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Vážení spoluobčané,
listopad je tradičně 

měsícem, kdy už velkou 
část měst zachvacuje vá-
noční šílenství a je těžké 
si udržet zdravý rozum. 
Rok co rok si říkám, že 
smysl svátků nám často 
uniká. Mnohý z nás přijímá jako 
dogma fakt, že dárky musí být co 
nejdražší, musí obdarovaného 
ohromit. Možná je za tím skrytá 
touha dokázat, že „já na to pře-
ce mám“ – nevím. Smysl mi to 
každopádně nedává, tím spíše, 
když si dotyčný musí půjčit peníze 
(většinou velice nevýhodně), aby 
mohl pořídit exkluzivní dárek. Díky 
prchavému pocitu se pak často 
dostane do finančních problémů 
– ale to už odbočuji.

Média se tuto atmosféru snaží 
spíše podporovat, takže jsme opět 
svědky honu za kvantitou. Přitom 
se zapomíná, že radost může udě-
lat i dárek skromný, ovšem dobře 
a s láskou vybraný. Na svátcích je 
důležitější atmosféra klidu, neměly 
by to být dny hýření a stresu. 

V nejbližší době by nám vánoční 
atmosféru měl přiblížit (jako každý 
rok) náš vánoční stromek, který se 
bude rozsvěcet opět na Mikuláše 

(více informací přináší-
me v samostatném člán-
ku). Jedna ze zdánlivých 
drobností, které ale jsou 
příčinou mnohé radosti 
– o čemž vás každoroč-
ně mohou přesvědčit ti 
nejmenší obyvatelé Sta-

rého Lískovce.
Když už jsme u těch dárků, na 

jednom jsme se nedávno podíleli. 
Starolískovečtí dobrovolní hasiči při-
vítali v září do svého arzenálu milý 
přírůstek, nové zásahové vozidlo. 
Psali jsme o něm již v minulém čísle. 
A jelikož jsme auto předávali a křtili 
zrovna v den, kdy měla svátek Eliška, 
pojmenovali jsme vůz stejně. Takže 
Eliška se má stále dobře, hasiči si ji 
hýčkají, takže se bude ještě dlouho 
blýskat a věřme, že k zásahům bude 
vyjíždět co nejméně. 

Prosím, nekažme si blížící se dny 
stresem, nervováním a špatnou 
náladou, mnohdy bezdůvodnou. 
Mějme radost z drobností. Stále 
platí, že ty  nejdůležitější hodnoty, 
láska, štěstí, zdraví, nejsou ničím 
materiálním vyčíslitelné a nedají 
se koupit za žádné peníze.

Přeji příjemný předvánoční čas
Váš starosta

Vladan Krásný

Zápisník starosty

Dne 5. prosince proběhne na tradičním místě (u trolejbusové 
točny na Osové) rozsvěcení starolískoveckého vánočního 

stromku. Děti z místních mateřských škol si od 10.30 zazpívají 
koledy i s andělem, čertem a Mikulášem. Pro příchozí děti budou 
připraveny drobné sladkosti.

Rozsvěcení stromečku

Zasedání zastupitelstva
V pondělí 3.12.2012 se od 17 hodin v sále 

TJ Sokol Starý Lískovec (Máchalova 4) koná 
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec.

Slavnostní otevření

Rekonstrukce dříve neváb-
ného prostranství u staro-

lískovecké polikliniky má za 
sebou druhou a finální fázi. 
Slavnostní otevření proběhne 
5. prosince 2012 v 11.15 (tedy 
hned po rozsvěcení vánočního 
stromku). 
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Naše starolískovecká, na dálku adoptovaná indická studentka úspěšně odmaturovala

Naše Vedevathi

Kromě obvyklých díků, přání 
k Vánocům a do Nového roku 

a informací o úspěšném studiu, 
bylo v dopise i postesknutí, že 
ve škole, na které teď studuje, 
se Vánoce neslaví tak moc, jak 
bylo zvykem na škole základní. 
K dopisu bylo přiloženo i přání 
ředitelky institutu „Mother Tere-
za memorial educational trust“, 
který ji na studiích podporuje. 
Uvádí v něm informace o rozši-
řující se vzdělávací a výchovné 
činnosti, kterou institut poskytuje 
nejchudším vrstvám indického 
obyvatelstva. 

Druhý dopis z léta obsahoval 
vysvědčení mladé dívky, které bylo 
opět velmi pěkné – z možných 600 
bodů získala 505 (v minulém roce 
to bylo 466). Nejlepší výsledky má 
v ekonomii,  která je jejím oblíbe-
ným předmětem  (96 z možných 
100 bodů) a  v jazyce kannada (91 
bodů). Z vysvědčení jsme se též 
dozvěděli, že získala cenu v kví-
zové soutěži, v aranžování květin 
a ve zpěvu. Má velký zájem o další 
studium, ale ze stručných údajů 
na vysvědčení nevyplývá, jaký 
obor by to mohl být. Jako její ži-
votní ambice je uvedeno obecně 

Dopisy od naší Vedevathi už nejsou psány nepocho-
pitelným písmem jazyka Kannada, ale docela hezkou 
angličtinou. Na sklonku minulého roku jsme od ní do-
stali vánoční dopis, který se křižoval s naším dopisem.

„get a good job“ – získat dobré 
zaměstnání (tedy asi ústup od ro-
mantických snů mládí o lékařském 
povolání k střízlivější realitě). Je zde 
i zmínka o tom, že matka Vedevathi 
je členem „Self Helping Group“, což 
jsou skupiny žen na venkově, které 
společně spoří peníze, vzděláva-
jí se, opatřují si užitečná domácí 
zvířata a potřeby k drobnému pod-
nikání, např. šití (Přemýšlím, co asi 
dělají indičtí muži?).

Z vlastního dopisu se dozvídáme, 
že zážitkem pro Vedevathi byl před 
prázdninami školní výlet  do histo-
rického města Mysore. Šokoval ji 
pohled na královský palác, chrámy, 
zahrady a vše, co králové užívali. 
O prázdninách se učila pracovat 
s počítačem. Byla také u babičky, 
které ve všem pomáhala, takže ji 
ani nechtěla pustit domů. Přečetla 

si několik dobrých knih. Nenapsala 
bohužel nic bližšího o svých vlast-
ních povídkách a básních, na které 
jsme se jí v minulosti ptali. Mamin-
ka prodělala nějaké velmi vážné 
horečnaté onemocnění, které jim 
způsobilo velké starosti, ale už je 
vše v pořádku. V loňském vánočním 
dopise si stěžovala na dlouhé deště, 
v létě zase bylo v jejich kraji velmi 
sucho. Ve vodovodním potrubí 
byla voda k dispozici jen jednou 
za 3 dny, takže její prázdninový úkol 
– získávat a schraňovat vodu – byl 
letos obtížný. 

