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Píše se rok 2013. Pověr-
čiví lidé s tímto letopoč-
tem budou mít určitě pro-
blém, protože se v něm 
objevuje číslo 13. Před-
povědi různých rádoby 
proroků však tvrdí, že má 
být tento rok naopak pro 
každého velmi šťastný. Já 
však říkám, že záleží většinou jen na 
každém z nás, jaký ten náš každo-
denní život bude. Jsem přesvědčen 
o tom, že slovní spojení: “každý své-
ho štěstí strůjcem“ je více než prav-
divé. Každý máme totiž možnost 
svým chováním a jednáním rozhod-
nout o tom, zda bude mít náš život 
smysl či nikoli. Zda budeme šťastní 
nebo nešťastní. Začátek každého 
roku nás naplňuje jakýmsi očeká-
váním něčeho nového, lepšího. To 
lepší nebo horší má však každý ve 
svých rukách. A proto mi dovolte 
vám všem na začátku nového roku 
popřát, aby byl pro každého tím 
nejlepším a nejšťastnějším rokem. 
Aby si každý uvědomil, že o vyřešení 
všech každodenních strastí musí 
usilovat v prvé řadě sám. Samo 
se nikdy nic nevyřeší a čekat, že 
to udělá někdo za nás, je také ne-

smyslné. To by se pak náš 
život proměnil jen v samé 
čekání na něco, co stejně 
nepřijde. Vlastní snahou 
ale člověk dokáže mno-
hé. Proto vám přeji hodně 
osobní síly do každého 
dne nového roku.

Teď bych se ale rád 
ohlédnul do doby nedávno minu-
lé. Máme za sebou prožití nejkrás-
nějších svátků v roce, kterými jsou 
Vánoce. Doba, kdy si křesťané připo-
mínají narození Ježíše Krista. Svátek, 
který se hluboce zakořenil v celé 
společnosti, nejen v té křesťanské. 
Vánoce jsou označovány za svátky 
klidu, míru a pokoje. Dny, kdy se 
lidé vzájemně obdarovávají, dělají 
si radost navzájem a mají k sobě 
tak nějak blíže. Moc si přeji, aby ta 
vánoční atmosféra zůstala v srdcích 
všech lidí po celý nadcházející rok. 
Aby nevyprchala zároveň s odstro-
jením vánočního stromku. Přeji si, 
aby lidé měli k sobě blíž stále, ne jen 
o vánocích. Právě proběhlé vánoční 
svátky pro mě osobně měly trošku 
jiný náboj než obvykle. Mohl jsem 
se totiž aktivně spolupodílet na krás-
né a příjemné akci s názvem “ŽIVÝ 

Šťastný rok 2013

Přihlášení dětí bude probíhat elektronicky v rámci města Brna. 
Veškeré informace najdete na stránkách www.zapisdoms.brno.cz. 

Tam bude také v průběhu února k vyplnění a vytisknutí žádost o přijetí. 
Pokud nemáte přístup k internetu nebo si nebudete vědět rady, přijďte 
ve středu 20. 2. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin. do mateřských škol 
Bosonožská 4, Labská 7, Oderská 2, ul. Kosmonautů 4 a ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny 10, kde Vám s vyplněním a vytištěním pomůžeme. 

Žádost přineste (s potvrzením od lékaře) do Vámi vybraných 
mateřských škol (kolik škol, tolik originálů). 

v pondělí 4. 3. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin, 
v úterý 5. 3. 2013 od 10.00 do 16.00 hodin.
Od 11. 3. 2013 bude probíhat vlastní přijímací řízení, které můžete 

sledovat na uvedených www stránkách. 
Potom budete kontaktováni, kdy si vyzvednout rozhodnutí 

o přijetí – nepřijetí Vašeho dítěte. 

Zápisy do mateřských školek

Druhý lednový den se Starý Lískovec rozsvítil tradičním novoročním 
ohňostrojem, který symbolicky otevřel rok 2013. Přejeme všem 

čtenářům, aby byl co nejlepší!

BETLÉM“. Byla mi svěřena hudební 
část tohoto divadelního ztvárně-
ní narození Ježíše Krista v městě 
Betlémě, události staré více jak dva 
tisíce let, v podání malých dětí z naší 
farnosti. Než jste ale mohli toto dílo 
25. prosince roku 2012 shlédnout, 
předcházelo tomu mnoho práce 
při nacvičování a zkoušení. Výsledný 
efekt ale určitě stál za to, což jistě 
potvrdí velké množství diváků, 
kteří se přišli na toto představení 
našich malých dětí podívat. Jen pro 
zajímavost uvádím, že nejmladším 
hercům byly tři roky. Moc bych chtěl 
proto touto cestou poděkovat celé-
mu realizačnímu týmu, jmenovitě 
Lence Barešové, která se ochotně 
ujala organizace akce a nacvičování 
po Milušce Jandové. Ta si v době 
zkoušení plnila své mateřské po-
vinnosti. Dále pak to byli Pavel Tur-
čínek a Petr Novotný, kteří měli na 
starosti technické zabezpečení akce. 
O hudební doprovod se postarali 
Bohdan Novotný, Stanislav Skřička 
a paní Ševčíková. 

