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Abychom vám usnadnili plánování příspěvků do 
Starolískoveckého zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada termíny svých schůzek, na které jsou navá-
zány i termíny uzávěrek. Cílem redakční rady je 

zapojit do přípravy Starolískoveckého zpravodaje 
vás všechny, kteří v naší městské části žijete. 
Plánujete zajímavou akci, na kterou chcete své 
sousedy pozvat? Své příspěvky můžete posílat 

na adresu: noviny@staryliskovec.cz nejpozději 
v termínech uvedených níže:
Číslo 5/2017 – redakční uzávěrka 9. května
Číslo 6/2017 – redakční uzávěrka 19. červnaUZ

ÁV
ĚR

KY

Zima nám de
finitivně skon

čila a jaro je v pl
ném rozpuku. 
Mám toto období 
nejraději z celého 
roku. Všechno se 
začíná zelenat, kvést a náš Lísko
vec se rázem stává mnohem hez
čím. Takže si užijme krásné jaro.

Bohužel každé období přináší 
i  své problémy. Nedávno jsem 
na tomto místě psal, že je velmi 
nemoudré krmit ptáčky sypáním 
jídla na zem. Že největší prospěch 
z toho mají potkani a holubi. Co 
jejich přemnožení způsobuje, je 
na první pohled jasné – stačí se 
podívat na holuby zaneřáděné 
balkony, lavičky, auta a střechy 
domů. A když vám proběhne pot
kan pod nohama, také to není 
vůbec dobrý pocit. Potkany si bo
hužel někteří z nás „chovají“ nejen 
krmením ptactva. Jsou mezi námi 
i takoví, kterým nepřijde hloupé 
vyhazovat zbytky jídla z oken, ne
obtěžují se svůj domovní odpad 
dát do kontejneru a jen ho hodí 
k popelnicím na zem, nebo ho 
dokonce „mrsknou“ kamkoliv do 
zeleně.

V současné době připravujeme 
plošnou deratizaci potkanů. Po 
odborném monitoringu oslovíme 
v nejbližší době majitele panelo
vých domů (Družba a SVJ) s žá
dostí, aby k určenému datu plošné 
deratizace spolupracovali a zajistili 
deratizaci i v samotných panelo
vých domech. Je totiž nutné, aby 
deratizace proběhla v jeden ter
mín a naprosto všude – plošně 
venku i ve všech obecních, druž
stevních a soukromých domech. 
Potkani jsou totiž velmi mazané 
„potvory“ a  jsou schopni se na 
určitou dobu stáhnout tam, kde 
žádné nástrahy nejsou. 

(Pokračování na str. 3)

Zápisník starosty
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Vedení města přívítalo 
první letošní občánky

Čeká vás jubileum? 
Přidejte se k oslavencům

Malé občánky narozené 
v prvním čtvrtletí tohoto 

roku slavnostně přivítal sta
rosta Starého Lískovce Vladan 
Krásný. Pokud máte také zájem 
zúčastnit se slavnostního vítání 
občánků, přihlaste své ratolesti 
do seznamu nově narozených 
dětí Starého Lískovce. Městská 
část totiž nedostává informace 
o narození dětí automaticky. 
Kontaktovat můžete Márii Liptá
kovou na emailu maria.lipta
kova@staryliskovec.cz, nebo 
telefonicky na čísle 606 318 474.

Místostarosta Starého Lískovce 
Jiří Dvořáček popřál jubilan

tům, kteří oslavili své narozeniny 
v prvním čtvrtletí tohoto roku. 
Všichni oslavenci se sešli s vede
ním starolískovecké radnice v rám
ci pravidelného setkání jubilantů. 
Pokud i vás v letošním roce čeká 
významné životní jubileum a slaví
te 80, 85, 90, 91, 92 a více let, nevá
hejte a přidejte se k setkání, které 
pravidelně pořádá radnice Starého 
Lískovce. Potkáte se s ostatními 
oslavenci, čeká vás kulturní pro
gram a pohoštění. Každý jubilant 
si navíc odnese dárek.

K pozvání na akci však radnice 
potřebuje váš písemný souhlas. 

