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Zápisník starosty
K

oncem dubna si letos připomínáme
i 70. výročí osvobození
Brna na konci druhé
světové války. Byť zní
„osvobození“ poměrně radostně, Brno bylo
v podstatě dobyto.
A to včetně Starého
Lískovce, který stál na
cestě od jihu do centra
města. Vlastně to byl jeden z mála
momentů, kdy se přes Brno válka
skutečně přehnala. Nebudu se
pouštět do spekulací, jestli byl
příchod Rudé armády výhrou, či
nikoliv. V dnešní době je lepší si
připomínat, co k tak extrémnímu konfliktu vedlo. V učebnicích
dějepisu se dočteme jen o těch
nejzásadnějších a přelomových
událostech, konferencích a paktech. Jenže Evropa se na práh nejstrašnějšího konfliktu v dějinách
dostala plíživě. Trvalo to bezmála
deset let. Deset let, které lidé trávili
běžnou prací, deset let, kdy o víkendech posedávali v brněnských
parcích, pokuřovali, poslouchali
hudbu, debatovali a fakticky prožívali nejlepší epochu v dějinách
Brna. A nikdo si nedokázal představit, že za pár měsíců bude škví-

rou v závěsu sledovat
brněnské tramvaje,
které svážejí na hlavní nádraží židovské
rodiny, které odtud
odjedou kdoví kam.
Nenapadlo je ani to,
že za dva roky budou
z Kounicových kolejí
poslouchat pravidelně
salvy popravčích čet.
A pokud i v tento okamžik měli
pocit, že se jich to netýká, zbývaly
tři roky do chvíle, kdy v krásný jarní
den, jaké zažíváme teď, začnou na
Brno bez varování dopadat tříštivé
bomby sovětské armády. To se už
týkalo opravdu úplně všech.
Nebudu teď se zdviženým prstem varovat před tím, že takové
hrůzy se mohou vrátit. Vlastně
chci mluvit o Starém Lískovci.
O tom, že tak jako se může něco
plíživě zhoršovat, tak se naopak
věci postupně i zlepšují. Až půjdete příště po ulici od svého
domu, rozhlédněte se kolem sebe
a vzpomeňte si, jak vypadala naše
čtvrt před deseti roky. Tak co myslíte? Mně připadá jako mnohem
hezčí místo k životu.
Váš starosta Vladan Krásný

Termíny uzávěrek
Starolískoveckého zpravodaje

A

bychom vám umožnili lepší plánování příspěvků do Starolískovecké
ho zpravodaje, naplánovala redakční rada zpravodaje termíny svých
schůzek, na které jsou navázány i termíny uzávěrek. Cílem redakční rady
je zapojit do přípravy Starolískoveckého zpravodaje vás všechny, kteří v
naší městské části žijete. Plánujete zajímavou akci, na kterou chcete své
sousedy pozvat? Své příspěvky můžete nejpozději v termínech uvedených
níže posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz
Číslo 5/2015 – POZOR! Redakční uzávěrka již 27. dubna
Číslo 6/2015 – redakční uzávěrka 3. června
Číslo 7/2015 – redakční uzávěrka 19. července

Zpěváček má paní
učitelku roku

T

itulem Učitelka roku města Brna se od konce března pyšní paní učitelka
Kamila Horáčková (na fotografii vlevo) ze základní školy na Labské.
Jako vítězku kategorie „výrazná pedagogická osobnost roku“ ji ještě
se dvěma kolegyněmi vybrala magistrátní komise. Ocenění jí předala
náměstkyně primátora Klára Liptáková. Kamila Horáčková je především
už třináctým rokem duší pěveckého souboru Zpěváček, který pravidelně
vystupuje na řadě akcí v Brně a před loňskými Vánocemi si zazpíval na
Náměstí Svobody i s legendárním Jožkou Černým. „Paní učitelce Horáčkové velmi gratuluji. Máme společně velmi kladný vztah k hudbě a já
jsem rád, že na mě občas myslí a nechá mě s dětmi zazpívat si,“ podotkl
s úsměvem starosta Starého Lískovce Vladan Krásný.
Více na str. 2.
(red)

Starý Lískovec vaším objektivem

S

tarý Lískovec je krásné místo
k životu, to ví většina z nás.
Alba, mobily a foťáky většiny z nás
ukrývají spoustu hezkých fotografií, které to dokazují. Pošlete nám
je! Třeba právě vaši fotku vybereme na titulní stranu některého
z příštích čísel. Posílat můžete fotografie historické i aktuální, nezáleží
na formátu ani tématu fotografie –
důležitý je pouze vztah fotografie
ke Starému Lískovci a jeho veřejnému prostoru.
Autoři otištěných fotografií budou úřadem městské části Starý

Lískovec odměněni zajímavými
dárky – samozřejmě ve vizuálním
stylu Starého Lískovce. Fotografie
zasílejte vždy nejpozději k datu
uzávěrky vydání na adresu noviny@staryliskovec a do předmětu
uveďte SOUTĚŽ – FOTO.
Kvalitní fotografii pro použití
v novinách dnes vyfotí většina mobilních telefonů. Jen vás prosíme –
fotky při odesílání nezmenšujte,
tak abychom je mohli zpracovat.
Těšíme se na vaše starolískovecké fotoúlovky.
(red)
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Učitelka roku, díky které zpívá Labská
Kamila Horáčková je už dvanáct let tahounem pěveckého
sboru Zpěváček na Základní škole Labská. Právě touto prací
oslovila komisi rozhodující o udělení titulu Učitel roku. A tak
se na Labské mohlo na konci ledna slavit.
S dětmi ve Zpěváčku pracujete už dvanáct let. Mění se jejich
hudební vkus?
To víte, že ano. Děti dávají spíš
přednost modernějším písničkám
před lidovkami. Ale na vánočních
vystoupeních si rády zazpívají i tradiční koledy a spirituály. Důležité
je, aby se písnička dětem líbila
a přijali ji. Kolikrát se mi stane, že
vyberu písničku, dětem se nelíbí,

a když ji za pár let vytáhnu ze šuplíku, jsou z ní ty stejné děti nadšené.
Stačí, aby povyrostly.
Za dvanáct let jste už vychovala určitě několik generací
mladých zpěváků. Máte o nich
dnes přehled?
Hodně dětí se zpěvu dál věnuje
a někteří se i vrací. Třeba na posledním vystoupení v dětské ne-

Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nedostáváme informace o narození
Vašeho dítěte z matriky ÚMČ Brno-střed. Abychom mohli Vás a Vaše
dítě pozvat na slavnostní akt - vítání občánků, kontaktujte paní
Márii Liptákovou na tel. č. 547 139 209, e-mail:maria.liptakova@
staryliskovec.cz, která Vám poskytne veškeré informace. Těšíme se
na setkání s Vašimi ratolestmi - občánky naší městské části.

mocnici nám přišel zazpívat jednu
roli kluk, který je dnes už v druháku na vysoké škole. Dělá mi radost,
když si najdou i o pár let později
cestu zpět na svoji základku.
Jak vůbec Zpěváček vznikl?
Já jsem nejdřív pracovala v mateřské škole na ulici Elišky Přemyslovny. Pak jsem začala studovat
vysokou školu a ve druháku jsem
nastoupila na Labskou. Tehdy zde
měla paní učitelka Šteflová soubor
Zvonky pro žáky druhé stupně.
Takže já se ujala stupně prvního.
Po odchodu paní učitelky Šteflové
do důchodu jsem nejdřív vedla
oba soubory, po mateřské dovolené ale bylo méně času, tak jsem
je sloučila do Zpěváčku. A ještě
máme Skřivánky v mateřské škole
na Kosmonautů.
Jak spolu fungují malé děti
s puberťáky?
Myslím, že to funguje výborně.
Starší děti pomáhají prvňáčkům,
kteří ještě neumějí ani číst a psát.

Proto máme i soustředění, kde
hlavně starší dívky pomáhají těm
menším si písničku osvojit, naučit
se ji.
A mění se nějak repertoár
souboru podle jeho věkového
obsazení?
Čeká nás to třeba teď. Odchází
hodně deváťaček, takže se soubor omladí. Tomu se přizpůsobí
i skladba, písničky musí být kratší,
jednodušší. Ale dá se to dobře kombinovat a věřím, že to baví všechny.
Víte, proč vás komise vybrala?
Komise to nijak široce nezdůvodňuje, ale bylo to právě pro moji
práci ve Zpěváčku, za to, že moje
práce obohacuje i veřejný život, že
dělá dětem radost. A to by nešlo
bez lidí kolem mě a bez ochoty
pana ředitele Urbánka. Musím mu
za to poděkovat. A samozřejmě
nesmím zapomenout na děti, které to stále baví a bez nichž by tato
práce nedávala smysl.
(red)

Zápisy z Rady
MČ Brno-Starý Lískovec
Vážení čtenáři, zápisy ze zasedání Rady městské části Brno-Starý
Lískovec naleznete http://www.staryliskovec.cz/informc.html.
Ve Starolískoveckém zpravodaji se tématům, která rada projednává,
věnujeme s ohledem na jejich důležitost a na jejich dopad na vás –
starolískovecké občany.
Děkujeme za pochopení.
Za členy Rady MČ starosta Vladan Krásný

Starolískovecké

farmářské
trhy 2015
Termíny v roce 2015: 18. 4. / 16. 5. / 6. 6. / 27. 6. / 25. 7. / 29. 8. /
19. 9. / 10. 10. / 7. 11. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová,
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 do 12 hodin

Přijďte využít možnost nakoupit
lokální produkty od farmářů a pěstitelů
z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu
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Start do „nového“ života je snadnější
Těžký úraz změní člověku život od základů. A to včetně bydlení. Jen málokterý byt zdravého člověka je bezbariérový. A pro vozíčkáře, zvlášť když je
„nováček“, představuje najednou řada
rutinních denních činností nepřekonatelný problém. Překlenout první měsíce po skončení rehabilitace bude nově
handicapovaným lidem pomáhat nový
bezbariérový byt na ulici Kosmonautů
ve Starém Lískovci.

A právě tuto těžkou životní situaci může
nově opravený byt ve Starém Lískovci vyřešit.
„Tento byt pomůže pacientům překlenout to
přechodné období, než se vyřeší přirozené
bydlení,“ vysvětluje Vojtěch Vašíček, předseda
Paracentra Fénix, které se o rekonstrukci bytu
zasloužilo. Počítá se s tím, že každý klient by měl
v bytě zůstat jen řádově pár měsíců. „Hraniční
doba jsou dva roky, ale první smlouvu uzavíráme na tři měsíce s možností prodloužení na
půl roku,“ upřesňuje Vašíček.
Rekonstrukce bytu na nejmodernější standard vyjde na 300–400 tisíc korun. V tomto
případě se na financování podílelo město Brno
a městská část Starý Lískovec. Ta přispěla sto
tisíci korun. Byt se nachází v domech na ulici
Kosmonautů 17 a 19, které slouží handicapovaným lidem už od roku 1979.
Byt je – z pohledu vybavenosti pro handicapovaného nájemníka – nadstandardně vybaven.
„Díky tomu v něm mohou žít i lidé s nejtěžším
postižením. Je zde zvedací zařízení na záchod
i do vany, tak aby byli lidé opravdu soběstační.
Nadstandardní je i kuchyňská linka se zvedáním

pracovní plochy, tak aby si ji mohl nájemník
přizpůsobit a najet si pod ni,“ vypočítává Vašíček. Díky bytu se tak handicapovaný člověk
může přizpůsobit nové situaci a naučit se být
opravdu soběstačný. „Dokud probíhá léčba,
je všechno ideální. Pacient se nemusí starat
o sebeobsluhu, vaření nebo hygienu. Jakmile
zdravotnické zařízení opustí, musí se starat sám,“
popisuje šéf Paracentra Fénix. A i s tím umí ve
starolískoveckém bytu pomoci.
„Máme fyzioterapeuta i ergoterapeuta a také
instruktory – paraplegika i kvadruplegika. To je
pro mnoho klientů zásadní. Když jim radí zdravá
fyzioterapeutka, tak si hodně z nich – a zvlášť
když jsou to muži – řekne: tobě se to kecá. Ale
když mu radí někdo, kdo už je adaptovaný a zná
všechny finty, je motivace mnohem účinnější,“
vysvětlil Vašíček.
Starolískovecký byt bude určený pro klienty
především z blízkého okolí. Tedy z Brna a jižní
Moravy. „Propagujeme tento byt přímo v rehabilitačních ústavech, kde na nás odkazují přímo
sociální pracovníci,“ uzavírá Vojtěch Vašíček.
(red)

Nadstandardní kuchyňská linka s nastavitelnou výškou pracovní desky umožňuje, aby se vozíčkář
dostal až k pracovní ploše a mohl si komfortně připravit jídlo. 2 × Foto: Paracentrum Fénix

Díky zvedacímu systému mohou v bezbariérovém „startovacím“ bytu žít i lidé s velmi těžkým
postižením.

