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Milí spoluobčané, na jaře jsme 
vás požádali o účast v anketě 

o případném zavedení rezidentního 
parkování v naší městské části. An-
kety se zúčastnilo 398 responden-
tů, kterým velmi děkuji. Cílem této 
ankety bylo zjistit, jaký je mezi vámi 
všeobecný názor na případné zave-
dení rezidentního parkování v tako-
vé podobě, jak je postupně zavádě-
no ve středu města Brna a dalších 
městských částech. Výsledek ankety 
je vyrovnaný, 52 procent odpovědí 
bylo pro, 48 procent proti.

To však není jediná věc, kterou 
jsme se dozvěděli. Velmi podstat-
né jsou náměty a připomínky, kte-
ré jste nám prostřednictvím této 
ankety poslali. Svědčí především 
o tom, že valná většina se o rezi-
dentní parkování zajímá a zná jak 
jeho přínosy, tak i negativa.

Pro nás z toho vyplývá nutnost 
předložení přesných čísel k další 
diskuzi.

V současné době připra-
vujeme zadání studie (tu 
měl zpracovávat Magistrát 
města Brna, ale to bychom 
se možná nedočkali), která 
přesně v naší městské části 
spočítá legální parkovací místa 
a takzvaná nelegální parkovací 
místa, která nevyhovují normám, 
ale pro parkování jsou využívána. 
Tato studie současně navrhne, kde 
a jak lze tato takzvaná nelegální 
parkovací místa zlegalizovat.

Ve Starém Lískovci je takových 
nelegálních parkovacích míst vel-
ké množství. Tato čísla pro nás tedy 
budou velice důležitá, abychom 
se nedostali do situace, že po za-
vedení rezidentního parkování 
přijdeme o velké množství míst 
k zaparkování. Rezidentní parko-
vání totiž počítá pouze s legálními 
parkovacími místy, které lze ofici-
álně vyznačit – na těch ostatních 
se parkovat nesmí.

Tuto studii samozřejmě 
zveřejníme hned, jak bude 
zpracovaná, a  budeme 
s vámi o tomto tématu dále 
diskutovat. V této chvíli víme, 
že pokud by se rezidentní 

parkování ve Starém Lískovci mělo 
zavádět, nebude to dříve než v roce 
2024. Dříve na to Magistrát města 
Brna nemá kapacitu. K další diskuzi 
nad všemi možnostmi, výhodami 
a nevýhodami rezidentního par-
kování tedy máme dostatek času.

Rád bych se dotknul ještě jed-
noho ožehavého tématu. Mnoho 
z vás, stejně jako i my, je nespo-
kojeno s tím, jak projektově ne-
vhodně jsou řešeny nové zastávky 
tramvaje na Osové. Až se mi chce 
říct, že to je výsledek toho, že ně-
kdo v Praze projektuje něco na 
místě, kde se snad osobně nebyl 
nikdy podívat. Vedení naší městské 
části požaduje, aby byly zastáv-
ky v původní poloze zachovány 

tak, aby zůstal komfortní přístup 
k poliklinice, poště, k ulici Vltavské 
a dalším důležitým místům. A aby 
docházková vzdálenost nebyla tak 
dlouhá a nepohodlná, jak je aktu-
álně u nových zastávek.

Jedná se hlavně o zastávku smě-
rem dolů k Dunajské. Proto žádá-
me, aby minimálně tato zastávka, 
nejlépe však obě, byly zachovány 
v původní poloze pro linky, které 
jedou na konečnou na Jemelkově 
ulici, a zastávky nově vybudova-
né byly určeny pro linky jedoucí 
do a z kampusu. Zatím narážíme 
u projektantů na odpor, nicméně 
podařilo se nám vyvolat jednání 
přímo s vedením města Brna a do-
pravním podnikem. Budeme dělat 
vše pro to, aby naše požadavky 
byly vyslyšeny. I o tom vás budeme 
vzápětí neprodleně informovat.

