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Starý Lískovec
a záhadná hladina
První z otištěných fotografií zaslaných čtenáři Starolískoveckého
zpravodaje je snímek Ivany Kottasové, na kterém je panorama Starého Lískovce od jihu. Zvídaví čtenáři
možná budou dumat, v jaké vodní
ploše se naše městská část zrcadlí.
Pravda je prozaičtější, odlesk vytváří
kapota auta, na níž je fotoaparát
položený. Autorce fotografie děkujeme a na radnici na ni čeká malý
dárek. Stejně tak děkujeme i dalším,
kteří poslali zajímavé fotografie ze
Starého Lískovce, a těšíme se na
další netradiční pohledy na naši
čtvrť. Soutěž pokračuje i v dalších
měsících.

Zápisník starosty
N

eptejte se, co může
udělat váš stát pro
vás, ptejte se, co můžete
udělat vy pro něj. Známé
přísloví amerického prezidenta Johna Fitzeralda
Kennedyho mě napadá
vždy, když vidím, kolik
toho dokáží lidé v naší
čtvrti udělat pro své okolí. Stačí prolistovat tento zpravodaj a najdete
celou řádku příkladů nadšených
staroliskoveckých, kterým není jejich životní prostor lhostejný.
Ať už jde o dobrovolníky, kteří
v rámci akce Ukliďme Česko zbavili
odpadu prostranství u tramvajové
točny, nebo celý organizační tým
mladých hodů, které nás čekají už
v půlce května. A mohli bychom
pokračovat dál – aktivity dobrovolných hasičů, kteří se podílejí
na řadě sportovních a kulturních
akcí a pomáhají zajišťovat třeba
i kácení stromu pro hodovou máju,
aktivity organizované okolo našich základních a mateřských škol
a mnoho dalších.
Za vším stojí spousta práce, která je odvedena z čistého nadšení

pro dobrou věc a pro to,
aby ve Starém Lískovci
stálo za to žít. Nepíšu
to proto, abych sahal
všem lidem do svědomí. Ostatně kdyby se do
organizace akcí chtělo
zapojit všech dvanáct
tisíc obyvatel Starého
Lískovce, dobře by to určitě nedopadlo. Jen chci tímto všem
nadšencům poděkovat a popřát
jim hodně elánu do další práce.
A ty ostatní, kteří mají tu skvělou
možnost se na akcích ve Starém
Lískovci především bavit, chci
především na všechny „naše“ akce
pozvat, protože právě kvůli nim
se konají.
A pokud kdokoliv z vás, čtenářů Starolískoveckého zpravodaje,
má dobrý nápad, co by se mohlo
v naší čtvrti změnit, nechť se inspiruje citátem z úvodu tohoto textu.
Třeba se stane dalším nadšencem
a ve Starém Lískovci díky němu
přibude opět něco nového.
Váš starosta
Vladan Krásný

STAROLÍSKOVECKÉ
MLADÉ HODY
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Hody? To je týden dřiny i zábavy
Hodový program netvoří jen to, co je napsané na plakátech.
Podívejte se s námi do zákulisí hodů, které pro jejich hlavní
aktéry začínají už mnoho dní před samotným svátečním
víkendem. Čeká je spousta práce, ale i zábavy.

S

polečenství stárků a stárek se
schází již od konce plesové sezóny a snaží se najít nejen společnou řeč, ale hlavně společný tón
a chuť k tomu dělat něco pro ostatní lidi v naší městské části. Samotné
hody pro stárky začínají tradiční
návštěvou některých z jihomoravských vinných sklépků, kde si stárci
musí nakoupit dostatečné zásoby
pro celý následující týden.
Týden před hodovým víkendem
se zpravidla koná předhodová zábava, která je neoficiálním zahájením hodového týdne. Pokud se
vám dostane tento zpravodaj do
rukou během prvních dnů po jeho
vydání, ještě ji stihnete. Bližší informace najdete na protější straně.
Během celého týdne skoro
každý den probíhají přípravy na

průvod a zábavy. A samozřejmě
dojde i na některé tradice, které
k hodům neodmyslitelně patří.
Jednou z nejdůležitějších hodových událostí je „žádání“ – tradice,
která stárkům ukládá navštívit rodiny stárek. Každý stárek od rodičů stárky získat svolení, jinak se
s ním jejich dcera hodů nemůže
zúčastnit. Povolení bývá spojeno
s důležitým slibem, že se stárek
bude o svoji partnerku v průběhu hodů svědomitě starat, a také
s náročným úkolem, který musí
během žádání splnit.
Čtvrtek a pátek je spojen s přípravou „stromové výzdoby obce“.
Za asistence dobrovolných hasičů
stárci vyrážejí pro malé májky, kterými se zdobí domy, ze kterých budou vycházet stárky. Každá stárka

musí mít svou malou májku, kterou
si sama ozdobí. Když ve čtvrtek
zbude čas, je potřeba připravit vše
potřebné pro velkou májku. Jí je
věnovaný samostatný článek.
Samotným vrcholem hodových
slavností je sobota, kdy probíhá
hodový průvod a večerní hodová
zábava. Během dne však toho stárci musí zvládnout mnohem více.
V dopoledních hodinách probíhá
zvaní spoluobčanů na hodové
slavnosti. Ty začínají požehnáním
vína v kostele a následným předáním hodového práva panem
starostou. Je důležité si všimnout,
že u nás ve Starém Lískovci tvoří na
začátku nejdůležitější část průvodu pouze stárci bez stárek. Ty jsou
právě během celého odpoledne
vyzvedávány v jednotlivých domech a průvod tím narůstá na síle
a kráse. Ti, kteří navštívili hodový
průvod třeba v Bosonohách, mohou porovnat, že tamní průběh je
trochu jiný.

Po skončení průvodu jsou stárci
pozváni ke stárkám na večeři a pak
se spolu vrací na hodovou zábavu,
kde společně musí bavit všechny
příchozí.
Neděle je potom věnována
tomu hlavnímu důvodu, proč se
hody u nás ve Starém Lískovci konají. Hody jsou součástí oslav svátku patrona naší farnosti a obce.
Proto také součástí oslav je slavnostní mše svatá v našem kostele
sv. Jana Nepomuckého.
Vše je zakončeno druhou hodovou zábavou, která začíná již odpoledne, aby se jí mohly účastnit
i malé děti.
Konec nedělní zábavy bývá pro
některé i smutný, protože končí
to, na čem se čtvrt roku pracovalo. Během následujících dnů
pak přichází na řadu úklid praní
krojů a nezbývá se než těšit na
další akce.
Jan Turčínek