J

e to začarovaný kruh – zdravý člověk se po
úrazu, léčbě a rehabilitaci dostává domů,
kde pro něj není nic uzpůsobeno. Úpravy stojí
peníze, a i když se na ně dá žádat o příspěvek, zabere administrativa i stavební úpravy
i měsíce. Čas, který nedokáže člověk s novým
postižením v bytě plném překážek překlenout.
Často proto skončí v ústavu sociální péče nebo
dlouhodobě nemocných, pak ale nemůže žádat
příspěvek na úpravu svého bytu. Je tak odsouzen k životu v ústavu.

Nesvítí? Volejte kdykoliv
N

epřetržitá telefonická linka pomáhá svítit. Včasné nahlášení
poruchy veřejného osvětlení totiž
urychluje opravy nesvítících luceren – pracovníci Technických sítí
Brno, kteří zajišťují pro Brno správu a údržbu veřejného osvětlení,
vyjíždějí k opravám nejpozději do
tří dnů i do okrajových částí města,

přestože smlouva s magistrátem
jim určuje lhůtu o dva dny delší.
„Za to, že se nám daří opravovat
nesvítící lucerny v tak krátkých
termínech, vděčíme i Brňanům.
Mnozí z nich upozorňují na závady
veřejného osvětlení včetně následků vandalismu právě prostřednictvím naší speciální telefonické linky

a my můžeme reagovat opravdu
pružně a podle aktuální potřeby,“
uvedl generální ředitel TSB Jaromír
Machálek.
Bezplatnou telefonní linku
800 100 312 pro nahlášení poruch
veřejného osvětlení provozují TSB
už déle než deset let – volat na ni
lze po sedm dnů v týdnu čtyřia-

dvacet hodin denně. Motivací je
i „kolo štěstí“. Zhruba každé tři měsíce vylosují v TSB tři z volajících,
kteří mohou vyhrát zajímavé ceny.
„Všem, kteří nám nahlásí poruchu
na veřejném osvětlení, patří pak
naše poděkování,“ dodal generální
ředitel TSB.
TSB, a.s.
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Naši jubilanti

Na pivo do šaliny?
Každý pátek v centru
B

Balík Stanislav
Bendová Jindřiška
Bičanová Viktorie
Blažek Zdeněk
Březnová Františka
Buchtová Vilemína
Burianová Jarmila
Carda Jiří
Coufal Jiří
Čabla Erich
Čejka Miloslav
Černá Helena
Dočkalová Gabriela
Dostál Karel
Drtilová Zdena
Ducháčková Gertruda
Duchoň Josef
Dvořák Antonín
Dvořáková Zdena
Foltýn Jan
Gargula Jiří
Gažová Viera
Grossmann Pavel
Grusová Emílie
Havelka Jiří
Havelková Růžena
Hloušková Marie
Hodolanský Karel
Holá Alena
Horák Jiří
Horňák Josef
Hrubec Jiří
Hýbnerová otilie
Chalupová Květomila
Janíčková Dobroslava
Janoušková Libuše
Jaroš Karel
Jelínek Radomír
Jelínková Karla
Jonáš Ivan
Kadaňková Marie
Kalenda Stanislav
Kalužová Růžena
Kangasová Margita
Karásková Zora

Kčmová Jana
Keclík Zdeněk
Klognerová Terezie
Kočka Josef
Kopecká Marie
Kousalíková Libuše
Koutná Zdeňka
Králová Růžena
Krejčí Radomír
Kroupová Emilie
Kříž Lubomír
Kubištová Marie
Kučera Jaroslav
Kyzlinková Milada
Lacina Oldřich
Lišková Josefa
Loos Rudolf
Lukáš Vratislav
Malá Miroslava
Maloňová Alena
Malý Karel
Maňas Josef
Mantlová Jiřina
Marečková Josefa
Matulová Růžena
Matýšková Běla
Meissner Miroslav
Melkesová Františka
Menšík Aleš
Měrtlová Emílie
Moravcová Jiřina
Mrázek Ivan
Musilová Františka
Nárožná Viktorie
Nekuda Jaroslav
Neuwirth Stanislav
Nevěčná Františka
Novotný Jaroslav
Nykodým Miloš
Paar Karel
Pavlicová Alena
Pechalová Jarmila
Pichová Ludmila
Pilchová Jiřinka
Poláčková Eva

Procházka Ivan
Procházková Květoslava
Procházková Růžena
Prudil Svatopluk
Puklický Antonín
Robešová Helena
Rosi Milan
Rybníčková Zdeňka
Sivěc Rudolf
Sivěcová Libuše
Skoupý Antonín
Skřivánek Eduard
Stávek Oldřich
Strážnická Jiřina
Strýčková Jarmila
Stupková Naděžda
Svoboda Miroslav
Sýkora Eduard
Sýkorová Marie
Šenkýř Edmund
Šenkýř Edmund
Šlesinger Josef
Šmerda Lubomír
Šplíchalová Miluška
Šretrová Naděžda
Šťáva Jan
Štěpánková Ludmila
Štrajtová Markéta
Šulcová Jaroslava
Švancara František
Švehlová Marie
Tesařová Stanislava
Urban Vladimír
Úředníček Miroslav
Venský Dušan
Veselovský Štefan
Vláčil Jaroslav
Vlčková Jindra
Vodák Karel
Vondrová Marie
Zavadilová Anežka
Záwodník Jaroslav
Žáček Jaromír
Žáková Marie
Životská Irena

rněnský unikát na kolejích –
Šalina Pub – opět vyráží do
ulic. Pivní tramvají se mohou
zájemci svézt na pravidelných
jízdách každý pátek od začátku
dubna až do konce října. První
letošní jízdu s cestujícími si pivní tramvaj odbyla už na Zelený
čtvrtek a jak jinak než se zeleným
pivem Starobrno.
Pravidelně vyráží tramvaj do ulic
vždy v pátek v podvečer. „Šalina
Pub bude vyjíždět každý pátek
vždy v 18 hodin z náměstí Svobody.
Pojede na Českou, Hlavní nádraží,
Mendlovo náměstí a vrátí se zpět.
Za večer udělá čtyři takové okružní
jízdy,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel DPMB. Jedna nevýhoda
tu tedy je. Domů do Starého Lískovce se s ní nikdo zřejmě nedostane.
Jízdné na jeden okruh vyjde
na 60 korun, pokud si ho zájemci
zajistí v předprodeji, zaplatí za něj
50 korun. „Jízdenky v tramvaji prodává průvodčí, v předprodeji jsou
k dostání v Informační kanceláři na
Novobranské nebo v Infostánku
na Joštově ulici,“ vysvětlil Luděk

