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Zápisník starosty

K jaru v naší krásné čtvrti patří už 
mnoho let obnovená tradice 

Mladých hodů. Tradice, která má 
kořeny ještě v době, kdy byl Sta-
rý Lískovec malou obcí na okraji 
„malého“ Brna. ☺ Tradice, která 
by vlastně už neměla ani žít. Vždyť 
žijeme ve velkém městě, v pane-
lácích, denně na nás útočí stovky 
reklam, které nám říkají, jak máme 
trávit volný čas. Pohodlně a bez 
námahy. Stavět májku, pochodovat 
v průvodu? Proč to dělat? Jsem 
nesmírně rád, že v naší čtvrti je 
mnoho lidí, a z velké části mladých, 
kteří si tuto otázku vůbec nepoklá-
dají. A pokud si ji položí, dokáží si 
na ni odpovědět. Starolískovecké 

Mladé hody jsou jed-
nou z příležitostí, které 
to nejlépe ukazují. Že 
i  v  dnešní době a  na 
odosobněném panelá-
kovém sídlišti lze žít spo-
lečně. Bavit se, radovat. 
A tím i posilovat vztah 
k naší čtvrti, k místu, kde žijeme. 
Proto je nutné velmi poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o zdařilý 
průběh letošních hodů. Díky moc!

Snad nikdo mě nemůže pode-
zřívat, že bych ke Starému Lískovci 
neměl vztah. Mám rád jeho duši, 
spoustu krásných míst, která skrý-
vá, ale ze své pozice vidím i jeho 
nedostatky. A ty se snažíme s ko-

Abychom 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 6/2016 – redakční uzávěrka 13. června
Číslo 7–8/2016 – redakční uzávěrka 11. července

I na letošní rok připravuje 
starolískovecký úřad měst-

ské části Den radnice. Tradiční 
zábavní a sportovní akce se 
letos uskuteční 24. září. Těšit 
se můžete na bohatý kulturní 
a sportovní program. Právě 
sportovci, kteří byli zvyklí na 
inline bruslařský závod se 
musí připravit na změnu – 
nově bude soutěž běžecká. 
Bližší informace vám přinese-
me v dalších číslech Starolís-
koveckého zpravodaje.

Den radnice? 24. září

Termíny uzávěrek zpravodaje

legy z radnice zacelovat. 
Jedním z bolestivých té-
mat je i doprava. Město 
Brno nyní připravuje sys-
tém rezidentního parko-
vání, který se bude týkat 
i Starého Lískovce. Proto-
že nám záleží na vašem 

názoru, rozhodli jsme se iniciovat 
veřejnou debatu, které se zúčastní 
i náměstek primátora Richard Mrá-
zek. Věřím, že na ní budeme moci 
společně prodiskutovat všechny 
změny, které nás čekají a jejichž cí-
lem je zlepšit situaci s parkováním 
zejména uvnitř sídliště.

Stejné debaty se pak zúčastní 
i Miloš Havránek, generální ředitel 

Dopravního podniku města Brna. 
Diskutovat tak budeme i o pláno-
vaném protažení tramvajové trati 
ze Starého Lískovce k bohunické-
mu kampusu přes Mikuláškovo 
náměstí. Jelikož jsem zaznamenal 
hodně dotazů i obav z této stavby, 
budeme se na besedě věnovat i to-
muto tématu. Debata se uskuteční 
na naší radnici ve středu 25. května 
v 18 hodin. Věřím, že vás všechny, 
kteří mají otázky k oběma téma-
tům, v zasedací místnosti radnice 
uvidím a že společně prodisku-
tujeme všechny okolnosti, které 
vás zajímají a vyvrátíme všechny 
obavy.