Přeji vám všem pěkný a barevný 
podzim, a hlavně pevné zdraví.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Poslední sobota v září patřila Dni radnice
Hřiště na Bosonožské ulici ožilo v sobotu 

25. září opět tradiční zářijovou akcí – Dnem 
radnice. I letos se vydařilo počasí, které bylo téměř 
letní. Úsměvy závodníků i dalších účastníků na-
povídaly, že se jim letošní Den radnice opět líbil.

Pro děti i dospělé byly nejprve na programu 
tradiční běžecké závody „Starolískovecká sed-

mička“. Kategorie dospělých nad 16 let závodila 
v běhu na 7 kilometrů. Děti od 11 od 15 let bě-
žely 1 kilometr a děti od 7 do 10 let 400 metrů. 
Nejmladší závodníci, předškoláci, změřili své síly 
v koloběžkovém závodě. Na nejlepší sportovce 
v každé kategorii čekaly medaile a ocenění na 
bedně vítězů.

Děti zabavila také lezecká stěna, tvořivé díl-
ničky i tradiční bublinová show. Dospělé zase 
ochutnávka vín a další zajímavý program.

O hudební zážitek a tečku za celým progra-
mem se pak na sklonku odpoledne postaral 
Stanislav Hložek , ke kterému se v závěru přidal 
i Vladan Krásný. Zuzana Šrámková

Foto: Andrea Kafoňková
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Vlaky ve Starém Lískovci by měly zastavovat od prosince
20. září skončila výluka na 
železnici do Zastávky u Brna. 
Na nově vybudované za-
stávce ve Starém Lískovci 
sice vlaky stále nezastavují 
a nový přestupní terminál 
se stále nestaví. Od prosin-
cové změny jízdního řádu 
by ale zastávka měla začít 
díky dočasným opatřením 
fungovat.

„Zhotovitel eviduje kroky Sprá-
vy železnic k zajištění přístupu na 
nově vzniklou železniční zastávku 
Starý Lískovec. Ta má být obsluho-
vána od nového grafikonu, tedy 
od první poloviny prosince 2021,“ 
uvedl projektový manažer Ondřej 
Zedník ze společnosti Skanska. 
Místo polní cesty by měl k zastávce 
vést alespoň provizorní přístupový 
chodník.

Jedná se nyní také o tom, kde, 
kdy a v jakém rozsahu se budou 
opravovat cesty poškozené stav-
bou.

O novém terminálu se 
stále jedná

Stavbu nového terminálu, kte-
rý by ve Starém Lískovci umož-
nil pohodlný přestup z vlaku na 
městskou hromadnou dopravu, 
stále provází problém s pozem-
ky. Město je totiž stále nemá 
vykoupené a ani nemá potřeb-
ná povolení. „Společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení 
na kompenzační opatření bylo 
vydáno v červenci tohoto roku. 
Bylo však podáno odvolání a roz-
hodnutí proto dosud nenabylo 
právní moci,“ uvedla mluvčí Br-
něnských komunikací Vladimíra 
Navrátilová.

Kompenzační opatření budou 
řešit to, že se stavba nachází v zá-
plavovém území a terminál bude 
tvořit bariéru pro rozliv říčky Les-
kavy. Je proto nutné vytěžit hlínu 
zhruba metr nade dnem koryta 
Leskavy podél tělesa terminálu.

Kdy bude možné v přípravě stav-
by terminálu pokračovat zatím stále 

není jasné. A není jasné ani to, kudy 
k němu městská hromadná dopra-
va přijede. Developer komplexu 
Leskava totiž městu stále nepředal 
potřebné komunikace. A postavit 
samostatnou příjezdovou silnici ko-
lem Leskavy si vyžádá také dlouhou 
přípravu a novou stavbu.