Kocman z odboru marketingu
a komunikace DPMB. Na čepu je
Starobrno Medium 11°.
Šalina Pub je tramvaj typu K2R,
která prošla v roce 2013 speciálně
navrženou přestavbou přímo v dílnách Dopravního podniku města
Brna. Práce na rekonstrukci vozidla
trvaly necelé tři měsíce. Od běžných
tramvají se liší například tím, že druhé a čtvrté dveře jsou zaslepeny
a vůz je dovybaven elektrickým zařízením, které umožňuje zapojení
všech potřebných spotřebičů na
střídavý proud (kávovar, chladnička,
mikrovlnná trouba apod.).
Šalina Pub nabízí 38 míst k seze
ní a 17 míst ke stání. Uvnitř šaliny
nechybí skutečný výčep a celá řada
praktických vychytávek, například
speciální držáky na pivo, toaleta
nebo vybavení audio a video systémem, WiFi a dalším zařízením
pro mobilní restaurační provoz.
Pivní tramvaj si může kdokoli pronajmout i pro tzv. zvláštní jízdu ať
už pro firemní prezentaci, nebo
rodinnou oslavu.
Linda Hailichová

KLOBOUKOVÝ KLUB A MAMMA HELP

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

KLOBOUKOVÉ VÍTÁNÍ JARA
tentokrát ve stylu 30. a 40 let 20. stol.

V NEDĚLI 26. DUBNA 2015

BRNO - DENISOVY SADY (POD PETROVEM)
ZAČÁTEK VE 14 HODIN

Prohlédněte skříně svých babiček a přijďte ve stylu 30. a 40. let
20. století a nezapomeňte si vzít klobouk či jinou pokrývku hlavy.

PROGRAM:

Koncert skupiny Louis Armstrong revival .
Představení sdružení Mamma HELP.
Přehlídka Kloboukového klubu Dantes.
Vystoupení šermířské skupiny Taurus.
Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků ZUŠ J. Kvapila.
Přehlídka floristických klobouků ze Střední zahradnické školy Rajhrad.

UKONČENÍ AKCE V 17 HODIN.

Získáte zde informace o prevenci onkologických onemocnění a můžete podpořit
sdružení Mamma HELP zakoupením drobných výrobků z arte dílen.

AKCE SE NEKONÁ V DEŠTI.
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Bosonožská: Úspěchy od sportu po čtení
Začátek jara přinesl řadu
soutěžních aktivit, ve kterých rozhodně žáci ze základní školy na Bosonožské
nezaostali. Všestranné zaměření školy dokazují jejich
úspěch v městském kole
soutěže čtenářské gramotnosti, dominovali i v soutěži ve šplhu. Podívejte se
na přehled těch nezajímavějších událostí a nabídek
z Bosonožské.

Babylon aneb u nás děti
rozumí
Soutěž čtenářské gramotnosti
pořádaná ZŠ Kuldova prověřila
žáky 5.–7. tříd, jak dokáží pracovat
s textem čerpat z něj různé informace a především mu porozumět.
Literární souboj se odehrával ve
dvou kategoriích, jedna pro žáky
5. tříd a druhá pro žáky 6. a 7. tříd.
Především v kategorii 6. a 7. tříd
skvěle zabojoval Lukáš Drašar
a v konkurenci 57 soutěžících
obsadil 1. místo, a to bez ztráty
jediného bodu.

třídách 3.–5. ročníku, představili
návštěvníkům jejich způsob výuky jako v běžných hodinách. Návštěvníci viděli, jakými metodami
vyučují třídní učitelky (speciální
pedagožky) jejich ratolesti, jaké
speciální pomůcky využívají, jak
pestrá a zajímavá výuka zde probíhá, aby děti motivovala a zároveň
eliminovala jejich únavu. Obrázkem úspěšnosti těchto metod byli
sami žáci, u nichž nebyly známky
únavy vůbec znát, ačkoliv ukázkové hodiny proběhly až v pozdních
odpoledních hodinách.

Noční dobrodružství
s Andersenem
Poslední březnový pátek přicházely děti do školy nadvakrát. Populární Noc s Andersenem přilákala
v podvečerních hodinách 130 dětí
1. a 2. stupně, aby se zúčastnily nočního čtení a dalších doprovodných

aktivit v budově školy. Společné
čtení, povídání a sledování filmů
podpořil i starosta Starého Lískovce
Vladan Krásný přečtením povídky
z knihy Pohádky pro neposlušné
děti a jejich starostlivé rodiče.

Přípravka pro
předškoláčky
Každé středeční odpoledne
rozezní školní chodby radostné
hlásky předškoláčků, kteří míří i se
svými rodiči do „velké školy“ připravovat se na roli prvňáčků. Pro
děti s odkladem povinné školní
docházky bude ve školním roce
2015/2016 otevřena přípravná třída. Činnost dětí zde bude hravá
s respektováním individuálních
potřeb každého dítěte a také
s časovým harmonogramem podobným jako je v mateřské škole.
Rodiče zde nehradí školné. Více
informací poskytuje škola.

Rodiče navštívili
speciální třídy
Ukázek výukových hodin ve
speciálních třídách se mohli zúčastnit jak rodiče, tak i ostatní
zájemci z řad odborné i laické veřejnosti. Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení, kteří jsou
začleněni do výuky ve speciálních

Projekt: Angličtina pro
předškoláky
Nejlepší způsob výuky jazyků je
ten, který baví. A v rámci celoročního projektu pro předškolní děti
se to opět podařilo. Žáci 2. stupně
pomáhali jako každý rok s výukou
anglických slovíček. V roli pohádkových postav tak předškoláky seznámili se zvířátky pomocí zpěvu
a her. Další slovíčka na ně čekají
už v novém školním roce.