Váš starosta Vladan Krásný

Informace pro jubilanty
Občané, kteří v letošním roce dovrší 80, 85, 90, 91, 92 a každé další 

narozeniny a mají zájem se zúčastnit setkání organizovaných rad-
nicí městské části, dostavte se na odbor sociální, školství a kultury ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec, Oderská 4 k podání písemného souhlasu. Souhlas 
je možné také zaslat poštou nebo za pomoci příbuzných na e-mail: 
maria.liptakova@staryliskovec.cz. Kontaktovat nás můžete i telefonicky 
na tel. 606 318 474. Součástí setkání s jubilanty je kulturní program a po-
hoštění, každý oslavenec dostane i dárek. O termínu setkání jubilantů za 
jednotlivé čtvrtletí budete písemně informováni a obdržíte pozvánku. 
Formuláře přihlášek jsou k dispozici na webu městské části v sekci Úřad 
MČ, Dokumenty ke stažení.
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Květnový Den matek oslavily ženy ze Starého Lískovce tradičně na 
radnici. Květinu jim předali a ke svátku popřáli starosta městské části 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček.  (red)

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec a Orel Starý Lískovec
pořadají v sobotu 4. června 2016 od 14.00 hodin

před hasičskou zbrojnicí – ul. Točná 5. a okolí

DĚTSKÝ DEN
– kreslení křidou na chodníku,

– různé dovednostní hry a soutěže,
– prohlídka hasičské techniky,výzbroje a výstroje

– výstava rytířské výzbroje,ukázka souboje
– občerstvení,grilování zajištěno

Na všechny malé i velké se těší pořadatelé.
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Mladé hody: mraky zábavu nezkazily
Při svátku patrona našeho kostela sv. Jana Nepomuckého 
se ve Starém Lískovci konají dvoudenní hody. Letos to 
byly již sedmnácté hody, které organizuje Orel – jednota 
Starý Lískovec a tentokrát veškeré hodové veselí probíhalo 
v krásném venkovním areálu DTJ na Klobásově ulici.

Zázemí pro nácviky tanečního 
kroužku dětí a také pro stár-

ky jsme našli v budově ZŠ Elišky 
Přemyslovny ve Starém Lískovci. 
O výuku České besedy stárků se 
postaral Mirek Kroutil z Omic. Děti 
z orelského tanečního kroužku 
nacvičovaly 4 tance z Brněnska 
pod vedením Zuzky Jaňurové. 
Hlavním stárkem letošních hodů 
byl zvolen Petr Novotný a hlavní 
stárkou Terezka Břicháčková.

Nejprve stárci poctili návště-
vou Dolní Kounice a jejich vinné 
sklípky, kde si vybrali zásoby vína 
na další dny. Hodový běh jsme 
odstartovali předhodovou zá-
bavou, kterou uspořádali stárci 
za účasti místní skupiny Eu!burg 
v sokolovně ve Starém Lískovci, 
jako každý rok přesně týden před 
vlastními hody.

Hlavní hodový týden začal 
středečním „žádáním“, kdy kaž-
dý stárek žádá rodiče své stárky 
o povolení účasti jejich dcery na 
hodech. Někdy po smlouvání, 
jindy po splnění zadaných úkolů, 
ale nakonec přece jen dali rodiče 
svým dcerám souhlas, a tak se le-
tos sešlo všech 20 párů. Ve čtvrtek 
odpoledne vyjeli stárci pro břízky – 
májky. V pátek ráno pak pro hlavní 
symbol hodů, vysoký smrk - máju. 
Za pomoci hasičů a za podpory 

městské policie ve Starém Lískovci 
ji stárci šťastně dopravili do Sta-
rého Lískovce. Mája byla tažena 
koňským spřežením pana Rudolfa 
Pazourka.

V pátek odpoledne za velkého 
zájmu dětí, mládeže a dospělých 
byla nazdobená mája dopravena 
na nové místo určení – nedaleko 
kostela. Stárci letos (poučeni loň-
skými patáliemi) předvedli při sta-
vění máje velkou vůli a zručnost.