Největší dík a uznání ale patří 
všem dětem, které s velkou radostí 
a nadšením předvedli toto milé 
představení. (Pokračování na str. 2)
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Na holuby jsme krátcí i ve Starém Lískovci
Holubi, pokud se ve městě přemnoží, mohou napáchat nemalé škody. Často je ne-
zastaví ani speciální pásy s ostny – odborně nazývané hrotový systém, které bývají 
často umisťovány na památkově chráněných objektech. Nalétávání na balkony 
paneláků, kde jsou holubi krmeni, je zarážející a je třeba tomu zabránit. Proč? Ne-
bezpečí, které číhá v oblasti našeho zdraví, je velké. Kde je uvidíme? Ani se člověk 
nemusí koukat vzhůru, aby jejich přítomnost zjistil. Stačí podívat se na chodník.

Naši jubilanti
Andresičová Zdenka
Babiš Štefan 
Bezděková Ludmila 
Bílá Marie 
Bláhová Vlasta 
Blahůšek Josef 
Blatný Jan 
Brym Ladislav 
Cupák Jan 
Cvrkal Oldřich 
Čechová Jiřina 
Černá Věra 
Dědková Milada 
Divišová Marie 
Dočekalová Marie 
Dofková Jana 
Drahošová Štěpánka
Dundálková Alena 
Dvořák Ladislav 
Filová Božena 
Flenderová Eliška 
Gregušová Miroslava
Halamová Marie 
Hebelková Věra 
Hlobil Bohumil 

Holub Petr 
Hrubá Dagmar 
Hudcová Jana 
Janeček Jiří 
Jelínková Růžena 
Ješina Vlastimil 
Juráček Stanislav 
Juránek Karel 
Kaplanová Marie 
Kehmová Magdaléna
Klement Josef
Kloudová Marie
Kocfeldová Dagmar
Kopečná Kateřina
Korvasová Jana 
Kouřilová Marie 
Králíková Barbora 
Krejčí Jana 
Krpatová Miluše 
Krupica Miroslav 
Křivinka Josef 
Kubíková Bohuslava
Kukulišová Emílie 
Lacinová Drahomíra
Lněníček Miloš 

Lužová Anna 
Mahelová Eva
Marečková Jitka 
Mazlová Růžena 
Menčík Pavel 
Mikušová Zdenka 
Minichová Věra 
Musil Adolf 
Musilová Danuška 
Navrátilová Helena 
Němečková Vladimíra
Novokrestenov Nikos
Novotná Marie 
Obzinová Božena 
Ondráček Jan 
Pecinová Hermína 
Pelikánová Milena 
Pelikánová Ruth 
Pilná Oľga 
Pokorná Marie 
Poláček Jan 
Polakovič Ivan 
Procházka František
Res Karel 
Sadovská Hana 

PŘENAŠEČI NEMOCÍ

Jeden holub vyprodukuje prů-
měrně za rok 10–12 kg trusu, 

který rovněž ničí fasády domů 
a sochy. Zároveň je zdrojem mi-
krobů, plísní, parazitů a alergenů. 
Městské populace holubů se tak 
významně podílejí na přenosu 
některých zoonóz. K nejčastějším 
patří ornitóza, aviární tuberkulóza 
či salmonelóza. Holubi jsou rov-
něž častými hostiteli viru klíšťové 
encefalitidy. Z prvoků jsou holubi 
nejčastěji nakaženi trichomoná-
dami a toxoplasmózou. Nemocní 
či mrtví holubi se snadno stanou 
kořistí koček, které jako definitiv-
ní hostitelé přenášejí nákazu na 
člověka, případně na další zvířata.

Z alergologického hlediska 
jsou holubi významným zdrojem 
roztočů. V jejich hnízdech přežívá 
celá řada druhů roztočů. Společně 

s ostatními mikroskopickými čás-
tečkami jsou základem prachu, 
roznášeného nejen po napade-
ných objektech, ale i v blízkém 
ovzduší, a mohou působit jako 
alergeny. Čím více jsou takové ob-
jekty napadeny (velké vrstvy tru-
su, hnízda a mumifikované trupy 
uhynulých holubů na půdách), tím 
je větší pravděpodobnost výsky-
tu alergických reakcí v nejbližším 
okolí.