Nejlepší „šplhavci“
z Bosonožské
U tradičního poměřování sil ve
šplhu o tyči nemohli žáci z Bosonožské chybět. Výběr žáků
z 6. až 9. ročníků startoval v kategoriích mladší dívky + chlapci
a starší chlapci. Dívky se sice do
bodovaného umístění nevešly,
ale chlapcům se naopak dařilo
a postoupili do městského kola.
První místo v jednotlivcích obsadil Jiří Doležal z 8. A, 2. místo David Šebesta ze třídy 7. B.
V družstvech obsadili naši starší
chlapci 1. místo a mladší chlapci
místo druhé. V okresním finále se
mladší chlapci sice zlepšili, ale na
umístění na bedně to nestačilo.
Naopak starší chlapci si vydáním
všech svých sil zajistili vítězství
v kategorii družstev. Vůbec nejrychlejším „šplhavcem“ se stal Jiří
Doležal s výkonem 2,3 s.
Připravili:
Danuše Kotolanová,
J. Strouhalová, M. Pivec

Pátá sezona od požáru: restartu sokolovny pomohla i městská část
V

tomto roce si připomeneme smutné 5. výročí požáru naši sokolovny. Věřím, že nejeden z Vás v posledních letech naší sokolovnu
navštívil. Ať v rámci sportovních aktivit, prodejních nebo kulturně – společenských akcí,
jež se zde konají. Pak můžete nejlépe z vlastní
zkušenosti posoudit, jak se nám povedlo pozvednout našeho „Fénixe“ a vrátit zpět Starému
Lískovci jeho sokolovnu.
Pomalu zapomínáme na staré uvolněné parkety, osleplá svítidla a tmavé obložení. Snad
jen zbývající závazky, kterým musíme dostát,
jsou členům výboru naší jednoty připomínkou
staré sokolovny. A že se nám to daří je také díky

dotacím, jež dostáváme – mimo jiné, i od naší
městské části.
Sportovní činnost se za posledních 5 let rozrostla o dva oddíly, ve kterých se věnujeme
dětem. První z nich se zaměřuje na děti od tří
do sedmi let a jejich rodiče. O tento oddíl je
poměrně velký zájem, funguje již třetím rokem.
Prvním rokem si hledají cestu mladší školáci
do druhého oddílu. V něm se naše cvičitelka
zaměřuje na balanční a tělo zpevňující cvičení –
to vše prováděné hravou a zábavnou formou.
Za zmínku stojí rozhodně výsledky, kterých
dosahují naši volejbalisté. Ženy hrají II. třídu
krajské soutěže a muži nejnižší městskou sou-

těž. Oba oddíly jsou aktuálně na 4. místě. Posledním, u nás hrajícím oddílem výkonnostního
sportu, je stolní tenis. Ten hraje také městskou
soutěž. Nyní patří „Áčku“ 5. příčka.
Seznam oddílů, i informace o náboru nových
členů, najdou případní zájemci na našich webových stránkách http://sokol-brno-stary-liskovec.
webnode.cz/. Najdou i volné termíny, které je
možno rezervovat. Nabízíme také pronájem
kurtu na badminton včetně sítě a zapůjčení
raket a míčků.
Miroslav Doležel
místostarosta TJ Sokol
Brno-Starý Lískovec
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Úskalí seniorského
cestování s ředitelem
Dopravního podniku
C

estování městskou hromadnou dopravou může být občas složité. A pochopitelně čím
je člověk straší, tím víc úskalí mu
doprava po městě přináší. Senioři
z domova na Mikuláškově náměstí
se na cokoliv ohledně brněnských
tramvají, trolejbusů a autobusů
mohli zeptat toho nejpovolanějšího. Na pozvání starosty Vladana
Krásného totiž pozvání k debatě
přijal generální ředitel Dopravního
podniku města Brna Miloš Havránek a jeho kolega Petr Chudáček.
Ředitel nejdřív seznámil seniory
s několika důležitými a navíc velmi zajímavými údaji o Dopravním
podniku. Z některých čísel, zvláště

těch, které se týkaly peněžních
částek, se točila hlava.
Stěžejní chvílí se stala diskuze,
kdy se klienti ptali na konkrétní problematiku. Většina z nich díky tomu
zjistila, jak složité a zároveň téměř
neřešitelné je třeba pouhé posunutí
zastávky. Pan generální ředitel i jeho
kolega byli velmi vstřícní a na každý
dotaz se snažili odpovědět a v rámci
možností navrhovat možná řešení.
Podobné návštěvy rozhodně nejsou
standardem, ostatně to by pak ředitel Dopravního podniku nemohl
dělat nic jiného. O to větší hodnotu
pro obyvatele domova seniorů jeho
návštěva měla.
Lucie Filipiová

Na Labské vyprovodili zimu
N
a vědomost se dává, že zima
si sbalí svá mračna a mrazy
a může klidně jít! S tímto heslem plánovali žáci prvního stupně základní
školy na Labské společně se svými
rodiči a učiteli ukončení zimy ztělesněné slaměnou figurou Moreny.
Obřad započal setkáním plným
odhodlání a vzdoru – na straně
účastníků i na straně počasí. To
předvedlo psí kusy. Přestože ale
příchozí doprovázel vytrvalý liják,
dát sbohem zimě přišli v hojném
počtu. A ukázalo se, že dobrá nálada a široký úsměv asi fungují i na
mraky, které se postupně roztrha-

ly. Děti přednesly desítku básní
oslavující jaro. Písněmi a tancem
rozproudily krev v žilách.
Všichni se s chutí vydali do průvodu za Morenou, a kdo měl volné
ruce, mohl se zapojit s kelímkem
nebo kbelíkem vody. Nakonec ale
nejvíc přispělo počasí – Morenu
pořádně zmáčelo deštěm.
V tu chvíli vítr přivál vůni roztopeného ohně. Po pořádné práci
přišla odměna a pekly se špekáčky.
Nakonec nás modrá obloha doprovázela domů.
Mgr. Veronika Legerská

