
Proč o tom píšu? To vše má velký 
vliv na růst trávy a její následné 

sekání. Pokud dlouho tráva díky 
suchu neroste a pak následně po 
několika deštivých dnech se pro-
budí a začne růst třikrát rychleji, 
není v ničí moci zajistit její pose-
kání okamžitě. Každý rok dostává-
me stížnosti, že buď sekáme málo, 
nebo moc. Ale bohužel, byť se to 
mnohým nezdá, zde jsme oprav-
du velmi závislí na počasí. Navíc 
tu máme hodně zelených ploch, 
o které se nestaráme my, ale Brno, 
nebo Jihomoravský kraj. Protože 
je to samostatné téma, v příštím 
zpravodaji bude článek, ve kterém 
problematika sečení trávy bude 
vysvětlena podrobně.

I letos se přes léto bude reali-
zovat řada akcí. Mezi dvě velké 
realizace patří kompletní renovace 
zateplení, rekonstrukce balkónu 
a vybudování zasklených lodžií 
v obecních domech Dunajská 37-

45. Po loňské úspěšné realizaci 
víceúčelového sportovního areálu 
na „Sluníčkách se letos zaměříme 
na další vnitroblok, konkrétně na 
prostranství za MŠ Bosonožská. 
Zde vznikne odpočinková plocha 
se speciálním 3D hřištěm pro před-
školní děti. Věřím, že i toto místo 
si po rekonstrukci nalezne tolik 
spokojených uživatelů, tak jako 
„Sluníčka“.

Za velmi důležité považuji, že 
po dlouhých tahanicích s MMB se 
konečně můžeme pustit do rekon-
strukce kontejnerových stání pro 
komunální odpad. V této chvíli je 
připraven projekt na kompletní 
rekonstrukci šestnácti kontejnero-
vých stání (zde dojde k úplnému 
zbourání a postavení zcela nových 
kontejnerových stání) a u dalších 
šestnácti se postupně budou dělat 
stavební opravy. Přeji si, aby to 
bylo vše co nejdříve, jelikož stav 
mnoha kontejnerových stání je 
opravdu tristní.

Ani naše školy opět nepřijdou 
zkrátka. Na ZŠ a MŠ Elišky Pře-
myslovny proběhne kompletní 
rekonstrukce všech toalet. ZŠ 
Bosonožskou čeká rekonstrukce 
varny a rekonstrukce vnitřní IT sítě. 
Na ZŠ Labská je v plném chodu 
příprava projektu na kompletní 
rekonstrukci IT sítě, vznik několika 
nových specializovaných učeben 
a  nákup nového počítačového 
vybavení.

Je toho na letošek opravdu dost. 
A to jsem nevyjmenoval vše, na 
čem na úřadě pracujeme a co při-
pravujeme. O tom zas příště.

Přeji vám všem pohodové léto

Váš starosta 
Vladan Krásný
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Letos si s námi počasí pohrává. Jako by ani jaro nebylo a ze 
zimy jsme skočili rovnou do léta. A k tomu to velké sucho. 
A pak se počasí najednou umoudřilo, vrátilo se k jarním 
teplotám a konečně začalo pršet.
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V květnu proběhlo další letošní 
vítání starolískoveckých občánků. 
Štěstí do života jim popřál starosta 
Vladan Krásný. Pokud se chcete se 
svým děťátkem zúčastnit tradič-
ního obřadu Vítání občánků, je 
třeba zapsat je do seznamu nově 
narozených dětí. Městská část 
totiž informace o narození dětí 
automaticky nedostává. Kontak-
tovat můžete Márii Liptákovou na 
emailu Maria.Liptakova@starylis-
kovec.cz, nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.

Vítání nových občánků
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V červnu rozezní Starý  
Lískovec jedenáctá Superstar

Co dělat, když do bytu zabloudí netopýr?

Vícegenerační hřiště Bosonožská bude 20. června hostit už jedenác-
tý ročník Starolískovecké Superstar. Loni svůj talent přihlížejícím 

předvedlo 15 zpěváků a zpěvaček ze starolískoveckých základních škol 
a titul Starolískovecká Superstar získala Adéla Ondrušová ze ZŠ Elišky 
Přemyslovny.

