číslo 1 • leden 2003
Motto:

zdarma

Nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina občanů oddaných věci může změnit svět.
Je to v podstatě jediný způsob, jakým se toho kdy dosáhlo.
(M. Meadová)

Vážení občané,
V prosinci loňského roku schválilo Zastupitelstvo rozpočet městské
části na rok 2003. Příjmy naší městské části se skládají z příjmů, které
převádí ze svého rozpočtu město Brno na činnosti, které městské části
vykonávají podle statutu města Brna. Tato částka je pro jednotlivé
městské části vypočítávána podle počtu obyvatel, počtu žáků a dětí
ve školách a školkách, délky místních komunikací, výměry městské
části a ploch veřejné zeleně. Pro Nový Lískovec je to 19,5 milionu.
Společně s dotací na výkon státní správy a na sociální dávky tak Lískovec dostane 31,242 milionů korun. Z těchto příjmů musí městská
část poskytnout příspěvek školám a školkám na provoz, zajistit údržbu
místních komunikací včetně zimní údržby a blokových čištění, postarat se o veškerou zeleň na území městské části a udržovat a opravovat
vybavení veřejných prostor a dětských hřišť. Další příjmy může městská část získat z pronájmu pozemků a budov, z místních a správních
poplatků. Nezanedbatelnou část příjmů představují případné dotace
a příspěvky ze státního rozpočtu. Právě proto, aby se naše městská část
mohla ucházet o tyto zdroje, byl v loňském roce zpracován a schválen Projekt regenerace panelového sídliště Kamenný Vrch v Novém
Lískovci. Letos začíná první etapa realizace, ve které by měly být dokončeny úpravy ulice Svážná včetně úpravy a dobudování hřišť, bude
dokončena úprava veřejného prostranství mezi ulicemi Oblou a Petra
Křivky (tzv. Kamenná promenáda), vybudovány výběhy pro psy a ozeleněny některé svislé plochy a zdi. Započnou také práce na projektové
přípravě dalších etap, z nichž nejvýznamnější bude vybudování nového parku a sportovišť pod ulicemi Plachty a Slunečná.
Novinkou v rozpočtu naší městské části je částka 300 tisíc korun

určená na příspěvky na činnost místních spolků a sdružení podle
pravidel schválených v Zastupitelstvu v loňském roce. Protože se
o příspěvky žádalo poprvé, předpokládáme, že ne všichni se o uzávěrce 31. října loňského roku dozvěděli včas. I nadále přicházejí žádosti
o podporu, Zastupitelstvo proto zváží vypsání ještě druhého kola
příspěvků.
V roce 2003 připravujeme obnovu dalších dvou panelových domů
v majetku obce. Jeden z nich, Oblá 14, je připravován jako pilotní projekt Česko-rakouského energetického partnerství a bude vzorovým
příkladem využití solárních systémů s využitím jižní fasády domu
pro umístění slunečních kolektorů. Na opravy těchto domů budeme
rovněž žádat příspěvky z rozpočtu města Brna z Fondu rozvoje bydlení a Fondu bytové výstavby. Hospodaření s vybraným nájemným
podléhá přísným pravidlům a podle Statutu města Brna musí být veškeré přebytky hospodaření s byty vloženy zpět do oprav, zhodnocení
stávajících domů, případně do nové bytové výstavby. V naší městské
části se tyto prostředky nikdy nepoužívaly k jiným účelům, ve Fondu
regenerace je tedy slušná rezerva na pokračování v opravách panelových domů. Letošní rozpočet předpokládá opravy ve výši 16 milionů
korun.
Při přípravě rozpočtu se jako vždy nedostalo na všechno. Velkou
zátěží je půjčka, kterou si městská část v minulém volebním období
musela vzít od města Brna na dokončení lávky u nového obchodního
střediska. 1,7 milionu musíme do konce roku 2003 vrátit do rozpočtu
města. Některé plánované akce zatím zůstaly takzvaně „pod čarou“
a pro jejich realizaci budeme hledat další zdroje.
Jana Drápalová, starostka

ROZPOČET NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2003

z obsahu tohoto čísla:

Návrh rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec projednala RMČ dne 2. 12. 2002. Téhož dne
byl návrh rozpočtu dle zákona zveřejněn na úřední desce k připomínkám. Návrh rozpočtu
sestavený o příjmech 50 999 tis. Kč a výdajích 50 999 tis. Kč vychází ze schváleného návrhu
příjmů (zasedání ZMB dne 19. 11. 2002), které statutární město Brno postupuje do rozpočtu
městských částí.
ZMČ Brno-Nový Lískovec schválilo návrh rozpočtu na rok 2003 na zasedání, které proběhlo dne 18. 12. 2002. Částky jsou uvedeny v tisících Kč.

strana 1 Rozpočet MČ

PŘÍJMY
Zemědělství
Pronájem zahrádek
Celkem
Vnitřní správa
Podíl daně z VHČ z bytů
Podíl daně z VHČ – nebytové prostory
Pronájem ostatních pozemků
Celkem

150
150
972
260
530
1 762

Všeob. pokl. správa
Správní poplatky (Automaty, stavební,
ověřování)
Místní poplatek – psi
Místní poplatek – zábor veř. prostranství
Místní poplatek – provoz automatů
Účelová dotace – státní správa
Účelová dotace – sociální dávky

300

strana 2 Zprávy z RMČ a ZMČ
Upozornění České pošty
strana 3 Starosti místostarosty
Termíny svozu vytříděných odpadů
strana 4 Silvestrovský běh v Novém
Lískovci
strana 5 Kultura

