětavá, v kolektivu oblíbená. Má mimořádný hudební 
talent, který uplatňuje mnoho let při různých vystoupeních pěveckého 
sboru „Zpěváček“ nebo v soutěži „Starolískovecká Superstar“.

Ondřej Ondruš, 5. B – Má po celou dobu výborné studijní výsledky. Je 
ochotný, vstřícný a přátelský. Pokud je potřeba, bez problémů pomůže 
ostatním. Učitel i spolužáci se mohou na něho vždy spolehnout.

Reprezentují svoji školu i Starý Lískovec. Někdo ve sportu, 
jiný v umění, nebo jen příkladným a aktivním přístupem ke 
studiu i k mimoškolním aktivitám. Šestnáct dětí ze základ-
ních škol ve Starém Lískovci se za to dočkalo ocenění od 
starosty městské části Vladana Krásného a místostarosty 
Jiřího Dvořáčka.
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Ingredince na 6 porcí:
• 2 vejce
• 70 g cukru
• 1 balíček vanilkového cukru
• 200 g mascarpone
• 200 g nízkotučného tvarohu
• kůra z 1 bio citronu
• šťáva z 1/2 citronu
• 1 špetka soli
• 3 plné lžíce Lemon curd (Lemon 
curd je oblíbená britská pochout-
ka. Základními ingrediencemi jsou 
ovocná šťáva, žloutky a cukr, pro 
zjemnění a krémovitost se přidává 
máslo. Lemon curd má pudingo-
vou konzistenci a používá se jako 
náplň do koláčů, palačinek. Kupuji 
ho v Marc & Spencer).
• 1 balíček cukrářských piškotů 
(12 ks)
• vanilkový likér

K dokončení:
• trochu Lemon curd
• nasekané pistáciové oříšky
• kůra z citronu

Příprava:
1. Oddělíme žloutky od bílků. 
Žloutky ušleháme s cukrem a va-
nilkovým cukrem. Přidáme mascar-
pone, tvaroh, citronovou šťávu 
a citronovou kůru a vše zamíchá-

me. Ušleháme bílky se špetkou 
soli a jemně vmícháme do krému. 
Přidáme Lemon curd.
2. Piškoty rozlámeme na tři kusy, 
namočíme ve vanilkovém likéru 
a dáme na dno skleniček. Přidáme 
vrstvu krému a opakujeme vrst-
vu namočených piškotů a krém. 
Na poslední vrstvu krému dáme 
trochu Lemon curdu a posypeme 
sekanými pistáciemi a citronovou 
kůrou. Před podáváním chladíme 
desert hodinu v lednici.

Taťana Absolínová

Citronové tiramisu

Gourmet

Pořádáte párty pro své přátele? Překvapte je neobvyklými jmenovkami. 
Postačí vám k tomu pár věcí, které doma určitě najdete.

Potřebujete:
pěkné žluté citrony, barevné ubrousky, špejle, lepidlo, nůžky, malé 
samolepky, fixku

Jak na to:
Citron podélně rozřízněte, svým 
tvarem pěkně tvoří trup loďky. 
Z barevných ubrousků ustřihněte 
trojúhelníkové plachty tak, jak je 
vidíte na obrázku. Přilepte je na 
špejli, která tvoří stěžeň. Jména 
přátel můžete napsat fixkou přímo 
na ubrousek. Mně se osvědčilo na-
psat jména na samolepky a ty pak 
přilepit na plachty. Stěžeň zapích-
něte do citronu a je hotovo. Přeji 
dobrou zábavu a pěkné prázdniny.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Jmenovky na letní párty

Aktivní čtvrtrok v klubu důchodců
Nadále se scházíme každý tý-

den v našem klubu. Naskytlo 
se nám několik příležitostí obo-
hatit se ve svých vědomostech. 
Knihovna J. Mahena byla navštíve-
na při příležitosti výstavy obrazů 
Petra Karáska a Olgy Dvořáčkové 
ze Starého Lískovce.

Tanečky na Křenové ulici 67 jsou 
naším stálým místem, kde nechybí 
přátelé, dobrá hudba a tanec.

Absolvovali jsme výlet na Vra-
nov u Brna s návštěvou tamního 
kostela, kde jsou mimo jiné vysta-
veny jesličky s miniaturní posta-
vou Pána Ježíše, kterou věnoval 
vranovskému chrámu Čechoame-
ričan.

