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Vážení spoluobčané, rád 
se s vámi opět setká‑

vám na stránkách naše‑
ho zpravodaje, kde mám 
možnost informovat vás 
o všech aktivitách naší rad‑
nice, zvláště pak o všech 
připravovaných i již realizovaných 
stavebních akcích. Stále je co zlep‑
šovat a opravovat.

Naše sídliště tu existuje již té‑
měř padesát let, a tak není divu, 
že stavební opravy a úpravy jsou 
mnohdy více než nutné. Dovolte 
mi, abych vás alespoň krátce infor‑
moval o tom, co probíhá a co se 
v následujících dnech připravuje.

Jako první bych moc 
rád zmínil realizaci druhé 
etapy rekonstrukce ZŠ 
a MŠ Elišky Přemyslovny, 
která spočívá v přístavbě 
nové tělocvičny a nových 
odborných i kmenových 

učeben. Přes nepřízeň počasí 
v zimních měsících práce pokra‑
čují nezadržitelným tempem ku‑
předu a termín dokončení bude 
splněn. To znamená, že od září 
budou moci školáci z této ško‑
ly využívat ke svému vzdělávání 
nové prostory.

Stále probíhá rekonstrukce elek‑
troinstalace s následnou výmalbou 

ve společných prostorách v obec‑
ních bytových domech. Zde by 
měly práce skončit v letošním roce.

Těsně před zahájením jsou dvě 
akce, u kterých máme vysoutěže‑
no a jsou již podepsány smlouvy 
s realizačními firmami. Jde o vý‑
měnu výtahů v domech zvlášt‑
ního určení na ulici Kosmonautů 
17 a 19. Stávající výtahy zde budou 
nahrazeny evakuačními výtahy. 
Z povahy určení těchto domů je 
tato výměna nutná pro zajištění 
bezpečnosti obyvatel, kteří tyto 
domy obývají. Evakuační výtahy 
jsou specifické v tom, že fungu‑
jí po určitou dobu i po výpadku 

nebo v případě požáru či vypnutí 
elektrické energie, protože mají 
vlastní bateriový zdroj napájení. 
Samozřejmostí u těchto výtahů 
je i požární odolnost. Druhá akce 
se týká bazénu a bazénové haly 
na ZŠ Labská, kde dojde ke kom‑
pletní výměně dlažeb a obkladů. 
Novou izolaci a obklad dostane 
i bazénová vana.

Stavební povolení jsme v mi‑
nulých dnech obdrželi na akci 
zasklení balkónů a očištění fasá‑
dy obecních bytových domů na 
ulici Labská 29–37. Fasáda je zde 
zasažena plísní. 

(Pokračování na str. 2)
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Práce na 2. koleji v trase Brno-Zastávka finišují
Na projektu Elektrizace trati vč. 

PEÚ Brno ‑Zastávka u Brna, 
1. etapa běží práce naplno. Zho‑
tovitel, sdružení Skanska, a. s. + 
Elektrizace železnic Praha i přes 
nepříznivé dlouho chladné počasí 
začátkem roku pokračoval ve vý‑
luce II. koleje a v pracích na most‑
ních objektech a protihlukových 
stěnách, aby stihl ukončit výluku 
dle smluvního harmonogramu 
k letošnímu 2. červenci.

Zároveň probíhaly práce na ná‑
stupištích, a to i na nástupišti nově 
zbudované zastávky Starý Lísko‑
vec. „Po provedení hrubých zem‑
ních prací a zbudování podkladu 
nástupiště jsme postavili hranu 
nástupiště a mezi hranami začali 
budovat těleso nového ostrovního 
nástupiště. Nově budou ve Sta‑
rém Lískovci dvě nástupištní hrany. 
Aktuálně dokončujeme práce na 
kabelových vedeních na nástupišti 

pro osvětlení a další inženýrské sítě 
a chystáme se nástupiště dláždit,“ 
uvedl projektový manažer spo‑
lečnosti Skanska Ondřej Zedník. 
V podchodu bude proveden spe‑
ciální protiskluzný postřik rampy 
na nástupiště, aby byla chůze po 
ní byla bezpečná i v horších klima‑
tických podmínkách.

Po ukončení výluky mezi Brnem 
a Střelicemi budou ve výluce pro‑
bíhat intenzivní práce ve Střelicích 
a v kolejích ve směru na Tetčice.

Petra Havrlantová, Skanska, a. s.

Okolnosti budoucího zprovoz‑
nění zastávky ve Starém Lískov‑
ci byly podrobně popsány loni 
v říjnovém
čísle zpravodaje. Ten je nyní do‑
stupný na webových stránkách 
městské části.