Zuzana Šrámková

První říjnový víkend se ve Starém Lískovci opět konaly Starolískovecké hody. Pořadatelem byli tradičně zdejší Orlové. V sobotu 2. října bylo v kostele po‑
žehnáno víno a starosta předal stárkům hodové právo. Následoval krojovaný průvod od kostela svatého Jana Nepomuckého. Právě k výročí vysvěcení 
tohoto kostela se hody konávají.  (red)
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Vzpomeneme

Tramvaj do kampusu: uzavírky skončily

První světová válka začala 
28. 7. 1914 a skončila 11. 11. 1918. 

Do bojů v této válce bylo nasazeno 
téměř 70 milionů vojáků.

Během bojů se podařilo vybu-
dovat nové československé voj-
sko vytvořené z bývalých krajanů 
a zběhů císařské  armády. Čs. legie 
se staly silným argumentem pro 
mocnosti, aby souhlasily se vzni-
kem samostatného českosloven-
ského státu (28. října 1918) a zvolit 
T. G. Masaryka presidentem nové 
republiky.

Vážení občané, jste srdečně zvá-
ni na setkání 27. října v 15 hodin 
k pomníku na Točné ulici, kde bu-
dou tyto historické události budou 
připomenuty.

Věra Hádlíková Ondrášková

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.

Na konci září skončila téměř 
všechna dopravní omezení. 

„Nyní jezdí bez omezení Jihlavská, 
Netroufalky i  ulice U  Penzionu. 
V provozu je i nový vjezd do ne-
mocnice. Ulice Okrouhlá zůstane 

uzavřená trvale, Mikuláškovo ná-
městí se otevře do konce roku a do 
konce zimy budou otevřeny i všech-
ny chodníky na Mikuláškově náměs-
tí,“ uvedl manažer projektu Martin 
Langer. Na své trasy se vrátila i MHD.

A na čem se bude 
pracovat dále?

Dokončena je většina prací na 
tramvajové trati přes Osovou, nyní 
finišují práce na přístupových ko-
munikacích. „Na zastávku Osová 
bude celkem 8 přístupových tras. 
Na nástupiště v každém směru bu-

dou dva chodníky, jedno schodiště 
a jeden výtah. Kromě schodiště 
je vše ostatní bezbariérové. Vše 
ukazuje situační výkres pro lepší 
představu,“ upřesnil Martin Langer.

Hotový je portál na výjezdu 
z tunelu a končí práce u vjezdu do 
tunelu. Dokončena je také většina 
hrubých zásypů, nyní se rozhrnuje 
ornice a bude se ještě osévat trávou. 
Pracuje se na zastřešení nové pod-
zemní zastávky u Západní brány.

Martin Langer,  
manažer projektu, FIRESTA‑Fišer,

Zuzana Šrámková

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 sa-
linounakampus@dpmb.cz In-
formace o uzavírkách najdete 
také na webu městské části htt-
ps://www.stary-liskovec.cz/cs/
deni-v -mc/.
Videa ze stavby najdete na 
facebookové stránce Šalinou 
na kampus.
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Začátek školního roku na ZŠ Bosonožská
Empík cyklista

Hned po zahájení nového škol-
ního roku se čtvrťáci vrhli na do-
pravní výchovu, a to na Dětském 
dopravním hřišti na Riviéře pod 
dohledem strážníků Městské po-
licie Brno. Program zde probíhal 
střídavě v učebně i na hřišti. Žáci 
zjistili, že se mají ještě mnoho co 
učit, aby na konci školního roku 
uspěli a dostali průkaz cyklisty, 
což je pro všechny velká motivace 
do příštího setkání. Všichni věří, že 
toto odhodlání vydrží, a tak bu-
dou moci být příště pochváleni 
nejen za své chování, ale také za 
vědomosti.

Lanové centrum 
na uvítanou

Na konci školního roku 2020/21 
se žáci ze 4. A těšili do lanového 
centra. Návštěva měla proběhnout 
v červnu, ale z kapacitních důvodů 
se musela přesunout na září. Naráz 
se z akce „na rozloučení se“ stala 
akce „na uvítanou“. To je možná 
změna trochu netradiční, ale celou 
třídou vítaná a pro kolektiv navíc 
velmi prospěšná.