Srdečně vás zveme na tuto akci a věříme, že i letos si soutěž pořádně 
užijeme. Superstar bude opět moderovat starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný, zazní známé a oblíbené písničky a těšit se můžete i na 
odbornou porotu plnou známých tváří (v loňském roce zpěv dětí ocenila 
například herečka Alena Antalová nebo herec a zpěvák Braňo Polák). 

(red)

Občas se v Brně objeví případy, 
kdy do domu nebo bytu vletí 

netopýr. V přírodě totiž netopýrům 
ubývá přirozených úkrytů, a proto 
se uchylují i do blízkosti lidských 
obydlí. Na konci léta a na podzim 
tak netopýři vlétnou do bytu poo-
tevřeným oknem, které není kryto 
sítí proti hmyzu. Jedná se většinou 
o zbloudilá nezkušená mláďata, 
která prozkoumávají potenciální 
úkryty. Netopýři mohou vlétnout 
do bytu i v zimě. Spousta z nich to-
tiž využívá jako svá zimoviště malé 
štěrbiny mezi panely. V takových 
úkrytech však mohou přečkat jen 
mírnou zimu. Při silných mrazech 
tato zimoviště promrzají a netopý-
ři jsou nuceni vylétnout a hledají si 
nové místo… Jak se tedy zachovat, 
když netopýr zabloudí i k vám?

Nález netopýra v bytě večer 
nebo v noci (netopýr poletuje po 
bytě nebo visí na zácloně apod.):

 – Otevřete okna nebo balkónové 
dveře, zavřete dveře do dalších 
místností, zhasněte světlo a po-
čkejte – pokud má klid, netopýr 
se po chvíli zorientuje a větši-
nou si najde cestu ven sám.

 – Pokud netopýr neodletí, šetrně 
jej odchyťte a zkuste vypustit 
ven (viz dále).

 – Zkontrolujte, zda se v bytě nena-
cházejí další netopýři (mohou se 
ukrývat ve štěrbinách za obrazy, 
za gaučem, za skříněmi) – pokud 
ano, kontaktujte záchrannou 
stanici nebo městskou policii. 
Všechny potřebné kontakty na-
jdete na konci článku.

 – Záletům netopýrů do bytu lze 
předejít použitím okenní sítě 
proti hmyzu. Pokud síť pořídit 
nemůžete, ponechejte při větrá-
ní přes okno zataženou záclonu.

Nález netopýra v bytě ve dne:
 – Netopýra šetrně odchyťte a ve 

večerních hodinách zkuste vy-
pustit ven (viz dále).

 – Zkontrolujte, zda se v bytě nena-
cházejí další netopýři (mohou se 
ukrývat ve štěrbinách za obrazy, 
za gaučem, za skříněmi) – pokud 
ano, kontaktujte záchrannou 
stanici nebo městskou policii.

Šetrný odchyt a  vypuštění 
zdravého netopýra:

 – Netopýra uchopte pomocí had-
ru či silnější rukavice, nesahejte 
na něj holýma rukama.

 – Umístěte jej do papírové kra-
bice s víkem (do krabice dejte 
kousek hadru či ubrousku jako 
úkryt, do víčka od zavařovací 
sklenice trochu vody na pití), 
krabici zavřete a umístěte do 
přítmí v pokojové teplotě.

 – Po setmění zkuste netopýra 
vypustit na bezpečném místě 
(na parapetu či balkóně, kam 
nemůže pes či kočka) – toto lze 
provádět pouze při venkovní 
teplotě nad 5 °C.

 – Pokud netopýr neodletí, nechte 
ho přes noc v krabici a kontaktujte 
záchrannou stanici. Stejně postu-
pujte při nálezu v zimních měsících 
a teplotách pod bodem mrazu.

Nález poraněného netopýra 
nebo netopýra ležícího na zemi:

Pokud není nalezený netopýr 
v pořádku (krvácí, pravděpodob-
né zlomeniny apod.), šetrně jej 
odchyťte, umístěte do papírové 
krabice (viz výše) a kontaktujte 
záchrannou stanici.

