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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

První měsíc nového 
roku 2014 máme 

úspěšně za sebou, ale 
protože se na strán-
kách Starolískoveckého 
zpravodaje setkávám 
s vámi poprvé, dovolte 
mi, abych vám všem 
dodatečně popřál v tom 
novém roce 2014 mnoho zdraví, 
štěstí a úspěchů v osobním i pro-
fesním životě. Ať je vše tak, jak 
má být.

V minulém čísle vás pan staros-
ta seznámil s připravovanými ak-
cemi, které chceme v tomto roce 
zrealizovat. A věřte, že to byl pou-
ze hrubý výčet. Mnohokrát mě 
ale napadá myšlenka, zdali to má 

Záleží na každém
odpadkových košů. Jakým způ-
sobem? Někteří naši spoluobčané 
přišli na to, že petarda nebo jiná 
zábavná pyrotechnika vhozená 
do odpadkového koše vykoná 
velmi zajímavou práci. Nejenže 
odpadkový koš zničí, ale veškerý 
obsah uvnitř schovaný rozmetá 
do širokého a dalekého okolí. 
Proč toto někdo dělá, tomu ne-
rozumím, nebo je to snad tako-
vá legrace? To bych ani neřekl. 
Pro nás to znamená opět práci, 
v tomto případě naprosto zby-
tečnou, a zbytečné vynakládání 
finančních prostředků na odstra-
nění způsobené škody.

(Pokračování na str. 6)

všechno smysl. Ptáte 
se, proč takto uvažuji? 
Hned vám to osvětlím. 
Než se zrealizuje nějaká 
akce pro zvelebení naší 
městské části, nezřídka 
se za tím skrývá mno-
ho hodin práce a úsilí 
mnoha pracovníků 

úřadu. Tato práce samozřejmě 
není vidět, ale pro realizaci díla 
je nezbytně nutná. Proto mě do-
káže nahněvat chování některých 
našich spoluobčanů s podivným 
myšlením, kteří mají potřebu zho-
tovené dílo ještě nějak “vylepšit“. 
Během bujarých oslav příchodu 
nového roku došlo v několika 
případech ke zničení veřejných 

Na ty dobré lidi se nezapomíná

Proč v dnešní době 
chodit do knihovny, 

když si můžeme stáh-
nout elektronické knihy 
do čtečky? Do té starolís-
kovecké, tedy do poboč-
ky Knihovny Jiřího Mahe-
na na Kurské, chodí lidé 
především za osobním 
kontaktem a doporučením. Malý 
provoz má svou nezaměnitelnou 
atmosféru, a když dorazí nová kni-
ha, knihovnice už často hned vědí, 
komu by se konkrétně líbila a komu 
by ji doporučily. Vedoucí místní po-
bočky, paní Iva Zichová, přijíždí za 
svými čtenáři a čtenářkami každý 
den až ze Židlochovic, a jak sama 
říká, zná v podstatě mnohem více 
lidí ve Starém Lískovci, než v místě 
svého bydliště, protože v Lískovci 
stráví zdaleka nejvíce času. O tom, 
jací jsou čtenáři ve Starém Lískov-
ci nebo co zajímavého knihovna 
chystá, se dočtete v následujícím 
rozhovoru.

Jak dlouho už se sta-
ráte o čtenáře a čtenář-
ky ve Starém Lískovci?

Už jsem tu třináct let.
A kolik jich tu máte?
V současnosti je to 

něco přes 1200. Nejvíc to 
jsou ženy zhruba od 50 let 
výše. A je potěšitelné, že 

přibývá dětských čtenářů, tvoří víc 
jak čtvrtinu z celkového počtu.

Čím myslíte, že to je?
Je to dané jednak silnějšími roč-

níky dětí, ale dělá se pro ně také 
hodně projektů. A to nejen v Brně 
mezi knihovnami, ale i celostátně, 
kdy čtení propagují známé osob-
nosti a na to děti hodně slyší. Musím 
pochválit taky dobrou spolupráci 
s učitelkami ze základních škol a při-
jde mi, že i rodiče svým dětem více 
čtou. Děti ovlivňuje i to, co právě 
běží v kinech, díky tomu se často 
vrací ke knize, která by jinak upadla 
v zapomnění, a z toho mám radost.

(Pokračování na str. 2)
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Country bál 2014

Mnozí návštěvníci byli zvě-
daví na vystoupení našeho 

tanečního kroužku dětí, kterého 
se dočkali hned po slavnostním 
zahájení bálu a přivítání hostů. 
Dvacet čtyři dětí za velkého potles-
ku přitančilo na parket a zahájilo 
svoje náročné vystoupení. Velký 
obdiv si zaslouží zejména naši nej-
mladší tanečníci, kteří chodí do 
školky. Již v průběhu tance se ozý-
val mohutný potlesk návštěvníků 
a po skončení předtančení dětem 
nadšeně aplaudoval celý sál.