Starolískovecké hody byly ofici-
álně zahájeny v sobotu 14. května 
odpoledne požehnáním hodům 
a vínu v kostele sv. Jana Nepo-
muckého. Před kostelem předal 
starosta naší městské části stár-
kům hodové právo. Průvod začal 
pod zamračenou oblohou, ale ani 
ta neodradila spoustu návštěvní-
ků, kteří se spolu se všemi stárky, 
muzikou i  pořadateli nakonec 
dočkali sluníčka, které vykouklo 
z opony mraků. Čelo průvodu tvo-
řili zástupci SDH a Orelské jednoty 
a nesli prapory naší městské části, 
SDH a Orlů. Na jednotlivých za-
stávkách se postupně připojovaly 
všechny stárky. Průvod ukončili 
stárci položením kytice k soše sv. 
Jana Nepomuckého v ulici Točné. 
Hodové veselí se přesunulo v so-
botu večer do areálu DTJ. K tanci 
hrála dechovka Ištvánci a areálem 

zněl po celý večer zpěv stárků i ná-
vštěvníků. Příjemnou atmosféru 
hodového večera navíc obohatili 
stárci o Českou besedu, kterou 
s přehledem zatančili.

Hody pokračovaly v neděli do-
poledne slavnostní mší v našem 
kostele za účasti krojovaných 
stárků. Odpoledne od 16 hodin 
si mohli všichni přijít zazpívat 
a zatančit s cimbálovou muzikou 
Mladí Burčáci. S napětím se čekalo 
na vystoupení malých tanečníků 
z našeho tanečního kroužku, kteří 
se stali s pásmem lidových tanců 
z Brněnska ozdobou nedělního 
podvečera. Stárci poté v podve-
černích hodinách znovu skvěle 
zatančili Českou besedu.

O tom, že Starolískovecké mladé 
hody jsou významnou společen-
skou událostí v naší obci s vysokou 
kulturní úrovní, svědčí také účast 
několika významných osobností 
– starosty městské části Vladana 

Krásného, místostarosty Jiřího 
Dvořáčka, místostarosty Nového 
Lískovce Jana Privarčáka, duchov-
ního otce Pavla Opatřila a zástup-
ců SDH.

Na závěr se ještě sluší podě-
kovat všem, kteří pro nás tento 
krásný zážitek, jímž bezesporu 
mladé hody ve Starém Lískovci 
jsou, připravili. Zejména Orelské 
jednotě ze Starého Lískovce, která 
za podpory statutárního města 
Brna a městské části Starý Lískovec 
tuto akci uspořádala. Dále všem 
stárkům i stárkám, dětem a kaž-
dému, kdo se svou pomocí a prací 
a účastí na letošních hodech podí-
lel. Poděkování patří i našim part-
nerským organizacím, a to SDH 
Starý Lískovec a Sokolům a Orlu 
Bohunice, městské policii a vedení 
ZŠ Elišky Přemyslovny.

Hlavní stárci –
Terezka Břicháčková a Petr Novotný

Josef Jaňura – Orel Starý Lískovec
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Pestrý duben na Labské

Čarodějnický slet na 
Bosonožské počasí navzdory

Učitelská výměna, návštěva 
dopravního hřiště, výlet do 
Osvětimi a spousta dalších 
aktivit. To byl duben na ZŠ 
Labská.

Návštěva ředitelů škol ze Slovinska
Na podzim byli někteří naši uči-

telé na stáži v několika školách ve 
Slovinsku a Rakousku. V dubnu si 
zase naopak několik ředitelů a uči-
telů škol ze Slovinska zvolilo naši 
školu k získávání poznatků o výuce 
v České republice. Celé setkání 

bylo koordinováno docentem Ji-
řím Matyáškem z Pedagogické fa-
kulty Masarykovy univerzity. Hosté 
navštívili celkem 5 vyučovacích 
hodin od 1. třídy až po 2. stupeň. 
Prohlédli si také celý areál školy 
a poobědvali ve školní jídelně. 
Při následném rozboru oceňovali 
zejména výuku angličtiny, množ-
ství odborných učeben a celkovou 
prostornost školy.