Pokud tedy máte o setkání zájem, 
dostavte se na Odbor sociální, 
školství a kultury Úřadu městské 
části BrnoStarý Lískovec na ad
rese Oderská 4. Písemný souhlas 
je možné zaslat také poštou nebo 
na e mail: maria.liptakova@stary
liskovec.cz. Formuláře přihlášek 
jsou k dispozici na webu městské 
části v sekci Úřad MČ, Dokumenty 
ke stažení. Kontaktovat pro více 
informací nás můžete i telefonicky 
na čísle 606 318 474.

Setkání jubilantů pořádáme jed
nou za čtvrtletí, o termínu budete 
písemně informováni a obdržíte 
pozvánku.

Přijďte využít možnost nakoupit  
lokální produkty od farmářů a pěstitelů  

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Starolískovecké  
farmářské  
trhy     2017
Termíny v roce 2017: 8. 4. / 13. 5. / 3. 6. / 24. 6. / 9. 9. / 30. 9. /  
21. 10. / 11. 11. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová,  
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 do 12 hodin

Speciální auto na mytí konejne
rů a popelnic brázdí v těchto 

dnech brněnské ulice – včetně 
těch starolískoveckých. Společ
nost SAKO pomocí něj letos očistí 
více než 45 tisíc černých nádob na 
směsný komunální odpad. Vymý
vání popelnic potrvá od března až 
do října tohoto roku a není v Čes
ku zcela běžné. V Brně je součástí 
systému nakládání s komunálním 
odpadem, a je tedy zahrnuto do 
poplatku za odpad.

Myčka popelnic je speciální 
vozidlo značky Mercedes Benz 
vybavené mycím zařízením a vy
klápěčem odpadových nádob. 
„Čistit nádoby tak můžeme během 
standardního svozu odpadu bez
prostředně po vysypání popelnice. 

To znamená, že v jednom vozidle 
nádobu vyprázdníme a současně 
ji vymyjeme. V praxi se nám ale 
více osvědčil postup, kdy nádoby 
nejdříve vyprázdníme jiným vo
zidlem a umývají se již prázdné,“ 
popsal ředitel společnosti SAKO 
Jiří Kratochvil.

Mytí jedné popelnice trvá 
šest až deset vteřin a používá se 
k němu horká voda bez saponátů, 
kterou do popelnice vůz vstřikuje 
pod vysokým tlakem. Znečištěná 
voda se zachytí do sběrné vany 
a poté odčerpá do samostatné 
nádrže. Po umytí určitého počtu 
popelnic se znečištěná voda odvá
ží do jímky odpadních vod v sídle 
společnosti SAKO v Černovické 
ulici.

Popelnice prohlédnou, 
po městě jezdí myčka

Kancelář architekta města Brna plánuje na květen a červen velkou 
jízdu po městských částech. Tématem prvního ze sedmi setkání 

bude mimo jiné i městská část Brno Starý Lískovec. Společně s no
volískoveckými, bohunickými a bosonožskými obyvateli můžete 
4. května od 18.00 zjistit, co Kancelář architekta města dělá a jak je 
to s novým územním plánem. Setkání se koná v sokolovně v Novém 
Lískovci na Rybnické 75.

Setkání s městským architektem

Děkujeme panu Antonínu Baborákovi, který městské části Brno
Starý Lískovec věnoval pět tun štěrkopísku. Darovaný materiál 

bude použit při některé ze staveb na území městské části. Uspořené 
peníze pak bude možné použít na jiný účel ve prospěch obyvatel 
Starého Lískovce.  (red)

Poděkování
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Školy ze Starého Lískovce se opět 
prosadily v Korfbalovém poháru

I letos se všechny tři základní školy ze Sta
rého Lískovce zapojily do Školního korfba
lového poháru, který pro první stupně zá
kladních škol organizuje Korfbal klub Brno. 

Pohár odstartovala školní kola, ve kterých mezi sebou 
soupeřily jednotlivé třídy. Během těchto zápasů 

učitelé vybírali ty nejlepší žáky, kteří svou školu repre
zentovali v dalších kolech. Výběry všech tří škol se pak 
utkaly v obvodním kole pro Starý Lískovec a Bohunice 
na ZŠ Arménské. Do městského finále postupovaly 
2 nejlepší školy: ZŠ Labská a ZŠ Elišky Přemyslovny.

