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 Sběrový den v Kníničkách

V 2. pololetí se koná sběrový den v sobotu 1. 10. 2011 od 8.00 do 
12.00 hod. 
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné  
znovu upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou 
určeny pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07 
(např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dět-
ské autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitel- 
ného odpadu ze zahrad katalog 20 02 01 (tráva, listí, zelenina  

INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY

 Podmínky pálení rostlinného odpadu na otevřených ohništích

Spalování suchých rostlinných zbytků se dle Požárního řádu MČ 
Brno-Kníničky, který je součástí obecně závazné vyhlášky statutár-
ního města Brna, kterou se vydávají požární řády městských částí ve 
městě Brně, povoluje takto:

• duben – říjen každý den mimo neděli od 8.00 do 9.00 hod.
• listopad – březen každý den mimo neděli od 8.00 do 16.00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 
546 214 444.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích 
zařízení lze spalovat, v souladu s § 3 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb.,  
o ovzduší, jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plyn-
ná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nesmí být kontamino-
vána chemickými látkami.
Při pálení je třeba se chovat v souladu s ust. § 127 Občanského zá-
koníku a neobtěžovat sousedy kouřem. 
Spalovat jiný než rostlinný odpad zakazuje obecně závazná vy-
hláška města Brna č. 6/2005. Jiný odpad odevzdávejte ve sběrných 
střediscích nebo na sběrných místech v městské části (PET láhve,  
papír, sklo a textilní materiál).

  Sběrná střediska

Pro občany MČ Brno-Kníničky jsou k dispozici tyto nejbližší sběrná 
střediska v Bystrci:

• na ulici Páteřní (tel. číslo 606 914 815)
pondělí 13.00–18.00 hod.
úterý až pátek 9.00–13.00   14.00–18.00 hod.
sobota 9.00–14.00 hod.
neděle 9.00–13.00 hod.

  
• na parkovišti v ulici U Zoologické zahrady (tel. číslo 609 914 814)

pondělí 13.00–17.00 hod.
úterý až pátek 8.00–12.00   13.00–17.00 hod.
sobota 8.00–12.00 hod.

Více informací o podmínkách, cenách a odebíraných odpadech na-
jdete na www.sako.cz 
Apelujeme na občany, aby využívali sběrná střediska, sběrné kon-
tejnery v městské části. Znovu se začínají objevovat černé skládky  
v okolí Kníniček nebo se množí odkládání domovního odpadu u od-
padkových košů podél řeky, na zastávkách autobusů apod.
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a objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce 50 cm), a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnika-
jících! Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů (řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid 
odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro železný odpad.

Do kontejnerů na sběrových dnech tedy nelze odebírat např.:
elektrozařízení či elektroodpady (televize, monitory, PC, lednice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky atd.), zářivky, úsporné žárovky.  
Dále stavební odpady (stavební suť, sádrokartony, dveře, okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení atd.)  
a nebezpečné odpady (obaly od barev, barvy, tiskařské barvy, tonery, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, ba-
terie, akumulátory atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET láhve.

 
  Kontakty úřad

Jméno, funkce telefon e-mail
Bc. Martin Žák, starosta

Ing. Václav Hrnčíř, místostarosta *

546 221 550
724 150 602
546 221 550

starosta@brno-kninicky.cz

místostarosta@brno-kninicky.cz
Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice 546 221 550

725 112 409
tajemnik@brno-kninicky.cz

info@brno-kninicky.cz
Marie Dvořáková, účetní a rozpočtářka 546 210 216 dvorakova@brno-kninicky.cz

Ing. Lukáš Bezděk, vedoucí stavebního úřadu

Mgr. Lucie Karpíšková, právník stavebního úřadu

546 220 051
725 111 009
546 223 539
725 111 009

stavebni@brno-kninicky.cz
bezdek@brno-kninicky.cz

karpiskova@brno-kninicky.cz

* p. místostarosta je k dispozici na úřadě pro veřejnost každou středu od 15.00–17.00 hod.

