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Vítání občánků

Starolískovecké vinobraní 2009

…a máme tady nový školní rok…

Po roce se bude opět konat
v naší městské části „Starolísko -
vecké vinobraní“, které se
usku teční dne 3. října 2009
v sokolovně na Máchalově ulici. 
Zahájení a přivítání hostů pro -
běhne v 19.00 hodin. Ve spo -
leč ném vystoupení s Moravskou
besedou se představí děti a
chasa, pozdravit vás a vybrat svůj
desátek přijde také král Jan
Lucemburský s manželkou Eliš -
kou Přemyslovnou. Samozřejmě
nebude chybět ani oblíbená
soutěž v natahování vína koš -
týřem pro odvážné dámy i pány.
O půlnoci bude rozlosována tra -
diční bohatá tombola. 
Mimo dobrého vína a kvalitního

burčáku z pozdních odrůd vás
celým večerem bude provázet
dechová hudba Slovácká muzika
z Vnorov a cimbálová muzika
Slováckého krůžku. Předprodej
vstupenek proběhne v pátek
2. 10. 2009 v sokolovně, a to od
18 do 19 hodin.
V neděli 4. října v 9.30 hod. pak
bude v našem kostele sloužena
slavnostní mše svatá za účasti
dětí a chasy v krojích. 
Na tradiční „Starolískovecké vi -
no braní“ vás co nejsrdečněji zve
Orel Starý Lískovec a statu tár -
ní město Brno. 

Josef Jaňura 
Orel Starý Lískovec  

Jan Ámos Komenský: „ Nikde
v národech nechybějí bystří
lidé, nechybí-li vzdělávání.“

Ačkoli jsme teprve na začátku
školního roku, ráda bych vzpo -
menula na konec předcháze-
jícího školního roku 2008/2009.
Dne 15. 6. proběhl 2. ročník
oceňování a odměňování žáků
našich základních škol. V každé
z nich byli navrženi a vybráni
nejlepší žáci z 5. a 9. ročníků.
S výběrem pomohli učitelé a ve -
dení jednotlivých škol. Vybírali
nejenom podle dosaženého vý -
borného prospěchu, ale i podle
výsledků v mimoškolních činnos-
tech, příkladného chování k os -
tatním, vzorné reprezentace ško -
ly a městské části.
Pochvalné uznání a dáreček si
odnesli žáci jak z klasických, tak
i ze tříd dyslektických.
Jsem velmi ráda, že jediným
kritériem nebyl jen výborný pro -
spěch. Každý z nás je jedinečný

a vyniká v něčem jiném, co za -
slouží pochvalu a ocenění. Škola
by měla dát dětem do živo ta
nejenom vzdělání, ale navázat
a rozvíjet rodinou daný základ
chování a jednání.
Po slavnostním předání pamět-
ních listů se děti rozpovídaly
o tom, co je čeká nejenom
o práz dninách, ale i v novém
školním roce. Bylo to moc příjem-
né setkání a  věřím, že i to další
bude neméně pěkné a příjemné.
Děkujeme vedení, pedagogům
a všem pracovníkům našich ma -
teř ských a základních škol za
přípravu školských zařízení na
školní rok 2009–2010.
Přejeme všem školákům, rodi čům
i pedagogům dobrý start do no -
vého školního roku.
Nechť je školní rok 2009– 2010
úspěšný a prvňáčkům ať vydrží
nadšení co nejdéle.
Pro radost všech shora oslove -
ných: školní rok 2009–2010 má
195 dní učení a 108 dní volna.

Organizace školního roku 2009/2010 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve 
středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009
a skončí v pátek 1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanove-
ny pro okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo na 1. až 7. března 2010.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek
2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý
31. srpna 2010.

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve 
středu 1. září 2010.

Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka

Ocenění žáci ze Starolískoveckých základních škol, červen 2009

Dne 12. 9. 2009 místostarostové Mgr. Květuše Doležalová a Mgr. Jiří
Dvořáček přivítali do života 19 nových občánků. Našim nejmenším
popřáli hodně zdraví, štěstí a lásky. Jejich rodičům pak především vel -
kou dávku trpělivosti při výchově dětí Slavnostní obřad se konal v pros-
torách ÚMČ Brno-Bohunice.
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Naše Vedavathi

Dne 21. 8. 2009 představitelé statutárního města Brna a měst-
ských částí Brno-Starý Lískovec a Brno-Bohunice položili věnce
a kytice k památníku Josefa Žemličky.
Josef Žemlička (nar. 25. 3. 1952) byl zastřelen před 41 lety 
21. 8. 1968 po vpádu vojsk Varšavské smlouvy.

Po delší době bych chtěl
napsat opět pár slov
o naší malé ob čance
v Indii. Mám před sebou
dva její dopisy – jeden
vánoční s přiloženým
dopisem ředitelky Mother
Tereza memorial educa-
tion trust – vzdělavacího ústavu,
na jehož škole se Vedavathi učí,
a druhý z června t.r. s přiloženou
fotografií a vysvědčením.
Ředitelka ústavu  píše, že se jim
podařilo rozšířit výuku ze 100 na
365 studentů a že zahájili i pro-
gram pomoci 35 chudým rodi -
nám.
Vedavathi v obou dopisech jako
vždy děkuje za podporu, která jí
umožňuje školní docházku, a za
dárky k Vánocům a k narozeni -
nám, které se jí líbí. Píše o sou -
těžích, kde získala ceny, a o svát -
cích, které slaví (křesťanské Vá -
noce, hindiustické Deepavali
i státní – jako Den dětí). Kolek -
tivní život – soutěžě, hry a slav -
nosti mají v Indii pro děti asi ještě
větší důležitost, než u nás. Jí sa -
motné, její matce i milovanému
bratrovi se daří dobře. Ve druhém

dopise píše, že má
mnoho přátel v okolí
jejich domu. Tak dou -
fám, že narozdíl od jed-
noho z minu lých dopisů,
kde psala, že nemá ráda
prázdniny (právě proto,
že nemá kolem sebe

přátele), se letos na prázdniny už
těšila. Měla v úmyslu pomáhat
mamince v do mácnosti a učit se
vařit; tedy program vhodný i pro
naše děvčata. 
Vysvědčení má opět krásné. Má
známky A (odpovídá asi našemu
1-) a B+ (odpovídá dvojce). Po
prázdninách postoupí do 10. tří dy.
Stále má představu, že by chtěla
být lékařkou.

Vzdělávací systém v Indii je
odlišný od našeho. Z materiálu
opatřeného vedoucí sociálního
odboru paní Mgr. Kuklínkovou
bych o něm rád stručně infor-
moval. 
Školka pro děti 4–6leté je z pro-
jektu „Adopce na dálku“ pod-
porována výjimečně, jen v pří
padech chudých dětí, které mají
oba zaměstnané rodiče nebo jen

jednoho žijícího pracujícího ro -
diče a neměl by se o ně v době
zaměstnání rodičů kdo starat. 
Osnovy na základních školách
jsou velmi podobné našim. Pí -
semné i ústní zkoušky se však
hodnotí procentními body a na
závěr se v ýsledky z jednotlivých
předmětů hodnotí písmeny A+ až
D (E odpovídá naší nedosta teč -
né).  První velká zkouška je až po
4. třídě a mnoho chudých dětí
končí školu právě po vykonání
této zkoušky. Na konci každého
dalšího ročníku jsou pak postu -
pové zkoušky. Nižší stupeň vzdě -
lání má 7 tříd, vyšší pak ještě 
8.-10. třídu. Zkouška po 10. třídě

uzavírá základní stupeň vzdělání.
Další 2 roky všeobecného vzdě -
lání tzv. PUC (pre-university clas -
ses) je přípravou na vyšší nebo
vysokou školu a jeho ukončení
zkouškou je obdobou naší matu-
rity. 
Naše Vedavathi nastoupila už po
prázdninách, které jsou v Indii
v dubnu až květnu, do 10. třídy.
Bude tedy po absolvování tohoto
školního roku základní vzdělání
končit.. O možnostech dalšího
studia a uplatnění v praktickém
životě napíšeme v některém dal -
ším infiormativním článku.

MUDr. Petr Dvořák, CSc.

I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího Mahena
v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem „Poprvé do školy
- poprvé do knihovny“. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se roz hodla
spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů,
divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce
vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro
ně připravila v letošním roce?