Máje a májky. Jak vzniká symbol hodů
N

ejviditelnějším symbolem
starolískoveckých hodů je
nepochybně mája. Kromě velké
máje, která stojí před sokolovnou
a vidět ji mohou i lidé ze sídliště,
má svoji malou májku před domem i každá stárka. Než se však
všechny stromky včetně toho největšího dostanou na své místo, je
třeba udělat hodně práce.
Malé májky jsou mladé břízky. Pro ty už několik let jezdíme
k Velké ceně, kde náletové stromky
rostou pod vysokým napětím, kde
nemají co dělat. Za asistence kamarádů z jednotky dobrovolných
hasičů pro malé májky vyrážíme ve
čtvrtek odpoledne. Každý stárek si
vybere tu nejkrásnější, aby udělal
své stárce radost. Je jich však vždy
potřeba vzít více, abychom mohli

ozdobit i kostel, radnici a další významná místa. Májky je potřeba
přes noc uschovat. Za to patří dík
rodině Kristkových, kteří již léta
dávají k dispozici svůj dvůr.
Než se v pátek ráno vyrazí pro
velkou máju, je zapotřebí vykopat
díru. Zpravidla je tam schováno
nějaké překvapení od loňského
hlavního stárka. Zkrátka malá motivace pro kopáče.
V pátek ráno se tedy znovu
všichni stárci sejdou a vyrazí do
Bosonoh, kde je sraz s panem Pazourkem ze Střelic a především
s jeho koňským povozem. Z Bosonoh pokračujeme do Kohoutovické obory, kde na nás čeká
pan Dvořák, aby nám ukázal, ze
kterých stromů si můžeme vybrat.
V ten okamžik nastávají drobné

spory o to, který smrk bude nejlepší. Nakonec rozhodne hlavní
stárek a začne se s kácením. Kácí
se tradičně – pomocí dvouruční
pily a sekery.
Jakmile se nám máju podaří dostat na zem, je potřeba ji začistit
a naložit, abychom ji mohli dopravit
do Starého Lískovce. S pomocí koní
to není zase tak náročné. Ke všemu
nám asistují hasiči a také městská
policie. Cestou si zpíváme do kroku,
aby nám cesta lépe utíkala.
Přibližně kolem jedenácté dorazíme k sokolovně, kde je nutné
máju náležitě připravit. Ponechá se
jen koruna. Zbytek větví se ořeže
a celý kmen se odkorní. Ze zbylých
větví se vytvoří věnec a stárky celou máju nazdobí pomocí pestrobarevných pentlí.

V pět hodin odpoledne musí
být vše připraveno, neboť začíná
stavění. Postavit májku z přibližně pětadvacetimetrového smrku
není vůbec žádná sranda. Taky je
k tomu zapotřebí mnoha párů rukou a jakýchsi podpůrných tyčí,
žebříků a lan. Než se nazdobený
vršek vztyčí do správné polohy,
může to zabrat i více než hodinu.
Ale vždy se nám to nakonec, díky
Bohu, podařilo.
Pak je potřeba zajistit, aby se
mája „dožila“ i rána. Byla by to veliká ostuda, kdyby nám ji někdo
podřezal. Přímo pod májou se proto nocuje. V průběhu noci stárci
roznesou malé májky před domy
svých stárek a hody můžou začít!
Jan Turčínek

Blahopřejeme
Vedení městské části Brno-Starý Lískovec i pracovníci
úřadu přejí hodně štěstí, radosti a také trpělivosti všem
starolískoveckým maminkám
k jejich svátku – Dni matek.

Květen 2015

starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz

3

Starolískovecké kroje: historie ožila před deseti roky
Už jedenáctý rok se Starý Lískovec
znovu pyšní svými tradičními kroji.
K jejich obnově přispěla jedna fotografie z roku 1936 a také dva schované
původní kroje.

H

ody ve Starém Lískovci zcela jistě probíhaly
už za první republiky. Nejstarší doklad fotografie stárků, kterou se podařilo získat od
místní rodačky paní Obrové, pochází z roku
1936. Na tomto snímku (první stárka zprava)
jí bylo 16 let. Podle pamětníků jsou společně
s ní na snímku paní Tošnarová s panem Křížem,
paní Dobšíková (z ulice Malostranské) a paní
Stuchlíková. U dalších stárků se bohužel nepodařilo zjistit, o koho jde. Tato fotografie je
pravděpodobně nejstarším dokladem zachycujícím starolískovecké stárky. Už tehdy byli
oblečeni do starolískoveckých krojů, v jejich
používání se pokračovalo i po druhé světové
válce. Pravděpodobně v roce 1949 se začaly
objevovat kyjovské kroje, které postupně na
dlouhá léta vytlačily kroje místní. Důvodem
může být, že kyjovské kroje byly na rozdíl od
starolískoveckých rozšířenější a nabízely je
i půjčovny.
K obnově lískoveckých krojů se odhodlala
místní orelská jednota v letech 2003-2005
a to zejména díky panu Josefu Jaňurovi. Začali
jsme pátrat v archívu etnografického muzea
v Brně a také v našich rodinách. Naštěstí paní
Marie Dočekalová měla doma uschované dva
původní lískovecké kroje a zapůjčila nám je.
Po konzultaci s paní doktorkou Novákovou
z etnografického muzea jsme nechali ušít
první vzorek, jehož předobrazem byly původní šedesát let staré kroje. Po úpravách,
které přiblížily vzhled pravděpodobné podobě
z konce 19. století, vznikl model obnoveného
starolískoveckého kroje.
Pak už zbývalo jen nakoupit materiál a najít
někoho, kdo kroje ušije. A zejména zajistit
financování tohoto náročného projektu. Na
pořízení krojů se podařilo získat dotaci od
statutárního města Brna, a to dokonce třikrát. Zbytek doplatila orelská jednota Starý
Lískovec. Výroby se zhostily studentky střední
odborné školy z Valašských Klobouk. Během
tří let se podařilo ušít celkem čtyřiadvacet
dívčích krojů.
V roce 2004 premiérově děvčata oblékla
obnovené starolískovecké kroje při místním
vinobraní, které pořádá orelská jednota k výročí
posvěcení místního kostela.

Muži si počkali deset let
Pánské kroje, tak jak je zvykem třeba na
Slovácku, v Lískovci nikdy nebyly. Muži nosili
tmavé dlouhé kalhoty, bílou košili, dlouhou
tmavou vestu a klobouk. Na fotce z roku 1936
vidíme, že klobouk je ozdobený bohatou kytičkou s mašlí a kytičku mají stárci i na levé
straně vesty. Tento oděv se používal stejně jako

u dívek asi do roku 1949, pak už i muži nosí
kyjovské vesty. V roce 2013 se podařilo orelské
jednotě díky dotaci z města Brna nechat ušít
nové pánské kroje, které vycházejí z tradičních
brněnských krojů. Na hody v roce 2014 tak
mohli stárci poprvé obléct nové košile, vesty
a také klobouky.