Čtvrťáci na dopravním hřišti
8. dubna se již podruhé třídy 

4.  A  a  4. B zúčastnily výuky na 

Poslední dubnovou noc se dějí 
již celé věky zvláštní věci: hodný 

a poctivý člověk může najít poklad 
ukrytý v jeskyni, které se právě v ten-
to den otevírají; zato zlé a podlé žen-
štiny (ve výjimečných případech 
i chlapi) se setkávají na tajuplných 
místech a provádějí tam nekalé věci, 
o kterých neslušno mluviti!

Zato u nás ve školní družině 
jsme strávili čtvrteční odpoledne 
28. dubna v pohodové a příjem-
né náladě. Počasí nám sice úplně 
nepřálo, ale to však byla určitě jen 
pomsta ostatních čarodějnic, že 
jsme hned v úvodu spálili jednu 
jejich kolegyni.

Hlavním bodem programu bylo 
opékání špekáčků, ale i rohlíků, 

chleba, dobrůtky marshmallow, 
či jen klacků, prostě v mnoha dě-
tech se rázem probudily skryté 
vášně. Ty ostatní využily volnosti 
a možnosti a převtělily se do hrá-
čů místní Zbrojovky, Barcelony či 
Realu, přenesly se v okamžiku do 
zámoří do NBA nebo na badmin-
tonové kurty s Petrem Koukalem. 
A z jiných se rázem stali pouliční 
umělci, malující po chodníku pra-
podivné symboly modrou křídou.

Zkrátka, každý si našel to své. 
A kdyby nás byl nevyhnal déšť - 
a starostliví rodičové – tak bychom 
tam byli až do hromadného odletu 
na sabat.

B. Vysloužilová, Školní družina 
při ZŠ Bosonožská

Labská umí dětem pomoci
Naše MŠ se zapojila v minulém 

roce do logopedického pro-
jektu, jehož cílem je podporovat 
přirozený vývoj řeči a  správné 
výslovnosti dětí hravou formou, 
s využitím různých logopedických 
pomůcek a materiálů.

Rozvíjeny jsou jak řečové 
schop nosti, tak sluchové, zrakové 
a hmatové vnímání, slovní zásoba 
a výslovnost. K tomu nám velmi 
pomáhá Klokanův kufr, který po-
můcky na rozvoj všech těchto ob-
lastí obsahuje, dále také sluchová 
pexesa, speciální pomůcka – rota-
vibrátor, PC s výukovými programy 
aj. Všechny tyto pomůcky využívají 
učitelky pro práci s jednotlivcem 
či skupinou, tak i  logopedka, se 
kterou úzce spolupracují rodiče 
i učitelé.

Nedílnou součástí našeho škol-
ního vzdělávacího programu je 
předčtenářská gramotnost, kde 
rozvíjíme schopnost porozumění 
textu a práci s ním. Děti mají také 

jednou týdně odpolední aktivitu 
Povídálek, kde dramatizují pohád-
ky, pracují s knihami a poslouchají 
četbu, hledají v encyklopediích 
a rozvíjejí svou fantazii a kreativitu, 
navštěvujeme také místní knihov-
nu Jiřího Mahena.

Naše školka má tu výhodu, že 
máme speciálně vybavenou tří-
du, ve které se nachází knihovna 
a logopedie a využíváme ji také 
v rámci projektových dnů, při práci 
s malou skupinkou dětí. V letoš-
ním roce jsme také vyzvali rodiče 
k možnosti přečíst dětem třeba 
svou oblíbenou pohádku či příběh 
z dětství a zapojit se tak do dění 
ve školce.

Všemi těmito aktivitami se sna-
žíme podpořit děti v předčtenář-
ské gramotnosti a vztahu ke knize, 
protože věříme, že kdo si najde 
v dětství cestu ke knize, většinou 
mu vydrží po celý život a to by-
chom našim dětem určitě přáli.