Letos jsme pro velký zájem za-
řadili opětovně soutěž „O Starolís-
koveckého Otesánka“. Přihlášení 
odvážlivci museli co nejrychleji 
splnit několik zdánlivě jednodu-
chých úkolů. Soutěž byla napínavá 

až do posledního okamžiku, nebo 
chcete-li do výbuchu balónku. Ví-
tězem se stal Honza Číž ze Starého 
Lískovce.

Po bohaté tombole zábava po-
kračovala a plný sál se vesele bavil 
až do časných ranních hodin.

Na závěr bychom rádi podě-
kovali všem, kteří pro nás tento 
večer připravili. Slova díků patří 
zejména orelské jednotě ze Sta-
rého Lískovce, která tuto kulturní 
akci uspořádala a také všem spon-
zorům večera.

Doufáme, že s milovníky coun-
try hudby a dobré zábavy se při 
další akci již opět brzy setkáme.

Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

Na ty dobré lidi se nezapomíná
(Dokončení ze str .1)
Jaké knihy teď mezi dětmi 

„frčí“?
Jsou knihy, které se v určité 

době prostě hodně čtou, jsou 
moderní a děti si je navzájem do-
poručují. Takový je jednoznačně 
Deník malého poseroutky, tomu 
nemuselo kino dělat žádnou re-
klamu.

Co táhne do knihovny v Lís-
kovci starší čtenáře?

Vkus našich čtenářů se jistě ne-
liší od čtenářů z jiných knihoven. 
Ženy čtou nejraději knihy od na-
šich současných autorek, jejich 
problémy jsou jim blízké a to je pro 
jejich výběr rozhodující. K nejčte-
nějším spisovatelkám patří Alena 
Jakoubková, Táňa Kubátová, Mag-
da Váňová, Hana Whitton. Pak jsou 
taky oblíbené romány s historic-
kou tématikou.

A co čtenáři – muži?
Hlavně těch mladších je tu jako 

šafránu, vybírají většinou thrillery 
nebo fantasy literaturu. Starší muži 
čtou detektivky, ať už klasické 
nebo severské, k těm nejžádaněj-
ším v současné době patří Nesbo, 
a rádi taky sáhnou po dobré litera-
tuře faktu nebo cestopisech.

Máte s těmi nejaktivnějšími 
čtenáři a čtenářkami hodně blíz-
ký vztah?

Ano a často se stává, že mě 
jejich osudy opravdu zasáhnou. 
Taky se samozřejmě přihodí, že 
čtenáři umírají, ale pořád je máme 
v paměti, protože na ty dobré lidi 
se nezapomíná.

Když dorazí nová knížka, na-
padne vás ihned, komu ji půjčit?

Určitě, dovedu si hned předsta-
vit, koho by kniha zaujala.

Stane se, že se knížky i ztratí?
Bohužel i k tomu občas dochází. 

Stejně tak nás mrzí, když se nám 
vrátí poškozená kniha.

Rok od roku roste popularita 
e-knih. Budou třeba za padesát 
let papírové knihy raritou?

Doufám, že to tak nebude. Vůně 
nové knihy je něco nenahraditel-
ného. Ale samozřejmě pozoruje-
me, že se čtenářské zvyky mění. 
E-knihy jsou tak trochu konkuren-
ce. Někteří naši čtenáři neobnovili 
registraci z důvodu, že si pořídili 
čtečku. Jsou to většinou ženy ve 
věku mezi 30 a 40 lety.

Knihovny, aby přežily, se určitě 
musí přizpůsobovat době a posky-

tovat služby v oblasti informačních 
technologií a vzdělávání, přicházet 
s novými nápady. V této souvislos-
ti můžu zmínit novinku, která je 
u nás zavedená od ledna letošního 
roku, a to půjčování hraček a di-
daktických pomůcek z projektu 
Lekotéka – hračky a pomůcky pro 
děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

A na co se mohou starolís-
kovečtí čtenáři těšit v nejbližší 
době?