Hodové slavnosti v minulosti
A na sobě je budou mít i při květnových
mladých hodech. Ty ale dříve nebývaly jediné,
Starý Lískovec měl podle pamětníků (paní
Obrová, paní Dočekalová) hodových slavností několik. Ke svátku Jana Nepomuckého,
kterému je zasvěcen místní kostel, probíhaly
takzvané mladé hody. Ty pořádaly v jeden den
hned tři organizace najednou - Orli, Sokoli
a DTJ. Všechny organizace měly svůj průvod,
který vedly čtyři krojované páry, všechny ve
starolískoveckých krojích. Každý průvod vycházel z jiného místa obce a jinde měl také
svůj konec. Orli začínali průvod v obci u stárek,
stejně jako to probíhá dnes, a pokračovali do
kostela pozvat pana faráře na hody. Zábava
pak odpoledne probíhala v hospodě u Vršků
(na ulici Klobásově, dnes už neexistuje) za
pěkného počasí venku, večer pak v místním
sále. Sokoli měli svou zábavu v sokolovně na
ulici Máchalově a DTJ v takzvaném „liďáku“ na
ulici Klobásově. Takové byly hody ještě v letech
1946–1947. Od padesátých let pořádali hody
pouze hasiči. Výjimkou byl rok 1968, kdy se
hodů ujali lidovci. Podle pamětníků se tento rok účastnilo více stárků než v dřívějších
letech. Zábava tehdy ale probíhala v Bohunicích, protože ve Starém Lískovci se opravovala
sokolovna, a také návštěvnost byla mnohem
vyšší než jindy.
Od sedmdesátých let pořádali hody místní
dobrovolní hasiči a asi od r. 1986–1987 se k hodům vrátila lidová strana. V roce 2000 přebrala
štafetu pořádání mladých hodů místní orelská

jednota a zavedla některé novinky. Největší
z nich je dvoudenní hodový program, který
začíná vždy v sobotu ráno zvaním místních
občanů na hody.
Kromě těchto mladých hodů se ve Starém
Lískovci pořádaly ještě „staré hody“. Těch se
tradičně účastnili jen ženatí muži a vdané ženy,
proto „staré“. Jejich termín připadal na říjen
a připomínal výročí posvěcení kostela. Dnes
pořádáme k tomuto datu Starolískovecké vinobraní opět za účasti krojovaných párů dětí
a mládeže. Nepravidelně bývaly i babské hody,
kdy po obci chodily pouze krojované stárky.
Tato tradice, stejně jako staré hody, už ale zanikla, i když se občas objeví pokusy obnovit
zejména babské hody.
Zuzana Jaňurová
Orel Starý Lískovec
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„Česko“ se uklízelo i ve Starém Lískovci
M

ěstská část Brno-Starý Lískovec se opět letos jako
místní organizátor zapojila do
2. ročníku celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko.
Dobrovolnická akce má pomoci
zbavit města, vesnice a přírodu
volně odhozeného nepořádku,
černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě neřešenou
problematiku černých skládek
a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Černé skládky totiž v drtivé

většině případů vznikají z neznalosti občanů, kteří by jinak mohli
odpady bezplatně odevzdat do
sběrného dvora nebo využít míst
zpětného odběru.
V sobotu 18. dubna se skupina
devatenácti dobrovolníků s dobrou náladou a odhodláním pustila do úklidu nepořádku a černé
skládky na Jemelkově ulici vedle
tramvajové smyčky. Mezi dobrovolníky nechyběli starolískovečtí
hasiči, kteří se již tradičně těchto

a podobných akcí účastní. Zprvu
se obloha mračila, ale když viděla tu chuť lidí udělat, bez brblání a nadávání, něco pro životní
prostředí a svoji obec, vzdala svůj
záměr postrašit deštěm. A tak
dobrovolníci velmi rychle plnili
pytle nejrůznějším odpadem a při
ukončení akce bylo naplněno 145
pytlů. Ne však všechen odpad se
do nich však vešel, na některé
„poklady“ byly totiž pytle malé.
Lidé totiž dokázali uprostřed své
čtvrti odhodit i matrace, palety,

pneumatiky a podobné velkoobjemové odpady. Pro použité injekční
stříkačky si na místo přijela hlídka
městské policie. Pytle a rukavice
dobrovolníkům poskytl magistrát
města Brna, který také v následujícím týdnu zajistil odvoz všech
vysbíraných odpadů.
Máme tak vyčištěný další kus
našeho Starého Lískovce a za to
patří všem účastníkům díky.
Mgr. Jarmila Kaplanová
odbor všeobecný ÚMČ

Nedejte se!
Podomní prodej je zakázán
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ožná jste si v poslední době
také všimli skupinek prodejců, obcházejících jednotlivé domy
a byty ve Starém Lískovci a nabízejících zejména nové smlouvy
na přestup k jinému dodavateli
elektřiny. Přitom v Brně je jakákoliv forma podomního prodeje dle
nařízení města Brna č. 1/2002 – Tržního řádu na celém území města
zakázána, což veřejnosti obecně
není známo. Podomní obchod je
nabízení a prodej čehokoliv (např.
kosmetiky, finančních produktů,
pojištění, dodávek elektřiny a jiných služeb) formou obcházení
jednotlivých domů a bytů bez
předchozího objednání. Tento zákaz podomního prodeje se vztahuje bez výjimky na všechny případy,
tedy i na prodejce, kteří nepoužívají nátlakové praktiky k ovlivňování občanů, stačí, že bez pozvání
systematicky obcházejí jednotlivé
domy a byty a nabízejí své služby.
A jak se bránit těmto podomním obchodníkům?
1) Zásadně nereagujte na žádné nabídky na ulici nebo přímo
u bytu, nic nepodepisujte.
2) Pokud ve vašem domě obchází byty podomní prodejce
nebo dokonce odmítá odejít od
vašeho bytu, zavolejte městskou
policii (156).
3) Seniory ale nestačí jen obecně varovat před nátlakovými obchodními praktikami, je dobré si
s nimi celou situaci doma nebo
v klubu seniorů nacvičit formou
reálné scénky, aby byli na rázné
odmítnutí těchto prodejců při-

praveni. Starší lidé nejsou většinou na nátlakové praktiky zvyklí
a často jim ani zdvořilost nedovolí
nezvanému člověku zavřít dveře
před nosem.
4) Pokud přece jen podlehnete,
smlouvu podepíšete a teprve potom zjistíte, že je pro vás nevýhodná, okamžitě odstupte od smlouvy
a zašlete toto písemné odstoupení
doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v nové smlouvě.
5) V případě uzavření nevýhodné smlouvy s novým dodavatelem
elektřiny je také vhodné rychle
zavolat stávajícímu dodavateli
elektřiny. Informujte jej, že jste
sice podepsali přechod, ale že od
této nové smlouvy písemně odstupujete, tak aby na oznámení od
nové společnosti, že vás přebírají
jako nového klienta, nereagovali.
6) A když vás bude telefonicky
kontaktovat zástupce nové společnosti, který jen formálně ověřuje
uzavření nové smlouvy, tak mu
hned oznamte, že jste byli k přestupu donuceni nátlakem a že už
jste zaslali písemně odstoupení od
smlouvy. Nenechte se operátorem
přesvědčit, že stačí jen telefonické
oznámení. Nestačí a toto ujištění je
jen trik, jak vás odradit od písemného odstoupení.
Na závěr všem přeji nejen dostatek obezřetnosti při uzavírání
nových smluv, ale i rozhodnost
k obraně proti nátlakovým obchodním praktikám. Současně
prosím nezapomínejte i na pomoc
slabším lidem okolo nás.
Jiřina Továrková, radní
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Nové hřiště pro psy na Labské
S