Druhá třída PUC (preuniversity 
classes) končí zkouškou obdobnou 
naší maturitě. Budeme tedy zvěda-
ví, pro jaký obor se dále rozhodne 
a zda ji v něm budeme moci ještě 
podporovat. 

MUDr. Petr Dvořák, CSc.

Komunální odpad – změny

Vážení čtenáři, pro rok 2013 je nutno počítat se změnami v oblasti 
placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komu-

nálním odpadem.
Nová obecně závazná vyhláška stanoví, že horní hranice poplatku 

se zvýší na 675 Kč za kalendářní rok 2013. Splatnost poplatku zůstává 
zachována – do 31. května 2013.

Veškeré podrobnosti naleznete například na webových stránkách 
Magistrátu města Brna (www.brno.cz), nebo na úřední desce.

Takhle ne!

Takřka na dohled od Sběrného dvora odpadu můžete narazit 
například na toto. Výjimkou nejsou ani vany, dveře, křesla a po-

dobně. Výsledkem je, že dotyčný má byt jako klícku, a co je venku, 
to jej zřejmě netrápí. Zkusme to do nového roku změnit, ať je Starý 
Lískovec zase o něco útulnější!

Ve Starém Lískovci jsme 10. listopadu přivítali další nové občánky měst-
ské části.
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Poznáním ke sblížení O nejkrásnějšího skřítka Podzimáčka

Každoročně se v měsíci listo-
padu slaví svátek Svatého 

Martina. V naší MŠ začal projekt 
vyprávěním legendy o tom-
to vojákovi, který se narodil ve 
4. st. v městečku zvaném Sabaria 
(dnešní Maďarsko). Vypráví se, že 
jednou v zimě projížděl na bílém 
koni městskou branou a setkal se 
s žebrákem, který se třásl chladem. 
Martin neměl u sebe nic než svůj 
červený vojenský plášť. Rozťal ho 
svým mečem na půl a jednu po-
lovinu žebrákovi daroval. Rozdělil 
se s ním o teplo.

Porozumění, láska, darování. 
Hlavní myšlenka celého našeho 
školního projektu.

Děti dramatizovaly tuto legen-
du a pochopily tak pravý význam 
tohoto svátku. 

Také pekly tradiční Martinské 
rohlíčky. Šikovné ruce našich dětí 
s pomocí paní učitelky připravily 
těsto a mohly se ihned pustit do 
tvorby rohlíčků. Dětem se povedly 
náramně a byly připraveny na od-
polední ochutnávku i pro rodiče. 
Každé z dětí tak mohlo pohostit 
svoji maminku nebo tatínka a pyš-
nit se svým mistrovským dílem 

ve vlastně vyrobeném kornout-
ku. Rohlíčky všem moc chutnaly 
a možná se tak i stanou součástí 
vánoční tabule. 

Pro mlsné jazýčky a šikovné ru-
čičky přikládáme recept na Mar-
tinské rohlíčky.

Suroviny:
½ kg polohrubé mouky, 5 dkg 

kvasnic, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, 
1 Hera, 6–8 lžic mléka.

Uděláme těsto a ihned vytvá-
říme rohlíčky. Plníme povidlím. 
Pečeme v horké troubě. Teplé 
obalujeme v cukru. Dobrou chuť!

Během týdne jsme také po-
řádali rodinnou výstavu Skřítků 
Podzimáčků. S velkou pýchou děti 
přinášely do školy svá rodinná díla. 
Výstava byla překvapením pro 
všechny kamarády a  rodiče, kteří 
navštívili naši školu při Dnu otevře-
ných dveří. Hodnocení se zhostili 
žáci naší školy základní. Vernisáž 
přišel podpořit i pan místostarosta 
Mgr. Jiří Dvořáček. 

Všechny děti získaly sladkou 
odměnu. 

Bc. Veronika Bidrmanová
a kolektiv MŠ Elišky Přemyslovny

V průběhu září a října jsme na 
EKO GYMNÁZIU realizovali 

projekt „Poznáním ke sblížení“. 
Jde o studentskou výměnu mezi 
žáky naší školy a Střední všeobec-
ně vzdělávací školy č. 48 v Nižním 
Novgorodě. 

Začátkem září odletěla skupina 
10 žáků a 2 pedagogů na 11 dnů 
do Ruska. Byli ubytováni v ruských 
rodinách, účastnili se výuky ve ško-
le (hodiny RJ, AJ, D, Z), poznali Niž-
ní Novgorod, Semjonov, Gorodec, 
tři dny strávili v Sankt Peterburgu. 
Navázali nová přátelství, která zpe-
četili začátkem října příletem ruské 
skupiny do Brna. 10 dní bydleli ruš-
tí žáci u svých českých protějšků, 

seznamovali se s naší školou, měs-
tem Brnem i dalšími zajímavými 
místy ČR (Lednice, Moravský kras, 
Praha,…). Na závěr pobytu se ko-
nal koncert, na kterém se podíleli 
žáci obou škol. Projekt „Poznáním 
ke sblížení“ je pokračováním čtyř 
předcházejících projektů, které 
jsme začali realizovat za podpory 
Jihomoravského kraje v rámci do-
tačního programu „Do světa!“ již 
v roce 2006. Pro žáky má projekt 
obrovský jazykový přínos a proto 
doufáme, že se nám podaří pokra-
čovat v něm i v budoucnu.

PhDr. Helena Gazdová
EKO GYMNÁZIUM

garant projektu

        EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 
Vás zve na dny otevřených dveří: 

 

 4. prosince 2012 od 15 do 19 hodin  
 16. ledna 2013 od 15 do 19 hodin   

 

Ve školním roce 2013/2014 otevíráme následující studijní programy: 

 čtyřleté studium - pro žáky, kteří končí nebo ukončili devátou třídu ZŠ 
 šestileté studium - pro žáky, kteří končí sedmou třídu ZŠ 
 osmileté studium - pro žáky, kteří končí pátou třídu ZŠ 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

  Labská 27, 625 00 BRNO     www.eko-g.cz 
  Tel. : 547 219 976                          mail: eko@eko-g.cz 

 

 

„Na Svatého Martina, bývá dobrá peřina.“
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Třetí měsíc nového školní-
ho roku se chýlí ke konci 
a my vám chceme ukázat, 
co všechno jsme našim 
nejmenším nabídli. 