250
150
300
2 095
8 000

(Pokračování na str. 3)

strana 6 Bydlíme na Kamenném
Vrchu
strana 7 Vánoční jarmark na ZŠ
Kamínky
Zápis dětí do mateřských škol
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informace z radnice
zprávy z rmč
Ze dne 11. 12. 2002
Rada městské části Brno-Nový Lískovec
– schválila záměr společnosti SMART
Comp. s.r.o. na umístění technologie,
zřízení přípojek do sítě Internet a pro využití datových služeb v domácnostech MČ
Brno-Nový Lískovec
– doporučila ZMČ souhlasit s předloženým
návrhem změn ÚP města Brna 2002
– doporučila ZMČ souhlast s předloženým
zadáním změn ÚP města Brna 2002-I
– projednala bytové a nebytové záležitosti
(prodloužení, přechod a zřízení nebytového prostoru, změna užívání nebytového
prostoru, převedení nebytového prostoru)
– doporučila ZMČ schválit snížení nájemného v regenerovaném domě Oblá 3
o 50 % po dobu jednoho měsíce, v němž
probíhaly stavební práce
– doporučila ZMČ schválit návrh rozpočtu
na rok 2003
– doporučila ZMČ schválit rozpočtová opatření č. 16 a 17/2002
– na základě výsledků hodnocení nabídek
uložila uzavřít smlouvu na vypracování
projektové dokumentace pro stavbu
„Komplexní regenerace panelových domů
Kamínky 25–35 s Ing. arch Tomíškem“
– jmenovala členy komise pro hodnocení
a posouzení nabídek na zpracování jednotlivých dokumentací projektové přípravy 1. etapy regenerace panelového sídliště
Kamenný Vrch
– vzala na vědomí návrh investičních akcí
na rok 2003
– uložila předložit upravenou verzi organizačního schéma ÚMČ
Ze dne 18. 12. 2002 – mimořádné zasedání
– doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 18/2002
– doporučila ZMČ schválit aktualizaci Zásad odměňování dle platných právních
předpisů a výši měsíčních odměn pro
členy RMČ a ZMČ

– rozhodla zadat v rámci přípravy 1. etapy
regenerace panelového sídliště Kamenný
Vrch zakázky na:
– projekt úprav prostorů ulice Plachty
jako ulice „tempo 30“
– projekt úprav prostorů ulice Svážná
– 1. část
– dokumentaci ozelenění svislých ploch
– vypracování urbanisticko architektonické studie části lokality KV II
Ze dne 8. 1. 2003
– schválila řešit žádosti fyzických osob o poskytnutí příspěvku z rozpočtu MČ v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších změn a doplňků
– uložila uzavřít smlouvu s firmou SMART
Comp. s.r.o. na zřízení přípojek do sítě
Internet pro domácnosti
– uložila předložit rozbor dlužníků nájemného, včetně návrhu seznamu největších
dlužníků, na které bude podána výpověď
z nájmu bytu
– schválila snížení poplatku za pronájem
pozemků určených k zahrádkářským
a rekreačním účelům v k.ú. Nový Lískovec
u občanů, kteří jsou držitelé průkazu ZTP
na 1 Kč/m2/rok ze zahrad a 5 Kč/1 m2/rok
za pozemky pod zahradními chatkami
(původně 2 Kč a 10 Kč)
– doporučila ZMČ schválit rozpočtová opatření č. 19, 20, 21/2002
– doporučila ZMČ schválit návrh Jednacího
řádu ZMČ
– doporučila ZMČ schválit návrh Statutu
výborů ZMČ a JŘ výborů ZMČ
– doporučila ZMČ schválit zařazení žádostí
na poskytnutí příspěvku z rozpočtu MČ
právnickým osobám do seznamu dříve
podaných žádostí (Svaz důchodců ČR
a sdružení pro práci s dětmi Petrov)
– projednala aktualizaci Směrnice – Cestovní náhrady
– potvrdila současné složení komisí RMČ
a doporučila ZMČ dokončit obsazení výborů ZMČ
– vzala na vědomí informaci o prováděném

interním auditu externím auditorem
– odsouhlasila znění výzvy k podání nabídek na Provedení stavebních úprav
„Komplexní regenerace panelového domu
Kamínky 25, 27, 29 a Kamínky 31, 33, 35
– uložila uzavřít smlouvu o dílo na „Vypracování generelu zeleně panelového sídliště
Kamenný Vrch“
– uložila uzavřít smlouvu o dílo na „Vypracování urbanisticko architektonické
studie části lokality KV II“

zprávy ze zmč
Ze dne 18. 12. 2002
Zastupitelstvo městské části Brno-Nový
Lískovec
– schválilo rozpočtová opatření č. 14, 15, 16,
17, 18/2002, kterými se navýšily příjmy
i výdaje rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2002 na 67 202 tis. Kč
– schválilo rozpočet MČ Brno-Nový
Lískovec na rok 2003 jako vyrovnaný
o příjmech a výdaji 50 999 tis. Kč
– schválilo zapojení daně z vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec ve výši 50 % v souladu se
Statutem fondu regenerace
– stanovilo závazné ukazatele, jimiž jsou
povinni se řídit příjemci dotací nebo
příspěvků z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec
– schválilo snížení nájemného v regenerovaném domě Oblá 3 o 50 % po dobu 1 měsíce, v němž probíhaly stavební úpravy
– schválilo předložený návrh změn ÚP města Brna 2002
– schválilo s připomínkami předložené zadání změn ÚP města Brna 2002-I
– projednalo složení výborů ZMČ
– schválilo výši měsíčních odměn pro členy
RMČ a ZMČ
– schválilo termíny zasedání ZMČ na rok
2003: 5.2., 25.3., 14. 5., 25.6., 3. 9., 22. 10.,
17. 12.
Taj.

Změna ve složení ZMČ
Dne 17. 12. 2002 se písemně vzdal mandátu člena Zastupitelstva
MČ Brno-Nový Lískovec Ing. Ivo Zezula (ČSSD). Novým členem Zastupitelstva se podle výsledků listopadových voleb stal JUDr. František Široký (nezávislý kandidát za ČSSD), který složil slib na zasedání ZMČ dne 18. 12. 2002.
taj.