ZÁKEŘNÍ ROZTOČI

Dva nejčastější holubí roztoči 
jsou klíšťák holubí  a čmelík 

kuří. Čmelík napadá lidi jen pře-
chodně a krátkodobě, protože 
nejsou jeho běžnými hostiteli. 
Reakce na pokousání jsou většinou 
neškodné – svědění a zarudnutí 
kůže. Může ale dojít k přenosu in-
fekce z nakažených ptáků. Horší je 

situace po pokousání klíšťákem. 
Na proteiny obsažené v jeho sli-
nách totiž vzniká u lidí poměrně 
často alergie a nejsou vzácné ani 
anafylaktické reakce po takovém 
pokousání. Na člověka tito parazité 
útočí, jen pokud mají hlad a mají 
nedostatek vlastních ptačích hos-
titelů. 

Oblíbená místa holubů jsou 
i na některých balkonech, kde je 
obyvatelé krmí. Občané, zabraňte 
šíření nemocí. Nejvíce jsou ohro-
ženi děti a senioři, kteří nemají 
dostatek protilátek ke své ochraně 
zdraví. Řekněte i vy holubům dost.

Antonín Horák

HOLUBI Z HLEDISKA LIDSKÉHO ZDRAVÍ

Sattlerová Marie 
Sedlák Vladimír 
Schöllerová Hilda 
Skopalová Hana 
Slezák Jan 
Sopóciová Jana 
Soukop František 
Staňková Milada 
Střelská Vlasta 

Stuchlík Milan 
Sztachová Milada 
Ševčíková Anežka 
Šťastná Světluše 
Tauwinkelová Marie
Tesařová Mária 
Tučková Marie 
Vala František 
Vaněček Oldřich 

Vařáková Ilja 
Vavřičková Marie 
Veigl Pavel 
Wagner Jan 
Zahradníčková Františka
Zrůbková Eva 
Železná Vlasta

(Dokončení ze str. 1)
Bezprostředně po „ŽIVÉM BET-

LÉMU“ jste se mohli zúčastnit 
vánočního koncertu, který pro 
vás pořádala naše MČ Brno-Sta-
rý Lískovec a zaposlouchat se do 
překrásných tónů lidových a ba-
rokních koled v podání cimbá-
lové muziky Pentla a hudebního 
uskupení Illegal consort. Kdo při-
šel, jistě mi dá za pravdu, že tento 
koncert stál za poslechnutí. Všem 
vystupujícím na obou akcích patří 
ještě jednou velký dík za hluboký 
kulturní zážitek a za to, že nám 
všem pomohli umocnit nádher-
nou vánoční atmosféru.

O tom, co nás čeká v novém 
roce 2013, vás budeme informovat 
v některém z dalších čísel tohoto 
zpravodaje. Práce na zvelebení 
naší městské části je stále mnoho 
a přípravy na jejich zrealizování 
jsou v plném proudu.

Dovolte mi na závěr vám ještě 
jednou popřát do toho nového 
roku vše dobré, pevné zdraví 
a mnoho šťastných chvil a správ-
ných rozhodnutí. Ať vaše kroky 
jdou jen po těch správných ces-
tách.

Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček

Šťastný rok 2013
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Na konci roku, stejně jako i v předchozích letech, měl pěvecký sbor 
Zpěváček celou řadu vánočních vystoupení.

Zpívaly se tradiční i netradiční koledy, jako např. Před Vánoci jeden 
tejden, Štědrý den, Rychle bratři, Vánoční přání, ale děti také nacvičily 
moderní písně, jako Malovaný džbánku, Markétka, Horehroní, Kometa 
a Hallelujah s moc hezkým českým textem od paní učitelky K. Ježové.

Zpěváček jste mohli slyšet např.:
4. 12. 2012  při rozsvěcování stromku na MŠ Labská
6. 12. 2012 v CVČ Lužánky na Veletrhu základních škol
8. 12. 2012 v OC Vaňkovka
12. 12. 2012 na Zelném trhu na akci Česko zpívá koledy, kde byl sbor 
 pěvecky podpořen i panem starostou ÚMČ Starý Lískovec  
 Vladanem Krásným
16. 12. 2012 na Vánočních trzích na BVV
19. 12. 2012 na Zelném trhu
20. 12. 2012 na velké školní besídce, kde zazněl kompletní repertoár

Jak vidíte, bylo toho opravdu hodně, proto děkujeme trpělivým paním 
učitelkám Kamile Horáčkové a Haně Spěvákové, že to s dětmi zvládly 
nacvičit na profesionální úrovni.

Paní učitelce Horáčkové přejeme hodně optimismu a pevné nervy při 
návratu do školy po mateřské dovolené.