  Vaše cesty k bezpečí

Vaše cesty k bezpečí je společný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravské-
ho kraje a Diecézní charity Brno. V rámci informovanosti obyvatel je úřad povinen občany připravit na možné mimořádné události.  
Budeme se Vám snažit v každém zpravodaji předat užitečnou radu, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás mo-
hou v běžném životě zaskočit.

  Povodně

Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo 
koryto vodních toků a může způsobit škody, anebo voda nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo je její od-
tok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 
Rozlišujeme 2 typy povodní: 
– přirozená povodeň, která je způsobena přírodními jevy, jako je tání, dešťové srážky, chod ledů
– zvláštní povodeň, která je způsobena civilizačními vlivy např. poruchou vodního díla, která může vést až k havárii jako je protržení hráze
Závažnější je povodeň zvláštní, která může nastat znenadání a její dopady by byly katastrofální. Vznik této povodně je však méně prav-
děpodobnější než vznik přirozené povodně. V posledních letech představují vážné ohrožení hlavně náhlé přívalové deště, které způsobu-
jí tzv. „bleskové povodně“. Kde během několika minut dochází k zaplavení i takových území, která se nacházejí mimo záplavové oblasti. 
Více informací o přívalových deštích se dozvíte v dalším díle „Jak se chránit před extrémními klimatickými jevy“.

Jaké rozlišujeme stupně povodňové aktivity (SPA):
1.  SPA = BDĚLOST 
 –  nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny tohoto nebezpečí
 –  stav bělosti rovněž nastává vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby,
 –  při tomto stupni ještě nedochází k rozlivům toků, a tedy ani k hmotným škodám na majetku.

2. SPA = POHOTOVOST
 –  vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale zatím nedochází k větším rozlivům a ško-

dám mimo koryto,
 –  při tomto stupni dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku,
 –  dochází k zaplavování příbřežních luk a porostů,
 –  aktivují se povodňové orgány a další složky povodňové služby.
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3. SPA = OHROŽENÍ
 –  Vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodní při bez-

prostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohro-
žení majetku a životů v zaplavovaném území,

 –  Při tomto stupni dochází k zaplavování měst a obcí, a proto 
se provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce.

Jak se na povodně připravit:
a) dlouhodobá příprava:
 –  pro stavbu obydlí si vytipujete místo, které nebude zapla- 

veno. Jste-li rozhodnuti stavět v místě kde hrozí povodeň  
(pasivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte se zvý-
šenými náklady na úpravu obydlí a také s neochotou pojišťo-
ven při pojištění domu.

 –  zjistěte si do jaké výšky může být dům zaplaven při přirozené 
povodni a za jak dlouho k vám dorazí průlomová vlna při 
zvláštní povodni.

b) krátkodobá příprava (těsně před opuštění obydlí):
 –  připravte svůj vůz k evakuaci, nebo ho raději včas odvezte  

na bezpečné místo,
 –  odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata,
 –  připravte si prostředky pro zabezpečovací práce např. pytle 

s pískem,
 –  uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie,
 –  uhaste otevřený oheň v topidlech,
 –  připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny,
 –  informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace 

přemístíte, přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou 
ohrožena povodní např. vyšší patra domu,

 –  utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech,
 –  sledujte zprávy sdělovacích prostředků, odstraňte nebo za-

jistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy,
 –  v budově v možném dosahu vody nenechávejte nebezpečné 

látky např. chemikálie,
 –  řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů,
 –  při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.