Postup při výskytu kolonie 
netopýrů v domě:

Na půdách a v podstřeší domů 
(v případě panelových domů také 
ve štěrbinách mezi panely) mohou 
sídlit letní kolonie netopýrů. Pokud 
netopýři nezpůsobují žádné pro-
blémy a neplánuje se rekonstrukce 
či zateplování domu, není potřeba 
dělat nic.

V  případě plánované rekon-
strukce či zateplování je třeba 
vhodně načasovat práce a postu-

povat šetrně, abyste minimalizo-
vali negativní dopad na netopýry, 
kontaktujte ČESON. Netopýři mo-
hou někdy způsobovat problé-
my – znečišťování okolí trusem, 
hlučné hlasové projevy a šramoce-
ní, pronikání do stoupaček apod.), 
pro pomoc kontaktujte ČESON.

Kontakty
 – Záchranná stanice Ptačí cent-

rum Brno, o. p. s., www.ptacicen-
trum.cz, tel. 602 524 228

 –  Záchranná stanice pro volně ži-
jící živočichy v Jinačovicích při 
Zoo Brno, www.zoobrno.cz/
zvirata -a-expozice/zachranna-
-stanice, tel. 702 137 837

 –  Městská policie Brno – linka 156
 –  ČESON (Česká společnost pro 

ochranu netopýrů) – www.ce-
son.org, v Brně volejte na tel. 
774 080 402 Tomáš Bartonička, 
777 201 776 Jan Zukal

 –  AOPK ČR (Agentura ochrany pří-
rody a krajiny ČR) – www.ochra-
naprirody.cz, tel. 603 491 621 
Roman Zajíček



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czKvěten 2018 3

Pomozte rodinám s vážně nemocnými dětmi 

Další kontejnery na textil pomohou lidem bez domova

Den matek s písničkou

Již 9 rodin ze Starého lískovce 
a  dalších 129 z  celého Brna 

dostalo peníze z nadace Dobrý 
anděl, která pomáhá rodinám, 
v nichž se dítě potýká s vážným 
onemocněním. Díky každoměsíč-
ním příspěvkům dárců – Dobrých 
andělů – mohou tyto rodiny všech-
ny těžkosti zvládat lépe alespoň 
po finanční stránce. Pomozte najít 
další rodiny, které tuto podporu 
potřebují.

„Dětí s vážným onemocněním, 
jejichž rodiny by potřebovaly fi-
nanční podporu, je mnohem více. 
Rodiče často neví, že u nás mohou 
o příspěvek požádat. Naší snahou 
je, aby se tato informace co nejví-

ce rozšířila,“ řekl spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl Petr Sýkora. 
„Některým rodinám poradí lékaři 
či sociální pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí 
pacientské organizace. K mnohým 
z nich se ale tato informace nedo-
stane,“ dodal.

Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý 

měsíc podporují rodiny s nezao-
patřenými dětmi, které zasáhlo 
vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocně-
ní, selhání ledvin či jater, vážné 
metabolické poruchy, nemoc 
motýlích křídel a  další těžká 

kombinovaná postižení. Za 6 let 
fungování nadace podpořili dárci 
více než 5 tisíc rodin z celé České 
republiky. Kromě dětských paci-
entů podporují také rodiny s dět-
mi, v nichž onemocněl rakovinou 
jeden z rodičů.

Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodi-

nu s takto vážně nemocným dítě-
tem, neváhejte jí pomoc nadace 
Dobrý anděl doporučit. Kontakt je 
velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e -mail a pracovníci 
již zajistí vše potřebné. Důležité 
je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou.

 Staňte se i vy Dobrými  
anděly!

Stačí krátká registrace na www.
dobryandel.cz a můžete začít při-
spívat. Vaše finanční pomoc bude 
rodinám odeslána do posledního 
haléře. Díky svému Andělskému 
účtu si navíc můžete přečíst kon-
krétní příběhy rodin, kterým po-
máháte.