Velké putování za poznáním 
Knihovny Jiřího Mahena

Postrádáme vás i s našimi 
knihami

Cesta je cíl. A nejlepší je podnik‑
nout takové cesty, které jsou 

nejen zábavné, ale i obohacující. 
A přesně takové jsou cesty, které 
vedou do Knihovny Jiřího Mahena. 
Proto si v rámci oslav stoletého 
výročí knihovna připravila velkou 
poznávací hru s  názvem Velké 
putování za poznáním Knihovny 
Jiřího Mahena.

V rámci hry musí soutěžící na‑
vštívit alespoň 12 poboček, a to 
v době od 1. 6. do 30. 9. 2021, spl‑
nit na každé úkol a získat za něj 

symbolický znak. Ten mu bude ná‑
sledně vlepen do osobního průka‑
zu, který si může založit v jakékoli 
z poboček nebo jej stáhnout na 
webu knihovny. Každý, kdo průkaz 
odevzdá, získá malý dárek a bude 
mít šanci vyhrát větší cenu. Mezi 
odevzdanými průkazy se bude lo‑
sovat v době od 4. 10.–10. 10. 2021 
a bude vybráno 5 výherců. Cílem 
hry je seznámit veřejnost se všemi 
pobočkami knihovny a jejich bo‑
hatým fondem a pestrou činností.

KJM Starý Lískovec

Milí čtenáři, dveře Knihovny 
Jiřího Mahena jsou opět ote‑

vřeny, proto vás zveme, abyste za‑
vítali do našich prostorů a vybírali 
si literaturu přímo z našich polic. 
Také vás chceme požádat, abyste 
vrátili všechny knihy, u nichž vypr‑
šela výpůjční lhůta, jelikož výpůjč‑
ky již automaticky neprodlužuje‑
me a od května se znovu účtují 

sankční poplatky za nevrácené 
knihy. Čím dříve tedy budou knihy 
opět doma v knihovně, tím méně 
vás to bude stát. Proto knihy, pro‑
sím, vraťte co nejdříve. Ústřední 
knihovna a všechny pobočky jsou 
otevřené ve standardních otevíra‑
cích hodinách, pro více informací 
se podívejte na web KJM. Těšíme 
se na vás! KJM Starý Lískovec

(Dokončení ze str. 1)
V současné době připravujeme 

výběrové řízení na dodavatele této 
stavby. Po výběru dodavatele ne‑
bude již nic bránit tomu, aby tato 
akce byla realizována. Odhaduji, že 
k tomu dojde ve druhé polovině 
letošního roku.

Pro ping pong milující spoluob‑
čany mám dobrou zprávu. Právě 
byla zahájena instalace čtyř ping‑
pongových stolů, u kterých bude 
možnost se tomuto sportu věno‑
vat. Nové stoly budou umístěny 
u vícegeneračního hřiště na ulici 
Bosonožská, na ploše mezi ulicemi 
Irkutská a Bosonožská, U Pošty 9 
a u domu Kosmonautů 9.

Dopravní hřiště ve vnitroblo‑
ku na ulici Dunajská 37–45, které 
vidíte na přiložené fotce, dostalo 
nové vodorovné dopravní značení.

A jako poslední bych chtěl uvést 
založení nových květnatých luk. Na 
několika místech v naší městské 

části dochází k odplevelení trav‑
natých ploch a následnému výsevu 
semen různých lučních kvetoucích 
rostlin. Věřím, že díky tomu tato 
místa zkrásní a oko každého z nás se 
pohledem na kvetoucí místa potěší.

Milí spoluobčané, epidemiolo‑
gická situace se zlepšuje natolik, 
že se snad v krátké době vrátíme 
k normálnímu životu. Přeji nám to 
všem, protože doba, kterou jsme 
prožívali, nebyla jednoduchá pro 
nikoho z nás. Chtěl bych ale zde 
na tomto místě apelovat na zdravý 
rozum a opatrnost každého. Cho‑
vejme se odpovědně k sobě i ke 
svému okolí. Poučme se z nedávné 
historie a chovejme se tak, aby‑
chom se z toho normálu neocitli 
zase ve stavu, kdy nebudeme moci 
dělat nic a v mnohých věcech bu‑
deme omezováni. Přeji vám všem 
pevné zdraví a vše jen to dobré.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty
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Tramvaj do kampusu: tunel už bude celý odtěžený
Starolískovecký zpravodaj 
ve spolupráci s  Dopravním 
podnikem města Brna a zho‑
tovitelským sdružením firem 
FIRESTA – Fišer a METROSTAV 
přináší další aktuální informa‑
ce o průběhu stavby tramvaje 
z Osové do kampusu.