• V období od 1. září do 11. října 2009 mohou prvňáčci využít mož nosti
zaregistrovat se do knihovny zdarma.

• Soutěž „Ferda Mravenec – práce všeho druhu“ připomene 110. vý -
ročí narození slavného spisovatele a ilustrátora dětských knih
Ondřeje Sekoru. Je určena čtenářům KJM ve věku od 6 do 10 let
a trvá od 1. září do 16. října 2009. Soutěžní listy jsou k dispozici na
všech provozech KJM.

• Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na
pobočce KJM v městské části Brno-Starý Lískovec, Kurská 1 ve
čtvrtek 8. října 2009 od 13 do 18 hodin. 

Projekt se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Mi -
chala Haška, primátora statutárního města Brna Romana Onderky a za
podpory městských částí, ve kterých se koná slavnostní pasování.

Poprvé do školy – poprvé do knihovny
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Starolískovecká superstar

Starolískovecká superstar?
Krásné zakončení školního
roku v naší městské části!
V minulém čísle Starolísko vec -
kého zpravodaje jsme slíbili pod -
robnější informace k druhému
ročníku Starolískovecké super-
star. Letos se tato pěvecká sou -
těž starolískoveckých školáků
konala 23. června 2009.  A opět
se tělocvična na ZŠ Labská
proměnila ve velký koncertní sál,
na jehož pódiu se v průběhu
dopoledne vystřídalo 12 velkých
pěveckých nadějí ze Starého
Lískovce. Nadšenou podporu
měli všichni mezi diváky, žáky
všech tří našich základních škol,
i u hvězdné poroty, kterou tvořily
známé tváře. Předsedkyní byla
opět herečka Alena Antalová,
dále děti hodnotil bývalý zpěvák
skupiny Kern Jaroslav Albert
Kronek, brněnský moderátor a
bý valý moderátor televizní Super -
star Petr Holík a pan místostaros-
ta Jiří Dvořáček. Úlohu měli ne -

lehkou, protože písničky byly roz-
manitých žánrů, výkony velmi
vyrovnané, ale konečný verdikt
vznést museli. Vítězkou a tedy
„Starolískoveckou superstar“ roku
2009 se v nádherné atmosféře
nakonec stala Martina Ježová ze
ZŠ Labská.
Na místě je jistě i poděkování
všem, kteří se na této akci po -
díleli. Starostovi městské části
Starý Lískovec panu Vladanu
Krásnému, organizátorovi a du -
chov nímu otci této akce, dále pak
všem pedagogům, rodičům, tech -
nickému zázemí a panu řediteli
ZŠ Labská  Lubomíru Strnadovi.
Akce proběhla již podruhé a opět
měla velký úspěch, takže se
všichni na školách již teď těšíme
na další ročník, který svými mo -
derátorskými výkony snad opět
podpoří již osvědčená dvojice
Martina Vítková a  Vladan Krásný.

Mgr. Margita Kotásková 

Jak to žilo v Lískovci

aneb 1. country-folkový festi-
val Živý Lískovec
Nápad uspořádat v naší městské
části country-folkový festival jsme
nosili v hlavě už několik let, ale až
v únoru jsme si prostě řekli, že
letos jej musíme konečně při -
pravit, abychom nechodili pořád
kolem horké kaše a skutek utek.
Nastalo tedy horečné shánění
kapel, podia, ozvučení, elektřiny
a všech různých povolení. A sa -
mozřejmě i názvu, který se na -
konec ustálil na „Živý Lísko vec“.
Nakonec ale nastal víkend s vel -
kým V, protože celý festival bylo
nutno po masivní reklamní kam-
pani připravit fyzicky a zvláště pak
hudební areál. Již v pátek vpod-
večer vyrostl naproti kostela plot,
který ohraničoval celý areál, spo -
lu s hangárem, kde byla vyhra ze -
ná zóna pro sponzory a účinku-
jící.
V sobotu ráno pak začala stavba
podia, ozvučení a příprava dopro -
vodného programu. Počasí se po
pátečním neustávajícím dešti
umoudřilo a ve 14 hodin, kdy se
areál otevřel, se mezi mraky
občas objevilo i slunce. Program
byl na začátku připraven hlavně
pro děti, které se mohly vyřádit na
skákacím hradu, šlapacích moto -
kárách, svézt se na ponících, ale
mohly si také zasoutěžit v sedmi
disciplínách. Zde si děti vyzkou -
šely, jak se balí spacák do bato-
hu, jak podle busoly určit sever,
poznávaly předměty a další. Po
absolvování dostaly děti v pravém
indiánském tee-pee, které stálo
rovněž v areálu, odměnu. 
Od 15 hodin pak začal i program
na podiu. Úvod sobotní akce
obstarala kapela Svítání, kterou
následoval Jiří Bílý & band a
Bokomara. Po osmnácté hodině
vystoupili na podiu Zelenáči, jež