oučástí výběhu pro psy na ulici
Labská je od poloviny dubna
i hřiště pro psy. Ve spodní části výběhu blíž k tramvajové zastávce jej
zřídila městská část Starý Lískovec.
Hřiště pro psy nabízí majitelům
psů možnost své čtyřnohé miláčky „vyvenčit“ zábavnou a aktivní
formou na herních prvcích jako
jsou jednoduché přeskakovací
překážky různých výšek, stanová překážka, kladina, houpačka,
prolézačka „tunel“ a proskakovací
překážka „pneumatika“.
Hřiště je oplocené, přístupné
dvěma brankami (velká uzamčená
brána slouží k vjezdu techniky při
údržbě), vybaveno čtyřmi lavičkami a dvěma odpadkovými koši se
zásobníky na sáčky pro sběr psích
exkrementů. Nedílnou součástí je
také výsadba sedmi stromů, které
by měly poskytnout stín na jinak
otevřeném a slunečném prostoru. Na oplocení u obou vstupních
branek jsou cedule s označením
hřiště a u jedné z nich také vyvěšen provozní řád.
Prosíme, dbejte provozního
řádu, zejména pak pravidel slušného chování, neohrožujte svoji
bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů hřiště, udržujte čistotu a pořádek. Hřiště v žádném
případě neslouží jako „odložiště“
pro psy bez dozoru, proto při každé jeho návštěvě mějte vždy na
paměti, že je vaší povinností mít
svého psa pod neustálým dozorem a přímým vlivem.
Pokud zjistíte, že jsou některý
z herních prvků, mobiliář, nebo
oplocení poškozeny, budeme
rádi, když o tom informujete
městskou část na telefonním čísle 547 139 238, nebo emailem na

adresu jarmila.kaplanova@staryliskovec.cz.
Přejeme vám radost z aktivně
prožitých chvil se svými pejsky.
Zároveň je ale třeba připomenout také pravidla pro soužití lidí
a psů na veřejných prostranstvích.
V Brně platí obecně závazná vyhláška č. 21/2009 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, která nabyla účinnosti
1. 1. 2010 a byla již několikrát změněna či doplněna. Poslední změna
je vyhlášena pod č. 7/2013. Zde je
to nejdůležitější z ní:
Článek 1 – Pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství
(1) Osoba doprovázející psa na
veřejném prostranství je povinna
mít psa na vodítku a bez vodítka
je povinna ho opatřit náhubkem.
(2) Osoba doprovázející psa na
veřejném prostranství je povinna
mít psa pod neustálým dohledem
a přímým vlivem.
(3) Osoba doprovázející psa na
veřejném prostranství je povinna
zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel
psa obdrží bezplatně od městské
části příslušné podle místa svého
trvalého pobytu nebo sídla.
(4) Osoba provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních
psů je povinna zajistit, aby pes byl
vybaven místo evidenční známky
podle odst. (3) známkou s telefonním kontaktem výcvikového
centra, kde je pes evidován.
(5) Povinnost stanovená v odst.
(1) se nevztahuje na osoby doprovázené vodícími a asistenčními
psy a osoby provádějící odborný

výcvik vodících a asistenčních psů
a dále na osoby při výkonu canisterapeutické činnosti se psy.
Článek 2 – Volný pohyb psů
(1) Příloha této vyhlášky vymezuje prostory označené jako „výběhy pro psy“ nebo „psí výběhy“, na
kterých se psi mohou pohybovat
volně bez vodítka a bez náhubku.
V naší městské části máme
2 takto označené výběhy pro psy,
a to na ulici Bosonožská a na ulici
Labská.
(2)Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v čl. 2 odst. 1
je možné pouze pod neustálým
dohledem a přímým vlivem osoby
doprovázející psa.
Článek 3 – Sankce
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů. Tj.
dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu
do 30 000 Kč fyzické osobě.
Velkým problémem jsou psí exkrementy na veřejném prostranství. Ne všichni „pejskaři“ po svém
pejskovi uklízí. Dopouští se tak

přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů – „ten,
kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství“ – za přestupek lze
uložit pokutu do 20 000 Kč.
Městská část od loňského roku
zajišťuje pravidelně vysávání psích
exkrementů z veřejné zeleně, a to
2 × ročně – na jaře (zpravidla přelom března a dubna) a na podzim
(zpravidla přelom října a listopadu). Letošní vysávání probíhalo
v pracovní dny od 23. března do
3. dubna a bylo vysáto víc jak
200 ks psích exkrementů.
Podrobné znění vyhlášky najdete společně s dalšími vyhláškami
na adrese http://www.brno.cz/
sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/
Mgr. Jarmila Kaplanová
odbor všeobecný ÚMČ

Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA na ZŠ Bosonožská
oznámení o otevření
Ředitelství ZŠ Bosonožská oznamuje, že od 1. září 2015 bude
otevřena v prostorách základní školy přípravná třída pro děti
s odkladem povinné školní docházky.
Výuka v přípravné třídě bude probíhat podle Školního vzdělávacího
programu hravou formou, přiměřenou individuálním potřebám
každého dítěte.
Cílem práce v přípravné třídě je snadná adaptace Vašeho dítěte na
nové školní prostředí a především cílená individuální podpora těch
nedostatků jeho rozvoje, které byly příčinou odkladu školní docházky
a které diagnostikovalo školské poradenské zařízení. O zařazování
rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte.
Školné rodiče nehradí.
Co dále přípravná třída nabízí:
– malý kolektiv dětí (10–14 dětí ve třídě)
– následný bezproblémový nástup do 1. třídy (předcházení neúspěšným
začátkům)
– návaznost na práci specialistů – logopedů, psychologů
– hravou a tvořivou činnost, nácvik zvládání každodenních nároků
– příjemnou pracovní atmosféru v pěkném zázemí školní družiny
– možnost pobytu dítěte ve škole dle potřeb rodičů (od 6:30 – 16:30 hodin)
– svačinku a oběd ve školní jídelně
– vedení dětí ke kamarádství, ohleduplnosti a spolupráci
– případnou výuku angličtiny.

kontakty pro více informací:
tel. 547 218 242, mob. 605 120 888,
email: kotolanova@zsbos9.cz, www.zsbos9.cz
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Den Země v Lince: děti si užily lamu i předení vlny
Přes 200 dospělých a dětí
si nenechalo ujít další Den
Země v Lince. Hlavními atrakcemi byli poník Vendulka
a lama Nelča ze Zoo koutku
u Nováčků. K mazlení tu pro
děti byli ale i králici nebo
kuřata.

jaké je to projít cestičkou z hrachu,
mouky, pilin, kukuřice, kamínků,
nudlí nebo sedmikrásek. Nejvíc se
jim líbila mouka. A ke všem zážitkům mohly navíc ještě pozorovat
křídla čmeláka pod mikroskopem.
Na závěr se mohl každý nechat
pomalovat barvami na obličej
a proměnit se pod rukama maďarské výtvarnice Ildiko Vostenak
třeba v kočku, tygra nebo jiné zvíře. Unavené děti pak ještě zaujatě
sledovaly předení ovčí vlny na kolovrátku a ty šikovnější si předení
i samy vyzkoušely.
Zdena Sitarčíková
vedoucí pracoviště Linka
SVČ Lužánky