Mírnou čárou přes rozpočet bylo 
testování, které v tento den muselo 
proběhnout. Do školy proto bylo 
potřeba přijít o půl hodiny dřív, aby 
se vše stihlo. Další zážitek byl, že na 
cestu do Jungle parku v Pisárkách 
se rozdělili na kluky a holky a jeli 
dvěma spoji (s paní učitelkou a s pa-
nem asistentem), aby nepřetížili 
dopravu. Na místo dorazili zavčas 
a dobrodružství pokračovalo…

„Rozdělili jsme se znovu na dvě 
skupiny, tentokrát podle výšky 
a podle naší odvahy. Jedna sku-
pina šla na delší cestu, druhá na 
kratší, ale všichni jsme dobrodruž-
ství zahájili přejezdem přes řeku. 

Na jednotlivých překážkách jsme 
si někteří opravdu sáhli na dno 
svých sil! Konečná bilance je ale 
veskrze pozitivní.

 – Instruktoři pro nikoho nemuseli 
lézt. Všichni jsme došli cíle.

 – Po cestě bylo slyšet mnoho po-
vzbudivých komentářů jednot-
livých žáků mezi sebou.

 – Děti si navzájem pomáhaly, aby 
všechny překážky zvládly.

 – Vůbec nevadilo, že lanové cen-
trum v červnu nevyšlo a naše 
třída byla „odsunuta“ až na září

 – …a myslím, že po takovéhle akci 
budou všichni opravdu dobře 
spát“, říká paní učitelka.

Adapťák Březová
Pro žáky 7. ročníku připravi-

li v  úvodu školního roku jejich 
třídní učitelé (po delší „kovidové“ 
přestávce) pobytový adaptační 
kurz, aby formou adrenalinových 
a  prožitkových aktivit navodili 
hned na začátku v kolektivech tříd 
příznivou atmosféru spolupráce 
a pohody. Obě třídy absolvovaly 
stejné aktivity, ale v oddělených 
programech. A  že byly mnoh-
dy skutečně adrenalinové, kdy 
se např. museli jednotlivci spo-
lehnout na pomoc ostatních, je 
jasné – žáci překonávali vysoké 
lanové překážky, zvládali skok 
z věže, bungee trampolíny, střel-
bu z luku, nízké lanové překážky, 
turnaj v přehazované, zahráli si 
stmelovací hry, strašidelný zámek, 
absolvovali výlet na rozhlednu, 
paintball a večerní hru. Adapťák 
díky nabitému a  různorodému 
programu uběhl rychle, ohlasy 
žáků byly kladné a všichni si to 
tak náramně užili.

ZŠ Bosonožská, 
Marie Adamcová, Klára 

Kovářová, Roman Sýkora

NÁBORNÁBOR
  KARATEKARATE

 

Nemusíš být dobrý, abys začal.Nemusíš být dobrý, abys začal.     Musíš začít, abys byl dobrý.Musíš začít, abys byl dobrý.

ZŠ SVÁŽNÁZŠ SVÁŽNÁ   17:30 - 19:0017:30 - 19:00
kontaktní osoba: Ing. Radovan Vojtáš, tel: 603 449 318kontaktní osoba: Ing. Radovan Vojtáš, tel: 603 449 318

najdete nás na FB:najdete nás na FB:     SVČ DOMEČEKSVČ DOMEČEK     - oddíl karate- oddíl karate

každou středukaždou středu   
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Anketa Knihovny Jiřího 
Mahena v Brně pro 

obyvatele Brna 

Brno nezdražuje poplatek za komunální odpad

Dětské skupiny budou fungovat i nadále

V rámci měsíce října bude pro-
bíhat dotazníkový průzkum 

zaměřený na Knihovnu Jiřího Ma-
hena v Brně.