Česká pošta informuje občany,
že od 1. 2. 2003 stanovuje otevírací dobu pošty Brno 34, Oblá
75a od pondělí do pátku od 8 do
18 hodin
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informace z radnice
Starosti místostarosty
Milí spoluobčané,
v této nepravidelné rubrice budete nacházet
zamyšlení nad některým aktuálním problémem, většinou technické povahy, se kterým
se trápí řada z Vás. Společně pak budeme
hledat jeho řešení.
Nedávno se na mne obrátila skupinka
občanů s problémem spotřeby vody. V dnešním článku se budeme věnovat možnostem
snížení její spotřeby.
Cena vody od roku 1990 narostla o několik tisíc procent. Je jistě v zájmu většiny z nás
omezit její spotřebu. V bytech proto montujeme na vodovodní baterie dřezů a van
„perlátory“, upravujeme mikáda záchodů na
„maloobjemová“, místo častého koupání ve
vaně užíváme spíš sprchu.
Se snížením spotřeby vody v bytech
samozřejmě klesl odběr dodavateli vody
– Brněnským vodárnám. Pomineme-li v tuto chvíli vzájemné ekonomické ovlivnění,
objeví se i problém technický a ne zrovna
zanedbatelný. S poklesem spotřeby totiž

narostl tlak ve vodovodních řadech a často
se pohybuje okolo 1MPa (to je „ve starších
jednotkách“ kolem 10 atmosfér).
Při tak vysokém tlaku pak voda z pákových baterií intenzivně stříká, v těle baterie
to hlučně „cvaká“ a plastové vodovodní rozvody jsou nevhodně a zbytečně namáhány.
Protože se v konečném důsledku jedná
o peníze spotřebitelů i za takový odběr vody,
kterou by jinak mohli ušetřit, stojí za to se
problémem zabývat a hledat jeho řešení.

Účelová dotace – školství
Účel. a neúč. dotace z MMB
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Příjmy z inzerce
Pokuty
Nahodilý příjem
Úroky z bankovních účtů
Převody z VHČ na regeneraci
Projekt rakouskočeského partnerství
Celkem
Příjmy celkem
VÝDAJE
Životní prostředí
Likvidace smetků
Likvidace černých skládek
Prostranství, veřejná zeleň – údržba,
opravy
Opravy – veřejná zeleň (schody+oplocení hřiště)
Realizace akcí k regeneraci
Projektové dokumentace k regeneraci
Celkem
Doprava
Realizace akcí k regeneraci
Projektová dokumentace k regeneraci
Údržba a opravy komunikací
Celkem
Kultura
Kulturní akce – materiál

1 641
19 506
450
60
10
50
200
16 000
75
49 087
50 999

50
70
2 300
140
1 011
315
3 886
171
235
915
1 321
30

ing. Lubomír Přibyla

TERMÍNY SVOZŮ VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK

na území městské části Brno-Nový Lískovec
Svoz sběrového papíru – kontejner o objemu 1 100 l – čtvrtek
Svoz PET lahví
– kontejnery o objemu 3 a 5 m2 (u střediska Albert a na
ulici Svážná za ZŠ) – pondělí
Svoz skla
– sběrné nádoby o objemu 240 l
– bílé sklo – lichý týden v pátek
– barevné sklo – sudý týden v pátek
– kontejnery o objemu 1,3 m2 – 4. týden sudý měsíc
Informace a hlášení přeplněných kontejnerů na bezplatné lince dispečinku
800 139 139
OVŠ

ROZPOČET NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2003
(Pokračování ze str. 1)

Obecně lze říci, že řešení je v omezení
tlaku vody alespoň v rozvodech budov. Jak
se to dá prakticky zařídit, je nutno posoudit
případ od případu.
Pokud byste, milí spoluobčané, potřebovali v této věci bližší informaci, či radu, můžete se obrátit na sekretariát Úřadu místní
části, (tel.: 547 211 333), kde Vám pomohou
zprostředkovat ve věci osobní jednání.

Kulturní akce – ostatní výdaje
Kulturní akce – občerstvení
Celkem
Sociální dávky
Péče o starší a zdr. postiž. občany
Péče o rodinu
Nezaměstnaní
Celkem
Všeobecná pokladní správa
Příspěvek pro Sdružení invalidů
Příspěvek pro Svaz důchodců
Ostatní příspěvky dle žádostí
Celkem
Vnitřní správa
Odměny funkcionářů, komisí
Refundace mezd - funkcionáři
Mzdy zaměstnanců
Mzdy-dohody
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Pojištění Kooperativa-dle zákona
Knihy, předplatné
DHIM
Spotřeba materiálu
Srážková voda
Služby pošt
Služby telekomunikací
Pojištění nemovitostí
Poradenské a právní služby
Školení a vzdělávání

35
25
90
2 800
200
5 000
8 000
45
12
300
357
800
15
3 200
230
1 440
580
18
20
150
200
18
170
300
150
200
50

Zpracování dat - servis
Ostatní služby
Opravy a údržba
DNIM
Cestovné
Pohoštění
Ostatní pěněžité dávky
Neinvestiční dotace na žáky – ZP
(035, 026)
Ceniny
Dotace – fond starostů
HIM – stroje, přístroje, zařízení
Zahraniční služební cesty
Bankovní služby - poplatky
Úroky VVÚ
Lávka přes P. Křivky – úhrada půjčky
Lískáček – sdělovací prostředky
Celkem
Bytové hospodářství
Regenerace
Celkem
Školství
MŠ+ŠJ Rybnická – příspěvek na provoz
MŠ+ŠJ Čtvrtě – příspěvek na provoz
MŠ+ŠJ Oblá – příspěvek na provoz
ZŠ Kamínky – příspěvek na provoz
ZŠ Svážná – příspěvek na provoz
Celkem
VÝDAJE CELKEM

150
300
120
30
70
25
65
30
20
2
130
600
80
13
1 700
200
11 076
16 000
16 000
619
950
1 300
3 350
4 050
10 269
50 999