O

co dalšího jste přišli, pokud
jste v pátek 24. dubna nezavítali do přírodní zahrady okolo
Linky? Nechybělo oblíbené pečení
dalamánků, mohli jste si sami připravit zdravou svačinu a využít
i bylinky ze zahrady, zelené natě
nebo naklíčená semínka. Kdo měl
i poté hlad, ochutnal „živé dorty“
připravené bez lepku, mléka a cukru. Plno bylo i u čajového koutku.
Z řady krabic plných bylinek si děti
i dospělí sami namíchali vlastní čajovou směs. A kdo chtěl bylinkový
čaj i ochutnat, podle návodu si na
místě složil papírový kelímek na
pití. Komu nestačila vlastní čajová
směs, zasadil si také semínko do
květináče z papírové roličky.
Věřili byste, že jde z mrkve vyrobit píšťalka? Stačilo dost trpělivosti a kromě píšťalky jste zvládli
i chrastítko z přírodního materiálu. Děti si pak vyzkoušely také to,

Zaplatit „popelnice“? Na úřad nemusíte
M

agistrát města Brna doporučuje všem
obyvatelům města Brna, aby poplatek
za komunální odpad platili bankovním převodem na účet města. Je to zdaleka nejlepší
a nejkomfortnější způsob platby, protože se
vyhnou zbytečným frontám na pokladnách. Ti,
kteří mají internetové bankovnictví, pak zaplatí
pohodlně přímo z domu.
Pokud přece jen občané vyrazí zaplatit na
pokladnu, musí počítat s platbou v hotovosti,
s platební kartou na přepážce neuspějí. A ještě
jedno doporučení úředníci dávají – nečekat
s platbou na nejzazší termín, tedy na konec
května. Čím dřív lidé na úřad vyrazí, tím větší
mají šanci vyhnout se frontám
A na kolik poplatek za svoz odpadu vyjde?
Cena je stejná jako v předchozích letech, Brňané
tedy zaplatí 670 korun.

Jak zaplatit za celou rodinu
Úředníci doporučují zaplatit poplatek za
každého člena domácnosti zvlášt. Pokud tedy
bydlí v bytě čtyři osoby, je lepší provést čtyři převody a u každého zadat jako variabilní

symbol rodné číslo jednoho člověka. Zaplatit lze i jedním převodem, pak je ale potřeba
zaslat správci poplatku takzvané oznámení
společného zástupce, v v němž plátce uvede
identifikační údaje poplatníků, za které platbu
odvedl. Oznámení společného zástupce lze
vyplnit a odeslat na webových stránkách města
v sekci oddělení správy poplatku za komunální
odpad. Zároveň je třeba uvést v parametrech
platby specifický symbol 123.
Na některé Brňany se povinnost nevztahuje.
Platit nemusí například vlastníci chat, ve kterých
nemá nikdo hlášený pobyt. Podmínkou ale je,
že vlastník má bydliště v Brně. Platit nemusí
ani lidé bydlící na takzvaných úředních adresách, rodiče pak nemusí platit za třetí a další
dítě, pokud je jim méně než patnáct let a žijí
v domácnosti s nejméně dvěma dalšími nezaopatřenými sourozenci. A konečně platba se
nevztahuje ani na nezletilé, kteří jsou umístěni
v ústavních zařízeních, Klokáncích a podobně.
Týden před koncem dubna už za „popelnice“
zaplatilo 88 tisíc Brňanů z celkového počtu
385 tisíc. Město tak vybralo 59 milionů korun,

což je asi čtvrtina z celkových 232 milionů, se
kterými městský rozpočet počítá. Téměř dvě
třetiny Brňanů dosud platí hotově na pokladnách, třetina převodem z účtu a 1,5% využije
poštovní poukázku.

Jak zaplatit
bezhotovostně
Kolik? Částka za jednu osobu je pro rok
2015 stanovena na 670 Kč.
Kam? Na číslo účtu 156304/5400
Variabilní symbol? Rodné číslo poplatníka
Specifický symbol? Pokud platíte dohromady za celou domácnost, zadejte 123
Jak jinak zaplatit? Poštovní poukázkou,
nebo hotově na pokladně v úředních hodinách v budově magistrátu na Malinovského nám. 3

Květen 2015

starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz

7

Zdravé může být dobré, zjistily děti na Labské
„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím“ a podobné
citáty člověka napadají většinou
až se s jeho zdravím něco děje, až
začnou různé zdravotní potíže.
Proto je velmi důležité o své zdraví
pečovat a to od útlého věku.
S nápadem zorganizovat Den
zdraví na ZŠ Labská, který naplno
podpořilo vedení školy a obchodní
partneři, přišla vedoucí školní jídelny Ivana Kleinová. Velkou inspirací
pro ni byla loňská Mezinárodní konference školního stravování konaná
v Brně, kde mimo jiné bylo nosným
tématem jak společným úsilím
školy, rodiny a veřejnosti zlepšit
pohybové a výživové chování dětí
tak, aby se v dohledné době zlepšil
zdravotní stav celé populace.
Den zdraví jsme pojali na naší
škole komplexně. Děti přišly do
školy oděni do triček pestrých barev zdůrazňujících důležitost konzumace čerstvého ovoce a zeleniny,
výuku zahájily společnou rozcvič-

kou, pak následovala ochutnávka zdravých pokrmů a nápojů ve
školní jídelně vyzdobené ovocem
a zeleninou. Paní kuchařky a žáci
SŠPOS Charbulova připravili pro
děti pod vedením šéfkuchaře Alberta Hauptmanna mnoho druhů
zdravých pomazánek a moučníků.
V průběhu dopoledne probíhaly vzdělávací a soutěžní aktivity
pro všechny žáky školy na téma

Tátové obsadili školku
V

e středu 15. dubna měly maminky dětí z mateřské školy
na Labské volnější odpoledne.
Místo nich totiž do školky za dětmi pospíchali tatínci, dědečkové,
strejdové, zkrátka mužská část
rodin. Od 15 hodin totiž probíhala pilotní akce pro rodiče s dětmi
s příznačným názvem „Táto, pojď
si se mnou hrát“.
V každé třídě paní učitelky připravily několik stanovišť s různým
zaměřením. K dispozici byly společenské hry, stolní fotbal, ping-pong.
Děti se mohly vyřádit na skluzavce
či trampolíně, tatínkům zase zářily
oči při stavění železnic, autodráh

nebo garáží z dřevěných kostek.
Někteří obešli všechna stanoviště
a vyzkoušeli vše, jiní si vystačili
s turnajem ve fotbálku.
Při odchodu na děti čekala drobná sladká odměna. Pro organizátory byly odměnou úsměvy všech
zúčastněných.
Určitě lze říct, že všichni strávili
příjemné odpoledne, a že plakát
Táto, pojď si se mnou hrát bude
lákat k návštěvě naší MŠ tatínky
i příští rok.
Tímto děkujeme všem, kteří
přišli s dobrou náladou a s chutí
vrátit se o pár let zpět.
Alena Malčicová, MŠ Labská

zdravého životního stylu. Žáci tak
například prováděli rozbor potravin
v chemické učebně, učili se rozpoznávat cílenou reklamu a odolávat
jí, poznávali rozdíly ve stravování
v minulosti nebo v současnosti
v různých částech světa a sami
mnohé pokrmy i připravovali.
Pestrou výuku děti završily opět
ve školní jídelně, kde na ně čekal
usměvavý pan šéfkuchař s vysokou