Tato anketa je určena přede-
vším těm, kteří nyní nejsou v naší 
knihovně registrováni, nikdy ji 
nenavštívili, nebo již nejsou dále 
našimi čtenáři. Vaše odpovědi, ak-
tuální potřeby a názory jsou pro 
nás cenné, neboť naším cílem 
a prioritou je neustálé zlepšování 
služeb pro všechny naše minulé, 

stávající i potencionální čtená-
ře. Proto bychom chtěli požádat 
Vás, obyvatele města Brna (stálé 
i přechodné), o vyplnění online 
dotazníku, jehož link naleznete na 
webu KJM – www.kjm.cz

Dotazník je anonymní a jeho 
vyplnění netrvá déle než 10 minut.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu, 
které si velmi ceníme.

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka,
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Legislativní změny zdražily ukládání odpadu na skládky. 
Z 500 Kč na 850 Kč. A to jen pro letošek. Během následují-
cích devíti let se částka zvedne až na hodnotu 1 850 korun 
za tunu odpadu uloženého na skládku. 

To samozřejmě bude mít vliv 
na skladbu místního poplat-

ku za komunální odpad, neboť 
obcím, které svůj svezený odpad 
dávají na skládky, citelně vzrostou 
náklady.

Město Brno je naštěstí tohoto 
tlaku ušetřeno. Letos patřilo k těm 
obcím republiky, které nechávají 
místní poplatek za komunální od-
pad na stejné výši a stejnou částku 
bude město prosazovat také pro 
příští rok. Roční sazba pro Brno 
místního poplatku za komunál-
ní odpad by tak měla zůstat na 
hodnotě 670 Kč. Držet poplatek 
na stejné úrovni je možné i díky 

činnosti zařízení na energetické 
využívání odpadu, které se nachází 
v areálu městské firmy SAKO Brno. 
Odpad z brněnských domácností 
není díky jeho činnosti bezúčel-
ně vyvážen na skládky, nýbrž se 
mění na teplo a eleaktrickou ener-
gii pro obyvatele města. Možná si 
to neuvědomujeme, ale zhruba 
každý třetí joule tepla v systému 
centrálního zásobování pochází 
z odpadu.

V Brně se můžeme chlubit ze-
jména uceleným a soběstačným 
systémem odpadového hospodář-
ství. Zatímco ve zbytku republiky 
končí na skládce polovina komu-

Možná vaše děti nebo vnoučata na-
vštěvují dětskou skupinu, možná o tom 
uvažujete od letošního roku. 

Pokud jste o dětské skupině ještě neslyšel. 
Je něco jako školka, jen s menším počtem 

dětí, většinou ve věku 1-3 roky. Bývá zřizovaná 
na základě poptávky rodičů a díky iniciativě 
firem a spolupráci veřejného i neziskového 
sektoru. Skvěle doplňuje standardní mateřské 
školy, přizpůsobí se počtu dětí a najde se v ní 
místo i pro mladší děti, které by do školky ještě 
nemohly.

Dětské skupiny to ale měly letos velmi na-

hnuté – ministerstvo práce nachystalo novelu 
zákona, která by současným a dobře fungujícím 
dětským skupinám významně zkomplikovala 
až znemožnila provoz. Zregulovat, zestátnit… 
chystalo se plošné přejmenování na jesle, velké 
zpřísnění kvalifikace personálu, zpřísnění po-
žadavků na prostory. Řada dětských skupin by 
tak nemohla dál fungovat. My rodiče bychom 
tak přišli o možnost dostupného a pružného 
hlídání dětí, pro řadu maminek a tatínků by to 
znamenalo i velké existenční obtíže.