V průběhu roku návštěvníky 
i čtenáře knihovny čekají oblíbené 
cestovatelské besedy s promítá-
ním. Letošní rok si jednou z výstav 
připomeneme výročí první písem-
né zmínky o Lískovci a další výsta-
vy během roku budou prezentovat 
díla starolískoveckých občanů. Pro 
děti třeba chystáme tradiční noco-
vání v knihovně – Noc s Anderse-
nem. A samozřejmě od letošního 
roku očekáváme, že budeme moct 
nabídnout našim čtenářům ještě 
více zajímavých knih.

připravila Helena Továrková

Záměr pronajmout pozemek

V sobotu 18. 1. 2014 se konal již tradiční „Country bál“, 
který uspořádala orelská jednota ze Starého Lískovce 
v prostředí lískovecké Sokolovny s mladými mode-
rátory Petrem Novotným a Míšou Zůbkovou. Velkým 
lákadlem byla známá skupina „CVYKR“, která svou 
hudbou a zpěvem provázela celý večer. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno 
zastoupené starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Bc. Vla-
danem Krásným vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
ZÁMĚR pronajmout pozemek p. č.  140 (477 m2) při ul. Kroupově 
v k. ú. Starý Lískovec jako zahradu od 1. 4. 2014.
Doplňující informace poskytne odbor všeobecný Úřadu městské části 
města Brna, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno tel. č. 547 139 245 
do 28. února 2014.

Bc. Eva Novosádová, vedoucí odboru všeobecného

XVIII. zasedání Zastupitelstva MČ se uskuteční 
ve středu 12. 2. 2014 v 17 hodin ve velké zasedací 
místnosti ÚMČ, Oderská 4. 

Zajímavá fakta 
o Knihovně Jiřího Mahena 

ve Starém Lískovci

Nejpůjčovanější knihy jsou 
Žítkovské bohyně od Kateřiny 
Tučkové a trilogie Padesát od-
stínů od E. L. Jamesové, čeká se 
na ně až 4 měsíce. Průměrný 
čtenář si vypůjčí 3 až 4 knihy 
za měsíc. Celkově uskutečnili 
v knihovně na Kurské za rok 
2013 skoro 50 000 výpůjček. 
Nejaktivnější čtenářka si vlo-
ni půjčila 232 knih. Přestože 
mezi čtenáři převažují ženy, 
tak nejstarší aktivní čtenář je 
muž a letos bude mít 97 let. Za 
loňský rok dorazilo do knihov-
ny skoro 18 000 návštěvníků, 
z toho samotných čtenářů bylo 
přes 15 500, zbývající lidé při-
šli buď na jednorázové akce 
(besedy, přednášky, promítání, 
akce pro školy) nebo na inter-
net, kde v minulém roce lidé 
strávili 40 000 minut online, 
což je necelých 28 dnů.
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V sobotu 25. 1. 2014 se v Cam-
pusu Masarykovy univerzity 

v Brně –Bohunicích konala hasič-
ská soutěž v disciplínách: štafeta 
4 x 60 m přes překážky a uzlová 
štafeta pro přípravku, mladší žáky, 
starší žáky a dorost.

Za Starý Lískovec se zúčastnily 
oba sbory dobrovolných hasičů. 
Někteří z obyvatel této části Brna 
netuší, že máme dva sbory. Náš 
sbor Starý Lískovec – Sport slavil 
úspěch v kategorii mladších, kdy 
ve štafetě 4 x 60 m, skončili na krás-
ném 7. místě a v uzlování na 12. 
místě. Sbor Starý Lískovec se štafe-
ty nezúčastnil a v uzlování skončil 
těsně za námi na krásném 13.místě 
a ve starších žácích se umístili na 14. 
místě v uzlové štafetě.

Účast družstev byla odměnou 
nám pořadatelům a zároveň potvr-
zením snahy něco pro děti v zim-
ním období uspořádat. Překvapil 

nás zájem i z hodně vzdálených 
sborů z Moravskoslezského kraje 
a kraje Vysočina, takže nakonec 
jsme mohli přivítat téměř čtyři sta 
dětí od tří do patnácti let.

Nejmilejšími a nejzapálenějšími 
závodníky jsou dozajista šikulky 
kategorie přípravka, kde Sport ve 
štafetě skončil na 5. místě a v uz-
lování na 6. Druhému sboru se 
v uzlování vedlo lépe a skončil 
4. a ve štafetě 6.

Každý mladý účastník dostal 
malou odměnu, a když dostali 
medaile i za místa 4., 5. a 6., tak 
jim zářily oči štěstím a radostí.

Přejeme všem dětem další úspě-
chy a loučím se naším heslem: 
„není důležité zvítězit, ale vyhrát“ 
aneb „Není důležité vyhrát, ale zú-
častnit se“.