čepicí a kuchařky v pestrých zástěrách. Právě oni celé dopoledne
připravovali pro své žáky polední
„zdravé“ menu, v němž převládala
chutně zpracovaná zelenina, obiloviny a luštěniny. Oběd děti zakončily dezertem s názvem „krupicové
flameri s dýní, medovo-skořicovým
sirupem a sekanými oříšky“.
Na závěr celého dne byla pro
všechny pedagogy přednesena
přednáška o projektu Pohyb a výživa realizovaná Leonou Mužíkovou
a Veronikou Březkovou z Masarykovy univerzity.
Vedení školy věří, že se tímto dnem žákům zpestřila výuka
a chce v těchto aktivitách pokračovat, neboť v rozumné míře zohlednit současné trendy je nezbytnou
nutností, pokud chceme, aby byla
i další generace zdravá.
Za celý realizační tým
Ivana Kleinová,
vedoucí školní jídelny
Petr Urbánek, ředitel školy

Hasiči Starý Lískovec & Orel Starý Lískovec
Vás srdečně zvou na

Dětský den
Pořádaný v sobotu 30. 5. 2015
v prostorách hasičské zbrojnice Točná 5
a v Areálu DTJ Klobásova 34
Budou vás zde čekat rozmanité soutěže,
doprovodný hudební program,
ukázky hasičské výbavy, ukázka hašení,
ukázka kynologického výciku psů.
Kreslení na silnici, grilování s možností
posezení, skákací hrad.

Kreslení a soutěže
13.00–17.00

ukázka kynologů
15.00

ukázka hašení
17.00

Těší se na vás organizátoři
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Žákyně z Labské zastupovaly Brno ve Francii
V

e dnech 13.–17. 4. 2015 jsme
se spolu s dalšími vybranými
zástupci brněnského žákovského
parlamentu zúčastnili výměnného pobytu s mládežnickým parlamentem francouzského kraje Gers.
Cestovali jsme autobusem z Brna
do Prahy na letiště Václava Havla,
odtud pak letadlem do Bruselu, dal-

ším letadlem do Toulouse a potom
autobusem do Auch. Bydleli jsme
na internátu, ale na jídlo jsme jezdili do jídelny francouzské základní
školy. Zjistili jsme, že zdejší kuchyně
nabízí spoustu zeleniny a baget.
Cílem této výpravy byla vzájemná komunikace mezi naším
Jihomoravským krajem a fran-

couzským krajem Gers a především mezi mládeží z těchto oblastí. A zároveň také návštěva jejich
krásného města Auch. Byli jsme
na prohlídce katedrály svaté Marie a jejího okolí, kde jsme mohli
obdivovat například překrásné
vitráže s biblickými motivy nebo
sochu d’Artagnana. Navštívili jsme
také úřad Départment du Gers,
kde proběhlo setkání se zástupci
francouzského mládežnického
parlamentu. Přestože většina z nás
neuměla francouzsky a většina
Francouzů neuměla ani anglicky,
natož česky, domluvili jsme se nakonec docela dobře. A když jsme
potřebovali pomoci, mohli jsme
poprosit paní tlumočnici.
Následující den proběhl v přátelském duchu. Spolu s našimi
novými francouzskými kamarády
jsme hráli různé hry, jako například

basketbal, stolní hru Jungle speed, tradiční francouzské hry, nebo
jsme tančili, či jen diskutovali.
Ve čtvrtek jsme absolvovali cestu k Atlantickému oceánu, konkrétně k písečné duně du Pyla.
Cestování autobusem bylo sice
náročné, ale za výhled a spousty
skvělých zážitků to rozhodně stálo.
Počasí nám přálo, takže jsme se
ještě tentýž den vydali na rychlou prohlídku blízkého města. Na
zpáteční cestě už jsme byli tak
unavení, že většina z nás usnula.
Společně můžeme říci, že to
byla úžasná zkušenost, a i když
bylo cestování opravdu vyčerpávající (dva dny z pěti jsme v podstatě
strávili v letadle či autobusu), s radostí bychom si takovouto cestu
zopakovali.
Veronika Mikolášková
a Klára Bárová, 9. A, ZŠ Labská

Duben plný setkání na Bosonožské
Napříč věkem, napříč školami, napříč
městy a dokonce i se zvířaty. Žáci základní školy na Bosonožské se v dubnu
potkávali na řadě akcí s neobvyklými
přáteli. Podívejte se na přehled těch
nejzajímavějších zážitků, které děti ve
škole nasbíraly.

N

akouknout, co je čeká, mohly děti ze starolískoveckých mateřských školek na Bosonožské, Labské i Elišky Přemyslovny. Základní
škola na Bosonožské pro ně připravila celou
plejádu aktivit, při kterých se mohly seznámit
třeba se základy angličtiny, s významem dřevin
v rámci Slavnosti stromů, zahrát si se školáky
v tělocvičně, ale také zasednout do lavic s dětmi
o rok staršími, které už navštěvují první třídu.
Právě školáci z prvního i druhého stupně byli
předškolním dětem průvodci. Projekt má svůj
význam pro všechny. U školáků pomáhá rozvíjet
občanské a komunikativní dovednosti, malé
děti získávají skvělou možnost adaptovat se
na prostředí základní školy.
Pro školáky i předškoláky to bylo poslední letošní setkání. Ozvláštnili si ho i akcí „kočičí šampioni“. Děti se na ní osobně setkaly chovatelkou
a samozřejmě i jejím kocourem, který získal
několik cen v evropských soutěžích. Dozvěděly
se mnoho zajímavostí o charakteru koček, jejich
chovu a zvyklostech. Měly možnost kočičku
česat a hladit. Poznaly, že zvířátko doma je dalším členem rodiny, o kterého se musíme dobře
starat. Jako poděkování za trpělivost kočička
obdržela mnoho pamlsků, které děti donesly.

Bosonožská versus Bosonohy
V dubnu se pro letošek uzavřela i další „přespolní“ spolupráce. Tentokrát se páťáci z Bosonožské potkávali se svými vrstevníky ze základní
školy v Bosonohách. Při posledním setkání
žáci obou škol vytvořili smíšená družstva, pro
která byly připraveny zábavné výukové aktivity
a úkoly s badatelskými náměty v rámci výuky
přírodních věd a informatiky. Vedle toho také
pokračovali v pohybových aktivitách v tělocvičně školy. Zahráli si kolektivní hru ringbal,
jejíž pravidla se začali učit na začátku školního
roku během podzimního setkání.

Metrem za krásami Prahy
A do třetice zajímavé setkání mimo školu – žáci
ze tříd 6.D a 7.D se v rámci projektu s I. Německým
zemským gymnasiem vydali do Prahy. Pro řadu
žáků byla zážitkem už samotná cesta – nejdřív
vlakem a pak i metrem. První zastávkou bylo Národní technické muzeum, kde děti viděly například parovůz Josefa Božka, automobil Präsident,
obří parní lokomotivy, stíhací letoun Spitfire,
hasicí vůz, který hasil Národní divadlo, meteorit
starý 5000 let, nejstarší fotografii, 3D fotografie.
Zjistili, co je to Kuňkadlo a zahráli si ve vědecké
herně. Plni dojmů se přesunuli na místa, která
k návštěvě Prahy neodmyslitelně náleží: Pražský
hrad s monumentální katedrálou Sv. Víta a na
Karlův most s nádherným výhled na Prahu. Poslední zastávkou byl právě odbíjející Pražský orloj.