Nejvíce se nyní pracuje v pod‑
zemí. Již zhruba na sto me‑

trech tunelu ze strany od Osové 
jsou hotové podlahy. V oblasti, kde 
prochází tunel těsně kolem výš‑
kových domů, jsou tedy již stěny 
rozepřeny podlahou. Tím se tunel 
staticky ještě více zastabilizoval. 
V následujících týdnech bude od‑
těžena i zbývající část tunelu od 
Domova pro seniory po zastávku 
Nová Jihlavská

Na zastávce Nová Jihlavská je 
dokončena izolace a začalo její 
zasypávání.

Úsek pod ulicí Jihlavská je do‑
končen, zaizolován a  zasypán. 
V nejbližších týdnech bude obno‑
vena rampa Bítešská a v létě dojde 

k demontáži provizorních mostů.
1. 5. byly zahájeny práce na pů‑

vodní trati kolem zastávky Osová. 
Jak už jsme zde popisovali, do půlky 
září by mělo v celém úseku dojít ke 
snížení úrovně koleje, aby bylo mož‑
né kolej napojit na tunel a současně 
aby bylo možné tam osadit lávku 
pro pěší s bezbariérovým přístupem.

Zastávka Osová bude odsunu‑
ta cca 100 metrů směrem k cent‑
ru, bude doplněna o přístupové 
chodníky, výtahy, nové vybavení, 
povrchy a podobně.

Na napojování Osové na nový 
tunel se začne intenzivněji praco‑

vat hned poté, co dojde ke zpro‑
voznění ulice U Penzionu. Potom 
totiž bude možné uzavřít ulici 
Okrouhlou, čímž vznikne prostor 
pro práce na Osové.

Jsou dokončeny všechny nosné 
části opěrných zdí na vyústění z tu‑
nelu před nemocnicí. Prostor mezi 
nimi je odtěžen na finální výšku 
a osazují se obkladové tvárnice 
z betonu

Ve druhé polovině června za‑
čne výluka trolejbusů v oblasti 
zastávky Nemocnice Bohunice. 
Trolejbusy budou jezdit jen do 
zastávky Kamenice a dále bude 

pokračovat náhradní autobuso‑
vá doprava. V  točce trolejbusů 
u nemocnice bude poté probíhat 
výměna konstrukčních vrstev ko‑
munikací a dojde k přebudování 
točny do nové podoby. Trolejbu‑
sy by se sem podle plánu měly 
vrátit v druhé polovině září, kdy 
už bude mít přestupní terminál 
nový vzhled.

Martin Langer, manažer 
projektu, FIRESTA‑Fišera

Zhotovitel Firesta a Metrostav 
děkují všem občanům za tole‑
ranci k výstavbě a za respek‑
tování stanovených průchodů 
staveništěm. Případné dotazy 
směřujte prosím na email sali‑
nounakampus@dpmb.cz
Informace o uzavírkách najde‑
te také na webu městské části 
https://www.stary‑liskovec.cz/
cs/deni‑v‑mc/
Videa ze stavby najdete na 
facebookové stránce Šalinou 
na kampus.

Pro ročníky: 2009-2012

Vlastimil Staník
Tel.: 732 359 959

Pro ročníky: 2013 a mladší
Martina Ryšavá
Tel.: 725 033 126

TJ Tatran Starý Lískovec
pořádá fotbalový nábor

TJ Tatran Starý Lískovec 
Klobásova 79, 625 00 Brno

Kluci, holky, chcete hrát fotbal?
Poznat fajn partu a užít si spoustu legrace?

Tak neváhejte a přijďte mezi nás!
Ať jsi holka nebo kluk, budete u nás vítání.

Kontakt: 

Místo konání: 

Krásné travnaté hřiště hned vedle koupaliště poblíž dětského hřiště.

Zveme všechny maminky i tatínky. Vezměte svoje ratolesti
a přijďte se za námi podívat a vyzkoušet si trénink. Sport
je nejlepší prevence proti nemoci a zábava pro všechny. 
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Opakované projednání návrhu nového územního plánu

Odpočiňte si v přírodních zahradách Lipky

Projektové vyučování 
ve 2.C: Čtení nás baví

Příprava nového brněnského 
územního plánu pokračuje do 

další fáze. Veřejnost teď bude mít 
možnost seznámit se s upraveným 
návrhem. Návrh bude zveřejněn 
v  květnu, opakované veřejné 
projednání se bude konat v červ‑
nu. Veškeré informace a termíny 
budou s předstihem vyvěšeny na 
úředních deskách magistrátu měs‑
ta a městských částí a na Portálu 
územního plánování města Brna 
(www.upmb.brno.cz).