Aranka Nováková, vedoucí 
mládeže Starý Lískovec – Sport

Vysoká škola obchodní a hote-
lová, sídlící ve Starém Lískovci 

na ulici Bosonožská 9, realizuje 
v rámci projektu Evropské unie 
SYNERGIE 4IN – rozvoj diverzifi-
kace vzdělávacích aktivit akredi-
tovaného studijního programu 
Vysoké školy obchodní a hote-
lové: INovace, INternacionaliza-
ce, INiciace, INtegrace, reg. číslo: 
CZ.1.07/2. 2. 00/28.0133, pracovní 
stáže studentů, probíhající výhrad-
ně v zahraničí. Na získání kontak-
tů se podílí také aktivními návrhy 
studenti. Jedním z míst, kde stáže 
probíhají, je i Kyperská republika, 
konkrétně vesnice Tochni. Ves-
nice Tochni (Tochni Village), kde 
studenti na Kypru získávají zkuše-
nosti, leží zhruba 40 km od města 
Larnaca. Tochni si zakládá přede-
vším na své tradici z domků posta-
vených z kyperského kamene, kde 
firma „Cyprus Villages“ ubytovává 
své hosty. Spolu s tím nabízí tato 
firma možnosti cykloturistiky a ag-
roturistiky a provozuje zde rovněž 
restauraci, kam se hosté ubytova-
ní z celého světa chodí stravovat. 

Studenti VŠOH si vyzkouší, jak tato 
firma funguje v praxi, mají mož-
nost stínovat a provádět i práci 
provozního ve zdejší taverně, kdy 
mimosezónní obsazenost čítá ko-
lem 40 osob. Studenti se seznámí 
s celkovým chodem firmy, prací 
v administrativě, v rezervačních 
systémech, kde pod dozorem pro-
fesionálů prakticky provádí práci 
s rozhraním různých rezervačních 
systémů (například booking.com), 
ubytovávání hostů, řeší problémy 
s manažerem podniku ohledně 
Inboud marketingu a také se po-
dívají, jak funguje hotel na 10 km 
vzdálené pláži, kde obsazenost činí 
200 hostů na jeden oběd.

Pracovní stáž na Kypru se mi 
velmi líbila. Rozšířil jsem si profesní 
znalosti v oboru, a i když „Již něko-
lik týdnů jsem zpět v České republice, 
hned bych tuto stáž realizoval 
znovu.“

Stanislav Chudáček
Pomocná vědecká síla VŠOH Brno,

Student 2. ročníku bakalářského 
studia, obor „Management

cestovního ruchu“ 

Stáže na Kypru

Věda v kuchyni 
Srdečně zveme zájemce o studium na vysoké škole na čtvrtek 
27. 2. 2014 od 9.30 do 14 hodin na akci s názvem „Věda v kuchyni“. 

Akce bude realizována v rámci projektu „Partnerství pro podporu 
popularizace vědy a výzkumu a transferu technologií v oblasti ze-
mědělství, potravinářství a bioenergetiky“. Místo konání – budova 
Vysoké školy obchodní  a hotelové, Bosonožská 9, školní restaurace. 
Do projektu jsou zapojeny výzkumné ústavy, univerzity, společnost 
Česká hlava, další organizace a školy. 
V rámci tohoto happeningu budou předvedeny inovace v oblasti 
nových výrobků a technologií vhodných pro gastronomické aplikace. 
 

Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 
vedoucí Ústavu gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu 

Vysoká škola obchodní a hotelová, Bosonožská 9, 625 00  Brno 

www.hotskolabrno.cz 

Premiérový Turnaj o pohár starosty je minulostí – takřka třicítka stolních
tenistů se během první únorové soboty utkala o dvě trofeje (kategorie
muži a ženy). Z vítězství se nakonec radovali za muže Milan Ondruš a za 
ženy Hana Guryčová. Klání se zúčastnili i handicapovaní sportovci, kteří 
si nevedli  vůbec špatně - Josef Žák obsadil v kategorii mužů vynikající 
druhé místo!
Myšlenka na turnaj se zrodila v hlavách samotných starolískoveckých 
občanů na sociální síti, na kterou pan starosta a ÚMČ rychle reagovali 
a povedlo se ji následně realizovat. Velké díky patří nejen všem soutěžícím 
a divákům, ale i ZŠ Bosonožské, kde se turnaj odehrál a ParaCENTRU 
Fenix za zapůjčení stolů. 