K. Bárová a V. Mikolášková, žákyně VII. A

Opět se nachýlil konec roku 
a tento čas je spojen s obdo-

bím adventu a příchodem Vánoc. 
I děti z MŠ Labská se na tohle krásné 
období připravovaly. Po 1. adventní 
neděli nás navštívil sv. Mikuláš, hod-
ný čert a anděl. Nejprve děti zhlédly 
divadelní představení a potom už 
přišla na řadu nadílka, kterou děti 
dostaly za básničku nebo písničku. 
Na všechno dohlížel čert, který si ale 
nakonec nikoho neodnesl. 

Další důležitou akcí bylo rozsvě-
cování vánočního stromu na Oso-
vé, kde se sešly děti z mateřských 
škol Starého Lískovce. I na této akci 
nechyběl čert, anděl a Mikuláš, 
který přinesl dětem dobroty a ad-
ventní kalendáře. A protože svítící 
stromečky k Vánocům patří, tak 
i naše školka rozsvítila svůj strom 
na školní zahradě. Děti při zpěvu 
koled doprovodil pěvecký sbor ZŠ 
Labská „Zpěváček“ pod vedením 

paní učitelky Horáčkové. 
K adventu také patří různá se-

tkání. I v naší školce jsme v jed-
notlivých třídách připravili s dětmi 
vystoupení. Ve III. oddělení naší 
školky zahrály děti vánoční příběh 
o narození Ježíška a po pásmu ta-
nečků a básniček následovalo po-
sezení se zpěvem koled a českými 
tradicemi a zvyky. 

Pár dní před Štědrým dnem 
jsme s dětmi navštívili kostel sv. 
Jana Nepomuckého ve Starém 
Lískovci, kde nás provedl pan 
místostarosta Dvořáček. Děti se 
dozvěděly o historii a vybavení 
kostela a taky si zazpívaly koledy. 

Takto jsme tedy strávili advent-
ní čas v naší mateřské škole. Za 
všechny děti a kolektiv zaměst-
nanců bychom Vám chtěli popřát 
šťastný a úspěšný rok 2013!

Kolektiv pedagogů MŠ Labská

Doba adventní poskytu-
je dětem mnoho radosti, 
prožitků a překvapení.

Po setkání s Mikulášem, andě-
lem a čertíkem, kdy děti prošly 

svou první zatěžkávající zkouškou 
povahových vlastností, se také 
všichni velmi těšili na vánoční stro-
meček, příchod Ježíška a dárky.

K prohloubení vztahů a spolu-
práce s rodiči přispěla akce ,,Pojďte 
k nám na koledu“ , která se usku-
tečnila dne 18. prosince v odpo-
ledních hodinách v naší mateřské 
škole, kde se sešli téměř všichni 
rodiče a prarodiče. Byli pozváni 
k vánočnímu posezení u kávy, cuk-
roví a k vánočním dílničkám, kde 
si spolu s dětmi mohli nazdobit 
perníčky, vyrobit vánoční zvonec, 
vytvořit svícínek z jablka či pome-
ranče, nebo vyrobit andílka z pa-
píru. K příjemné atmosféře přispěl 
poslech koled a vánočních říkadel. 
Děti své rodiče překvapily krátkým 
vystoupením – zazpívaly zimní 
písně, koledy, přednesly básně, 

zatancovaly, prostě předvedly to, 
co se již v mateřské škole naučily 
a předaly svým nejbližším dárečky, 
které pro ně vyrobily.

Dne 19. prosince, po dopoled-
ních tradičních zvycích, odměnil 
Ježíšek děti dárky, které malí před-
školáčci našli pod stromečkem. 
Dostali to, po čem v jednotlivých 
třídách toužili. Novou kuchyňku, 
kreslící stolky, sedačku, dopravní 
koberec, truhlářskou minidílničku, 
knihy, mnoho stavebnic, lupy a mi-
kroskopy. Děti si pochutnaly na sa-
látu s rybou, cukroví, které si samy 
napekly, či co přinesly z domu.

Naše MŠ nezapomněla ani na 
starší nebo opuštěné občany. 
17. a 18. prosince předškoláčci po-
těšili seniory vánočním vystoupe-
ním v Klubu a Domově důchodců 
ve Starém Lískovci u příležitosti 
životních jubileí.

Udělat radost jiným, zvláště 
v tomto čase je to, co dělá Vánoce 
kouzelnými a jedinečnými.

Za kolektiv zaměstnanců  
H. Ondráčková

Zpěváček při ZŠ Labská

Adventní čas v MŠ Labská

Adventní čas v MŠ Kosmonautů

Na konci listopadu připravi-
li prvňáčci s paní učitelkou 

Mgr. Šárkou Kubíčkovou ukáz-
kovou hodinu v první třídě. Před 
zraky svých rodičů, prarodičů 
i sourozenců žáci řešili spoustu 
úkolů, ve kterých bylo vidět, jak 
pokročili ve svých znalostech a do-

vednostech od začátku školního 
roku. Jejich výkon byl chvályhodný 
a to i v době pozdního odpoledne. 
Aktivita a hlavně bezprostřední 
reakce nemladších žáků školy se 
všem líbily. Za hojnou účast rodičů 
i ostatní veřejnosti děkujeme. 