Co dělat po povodni:
a) kontrola obydlí:
 –  statická narušenost,
 –  obyvatelnost bytu, domu,
 –  rozvody energií (plyn, elektrika),
 –  stav studny,
 –  stav kanalizace a rozvodů vody,
 –  pokud neklesne voda hladina spodní vody, nečerpejte vodu 

ze sklepů domů (hrozí nebezpečí zborcení domu).

b) pokyny hygieny:
 –  likvidace potravin zasažené vodou,
 –  likvidace polních plodin zasažených vodou,
 –  likvidace uhynulých domácích zvířat (vždy s použitím ochran-

ných prostředků),
 –  nahlášení hygieně výskyt úhynu cizích domácích a divokých 

zvířat,
 –  nepít vodu z místních zdrojů, pokud není hygienou schvá-

lena jako voda pitná.

c) informace o místech humanitární pomoci a případně si lze na 
 městském úřadě vyžádat:
 –  finanční pomoc,
 –  pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
 –  potřebné nářadí na likvidaci povodňových škod,
 –  další dezinfekční a ochranné prostředky.

d) obnova studní a zdrojů pitné vody:
 –  vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
 –  chemické ošetření vody ve studni,
 –  laboratorní prověření kvality vody,
 –  povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné 

vody.

e) kontaktovat pojišťovnu ohledně náhrady škody:
 –  ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými 

podmínkami,
 –  vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte,
 –  po uzavření šetření bude následovat odškodné.

f) aktivní zapojení při likvidaci následků povodně:
 –  informace o možném zapojení při obnově lze získat na měst-

ském úřadě,
 –  jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a ne-

mocným lidem,
 –  dodržujte pokyny územně příslušných úřadů,
 –  dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na územích 

zasažených povodněmi, nechte si řádně ošetřit každé ote-
vřené zranění,

 –  nepodceňujte nebezpečí dlouhodobé práce v extrémních 
podmínkách,

 –  vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou ne-
zbytná a je vhodné ji co nejvíc využívat.

Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně 
opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která 
obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro Vás. 
Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás připravena u Vašeho autorizovaného 
servisního partnera ŠKODA.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Malá knížka plná 
velkých slev

JE & NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sekova_knizka_V2_CZ_DYN_597851834eaa4e799074aa9160e021c1_indd   1 8/17/2011   1:04:59 AM
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  Město poskytuje půjčky z fondu bydlení

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných 
domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna 2x ročně vý-
běrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města-Magistrát 
města Brna-Úsek hospodářský-Bytový odbor-Půjčky z FRBmB). O půjčky mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do  
15. 10. 2011 nebo od 1. 12. 2011 do 15. 1. 2012. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru MMB, Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, 
kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení město nepožaduje ručitele.  
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve pro spěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce  
vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katas-
tru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město 
výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovském nám. 3, dveře č. 280 
a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.

účel půjčky lhůta 
splatnosti horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč rodinný dům 
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/bytová jednotka

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/bytová jednotka

odstranění zemní vlhkosti (dodatečná izolace atd.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, vč. klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, 
oprava balkonu

5 let 120 tis. Kč/bytová jednotka

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě 
nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/bytová jednotka

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/bytová jednotka

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě 
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/BJ v bytovém domě 
200 tis. Kč/rodinný dům

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v bytovém domě 
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/bytová jednotka

zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková

   

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÉ EVIDENCE

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Tel.: 731 690 080
www.eurokombrno.cz 

MINIšKOLKA KVÍTEK 
PRO DěTI OD 1,5 ROKU. 
DOPOLEDNÍ PROgRAM.

V PROSTORáCH OC MAx, 
KUBÍČKOVA ULICE 

Informace a zápis na školní rok 2011/2012 
na tel.: 604 840 740 a 605 387 456
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BURzA sPORtOvNíCh POtŘEB A zIMNíhO OBlEČENí
V pátek a sobotu 4. a 5. 11. 2011 se uskuteční v Kníničkách v tělocvičně a přilehlých prostorách burza zimních sportovních potřeb a zimního 
oblečení.

Příjem do komise: v pátek 4. 11. 2011 od 16.30 do 20.00 hod.
Prodej: v sobotu 5. 11. 2011 od 9.00 do 12.00 hod.