Školní zahrada děti uvítala obnoveným 
dopravním hřištěm, novými houpač-

kami a pevnými fotbalovými brankami.                                                                                                               
V průběhu října jsme do všech vyčištěných 
a spravených pískovišť navezli přes tři tuny 
nového písku a dokoupili ochrannou síť, která 
nám byla ukradena, při čemž došlo i ke zničení 
obložení pískoviště.  V budově školky jsme pro-
vedli veškeré důležité opravy, včetně finančně 
nejnáročnější kompletní výměny závadných 
vodovodních baterií u většiny dětských umy-
vadel. Díky daru paní Tiché máme nyní v každé 
třídě pro děti trampolínu, za což děkujeme.

Od začátku roku jsme navázali spoluprá-
ci se ZŠ Bosonožská. Naše děti se ve „velké“ 
škole zúčastnily výborně připraveného „do-
pravního dopoledne“, speciální „hravé výuky 
angličtiny“ a báječného „pomazánkového dne“.                                                                                                                            
Do Mateřské školky za dětmi přijeli 2x divadel-
níci s pohádkou a předškoláci navštívili Divadlo 

Bolka Polívky a loutkové divadlo Radost.
Mezi naše pravidelné podzimní akce patří 

tradiční výroba bramboráčků, ta je mezi dětmi 
velmi oblíbená, dlabání dýní i Podzimní dílnič-
ka pro rodiče a děti, kde všichni společně vyrábí 
lampiónky, se kterými po setmění procházíme 
sídlištěm. Tato akce se jmenuje Svátek světel 
a je zakončena na velkém hřišti vypuštěním 
lampió nů štěstí.

Od října ve školce samozřejmě fungují 
i pravidelné zájmové kroužky: Hláskář, Šikul-
ku a Hudebně dramatický kroužek, Agentura 
Rytmik u nás vyučuje Angličtinu a Zumbu. 
Jednou týdně děti vozíme do solné jeskyně.

Plánů na činnosti a akce máme hodně, blíží 
se Mikuláš a Vánoce a s nimi spojená spousta 
zajímavostí, o kterých vás ve Starolískovec-
kých novinách budeme rádi brzy informovat. 
Máte-li zájem podívat se na nás zblízka nebo 
si prohlédnout naši bohatou fotogalerii, bez 
váhání navštivte naše nové webové stránky 
http://www.msbos4.cz/

Za všechny zaměstnance Mateřské školy Bo-
sonožská přeji všem příjemný zbytek podzimu.

ředitelka Mgr. Šárka Pantůčková 

Program přehlídkového dne: barmanská soutěž, ukázky práce som-
melierů, ukázky složité obsluhy, ukázky flambování, ukázky práce baristů, 
prezentace firem spolupracujících se školou v oblasti praxe studentů. 
Projekty ESF: vybudování Informačního centra HŠ, Implementace ŠVP, 
Inovace jazykového vzdělávání HŠ, Podpora individualizace výuky žáků 
HŠ, Programy Leonardo

 
V rámci Dne otevřených dveří se představí i Vysoká škola obchodní 

a hotelová, Bosonožská 9, Brno 
Bakalářský studijní obor:  
Management hotelnictví a cestovního ruchu
délka studia – 3roky
Forma studia – prezenční (denní ) a kombinovaná (dálková)

 Současně můžete navštívit prostory vysoké školy pro teoretickou 
výuku v budově Svážná 9, Brno.

V termínu od 1. do 7. 10. 2012 
se zúčastnili 3 studentky 

a 3 studenti Hotelové školy v Brně 
výměnného pobytu v rámci pro-
gramu „Do světa“, podporovaného 
Jihomoravským krajem. Výměnný 
pobyt proběhl v rakouském městě 
Retz na partnerské škole Bundes-
lehranstalt für Tourismus, která se 
nachází v Dolním Rakousku.

Žáci měli během toho týdne 
praxi v servisu i v kuchyni při 
přípravě pokrmů, které se poslé-
ze podávají při obědě na místní 
škole. Poznávali památky a zají-
mavosti tohoto městečka včetně 
historického podzemí s rozsáhlým 
podzemním systémem a vinnými 
sklepy. Dále absolvovali odborné 
exkurze do CHKO Podyjí – Thaya-
tal, kde shlédli interaktivní výstavu 
o historii a vývoji této chráněné 

krajinné oblasti, navštívili hrad 
Hardegg. Viděli také pamětihod-
nosti hlavního města Rakouska – 
Vídně s dominantou tzv. Stephan-
sdomem, Hofburgem, hotelem 
Sacher, Státní operou apod.

Studenti se tak seznamovali s ra-
kouskými pokrmy a nápoji, odliš-
nostmi v reáliích místní spolkové 
země, naučili se nové způsoby ob-
sluhy a způsoby práce v gastrono-
mii a hotelnictví, poznávali místní 
zvyky, kulturu, reálie, ale hlavně 
vylepšovali jazykové dovednosti 
a schopnosti.

Poznali též, jak funguje gastro-
nomie a hotelnictví v EU, což pro 
ně bude zajisté vhodnou inspirací 
k práci u nás, ze které budou čer-
pat i ostatní studenti a studentky 
naší školy. 

Mgr. Lubomír Císař

Podzim v MŠ Bosonožská 4Program „Do světa!“

Den otevřených dveří
Hotelová škola Bosonožská 9, Brno

pořádá 29. listopadu 2012 Den otevřených dveří
od 10 do 17 hodin

Předání nového zásahového vozu „Eliška“ jednotce SDH Starý Lískovec.
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Dýňování a Halloween v MŠ Kosmonautů
Jako každým rokem,tak 
i letos, se dne 9. 10. děti, 
rodiče a paní učitelky sešli 
u odpoledního posezení 
na školní zahradě, kde si 
vytvořili z přinesených 
dýní a přírodnin strašidýl-
ka,skřítky a různé pohád-
kové postavičky.

K dobré náladě a kumštýřské-
mu umění všech zúčastněných 

pomohlo i malé občerstvení školní 
kuchyně, čaj, káva a cuketo-oříško-
vé řezy všem přišly vhod.

Druhý den ráno děti přicháze-
ly do mateřské školy kouzelnou 

Ekologie či ochrana přírody 
nejsou pro děti z třídy 3. A ZŠ 

Bosonožská 9 jen prázdná slova. 
Rozhodly se to dokázat nějakým 
skutkem. 