následovala skupina Přístav a
Pavlína Jíšová spolu s kapelou.
Na závěr celého hudebního pro-
gramu vystoupil nestárnoucí Wabi
Daněk, kterého doprovodil Miloš
Dvořáček. Písničky, které většině
z nás již zlidověly a zpíváme si je
u táboráků, se nesly mezi ná -
vštěvníky skoro do půl jedenácté.
Poslední píseň, Sbohem lásko,
která byla věnována Waldemaru
Matuškovi a kterou zpíval Wabi
Daněk společně s obecenstvem
jen s kytarou, bez aparatury,
udělala nádhernou tečku za
celým hudebním programem.
Pro všechny pořadatele ale na -
stala další část a to úklid areálu,
který se protáhl až do neděle
a poslední materiál jsme z areálu
odvezli kolem oběda.
Chtěl bych tímto vyjádřit poděko -
vání všem, kteří se jakkoliv zapo-
jili do celé této akce ať už mate -
riálním přispěním nebo pomocí.
Bez těch všech by se podobná
akce nemohla nikdy uskutečnit.
A dovoluji si tvrdit, že tato akce,
kterou během sobotního festivalu
navštívilo víc než 550 návštěv ní -
ků, je pro nás zavazující a už teď
přemýšlíme o tom, jak by mohl
příští ročník vypadat. Fotografie si
můžete prohlédnout na
www.zivyliskovec.cz a můžete
i přidat Vaši připomínku nebo
nápad, co by se mohlo pro příští
ročník změnit, koho byste chtěli
slyšet nebo jen prostě napsat Váš
názor na proběhlou akci.
Za promo tým Živý Lískovec
(hlavní pořadatel: Junák – svaz
skautů a skautek ČR, středisko
Starý Lískovec Brno) a Římsko -
katolickou farnost při kostele
sv. Jana Nepomuckého v Brně -
Starém Lískovci

David Kolínek  

Od začátku září dochází k zásad-
ním změnám v užívání areálu DTJ
na Klobásově ulici pro veřejnost.
Cvičení, které probíhalo v našich
prostorách se přestěhovalo na
ZŠ Vedlejší.
Novým uživatelem prostor tělo -
cvičny je Taneční studio B-Fresh,
které se zabývá tanečními styly
Street Dance, a které současně
přijímá nové členy do svých řad.
Taneční studio B-Fresh patří
k před ním tanečním skupinám
v České republice, členové jsou
děleni do věkových složek děti
(4–6let a 6–10 let) , junioři (11–
15 let) a dospělí (15– xx let), kaž-
dou středu v čase 19.30–21.00
je také možno navštěvovat kon -
diční taneční kurz „Hobby Dan -
ce“, který je určen všem přízniv -

cům tance bez omezení věku.
Kontakty na Taneční studio 
B-Fresh a informace o náboru
nových členů: 776 010 655,
www.b-fresh.cz, b.fresh@centrum.cz
Squashový kurt a tělocvičnu
bude možné navštěvovat od pon -
dělka do pátku  v čase 8.00 hod.
až 15.00 hod a o víkendu dle
domluvy. Veškeré objednávky pro -
nájmu squashového kurtu a tě lo -
cvičny probíhají telefonicky na
čísle 608 180 800 popřípadě na
emailové adrese b.fresh@cent  rum.cz.
Věříme, že nová nabídka zaujme
a bude přínosem pro naše spolu-
občany.