Zábava u „přespolních“
Ž

ádná brněnská čtvrť není tak velká, aby její obyvatele nezajímalo, co
se děje v těch sousedních. Proto Starolískovecký zpravodaj spolupracuje s okolními městskými částmi, tak aby se i naši obyvatelé dovídali
o zajímavých akcích za hranicemi naší městské části. Na následujících
řádcích najdete přehled toho nejzajímavějšího, co se v příštím měsíci
děje v Bosonohách. Na oplátku se můžete těšit, že na akcích ve Starém
Lískovci budete moci potkávat víc „přespolních“, kteří se zase dozvědí
o dění ve Starém Lískovci. 
(red)
24. 4. BOSONOŽSKÝ BĚH: Tradiční běh „kolem Bosonoh“ začne jako
každý rok v pátek po 8.00 hod na hřišti pod Myslivnou. Děti naší ZŠ, předškoláci MŠ a děti okolních základních škol se jako vždy zasadí o úžasnou
atmosféru. Přijďte našim sportovcům fandit i Vy.
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC: FKSK Bosonohy zve na každoroční Pálení
čarodějnic v areálu Myslivny. Čeká Vás bohaté občerstvení, hudební
doprovod v podání Metamorfózy, děti si mohou opéct špekáčky… Oheň
se zapálí po slunci západu. Nezapomeňte na co nejošklivější masky
čarodějnic, čarodějů, netopýrů a různých jiných „příšer“.
3. 5. DEN MATEK: Bosonohy všechny maminky na oslavu jejich svátku,
sice o týden dřív, o to však snad krásněji. V Bosonožské orlovně v 15.00 hod
se představí letošní stárci, děti ZŠ a MŠ, jazzová hudba… Pro děti bude
připraven dětský koutek a pro všechny maminky milá pozornost.
8. 5. MILČOVO KOLEČKO: Pátý jubilejní ročník cyklistické benefice začíná
v 12.30 prezencí u bran fotbalového hřiště na Hoštické ulici. Přivítají Vás organizátoři, známé osobnosti, báječná nálada a dechová kapela Jiřího Helána.
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Školní ples na zš Labská Duhový týden ve školce
Š

kolní parlament na Základní
škole Labská si už téměř dva
roky pohrával s myšlenkou zrealizovat pro žáky školní ples a letos
13. března se tento záměr konečně
uskutečnil.
Jako téma školního plesu zvolili
„Benátský ples“. Bylo třeba v tomto
duchu připravit pozvánky, vstupenky i výzdobu, zajistit občerstvení a také samozřejmě domluvit
hudbu. Protože každý přiložil ruku
k dílu, týden před plesem chyběly

už jen maličkosti.
Ples se nakonec vyvedl tak, jak si
parlament představoval, atmosféra
– stejně jako kapela – byla skvělá,
předtančení připravili žáci 9. ročníků a nechyběla ani tombola.
Žákům i hostům z řad učitelů či
vedení školy se ples líbil, a proto
doufáme, že se stane na naší škole
tradicí a bude v našich silách jej
uspořádat i příští rok.
Klára Dosedlová, 8.B; Tereza
Ševčíková, 8.B; Jana Švábenská, 8.B

R

ozloučit se se zimou a přivítat jaro jde stylově. Třeba jako
v mateřské škole na Bosonožské.
Tam se třetí březnový týden věnovali nastupujícímu jaru rovnou
celý týden. Každý den byl jinak
barevně zaměřen. V pondělí vládla
bílá. Děti připomínaly poslední
sněhové vločky, které definitivně
odtály, aby zima uvolnila místo
přicházejícímu jaru. Úterý bylo
prozářené barvou slunce, byl to
den už na pohled nejveselejší, plný
optimismu a úsměvů. Středa symbolizovala modré nebe, na kterém
se jasně rýsují kouřové dráhy le-

tadel, i poletující pěvci, navrátivší se ze zimovišť. Ve čtvrtek děti
červenou lákali k rozkvětu první
kytky a v pátek naši školku ovládla
zelená, pravý symbol jara. V tento
den se děti také podívaly na zatmění Slunce, nádhernou scenérii,
představení pořádané samotnou
přírodou, čímž symbolicky zakončily celý Duhový týden.
Ovšem barevné dny nebyly jen
o oblečení. Celodenní program,
výrobky, povídání, pohádky i jídelníček byl laděn podle barev.
Byly to dny nápadité, roztomilé,
poučné, veselé a hravé.

Studentský veletrh na Bosonožské
U

Den země
24. dubna 2015 • 16.00–18.30 • zahrada Linky, Kosmonautů 4
Zveme všechny na hravé odpoledne pro děti i rodiče s dětmi, čekají na vás hry,
nápady a tvoření z odpadových a přírodních materiálů, bylinkaření, pečení
dalamánků a spousta živých zvířátek...
Vstupné : 20 Kč za osobu.
Kontakt a bližší informace :
Martina Altrichterová, tel. kancelář: 547 223 074, altrichterova@luzanky.cz

ž druhý ročník Studentského veletrhu nových produktů pořádá Vysoká škola obchodní a hotelová ve čtvrtek 29. 4. 2015
v době od 11 hodin v prostorách
školy na Bosonožské ulici 9.
Loňský první ročník měli ve své
plné režii studenti druhého ročníku
oboru Management hotelnictví
a cestovního ruchu. V rámci předmětu Marketingový management
v hotelnictví a cestovním ruchu
měli za úkol vytvořit imaginární
firmu, která přináší nový produkt
na trh a pomocí vhodné propagace
přesvědčit návštěvníky, aby firmu
zvolili za nejlepší. Zpočátku malá
akce se pak díky nadšení a entuziazmu všech studentů rozrostla ve
veletrh, který nakonec navštívilo
více než 150 návštěvníků. Cílem
veletrhu je usnadnit pochopení
problematiky marketingu a propagace tak, že studenti si prakticky vy-

zkouší naučené teoretické postupy.
Výuka je tím obohacena o praktický
rozměr a studenti získají představu
o realitě v této oblasti podnikání.
Celý veletrh doprovázela přátelská atmosféra, proto se VŠOH
rozhodla udělat z veletrhu pravidelnou každoroční akci. Vstup je
stejně jako loni zdarma.
V letošním ročníku bude úkol
obdobný jako loni – tvorba imaginární firmy, která přináší nový
produkt na trh. Volba nejlepšího
vystavovatele pak proběhne prostřednictvím veřejného hlasování.
Každý návštěvník veletrhu dostane
při vstupu hlasovací lístek, na který
napíše číslo stánku, který ho nejvíce zaujal. Při odchodu pak vloží
vyplněný hlasovací lístek do připraveného boxu. Po sečtení všech
hlasů bude vyhlášen vítěz veletrhu, který získá pěknou odměnu.
Radka Šperková
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Přednáška i noc s Kiplingem v knihovně
V měsíci březnu mohli naši
malí i velcí čtenáři navštívit
knihovnu nejen za účelem
vypůjčení knih či zhlédnutí
zajímavé výstavy.