MŠ Labská

nově otevřeném dopravním hřišti 
na Riviéře. První část byla věno-
vána teorii v učebně, kde se děti 
seznamovaly s různými dopravními 
situacemi. Prakticky si své znalosti 
vyzkoušely jízdou na kole po do-
pravním hřišti. Touto návštěvou se 
žáci přiblížili získání cyklistického 
průkazu. Věříme, že se to při třetím 
a zároveň posledním výukovém dni 
všem povede!

Výuka I. stupně v přírodě
V týdnu od 19. 4. do 22. 4. žáci 

I. stupně vstřebávali ekologii všemi 
smysly na Červeném kopci. Letos 
na téma: výživa, luštěniny, přírodní 
zahradničení. Je totiž „Mezinárodní 
rok luštěnin“. Na stanovištích plnili 
zábavnou formou úkoly, které si 
pro ně připravili studenti SOŠ za-
hradnické Rajhrad – Ekologové. 

Dětem se v přírodní škole moc líbi-
lo a navíc získaly plno praktických 
dovedností, prožitků a znalostí.

Deváťáci na dějepisné exkurzi 
v Osvětimi

Jak jsou důležité přátelské kon-
takty mezi institucemi působícími 
v oblasti školství, se ukázalo bě-
hem dubna. Když bylo naší škole 
nabídnuto doplnit 11 volných míst 
na exkurzi do Osvětimi v pondělí 
2. května, neváhali jsme ani na 
chvíli. Výuka moderních dějin 
20. století má sice výhodu v tom, že 
většinu probíraných témat může 
pedagog žákům přiblížit pomocí 
bohatého filmového materiálu. 
Prožitek z přímé návštěvy místa 
jedné z největších lidských tragé-
dií však určitě zanechá v mladých 
lidech zážitek mnohem hlubší.
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Jak na bolavé nohy? Senioři už vědí
skryté bylinky v plátěných váčcích 
a předčítali si proroctví. Odpoledne 
jsme strávili poseze ním při špekáč-
ku, kávě a čaji z bylinek – lektvaru 
mládí. Společně jsme si zazpívali 
známé lidové písničky, připomenuli 
si zvyklosti tohoto zvláštního dne 
a zažili příjemné odpoledne. Už 
teď se těšíme na další čarodějnické 
setkání.

Zdravá chodidla aneb 
aby nohy nebolely

Naše nohy nás nosí každý den. 
Den za dnem nám slouží, aniž by-
chom jim často věnovali větší po-
zornost. Mnohokrát zapomínáme 
na jejich důležitost pro celé naše 
tělo, často uzavíráme nohy do ne-
foremných bot a nevědomky tak 
bráníme jejich možnostem nosit 
nás bez problémů celá léta.

12. dubna jsme v našem do-
mově pořádali besedu s lékárnou 
na téma zdravá chodidla a obuv. 
Součástí besedy byla diagnostika 
chodidel a prezentace různých 
pomůcek pro pohodlnou chůzi. 
Vyslechli jsme si zajímavé a zejmé-
na naučné informace jak navrátit 
našim nohám jejich vrozenou 
funkci a pečovat o ně.“

Kolektiv pracovníků DD Miku-
láškovo náměstí a ergoterapeut 

Lucia Mitanová

Vzpomínky na dobu nesvobody

Mnohdy nám zůstávají jenom 
vzpomínky a buďme rádi, že 

jsou. Nejsem tak stár, přesto mně 
dovolte, abych zavzpomínal. Jako 
rodák Starého Lískovce si pama-
tuji mnohé. Třeba že z naší pěkné 
školky Elišky Přemyslovny udělali 
Němci za 2. světové války v roce 
1943 vojenskou nemocnici, neboli 
lazaret pro svoje vojáky.

Různě jsme jako žáci směnovali 
ve škole v Bohunicích, až přišel rok 
1944. To už jsme museli chodit 
pěšky do měšťanské školy v Brně 
na Křídlovické ulici. To je první část 
vzpomínky.