Už dlouho jsme přemýšleli 
o adopci na dálku. Nyní žáci vyu-
žili nabídku ZOO Brno adoptovat 
si zvířátko. Celému aktu předchá-
zel červnový výlet do zoologické 
zahrady spojený s výběrem toho 
správného adepta. Rozhodli jsme 
se. Po dlouhém vybírání a velké 
diskuzi zvítězilo malé roztomilé 
zvířátko – klokánek králíkovitý, 

vačnatec, žijící v lesnatých oblas-
tech jihozápadní Austrálie, kde se 
však jeho počet stále snižuje. Tento 
drobný klokánek má šedohnědou 
srst a ocas, který je stejně dlouhý 
jako tělo zvířete a je zakončen čer-
ným střapcem. 

V polovině října jsme tedy adop-
ci vyřídili a 30. 10. jsme dostali 
osvědčení o adopci i samolepku 
Adoptivní rodič – ta zdobí dveře 
naší třídy a informuje kolemjdoucí 
o našem společném počinu.

Mgr. Dagmar Fárková

I naše třída 5. A si vzdělávacími 
aktivitami připomněla, že 20. 

října je vyhlášen Den stromů. 
Toto téma se tak prolínalo celým 
pátečním vyučováním. Nejdříve 
jsme se naučili píseň „Stromy“ od 
autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře, která 
se všem zalíbila a výrazně všech-
ny na začátku dne svým rytmem 
rozveselila. Po krátkém úvodu, 
kdy jsme se společně zamysleli 
(pomocí metody „myšlenková 
mapa“) nad tím, co vše bychom 
o stromě mohli říci, jsme začali 
vypracovávat pracovní list. Každý 
zvládl napsat slohové cvičení „Pří-
běh stromu“, v matematice jsme 
počítali s jabloněmi, hrušněmi, 
ale také do jaké výšky průměrně 
vyroste strom za 34 let. V příro-
dovědě jsme se zabývali stavbou 

stromu, druhy stromů a lesů. Proč 
jsou stromy pro nás důležité, jejich 
využití pro člověka. V neposlední 
řadě jsme si uvědomili, jak člověk 
někdy poškozuje přírodu svým 
neohleduplným chováním. Praco-
vali jsme individuálně, ve dvojicích 
i formou kooperativních skupin. 
Na závěr jsme vyrobili obrovský 
list, který měl připomenout, jak 
dokáže být příroda krásně barev-
ná, zvláště teď – na podzim.

Výuka splnila svůj účel. V rám-
ci integrované tematické výuky 
žáků i ostatních tříd 1. stupně byly 
výrazněji posíleny jejich klíčové 
kompetence. Vedle komunikativ-
ních, také kompetence k učení, 
řešení problémů, občanské i pra-
covní. 
Pavla Nováková, třídní učitelka 5. A

Den stromů na ZŠ Bosonožská
aneb máme třídní zvířátko

Adopce na dálku

cestou, lemovanou rozsvícenými 
lampiónky, které do tmy zářily stej-
ně jako oči malých předškoláků.

Novinkou, kterou jsme zařadili 
mezi podzimní akce, je Halloween 
v ZŠ Labská. Dne 23. 10. děti z MŠ 

prožily pohádkové dopoledne 
s žáky 2. stupně základní školy, 
kteří malé kamarády z anglické 
třídy, převlečené do halloween-
ských masek, zavedli do knihovny 
a učebny s interaktivní tabulí, na-
učili je anglickou písničku a nová 
slovíčka k halloweenskému té-
matu. Děti odcházely ze základ-
ní školy odměněny sladkostmi, 
obohaceny o prožitkové učení 
a objevování neznámého a namo-
tivovány na vstup do 1. třídy. Právě 
návaznost a propojenost metod 
učení v mateřské a základní škole 
by malým prvňáčkům usnadnily 
průběh jejich vzdělávání. 

Za kolektiv MŠ 
Hana Ondráčková
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Čtvrté třídy ZŠ Bosonožská ab-
solvují i v letošním roce výuku 

dopravní teorie a praktické jízdy na 
kole. Cílem je zamezit nehodám 
dětí a seznámit je se všemi pravi-
dly, dopravními značkami a úska-
lími, se kterými se jako cyklisté 
mohou setkat.

Kurz jsme zahájili 9. 10. 2012 
praktickou výukou na dopravním 
hřišti ZŠ Horácké náměstí. Po pří-
chodu se nás ujali policisté, kteří 
přidělili každému číslo jako na zá-
vodech. Následovalo však zatím 
jen seznámení s dopravní situací 
a značkami na hřišti, celou trasu 
si žáci osvojovali „po svých.“ Poté 
nasedli na kola a vyjeli do provo-
zu. Jízda na kole byla pro některé 
zpočátku obtížná, museli totiž sle-
dovat nejen značky a semafory, 

ale i spolujezdce, kteří si počínali 
mnohdy neopatrně. Poprvé na 
hřišti ještě nesbírali trestné bodíky, 
ale byli na své chyby opakovaně 
upozorňováni.

Na toto první praktické cvičení 
navázala 6. 11. 2012 výuka teo-
rie, která probíhala u nás ve škole 
s využitím výpočetní techniky. Žáci 
se opět seznamovali se značkami, 
správným vybavením kola, jízdou 
přes křižovatky. Na závěr si všichni 
vyzkoušeli v krátkém testíku svoji 
pozornost. A mnozí úspěšně.

Do další lekce budeme plnit úko-
ly v nádherném pracovním sešitu, 
který na procvičení obdržel každý 
žák. Před další jízdou budeme mít 
ještě 2x teorii, a tak jízda „naostro“ 
snad příště dopadne lépe.

Mgr. Helena Čermáková

Výukový program Eko-
centra Brno byl zaměřený 
na ekologickou proble-
matiku. 

Na jeho začátku děti provázel 
příběh o holčičce, která neu-

měla šetřit energiemi. Všichni se 
dozvěděli, které předměty běžné 
spotřeby jsou vyrobeny z plastu, 
skla, papíru, textilu... Jakou bar-
vu má sklo. Kam se vozí rozbité 
televize, ledničky a pračky. Co to 
je zásuvka a které spotřebiče tam 

Poslední říjnový den se v pro-
storách školní družiny ZŠ Bo-

sonožská 9 uskutečnilo dopoledne 
s angličtinou. Skupina žáků 6. A si 
pro žáky mateřské školy ZŠ Boso-
nožská připravila aktivity spojené 
s výukou angličtiny. S datem ko-
nání akce souvisel také anglosaský 
lidový svátek Halloween, jehož 
prvky byly zapracovány do celkové 
koncepce projektu.