Výdej a vyplácení: v sobotu 5. 11. 2011 od 12.30 do 14.00 hod.

Prodávající si vyzvedne a čitelně podle vzoru vyplní přijímací formulář, který s sebou přinese s nabízenými věcmi. Formulář bude možné 
si stáhnout na webové stránce www.kninicky.eu nebo vyzvednout na ÚMČ Brno-Kníničky, případně v zádveří Mš Studánka v Kníničkách 
nebo na adrese: Brno-Kníničky, K Bukovinám 16.

K prodeji bude přijímáno vybavení a oblečení v čistém a funkčním stavu v minimální prodejní ceně 50 Kč za kus, čitelně označené cedulkou 
s velikostí a cenou. Maximální počet přijatých věcí od jednoho prodávajícího je 20 kusů. 
Za každou věc přijatou k prodeji uhradí prodávající nevratný manipulační poplatek 2 Kč. 
Z prodaného zboží bude prodávajícímu stržen poplatek ve výši 10 % z prodejní ceny do maximální částky 100 Kč.
Organizátoři burzy si vyhrazují právo nepřijmout do prodeje některou věc pro její zjevné poškození či jiný důvod neprodejnosti.  
K prodávaným věcem není poskytována ani organizátorem ani prodávajícím žádná záruka. Vstup je zdarma. 

Zájemci, kteří by chtěli pomoci s organizováním burzy, jakož i ostatní, kteří by chtěli zodpovědět nějaký dotaz, nechť se obrátí na Mgr.  
Antonína Fillu na tel. č. 723 466 940, případně e-mail: antonin.filla@seznam.cz. 

Znáte-li Brno, určitě znáte také hotel 
AVANTI. Nachází se přímo proti plavec- 
kému areálu za Lužánkami, téměř ve 
středu města a jen těžko ho můžete 
přehlédnout.

Hotel AVANTI situovaný vedle Hokejové 
haly dětí a mládeže za Lužánkami prošel 
kompletní rekonstrukcí a 13. 5. byl 

4 hvězdičkový. Nabízí 
ubytování v nově vybavených pokojích 
a apartmánech až pro 250 osob. Hostům 
může zpříjemnit jejich pobyt zbrusu nové 
wellness centrum a bowling.

Hotel disponuje devadesáti dvou- 
lůžkovými pokoji a osmi apartmány. 
Klimatizace, trezor, fén a lednice-
minibar jsou samozřejmostí.

Pro hosty a návštěvníky je připraveno nové
parkoviště, zvětšené o dalších dvacet míst.

Hotel dále nabízí kongresové sály
a salonky s celkovou kapacitou 350 osob.
Jsou ideální pro pořádání konferencí,
školení, banketů, prezentací, seminářů,
plesů, večírků, rautů, svateb, promocí nebo

konferenční prostory jsou navíc vybaveny
nejmodernější audiovizuální a prezen-
tační technikou.

Na webových stránkách hotelu naleznete
ON-LINE rezervační systém, který Vám
zajistí pohodlné provádění Vašich
rezervací.

Gastronomické služby hotelu jsou
poskytovány ve dvou restauracích
s celkovou kapacitou 180 míst a Café baru
pro pětadvacet osob. Těšit se můžete na
tradiční českou kuchyni.

AVANTI Hotel 
Střední 61, 602 00 Brno 

e-mail: hotel@hotelavanti.cz 

Recepce 
tel.: +420 541 510 111, 211 
fax.: +420 541 219 863 

více na www.hotelavanti.cz 

Nyní

čtyřhvězdičkový!

V našem novém WELLNESS najdete odpo- 
činek a relaxaci po náročném dni. K dispozici 
je 
lavice a solární louka. Celý prostor lze 
objednat pouze pro Vás jako tzv. privat.
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hledáme rodinný dům, pozemek 
pro výstavbu domu nebo byt 

v novostavbě.

Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o.,
realitní agentura. 