S

vou moudrostí a šarmem návštěvníky začátkem března
okouzlila Dagmar Halasová. Společně se svým manželem Františkem X. Halasem hostům četli
nejen ukázky ze svých knih, ale

podělili se o postřehy ze svého
soukromého i veřejného života.
Poslední březnový pátek
knihovna patřila dětem, které tu
strávily večer a noc plnou překvapení. Letošní Noc s Andersenem
byla věnována 150. výročí narození spisovatele R. Kiplinga, autora
proslulé Knihy džunglí.
Noc tradičně zahájil starosta
Vladan Krásný – děti si s ním
zanotovaly písničky z pohádek

a další program mohl začít –
nejdříve děti navštívil duch spisovatele Kiplinga a předal jim
truhličky plné úkolů. V průběhu
celého večera se pak děti dozvídaly o hrdinech z jeho Knihy
džunglí. V Chladných doupatech
před knihovnou objevily informace důležité pro další průběh
večera, v bezpečí knihovny pak
dotvořily masky zvířat, za okny
ztemnělé knihovny našly oči růz-

ných živočichů a správně k nim
přiřadily jejich názvy, přelstily
zlého Šér chána, lovily v pralesní
tůňce a za pomocí indických hudebních nástrojů secvičily zvuky
indické džungle.
Těsně před půlnocí objevily
děti ve schránce dopis z Indie.
Kiplingův duch se s nimi loučil
a blahopřál jim k jejich znalostem
a odvaze.
KJM Kurská

Svoboda přišla do
Lískovce dřív než do Brna
P

.

o šesti letech nesvobody se
k Brnu v dubnu 1945 z východu začala blížit Rudá armáda.
S její jarní ofenzívou spojovali své
naděje na osvobození všichni Jihomoravané. A stejně uvažovali i Sověti – plán 2. ukrajinského frontu
vedeného R. J. Malinovským měl
po dobytí Bratislavy za úkol probojovat se na jih Moravy.
Vlastní osvobození Brna a jeho
okolí bylo součástí bratislavsko-brněnské operace a bylo velkým
úspěchem. Brno totiž mělo velký
vojenský, strategický, hospodářský
i politický význam.
Na příchod Rudé armády do
Brna se německé jednotky připravovaly právě na jihu, tedy i v okolí Starého Lískovce. Na Jihlavské
ulici od Bosonoh pokáceli Němci
třešňové stromy a použili je jako
zátrasy. Ve škole na ulici Elišky
Přemyslovny byl zřízen vojenský
lazaret. Zdravotní sestry byly ubytovány na faře.
Další velký nálet v neděli
15. dubna přispěl k tomu, že se
lidé stěhovali do krytů ve sklepích. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. Po těžkých bojích
u Ořechova a v rámci přípravy na
generální útok na Brno, soustředil generálporučík Plijev všechny
čtyři brigády 7. mechanizovaného
sboru kolem Střelic. 17. dubna po
desáté hodině dopadly na Lískovec první dělostřelecké granáty
z pozic Rudé armády. První zásahy
dostaly domy v ulicích Na honech,
U hřiště a Velká strana. Cílem palby
byly německé pancíře a jednotky
umístěné v obci. Večer se na obloze objevovaly rakety různých

barev. V jejich záři vypadala noc
jako den.
Přechod fronty si vyžádal i oběti
na životech a zranění občanů. Při
osvobozování Starého Lískovce
zahynul občan Pelegrin Švestka.
Byli zraněni a následně zemřeli občané Jan Tošnar, Josef Hort a paní
Smutná.
Zraněni byli paní Josefa Pokorná, její dcera a ještě pan František
Malý. V noci z 24. na 25. dubna
projela Lískovcem kolona asi
120 ustupujících německých tanků. Odjeli k městu, zůstala jich jen
část.
První sovětské obrněnce obklopené pěchotou zahlédli občané
Starého Lískovce následující den
po 14. hodině na cestě od Lančíkova mlýna. Jiní osvoboditelé
přicházeli v tu dobu od Nebovid
a Moravan přes železniční trať
a potok Leskavu, kozáci a další
vojáci po silnici do Ostopovic.
Starý Lískovec se dočkal osvobození 25. dubna kolem šestnácté
hodiny, oficiálně tedy den před
osvobozením Brna. V podvečer
byl na řadě Nový Lískovec, který
vojskům blokoval přístup do pisáreckého údolí.
Vnitřní město Brno, rozložené
v klínu soutoku řek Svratky a Svitavy, obklíčila vojska Rudé armády za
úsvitu 26. dubna ze tří stran. Přímá
zteč za konečné osvobození města
začala ráno v 8 hodin. V poledne se
už výstřely vzdalovaly ke Královu
Poli. Většina předměstí i střed Brna
byla osvobozena.
Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel
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Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům
S

eniorské vzdělávání má své
pevné místo na řadě veřejných
vysokých škol. V současné době
studuje na univerzitách třetího
věku (dále jen U3V) přibližně 2 %
seniorské populace České republiky (cca 40 000 osob) a jejich počet
stále roste. Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení
kvality života přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti,
dovednosti, obory a technologie.
Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku
na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který
trvá osm semestrů a je zaměřen
na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším
věku. Na obsahu přednášek se
podílí všech 9 fakult Masarykovy
univerzity. V akademickém roce
2015/2016 bude také nově otví-

rán tříletý běh kurzu Dějiny umění
a vizuální kultury. Dále univerzita
pořádá ve spolupráci s partnery
tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském
zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní
Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J.
Mendel: Člověk, opat a vědec (ve

Američanky prověřily
angličtinu předškoláků

V

úterý 17. března zavítaly do mateřské školy na ulici Kosmonautů dvě
americké studentky Sue Schlenbachová a Mona Jeninsová. Do Brna
je vyslala vedoucí stáže Mary Benedettlová spolupracující s Masarykovou
univerzitou v Brně za účelem pozorovat systém školství v České republice
a výuku anglického jazyka předškolních dětí. Malí kamarádi přijali Monu
a její píseň s pohybem bez zaváhání. Sue pozorovala průběh dne ve třídě
s klasickou výukou, další den pak děti se zaměřením na anglický jazyk.
Zapojila se do her ve třídě i při pobytu venku.
Obě ženy poděkovaly a ocenily celkový přístup k výuce, dětem, vstřícné
a podnětné klima školy.
Lucie Žigárdyová

spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad
tento rámec pořádány tematické
krátkodobé kurzy zaměřené na
informační technologie, cizí jazyky,
pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu
nechybí ani jednodenní exkurze
vztahující se k obsahu přednášek