Spolupráce dětí s poruchami učení
Bosonožská také hostila soutěž žáků se specifickými poruchami učení z běžných či dys-

lektických tříd z mnoha škol v Brně. Přijeli sem
porovnat své schopnosti a dovednosti a také
využít umění komunikace během práce ve dvojicích. Tohoto jubilejního ročníku se zúčastnili
žáci z 10 základních škol. I když byla pravidla
upravena a žáci pracovali namísto trojic ve dvojicích, navštívilo naši školu 124 žáků. Soutěžili
v kategorii třetích, čtvrtých a pátých tříd - plnili
zajímavé úkoly z oblasti zrakové a sluchové analýzy a syntézy, pravolevé a prostorové orientace,
grafomotoriky, vizuomotoriky, atd.
Letos zvítězilo družstvo 3. ročníku ze ZŠ Křídlovická, družstvo čtvrťáků ze ZŠ a MŠ Elišky
Přemyslovny a v kategorii pátých tříd se nejlépe
umístili opět žáci ze ZŠ Křídlovická.

Kouzelná kniha okouzlila porotu
Svůj výtvarný um mohly děti z Bosonožské předvést na 16. ročníku výtvarné soutěže
školních družin, tentokrát na téma „Kouzelný
svět knihy“. Jako tradičně ji vyhlásila ZŠ Elišky
Přemyslovny.
Tohoto lákavého tématu v dnešním elektronickém světě se děti chopily s elánem jim
vlastním. Svým přístupem dokázaly, že kniha
byla, je a bude pro děti vždy přístavem fantazie
a snění.
Vznikla tak kniha, do níž každý vložil svůj
ručně vyrobený kouzelný list. Nakonec školáci
celou knihu ručně vyvázali. Výsledek? Naprosté
nadšení poté, co kouzelná kniha okouzlila porotu natolik, že jí přidělila první místo.
Připravily:
Danuše Kotolánová, Yveta Skácelová

Květen 2015

starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz

9

Brnem boje nekončily. Kam došli osvoboditelé?
Pětadvacátého dubna osvobodilo seskupení vojsk 7. mechanizovaného sboru generálporučíka Isse Alexandroviče Plijeva
Starý Lískovec, o den později bylo osvobozeno i Brno. Tím
ale boje neskončily. Podívejme se, kam dál se vojska vydala.

P

o dosažení řeky Svratky vojáci
postupovali po obou stranách
řeky pisáreckým údolím ke Kamennému mlýnu, k Rozdrojovicím
a Kníničkám. Večer 26. dubna před
setměním Plijevovi vojáci ovládli
Žabovřesky a bojovali na severních okrajích Králova Pole. Příští
den – 27. dubna – postoupili do
horní části Řečkovic a zablokovali
výpadovou silnici na Svitavy. Po
této ose pak postupovali dál.

Hlavní velení Rudé armády považovalo 7. mechanizovaný sbor
za svazek, který se nejvýrazněji
prosadil v bojích o Brno. Vojáci
nutně potřebovali odpočinek
a doplnění. Ve skutečnosti se sbor
I. A. Plijeva vystřídání nedočkal,
zůstal v boji až do 9. května 1945,
kdy jeho vojáci dorazili až do Prahy! Republice hrozilo nebezpečí,
že bude rozdělena. V té době vrcholného soustředění sil zasáhlo

do plánu osvobozovacích bojů
Pražské povstání. Všechno muselo být změněno. Došlo k velkým
přesunům vojsk a také střídání. Už
5. května ve vesnicích severně od
Brna viděli občané „jiné vojáky“,
oblečené v neznámých uniformách, čepicích a i jejich řeč byla
jiná – byli to vojáci rumunské královské armády. Bojovali v Řečkovicích, Jehnicích, Útěchově, Soběšicích, Babicích, ale i v Havlíčkově
Brodě, Novém Městě na Moravě,
ve Žďáře, Bystřici…
Celá bratislavsko-brněnská
operace, které se zúčastnilo téměř 440 000 vojáků, přes 7 000 děl,

300 tanků a 300 letadel, stála životy přes 16 000 vojáků.
Na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně je pochováno
3 649 padlých vojáků Rudé armády a v městských částech dalších
674 padlých. V celém Jihomoravském kraji je pohřbeno 10 361 padlých rudoarmějců. Všech 1 501 vojáků Rumunské královské armády
padlých na území Jihomoravského
kraje bylo postupně svezeno a pohřbeno ve společném hrobě na
čestném pohřebišti v Brně.
Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák

Pietní vzpomínka k 70. výročí osvobození

V pátek 24. dubna se ve Starém Lískovci u pomníku na Točné ulici uskutečnilo setkání občanů k připomínce 70. výročí osvobození Starého Lískovce, Brna a celé vlasti od fašistů a k uctění památky těch, kteří v době
okupace a při osvobozovacích bojích obětovali životy.

Také zastupitelé za ČSSD Brno-Starý Lískovec Květuše Doležalová, Aleš
Dvořák, Josef Sedlák a Boris Hrabovský uctili památku hrdinů a obětí
války.

Klub důchodců: od Nového roku do jara
N

ový rok 2015 jsme přivítali na Osové ulici
při slavnostním osvícení stromu. Vidět ty
zářivé oči dětí, je nezapomenutelný zážitek.
Zazněly také koledy z úst všech zúčastněných.
Také v našem klubu jsme slavnostně přivítali
Nový rok s nadějí, že vše opět ustaneme.
V našem klubu se setkáváme každé pondělí. Společně oslavujeme narozeniny našich členek, které dostávají kytičku a malou
pozornost.
V hojném počtu jsme se zúčastnili i plesu
v Bohunicích, kde jsme se potkali se členy klubu
důchodců z celého Brna. Došlo jak na společný
zpěv, tak na tradiční tombolu.
A došlo i na pravidelné Tanečky na Křenové,
jež organizuje Městská rada seniorů v Brně.