Za DTJ Brno-Starý Lískovec
Mgr. Marek Sklenář starosta DTJ 
Bc. Aleš Jakubec místostarosta DTJ

Cvičení a squash v DTJ nově

Vladan Krásný a Martina Vítková s vítězkou Starolískovecké super-
star Martinou Ježovou
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CVČ Linka

CVČ LINKA Kosmonautů 4, Brno – Starý Lískovec, 625 00,
tel. 547 223 074, linka@luzanky.cz

Nabízíme vám i vašim dětem kroužky na školní rok 2009/2010
Informace, přihlášky, zápis na volná místa v kroužcích během září 2009

v CVČ LINKA Kosmonautů 4, tel. 547223074, linka@luzanky.cz

věk den
hodina

(předběžně)
cena
(předběžně)

Výtvarný kroužek 5–8 pondělí 16.00–17.00 1 400

Výtvarný kroužek 5–8 úterý 16.00–17.00 1 400

Výtvarné hry 4–6 středa 16.00–17.00 1 400

Výtvarný kroužek 7–10 čtvrtek 16.00–17.00 1 400

Dětský ateliér 11–15 středa 17.30–19.00 1 800

Keramika – úterý 7–15 úterý 16.00–17.00 2 000

Keramika – čtvrtek 7–15 čtvrtek 17.00–18.00 2 000

Keramika dospělí-čt. dospělí čtvrtek 18.00–19.00 2 400

Kreativní dílny 
(10 dílen říjen – prosinec)

10–14 úterý 15.00–16.00
500

/10 dílen

Dárečci (tvoření pro děti) od 7 let
středa 

1x za 14 dní
15.30–16.30 800

Výpravy za kulturou – občasník od 8 let 100

Rukodělky od 7 let čtvrtek 15.30–17.00 1 600

Dramaťáček 5–9 středa 17.00–18.00 1 200

Flétny od 5 let pondělí upřesníme 1 400

Hrátky s hudbou 3–5 pondělí 17.00–18.00 600

Tanečky od 4 let pondělí 16.00–17.00 1 200

Orientální tanec od 10 středa 18.00–19.00 1 000

Moderní tanec od 10 středa 17.00–18.00 1 000

Taneční  průprava 6–8 školáci čtvrtek 16.30–17. 30 1 000

Aerobik od 15 čtvrtek 18.00–19.00 40 Kč/vstup

Kalanetika od 15 čtvrtek 19.30–20.30 40 Kč/vstup

Cvičení s Katkou 7–11 úterý 17.00–18.00 1 000

Cvičení s míči 12–99 úterý 18.00–19.00 1 000

Bodystyling 15–50 úterý 19.30–20.30 1 000

Dopolední cvičení s míči dospělí pondělí 9.30–10.30 1 000

Sportovní hry 6–9 středa  17.00–18.00 600

Mazlíci – chovatelský kroužek od 7 pondělí 16.00–17.00 100

Šipky – turistický oddíl od 7 úterý, středa 17.00–19.00 500

Barvínek od 2 let čtvrtek 9.30–11.00 40 Kč/vstup

Keramika R+D I. od 3 let pondělí 9.30–10.30 60 Kč/vstup

Keramika R+D II. od 3 let úterý 17.00–18.15 70 Kč/vstup

Školička Kulička od 3 let po–pá 8.00–12.00
160 Kč
/vstup

Sluníčko od 1 roku středa 16.00–17.00 40 Kč/vstup

ŠKOLIČKA KULIČKA má pro děti ještě volná místa, přijďte se
podívat! Na děti se těší Martina Altrichterová.

Nabízíme novinku – ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA
PRO ŠKOLÁKY, termín po domluvě, minimální počet 5 dětí pro
otevření kurzu, zápisné na školní rok 1200,- Kč.
Všechny kroužky začínají v týdnu od 29. září 2009, zápisné je
nutné uhradit do 9.10.2009. Informace, přihlášky, zápis na volná místa
v kroužcích během září a října 2009 v CVČ LINKA Kosmonautů 4, 
tel. 547 223 074, linka@luzanky.cz
Aktuální přehled našich kroužků a akcí najdete na
www.luzanky.cz

KJM Brno, pobočka Kurská 1, Starý Lískovec Vás v rámci
Brněnských dnů pro zdraví 2009 srdečně zve 

na přednášku Heleny Továrkové, lektorky EkoCentra Brno
„Jak se vyznat v éčkách“

v úterý 29. září 2009 v 17.00 hod.