Turnaj o pohár starosty 
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Na konci ledna přivítali prvňáčci ZŠ Bosonožská ve svých třídách své 
o rok mladší kamarády a budoucí spolužáky z mateřské školy na ulici 

Bosonožská. V rámci dlouhodobého projektu s mateřskými školami Na 
skok do školy měli možnost sledovat výuku a znalosti žáků po půl roce 
pilné školní práce a navíc se také do některých činností zapojit. Společné 
zpívání či doplňování vět na interaktivní tabuli barevnými obrázky jim 
nedělalo žádné potíže! A prvňáčci? Ti měli radost, že mohou předvést 
předškolákům a bývalým paním učitelkám vše, co se doposud naučili. 
Strávili tak příjemně společnou hodinu výuky. Už nyní se těšíme na další 
setkání v únoru při následující akci tohoto projektu s názvem „Počítače, 
to je naše“

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská 9, leden 2014

Jeho přednáška probíhala v an-
glickém jazyce, který byl ob-

čas doplněn českým vysvětlením 
a byla doprovázena řadou zajíma-
vých videí a fotografií.

Na první zastávce tohoto puto-
vání si děti prohlédly čtvrť Manha-
ttan v New Yorku, její mrakodrapy, 
Central Park, Broadway a proslulé 
náměstí Times Square. Žáci si také 
vychutnali pohled z trajektu na 
jeden z hlavních symbolů USA –
Statue of Liberty.

Než si žáci prohlédli přírodní 
krásy národního parku Yellows-

tone, seznámili se i s městem Chi-
cagem. Během povídání se žáci 
dověděli mnoho užitečných rad, 
jak při cestách neplatit předražené 
služby – ovšem základem všeho je 
dobře se domluvit anglicky. Nej-
větší zážitek měli žáci při návštěvě 
různých indiánských kmenů. Se-
známili se částečně s jejich historií 
a kulturními zvyky.

Již nyní se všichni těšíme na dal-
ší přednášku pana Komůrka, ten-
tokrát o západních státech USA.

za učitele anglického jazyka 
Jana Blahošová

Na skok do školy Přednáška o Americe v angličtině

aneb Feuersteinovo instrumentální obohacování

Moderní vzdělávací metody 

Naše škola vzdělává žáky 1.–9.
ročníku v běžných třídách. 

Vedle nich jsou zde 3.–9. ročníku 
zřízeny také třídy speciální pro 
žáky s poruchami učení. Uplat-
ňujeme inkluzívní přístup, proto 
podporujeme všechny žáky s dů-
razem na jejich individuální rozdíly 
s cílem maximálně rozvinout jejich 
vzdělávací možnosti.

Práci se snažíme neustále zlep-
šovat a obohacovat o nové meto-
dy a postupy, které jsou v rámci 
města Brna ojedinělé. Příkladem 
je Feuersteinova metoda in-
strumentálního obohacování 
poznávacích funkcí žáka, tedy 
intervenční program vhodný pro 
žáky se syndromem hyperaktivity 
a se specifickými poruchami učení. 
Jeho podstatou je rozvoj poznáva-
cích funkcí.

Děti pracují od minulého školní-
ho roku v kroužku, který letos vede 
Mgr. Jaroslava Knotková. Spolu s ní 
zpracovávají pracovní listy, při tom 
vyvozují a třídí informace, dávají 
jim význam, hodnotí je podle důle-

žitosti v daném kontextu a vytváří 
si k nim i emoční vztah. Během 
práce se pěstuje úcta k tomu, kdo 
má poznávat nové věci a přichá-
zí se k němu s důvěrou, že úkoly 
postupně zvládne, zpočátku snad 
s pomocí, později již samostatně. 
Cílem metody je vychovat auten-
tickou osobnost, která má znalos-
ti, metodické dovednosti, rozumí 
svým emocím a je vůči druhým 
lidem empatická.

Pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami z Brna a okolí již 
tradičně organizujeme speciální 
olympiádu, o níž je mimořádný 
zájem. Letos se uskuteční dne 
9. dubna. Dříve však proběhnou 
pro širokou rodičovskou veřejnost 
ukázkové hodiny v dyslektic-
kých třídách. Ve středu 12. března 
mají možnost zhlédnout styl vý-
uky, vidět prostory naší základní 
školy a získat veškeré informace. 
Tímto srdečně zveme všechny zá-
jemce k návštěvě naší školy.

D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská 9, leden 2014

Úspěchy studentů Hotelové školy
na soutěži PROFI GO 2014

Ve dnech 16. až 19. ledna 2014 
se na brněnském výstavišti 

konal veletrh GO a REGIONTOUR 
– veletrh cestovního ruchu a fes-
tival chutí a zážitků!

V rámci veletrhu probíhala 
i soutěž Regiontour, která byla 
zaměřena na zeměpisné znalosti 
studentů středních škol, zamě-
řených na hotelnictví a cestovní 
ruch. Soutěže se zúčastnili i stu-
denti Hotelové školy ze třídy H4A 
a H4B – Kristýna Kalabisová, Filip 
Benda a Libor Janáček, které na 
soutěž připravil Mgr. Aleš Krajíček. 
Studenti naší školy se umístili na 

předních místech. Za vzornou re-
prezentaci školy jim patří velký dík.