Za nadaci Dobrý anděl 
Markéta Křížová

„Mít domov není samozřejmos-
tí, poznal jsem to na vlastní kůži. 
Bez cizí pomoci bych se nepostavil 
opět na nohy,“ říká pan Luboš, kte-
rému pomohlo oblečení odložené 
do speciálních kontejnerů na tex-
til. Dalších 180 nových kontejnerů 
přibude v Brně na jaře.

Společnost SAKO se chystá 
v Brně vyměnit stávajících 170 
kontejnerů na textil za nové a sběr-
nou síť v Brně rozšíří o dalších 180 
kusů. „Pokud to bude možné, nové 
kontejnery budeme rovnoměrně 
umísťovat vedle nádob na sběr 
plastu, papíru a skla. Stávající sys-

tém doplníme tak, aby třídit odpad 
bylo pro Brňany zas o něco snad-
nější,“ uvedl náměstek primátora 
pro životní prostředí Martin Ander.

Rozšiřování míst, které umožní 
upřednostnit další užívání odlože-
ného textilu před jeho skládková-
ním nebo energetickým využitím, 
plynule navazuje na již fungující 
projekty re -use managementu. 
„Aktuálně provozujeme na čtyřech 
sběrných střediscích odpadu pro-
jekt Druhý život, kde lidé mohou 
odkládat staré věci, které už doma 
nechtějí, a někdo jiný si je může 
za symbolickou cenu zase koupit. 

Ženám ve Starém Lískovci popřáli a zazpívali starosta Vladan Krásný 
s místostarostou Jiřím Dvořáčkem. Kvůli dešti se letos akce nemohla 

konat na zahradě, oslavy se přesunuly dovnitř, ani to však neubralo na 
dobré náladě a příjemné atmosféře.

Jiný projekt se zase věnuje odklá-
dání starého nábytku, který dále 
poskytujeme sociálně potřebným,“ 
doplnil ředitel společnosti SAKO 
Karel Jelínek.

Sesbíraný textil putuje do tex-

tilní banky BALTAZAR na podpo-
ru činnosti Diecézní charity Brno. 
BALTAZAR provozuje sběrnu, tří-
dírnu, šatník a charitní prodejny. 
Martin Drozd, vedoucí oddělení 

komunikace SAKO Brno, a. s.
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Netradiční výuka čtvrťáků na „Elišce“
Žáci ze školy Elišky Přemyslovny 

si občas zpestří svoji výuku 
projektovým dnem či jiným ne-
tradičním zážitkem. Naši „čtvrťáci“ 
letos zažili např. Pravěký den, kdy 
se na celé dopoledne přenesli 
do tohoto období. Rozdělili se 
do tlup a v dobovém oblečení 
museli dokázat, že by v  tomto 
nelehkém období zvládli přežít. 
V češtině vymýšleli názvy tlup, 
pokřiky a luštili pravěké tajenky. 
V  matematice počítali pravěké 
slovní úlohy a důležitou součástí 

Den Země oslavili školkáčci z Labské zvelebením zahrady

 Akademie na ZŠ Labská

Na letošní oslavu Dne Země 
jsme v naší mateřské škole 

na Labské připravili brigádu s te-
matickým zaměřením na řemesla. 
Jelikož počasí bylo opravdu letní, 
již od tří hodin se začaly scházet 
nedočkaví rodiče. Chopili se nářadí 
a hrabali, okopávali, čistili, zameta-
li, převáželi písek a uklízeli vše, co 
bylo třeba. Naše šikovné kuchař-
ky upekly pletýnky a rozdávaly 
je všem pracantům. Výsledkem 
celého našeho snažení byla vzorně 
upravená školní zahrada, za kterou 
byl naší mateřské škole již v roce 
2014 udělen certifikát „Přírodní 
zahrada“. A jako třešnička na dortu 
přibyla zbrusu nová blátivá ku-
chyňka z palet, která dětem umož-
ňuje nejpřirozenějším způsobem 

rozvíjet všechny smysly. Obnovili 
jsme také „Cestičku smyslů“, která 
je u dětí velice oblíbená a v teplém 
počasí na ní bosé dovádějí.