V  loňském roce představi‑
li zástupci města Brna, Odboru 
územního plánování a rozvoje Ma‑
gistrátu města Brna a Kanceláře 
architekta města Brna návrh no‑
vého územního plánu. V červnu se 

konala dvě veřejná projednání ná‑
vrhu na brněnském výstavišti. Na 
základě uplatněných připomínek 
a námitek, stanovisek dotčených 
orgánů a připomínek městských 
částí byl návrh nového územního 
plánu upraven a v červnu bude 
opětovně projednán.

Celkem dorazilo k návrhu přes 
8200 podání, což je dohromady 
přes 36 tisíc jednotlivých námitek 
a připomínek.

V tak velkém městě jako je Brno 
přitom vstupuje do přípravy územ‑
ního plánu celá řada aktérů, kteří 
mají rozdílné a často protichůdné 
zájmy. Nelze proto vždy najít jedno 
univerzální řešení.

Brno má v současné době je‑

Nebuďte zavření doma, pojďte radši do 
zahrad! Odpočiňte si od práce i starostí 

a načerpejte energii z bující zeleně v přírod‑
ních zahradách Lipky – v okolí lesů i uprostřed 
rozpáleného města. Během oslavy Víkendu 
otevřených zahrad 12.–13. června čeká návštěv‑
níky spousta komentovaných prohlídek, hmyzí 
stezky pro děti a koberce květin, ale užijete si 
třeba i táborák. Celé léto se můžete těšit na další 
semináře a akce pod širým nebem.

Brány zahrad na Lipové, Jezírku a Rozmarýn‑
ku se otevřou v sobotu 12. června od 10 hodin. 
V přírodní oáze v centru Brna na Lipové jsme 
připravili inspirační čtenářský koutek a aktivity 
děti. Na osvěžení si společně vyrobíme bylin‑
kový nápoj. „Přijďte po dlouhé zimě zrelaxo‑
vat nebo se dozvědět něco nového o prvcích 
a principech přírodních zahrad. Vezměte s se‑
bou i malé děti. Ty si mohou užít samoobsluž‑
nou stezku s hmyzím tématem,“ zve vedoucí 
Lipové Alena Uhříčková.

Ukázková zahrada Rozmarýnku v Jundrově 
seznámí zájemce s principy permakulturního 
zahradničení. Pro nejmenší bude připravená 
hravá zahradní stezka s úkoly a pozdravit se 
budete moct se všemi zvířecími kamarády, 
které chováme. To zahrada Jezírka u Soběšic 
má nejblíže k lesnímu biotopu, ale návštěvníci 
tu naleznou i záhony trvalek a letniček a děti se 
vyřádí na novém hřišti Veverčí stezka. Seniory 
čeká na Jezírku 14. června speciální akce Léto 
v zahradě, kde nebude chybět ani tvoření z pří‑
rodních materiálů.

V neděli 13. června vás rádi přivítáme v za-
hradě U Řeky kousek od Kamenné. „Kromě ko‑

mentovaných prohlídek si můžete poslechnout 
expertku na přírodní zahrady Hanu Pivečkovou 
a zapojit se do komunitního vymýšlení dalších 
prvků rodící se klimatické zahrady v prostoru 
okolo přístupové lávky,“ láká zahradnice Dana 
Křivánková. Zvídaví návštěvníci můžou pro‑
zkoumat hmyzí hotel, vyzkoušet terapeutické 
prvky nebo jen tak odpočívat v zeleni. Velkou 
premiéru čeká slámové bludiště pro dobro‑
druhy všeho věku. Pokud si přinesete dobroty 
k opékání, oheň a náčiní budou k dispozici!

Během léta a podzimu ve specializovaných 
seminářích poradíme, jak na řez ovocných stro‑
mů, mikroaranžmá nebo vyvýšené záhony, 
zájemcům ukážeme, jak přilákat do zahrady 
ptáky a umožnit jim bezpečné hnízdění, a na‑
konec zahradu společně zazimujeme. Pokud 
vše půjde dobře, budeme se moct venku potkat 
bez omezení, ale raději sledujte aktuální situaci 
na webu www.lipka.cz/kalendar ‑akci.