Na veletrhu měla své pevné 
místo i zážitková gastronomie, 
spojená s ochutnávkou regionál-
ních specialit vyhlášených pro-
fesionálních kuchařů. Odbornou 
praxi na veletrhu GO a Regiontour 
vykonávali i nejlepší studenti a stu-
dentky Hotelové školy, kteří praxí 
získali cenné zkušenosti a rozšířili 
si svoji profesní kvalifikaci v oboru.

Ing. Marie Bednářová
vedoucí týmu Hotelové školy, 

Bosonožská 9
www.hotskolabrno.cz

Ve čtvrtek 9. ledna se žáci druhého stupně ZŠ Labská 
v rámci výuky anglického jazyka a zeměpisu vypravili 
na krátké putování po Americe. Pan Mgr. Karel Kocůrek 
poutavým způsobem předal žákům zážitky a zkuše-
nosti ze svých cest po USA. 
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DPMB nabídne od února další typy SMS jízdenek

Dopravní podnik města Brna od 
1. února nabídne svým cestu-

jícím více druhů SMS jízdenek. Do 
portfolia přibyly jízdenky na kratší 
dobu. „Připomínky cestujících po 
spuštění systému SMS jízdenek 
jsme samozřejmě zaznamenali 
a rozhodli jsme se na ně velmi 
rychle zareagovat rozšířením port-
folia nabízených elektronických 
jízdenek,“ uvedl generální ředitel 
DPMB Miloš Havránek.

Cestující si tak mohou nově ob-
jednat SMS jízdenku na 20 minut 
za 20 korun. Postup je obdobný 
jako u již zavedených jízdenek. 
Cestující napíše textovou zprávu 
ve znění BRNO20 a odešle ji na 
telefonní číslo 90206. Přibližně 
2 minuty od odeslání SMS zprá-
vy cestující obdrží SMS jízdenku. 
Základní podmínkou pro nákup 
SMS jízdenky je aktivace služby 
Premium SMS u mobilního ope-

Plesová sezóna je v plném proudu a také skauti ze Starého Lískovce 
opět uspořádali svůj „Netradiční“ ples. Letošní, již dvanáctý, ročník se 

uskutečnil 24. ledna ve starolískovecké Sokolovně. A proč skauti pořádají 
ples? Je to ideální neformální příležitost, jak poznat rodiče našich svě-
řenců, popovídat si s nimi nejen o jejich dětech, reprezentovat středisko 
a v neposlední řadě potkat skauty a skautky z celého Brna.

Proč se ples jmenuje „netradiční“? Vždycky se snažíme vymyslet něja-
kou hravou drobnost, která by ples ozvláštnila. Letošní specialitou byla 
soutěž na tombolových lístcích, na nichž mohli návštěvníci najít jména 
deseti významných osobností českého skautingu. Kdo poskládal celou 
sérii, mohl vyhrát speciální cenu. Předtančení zajistila taneční akrobatická 
skupina Styx a po půlnoci přišlo také každoroční „půlnoční překvapení“, 
které tradičně připravují roveři – nejstarší skauti a vedoucí.

Taneční parket nikdy nezůstal prázdný hlavně díky profesionální hu-
dební skupině Blackhats. Sál byl až na několik posledních míst vyprodaný 
a návštěvníci se příjemně bavili až do nočních hodin. Už nyní se těšíme 
na příští rok a začínáme vymýšlet novou „netradiční“ zábavu.

David Kolínek (vedoucí střediska skautů)

Netradiční ples již po dvanácté

Vachův sbor moravských učitelek

KJM Brno, pobočka Kurská
 Výstava fotografií Jiřího Pasze 5. 2.–10. 3. 2014
Výstava Sluncem a prachem – dobrodružství jižního Nepálu se koná 
v rámci Nepálských dnů v Brně 2014.
 Výstava k výročí 1. písemné zmínky o Starém Lískovci
Prosíme občany Starého Lískovce o zapůjčení fotografií, pohlednic
a jiných dokumentačních materiálů zachycujících historii i současný 
život ve Starém Lískovci. Budou využity pro chystanou výstavu k vý-
ročí první písemné zmínky o Lískovci a po jejím ukončení vráceny 
majitelům. Na vaše příspěvky se těšíme do 15. dubna 2014. Děkujeme 
za Vaši ochotu.  Knihovnice z pobočky Kurská