Proti této novele se ozvala řada rodičů i zři-
zovatelů. Pod moji výzvu za záchranu dět-
ských skupin se podepsalo přes 300 starostů 

a zastupitelů. Kontaktovali jsme i poslance 
a senátory. A naše úsilí nakonec mělo úspěch 
a ministerstvo od původní novely ustoupilo. 
Dětské skupiny budou moci dál fungovat ve 
stávající podobě. A to i pro děti ve Starém 
Lískovci, kde funguje dětská skupina Happy 
Leskava a třeba vzniknou i další. Mohou tak 
dál být vítanou alternativou pro maláčky, kteří 
se ještě nedostali do MŠ, nebo pro děti, které 
potřebují péči v menší skupince.

Nejlepší věci vznikají zezdola, a to je rozhod-
ně případ dětských skupin.

Mgr. Marie Jílková
matka, zastupitelka Brno ‑střed

CÍLEM
HACKERA

MŮŽETE
BÝT I VY!

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA! IHNED
KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI VOLEJTE 158!

POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či Policie ČR
přístupové údaje do internetového bankovnictví či údaje o
platební kartě? NEBO abyste provedli platební transakci z
důvodu hrozícího útoku na váš účet?

Přežijete v
online světě?
Vyzkoušejte si 
KYBERTEST!
www.kybertest.cz

nálního odpadu, Brno ho umí zpra-
covat z více jak 97 %.

Brněnské zařízení na energetic-
ké využívání odpadu v areálu SAKO 
Brno je jedním ze čtyř podobných 
zařízení v republice. Pokrývá jednu 
třetinu spotřeby tepelné energie 
a teplé vody města Brna. V roce 
2020 vyrobilo z 241 tisíc tun odpa-

du 2,5 milionu gigajoulů tepla a 65 
tisíc megawatthodin elektrické 
energie. Dotřiďovací linkou prošlo 
6 400 tun papíru a 4 100 tun plastu. 
Tato technologie dokázala také 
separovat téměř 4 100 tun železa 
a 511 tun neželezných kovů.

SAKO, a.s.
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Inzerce
 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

 � SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ. DIAGNOSTI-
KA ZDARMA! VYZVEDNUTÍ U VÁS. ROZUMNÉ CENY, RYCHLE 
A SPOLEHLIVĚ, 25 LET PRAXE. BEDNÁŘ: 608 880 107

 � ITALŠTINA. Doučím italštinu zábavnou formou, možnost 
i online výuka. Tel: 777 595 892

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

 �  MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/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.

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

 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poraden-
ství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551, mob.:704/458187, 
email: info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz

Poslední dobou zkouším zapomenuté re-
cepty a také opomíjené suroviny jako jsou 

například kroupy. Tradiční recept jsem upravila, 
místo špeku jsem dala do krupeta chorizo. Se 
zeleným hráškem, jarní cibulkou a strouhaným 
sýrem manchego chutná výborně.

 
Ingredience na 4 porce: 150 g salámu cho-

rizo, 100 g jarní cibulky, 2 stroužky česneku, 2 
lžíce oleje, 200 g krup, 900 ml bujonu, 125 ml 
bílého vína, větvička rozmarýnu, 400 g mraže-
ného hrášku, sůl a pepř podle chuti, 2 lžíce cit-
ronové šťávy, 2 lžíce pažitky, 50 g strouhaného 
sýra manchego (můžete použít i parmezán)

Příprava:
1. Chorizo nakrájejte na malé kousky. Cibulky 

a česnek oloupejte a nakrájejte na najemno.
2. V hluboké pánvi zahřejte olej a osmažte v ní 

chorizo po dobu 3-4 minut. Chorizo dejte 
stranou a na zbytku oleje osmažte cibulku 
a česnek.

3. Do pánve přidejte kroupy a krátce je osmaž-
te. Přidejte bílé víno a až se odpaří, nalijte do 
pánve část bujónu. Vařte kroupy při nízké 
teplotě, přikryté pokličkou. Postupně přidá-
vejte zbytek bujónu, dokud se bujón téměř 
nevyvaří a dokud kroupy nezískají krémovou 
konzistenci. Trvá to přibližně 45-50 minut.