Finálové kolo proběhlo 9. března v hale Tatranu 
Bohunice. ZŠ Elišky Přemyslovny obhajovala loňské 

5. místo a ZŠ Labská se snažila navázat na loňskou 
výhru v mladší kategorii třetích ročníků. Žákům ze 
ZŠ Elišky Přemyslovny se nepovedl vstup do turnaje 
– v prvním zápase prohráli se ZŠ Kamínky z Nového 
Lískovce. V druhém zápase se jim podařilo porazit ZŠ 
Otevřenou ze Žebětína. V posledním zápase skupiny 
nestačili na soupeře ze ZŠ Sirotkové ze Žabovřesk. 
O páté místo bojovali korfbalisté z Elišky Přemyslovny 
s týmem ze ZŠ Pastviny z Komína. Rozhodly až penalty, 
ve kterých byl nakonec úspěšnější soupeř. ZŠ Labská 
hned v prvním zápase dokázala porazit ZŠ Pastviny 
z Komína. Druhý zápas proti největším favoritům ze 
ZŠ Laštůvkové z Bystrce skončil remízou. V posledním 
zápase skupiny musely děti z Labské bojovat o postup 
do semifinále proti ZŠ Jana Babáka ze Žabovřesk. 
Těsný zápas skončil remízou, která stačila Labské 
na postup do semifinále. V něm však byl nad její síly 
pozdější mistr ZŠ Sirotkova ze Žabovřesk. Posledním 
zápasem městského finále tak byl zápas o 3. místo 
a soupeřem byla opět ZŠ Laštůvkova. ZŠ Labská 
nakonec získala v městském kole vynikající 3. místo.

Za podporu Korfbal klubu Brno a jeho projektu 
„Korfbal do škol“ patří díky i Městské části BrnoStarý 
Lískovec a Statutárnímu městu Brnu, které korfbalové 
aktivity finančně podporují.

Peter Bušík, Školní korfbal Brno

(Dokončení ze str. 1)
Ani tato plošná deratizace však 

nesplní zcela svůj účel, pokud bu
dou mezi námi lidé, kteří svým 
„chováním“ pro potkany vytvoří 
příznivé podmínky.

Velmi sledovaná akce, stavba 
multifunkčního sportovního are
álu „Sluníčka“, se nám bohužel 
díky nepříznivým povětrnostním 
podmínkám a silně promrzlé zemi 
o něco zdržela. Znamená to tedy 
bohužel i posunutí termínu ote
vření areálu. Teď si však můžete 
všimnout, že realizační firma pra
cuje na plné obrátky, a to včetně 
sobot i nedělí. Takže věříme, že 
do léta bude areál hotov a přivítá 
první návštěvníky.

Na závěr ještě jedna pozitivní 
záležitost. Na MŠ Labská byly mi
nulý týden ukončeny rekonstruk
ce všech třídních kuchyněk. Mně 
osobně se moc líbí a věřím, že stej
ně tak i personálu školky. A dou
fejme, že dětem z této mateřské 
školky budou dlouho sloužit.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty
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Noc s Andersenem, Lichožrouty i Čtyřlístkem
Starolískovečtí školáci se i letos 

připojili k 17. ročníku pohád
kové Noci s Andersenem. Školní 
družina při ZŠ Labská nocovala 
s hrdiny komiksového časopisu 
Čtyřlístek. Nocležníci dorazili vyba
veni spacáky, báječnými moučníky 
od maminek a dobrou náladou. 
Společnou četbou si připomněli 
180 let od napsání pohádky Císa
řovy nové šaty. Na žáky 2. tříd pak 
čekala nejen noc plná soutěží se 
Čtyřlístkem, ale také výroba masek, 
divadelní představení a stezka od
vahy po škole. Program se povedl 
a děti po snídani odcházely domů 
se spoustou zážitků a dojmů.