Zuzana Slámová, Lipka

V pátek 7. května probíhala ve třídě soviček projektová výuka na pod‑
poru čtení. Cílem projektu bylo u žáků rozvinout zajímavou formou 

zájem o čtenářství a čtení knih. Paní knihovnice Bednářová si pro žáky 
připravila on ‑line výukový program. Žáky seznámila se základními literár‑
ními pojmy ‑ co je to pohádka, báseň, bajka a pověst. Součástí programu 
byly vždy ukázky z jednotlivých knih a otázky k přečteným textům. Na 
závěr si žáci vyrobili Lapbook, do kterého si značili získané informace. 
Povídání s paní knihovnicí žáky moc bavilo a těší se na další setkání.

Mgr. Kateřina Soukupová, třídní učitelka ZŠ Labská

Námitky městské části k územnímu plánu
Zastupitelstvo naší městské části se návrhu nového územního plá‑
nu města věnovalo na loňském červnovém zasedání. Zastupitelé 
odhlasovali pět námitek, které městská část chtěla do územního 
plánu zapracovat. Jednotlivé námitky byly posléze projednávány 
s městskou částí.
Ve výsledném dokumentu, který byl nyní zveřejněn, nám bylo u ně‑
kterých námitek částečně vyhověno, u dalších však vůbec. U zbýva‑
jících námitek byl zohledněn zájem jednotlivců v území nad zájmy 
městské části.
K upravenému návrhu územního plánu bude městská část podávat 
znovu tytéž námitky a připomínky a bude na nich trvat. Informace 
o výsledném stanovisku najdete v prázdninovém čísle Starolískovec‑
kého zpravodaje. 

Zuzana Šrámková

den z nejstarších územních plánů 
v České republice, platí už šesta‑
dvacet let. „Nový územní plán při‑
nese potřebný rozvoj města. Bude 
to injekce, která město postaví na 
nohy. Nabídne nové plochy pro 
výstavbu bytů, zlepšení dopra‑
vy, nastaví nové limity pro zeleň 
a vnitrobloky nebo jasně vymezí, 
jak mohou být budovy v různých 
lokalitách vysoké. Naším cílem je 
teď projednat návrh s veřejností 
a dokončit nový územní plán do 
konce roku 2022,“ vysvětlil ředitel 
Kanceláře architekta města Brna 
Michal Sedláček.

Na rozdíl od loňského veřejného 
projednání se letošní opakova‑
né veřejné projednání zaměří na 
upravené části návrhu, návrh tak 

bude projednáván v rozsahu mě‑
něných částí. Projeví se v něm také 
změny vycházející z rozhodnutí 
zastupitelů Jihomoravského kraje. 
Po opakovaném veřejném projed‑
nání bude opět následovat proces 
vypořádání námitek a připomínek. 
Upravený návrh bude předložen 
ke schválení zastupitelům měs‑
ta Brna. Nový územní plán bude 
vydán do konce roku 2022, kdy 
končí platnost stávajícího územ‑
ního plánu.

Více o přípravě nového územní‑
ho plánu si můžete prohlédnout 
na online výstavě 381 346 územ‑
ních plánovačů, odkaz najdete na 
webu www.kambrno.cz/uzemni‑
plan

Jana Běhalová
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Šatník pomáhá v těžké době samoživitelům
Brněnský šatník pro samo‑
živitele je v klubu Eleven na 
Dominikánské 11 otevřen 
vždy v úterý od 15 do19 h 
a v sobotu od 10 do 17 h. 
Návštěvníci se registrují přes 
e ‑mail vesna.satnik@gmail.
com.

Poslední rok dostal do složité 
situace mnoho rodin, které 

dosud žádné ekonomické problé‑
my neměly. Nejvíce zasaženy jsou 
rodiny, kde o děti pečuje pouze 
jeden rodič. Maminky a tatínci čas‑
to museli zůstat s dětmi doma, 
s nižším příjmem a vyššími výdaji, 
přišli o možnosti přivýdělku, který 
jim umožňoval zajistit důstojné 
životní podmínky pro svoje děti. 
Některé rodiny se potýkají s dosud 
nepoznanými těžkostmi – nemají 
peníze na nové oblečení, obuv, 
školní potřeby, sportovní vyba‑
vení, knížky… Poplatky za nájem, 
hypotéky a další finanční závazky 

nepočkají, v rodinách se tedy šetří, 
kde to jen jde.