Taj.
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sport

Silvestrovský běh v Novém Lískovci
Vrtkavé počasí posledních dnů minulého roku
připravilo také chvíle napětí organizátorům Silvestrovského běhu – Memoriálu Richarda Plcha. Pořadatelem byla AC Moravská Slávia Brno a vzhledem
k dobré spolupráci se základní školou Svážná a místními sportovními oddíly se jeho dvacátý čtvrtý ročník
konal opět v Novém Lískovci a pod záštitou starostky
Jany Drápalové. Podruhé za sebou se konal závod
v naší městské části, předchozích 22. ročníků proběhlo na Červeném kopci. Závodilo celkem 122 účastníků
v 15 kategoriích. Účastníkem závodu byl také hejtman
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek se synem Štěpánem, který závodil v kategorii mladších žáků. Dále
byla přítomna paní Plchová a synové Dan a Richard,
který startoval v hlavní kategorii. Akci přihlížel
i 88letý pan Václav Žďárský, přítel Richarda Plcha
a atlet Moravské Slavie. Závodníci startovali z atletického oválu na hřišti ZŠ, trasa pro mladší kategorie
byla vedena v okolí školy, hlavní závod potom vedl
od hřiště kolem výtopny po ulici Plachty, Slunečná
a přes plochu budoucího parku pod ulicí Plachty. Po
předchozí oblevě byla trať zledovatělá, ale zpevněná
ranním mrazem. Během dne se dále ochladilo a začalo i trochu sněžit, všichni závodníci však statečně
zápolili se soupeři i počasím. Přes několik uklouznutí se nikomu nic nestalo a všichni ve zdraví závod
dokončili. Ceny předával Hejtman jihomoravského
kraje, starostka MČ a v kategorii dospělých předávala
ceny paní Plchová. Všichni aktéři běhu byli pohoštěni
v cíli teplým čajem a párky. První tři závodníci v jednotlivých kategorií obdrželi věcné ceny a diplomy.
V hlavním závodě bylo oceněno prvních pět závodníků. Všem závodníkům v nejmladších kategoriích
organizátoři připravili drobné ceny, na které přispěla
rovněž městská část. Hejtman Stanislav Juránek byl
neustále v pohotovosti, protože v Jihomoravském kraji byly na několika místech záplavy, hrozila především
Dyje a nahromaděné kry na některých dalších řekách,
a každou chvíli mohl být povolán k řízení krizového
štábu. Přesto se mu podařilo zúčastnit se společně
se starostkou Janou Drápalovou lidového běhu na
2 250 m.
Ředitel závodu Ladislav Zouhar

Výsledky:
PŘÍPRAVKA ŽÁKYNĚ (1995–1996) – 400 m
1. Tancerová Kateřina 95 Sokol Přísnotice 1:56 min
2. Tancerová Tereza 96 Sokol Přísnotice 1:58
3. Jeřábková Martina 97 AC Bárka Bystrc 2:21
PŘÍPRAVKA ŽÁCI (1995–1996) – 400 m
1. Minarčík Jan 95 individuální 1:38 min
2. Vašíček Jiří 95 individuální 1:39
3. Tuček Martin 95 AC Moravská Slavia Brno 1:43
PŘÍPRAVKA ŽÁKYNĚ (1993–1994) – 750 m
1. Horáková Hana 93 Sokol Přísnotice 3:42 min
2. Freibergová Sabina 94 VSK Technika Brno 3:45
3. Dědíková Sabina 93 AC Moravská Slavia Brno 4:04
PŘÍPRAVKA ŽÁCI (1993–1994) – 750 m
1. Ovčačík Jan 93 Bač line sport Brno 3:41 min
2. Bělehrádek Michal 94 individuální 4:27
3. Lamparter Tomáš 94 individuální 4:32
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (1989–1992) – 750 m
1. Sedlaříková Martina 89 AC Čáslav 2:55 min
2. Stříbrná Marie 89 AC Moravská Slavia Brno 3:04
3. Mrkosová Tereza 90 AC Moravská Slavia Brno 3:06
MLADŠÍ ŽÁCI (1989–1992) – 750 m
1. Pásler Tomáš 89 AC Moravská Slavia Brno 2:47
2. Bětuňák Bohumil 90 AC Moravská Slavia Brno 3:01
3. Bělehrádek Tomáš 91 AC Moravská Slavia Brno 3:08
STARŠÍ ŽÁKYNĚ (1987–1988) – 1 500 m
1. Mateásková Alexandra 87 AC Moravská Slavia Brno 5:34
2. Zachariášová Alice 87 ACP Junior Brno 6:07
3. Vondráková Pavla 87 AC Moravská Slavia Brno 6:24

STARŠÍ ŽÁCI (1987–1988) – 1 500 m
1. Kadlec Roman 88 Sokol Šaratice 5:14
2. Báňa Marek 87 individuální 5:33
3. Tesař Radek 87 AC Moravská Slavia Brno 5:34
DOROSTENKY (1985–1986) – 4 500 m
1. Martincová Hana 86 AC Moravská Slavia Brno 25:06
DOROSTENCI (1985–1986) – 4 500 m
1. Pospíchal Vladimír 85 individuální 19:03
2. Servit Tomáš 86 VSK Univerzita Brno 19:34
3. Pospíchal Zbyněk 86 individuální 20:01
ŽENY (1984 a starší) – 4 500 m
1. Martincová Ivana 63 AC Moravská Slavia Brno 19:58
2. Kaderová Ilona 84 Sokol Přísnotice 23:52
3. Podmelová Vilma 62 TTK JME Brno 27:09
RODIČE S DĚTMI (1997 a mladší)
1. Taucer Petr 97 Sokol Přísnotice
2. Lamparter Petr 97 AC Bárka Bystr Brno
3. Jeřábková Martina 97 individuální
LIDOVÝ BĚH – 2 250 m
1. Mateásková Alexandra 87 AC Moravská Slavia Brno
10:23 min
2. Piňos Jakub 88 Tesla Brno 11:04
3. Topinková Lenka 76 AC Moravská Slavia Brno 11:12
MUŽI – VETERÁNI (1962 a starší) – 8 450 m
1. Martinec Jindřich 61 individuální 30:10 min
2. Rozman Ladislav 54 individuální 31:05
3. Novák Lubomír 58 TTC Brno 33:51
20. Franta Jaroslav 54 Prdlavka Modřice 43:52
MUŽI (1984–1963) – 8 450 m
1. Orálek Daniel 70 AC Moravská Slavia Brno 27:27
2. Ondráček Tomáš 77 individuální Brno 27:38
3. Urbánek Jaroslav 82 AC Moravská Slavia Brno 29:16