ZŠ Bosonožská letos nocovala 
s Andersenem v rekordním počtu 
šestnácti tříd. Program byl proto 
velmi pestrý a různorodý: četly 
se ukázky z  přinesených knih, 
sledovaly se pohádky, vyráběla 
trička, hrály hry. Nechyběla stez
ka odvahy, příprava večeře nebo 
například překonávání opičí dráhy 
se zavázanýma očima.

Program 4.D poskládali Licho
žrouti: Po zabydlení se a mlsání 
si děti všimly, že má paní učitelka 
každou pomožku jinou a že za to 

mohou stvoření zvaná Lichožrouti. 
V tu chvíli se děj a s ním spojené 
aktivity rozjely na plné obrátky. 
Co jsou zač ti Lichožrouti? A kde 
bydlí? A to nesmí jíst nic jiného 
než liché ponožky? A co když jim 
nechutnají? Ty díry dělají také oni?

Své představy o Lichožroutech 
kreslili žáci na papír, potom se 
seznámili s  oblíbenou knihou. 
Zbytkem noci pak děti prováze
la hlavní postava z Lichožroutů 
– Hihlík. S ním děti nad rébusy tré
novaly vychytralost, v tělocvičně 
mrštnost a ohebnost, a postupně 
tak získávaly části mapy. Když se 
jim nakonec podařilo zachránit 
Hihlíkova uneseného bratrance, 
rozdělily si odměny a zakutaly se 
do spacáků. Ruch z ostatních tříd 
překryla nahrávka herečky Báry 
Hrzánové, která celou knihu Li
chožroutů namluvila. Zpočátku 
byl sice ještě slyšet smích, ale po
stupně žáci usínali a možná se jim 
o Lichožroutech i zdálo. V sobotu 
ráno se žáci u snídaně podívali 
na kousek z animovaného filmu.

H. Spěváková, vedoucí ŠD Labská 
a M. Halová, ZŠ Bosonožská

Školkáčci z Labské založili vermikompostér Prvouka 
mezi 

konikleci
Prvňáčci ze 

ZŠ Boso
nožská vyrazili 
v březnu do pří
rodní rezervace 
Kamenný vrch 
hledat a obdi
vovat fialový koberec Koniklece 
velkokvětého. Z prvouky už vě
děli, že se jedná o silně ohrožený 
a vzácný druh, proto i ti největší 
rošťáci chodili velmi ukázněně 
a hezky za sebou pouze po vy
značených cestičkách, aby koni
klece mohly růst a kvést. Byla to 
nádherná podívaná – nejen na 
koniklece, ale také na čtyřicet prv
ňáčků, kteří od září ušli ohromný 
kus cesty svého rozvoje.

L. Kadlečková a V. Václavíková, 
ZŠ Bosonožská

plexisklem, který samy pomáhaly 
zakládat.

Založení vermikompostéru 
a  vy sazení kalifornských žížal 
jsme zvládli. Ale to důležité nás 
teprve čekalo: pravidelná péče 
a krmení. Zjistili jsme, že jedny 
z největších žížalích pochoutek 
jsou banánové slupky a kávová 
sedlina. Jarní kontrola žížalí rodiny 
nás pak mile překvapila, protože 
žížaly se rozmnožily. Do jimi vy
robeného kompostu jsme zaseli 
první semínka rajčat. Budeme je 
pozorovat při růstu a starat se, 
aby z nich vyrostly silné rostliny, 
které si přesadíme do samozavla
žovacícho truhlíku vyrobeného 
z PET lahví a odneseme domů na 
balkon. Ještě chvíli potrvá, než 
budeme sklízet plody. Ale děti 
se naučí další důležité věci: ra
dost z objevování přírody a jejích 
zákonitostí. A také poznání, že 
v přírodě má všechno svůj čas.

Hana Polášková, MŠ Labská

Víte, co je vermikompostér? Děti z Mateřské školy Labská už 
ano. Školka je totiž od ledna zapojena do projektu Střediska 
ekologické výchovy Hlídka: „Cesta od ohryzku přes žížalu 
až po rajče…“. 