Předškoláčkům byl velmi vhod-
nou formou představen ostrov Vel-
ká Británie, kde se s angličtinou 
mohou setkat. Všichni se už nedo-
čkavě těšili,  jak se tam „podmoř-
ským tunelem“ vypraví.  Za ním na 
děti čekala nejen Halloweenská 
strašidla, ale také výuka angličtiny 
plná her a úkolů.

Cílem dobrodružné cesty do 
Anglie bylo pomoci Halloween-
ským strašidlům najít vykoledo-
vané sladkosti. Aby poklad nalezly, 

musely děti splnit několik úkolů 
– nejprve se naučit anglicky části 
obličeje, pak podle pokynů obličej 
příšery sestavit, nebo zazpívat an-
glickou písničku…

Šikovní a stateční předškoláčci 
všechny úkoly a nástrahy straši-
del překonali, získali nové znalosti 
z anglického jazyka a spokojeni 
s nabytým pokladem se s naší ško-
lou pro tentokrát rozloučili.

Mgr. Šárka Potrusilová 
a Mgr. J. Vitoulová

Akce pro trvale udržitelný rozvoj, aneb Dobrý hospodář s 1.A
zapojujeme. Kam odnesou pou-
žitou baterii.

Ví, jakou barvu mají jednotli-
vé kontejnery na tříděný odpad. 
Do kontejnerů si zkusily roztřídit 
použitý papír, plastový kelímek, 
skleněnou lahev, staré tričko, papí-
rovou krabici a slupky od banánu. 
Na konci programu děti pracovaly 
s pracovním listem,  kde využily 
zkušenosti, které nasbíraly během 
programu. Dětem se program líbil. 
Dalším prvňáčkům jej můžeme 
doporučit.

Mgr. Šárka Kubíčková

aneb spolupráce s policií ČR pro děti z MŠ Bosonožská

Empík – cyklista Zábavná angličtina
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Jednou z připravovaných aktivit 
projektu s mateřskými školami 

bylo Pomazánkové dopoledne. 
Všichni žáci třídy 3. A se na toto 
speciální dopoledne připravovali 
téměř celý týden: nejprve jsme 
vybrali 4 druhy pomazánek, které 
budeme s předškoláky připravo-
vat – bude to šunková, sýrová, ry-
bičková a kečupová. Pak nás paní 
učitelka rozdělila do 4 skupin. Ve 
středu, cestou z plavání, jsme šli 
nakoupit potřebné potraviny. 
A pak přišel tolik očekávaný den D.

V pátek 9. listopadu si žáci při-
brali k sobě do skupin předško-
láčky z MŠ Bosonožské, vysvětlili 
jim postup práce a společně pak 
začali zdolávat všechna úskalí 

Pomazánkové dopoledne

Na druhou polovinu října připravily učitelky AJ pro předškoláky z MŠ 
Kosmonautů, Labské, Oderské a také pro žáky 1. a 2. ročníků ze ZŠ 

Labská zábavný a soutěžní program.
Děti si při tanci zazpívaly jednoduchou anglickou písničku, kterou 

mohly současně sledovat na interaktivní tabuli. Dále se naučily několik 
anglických slovíček vztahujících se k oslavě Halloweenu, a to při soutěži 
ve skládání puzzle, pexesa a dokreslování obrázků.

Při všech těchto aktivitách asistovali žáci z 9. ročníků.
ZŠ Labská

V roce 2009 zahájil na školním 
bazénu v Základní škole na 

Labské plavání pro děti oddíl pla-
veckých sportů Univerzita Brno. 
Během dosavadních tří let prošlo 
hodinami Univerzity více než 60 
dětí. Velká část z nich byli neplavci 
nebo velmi špatní plavci. Přesto se 
zde našly i šikovné děti, které se za-
čaly zúčastňovat závodů na úrovni 
města Brna. V minulé sezóně star-
tovali Jan Weidenhöfer, který na 
Labské začínal a David Prokeš na 
krajských přeborech. Pro druhého 
z nich byly závody, které se konaly 
v Blansku, možností kvalifikovat 
se na Pohár desetiletého žactva 
ČR v Karviné. David této možnosti 
využil a na trati 100 metrů volný 
způsob postoupil jako 24. ze 40 
účastníků. Zlepšení kvalifikační-
ho času znamenalo nakonec 19. 
místo mezi dětmi, které ve většině 
plavou 2x tolik co David. V příštím 

roce ho ovšem čeká nelehký úkol. 
K účasti na poháru jedenáctiletých 
bude potřebovat zlepšení o více 
než deset vteřin. 

Také v dalším roce Univerzita na 
Labské pokračuje, tak jako v mi-
nulosti, vždy v úterý a ve čtvrtek 
v 16.45 hodin. „Určitě se u nás 
najde místo pro každého, kdo se 
nebojí vody a chtěl by se zdoko-
nalit v plavání. I když máme děti, 
které chodí jednou týdně, musím 
připomenout, že ti, co chodí dva-
krát, se zlepšují mnohem rychle-
ji,“ říká trenérka Věra Zaoralová. 
Zájemci se mohou přihlásit vždy 
před  tréninkem. Případné dotazy 
zodpoví Jiří Povolný na telefonu 
739 389 711 nebo e-mailové ad-
rese povolnyj@seznam.cz.

Dodejme ještě, že hodiny pro 
mládež se mohou realizovat také 
dík podpoře městské části Starý 
Lískovec.  (pov)

Halloween pro předškoláky První vlaštovka z Labské

David Prokeš před 
karvinským bazénem

příprav pomazánek. Byla radost 
všechny pozorovat, jak se téměř 
samostatně zhostili připravených 
úkolů. Byli ukáznění, zruční, práci 
si dokázali naplánovat, rozdělit 
a navzájem si pomáhali – ve cvičné 
školní kuchyňce byli i předškoláci 
během chvilky jako doma. Někteří 
třeťáčci příjemně překvapili své 
bývalé paní učitelky z mateřské 
školy, kde trávili předškolní čas 
před čtyřmi lety. Nejlepší pak ale 
přišlo na konec – ochutnávání bylo 
důkazem toho, že se vše povedlo 
tak, jak bylo naplánováno. Společ-
ná akce se skutečně zdařila a na 
žádost nejmenších ji jistě na jaře 
s menší obměnou zopakujeme.