Od konce roku 2012 má ve Sta-
rém Lískovci své sídlo občan-

ské sdružení „Vachův sbor morav-
ských učitelek“ (VSMU). Jedná se 
o amatérský ženský pěvecký sbor 
s dlouholetou tradicí který v roce 
2012 oslavil 100. výročí svého za-
ložení. V současnosti je sbor pod 
vedením mladé dirigentky Martiny 
Kirové komorním tělesem, vychá-
zejícím hlavně z tvorby českých 
a slovenských hudebních sklada-
telů. Členkami VSMU již delší dobu 
nejsou pouze učitelky, ale ženy 
a dívky rozličných profesí a věku, 
které spojuje láska ke sborovému 
zpěvu a hudbě.

Společně se změnou sídla by 
sbor rád rozšířil svoji činnost i v ob-
lasti Starého Lískovce a Bohunic, 
odkud také pochází několik na-
šich členek. Pro začátek plánuje-
me uspořádat na jaře roku 2014 
program pro naše dříve naroze-
né spoluobčany v Domově pro 

seniory na Mikuláškově náměstí. 
Nebráníme se žádným formám 
spolupráce, a proto doufáme, že 
se s vámi v budoucnosti bude-
me setkávat na společenských 
a kulturních akcích pořádaných 
v blízkosti vašeho bydliště.

Věříme, že ve Starém Lískovci 
a jeho okolí bydlí ženy, které by 
rády zpívaly, ale zatím nema-
jí s kým. Odhoďte proto ostych 
a navštivte nás na některé z na-
šich zkoušek vždy ve čtvrtek od 
17:30 hodin na Konzervatoři Brno, 
tř. Kpt. Jaroše 45. Prožijte s námi 
příjemné chvíle na našich zkouš-
kách, soustředěních, koncertech 
a veřejných vystoupeních, při 
kterých (jak doufáme) rozdáváme 
svým posluchačům nejen dob-
ru náladu, ale i kvalitní hudební 
zážitek.

Mgr Irena Lidmilová, předsedkyně 
VSMU, i.lidmilova1@seznam.cz, 

tel: 721265181. www.vsmu.cz

rátora majitele mobilního komu-
nikačního zařízení. SMS jízdenku 
lze získat pouze se SIM kartou čes-
kých mobilních operátorů. SMS 
jízdenka platí pouze ve spojích 
Dopravního podniku města Brna, 
a.s. v zónách 100+101, linky 1-99, 
mimo vlak.

Cestující je povinen nastoupit 
do vozidla s již doručenou SMS 
jízdenkou ve svém mobilním 
telefonu. V případě, že cestující 
SMS jízdenku neobdrží, je povi-
nen si pořídit pro přepravu jiný 
jízdní doklad. V opačném případě 
bude považován za cestujícího 
bez platného jízdního dokladu. 
Na nedoručenou SMS jízdenku má 
právo podat reklamaci.

Ještě více možností mají maji-
telé chytrých mobilních telefonů 
s aplikací Sejf (podporováno ope-
račními systémy iOS a Android). 
Nově si v této aplikaci mohou 
objednat jízdenku na 20 minut 
za 19 Kč, jízdenka na 40 minut za 
24 Kč nebo poloviční jízdenku na 
40 minut za 12 korun.

Další způsob je objednání jíz-
denky na prozvonění. Pro nákup 
SMS jízdenek je třeba zaregist-
rovat své telefonní číslo na čísle 
910 902 000 nebo na adrese www.
na-zavolanou.cz. Pro nákup nové 
SMS jízdenky na 20 minut za 20 Kč 
volá uživatel na číslo 910 902 020.

Linda Hailichová
tisková mluvčí DPMB, a. s.
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Gourmet

Jak dlouho?
Doba přípravy: 30 minut
Pečení: 20–25 minut

Počet porcí: 6

Ingredience:
250 ml mléka (šálek)
4 vejce
85 g moučkového cukru
20 g kukuřičného škrobu
3 lžíce pomerančového likéru
10 g másla
cukr na zdobení

Příprava jídla
Rozehřejte troubu na 200, hor-
kovzdušnou na 180 stupňů. Šest 
formiček na suflé (nebo hrneč-
ků s rovnými stěnami) o objemu 
200 ml vymastěte máslem a vy-
sypte cukrem
Mléko opatrně ohřejte. 2 žloutky 
utřete s 60 g cukru do hladka. Vmí-
chejte škrobovou moučku a vše za 
stálého míchání pomalu vlijte do 
horkého mléka. Vařte 1 minutu 
na slabém ohni. Nechte vychladit, 
občas promíchejte.
Do vychladlé směsi přidejte zbylé 
žloutky a pomerančový likér a řád-
ně promíchejte
Z bílků ušlehejte sníh, do nějž 
vsypte zbytek moučkového cukru.
Jemně vmíchejte do připravené 
směsi. Formičky naplňte do 3/4.
Pečte 20 až 25 minut, záleží na 
troubě. Povrch by měl mít pevnou 
zlatou kůrku. Pokud je po téhle 
době povrch ještě měkký, vraťte 
dezerty na pět minut do trouby.
Poprašte vanilkovým cukrem a po-
dávejte ještě teplé.