Na brigádu přišla spousta rodičů 

a díky tomu práce brzy skončily 
a na řadu mohla přijít zábava: pro 
děti jsme měli připravena stanovi-
ště s úkoly – u stolaře zatloukaly 
hřebíky, u tiskaře si frotáží vyrobily 

obrázek, u hrnčíře natíraly hrnce, 
které se následně staly vybavením 
nové kuchyňky.

Po takové námaze všem tuze 
vyhládlo. Šikovní tatínci založili 
oheň v našem mobilním ohništi 
a za chvíli se po okolí linula vůně 
opečených špekáčků. Atmosféra 
byla velice přátelská. Všichni si po-
chutnávali a užívali si téměř letní-
ho odpoledne. Rozcházeli jsme se 
s pocitem dobře vykonané práce 
a příjemně stráveného odpoledne. 
Tímto všem zúčastněným ještě 
jednou děkujeme za čas, který 
s námi strávili a za námahu, kterou 
vložili do vylepšování naší zahrady.

Za kolektiv MŠ Labská 
Bc. Kateřina Bednaříková

Naše škola letos slaví čtyři-
cetiny. K příležitosti tohoto 

významného výročí jsme uspo-
řádali slavnostní Akademii, která 
se konala 26. dubna v tělocvičně 
naší školy. Na tuto událost byli po-
zváni představitelé městské části 
Starý Lískovec, zástupci našich 
škol a školek, rodiče žáků i bývalí 
zaměstnanci školy.

Všechny přítomné v nádherně 
vyzdobené tělocvičně úvodem 
přivítal ředitel školy Petr Urbánek 
a pozdravili je také pan starosta 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří 
Dvořáček. Pak už se na pódiu vy-
střídala většina tříd prvního stupně 
a také někteří žáci druhého stupně. 
Celým programem skvěle prováze-
li dva šikovní moderátoři, Rozita 

Turková ze 7.A a Jakub Černý z 6.B.
Vystoupení byla různorodá 

a nápaditá: moderní tanec, ukázka 

hokeje, různé variace na písničky 
z hodin anglického jazyka, ukáz-
ka z pohádky Červená Karkulka, 

hra na flétničky, zpívání českých 
písní… Představil se zde i školní 
pěvecký sbor Wibidi. Závěr pak 
patřil talentovaným žákyním 
Adéle Novákové ze 7.A a Leoně 
Skácelové z 9.C, které ohromily 
publikum svým dechberoucím 
zpěvem.

Skvělá práce žáků i jejich učitelů 
byla na konci představení oceně-
na dlouhotrvajícím zaslouženým 
potleskem nadšených diváků. 
Závěrem škole popřál vše dobré 
také předchozí dlouholetý ředitel 
pan Lubomír Strnad. Věříme, že 
se Akademie povedla a příjemné 
odpoledne že si užili účinkující 
i publikum.

Mgr. Marcela Klečková
učitelka ZŠ

dne byla i tělesná zdatnost lovců 
v jednotlivých tlupách.

Zajímavým zážitkem pro ně 
bylo i uspořádání pyžamové par-
ty. V tento den si žáci přinesli svá 
nejhezčí „pyžámka“ a pyšně se 
v nich promenádovali po škole. 
A aby to byla party se vším všudy, 
nechybělo sušenkové občerstvení 
ani třídní focení s budíky, plyšáky 
a trefnými promluvami v komik-
sových bublinách.

Mgr. Zuzana Gardášová,  
třídní učitelka 4. třídy
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ZŠ Bosonožská získala v Školním korfbalovém  
poháru dvě sady medailí

I v letošním školním roce se 
základní školy ze Starého 
Lískovce zapojily do Škol-
ního korfbalového pohá-
ru, který pro první stupeň 
základních škol organizuje 
Korfbal klub Brno. Loni zís-
kala ZŠ Labská bronz mezi 
pátými třídami a dokonce 
stříbro mezi třeťáky. Letos 
starolískovecké děti opět 
bojovaly o nejvyšší pozice.