To že jsme utíkali ze školy pryč, 
kdy bylo město Brno silně bombar-
dováno a několik stovek občanů 
při tom zemřelo. Také několik ob-
čanů Starého Lískovce zde necha-
lo svůj život. Blížil se konec války 

a nikdo nevěděl, kdy a jak válka 
skončí. Na to si občas vzpomenu, 
když jdu kolem pomníčku padlých 
v 1. a 2. světové válce ve Starém 
Lískovci.

Přišel duben, osvobození města 
Brna a Starého Lískovce. A hlavně 
květen, evropský mír. Co vojáků 
československých, ruských, pol-
ských či anglo-amerických muse-
lo zemřít pro naši svobodu. Tito 
vojáci také měli doma své milé 
a rodiny. Padli proto, abychom 
mohli svobodně žít. Na to nezapo-
meňme. Nechci vůbec politikařit 
nebo moralizovat. Říkali si spojenci 
a jedině tak mohli společně zvítě-
zit. To je druhá část vzpomínky, při 
které zdravím občany lískovecké 
lokality a přeji Vám hodně zdraví 
a vzpomínek.

František Doušek

Pieta na Točné
25. dubna při příležitosti 71. výročí osvobození se u pomníku na Toč-

né ulici sešli občané k uctění památky obětí padlých při osvobozování 
Starého Lískovce, Brna a republiky v roce 1945.

Miliony mrtvých, jejichž smrt vykoupila to, že stále existujeme jako 
národ a že hovoříme rodným jazykem již 71 let, nám ukládá nezapomínat.

Nezapomínat na dobu naší národní poroby a na oběti, které si naše 
svoboda vyžádala.

Věra Hádlíková Ondrášková, Rostislav Maleňák, Jaroslav Zelený
zastupitelé MČ Brno-Starý Lískovec

             

                                                   

 
                

                                             

                       

 

                                                  

                      

  

                                        

               
  

                 

  

                                                        
  

                                                           

                                        

                                                       

Vážení spoluobčané, kolegové a kamarádi.
 Rádi bychom Vás tímto pozvali dne 28. 5. 2016 
na slavnostní předání a křest nového zásahového
hasičského vozidla, které se budou konat na naší 

hasičské stanici na ulici Točná 5 ve Starém Lískovci.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
A KŘEST HASIČSKÉHO VOZIDLA

Program 28. 5. 2016 : 
13:00 Zahájení
14:00 Ukázka práce hasičů
15:00 Předání a křest hasičského vozidla
17:00 Ukázka práce hasičů

Ukázka a prezentace hasičských vozidel.

Můžete se těšit na grilované speciality
a pivo, které pro nás uvařil kamarád sládek.

Těšte se!
 Akce se zúčastní i naše spřátelené sbory

Výstava historických a současných hasičských
uniforem a příslušenství.

Celý den
18:00 - 19:00 Ukončení akce

Na malé a velké se srdečně těší
Výjezdová jednotka sboru

dobrovolných hasičů
Brno-Starý Lískovec

Senioři z domova důchodců na Mikuláškově náměstí by 
měli mít nyní zdravější nohy. Právě na jejich chodidla se 
zaměřila přednáška „Aby nohy nebolely“, která v domově 
zpestřila dubnový program. Měsíc pak obyvatelé domova 
zakončili tradiční čarodějnickou slavností.

První máj patří neodmyslitelně 
k jarním svátkům a vítání jara. 

Noc z 30. dubna na 1. května byla 
pokládána za magickou. Lidé věřili, 
že tuto noc se čarodějnice slétají 
na čarodějnický sabat.