MŠ Bosonožská

Srdečně zveme všechny rodiče předškoláků i další zájemce na

PROHLÍDKU ŠKOLY ZŠ LABSKÁ
 26. listopadu 2012  15.30–18.00
  7. ledna 2013    15.30–18.00

• s ukázkami výuky anglického jazyka v 1., 2. a 3. třídě v 16.00 
a v 16.30
• s ukázkami práce v edukativních skupinách pro předškoláky
• s prohlídkou areálu školy a jejího vybavení
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Velké poděkování patří žákům a jejich rodičům za mimořádnou 
ochotu, s jakou se zapojili do sběru papíru. Tak velký ohlas předčil 

naše očekávání. Desítky rodičů investovali do akce svůj čas i námahu 
a pomáhali svým dětem s dovážením papíru do školy. Většina ze stovek 
dětí naší školy se větším či menším dílem zapojila.

Výsledných 6 500 kg je úctyhodné číslo. Utržené finanční prostředky 
budou použity na dokončení vybavení nového Relaxačního a infor-
mačního centra na naší škole. Jako odměna byl nejúspěšnější třídě na 
prvním i na druhém stupni předán dort v podobě balíku papíru, na 
kterém si žáci pochutnali přímo ve třídě. Dále byli cenami odměněni 
nejlepší jednotlivci na škole i všichni další, kteří nasbírali přes 100 kg. 
    V následujících tabulkách výsledků můžete tyto nejúspěšnější třídy 
i jednotlivce najít.

Mgr. Lenka Smékalová

Sběr papíru na ZŠ Labská

Poděkování

Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat panu Rosolovi 
z Brněnských komunikací, a.s., který na můj podnět nechal 

označit přechod přes veřejnou komunikaci u FN Brno – Bohunice 
(u autobusové a trolejbusové zastávky směrem k prodejně Nissan).

S úctou  Iva Formánková

Vás srdečně zve na výstavu 

KJM Brno, pobočka Kurská

Krok do dalšího skautského století
– historie a současnost skautingu. 12. prosince – 17. ledna

Warszawa 2012
– výstava fotografií  členů klubu Polonus v Brně. Do 6. 12. 2012.

NOVÉ KNIHY V NAŠÍ POBOČCE:

Romány:
Plaidy: Nejistá koruna, Hilliges: Skryté srdce Afriky, Pawlowská: Až se 

mě dcera zeptá, Čechová: Příručka jadranské snoubenky, Urbaníková: 
Suši v duši, Berry: Kolumbova záhada, Wood: Vyvolená, Vondruška: 
Přemyslovská epopej, Králův dluh, Gillerová-Brezníková: Neodcházej, 
Hutařová: Matylda na stopě, Viewegh: Mráz přichází z Hradu, Mawer: 
Dívka, která spadla z nebe, Formanová: Snědla dětem sladkosti, Nesbo: 
Sněhulák, Keleová-Vasilková: Nikdy, Ebert: Tajemství porodní báby

Naučná literatura:
Albright: Pražská zima, Cikrt: Příběhy léků, Šimánek: Z Nového Zélandu 

přes Havaj do Austrálie, Kňažko: Nosím v sobě mnohé jizvy, Egghardt: 
Děti Marie Terezie, Okamura: Umění žít, Eben: Na plovárně s Markem 
Ebenem, Pikora: Nahá pravda, aneb,  Co nám neřekli o našich penězích 
a budoucnosti

Pro děti:
Rebelka, Půlminutové horory, Miklínová: O Kanafáskovi, Peirce: Velkej 

frajer Nate hraje vabank, Garfield posiluje, Šmoula reportér, Simon: 
Darebák David a tělo, Hasičské auto

O Coře se zoologové radili v Moskvě
V brněnské zoologické zahradě všichni s na-

pětím očekáváme porod lední medvědice Cory. 
Kvůli teplému počasí v posledních týdnech 

se samice nechtěla nechat uzavřít do porod-
ního boxu, a proto naši chovatelé konzultovali 
tuto situaci s kolegy z moskevské ZOO, kteří 
mají s odchovem ledních medvědů bohaté 
zkušenosti.  Bylo rozhodnuto, že Coru do boxu 
uzavírat nebudeme, ale vytvoříme jí  co nejop-
timálnější podmínky.

Proto byla od pondělí 12. listopadu pro 
návštěvníky uzavřena cesta kolem výběhu 
ledních medvědů. Prosíme všechny, kteří 

v těchto dnech navštíví ZOO Brno, aby toto 
omezení respektovali. 

V září byl od Cory oddělen její partner Umca 
a změnil se také její jídelníček. Syrové maso 
bylo nahrazeno vařeným a doplněno rybami, 
ovocem, červenou řepou a další zeleninou. 
V posledních dnech však Cora nejí skoro nic, což 
je známkou blížícího se porodu.  Nezbývá než 
doufat, že medvědice přivede na svět života-
schopná mláďata, která budou prvním dárkem 
k blížícím se 60. narozeninám brněnské ZOO. 

Monika Brindzáková
tisková mluvčí ZOO Brno
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Střípky z rady
Informace z usnesení 64. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
10. 10. 2012

 –schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 4923; předmětem uvedeného dodat-
ku je změna dlouhodobého srážkového 
úhrnu a ročního množství odváděných 
srážkových vod
 –schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
č. 4592; předmětem uvedeného dodat-
ku je změna dlouhodobého srážkového 
úhrnu a ročního množství odváděných 
srážkových vod
 –souhlasila s tím, aby pro realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Výměna 
plynového kotle a úprava v zapojení do 
topného systému v objektu Odboru sprá-
vy budov a bytů na ulici Kurská č. o. 1 
v Brně-Starém Lískovci“ byl vybrán 
uchazeč Instalotherm – Veselka, s.r.o., 
K Berce 688/3, 642 00 Brno, IČ: 26912538
 –schválila vymáhání  peněžitých pohle-
dávek, které tvoří nedoplatky na nájem-
ném a úhradách za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu  
 –schválila Plán údržby místních komu-
nikací v zimním období 2012–2013 
v městské části Brno-Starý Lískovec; sta-
novila změnu v pořadí údržby místních 
komunikací: ulice Šoustalova Točná k ZSO 
se zařadí do pořadí č.2. Ulice Mikuláškovo 
nám. x Vltavská se zařadí do pořadí č.1
 –schválila umístění směrových tabulí 
pro Občanské sdružení Dům rytířských 
ctností, o.s.
 –schválila umístění směrových tabulí pro 
základní a mateřské školy v MČ Brno-
Starý Lískovec 