Karatisté z „Domečku“na NVC před RAPIDEM Bratislava
Na již XI. ročníku mládežnického turnaje v karate – „Novoročního Veřejného Cvičení“ se zúčastnilo 92 závodníků z 10 klubů
(i ze Slovenska). Turnaj byl uspořádán

v sobotu 11. ledna na ZŠ Svážná v Novém
Lískovci.
I přes menší účast závodníků než obvykle,
byla sportovní úroveň vysoká. Naši karatisté
z „Domečku“ se v dané konkurenci neztratili
a dokonce jsme tři kategorie vyhráli: KATA
juniorů vyhrál David Kopeček (držitel stříbrné medaile z MČR), KATA juniorky Linda
Šefčíková a největší překvapení bylo vítězství v KATA týmech, kde zvítězilo naše nově
se tvořící družstvo dorostenců (M. Aberl, F.
Nguyen, A. Ulma) viz foto. Stali jsme se tak
nejúspěšnějším oddílem turnaje před Rapidem Bratislava a TJ Jeseníkem.
Při této příležitosti také děkujeme našim příznivcům, kteří nám pomohli závod

uskutečnit a to pánům Ing. P. Tomáškovi
z Transformer Technology, Ing. Vaverkovi
a Mgr. Babákovi z CanoCaru, Ing. Z. Bábíčkovi z Abatecu, panu. A. Audymu z f. AUDY,
Ing. V. Vašutovi z firmy SAMO, M. Hanákovi z VELO Hanák, Ing. J. Kocmánkovi
z Tuffy, Ing. K. Svobodovi, Ing. V. Šrámkovi z InCaru, paní dr. L. Rektorové
z CK Fontána, panu dr. P. Vojtkovi z Institutu odborného vzdělávání, slečně Drozdové
z MINOLTY a za krásné ceny panu P. Požárovi ze zlatnictví Brilant a za pěkné poháry
panu V. Švarcovi z firmy SABE.
A další rok na shledanou na NVC se těší
Ing. Petr Vrbík za oddíl karate při DDM
Brno-Starý Lískovec
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kultura
POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ SEBE SAMA
leden–březen 2003
Besedy a setkání pro širokou veřejnost

Vás srdečně zvou na

! Pondělí 3. 2. v 18.30 hodin přednáška
MÉ VÝHRADY K TEORII KARMY A REINKARNACE
Přednáší: IVAN GELLNER – brněnský léčitel s kontroverzními názory
! Čtvrtek 13. 2. v 18.30 hodin zážitková beseda
PRÁCE S VNITŘNÍM DÍTĚTEM – CESTY UZDRAVENÍ
Přednáší: Ing. Ivana Polášková z Frýdku-Místku
! 12.–14. 2. KONZULTAČNÍ DNY
Ing. Ivany Poláškové
! 22.–23. 2. SHIATSU VÍKEND
s Marií KUBÍNOVOU
Individuální relaxační a posilující masáž, která ošetřuje svaly, klouby a vyrovnává energii v organismu
! Pondělí 24. 2. v 18.30 hodin přednáška
MŮJ NESTANDARDNÍ PŘÍSTUP K LÉČITELSTVÍ
Přednáší: Ivan GELLNER – brněnský léčitel s kontroverzními názory
! Čtvrtek 13. 3. v 18.30 hodin zážitková beseda
POMOC DRUHÝM A SOBĚ SAMÉMU
Přednáší: Ing. Ivana Polášková z Frýdku-Místku
! 12.–14. 3. KONZULTAČNÍ DNY
Ing. Ivany Poláškové
! 22.–23. 3. SHIATSU VÍKEND
s Marií KUBÍNOVOU
! Pondělí 24. 3. v 18.30 hodin beseda
POZNÁNÍ, VZDĚLÁNÍ A DUCHOVNÍ RŮST Z POHLEDU
ASTROLOGIE
Přednáší: Mikoláš BĚLÍK z Prahy
Informace a objednávky: M. Šellová tel. 547 222 964,
mobil: 603 737 356, e-mail: eremit@centrum.cz,
http://eremit.webpark.cz
VŠECHNY AKCE PROBÍHAJÍ V PROSTORÁCH
CVČ DOMEČEK NA OBLÉ č. 51c, Kamenný vrch

Vernisá ž výstavy fotografií
s ná z vem „PŘÍRODA“ brněnského
fotografa RUDOLFA DRÁPALA se bude
konat ve čtvrt ek 13. února v 17 hodin
v Domečku na Oblé 51

kino KAMELOT
Svážná 9, 634 00 Brno
uvádí
24. 2. 2003 Doba ledová
12. 3. 2003 Planeta pokladů
14. 4. 2003 Pán prstenu 2

FOLKLORNÍ SOUBOR TANEČNICA VK BRNO
a MĚSTSKÁ ČÁST BRNOSTŘED

17 hod.
17 hod.
17 hod.

54. VALAŠSKÝ BÁL
V SOBOTU 22. ÚNORA 2003 OD 19 HODIN
v prostorách společenského centra DOMINIK
Dominikánská ul. 15/19, Bmo
K tanci a poslechu Vám bude hrát cimbálová muzika
Valašského krúžku a hudební skupina XXL Music Band.
Bálový program zpestří vystoupením hostující soubory
*Brněnský Valášek * Jánošíček * Májek *
Připravili jsme pro Vás
krojovaný průvod, vystoupení souborů,
tombolu s hodnotnými cenami

Předprodej vstupenek bude od 3.–7. února 2003
od 15.00 do 17.00 hodin ve společenském centru
DOMINIK, Dominikánská 15/19, Bmo
(kontakt: Milada Křížová, mobil: 603 857 501)

AKCE V DOMEČKU NA OBLÉ:
– Kurz Tvořivá dílna pro dospělé – úterý 4. 2. v 17 hod.
– Kurz drátování 15.–16. února.
– Trička 12. února 15–18 hod. – techniky malby na textil.
S sebou si přineste bavlněné tričko (bílé, barevné)
– 1.–7. března pořádáme Lyžařský zájezd pro děti od 8 do 18 let
lyžařský zájezd do Jeseníků.
Informace ke všem akcím vám podáme na tel.: 547 351 031.
Lydie Jobova, vedoucí CVČ