Děti ve školce pozorují a bádají, 
jaké je praktické využití bio

odpadu v domácnosti a následné 
využití kompostu při pěstování 

rostlin, jak žijí žížaly, čím se živí 
a jak se množí. Umožní jim to malá 
poznávací laboratoř – vermikom
postér z  jedné strany opatřený 
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Ženský a dívčí fotbal roste na popularitě a stává se součástí 
většiny moderních fotbalových klubů. To vědí i v oddílu FC 
Svratka Brno – na fotbalové mapě tak vzniklo další místo, 
kam se mohou fandové přijít podívat na to, jak se hraje 
velký fotbal v podání „něžnější“ poloviny lidstva.

V FC Svratka Brno oblékají dresy ženy a dívky

   

         

         Zveme všechny na hravé odpoledne pro děti i rodiče  
                     s  dětmi, čekají na vás hry, nápady a tvoření z     
                     odpadových a přírodních materiálů, bylinky, pečení 
                     dalamánků a spousta živých zvířátek...

           V dešti se akce nekoná. 

           Cena: 20 Kč za osobu 

           Kontakt: 
             Martina Altrichterová, tel. 547 223 074,          

                         altrichterova@luzanky.cz 

                     

                          www.linka.luzanky.cz
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Po přesunu týmu pod hlavičku 
klubu během loňského jara 

zvládla děvčata odehrát podzimní 
část svých soutěží a během zimní 
přestávky poctivě a trpělivě tré
novala v rámci fotbalové přípravy. 
A není to zrovna oblíbené období, 
protože kromě „malých“ fotbál
ků, přátelských utkání a halových 
turnajů znamená především kon
diční, posilovací a protahovací tré
nink. Na jaře odstartovala další 

část soutěžní sezóny – děvčata 
zahajují v březnu divizními sou
těžemi juniorek a od dubna je na 
řadě i sezóna žen. Během přípravy 
se k nám připojili nováčci a svým 
nasazením a fotbalovým uměním 
začínají zdatně konkurovat zku
šenějším spoluhráčkám.

Chceš se přidat? Pokud máš ráda 
fotbal, chceš se pravidelně hýbat, 
tak neváhej a  doraž na některý 
z pravidelných tréninků. V pondělí 

Vážení spoluobčané, 
u příležitosti 

72. výročí osvobození 
Československa 

vás zveme na 

SETKÁNÍ 
OBČANŮ, 
které se uskuteční dne  

24. dubna v 16.30 
u pomníčku na Točné ulici.

Společně s Vámi si chceme 
připomenout a uctít památku 
obětí II. světové války i události 
při osvobozování města BRNA 
a STARÉHO LÍSKOVCE. K účasti 
Vás  srdečně zvou Věra Hádlí
ková Ondrášková a zastupitelé  
Starého Lískovce.

Rostislav Maleňák 
a Jaroslav Zelený

a v pátek trénujeme od 17.00 na fot
balovém hřišti SK Judrov, Veslařská 
124 (za tenisovými kurty). Ve středu 
pak od 17.30 na UT za Aquaparkem 
Kohoutovice. Přijít můžeš i na ně
který z náborových tréninků 12. 5., 
26. 5., 2. 6. či 16. 6. 2017 vždy od 
18.00 hodin na travnaté hřiště SK 
Jundrov. V týmu jsou zkušená děv
čata, ale i taková, co teprve hrát za

čínají. Věk ani bydliště nerozhodují.  
Informace najdeš na oficiálních in
ternetových stránkách fotbalové
ho oddílu (http://fcsb.cz/) v sekci 
Ženský a dívčí fotbal, na stránkách 
http://fotbaldevcatbrno.webnode.
cz/, nebo na Facebooku pod názvem 
Ženský a dívčí fotbal, FC Svratka Brno. 
Buď u toho, když fotbalový tým děv
čat prohání své soupeře!
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Dnes se s vámi podělím o recept 
na zajíce ze super rychlého tvaro
hového těsta. Tito zajíci vám na 
talíři dlouho nevydrží. U nás doma 
zmizeli, jen co trošku vychladli.