Tel.: 545 213 311, 602 501 388
info@dvl.cz.

Naléhavě hledám RD v Kníničkách,
do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: 775 667 214

z·¯Ì 2011

PODěkOváNí
O letošních prázdninách připravil náš oddíl TOM Rokytná 409 ve spolupráci s ÚMČ Kníničky, dva příměstské tábory.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi Martinu Žákovi za podporu při konání táborů i za podporu,která se dostává našemu 
oddílu a tak můžeme následně přijímat více dětí. Poděkovat bych také chtěla paní ředitelce Zrostové z Mš Studánka za zapůjčení stolečků 
a židliček. Jménem svým i všech dětí děkujeme ÚMČ Kníničky za zapůjčení trampolíny, děti z ní byly nadšené a měla velký úspěch.

Regina Böhmová

Mš SAFIRKA VáS ZVE NA DEN 
OTEVřENýCH DVEřÍ! 

V sobotu 17. září, 14–17 hod. 
k příležitosti otevření nového hřiště! 

VÍCE NA WWW.SAFIRKA.CZ.

ANgLICKá šKOLKA SAFIRKA  
V KOHOUTOVICÍCH PřIJÍMá 

BěHEM šKOLNÍHO ROKU 2011/12  
DěTI OD 2,5 LET DO ANgLICKÉ TřÍDy! 

Více na www.safirka.cz nebo 
tel. 607 733 055.
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Výletní hospoda
PRINCEZNA

z·¯Ì 2011

klUB sENIORů kNíNIČkY
Dovoluji si pozvat zájemce na první setkání Klubu seniorů Kníničky 
ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 10 do 12 hodin v prostorách nástavby  
krčku tělocvičny v Kníničkách. 
Setkání se zúčastní paní Dana Žižkovská z Klasu – Klubu aktivních 
seniorů, který působí pod Centrem pro rodinu a sociální péči se  
sídlem V Brně, Josefská 1.

Program prvního setkání:
– Seznámení se s možnostmi náplně klubu.
– Prezentace činnosti Klubu aktivních seniorů. 
– Vaše návrhy dalších možných činností na setkáních.

Chceme se scházet 2x za měsíc v prostorách nástavby krčku tělo-
cvičny v Kníničkách, besedovat o tom, co nás zajímá, zábavnou  
formou procvičovat paměť a soustředění, cvičit mozek luštěním  
rébusů a hádanek, procvičovat motoriku.
Můžeme se seznamovat se svými koníčky, od ručních prací, zahrádek 
a třeba vaření, vzájemně se učit, podle zájmu členů podnikat vy-
cházky do zajímavých míst Brna a okolí a tématické zájezdy.
Činnost klubu bude doplněna zajímavými přednáškami pozvaných 
lektorů s různou tématikou. 

 Na setkání s Vámi se těší   
Hana Juránková 

zRCADlO
Mám doma staré zrcadlo,

snad po babičce už,
má popraskaný rám

a v rýhách zaschlou růž.

Na jeho hladkém povrchu
prasklinky v jeho lesku,
tak jako vrásky na tváři

si vyhlubují stezku.

Jak já se mu dnes podobám,
dřív oči plné jasu,

když do něj dneska pohlédnu,
vidím to dílo času. 

Nenech se ale oklamat,
zrcadlo jenom studí,

nelomcuje s ním radost, pláč
a horké srdce v hrudi.

Ach srdce moje neklidné
po lásce touží zas

i když pel mládí, hladkou tvář
spálil už stáří mráz.

Nad tělem stáří vítězí,
však duše – ta se vzpírá!
přátelství, láska, naděje

v ní poslední umírá…

autor: Babi Soňa, Brno-Bystrc
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Ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce voz  ŠKODA:

Ceníte si v rnosti? My ano, proto Vás za ni odm níme

AUTOSALON HORA CZ a.s.
Štoura ova 1a
635 00 Brno
Tel.: 546 215 573-4
www.skoda-auto.cz
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