Místní sdružení ODS Brno-Nový Lískovec

pořádá

reprezentační ples
v pátek dne 31. ledna 2003
v prostorách hotelu Myslivna
od 19.30 hodin
Předtančení, tombola, hudba k poslechu
i tanci.
Cena vstupenky včetně večeře 300 Kč
Předprodej vstupenek v knihovně Jiřího
Mahena, Oblá 75a dne 28. a 30. ledna 2003
od 17.00 do 18.00 hodin.
Srdečně zvou a příjemnou zábavu přejí pořadatelé
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různé
BYDLÍME NA KAMENNÉM VRCHU
Ano, čtete dobře, bydlíme na Kamenném
Vrchu a obě písmena jsem napsala pěkně
velká.
Než se vůbec rozepíšu, všem pochybovačům radím, aby nahlédli do Pravidel
českého pravopisu; vydání od roku 1993,
neboť od tohoto roku platí nová pravopisná
norma, která se však našeho případu netýká,
kapitola Psaní velkých písmen, římská III,
Typy vlastních jmen podle pojmenované
skutečnosti, odstavec e.
V pojmenování našeho sídliště nenastalo nic nového v ustáleném zvyku, jak
pojmenovávat české obce. Napřed se objeví
slovní spojení zcela obecného významu:
černá hora jako kopec, nad kterým se patrně kaboní, černá pole s úrodnou zeminou,
kopec z kamení je kamenný vrch. Tyto zcela
viditelné a naprosto objektivní vlastnosti
přejdou později do vlastních názvů přírodních útvarů.
Z úrodných polí se stane oblast nazývaná
Černá pole, temné hoře na obzoru začneme

říkat Černá hora a kamennému vršku nad
námi Kamenný vrch.
Pokud v těchto místech začnou vznikat
obce či městské části, bývá v Čechách i na
Moravě celkem ustáleným zvykem přenášet
tento název i na ně. Nejedná se již však o pojmenovanou skutečnost (horu, pole apod.),
ale o přenesení tohoto názvu na obec, městskou část sídliště, či jakýkoli jiný obytný
soubor s vlastním názvem. Potom se přírodní útvar v případě prvním psaný s malým
písmem začne psát písmenem velkým, neboť
již nepojmenovanovává horu, kopec či brod,
ale obec na niž tento název přenesl.
Stejným způsobem vzniká i název sídliště
Kamenný Vrch, navzdory tomu, že městská
část se jmenuje Nový Lískovec. Kamenný
Vrch je obytný soubor a jako takový si zaslouží své správné pojmenování. Když se
vrátíme ke vzniku názvu, tak potom kamenný vrch (obě malá) bude jakýsi bezejmenný
vršek pravděpodobně převážně z kamení.
Pokud však tento vršek budeme chtít po-

S ordinačními hodinami péče specialistů nekončí
Po privatizaci zdravotnictví se změnil systém návaznosti ambulantních služeb u odborných lékařů, kteří si nyní sami určují pracovní dobu.
V některých případech se však může stát, že pacienti potřebují konzultaci či pomoc specialisty právě po ordinačních hodinách. Pak se obracejí
na pohotovost, kde slouží praktičtí lékaři, nebo zatěžují odborné nemocniční ambulance, což znamená pro zdravotní pojišťovny vyšší náklady
a přispívá k nárůstu finančních požadavků nemocnic, které jsou často
odůvodňovány právě těmito nároky.
Zatímco např. v Německu odděluje zákon ambulantní nemocniční
služby od privátních,u nás není tento systém návaznosti zdravotní péče
dosud vyřešen.
Přispět k řešení této situace, spojit svobodu se zodpovědností, přizpůsobit se potřebám pacientů a umožnit dostupnost speciální lékařské péče
i po ordinačních hodinách se snaží Sdružení smluvních lékařů ČR. Průkopníkem této soustavné starostlivosti o nemocné, hrazené z veřejného
pojištění, je toto sdružení v Brně. Jak nás informovala místopředsedkyně
celostátního sdružení MUDr.Marta Holanová, domluvili se tu členové
kolektivu odborných lékařů - neurologové, urologové, psychiatři, chirurgové, alergologové a imunologové, ortopedové, ušní, nosní a krční lékaři
a střídají se denně po ordinačních hodinách po telefonu, aby v případě
-potřeby konzu1tovali s pacienty jejích problémy, odpovídali na dotazy,
poskytovali rady, objednávali je nebo okamžitě pozvali do ordinace. Tuto
kolegialitu a vysokou odbornou i morální zodpovědnost pokládají brněnští specialisté za vizitku své prestiže.
Dosud však byla tato služba mála využívána, pravděpodobně také pro
nedostatečnou informovanost pacientů.
S lékaři spolupracuje Eurotel. Technicky zabezpečuje spojení s pacienty tak, že každá odbornost má své telefonní číslo,jehož prostřednictvím
se zájemce dovolá na službu vykonávajícího lékaře. V Brně a okolí bylo
rozdáno 50 000 kartiček, na nichž jsou uvedena kontaktní čísla pro jednotlivé odbornosti. Tak se pacient dovolá ke službu konajícímu lékaři.
článek napsala ing. Vlasta Svitákoyá, redigovala MUDr. Marta Holanová

jmenovat, nazveme ho Kamenný vrch. Slovo
vrch budeme psát stále s malým písmenem,
neboť se o vrch jako takový stále jedná, a to
že jde o právě jeden určitý kopec, který jsme
takto nazvali, jsme vyjádřili velkým K na začátku názvu. Tudíž Kamenný vrch je přírodní a zcela bezesporu po stránce významové
zůstává vrchem.
Jakmile na tomto kopci vznikne jakákoli
obec, název kopce se přenese do názvu obce,
potom se slovo vrch začne psát velkým písmenem, neboť se již nehovoří o vrchu, ale
jedná se zde o obec. A to zda Kamenný Vrch
je úředně uznaná městská část, či jenom
zcela neoficiální část Nového Lískovce na
českém pravopisu nic nemění.
Uznejme tedy konečně místo, kde žijeme,
za část obce a ne název kopce, dopřejme tomuto místu nárok na vlastní správný název,
opravme označení na trolejbusu, vlastní adresy na obálkách, své vizitky i svůj pravopis.
Přiznejme konečně, že naše sídliště má název Kamenný Vrch. Obě písmena velká.
Mgr. Ivana Káňová