Ingredience:
175 g tvarohu, 6 lžic oleje, 1 vejce, 
75 g třtinového cukru, špetka soli, 
300 g špaldové mouky, 1 balení 
prášku do pečiva, citronová kůra 
z jednoho citronu, 
1 žloutek, trochu vody, 50 g roz
puštěného másla, třtinový cukr 
na posypání

Jak na to:
Předehřejte troubu na 200 stup
ňů (horkovzdušná 180 st.). Ruč
ním šlehačem smíchejte tvaroh, 
olej, citronovou kůru a vejce. Do 
špaldové mouky přidejte cukr, 
sůl a prášek do pečiva. Zpracujte 
všechny přísady v hladké těsto. Na 
lehce posypaném vále vyválejte 
asi ½ cm silnou placku. Formičkou 
vykrájejte zajíce. Ty pokládejte na 
plech vyložený papírem a potřete 
žloutkem s trochou vody. Pečte ve 
středu trouby asi 15 minut dozla
tova. Čas pečení závisí na velikosti 
zajíců.
Ihned po upečení potřete zajíce 
rozpuštěným máslem a posypte 
třtinovým cukrem. Nechte vy
chladnout na mřížce. Zajíci chut
nají nejlépe v den upečení. Pro 
koledníky je můžete uchovat do 
druhého dne ve vzduchotěsné 
krabici.

Taťana Absolínová

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Jiří Smetana • Den vydání 13. 4. 2017 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhra zuje 
právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
email: inzerce@zpravodajebrno.cz

Gourmet
Velikonoční zajíci

Šikovné ruce
Velikonoční vejce  

s peříčky

Letos mě napadlo udělat veliko
noční dekoraci z hnědých vyfouk
nutých vajíček a bílých jemných 
peříček. Vejce a peříčka se k sobě 
náramně hodí. Hnědá vajíčka mají 
v každých potravinách, ale kde 
vzít mezi paneláky peří – to byl 
docela problém. Zachránil mě in
ternetový obchod Bella Rose.cz, 
kde mají moc pěkná nejen bílá, 
ale i černá pírka.

Co potřebujeme:
hnědá vyfouknutá vajíčka, bílá pír
ka, univerzální disperzní lepidlo, 
štětec, úzkou stužku na zavěšení 
vajíček, nůžky, větve do vázy.

Jak na to:
Vyfouknutá vajíčka dobře umyjte 
a osušte. Vyberte pěkná pírka bez 
dlouhých brků. Dlouhá a tuhá brka 
ustřihněte, aby vám po nalepení 
netrčela z vajíčka. Na vajíčko na
neste tenkou vrstvu mírně naředě
ného lepidla v místě, kde budete 
pírko lepit. Peříčko přilepte tak, 
aby bylo pěkně rozprostřené. Po 
zaschnutí opatrně ještě jednou 
potřete pírka lepidlem. Nejlépe to 
jde houbičkovým štětcem. Otvory 
ve vajíčku protáhněte stužku a na 
spodní straně uvažte uzlík. Do vel
ké vázy umístěte pěkné větvičky 
a na ně navažte vajíčka s pírky. No, 
co říkáte, není to nádhera?

Taťana Absolínová

Březen přinesl do Lužánek týden 
výukových programů „Brno, 

město ve kterém žijeme“, do ně
hož jsme se zapojili i my v Lince. 
Děti ze ZŠ i MŠ u nás plánovaly 
a  budovaly město podle svých 
představ. Kromě povídání a kres
lení se stavěly domy z krabic, ve 
kterých pak vznikla nemocnice, 
škola nebo policie. Vyzkoušely si 
také jednoduchou práci se dřevem 
a vyráběly svůj domeček z hranolu, 
který si nakonec odnesly domů.

Lektorky programů tak mohly 
dále rozvíjet svou inspiraci, kterou 
získaly při podzimní návštěvě volno

časového střediska Stuttgarter Ju
gendhaus Gesellschaft. Tam si pro
šly několikadenním workshopem 
na Hobby veletrhu ve Stuttgartu. 
Spolupráce s partnerským městem 
Brna pokračuje i formou nových 
elektrodílniček v Lince pro děti a pro 
rodiče s dětmi. O pololetních práz
ninách se jim otevřela i dílna práce 
se dřevem. Pokračujeme také v po
lytechnických programech pro školy 
Řemeslo má zlaté dno, ve kterých 
děti pracují s hlínou, ovčí vlnou, se 
dřevem a s kovem nebo si vyzkouší 
jednoduché vaření v přírodě.