ZŠ Bosonožská

Ukázková hodina v 1. třídě
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Základní škola Bosonožská spo-
lupracuje jako škola fakultní 

s různými katedrami Pedagogic-
ké fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Pro vysokoškolské studenty 
je ZŠ cvičným terénem. Na konci 
listopadu se zde sešli pod vedením 
své vyučující studenti kateder bi-
ologie, geografie a fyziky, chemie 
a odborného vzdělávání na násle-
chové hodině přírodopisu třídy 8. 
A. Kromě vyučovacích metod zma-
povali také složení třídy, pro kterou 
se chystali připravit blok ITV – in-
tegrované tematické výuky. Dva 
týdny na to proběhla tato efektivní 
forma výuky v rámci pětihodino-
vého bloku dopoledního vyučová-
ní. Žáci byli rozděleni do skupin, ve 
kterých plnily zajímavě stylizované 
úkoly na téma podnebí z hlediska 
náplně přírodovědných předmětů 
– přírodopisu, chemie, fyziky a ze-
měpisu. Orientovali se na mapě, 
plnily úkoly z botaniky, zkoumali 
postavení Země ve vesmíru a jeho 

vliv na život lidí, zjišťovali, odkud 
pochází jednotlivé druhy cizo-
krajného ovoce, zkoumali vodu 
na planetě z hlediska fyzikálních 
i chemických vlastností – hráli si, 
diskutovali, zjišťovali, přemýšleli, 
hodnotili, tvořili zajímavé mapové 
postery. Výukový blok zakončili 
opakováním hrou Riskuj, ve které 
se všechny skupiny umístily a žáci 
od studentů obdrželi výhry v po-
době tuzemského i cizokrajného 
ovoce, o kterém byla v minulých 
hodinách řeč.

ITV byla studenty a jejich vyu-
čující velmi promyšleně a pečlivě 
připravena, s cílem maximální 
orientace na žáka, jejich motivaci 
a podpory činnosti žáků. Projekt je 
aplikací modelu třífázového a ko-
operativního učení. Velmi nás těší, 
že naši žáci po celou dobu výuky 
se zájmem pracovali a odnesli si 
řadu nových poznatků.

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Šest žáků 9. D se stalo hlavními 
aktéry letošní Mikulášské na-

dílky. V rámci projektu „Na skok 
do školy“ navštívil vysoký a ma-
jestátní Mikuláš (Jakub Sabela) se 
dvěma něžnými, krásnými anděly 
(Kristýnou Louckou a Bárou Kar-
píškovou) a roztomilými, veselými 
čerty (Alešem Prátem a Markem 
Palasem) všechny děti MŠ Boso-
nožská. Jako každý rok, byly tyto 
tradiční postavy velmi očekávány. 
Po krátké rozmluvě Mikuláše s hod-

nými dětmi a čerty s těmi dětmi 
malinko zlobivými vše zhodnotili 
andělé a nastal čas nadílení, které 
vykouzlilo všem bez rozdílu spoko-
jené úsměvy na radostných tvářích.

A co mikulášské postavy? Po té, 
co udělaly spoustu radosti žákům 
na prvním stupni i dětem v mateř-
ské škole, vrátily se jednoduše zpět 
do školních lavic, kde je čekaly 
další povinnosti…

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

V rámci projektu „Na skok do 
školy“ strávilo společné dopo-

ledne 26 předškoláčků z MŠ Boso-
nožská a 23 předškoláků z MŠ Kos-
monautů se žáky 5. A, 8. A a 8. D. 
V  tělocvičnách ZŠ Bosonožská na 
ně čekaly „Hrátky s předškoláky“. 

V jedné části dopoledne si od-
zkoušeli svoji rychlost, mrštnost, 
obratnost a soustředěnost při 
sportovních aktivitách. V druhé 
části byly úkoly zaměřeny na roz-
poznávání barev, tvarů, květin, dě-

jové posloupnosti, rozvoj slovní 
zásoby, na logické uvažování a na 
zkoušku vizuální paměti. 

Celé dopoledne se stalo pro obě 
strany přínosným. Starší děti po-
jaly celou akci velmi zodpovědně 
a věnovaly se malým předškoláč-
kům s velkým nasazením. Děti 
z mateřských školek jsou zase 
o krůček vpřed při seznamování 
se s „velkou“ školou.