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
v budově městských lázní
Ponávka 3a
tel. 545 214 946
Občanské sdružení NADĚJE Vás zve k návštěvě denního stacionáře pro seniory
v prvním patře budovy městských lázní
na ulici Ponávka 3a. Seniorům zde nabízíme možnost aktivního vyplnění volného času. Můžete se vykoupat v bazénu
a poté strávit příjemné chvíle v našem
stacionáři. Nabízíme aktivizační terapie,
poslech hudby, relaxační cvičení, ruční
práce a další tvořivé činnosti. Máte možnost dozvědět se zajímavé informace od
hostů, které pravidelně zveme. Stacionář je i místem k vytvoření přirozených
sociálních kontaktů. Podáváme kávu, čaj
a drobné občerstvení. Těšíme se na setkání s Vámi v pracovní dny od 8.00 do
15.30 hod.
Ing. Lucie Chabičovská
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školství

VÁNOČNÍ JARMARK NA ZŠ KAMÍNKY
Jednou z akcí, která byla naplánována na
naší škole již v září tohoto školního roku,
byl projekt s názvem „Vánoční Jarmark
2002“. Přes počáteční opatrnost a nedůvěru
se do akce zapojila téměř celá škola.

Během podzimu se postupně plánovaly
a připravovaly dárečky pro hosty Jarmarku,
připravovaly se prodejní stánky a průběh
celého projektu. Vše vyvrcholilo asi týden
před vlastní akcí. Od pondělí 9. prosince
celá škola žila jen Jarmarkem. Ve vestibulu
vyrůstaly nejrozmanitější prodejní stánky,
vrcholila příprava a výroba dárečků, jako
např.: přáníčka, figurky ze slaného nebo
vizovického těsta, krásně a zajímavě koře-

ním vysypané sklenice, perníčky a mnoho
dalších.
Ve čtvrtek 12. prosince od rána panoval
ve škole ruch a dělná nálady, trochu také
nervozita. Vše se dokončovalo, všichni
s napětím očekávali, jak celá akce
dopadne. Na výzdobě se podíleli
všichni, i naši nejmenší školáci.
Připravovali papírové vánoční řetězy. Okna atria zaplnily papírové
vystřihovánky, všude vonělo jehličí, purpura a vonné tyčinky. Před
15. hod. bylo vše připraveno, zboží
ve stáncích vyloženo na pultech,
„prodavači“ za pulty a všichni očekávali, jestli někdo přijde. Návštěvnost předčila veškerá naše
očekávání. Rodiče, tety i strýcové, babičky a dědečkové se
procházeli mezi nejrůznějšími novoročními či vánočními přáními, polštářky – mazlíky, prostíráními, svícny
na štědrovečerní stůl, keramikou, dárkovými taštičkami nebo krabičkami.
Bylo tolik věcí, že zcela jistě nebylo
problémem najít pro každého něco.
Nádhernou vánoční náladu podtrhlo
vystoupení pěveckého sboru s pásmem vánočních koled.

ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁŽKA,
RYBNICKÁ 45 PODPORUJE ZDRAVÍ
Naše mateřská škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví (MŠPZ). Do rodiny tzv. „zdravých MŠ“ jsme byli přijati již před
třemi lety.
V letošním školním roce nás čeká evaluace, která proběhne
v lednu 2003. Jde o zhodnocení práce celé školy za uplynulé tříleté
období a zároveň o obhájení našeho setrvání v síti MŠPZ.
Všechny činnosti dětí během dne vycházejí z Kurikula podpory
zdraví v MŠ. Koncepce tohoto projektu chce přispět ke vzdělávání
předškolních dětí. Ve svém důsledku, v celoživotní perspektivě
směřuje k člověku, který ví, jakou hodnotou je zdraví a snaží se
je udržovat a posilovat. Chápe také, že stav zdraví nebo nemoci
je výsledkem vzájemného ovlivňování řady složek – organizmu,
psychiky, osobnosti, vztahů, prostředí.
Režim dne v naší MŠ vychází z potřeb dětí a jejím také podřízen. Učitelky pracují s dětmi ve dvou věkově smíšených třídách. Po
příchodu do MŠ si děti mohou vybrat z pestré nabídky pracovních
nebo výtvarných činností a her.
V průběhu týdne mají děti možnost věnovat se hře na zobcovou
flétnu pod odborným vedením nebo mohou absolvovat předplavecký výcvik v Plavecké škole Krokodýl – to vše v dopoledních
hodinách.
Odpoledne zajišťuje naše MŠ kurz pohybové výchovy a výuku

Pohled na rozzářené děti a usměvavé
dospělé mnohokrát vynahradil vložené
úsilí. V rámci Jarmarku proběhla sbírka na
akci „Brněnský krokodýlek“, kterou vyhlásil
Masarykův onkologický ústav pro dětskou
onkologii. Bylo příjemné sledovat, jak se
o svoji sváteční náladu chtějí podělit nejen
dospělí, ale i děti, které přispívaly sice jen
několika korunami, ale zato se do sbírky
zapojili všichni účastníci Jarmarku. Při výsledném sčítání nás výše sbírky překvapila.
Za dvě hodiny trvání Jarmarku se vybralo
13 477 Kč. Tato částka byla poukázána na
konto „Brněnského krokodýlka“.
A jelikož se 1. ročník „Vánočního Jarmarku“ tak vydařil, již nyní se připravujeme
na jeho další pokračování, které si vyžádali
sami návštěvníci a děti. Ať se tedy vydaří
i „Vánoční Jarmark 2003“.
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angličtiny. Děti mají také garantovánu individuální logopedickou
péči pod vedením paní ředitelky.
Po celý školní rok využíváme krásnou školní zahradu – k pohybovým hrám, bobování, sběru přírodnin, koupání, výtvarným
činnostem.
Časté jsou v našem programu také návštěvy divadel, výstav,
prohlídka historického centra města, výlety, oslava Dne Země
a podobně.
V rámci ekologické výchovy vedeme děti k ochraně a péči o životní prostředí. Sbíráme hliník a PET lahve.
Těšíme se na Vaši návštěvu, naše telefonní číslo: 547 215 635.
Za kolektiv MŠ Rybnická ředitelka Bc. Yvona Šebestová

Zápis dětí do mateřských škol
v Novém Lískovci
Přihlášky se budou vydávat:
4. 2. 2003
od 12.00 do 17.00 hod.
5. 2. 2003
od 8.00 do 12.00 hod.
Rodiče si přinesou svůj občansky průkaz a rodný list
dítěte.
Vyplněné přihlášky se budou odevzdávat:
18. 2. 2003
od 12.00 do 17.00 hod.
19. 2. 2003
od 8.00 do 12.00 hod.
Ředitelky mateřských škol v Novém Lískovci
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INTRADE – OBUV spol. s r.o.