Poslední dubnový čtvrtek se 
v našem domově od brzkého rána 
po chodbách, pokojích a společen-
ské místnosti nesl smích a kouzel-
nické formulky čarodějnic. S před-
stihem jsme si připomněli den 
pálení čarodějnic. Personál v ča-
rodějnickém převlečení navštívil 
klienty na pokojích, kde jsme hádali 
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Inzerce
 � Sháním dům ke koupi cena do 8 mil. Zahrada stačí malá. Děkuji. 
605 514 210
 � Rakouská realitní společnost hledá pro své klienty byty a domy 
ke koupi a pronájmu. I.E.T. Reality, s.r.o., nám. Svobody 18, Brno, 
info@iet-reality.cz, 800 111 711
 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltav-
ské 5. Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 � S přítelem hledáme ke koupi byt 2+kk – 2+1, oba pracujeme v Bo-
hunickém Campuse, bylo by tedy nejlepší, kdyby to bylo někde v okolí. 
Tel: 739 532 530.
 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení 
nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace 
zdarma na tel.: 724 304 603
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. 
Hanák Tel: 604 850 396
 �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!
 � Rekonstrukce bytů, jader, koupelen, práce. Zednické, obkladačské, 
instalatérské, sádrokartonářské. Tel. NONSTOP 777 141 165, 773 518 654
 � ŠATY – svatební a společenské půjčovna – prodej – komise. Mikuláško-
vo nám. 14, Po–Pá 14–18 hod. Facebook.com: šaty půjčovna – prodej 
na tel. 736 620 266

Krásná, červená, voňavá listová 
srdíčka jsou ideální na snídani. 

Díky hotovému těstu nezaberou 
mnoho času. Navíc nejsou pří-
liš sladká a dají vyniknout chuti 
jahod. Tak přeji dobré chutnání 
k rannímu hodování.
Co potřebujeme:
jedno balení rozváleného listové-
ho těsta, 100 g Lučiny, 1 ½ lžíce 
jahodové marmelády, 2/3 šálku 
jahod nakrájených na malé kostky
1 velké vejce rozšlehané se lžící 
vody, práškový cukr
větší vykrajovátko ve tvaru srdce
Jak na to:
Předehřejeme troubu na 200 °C. 
V misce smícháme Lučinu s mar-
meládou a dáme na chvíli chladit 
do ledničky. Pomocí vykrajovátka 
vykrajíme z těsta srdíčka, co nej-
více blízko sebe, abychom využili 
celý plát. Srdíčka přeneseme na 
plech vyložený pečícím papírem 
a klademe je 3 cm od sebe. V sr-
díčku ½ cm od kraje nakreslíme 

Jahodová srdíčka

ostrým nožem vnitřní srdíčko tak, 
abychom těsto zcela neprořízli. Na 
střed každého srdíčka přidáme 
umíchanou Lučinu a rozetřeme 
ji. Pak přidáme nakrájené jahody 
a dáváme pozor, aby zůstal okraj 
volný. Rozšlehaným vejcem potře-
me okraje. Pečeme v předehřáté 
troubě 15 minut, až okraje zlátnou. 
Necháme srdíčka vychladnout na 
mřížce a pak je posypeme mouč-
kovým cukrem.

Taťana Absolínová

Gourmet

Jak si za malou chvilku můžete vytvořit velmi unikátní grafický list, 
který ozdobí váš byt? Je to velmi snadné. Z procházky si donesete 

pěknou travinu nebo větev se zajímavými listy. Ještě potřebujete bílý 
tužší papír a hobby sprej v jemném odstínu.

Pracujte venku, nezamoříte si byt nepříjemnými výpary! Pracovní 
plochu ochraňte novinami a na sebe si oblékněte staré tričko. Je jasné, 
že při práci nebudete kouřit! Rostlinu k papíru nepřilepujte páskou, byla 
by na obrázku vidět. Nesprejujte blízko papíru, nanesla by se příliš velká 
vrstva barvy a také by se mohla rostlina odfouknout. Nepřehánějte to 
s barvou, obrázek by měl být lehký a vzdušný. Než si obrázek zarámujete, 
nezapomeňte si ho v pravém rohu podepsat. Je to přece vaše grafické 
dílo! Zbývá teď jen vybrat obrázku pěkné místo na stěně.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Malování sprejem