Nejdřív se odehrála školní kola, 
na kterých se na všech třech 

školách utkalo celkem 18 třídních 
družstev. Následovala obvodní 
kola, na kterých jednotlivé školy 
soupeřily o postup do městského 
finále. Bohužel z důvodu zdravot-
ních problémů na ZŠ Elišky Pře-
myslovny se této škole nepodařilo 
zúčastnit březnových obvodních 
kol ani v jedné kategorii. Postup do 
městského finále získaly obě zbýva-
jící školy ze Starého Lískovce, které 
předčily ZŠ Arménskou z Bohunic.

Brněnské městské finále se ode-
hrálo 22. března v Maloměřicích za 
účasti dvanácti nejlepších školních 
družstev. Ve starší kategorii páťáků 
obsadila ZŠ Labská až 6. místo, 
když se jí nepodařilo navázat na 
úspěšné obvodní kolo. Naopak 
tým ze ZŠ Bosonožské zaznamenal 
nejlepší výsledek v historii soutěže: 
Připsal si 5 bodů za 2 výhry nad 
ZŠ Jana Babáka a ZŠ Heyrovské-
ho, 1 remízu právě se ZŠ Labskou 
a 2 porážky jen od dvou nejlep-
ších družstev ze ZŠ Pastviny a ZŠ 

Laštůvkové. V celkovém součtu 
to stačilo na výborné bronzové 
umístění.

V  mladší kategorii třeťáků si 
překvapivě počínalo družstvo 
z Bosonožské. Na městské finá-
le proklouzlo jako poslední tým, 
ale soupeřům nedávalo žádnou 
šanci. Z pěti zápasů vyhrály děti 
z Bosonožské třikrát rozdílem je-
diného koše, celkově měli 4 výhry 
a jednu remízu se ZŠ Heyrovského, 
která nakonec turnaj vyhrála díky 
lepšímu celkovému skóre. Druhé 
místo a stříbrné medaile umocnila 
ještě i individuální cena pro Terku 
Mráčkovou, která byla se 17 koši 
nejlepší střelkyní teto kategorie.

Základní školy ze Starého Lís-
kovce tak potvrdily svou dlou-
hodobou příslušnost k předním 
příčkám korfbalových soutěží. Za 
podporu Korfbal klubu Brno a jeho 
projektu „Korfbal do škol“ patří dík 
i Městské části Brno -Starý Lískovec 
a Statutárnímu městu Brnu, které 
finančně podporují korfbalové ak-
tivity na bystrckých školách.

Peter Bušík, Školní korfbal Brno

Pietní shromáždění na Točné
U pomníčku na Točné se 25. dubna sešli občané, aby si připomněli 

73. výročí osvobození Českoslo venska i památku obětí fašistické 
okupace a II. světové války z řad občanů Starého Lískovce, občanů Čes-
koslovenska i vojáků Rudé armády a všech osvobozeneckých armád. 
Všech, kteří položili svoje životy za osvobození od nacistických okupantů.

Konkrétní oběti z řad občanů Starého Lískovce a také průběh osvo-
bozování Starého Lískovce a města Brna připomněla v hlavním projevu 
paní Věra Hádlíková Ondrášková. Pietního shromáždění se účastnili také 
členové Klubu vojenské historie v uniformách Rudé armády. Děkujeme 
všem příchozím za účast na tomto shromáždění.

Ing. Rostislav Maleňák, zastupitel
Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková

 �Nabízím opravy oděvů, zakáz-
kové šití byt. textilu a oděvů. 
Tel: 773 481 500
 � Pro babičku hledáme menší 
byt (1+kk až 2+1) v blízkosti FN.  
Máme hotovost. Tel: 739 586 722
 �Mladá rodina koupí byt 3+1 
a větší v St. Lískovci. Cenu re-
spektujeme. Prosím, nabídněte! 
T: 604 508 585  
 �Hledáme chalupu nebo chatu 
k odpočinku do 50 km od Brna. 
Tel: 602 102 038
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě 
a dveře proti hmyzu. Hanák. 
Tel.: 604 850 396
 � Pronájem pro oslavy www.
oslavto.cz
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dve-
ří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plo-
tů, zednické práce, tapetování. 
606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno-horak.cz, Brno, Lís-
kovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!
 � Čištění koberců a čalouněného 
nábytku. Tel. 605 983 853