S cílem pomoci zejména těmto 
rodinám, které z pohledu zákona 
nejsou v hmotné nouzi, ale fak‑
ticky se do každodenní chudoby 
propadají, vznikl brněnský šatník 
pro samoživitele v  brněnském 
klubu Eleven na Dominikánské 
11. Vzorem mu byl pražský šatník, 
který iniciovala novinářka Nora 
Fridrichová. Aktivity pražského 
šatníku dnes už zdaleka přesa‑
hují pouhou distribuci šatstva. 
Vytvořila se kolem něj skutečně 
funkční svépomocná komunita 
rodičů s obrovským potenciálem.

Spolek Vesna opět 
pomáhá

Šatník v Brně vzniká díky žen‑
skému vzdělávacímu spolku Vesna, 
který se po nedávném nešťastném 
období, jež vedlo k insolvenci, na‑
dechuje k nové činnosti. Šatník je 
prvním krokem ke znovuobnovení 

Kde je šatník?
Díky vstřícnosti provozovatelů klubu Eleven na Dominikánské 11 

šatník sídlí v samém centru Brna, kousek od tramvají 5, 6 a 12 na 
Šilingrově náměstí a tramvají 4 a 9 na náměstí Svobody. 

Kdy je šatník otevřen? Do konce června 2021 vždy v sobotu 
10–17 hodin a v úterý 15–19 hodin.

Samoživitelé a samoživitelky, bez ohledu na to, zda jsou formálně 
v hmotné nouzi. Vzhledem k situaci je nutné, aby se návštěvníci 

registrovali na vesna.satnik@gmail.com a rezervovali si termín. Bez 
potvrzení termínu není možné do šatníku přijít! Šatník má omezenou 
kapacitu a není vhodné, aby zájemci o vstup čekali na ulici.

A aby se věci dostaly skutečně k těm, kteří to potřebují nejvíce, při 
vstupu do šatníku poprosíme návštěvníky o nahlédnutí do dokumentů, 
které prokážou, že se o své děti starají sami (svěření do péče, nájemní 
smlouva). Také je však možné předložit doporučení neziskovky nebo 
sociálního odboru, které už rodinám pomáhají.

Co můžou přinést dárci? 
Oblečení, obuv a další věci pro dospělé i pro děti. Prosíme, noste věci 
čisté a nepoškozené – takové, jaké byste chtěli dostat sami! Velkou 
pomocí bude, když věci předem roztřídíte podle velikostí.

Nejvíce je vítané 
Oblečení pro děti, zejména od velikosti 104 nahoru, oblečení pro dívky 
i pro kluky do 18 let (tedy v podstatě pánské oblečení), oblečení pro 
ženy, žádané jsou i velikosti L a XL, boty všech velikostí, neochozené, 
zachovalé, sportovní potřeby, hry, stavebnice, hračky, školní potřeby, 
pastelky, drogistické a kosmetické zboží. Velká sháňka je po ložním 
prádle (povlečení, natahovací prostěradla) a vybavení do domácnosti 
(drobné spotřebiče, nádobí). Zároveň jsou pořád velmi potřeba tyčové 
věšáky na šaty (štendry), lehké regály a police.

Jak můžete pomoct?
Vítaná je jakákoli pomoc! V termíny, kdy je šatník otevřen, můžete 
přinést oblečení, které už nenosíte. Můžete pomoc s tříděním věcí 
(přihlaste se prosím na vesna.satnik@gmail.com). A taky můžete 
předat informace o šatníku lidem ve svém okolí – hlavně těm, kteří 
by mohli jeho služeb využít!

vesna.satnik@gmail.com, www.facebook.com/spolekVesna

Kdo může navštívit šatník? 

Moje bezpečná adresa – soutěž pro vás
Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte na 
soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 4:
Skleněné výplně oken a dveří se řadí do tzv. tříd odolnosti P1–P8. 
Víte, co vyjadřují,  a které z nich jsou doporučené pro zabezpe-
čení bytů a domů?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení 
Městské policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné 
odpovědi budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu 
jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku 
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. 

Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpra‑
vodaje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno: 
https://www.mpb.cz/doma‑neni‑nuda/pro‑seniory/. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Fólie nelze testovat samostatně, zkoušky se proto provádí po nalepení 

fólie na nejčastější typ skla v oknech budov (float 3 mm). Okenní fólie 
se vyrábí pouze v kategoriích P1A a P2A. 

Vyšší třídy lze dosáhnout kombinací několika vrstev skla a fólií o cel‑
kové tloušťce až 5 cm.

spolku, který by se chtěl do velké 
míry zaměřovat na sociální oblast 
a vyplňovat mezery v nabídce soci‑
álních a komunitních služeb.