 –neschválila doplnění stávající dopravní 
značky IP4b – jednosměrný provoz na 
uzlu č. 1 – 36821 GISu Brněnských ko-
munikací a.s., platící pro úsek č. 36821 
– 11115 o dopravní značku C6a – nej-
nižší dovolená rychlost 30 km/h na ulici 
Kroupova
 –navrhla umístění vodorovné dopravní 
značení V12a – žlutá klikatá čára na 
parkoviště před vyústění chodníku smě-
rujícího do parkoviště na ul. Vltavská 1–3
 –navrhla umístit na autobusový nástup-
ní ostrůvek v křižovatce Jemelkova x 
U Hřiště  plastový ukazatel směru nebo 
jiné dopravní zařízení, kterým bude na 
aktuální řešení autobusového nástup-
ního ostrůvku upozorněno tak, aby se 
předešlo případným škodám na majetku
 –schválila odstranění 3 ks kovových 
laviček Sonáta z veřejného prostranství 
pod domem ul. Kurská 8 bez náhrady
 –schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 09 9 500 11 00054, jehož předmětem 
je úprava výměry celkem udržované 
plochy od 1. 11. 2012 z důvodu změny 
vlastníka pozemků veřejné zeleně p. č. 
1684/24 a 1684/95 k. ú. Starý Lískovec, 
při. ul. Osová   
 –souhlasila s návrhem novely obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky 
pro spalování suchých rostlinných ma-
teriálů; doporučila ZMČ souhlasit s ná-
vrhem novely obecně závazné vyhlášky
 –souhlasila s realizací veřejné zakázky 
malého rozsahu ,,Výměna vstupních 
dveří – ZŠ Bosonožská“; s textem výzvy 
k podání nabídky; s oslovením uchazečů

 –souhlasila s realizací veřejné zakázky 
malého rozsahu ,,Projektová dokumen-
tace na parkovací stání na ulici Kyjevská, 
Brno-Starý Lískovec“; s textem výzvy 
k podání nabídky; s oslovením uchazečů
 –schválila Smlouvu o dílo; předmětem 
smlouvy je „Výměna plynového kotle 
a úprava v zapojení do topného systému 
v objektu Odboru správy budov a bytů na 
ulici Kurská č. o. 1“
 –schválila uzavřít Dohodu  o centra-
lizovaném zadání veřejné zakázky na 
centrální nákup elektrické energie 
a zemního plynu pro statutární město 
Brno s využitím elektronické aukce
 –schválila rozšířit stávající ustanovení 
nařízení Statutárního města Brna –  Trž-
ního řádu v části XXII. MČ Brno-Starý 
Lískovec,  A: Tržiště: č. 2731/1 k. ú. Sta-
rý Lískovec, parkoviště na ul. Vltavská 
pod dopravním uzlem Osová, výměra 
3479 m2, Farmářské trhy,  max. doba 
prodeje roční z ustanovení březen – říjen 
na CELOROČNĚ
 –souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 00130, 
zakázka malého rozsahu „Výměna oken 
administrativní budovy Oderská 4, Brno-
Starý Lískovec“

Informace z usnesení 65. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
24. 10. 2012

 –schválila vyřazení majetku ZŠ Labská 27  
ve výši 32.691,- Kč
 –schválila umístění prezentace kandidá-
tů v rámci volební kampaně před volbou 

prezidenta na stránkách Starolískovec-
kého zpravodaje v rozsahu 1/3 strany A4 
(8,7 x 19 cm) za poplatek 3.000,- Kč bez 
DPH, tj. 3.600,- Kč s 20 % DPH
 –vzala na vědomí Znalecký posudek č. 
141/25/2012 ze dne 12. 9. 2012 zpraco-
vaný znalcem v oboru ochrana přírody 
Ing. Hynkem Šmerdou; souhlasila se 
skácením suchého 1 ks javoru stříbr-
ného (Acer saccharinum) rostoucího na 
pozemku veřejné zeleně p.č. 2299 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Dunajská 7
 –schválila plán zimní údržby chodníků, 
schodů a cest pro pěší v zimním období 
2012–2013
 –schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 09 9 500 12 00074, jehož předmětem 
je úprava termínu předání projektové 
dokumentace „Přírodní zahrada s pří-
rodními herními prvky v okolí CVČ Linka, 
ulice Kosmonautů 4“  do 15. 11. 2012
 –souhlasila se skácením 1 ks javoru kle-
nu (Acer pseudoplatanus), 5 ks trojpuku 
drsného (Deutzia scabra) a 85 m2  keřo-
vého porostu Spiraea x bumalda, Spiraea 
x vanhouttei a Prunus sp., rostoucích na 
pozemku zeleně p.č. 2468 k. ú. Starý 
Lískovec, ulice Kosmonautů 4, v rám-
ci realizace projektu Přírodní zahrada 
s přírodními herními prvky
 –schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 
12 00129; předmět smlouvy – zimní 
údržba chodníků a blíže specifikovaných 
ploch na území k.ú. Starý Lískovec
 –souhlasila s návrhem optimalizačních 
opatření pro snížení rozsahu výkonů pro 
rok 2013 kromě „Zavedení pásmového 
provozu linky 6 v dopoledním sedle pra-
covních dnů (vybrané spoje do smyčky 
Švermova)“
 –schválila uzavření kupní smlouvy; před-
mětem kupní smlouvy je speciální hasič-
ské motorové vozidlo AVIA DVZ 12 A 30
 –schválila uzavření kupní smlouvy; 
předmětem kupní smlouvy je hasičské 
čerpadlo typ 3015 (PS)
 –schválila konání akce Starolískovecké rybí 
hody v termínu 8. prosince 2012. Organi-
zátorem akce je MČ Brno-Starý Lískovec
 –schválila darovací smlouvu č. 09 9 500 
12 00132, jejímž předmětem je skácení 
1 ks Acer pseudoplatanus, vč. frézová-
ní pařezu a likvidace dřevní hmoty, na 
pozemku p. č. 2468 k. ú. Starý Lískovec, 
ulice Kosmonautů 4, v rámci díla „Přírod-
ní zahrada s přírodními herními prvky“
 –schválila darovací smlouvu č. 09 9 500 
12 00131, jejímž předmětem je výrobek 
– ekotextilie Agrotex EKO (nebo EKO+) 
o celkové ploše 200 m2 darovaný dárcem 
ve prospěch obdarovaného v hodnotě 
19 502,40 Kč včetně DPH, který bude 
použit pro výsadbu dřevin SO 02 Sadové 
úpravy „Přírodní zahrada s přírodními 
herními prvky“ ulice Kosmonautů 4, 
pozemek p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec
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Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.wz.cz