Mgr. Pavla Nováková
ZŠ Bosonožská

Tematická výuka studentů PdF

Mikulášská nadílka

Barevný den i s Révou

aneb Hrátky s předškoláky

Projekt „Na skok do školy“

V listopadu připravil Škol-
ní parlament pro žáky celé 

školy Barevný den. Jednalo se 
o soutěž třídních kolektivů, která 
spočívala v domluvě barvy, která 
bude v daný den vévodit jejich 
oblečení a doplňkům. Vše záleželo 
na efektivní komunikaci ve třídě, 
vzájemné výpomoci a soudržnos-
ti kolektivu a také na schopnosti 
přesvědčit zaměstnance školy, 
aby soutěžili v barvách jednotli-
vých tříd. Všechny třídy měly de-
filé svých barev na výchovném 
koncertu, který se ten den konal 
v tělocvičně. Všechny skladby cim-

bálové muziky Réva tak dokreslily 
kolorit zvláštního školního dne. 

V průběhu dne „D“ došlo k ne-
zbytnému přepočtu kusů barev-
ných svršků na jednoho žáka třídy 
a závěrečnému vyhodnocení. Paní 
ředitelka navíc udělila v soutěži 
několik zvláštních titulů: např. ti-
tul Nejbarevnější učitel, titul Nej-
oblečenější žák atd. Vítězná třída 
7. D i držitelé titulů byli potěšeni 
drobnými cenami, ale největší po-
těšení z legrace a ze soutěžení měli 
všichni zúčastnění.

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská
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Poslední školní den loň-
ského roku prožila většina 
žáků 2. stupně z „Elišky“ 
ve Vídni.

Neplánovali jsme „konec světa“, 
ale návštěvu velmi zajímavé 

instituce, vídeňského přírodověd-
ného muzea. Pokud jste zde ještě, 
vážení čtenáři Starolískoveckého 
zpravodaje, nebyli, velmi vám tuto 
návštěvu doporučujeme! Zajímavá 
je už budova muzea. Patří mezi 
nejvýznamnější vídeňské památky, 
otevřel ji před více než 120 lety 
rakouský císař František Josef I. 
Uvnitř jsou expozice rozděleny do 
několika částí, např. oblast minera-
logie, geologie, botaniky, zoologie, 
prehistorie a dalších. Sami jsme po-
znali, proč je to jedno z nejvýznam-
nějších přírodovědných muzeí na 
světě. Většina sbírek nám naprosto 
a bez nadsázky brala dech. Napro-
sto nám nestačil vyhraněný čas na 
prohlídku. I proto plánujeme ještě 
návrat a podrobnější prohlídku 
všech unikátních exponátů i s prů-

vodcem. Naše návštěva Vídně měla 
na programu také další paměti-
hodnosti a samozřejmě nezbytné 
vánoční trhy před vídeňskou radni-
cí. Tradiční bylo také zakončení zá-
jezdu v příjemném prostředí lázní 
v Laa, které žákům  přidáváme jako 
takový bonbonek na závěr roku.

Je krásné zpestřit si všední dny 
aktivitami, které nám rozšíří obzory, 
poučí nás, ale zároveň pobaví a zů-
stanou v nás příjemné vzpomínky. 

PS: Dovoluji si na závěr pár slov 
do nového roku 2013.

Snažíme se naše žáky vybavit na 
cestu do života, která ne vždy je 
jednoduchá. Učíme je žít aktivně, 
vzdělávat se, mít pokoru ke zdán-
livě obyčejným věcem, nelitovat 
se, mít zdravé sebevědomí. Umět 
přijímat nejen poučení, ale i po-
chvalu! Myslím, že tou svět kolem 
nás docela šetří!  A často i my sami.

A proto přeji na závěr všem 
hodně chvil, ve kterých dokážeme 
chválit druhé. Ale také ty okamži-
ky, kdy slova chvály potěší nás.

Mgr. Margita Kotásková

v přírodovědném muzeu ve Vídni 

Předvánoční zastavení

Trochu jiný svět

V rámci projektu Na skok do školy navštívili  28. listopadu 2012 žáci 4. 
A mateřskou školku na Bosonožské ulici. Už při příchodu do školky 

byly vidět rozzářené obličeje čtvrťáků, z nichž se mnozí touto návštěvou 
vrátili do míst, kde jim bývalo dobře, hráli si a neměli žádné povinnosti. Na 
ty zapomněli i tento den. Přišli „předškoláčkům“ pomáhat s vykrajováním 
a pečením perníčků.  Při vyvalování a vykrajování těsta si s malými kamarády 
povídali a mnozí se tam setkali se svými sourozenci. Práce šla rychle od 
ruky, při potížích s těstem byly po ruce ochotné paní učitelky. Po naplnění 
plechů různými perníkovými motivy měli možnost nahlédnout i do kuchyně 
a první výtvory ochutnat. Po práci zbyl čas i na chvíli v herně. Provoněnou 
a vyzdobenou školku neradi opouštěli, ale dohodli jsme se, že návštěvu 
určitě do konce roku zopakujeme. Máme tady přece nové kamarády.