„Je samozřejmé, že šatník sám 
o sobě problémy rodin v nouzi 
nevyřeší. My ale nabízíme nejen 
materiální pomoc, ale snad i tro‑
chu naděje, že se všechno časem 
zase zlepší. Jsme zaskočeni neu‑
věřitelnou odezvou dárců, kteří 
nám nosí krásné oblečení pro 
děti i dospělé, drogerii, vybavení 
pro domácnost, knihy, školní po‑
třeby, ale taky takové ty, důležité 
zbytečné věci‘, jako je kosmetika 
a doplňky, tedy věci, které jsou 
v nákupním seznamu rodičů až 
na posledním místě. Fantastická 
je i nabídka ze strany firem, kte‑
ré posílají dobrovolníky, pořádají 
sbírky a snaží se co nejúčelněji 
pomáhat. Máme snahu, aby si naši 
návštěvníci odnesli praktické věci, 

ale taky měli z návštěvy radost, 
aby se tady trochu pobavili a přišli 
na jiné myšlenky. Pomůžeme jim 
rádi třeba se sestavením úžasného 
letního outfitu z unikátních kous‑
ků, které nám dodaly osobnosti 
kulturního a veřejného života, jako 
třeba herečka Zuzana Stivínová 
nebo aktivistka Johanna Nejed‑
lová,“ říká televizní producentka 
Kamila Zlatušková, jedna z iniciá‑
torek brněnského šatníku.

Skvělá je i odezva brněnských 
neziskových organizací a  soci‑
álních odborů městských částí. 
Zaměstnanci těchto institucí šat‑
ník doporučují svým klientům, 
ale také sami přinášejí věci nebo 
se zapojují jako dobrovolníci při 
sběru a  třídění věcí. Propojení 
s už existujícími službami, které 
s rodinami pracují dlouhodobě, 
je naprosto klíčové.

Barbora Antonová
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Inzerce
 � Koupím nafukovací hračku mimoně na dálkové ovládání, 
výška asi 80 cm, i poškozeného. Tel. 777 970 938.

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pra‑
covní desky na míru. Vrba 603 438 707.

 �  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID 
DOMÁCNOSTI, MYTÍ OKEN  (včetně případného sundání 
a pověšení záclon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domác‑
nosti,… to vše Vám nabízí rodinná firma A‑Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme.

 �  SERVIS POČÍTAČŮ a NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.

 �  MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, 
sádrokartony, podlahy, elektřina, voda. Živnostníci pro 
STARÝ LÍSKOVEC. Tel.: 606 469 316. Platba hotově = sleva 
250 Kč! www.maliribrno‑hezky.cz

 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

 �  Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství,  
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, e‑mail:  
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz

Tento teplý bramborový salát se zeleným 
chřestem je ideální na grilovací párty. Skvě‑

le chutná s pikantními kořeněnými pokrmy. 
Navíc si vás získá jednoduchou přípravou.
 
Ingredience na 4 porce:
Na salát: 500 g nových brambor, 2 lžíce oli‑
vového oleje, 500 g zeleného chřestu,100 g 
ze leného hrášku, 100 g jarní cibulky, 100 g 
pol níčku, polévková lžíce hořčičných semínek
Na zálivku: 1 bio citron, 2 lžíce dijonské hořčice, 
2 lžíce medové hořčice, 1 lžička olivového 
oleje, 2 lžíce smetany, sůl, pepř

Příprava:
1. Nejprve předehřejte troubu na 220 °C. Po‑
vařte hrášek a po třech minutách hrášek sceďte 
a odložte.
2. Umyjte zelený chřest, odřízněte spodní 
dřevitý konec a chřest oloupejte. Brambo‑
ry důkladně umyjte, rozkrojte na polovinu 
a poté vmíchejte do mísy se dvěma lžícemi 
olivového oleje.
3. Na plech rozložte rozpůlené brambory, 
které nezapomeňte osolit a opepřit. Marino‑
vané brambory pečte 25 až 30 minut, dokud 
nezhnědnou.
4. Přibližně po 20 minutách přidejte k bram‑
borám chřest, hořčičná semínka a pečte při‑
bližně pět až deset minut. Až začnou hořčičná 
semínka příjemně vonět, brambory jsou pěkně 
křupavé a chřest je upečený na zkus, můžete 
pokračovat v přípravě salátu.
5. Jarní cibulku umyjte a nakrájejte na kroužky. 
Na zálivku nastrouhejte citronovou kůru a vy‑
mačkejte citronovou šťávu. Přidejte do misky 
medovou a dijonskou hořčici, lžičku olivového 
oleje a 2 lžíce smetany. Metličkou vše ušlehejte 
a podle potřeby ještě osolte a opepřete.
6. Umyjte polníček a smíchejte v míse společně 
s hráškem, s bramborami, hořčičnými semínky 
a kousky chřestu. Zálivku vlijte na teplý salát 
a ozdobte jarní cibulkou.
Užijte si jarní grilování.