Zdena Sitarčíková

V Lince se budovalo město

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 50,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top
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Inzerce

Užívej si měsíc s � lmovými trháky na HBO.

Vytuň si telku Kuki
na 30 dní zdarma!
#BalicekHBO

Kupón na službu Navíc HBO balíček.
Vystřihni tento kupón a přines ho do netbox store na nám. Svobody 18
(vchod z ulice Zámečnická). Naši parťáci ti aktivují službu
Navíc HBO balíček na měsíc zdarma.

AVENGERS
AVENGERSSEDMILHÁŘKY 1/4

�  .netbox.cz/liskovec

Platnost kupónu do 30. 6. 2017.

ÚJ NISSAN PULSAR.
TÖKÉLETES ÖSSZHANGBAN ÖNNEL.

MÁR 3 990 000 FT-TÓL 
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSSAL*.
 

FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG MA!
Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: 0123 456 7890
www.dealername.hu
*A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pulsar DIG-T 115 Visia modellre vonatkozik és az Aktív Biztonsági Pajzsot nem foglalja magában. Az ajánlat a 2014. 10. 01. és 2014. 12. 31. között megkötött vevői 
szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (23,16%-77,18%) 
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos 
Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált 
üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocástás: 94–119 g/km.

385 LITERES 
CSOMAGTARTÓ

AKTÍV 
BIZTONSÁGI PAJZS 

360 FOKOS 
PARKOLÓKAMERA

MEGLEPŐEN TÁGAS  
BELSŐ TÉR
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• sezónní prohlídku vozidla ZDARMA
• až 20 % SLEVU na originální náhradní díly
• při servisní prohlídce náhradní vůz ZDARMA
• asistenční službu na 1 rok ZDARMA
• šekovou knížku plnou slev, výhod a služeb

NISSAN BSAuto Brno
Veslařská 2, Brno-Jundrov

SERVIS NISSAN ZDARMA?
BSAuto Brno

Navštivte servisní centrum NISSAN BSAuto Brno a získejte:

Objednejte se prosím na nojasan.cz nebo telefonicky na 533 036 236.

13691_27064_inzerce_93x133.indd   1 08.03.17   12:25

 � SERVÍRKA A POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ. Restaurace Podskal
ní mlýn v Ostopovicích přijme servírku a pomocnou sílu do ku
chyně. Nástup možný ihned, i brigádně. Dobré platové podmínky. 
Tel. 602 770 262, email: petrsou@volny.cz
 �Garáž prodám ul. Točná. Tel.: 602 783 386.
 � Prodám chatu 41 m2 + podkroví, zahrada 800 m2. Voda+elektřina,  
10 km od města. Tel: 734 216 215.
 �HLEDÁM chatu nebo chalupu... mimo Brno nevadí. T: 774 340 338.
 � Poptávám byt v této oblasti, cena do 4,2 mil. T: 722 012 297.
 � RD v Brně, hledám. Opravy a rek. nejsou problém. Stav vs. cena.  
T: 739 826 409.
 �Hledám byt k nastěhování. Brno, sídliště. T: 722 012 297.
 � Rekr. chatu v Brně – Hledáme! T: 774 340 338. 
 � Rychlá pomoc s počítačem/notebookem/tabletem a kamerové 
systémy. Kontakt: 608 887 655, www.pecka.info
 �ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Ručně malované výjevy a stimulační mandaly 
na tričkách www.ateliersarka.cz
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608880107
 �Hledám menší byt 1+1 – 2+kk v Bohunicích, Novém a Starém Lískovci, 
i k rekonstrukci. Hotovost k dispozici. Tel. 733 514 600.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka a skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba: 603 438 707.
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábrad
lí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 547 225 340,  
www.maliribrnohorak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák. Tel.: 604 850 396.
 � Hledáme spolehlivé paní na úklidy domácností (maminky, student
ky, důchodkyně) a na dvouhodinové večerní úklidy zdravotnického 
zařízení ve Starém Lískovci. Tel. 603 434 250.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz

Krásný byt v brněnské části Starý Lískovec 
koupili manželé Poláškovi jako výhodnou 
investici, s úmyslem dále ho pronajímat. Je-
likož je Starý Lískovec obecně velice žádaná 
lokalita, na inzerát se přihlásila spousta zá-
jemců, mezi kterými nakonec Poláškovi vy-
brali příjemný a solventní manželský pár.
Oba byli velice pěkně oblečení, na prohlídku 
přijeli v drahém autě a o pronájem bytu měli 
zájem na dobu jednoho roku, jelikož si právě 
stavěli rodinný domek. Při podpisu nájemní 
smlouvy v hotovosti složili dvouměsíční 
kauci, i nájem na budoucí měsíc. Tím ovšem 
idyla skončila a tyto peníze byly ty poslední, 
cco Poláškovi od nových nájemníků viděli.
Když Poláškovi zjistili, že nájem na následu-
jící měsíc nebyl uhrazen, začal kolotoč 
nekonečných výmluv a slibů o tom, že vz-
růstající dluhy budou zaplaceny. Situace na-
konec dospěla do fáze, kdy nájemníci začali 

veškeré výzvy ignorovat a Poláškovi je proto 
vyzvali k vystěhování se.
ZZoufalým manželům už tedy nezbývalo nic 
jiného, než se obrátit na právního zástupce 
a společně s ním podat na nájemníky trestní 
oznámení. Následovala výpověď z nájmu 
a civilní žaloba na vyklizení bytu. Všechny 
tyto náležitosti i s rozhodnutím soudu trvaly 
více než rok, po který však nájemníci dál 
v v bytě bydleli a dál neplatili nájem. 
Poláškovým i tak vznikla škoda v hodnotě 
přesahující sto tisíc korun.
Problémoví nájemníci nejsou v dnešní době 
ničím výjimečným, s chronickými neplatiči 
se setkala celá řada pronajímatelů. Jak 
se tomu však bránit, když často nepomůže 
ani dobře sepsaná smlouva nebo vyšší 
kauce? S řešením přišel tým lidí z Brna, kteří 
založili službu Ideální Nájemce. „Pronájmu 
nemnemovitostí se věnujeme už několik let 
a s problémy způsobenými neplatiči nebo 
lidmi v exekuci se setkáváme stále častěji. 
Rozhodli jsme se proto vybudovat službu 

Ideálního Nájemce, kterou ochráníme ma-
jitelé bytů od veškerých nástrah, které s ná-
jemním bydlením souvisí. 
Koncept je velice jednoduchý – od majitele 
si byt pronajmeme přímo my (staneme se tak 
jeho Ideálním Nájemcem), a tento byt 
následně dále podnajímáme. Majitelům 
ručíme za pravidelný nájem bez ohledu 
na obsazenost bytu, stejně tak ručíme 
za vrácení bytu v původním stavu, v jakém 
jsmejsme si ho od majitele pronajali. Náš tým  
je tvořen odborníky z oblasti realit, kteří 
dokážou vybrat a důkladně prověřit po-
tenciální zájemce, díky čemuž se dokážeme 
vyhnout nájemníkům s exekucí, apod. Také 
máme silné právnické zastoupení, takže 
každý potenciální problém s neplatiči 
dokážeme vyřešit již v jeho zárodku. Největší 
výhodou pro majitele však stále zůstává, 
že i v případě, že by se problémy s nájemníky 
naskytly, od nás má záruku pravidelného 
měsíčního nájemného a žádných starostí,“ 
říká obchodní ředitel Petr Kubišta.

Zaujala vás tato služba, nebo se chcete jen na 
něco zeptat? Neváhejte se ozvat.

Petr Kubišta
www.idealninajemce.cz
info@idealninajemce.cz
774 974 222
Rašínova 2, Brno 602 00

Prodejna Brno:
Palackého třída 164 I tel. 733 320 758

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