či tematických kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat
studovny a knihovny. Přednášky
trvají 2 vyučovací hodiny a konají
se jednou za čtrnáct dnů (od října
do května). Účastníkem programu
U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání
starobního důchodu a má úplné
středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné,
které bylo pro akademický rok
2015/2016 stanoveno na 800 Kč.
Absolvent U3V obdrží osvědčení
na slavnostní promoci.
Přihlášky lze podat osobně (Ko
menského nám. 2, Brno) nebo
elektronicky od 4. května 2015.
Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity
včetně fotografií a videoukázek aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

Klub důchodců? Stará zástavba
si najde čas i na pivko

N

áš klub funguje už od roku
1957. Zakládající členové už
mezi námi nejsou. V době, kdy se
klub zakládal, mnozí z nás, současných členů, ještě navštěvovali
základní školu. Dnes má náš klub
48 členů, všichni jsou registrovaní
v Městské organizaci Svazu důchodců Brno.
Scházíme se pravidelně (i když
ne všichni) každé úterý od 14 do
16 hodin v klubovně klubu. Společně zde při kávě probereme co
je v Lískovci nového, zhodnotíme
pořádané akce a i na politiku občas
dojde.
Letošní rok jsme zahájili již tradičním společenským plesem, který se velmi vydařil. Děkuji všem
členům, sponzorům a spoluobčanům za pomoc při jeho organizaci. Ples bychom chtěli uspořádat i v příštím roce. Také jsme
se zúčastnili plesu v Bohunicích,
Tuřanech, taneční zábavy v Bosonohách. Jen do Ostopovic jsme už
druhý rok nemohli jít, protože KD
Ostopovice pořádal ples bohužel
ve stejný termín jako my. Doufám,
že se to příští rok už nestane.
V červnu budeme mít zájezd

do Rakouska, letos už po čtvrté.
Doufám, že bude úspěšný tak jako
ty minulé.
Některé mladší členky jezdí každoročně na jednodenní výlet do
Prahy a letos i druhý rok pojedou
do Vídně. Také pravidelně chodí
každé druhé úterý na vycházku do
okolí Brna, kterou zakončí v nějaké
kavárničce nebo cukrárně dobrou
kávou, zákuskem i něčím „ostřejším“. A aby to pánům nebylo líto,
schází se každí úterý „na pivku“
v restauraci U Vojty.
Na podzim pořádáme zájezd do
polského Těšína za nákupy a podle
možnosti ještě jeden jednodenní
zájezd v tuzemsku.
10 členů se letos zúčastnilo natáčení České televize „Zpívá celá
rodina“ na brněnském výstavišti.
Zúčastňujeme se také všech
pořádaných ÚMČ Starý Lískovec.
Děkuji tímto ÚMČ za finanční podporu našeho klubu i za akce pro
nás seniory pořádané.
Toto je jen malá část z naší činnosti, doufám, že nás elán neopustí a budeme i nadále různé akce
pořádat.
František Maršálek
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Šikovné ruce

Gourmet

Krabička jahůdka

Jahodové smoothie

Nedávno jsem doma vyrobila krabičky v podobě jahody. Použila
jsem je na čokoládové bonbony a
dala jako dárek každému hostu na
talíř. Protože měla jahůdka docela
velký úspěch, tady je i pro vás návod na její vyhotovení.
Co potřebujete: červený papír
160 g formát A4, zelený papír 80 g
formát A4, 50 cm zeleného lýka nebo provázku, nůžky, pravítko, oboustranou lepící pásku
Zvětšte a okopírujte si model na kopírce. Jahodu na červený papír, list
na papír zelený. Jahodu i list vystřihněte. Propíchněte naznačené otvory
na jahodě a ve středu listu.
Záhyby krabičky rýhněte pomocí špičky nůžek a pravítka. Budou se
vám lépe skládat. Krabičku slepte v okraji pomocí oboustranně lepící
pásky. Protáhněte otvory provázek, utáhněte, navlečte zelený lístek
a pěkně zavažte.
Taťana Absolínová

Toto „ovocné pyré“ konzumovali lidé ve Středomoří již po několik staletí.
Poté, co byla vynalezena lednička a mixér se smoothie stalo oblíbeným
pokrmem. Do doby než byl vynalezen mrazák, lidé připravovali Smoothies
pouze z plodů, které bylo v onu roční dobu k dostání (banány, ananasy
a jahody), až poté se začalo přidávat ovoce jako borůvky, maliny, brusinky
a granátové jablko. V 30.–50. letech 20. století získávalo Smoothie více
a více příznivců. Konzumaci tohoto nápoje nejvíce ovlivnila 60. léta, kdy
se lidé začínali více zajímat o zdravou stravu a makrobiotiku. V této době
toto „ovocné pyré“ získalo svůj název Smoothie – což je v překladu „jemný“.
Ingredience: 1 šálek nakrájených jahod, 1 nakrájený banán, ¼ šálku
sekaných mandlí, ½ šálku ovesných vloček, 1 šálek vanilkového jogurtu,
lžička medu
Příprava: Jogurt, ovesné vločky, mandle, nakrájený banán, lžičku medu
a oprané rozkrájené jahody, mixujte na střední rychlost do hladka. Nalejte
Smoothie do sklenic a podávejte. Je to skvělá snídaně. Ať vám chutná!
Taťana Absolínová

Inzerce
GARÁŽ dlouhodobě pronajmu na ul. Šoustalova. 723 381 139
Nabízíme služby v oblastech: kosmetika, masáže, depilace, kurzy líčení,
cuccio dettox soak, tělové zábaly. Více info na www.beautystylebrno.cz
nebo tel. 776 650 048

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!

Firma Itevo hledá švadlenu – šičku na výpomoc. Brigádně nebo žl.
Provozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 187
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
Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 605 98 38 53
Prodám pošt. známky, 1200 ks za 500Kč. Tel. 608 408 262
Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107
Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402
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