 Mgr. Helena Čermáková

Ostatková maškarní merenda

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec si Vás dovoluje pozvat 
na obnovenou Ostatkovou maškarní merendu 15. 2. 2013 

od 19.00 hod. a Dětský maškarní ples 16. 2. 2013 od 14.00 hod. 
v prostorách Starolískovecké sokolovny ul. Máchalova 4. Předprodej 
vstupenek na hasičské zbrojnici Točná 5, dne 8. 2. 2013 18.00–20.00 
hod, 9. 2. 2013 9.00–11.00 hod. Na hojnou účast se těší Lískovečtí hasiči.

Adventní pečení perníčků

Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou ná-
vštěvníci, kteří od února do března zavítají do Poradenského centra 

Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava 
pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením 
v každodenním životě. 

Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí lidé se 
zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z od-
boru prevence MP Brno, aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní 
budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací 
nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní 
možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se 
tak vžít do pocitů nevidomých.

Poradenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 
7.30 do 17 hodin (v pátek jen do 14.30).

Pavel Šoba, MP Brno
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 �Manager hledá ke koupi menší 
byt 1+kk – 2+kk v lokalitách Bo-
hunice, Starý a Nový Lískovec. 
Tel. 773 349 381.

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

 � Přímá zájemkyně koupí ihned 
1+kk ve Starém Lískovci. Platba 
hotově. Tel. 603 305 516.

 � Instalatér voda – top. / drobné 
opravy. Tel. 605 544 402.

 �Doučím / naučím němčinu, vč. 
přípravy k maturitám a  státnicím. 
Tel. 604 258 402.

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 18. 1. 2013 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vy-
hrazuje 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

Udělejte si s dětmi tato krásně 
barevná pomerančová krmítka pro 
ptáky. Budete moct s dětmi sledovat 
přilétající ptáky a navíc krmítka oživí 
smutnou zimní přírodu. Děti mohou 
míchat zrní s arašídovým máslem, 
dospělí připravovat košíky. Společně 
pak pověsíte hotová krmítka venku 
na stromy nebo také na váš balkon.

Co potřebujeme:
2 velké pomeranče nebo grapefru-
ity, 1/2 sklenice arašídového másla 
(Marks & Spencer), 300–400 g směsi 
semínek do krmítek (Avicentra), mis-
ku, nůž, lžíce, malý hřebík, 8 kusů 
provázků 15–20 cm dlouhých

Připrava košíků
Ostrým nožem rozkrojte pome-

ranč na polovinu. Lžící pečlivě vy-

dlabejte ovoce, snažte se vyhnout 
proříznutí kůry. Odebranou dužinu 
dejte stranou a použijte na svačin-
ku nebo ovocný salát.

Na každé ze čtyř slupek udělejte 
čtyři  protilehlé dírky pomocí hře-
bíku. Dírkami provlékněte prová-
zek a konce zasukujte.

Náplň
Do misky dejte arašídové máslo, 

přidejte 300–400 g ptačího zobu 
a vše zamíchejte. Výsledná směs 
by měla být mírně lepkavá. 

Naplňte košíky
Dejte stranou provázky a na-

plňte směsí čtyři košíky. Naplněné 
košíky pověste na strom na pev-
nou větev, aby unesla váhu košíku. 

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Závěsná krmítka pro ptáky

Gourmet

Co potřebujeme:
5 červených  jablek (cca 125 g; 

např. Boskop), 1 lžíce citronové 
šťávy, 75 g sýru s modrou plísní 
např. Gorgonzola, 50 g šunky na-
krájené na kostky, 75 g Lučiny, sůl, 
černý pepř, případně majoránka 
na ozdobu, tuk na vymazání formy

Postup:
Jablka omyjeme a osušíme. Ja-

blkům odkrojíme „pokličky“. Vni-
třek  jablka vydlabeme lžičkou, 
přičemž necháme cca 0,5 cm ši-
roký okraj. Odstraníme jadřinec, 
a vykrojenou dužinu nakrájíme 
na kostky. Kostičky jablek poka-
peme citrónovou šťávou. Rozdro-
bený sýr, nakrájená jablka, šunku 
a Lučinu smícháme, ochutíme solí 
a pepřem.  Směsí jablka naplníme, 
zakryjeme jablečnou pokličkou 
a dáme do vymaštěného pekáč-
ku. V předehřáté troubě pečeme 
na 200 ° C / horkovzdušná trouba 
175 ° C / plyn: stupeň 3). Pečeme 
asi 20–25 minut. Můžeme ozdobit 
čerstvou majoránkou.