 �  SERVIS POČÍTAČŮ A NOTE-
BOOKŮ tel. 608 880 107
 � Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, dvířka skříňky a pracovní 
desky na míru. Vrba 603 438 707
 � Rychlá pomoc s počítačem/
notebookem/tabletem a kame-
rové systémy. Kontakt: 608 887 
655, www.pecka.info
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODE-
LOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na 
Vltavské 5. Volejte 737 405 554. 
Termín Vaší návštěvy domluví-
me ihned.
 �Opravím počítač. P.Beller@se-
znam.cz, 776 187 490
 � Květinářství Anemos na Je-
melkové 56, hledá výpomoc na 
rozvoz květin vhodné pro stu-
denty, ženy na MD, důchodce, 
vazání květin výhodou. Vlastní 
auto podmínkou. Více informací 
na tel. 774 409 360.
 �Hledám chatu nebo chalupu 
v Brně nebo max. 40 km za. 
Začátek Vysočiny nevadí. T: 
732 219 013
 �  Hledáme byt v Brně, investice. 
T: 604 126 970
 � Sháníme RD v Brně.  
T: 739 826 409.

Inzerce
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Šikovné ruce
Dekorace na dárky

V tomto měsíci máme v rodi-
ně několik událostí. Potřebuji 

nějaké pěkné dekorace na dárky, 
ale nabídka obchodů mi moc ne-
vyhovuje. Buď jsou dekorace vel-
mi drahé, nebo jsou neuvěřitelně 
ošklivé. Chtělo to něco vzletného 
a napadlo mě vyrobit motýla. Je 
rychle hotový, vypadá dobře a ur-
čitě udělá radost.

Potřebujete několik stránek ze 
staré knihy nebo časopisu, šablonu 
motýla, nůžky, jehlu, nit a obou-
stranně lepicí pásku.

Šablonu motýla si obkreslete, 

stačí upravit velikost. Vystřihněte si 
pět motýlů, poskládejte je na sebe 
a zafixujte pomocí kancelářské 
sponky. Prošijte motýly v části těla, 
buďto ručně nebo na šicím stroji. 
Stačí pár stehů. U velmi tenkého 
papíru si tělíčko raději podlepte 
páskou, aby se vám při šití motýl 
netrhal. Hotového motýla přilepte 
na dárek oboustranně lepicí pás-
kou. Možná vymyslíte i jiné motivy. 
Třeba dort, kytičku nebo srdíčko. 
To už nechám na vás. Tak a je ho-
tovo, můžete jít gratulovat.

Taťana Absolínová

PRACOVNÍK/CE
PRO RUČNÍ MYTÍ VOZŮ 
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Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

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

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz
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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 Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY

Představujeme vám nový Peugeot 308, vyladěný do dokonalosti. V osobitém designu se skrývá moderní technologická výbava s nejnovější generací asistenčních systémů. Pozornost na sebe strhává nejen svými výraznými křivkami, ale také nezaměnitelným 
světelným podpisem předních a zadních světlometů. Užijte si vytříbený a čistý styl, který vám při řízení zprostředkuje zcela výjimečné pocity. Nyní s bohatou výbavou Active již za 340 000 Kč, včetně výkupního bonusu. Navíc můžete v dubnu využít speciální 
bonus 20 000 Kč na skladové vozy Peugeot 308.

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu pro Peugeot 308 3,6–5,3 l/100 km, 95–119 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z bežné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance 
na další 3 roky / do najetí 100 000 km. Nabídka se vztahuje k vozu Peugeot 308, s motorem 1.2 PureTech 110 k, ve výbavě Active. Cena 340 000 Kč obsahuje výkupní bonus 20 000 Kč.

Kč S BOHATOU VÝBAVOU ACTIVE

JEN ZA

340 000
+ BONUS 20 000 Kč NA SKLADOVÉ VOZY

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno                                  www.rmservis.cz

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