OXEL – baterie
Prodejna malo i velkoobchod

Libušina tř. 7, areál J. Meinl, Kohoutovice

• DĚTSKÁ, DÁMSKÁ, PÁNSKÁ OBUV
Slevy 200–390 Kč
• DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Punčochové zboží, deštníky, ortop. pomůcky, peněženky...
• KLIMATEX sportovní ošecení a prádlo
Otevřeno: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–11.30 hod.

MÉČĩV SEN
Vše pro déti od 0 do 15 let
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Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL:
alkalická tužková baterie LR6 – 12,70 Kč, alkalická mikrotužka LR03 – 12,80 Kč,
alkalická 9V baterie 6LF22 – 14,40 Kč (akce do vyprodání zásob), velký monočlánek
R20 – 10,70 Kč, malý monočlánek R14 – 7,60 Kč, tužková baterie R6 – 3,80 Kč,
mikrotužka R03 – 4,20 Kč, 9V baterie 6F22 – 14,40 Kč,
plochá baterie 3R12 – 18,90 Kč, nabíjecí tužková baterie 1100 mAh – 500 cyklů nabití
– 49,– Kč (akce do vyprodání zásob), tužková baterie R6H – za balení
po 10 ks – 24,90 Kč (akce)
POZOR – uvedené ceny jsou včetně DPH
www.oxel.cz, www.atcentrum.cz
Oblá 83, tel.: 547 246 854, mobil: 606 959 669, po–pá 8.00–16.30 prodejna Auto Top

Auto Top Centrum

Kamenný Vrch, Plachty 12
OtevĜeno: Po-Pá 10-17
608 747 595
608 430 486

Nabízíme a do komise pĜijímáme:

znaþkový dČtský a kojenecký textil
dČtská obuv, brusle, lyže
autosedaþky, hraþky, LEGO
koþárky, kola, cestovní postýlky
PĜíjem zboží do komise každou stĜedu

nabízí:
autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání s DO
• imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál
• konektory, pojistky, relé, spínače, sirény, reproduktory, průchodky atd.
• kompletní příslušenství k mobilním telefonům, hands free, baterie, pouzdra
• naše ceny: centrální zamykání univerzální 1 487 Kč, centrální zamykání s DO
2 969 Kč, autoalarm Eaglemaster EM 5200 2 671 Kč, autoalarm Jablotron CA320
4 066 Kč, mechanické zajištění řadící páky 5 200 Kč, pískování oken 490 Kč, hands free
univerzální 1 208 Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/7110 – 4 200 Kč.
• telefonní karty: GO 300 – 293 Kč, GO 500 – 485 Kč, Twist 400 – 385 Kč
Oblá 83, tel.: 547 215 109, po–pá 8.00–16.30 hod.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Svážná 17, Kamenný Vrch (u školy)
tel.: 547 223 054, mobil: +420 603 943 935
Akce: Akv. topítko s regulací 250 W jen 199 Kč (do vyprodání)
Nabízí: Klece pro ptáky, králíky, morčata, křečky i s výbavou od 299 Kč
• Oblečky pro všechny rasy psů • Veškerá exotická a terarijní zvířata
(na objednávku) • Mražené maso již od 15 Kč za 1 kg • ! EUKANUBA
– cena již od 89 Kč za 1 kg • Purina již od 32 Kč za 1kg, ke každému
celému balení granulí - DÁREK

Jiří Nový, Labská 5, 625 00 Brno

Opravy aut. praček
Tel. 547 354 025
záznamník celý den
602 561 263

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA FRANTIŠKA JÍLKA,
Vídeňská 52, 639 00 Brno
ve spolupráci s Nadačním fondem AMADEUS
Vás zve na koncert pořádaný v rámci cyklu koncertů

Opravy mikrovlnných trub,
automatických praček, el. sporáků
a domácích elektrospotřebičů

DĚTI A HUDBA

MICHAL RAŠOVSKÝ

Vystupují žáci ZUŠ Fr. Jílka z MČ Brno-Nový Lískovec
Koncert se uskuteční 27. 1. 2003 v 18.30 hodin
v kinosále ZŠ Svážná 9, Brno-Nový Lískovec

Tel.: 602 717 7 21,
547 223 314
Svážná 1 • 634 00 Brno

M kadeřnictví

Magdalena Zlotrgová

Provozní doba:
Po–Út 7–15 h, St–Čt 12–20 h, Pá 10–18 h, So (lichá) 8–12 h
Kontakt:
Úpatní 38, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 240 068

LADY FITNESS
VOLEJNÍČKOVÁ MAGDALENA
CENTRUM PRO ŽENY
Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec
• Posilovna
777 893 481
• Masáže
776 395 384
• Kadeřnictví
607 757 413
(dámské, pánské, dětské)
• Modeláž nehtů
776 885 108
(na objednávku)
pondělí–pátek

9.00–21.00 hod.

Občerstvení * Dětský koutek *
Pískoviště pro děti

NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY

ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ
fa JA-KO
Nouzové otevírání zámků (NON-STOP)
Mobil: 603 420 826
Od 1. 10. 2002 otevřená prodejna Svážná 28
PO–PÁ 14.00–18.00 hod.
výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů •
prodej zámků a kování • montáže bezpečnostních systémů • strojní ostření nástrojů a nářadí
• zámečnická výroba svařování

SLENDER LIFE
Oblá 43 – Kamenný vrch
Tel. 547 222 732

Zveme Vás na cvičení na
6 rekondičních stolech,
vhodné pro všechny věkové
kategorie – muže i ženy
– které Vám odstraní
přebytečné centimetry,
celulitidu a odstraní bolesti
zad a kloubů.
Do 10. 1. 2003 máme pro
Vás slevu!
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