Táňa Absolínová

Suflé s pomerančovým 
likérem

Inzerce
  Bez RK prodám v klidné části Bohunic obyvatelný RD 5+2, 2x soc.
zařízení, terasa, malá zahrádka. Cena 5 mil. Kč, při rychlém jednání sleva. 
Kontakt přes telefon 547 139 211.

  Zámečník, Vltavská 2. Otevírám zabouchnuté dveře, 300–400 Kč. 
Tel. 723 262 958

  Pronajmu nebytový prostor (cca 80m2) na sklad, popř. menší řeme-
slnou dílnu ve St. Lískovci. Tel. 773 275 307. 

  Elektrikář, vodoinstalatér a hodinový manžel. Sítě proti holubům, 
drobné i větší řemeslné práce, montážní práce a další. Daniel Srnec, tel: 
776 123 129, Oblá 35, Brno-Nový Lískovec, www.kvalitni-remeslnik.cz

  Starší paní hledá ke koupi byt 1+kk – 2+kk v Bohunicích a Starém Lískovci.  
Tel.: 730 840 939.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

  Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.

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

 Doktor pracující v bohunické nemocnici hledá ke koupi byt 3+1 – 4+1 
pro sebe a rodinu. Tel. 733 595 515.

  Koupím byt 2+kk nebo 2+1 ve Starém Lískovci nebo Bohunicích. 
Tel. 737 485 438

  Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz, 608 880 107.

Čistírna, opravy a mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 852 267, po‐pá 13:00‐17:00 hod.

www.kolinkova.webnode.cz

U HŘIŠTĚ 17 
ZDRAVOTNÍ MASÁŽE, LYMFATICKÉ A REFL. TECHNIKY 

tel.:  608 96 66 46 
 

 

Nábytek na zakázku 
Kuchyňské linky, vestavěné skříně 

a jiný nábytek 
www.stolarstvi-brno.wz.cz                      Tel. 608714133 
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(Dokončení ze str. 1)

Dalším nešvarem, který se 
v poslední době v naší městské 
části hodně rozmáhá, je ukládání 
rozměrného odpadu v prostoru 
kontejnerových stání. Setkáváme 
se s tím dnes a denně, že nará-
žíme na mnoho kontejnerových 
stání, která jsou obležena různým 
nepotřebným nábytkem, koberci 
a dalším rozměrnějším odpadem, 
který se do kontejnerů nevleze. 
Pracovníci svozu komunálního 
odpadu takový nepotřebný ma-
teriál nevyvezou, protože na to 
nemají patřičnou techniku. A tak 
se nám okolo kontejnerových 
stání tvoří černé skládky. Kdyby 
nebyla jiná možnost, jak se tako-
vých nepotřebných věcí zbavit, asi 
bych zde o tom nepsal, ale mož-
nost zlikvidovat takovýto odpad 
máme všichni, a to ve Sběrných 
střediscích odpadu. V naší měst-
ské části jsou taková střediska dvě. 
Pro ty z vás, kteří náhodou nevě-
dí, kde se nachází, tak jedno SSO 
je na parkovišti při ulici Vltavská 
a druhé pak na ulici Točná. Chtěl 
jsem tím jen říct, že to, jak vypa-
dá naše okolí, nezáleží až tak na 
vedení radnice, které je mnohdy 
za viníky nepořádku označováno, 
ale na každém z nás. Dokud se 
budeme ke svému okolí chovat 
jako k něčemu, co není naše a co 
nás nezajímá, budeme mít stále 
větší pocit, že žijeme na smetišti. 
Ale myslím si, že to snad nechce 
nikdo z nás.

Omlouvám se, že jsem svůj prv-
ní letošní článek zahájil takovou 
kritikou, ale chtěl bych, abychom 
ten nový rok začali každý z nás 
jinak, lépe a větší odpovědností 
vůči ostatním, vůči svému okolí.

Přeji Vám krásné dny roku 2014 
a snažme se o to, abychom se 
mohli setkávat v čistějším a pří-
jemnějším prostředí naší městské 
části.

Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček

Záleží na 
každém