Pikantní pečená jablka

Brněnská ZOO nabízí dětem ve věku od 7 do 
11 let atraktivní program na jarní prázdniny 
11.–15. února, každý den od 8.00 do 16.00 hod. 
Rodiče mohou své děti přihlásit na jednot-
livé dny nebo na celý týden, a to buď tele-
fonicky na čísle 546 432 361 nebo e-mailem 
na adrese sommerova@zoobrno.cz. Jeden 
den stojí 300 Kč, v ceně je oběd, pitný režim, 
zdravotní a pedagogický dozor a výtvarné 
potřeby. Další důležité podrobnosti najdou 
zájemci o Jarní prázdniny v ZOO na našich 
webových stránkách www.zoobrno.cz.

ZOO Brno

K poslechu a tanci hrají RANÈEØI. Bìhem veèera
vystoupí dìti s country pøedtanèením a

mládež s mexickou polkou.
Soutìž, Kankán, Tombola

Pøedprodej lístkù: 25. ledna 18:00-19:00, Sokolovna, Máchalova 4
Poøádá Orel jednota Starý Lískovec
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Maškarní ples hotelu Myslivna
Přijďte se s námi pobavit dne 16. 02. 2013  
k nám na hotel Myslivna

Čeká nás zde spousta zábavy, hudby, tombola. 
Po celý den, domácí zabijačka! 
Srdečně Vás zve personál hotelu Myslivna!

Tel.: 547 107 555 (556)          E-mail: info@hotelmyslivna.cz

Více informací na našich webových stránkách www.hotelmyslivna.cz

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

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Pro naše klienty 
hledáme byty 

1+kk, 4+1
ve Starém Lískovci

Tržně oceníme váš byt
Nachystáme veškeré smlouvy
Ověříme podpisy 
na všech dokumentech
Bezpečně uschováme 
vaše peníze u advokáta
Zajistíme znalecký posudek
Připravíme daňové přiznání 
a podáme na FÚ

Nachystáme 
Ověříme podpisy
na všech dokumentech

Nachystáme 
Ověříme podpisy

Bezpečně
vaše peníze vaše peníze 
Zajistíme 

Tržně oceníme 
Nachystáme 

Připravíme 
a podáme na FÚ
Připravíme 
a podáme na FÚ
Připravíme 
Zajistíme 
Připravíme 

222222

333333

444

555

111

666666

www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Pomůžeme vám zdarma 
s prodejem Vašeho bytu 
krok po kroku

veškeré smlouvy

znalecký posudek

Pro naši klientku, která prodává 
RD v Zastávce u Brna, hledáme 

v Bohunicích nebo 
Starém Lískovci byt 4+1

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

EKOTEX s.r.o. Oblá 36, Brno-Kamenný Vrch

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře:

•  Zpracování a vedení účetnictví 
– jednoduché, podvojné, i pro 
neziskové organizace

•  Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

•  Vedení mzdové agendy
•  Zpracování statistických 
 výkazů
•  Daňové poradenství a audity

Tel. 547 222 991, mobil 602 504 448, e-mail: ekotex@ekotex.net

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

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.
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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

WWW.AKADEMIE-REALIT.CZ
770 990 830
Výkup bytů a RD
Prodej a pronájem nemovitostí
Konzultace s právníkem zdarma
Stěhování pro klienty

1. NA REALITNÍM TRHU

REALITNÍ GIGANT
V BRNĚ A OKOLÍ

JSME PŘIPRAVENI!

KADERNICTVÍ

DÁMSKÉ
PÁNSKÉ

DETSKÉ

Mikuláškovo nám. 12 
(zezadu za vinotékou)

Tel . 515 548 333
Mob. 776 031 462
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U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.

Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8, otevřeno: po–pá 8–16 hod., parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600, otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

SPORÁKY MORA
od 4.990,- Kc s DPH
- NOVÁ mřížka STABIL PLUS
- ECO program pecení

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

Miloš Sedláček tel.: 725 055 140
levnestehuju.cz

www.centrumcertik.cz

NEPROPÁSNĚTE 
ZÁPIS

do jazykové školičky!
Zápis probíhá v měsíci

ÚNOR 2013.

•	 Vhodné	pro	děti	od	3	let.
•	 Osvojování	jazykových	dovedností	
nejen	formou	herních	aktivit.

•	 Pod	vedením	zkušených	pedagogů.
•	 Součástí	výuky	jsou	činnosti	
zaměřené	na	rozvoj	motoriky,	
sportovní	aktivity,	předškolní	
příprava	a	další.

•	 Cena	již	od	3000,-	Kč/měsíc.