Činnost Klubu důchodců

Scházíme se každé pondělí. Za -
čátek roku jsme přivítali účastí na
ohňostroji ve Starém Lískovci.
Prostřednictvím Klubu přítel ope -
ry a baletu jsme navštívili v divad -
le Reduta, Mozartově sále, kon-
cert jež byl věnován ukázkám
z klasických oper. Další návště -
vou bylo vystoupení Komorního
orchestru města Kyjova a Smí -
šeného sboru Carmina Vocum,
také v mozartově sále. KOB zor-
ganizoval v Janáčkově divadle
vyhlášení soutěže DIVA za rok
2008, kterého jsme se také
zůčastnili.
Navštívili jsme několik předvá -
děcích prodejních akcí s nabíd -
kou zboží současného trendu,
a to ve Veverské Bítýšce, v Brně
v hotelu Slovan, na farmě Bolka
Polívky v Olšanech, v Bystrci a
Komíně.
Další akcí byla návštěva Plesu
důchodců v Sokolovně ve Sta -
rém Lískovci, jež organizoval KD
– stará zástavba, Posezení při
tanci v sále Orlovny v Tuřanech,
Čaj o půl páté v Bosonohách,
Tanečky v klubu na Křenové ul. a
Country vystoupení v restauraci
Kavkaz.
KJM na Kurské ul. nás pozval a
my se zúčastnili výstavy „Ledová
pohlazení“, Vzpomínky na 85. vý -
ročí narození Jiřího Šlitra, Výstavy
Stopy na Káčaňdžunze s pro mí -
táním videozáznamů jež předvedl
pan Jiří Šopt, přednášku doc.
PhDr. Jiřího Sedláka, CSc. na
téma „Tři světoví židovští humo -
risté“. Knihovnicím za pozvání
a organizaci patří srdečné podě -
kování.
V Bílém domě v Brně jsme se
zúčastnili členských schůzí Mě

svazu důchodců v Brně.
V našem klubu jsme uspořádali
besedu s MUDr. Fábíkem o alter-
nativní léčbě různých neduhů za
pomocí masážních přístrojů.
Další beseda byla uskutečněna
s pracovnicemi Studia Wellness
na téma „Jak se zbavit nadměr -
ného tuku“.
Navštívili jsme předvolební mítink
na Brněnské přehradě, oslavili
spo lečně Svátek matek.
Několikrát nás navštívila zastu -
pitelka ÚMČ Brno-Starý Lískovec
paní Mgr. Květuše Doležalová,
která nikdy nepřišla s prázdnou.
Vzájemná beseda byla vždy pro
obě strany přínosná. Děkujeme
za tuto přízeň.
Za finančního přispění ÚMČ Brno
-Starý Lískovec a zajištění do -
pravy panem Filipčíkem, mohli
jsme uspořádat zájezd na zámek
Vranov nad Dyjí a hrad Bítov. Tato
akce byla velmi úspěšná a po -
učná.
Přestože se o prázdninách set -
káváme sporadicky, uskutečnili
jsme vycházku do Juliánova a no -
vého sídliště Vinohrady. Tento
kout města Brna se značně
změnil a určitě ku prospěchu
všech obyvatel této brněnské
části.
Ještě je před námi poslední
čtvrtletí roku 2009 a určitě se dle
možností zúčastníme všeho, co
se bude konat, neboť: „Mládí ne -
koupíme, stáří neprodáme a co
s tím uděláme?“ No přece kaž-
dou volnou chvíli vyplníme něčím
veselým a zajímavým.

Libuše Medková 
Klub důchodců – nová zástavba

Vítáni jsou rodiče s dětmi od miminek až po školkový věk.
Scházíme se každé úterý 9.30–11 h v klubovně na faře ul. Elišky
Přemyslovny 27, Brno-Starý Lískovec.
Potřebuje pouze chuť popovídat si s ostatními, 30 Kč jako příspěvek na
program a přezůvky pro děti.