Taťana Absolínová

Po nekonečném chladu, vět‑
ru a dešti v letošním jaru je 

konečně první teplý večer, první 
příležitost na společné grilování 
s přáteli. Při prostírání mě napadlo 
doplnit stůl žlutými papírovými 
větrníčky. Ty jsem umístila do ma‑
lých skleniček s čerstvými bylinka‑
mi. Dekorace na poslední chvíli!

Co potřebujete:
Barevný papír, pravítko, tužku, 
nůžky, lepidlo nebo tavnou pis‑
toli, špejle

Jak na to:
1. Z barevného papíru vystřihně‑
te čtverec 4,5 × 4,5 cm. Pomocí 
pravítka a tužky nakreslete dia‑
gonální čáry. Vytvoříte tak čtyři 
trojúhelníky.
2. Každou čáru prostřihněte až do 
vzdálenosti asi půl cm od středu.
3. Na střed papíru kápněte trošku 
lepidla, jeden roh diagonální čáry 
přehněte do středu a přidržte do‑
kud lepidlo nezaschne.
4. Stejně přilepte ke středu i ostat‑
ní trojúhelníky. Nechte úplně za‑
schnout.
5. Hotové větrníčky přilepte pomo‑
cí tavné pistole ke špejli.
Vyrobit papírové větrníčky je tak 
snadné a vytvoříte s nimi slavnost‑
ní nádech stolu.
Dobře se bavte.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Dekorace na BBQ párty

Gourmet
Teplý bramborový salát 

s chřestem

Prostor pro vyjádření názoru 
zastupitelů

V květnu padlo rozhodnutí městského soudu, ve kterém 
soudkyně rozhodla ve prospěch radnice, že 250 znaků 

včetně mezer je dostačující prostor pro vyjádření názorů 
zastupitelů. Jinak řečeno, dle soudu je důležitější mít recepty 
na dýňové koláče než prostor na vyjádření názorů zastupitelů. 
Rozhodně s tím to rozhodnutím městského soudu nesou‑
hlasím a budu se odvolávat ke krajskému soudu po případě 
výše, bude ‑li to potřeba. Pevně věřím, že v odvolání uspěji, 
jelikož právo na vyjádření názoru patří k základům našeho 
právního státu.

Petr Hudlík, Zastupitel MČ

(Svůj prostor pro vyjádření panu Hudlíkovi poskytli nezařazení 
zastupitelé zvolení za hnutí ANO Pavel Šimánek a Miroslav Plch. 
Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)

ZŠ Labská hledá uklízečku
Základní škola Labská 27, Brno přijme od 1.8.2021 uklí‑
zečku na hlavní pracovní poměr. Nabízíme dlouhodobou 
spolupráci, práci v zaběhnutém kolektivu včetně závodní‑
ho stravování. Více informací včetně platových podmínek 
osobně v kanceláři školy nebo na čísle 547 218 165.
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz

Verva Group s.r.o.
Bohunická cesta 11, Moravany u Brna

NABÍDKA PRÁCE

Kompletář 
pro OZP (pro zaměstnance 
s invalidním důchodem). Fyzicky 
nenáročná práce. Pracovní náplní je 
lepení štítků na výrobky, kompletace 
reklamních předmětů. Jen pro OZP.

Skladník
Pracovní náplň: příjem a výdej zboží, 
příprava zásilek dle objednávek, 
tvorba etiket a označování zboží.
Požadavky: aktivní zájem o práci, 
spolehlivost.

V případě Vašeho zájmu posílejte 
životopisy na e-mail: kubi@kubi.cz 
nebo volejte 736 530 212.

www.vervagroup.cz

Výroba dřevěných 
kaskádových květinových 
a bylinkových zahrádek 
na balkony a terasy.

-  základní rozměr 40 × 40 × 40 cm  
(jiný rozměr dle dohody)

-  cena od 950 Kč
-  udržuje vláhu
-  snadné pěstování
-  na malém prostoru velké množství  

rostlin

Další výrobky na 
www.dreveneobalynakvetiny.cz
Tel. 777 738 380
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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.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Rekonstrukce
a realizace interiérů 
bytů a domů

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.