Tato akce je vždy vydařená a je pojítkem nás
seniorů. Účastnili jsme se také tanečního odpoledne v Bosonohách, následovaly Tuřany,
taktéž taneční odpoledne, kam pravidelně
zajíždíme za přáteli.
V knihovně na Kurské jsme se zúčastnili vernisáže k výstavě fotografií o Nepálu, přednášky
a promítání filmu.
Peticí se pokoušíme změnit situaci týkající
se dopravní linky č. 6, které nejezdí vždy na
konečnou ve St. Lískovci. Přestupování špatně
chodícím seniorům činí značné potíže, linky
navíc nejsou nízkopodlažní. Petice byla předána
ÚMČ Starý Lískovec.
Oslavili jsme v našem klubu svátek MDŽ.
V kině Scala jsme byli přítomni členské schůzi

seniorů z celého Brna. Součástí bylo kulturní
vystoupení pěveckého kroužku.
Poslední akcí byla účast na setkání Heligonkářů v Bosonohách, kam se sjeli hudebníci
z celé České republiky. Zvláště mladí hudebníci ve věku 10–12 let nás velmi zaujali svým
talentem.
Velikonoce jsou za námi, snad pro špatné
počasí nebylo vidět v ulicích tolik dětských
koledníků, jako jsme vídávali dříve.
Věříme, že nám zdraví umožní, abychom se
i nadále scházeli v našem klubu a zúčastňovali
se příležitostných akcí.
Libuše Medková
Klub důchodců – nová zástavba
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Šikovné ruce

Gourmet

Domek pro hmyz

Snadné kuře
se zeleninou
a bazalkovým
tvarohem

V

íte, že je hmyz prospěšný pro
vaši zahradu? Berušky, vosy,
škvoři, včely a mnoho dalších vám
pomohou v boji proti některým
škůdcům, ale také opylují květy
a jsou nezbytnou potravou pro
ptáky. Vyrobte si s dětmi hmyzí domek z přírodních materiálů. Bude
to pro hmyz dobrý úkryt nejen
v v zimním čase.
K tomuto zábavnému projektu
potřebujete vysloužilou bedničku
od ovoce. Tu uvnitř rozdělte lištami na komory, které vyplníte přírodními materiály. Můžete použít
kousky kůry, špalíky s provrtanými
děrami, také mech a šišky. Vrtané
dřevo využijí brouci, jejichž larvy
budou hodovat na rozkládajícím
se dřevu. Nevrtejte příliš velké otvory, hmyz si je sám rád dotvoří.
Nařezané bambusové tyčky milují
samotářské včely, které tu nakladou svá vajíčka, pak neprodyšně
uzavřou otvor pomocí bláta a listí.
Vlnitý papír stočený do plastové
láhve, sláma a seno zase ukryjí motýly. Barevné plastikové slámky přitahují hmyz. Svázané větvičky jsou
výbornou ubytovnou pro střevlíky.
Do děrovaných cihel se rádi ukrývají pavouci, do malých květináčů
zase žáby. Většina hmyzu má ráda
vlhké podmínky, samotářské včely
milují slunce.
Domek umístěte v části zahrady chráněné před větrem. Hmyzí
obydlí se rychle zaplní nejlépe
v blízkosti rozkvetlého záhonu.
Nezapomeňte jej ochránit před
deštěm, přikryjte je buď střešními taškami nebo jej umístěte pod
přístřešek kůlny.
Taťana Absolínová

Inzerce
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/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!

Ingredience pro 2 osoby:
150 g nízkotučného tvarohu
2–3 lžíce minerálky
3–4 stonky bazalky
sůl, pepř
1 malá červená cibule
1 cuketa (cca 200 g)
1 malá červená a žlutá paprika
2 malé kuřecí filé (cca 250 g)
lžíce oleje
sladká mletá paprika
6 černých oliv bez pecek
bageta

Instalatér, voda – topení. Tel.605 544 402
Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107.
Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 605 98 38 53.
PRODÁM GARÁŽ v 1.PP garáží na ul. Petra Křivky v Novém Lískovci.
Orientována směrem do volného prostoru k ul. Oblá, opatřena vnitřní
omítkou a zářivkovými světly. Tel. 792 284 933, 792 284 932.
Firma Itevo hledá švadlenu – šičku na výpomoc. Brigádně nebo žl. Provozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 183
Nabízíme služby v oblastech: kosmetika, masáže, depilace, kurzy líčení,
cuccio dettox soak, tělové zábaly. Více info na www.beautystylebrno.cz
nebo tel.776650048
Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový systém?
Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
Z důvodu stěhování hledám byt ke koupi do 2,5 mil. Děkuji za nabídky.
T: 721 195 834
Hledám dlouhodobý pronájem bytu v Lískovci a okolí. T: 722 012 297.
Studentka hledá pronájem v této lokalitě, stačí 1+kk, nebo max. 2+1.
Děkuji. T: 774 340 338.

ŝƐƚşƌŶĂ͕ŽƉƌĂǀǇĂŵĂŶĚůŽǀĄŶşƉƌĄĚůĂǀĞ^ƚ͘>şƐŬŽǀĐŝ

Příprava:
Promíchejte tvaroh s minerálkou.
Omyjte bazalku, osušte a nakrájejte ji na tenké proužky. Vmichejte
bazalku do tvarohu a dochuťte
solí a pepřem.
Oloupejte cibuli a nakrájejte na
malé klínky. Zeleninu očistěte
a umyjte. Cukety rozdělte podélně
na poloviny a nakrájejte na plátky. Papriku nakrájejte na proužky.
Maso umyjte, osušte a nakrájejte
na proužky.
V teflonové pánvi rozehřejte olej
a maso v něm opékejte asi 4–5 minut. Maso osolte, opepřete a dochuťte sladkou mletou parikou,
vyndejte z pánve. Na tuku v pánvi
osmahněte cibuli a za stálého míchání i zeleninu po dobu 4–5 minut. Dochuťte solí a pepřem. Maso
a olivy přidejte k zelenině a prohřejte.
Podávejte s bazalkovým tvarohem
a bagetou.
Taťana Absolínová

<ĂƌƉĂƚƐŬĄϱ͕ƚĞů͗͘ϲϬϱϴϱϮϮϲϳ͕ƉŽͲƉĄϭϰ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘
ǁǁǁ͘ŬŽůŝŶŬŽǀĂ͘ǁĞďŶŽĚĞ͘Đǌ
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.XFK\ěVNpOLQN\YHVWDYďQpVNĢtQď
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ŽALUZIE SÍTĚ
MARKÝZY
vertikální, horizontální žaluzie ISSO

sítě proti hmyzu – okenní, dveřní


markýzy, parapety, rolety

garážová vrata, plastová okna

čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

Potřebujete rychle peníze???
www.

.cz

Vaše Pohodlná finanční rezerVa
Volnost v čerpání i ve splácení Peníze ihned na ruku
rychle, jednoduše, sPolehliVě

tel.: 602 286 666

T&C DOMOV, s.r.o.

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA
www.nabyteknovapohoda.cz

ní kvalita
Nadstandard cenu
za rozumnou

Česká výroba – Jistá kvalita

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

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Karma, Electrolux,
Mora-Top, Kvart-cz...
servis domácích spotřebičů značek: Mora,
Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

www.levnesporaky.cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte –
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče.
Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč.
Platí při vlastním dovozu.

provozovna:
Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz
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Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Květen: Chřestové speciality ze slovenského a ivančického chřestu nejvyšší kvality
28. 5. 2015 – Od 17.00 Zahajovací ohňostroj na Špilberku – Ignis Bunensis – Prelude
party na vyhlídkové terase. Vstupné 190,- Kč. V ceně vstupného zahrnuta specialita
z grilu a jeden nápoj.
Červen: Měsíc jahod a ovocných specialit
1. 6. 2015 – Mezinárodní den dětí
20. 6. 2015 – Závěrečný ohňostroj na Špilberku (párty na vyhlídkové terase)
30. 6. 2015 – Vysvědčení s odměnou na Myslivně
Více informací:
+420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz

CHLADNIČKY • PRAČKY • MYČKY

6 990 Kč
Brno, Křenová 19, tel.: 543 255 555

www.chladservis.cz