Den Země vrátil i dospělé do dětství

Na konci dubna zaplnili zahra-
du Linky děti i dospěláci, kteří 

přišli na Den Země. Mottem naší 
letošní oslavy svátku Země bylo 
„neopouštěj staré věci pro nové…“, 
a tak jsme připravili spoustu tvo-
řivých aktivit, ve kterých děti pro-
měňovaly zdánlivě nepotřebné 
věci na hračky, hry či hudební 
nástroje. Pro mnohé dospělé to 
byl malý návrat do dětství – vzpo-
mínáte na vyrábění domečků pro 
panenky z krabic od bot, skládání 
papírových kelímků, motání bam-
bulí, přebírání provázku, bzučící 
knoflík na šňůrce? To všechno se 
tu dalo vytvořit.

A prostor dostalo i šití oblečení 
a kabelek z odložených oděvů, ře-
zání pilkou a zatloukání hřebíků při 

výrobě chrastícího hudebního ná-
stroje, A navíc nechybělo oblíbené 
pečení bochánků a pletýnek z da-
lamánkového těsta, tkaní rohože 
na zahradním stávku, posezení 
v zahradní kavárničce s hernou 
a knížkami, šachy či logik v retro-
herně a obležený stánek nadace 
Veronica se zajímavými materiály.

Na vše dohlížela dětmi proná-
sledovaná lama, koník, letošní sle-
pičky, králíci v králikárně a morčata 
na pohlazení.

Díky našim dobrovolným po-
mocníkům z řad veřejnosti, ve-
doucích i starších dětí z kroužků 
i díky milým návštěvníkům bylo 
slunečné odpoledne v zahradě 
pohodové a vydařené.

Zdeňka Sitarčíková
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- vedení účetnictví, daňové evidence
- kompletní zpracování mezd
- služby daňového poradce
- možnost vedení účetnictví formou vzdáleného  

přístupu ke klientovi
- zastupování na úřadech
- účetní systém Pohoda, firma pojištěna

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
U Leskavy 787/29, 625 00 Brno 
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
30. 5.–3. 7. – Speciality z jahod – Ochutnejte jahodové pokrmy
27. 5.–19. 6. – Ohňostrojné menu 
18. 6. – Ohňostrojný Epilog na Špilberku – Rezervujte si místo 
na letní terase. Možnost zakoupení konzumačního lístku za 190 Kč.
1. 6. – Den dětí – Pro děti pohár ZDARMA.
19. 6. – Den otců – Zveme všechny tatínky na speciální menu.
30. 6. – Ukončení školního roku 
22. 7. – Letní noc hotelu Myslivna – Začátek v 17.00 hodin na terase. 
Hudba v podání DJ Chabičovského. Doprovodný program.  VSTUP ZDARMA.
26. 8. – Oheň na ukončení prázdnin – Od 16.00 hodin na terase hotelu. 

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

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

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

montessori skolkav

• nabízíme kvalitní péči 
v připraveném prostředí
• vycházíme z odkazů 

a principů Marie 
Montessori

• plně respektujeme 
individualitu dítěte

• dětem poskytujeme možnost 
maximální samostatnosti 

a rozvoje osobnosti
• nabízíme zdravou stravu

• máme připravený program
• k dispozici velká zahrada

www nejkrasnejsisvet cz• •

nejkrasnejsi

svet
v

vi iv

POPŮVKY u BRNA,
Vintrovna 403/3
664 41 Popůvky, tel.: 516 116 600

ČESKÁ u BRNA, Česká 182, 664 31 Česká
tel.: 541 211 539, e-mail: ceska@kola-online.cz

Po–Pá
9:00–19:00 hod.

So
9:00–13:00 hod.

byt k prodeji 2+1 s lodžií,
po rekonstrukci kuchyně 
a ve velmi čistém stavu. 
Jedná se o byt na ulici 
Vltavská. Celková plocha 
bytu je 62 m2. Dům je po celkové revitalizaci. 
Info o ceně u RK. volejte pro domluvení prohlídky 
na 603 161 881 Dvorský Petr. www.reality-lionix.cz