Program na říjen 2009:
6. 10. 2009 Výběr na burzu

13. 10. 2009 Burza podzimního a zimního oblečení pro děti 
20. 10. 2009 Šperky z křišťálové pryskyřice 
27. 10. 2009 Nešitý patchwork více na www.mcliskacek.cz

13. 10. 2009 se bude opět konat BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ v MC Lískáček.
Ve dnech 6. a 9. 10. 2009 bude probíhat výběr věcí, od každé rodiny
přijímáme max. 50 ks označených cedulkami s požadovanou cenou
a jménem (nebo zkratkou) podzimního a zimního oblečení (ve veli -
kostech odpovídajících do 5 let věku). Manipulační poplatek za každou
přinesenou věc je 1,- Kč. Více informací sledujte na www.mcliskacek.cz
nebo na letáčcích.

MC Lískáček opět zve k návštěvě
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Inzerce

starolískovecký zpravodaj

� Koupím rodinný dům v brně i okolí k bydlení (větší i menší i ve
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec tel:
546 220 361 Zn.: Brno i okraj

� Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno
i s chatou. Finance mám, tel: 776 637 839

� Koupím garáž kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, 
tel: 776 809 213.

� Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel: 776 637 839.

� Koupím garáž na ulici Kyjevská 728 025 699

� Čištění koberců a čalouněného nábytku, tel: 605 983 853

září 2009

Stovky v Brně 2009

MASÁŽE
Relaxačně sportovní, reflexní, lávové kameny

Tel: 774 267 837

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

V sobotu 1. srpna 2009 se do
Brna sjeli milovníci a vyznavači
jedné z disciplín hasičského
sportu, běhu na 100 metrů s pře -
kážkami. Soutěž pořádá SDH
Starý Lískovec – SPORT a nestor
100 metrové trati Jan Chvátal
alias DĚDEK. Na tento již 3. roč -
ník soutěže o „Dědkův pohár“ se
na tartanovou dráhu u ZŠ Hor ní -
kova v Líšni prezentovalo 44 žen
z 15 sborů a 84 mužů z 28 sborů
dobrovolných hasičů ze všech
koutů naší vlasti. Pro mnohé z nich,
jakož i pro nás, to byla vítaná
příprava na jednu z disciplín po -
žárního sportu na krajská kola. 
Mezi ženami zvítězila Soňa Běle -
hrádková z SDH Sychotín (BK)
s časem 17,88 s. Soňa je jednou
z českých reprezentantek, které
naše barvy tak skvěle hájily na
hasičské olympiádě v Ostravě.
V mužské kategorii si první místo
vybojoval Jakub Paulíček z SDH
Široký Důl (SY) za čas 16,46 s.
Chtěli bychom i touto cestou
poděkovat všem co se jakýmkoliv
způsobem přičinili o výbornou
sou těž. Za zapůjčení překážek
krajskému sdružení SH ČMS, za

areál ČIBA sport a ZŠ Horníkova,
za občerstvení SDH Obřany, za
ceny vítězům firmě Perspekta
Brno a členům SDH Starý Lísko -
vec – SPORT, SDH Starý Lísko -
vec a SDH Královo Pole za po -
moc při přípravách a úklidu.
Tato soutěž byla pro nás odrazo -
vým můstkem ke kvalitní repre -
zentaci městské části Starý Lís -
ko vec, města Brna a okresu
Brno-město na krajském kole
soutěží požárního sportu v Břec -
lavi, které se uskutečnilo 15. srpna
a kam se z okresu Brno-město
probojovali za ženy SDH Starý
Lískovec a za muže SDH Starý
Lískovec – SPORT. Zde jsme ob -
sa dili v celkovém pořadí 2.příčku
za suverénními hasiči z Horního
Poříčí (BK), kteří si již po několi -
káté zajistili účast na mistrovství
republiky.
Závěrem pouze připomínku, že
i přes pozvání, se na tuto akci
nikdo ze zástupců městské části
Starý Lískovec bohužel nedosta -
vil což nás velice mrzí.
S pozdravem hasičskému sportu
zdar výbor SDH Starý Lískovec –
SPORT 