4. Mezitím omyjte rozmarýn, odstraňte tuhou 
větvičku a jehličky rozmarýnu jemně nakrá-
jejte.

5. Chorizo, rozmarýn a hrášek zamíchejte ke 
kroupám a vařte ještě 5 minut.

6. Vmíchejte strouhaný sýr a pažitku
7. Dochuťte solí, pepřem a citronovou šťávou

Krupeto chutná nejlépe čerstvé, ale můžete 
si ho vzít s sebou do práce a ohřát snadno v mi-
krovlnce (nezapomeňte přidat trošku vody).

Taťana Absolínová

V sobotu jsme byli pozváni 
na návštěvu ke svým zná-

mým. To znamenalo připra-
vit dárek pro hostitele, láhev 
dobrého vína a pro hostitel-
ku květinu. Měla jsem doma 
pěkný vřes, ale jen v obyčej-
ném květináči. Zachránila mě 
role přírodního papíru, který 
se hodil k výrobě pěkného 
obalu. Jak květináč pěkně 
zabalit?

Co potřebujete: čtverec 
balícího papíru, nůžky, obou-
stranně lepící pásku, případ-
ně stuhu nebo provázek na 
převázání

Jak na to:
1. naměřte si velikost papíru 

tak, aby rohy čtverce neza-
krývaly celou květinu

2. postavte květináč do stře-
du čtverce. Vytáhněte je-
den roh papíru po druhém 
a pečlivě je skládejte podle 
mého obrázku

3. k upevnění záhybů použijte 
kousky oboustranné lepící 
pásky

4. na závěr můžete květináč 
převázat ozdobným prováz-
kem nebo stuhou

Dárek vypadal skvěle, téměř 
jak od profesionální květinář-
ky.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Jak zabalit květináč

Gourmet
Krupeto s hráškem a chori-

zem

Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte 
na soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 7:
Včasné zjištění začínajícího požáru nebo zakouření místností 
v bytě Neudržované nebo špatně udržované komíny jsou 
častou příčinou požárů. Víte, jak často se musí kontrolovat 
spalinové cesty (komíny)
a kdo je oprávněn kontrolu provést?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační od-
dělení 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 BA-
RIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro 
bezpečné bydlení.
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle 
zpravodaje, nebo na webových stránkách Městské policie 
Brno: www.mpb.cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Detektor kouře detekuje, kromě tepla i pomalu doutnající 

požár, který produkuje hustý tmavý kouř a málo tepla, a do-
káže doutnat hodiny, než propukne v plameny. Pro minimální 
úroveň ochrany by měl být instalován jeden hlásič do prostoru 
mezi obývací částí a ložnicemi, tak aby byl signál slyšitelný také 
v ložnicích, pokud jsou užívány. Není na škodu i optická signa-
lizace pro případ zhoršeného sluchu chráněné osoby, nicméně 
v okamžiku spánku optická signalizace ztrácí význam. Hlásiče 
by měly mít i další funkce (testování funkce pomocí testovací-
ho tlačítka a alarm, který upozorní na nutnost výměny baterie, 
případně led dioda signalizující provoz).

Moje bezpečná adresa
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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

736 495 777
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Kvalitní kolagenové 
a klasické solária

Různé druhy masáží

Dámské, pánské 
i dětské kadeřnictví

Pedikúra

Telefon: 737 110 990
studiovystavni9.cz

Výstavní 9, Brno 603 00

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.
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 husaliskovec

Nesmírně vesmírný 
optický internet

Individuální 
nastavení příchozí 
a odchozí rychlosti 

internetu

Aktivace a zrušení 
zdarma, zákaznická 

podpora a servis 
7 dní v týdnu

Vhodný 
pro vícečlenné 

domácnosti 
a studentské byty

539 01 01 01 www.netbox.cz

Internet 
od Brňáků 
pro Brňáky 

od roku 1998