 �Dne 1. 12. 2012 od 9.00 do 16.30 
hodin zahájen prodej vánočních 
stromků na DTJ Klobásova 34

 � Pronajmu garáž na ulici Irkut-
ská. Mobil 721 458 207

 � Instalatér  Radek Audy Tel. 
605 544 408

 �Úklidová firma OLMAN SER-
VICE s.r.o. hledá pracovníky 
– osoby se zdravotním posti-
žením (OZP) na pozici uklízeč/
ka a strážné na ostrahu objektů 
na HPP. Pracoviště Brno. Nástup 
ihned. Volejte: 730 186 797

 � Závažné informace ohledně exe-
kucí na byt! Volejte nebo sms 
606 608 885

 �Němčina  efektivně dle Ne-
pustilovy metody pro dospělé 
i pro notoricky začínající. Mgr. 
Štěpánková Tel. 777 977 053

 � Psí salón KONNY Alice Jechová, Vě-
trná 25, Ostopovice. Tel. 777 790 568, 
konnysalon@seznam.cz

 � Koupíme byt 3+1 – 4+1 v okolí 
bohunické nemocnice. Hoto-
vost. Lucie.bytecek@seznam.
cz, 773 349 381

 � Počítačové služby – kvalitně, 
levně. www.bednapc.cz Tel. 
608 880 107

 �Manager hledá ke koupi men-
ší byt 1+kk – 2+kk v lokalitách 
Bohunice, Starý a Nový Lískovec. 
Tel.: 773 349 381

Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Den vydání 23. 11. 2012 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

       POSILOVNA
  TURBOSOLÁRIUM
  INDOOR CYCLING
     BODY FORM
    TRAMPOLÍNY
   PILATES, TAE-BO, STOLNÍ TENIS
   Otevřeno:  Po–Pá         9.00–21.30
                     So–Ne       15.00–20.30  

Labská 27, 625 00 Brno, Tel. 775 054 539, 547 353 249
www.fitness-petra.euweb.cz, facebook FITNESS PETRA

 � Nabízím veškerý servis stolních 
počítačů a notebooků, více na 
www.hr-computers.cz, Jan Ry-
šávka, tel. 604 535 647, info@hr-
computers.cz

 � Vyměním obecní byt 2+1 –cih-
la,  se zahradou na ul. Merhauto-
va neurčený k odprodeji za větší 
nebo stejný určený k odprodeji. 
Tel.: 603 495 400

Co potřebujeme:
4 květináčky (Bauhaus)
bílou sametovou stuhu
oboustranně lepící pásku
aranžovací hmotu na živé rostliny 
(Nohel garden)
větvičky cesmíny a zimostrázu 
červené kuličky na drátku
bodýlka na svíčky
andělské vlasy
podnos
ovoce nebo vánoční ozdoby 
4 svíčky
nůžky a nůž

Jak na to:
Na okraj květináčků přilepíme 

pomocí oboustranné lepící pásky 
bílou sametku. Namočíme aran-
žovací hmotu do vody a potom ji 
nakrájíme a umístíme do květináč-
ků. Větvičky zimostrázu a cesmíny 
zapícháme do hmoty, aby pevně 
držely. Mezi ně připevníme čer-
vené bobulky na drátku. Na střed 
každého květináčku umístíme po 
jednom bodýlku na svíčku. Kolem 
zeleně naaranžujeme andělské 
vlasy. Květináčky uspořádáme na 
velký tác a kolem naaranžujeme 
ovoce nebo kouličky. Nakonec za-
píchneme do každého květináčku 
svíčku. V adventní čas zapálíme 
každý týden jednu svíčku. Pozor, 
neodcházejte od hořících svíček! 

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Adventní květináčky 

s cesmínou a zimostrázem

Gourmet

V chladném počasí přijde pro 
zahřátí vhod horký punč. Půvo-
dem je z Indie, kde se podával hor-
ký čaj s kořením, citronem, cukrem 
a arrackem.

Ingredience  pro  8  sklenic  po 
200 ml:
1 velké jablko Jonagold
2 l čisté jablečné šťávy
10 hřebíčků
3 kousky skořice
3 polévkové lžíce cukru
1 navršená čajová lžička mleté 
skořice
400 g šlehačky
100–150 ml Calvadosu (pálenka 
z jablek)

Umyté jablko rozčtvrtíme, vy-
krájíme pecky a čvrtky jablka na-
krájíme na malé kostičky. Šťávu, 
nakrájená jablka, hřebíček a celou 
skořici krátce povaříme ve velkém 
hrnci. Udržujeme ho v teple.

Cukr a mletou skořici smícháme 
a jednu lžičku si necháme na po-
sypání. Ušleháme šlehačku s po-
malým přisypáváním skořicového 
cukru.

Calvados nalejeme do punče 
(pro děti alkohol vynecháme). Hor-
kým punčem naplníme sklenice, 
ozdobíme šlehačkou a posypeme 
skořicovým cukrem. 

Jablečný punč se 
skořicovou šlehačkou
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Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 602 891 347

www.nostalgie.cz

Objednávková místa:
Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Vídeňská 14, Brno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28
Mendlovo nám. 8, Brno

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Kvalita a mírné ceny

Tel. 543 212 520
9.30–12.00/13.00–17.30

Toto je kupón na slevu 10 %

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS 
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746, 777 151 205, info@balkony.cz

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ
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Nakupujte proto již nyní s předstihem a vyhněte se předvánočnímu stresu na poslední chvíli.

PO-PÁ 9-19, SO 9-13

Showroom internetového obchoduProdejna 
www.kasa.cz Navštivte naši prodejnu KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.

Heršpická 6, Brno841 800 800

Straší Vás představa nevhodně vybraného vánočního dárku?
DARUJ BEZ OBAV
V době od 27. 12. 2012 do 13. 1. 2013 můžete bez obav vrátit nerozbalený dárek 
v původním, neporušeném obalu, a my vám zboží vyměníme nebo vrátíme 
zpět peníze, i když od jeho zakoupení uplynula delší lhůta než 14 dní.

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA

Česká výroba – jistá kvalita

kvalitní české výrobky

PRODEJNÍ AKCE 
Nyní nově vestavěné skříně 
a kuchyňské linky na míru 

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO
Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

T&C DOMOV s.r.o.