Následovala účast na vystou-
pení heligonkářů v Bosonohách. 
Účastníci soutěže byli z celé naší 
republiky. Nás svým vystoupením 
zaujali chlapci ve věku 10 a 14 let 
a vystoupení sedmileté holčičky, 
která hrála na malou harmoniku 
a zpívala. Vedli si jako profesio-
nálové.

Každým rokem navštěvujeme 
„příhraniční slavnosti“ na Šele-
pově ulici. Také letos jsme se jich 
zúčastnili. Jde o setkání obyvate-
lů městských částí Brno – střed, 
Královo Pole a Žabovřesky, kteří 
si takto připomínají osvobození 
našeho města. Tato akce se koná 
už deset let a tak letos byla jubi-
lejní. Na místě Sadů národního 
odboje stával v době nacistické 
okupace v letech 1939–1944 Kon-
centrační tábor Pod Kaštany. Letos 
zde vystoupili Orchestr Gustava 
Broma, Jiří Štědroň, Moravanka 
Jana Sabáka, Daniela Magálová, 
Synkopy 61 a další. Bylo také při-
pomenuto 55 let prvního letu do 
vesmíru Jurije Gagarina.

Běžně oslavujeme v  našem 
klubu narozeniny našich členek. 
Na pozvání našeho pana starosty 
Vladana Krásného jsme se sešli 
spolu s KD – Stará zástavba v za-
sedací místnosti na radnici Starého 
Lískovce při příležitosti Dne matek. 
Obdrželi jsme pohoštění a pan sta-

V tomto teplém počasí nepeču, ale pro pozvané přátele jsem sladké 
vynechat nemohla. Tak tady je recept na osvěžující citronové tiramisu, 

které dokonale zapadá svou chutí do letního odpoledne.
Příprava je jednoduchá, zvládnete ji za půlhodinu.

rosta nám zahrál na kytaru známé 
melodie, takže jsme si společně 
i zazpívali.

Zorganizovali jsme si zájezd do 
Hodonína do muzea T. G. Masary-
ka, kde probíhala výstava koruno-
vačních klenotů „poslední české 
královny Zity“.

Koncem června jsme absolvo-
vali zájezd do Lednice na Mora-
vě s prohlídkou tamního zámku 
a parku, jež byly majetkem Lich-

tenštejnů. Zámek je zapsán v se-
znamu UNESCO.

Nutno podtrhnout, že všech 
akcí se účastní i naše členky, které 
mají více jak 90. let. Je to skutečně 
obdivuhodné, nikdo z nás nechce 
zůstat sám. I o prázdninách bude-
me hledat příležitosti, jak se se-
tkávat, co zajímavého zhlédnout, 
co navštívit.

Libuše Medková
Klub důchodců – nová zástavba
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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

PŘEPRAVA 
PRO SENIORY A OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

JSME TADY PRO VÁS...

www.ala�o.cz                 

doprava.ala�o@seznam.cz

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
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.
31. 10.–13. 11. – Speciality ze zvěřiny
Listopad – Rybí speciality, Svatomartinská husa

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

PRAČKA  EWT 1262 TDW

CHLADSERVIS.CZ
Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

Instalace
A odvoz starého

Spotřebiče 

ZDARMA *
* Platí v rámci Brna

DOPRAVA 

ZDARMA

6.990 Kč

Hledám pěknou 
chalupu 

v Brně nebo 
blízkém okolí. 
Max. 40 km. 

T: 606 158 288

Tenisové prázdniny
na Kraví hoře!

Prázdninový tenisový Příměstský tábor v brně na kraví Hoře: 

oběd s náPojem v ceně, pitný režim
celodenní Program 8.30–15.30 hodin

cena: 2750 Kč, přihláška na webu: 
www.kravi-hora.cz

15.–19. 8. 2016 22.–26. 8. 2016
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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

U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky Dunajská
vedle restaurace
Amur

Otevřeno PO–NE 14.00–21.00 hod.

Po předložení tohoto inzerátu sleva 20 % na veškerá sudová 
vína dle vlastního výběru. Platí po celý srpen 2016. 

Slavíme roční výročí, slavte s námi

 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