VYNIKAJÍCÍ KOLÁČ 
Z OLOMOUCKÝCH SYREČKŮ

Ingredience: 250 g polohrubé
mouky, jedno balení (125 g)
olo mouckých syrečků, 300 g
bílého jogurtu, 1 vejce, 100 g
anglické (oravské) slaniny, 1/2
prášku do pečiva, kmín, sůl,
oregáno

Postup přípravy: Mouku, kypří -
cí prášek, jogurt a vajíčko dáme
do mísy a vypracujeme těsto.
Koláčovou formu (o průměru
cca 26 cm) vymažeme olejem
a vložíme do ní vypracované
těsto. Navlhčenou rukou ho
rovnoměrně rozprostřeme po
celé ploše. Tvarůžky a slaninu
nakrájíme na drobné kostičky,
promícháme a navrstvíme na
těsto. Posypeme celým kmínem
a oregánem. Solíme minimálně
nebo vůbec (syrečky a slanina
jsou slané dost). Pečeme (v pře-
dem vyhřáté troubě) dozlatova,
při teplotě 180 °C, cca 30 mi -
nut.
Při pečení vzniká příjemná,
kořeněná vůně. Nemusíte se
vůbec obávat nějakého zápa -
chu (vyzkoušeno). Je to rychlá,
jednoduchá a vynikající slaná
buchta.

Moje zkušenost: malinko  se
může osolit i  vrstva těsta. Určitě
přidat trochu muškátového oříš -
ku, pepře. Tak se mi koláč po -
vedl, musela jsem si ho vyfotit.
Jak chutná studený, nevím,
snědl se ještě teplý.

Gourmet

Vážení občané, jak jistě víte, na
mnohých místech naší republiky
v poslední době díky velmi silným
záplavovým dešťům a ná sledným
povodním byly způsobeny  znač -
né škody na majetku. A bohužel
došlo i na tragická ne štěstí. Přes -
tože je mnoho organizací, kteří
pořádají různé sbírky pro posti -
žené, rozhodla se naše městská
část uspořádat sbírku občanů

Starého Lískov ce právě pro
území postižené po sledními po -
vod němi. Tato sbírka se koná
pod záštitou starosty měst ské
části Vladana Krás ného a zná -
mé herečky, zpěvač ky a sta -
rolískovecké obyvatelky paní 
Ale ny Antalové. Se všemi po -
stiženými cítíme jejich zármu tek
a ne štěs tí. Jsme pře svěd če ni
o potřebnosti a nutnosti pomoci.
Víme, že pouze soucítit nestačí,
ale že je po třeb ná i vý pomoc fi -
nanč ní. Pro to se k této sbírce
připojuje v prvé řadě jak Úřad
městské části, který vy členil
určité prostředky ze svého roz -
počtu, tak pochopi telně i členové
samosprávy, Rady městské části
a pracovníci úřadu ze svých
soukromých prostředků. Žádáme
tedy i vás, občany Starého Lís -
kovce, o přispění do této sbírky.
Výnos této sbírky bude po ukon -
čení věnován rozhodnutím naše-
ho zastupitelstva ně které z po -
stižených obcí. Máme za to, že
samospráva bude nej lépe vědět,
jak finanční prostředky efektivně
na zmírnění následků povod -
ňových škod použít. Věříme, že
ve Starém Lískovci žije mno ho
slušných lidí, kteří rádi, byť
i malou částkou po mo hou těm,
kteří v neleh kých po-povod ňo -
vých pod  mínkách, často znovu
budují vlastní střechu nad hlavou. 

Vážení občané, své příspěvky mů -
žete zasílat buď poštovní poukáz -
kou nebo bezhotovostně účet na
číslo: 43-5128420277/0100.
Peníze lze složit i osobně v úřed-
ní dny na pokladně ÚMČ Starý
Lískovec. V případě, že si budete
přát zveřejnit vaše jméno, připište
prosím do „zprávy pro příjemce“
jméno a adresu. Za jakoukoliv
částku, i malou, jsme vděčni.
Sbírka byla povolena rozhod-
nutím Krajského úřadu Jihomo -
ravského kraje se SpZn.: S-JMK
/98015/2009/OSP s da tem
ukon   čen í  31. 12. 2009.

Vladan Krásný

Alena Antalová

Připomenutí veřejné sbírky


