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Vážení spoluobčané, loni v říjnu 
jsem vám ve Zpravodaji před-

ložil výsledky ankety o možnosti 
zavedení rezidentního parkování 
v naší městské části. Ankety se 
tehdy zúčastnilo 398 respondentů, 
52 procent z nich bylo pro zavede-
ní tohoto systému a 48 proti. Díky 
anketě jsme od vás také dostali 
řadu cenných podnětů, které se 
týkaly parkování.

Současně jsem slíbil, že si jako 
městská část necháme vypracovat 
studii, která nám napoví, zda je 
zavedení „modrých zón“ pro zdejší 
obyvatele výhodné, či nikoliv.

V tuto chvíli je tato studie těs-
ně před dokončením a brzy bude 

radnici předána. Výsledky 
samozřejmě zveřejníme 
hned, jak to bude možné.

I kdyby však byly výsled-
ky studie jakékoliv, nemusí-
te mít obavu, že další osud 
parkování ve Starém Lís-
kovci s vámi neprojednáme. O pří-
padném zavedení, či nezavedení 
rezidentního parkování chceme 
vést širokou diskusi se všemi našimi 
občany, kteří o to projeví zájem.

V této souvislosti mám pro naše 
motoristy jednu dobrou zprávu. 
Slíbili jsme, že vybudujeme nová 
parkoviště na ulici Labská a Kyjev-
ská. Aktualizace územního plánu 
dopadla úspěšně, projekt je hotov 

a  financování zajištěno. 
V této chvíli zahájily Brněn-
ské komunikace výběrové 
řízení na zhotovitele.

Pokud půjde vše podle 
plánu a nenastanou ne-
předvídatelné komplika-

ce, mohlo by se už v červnu začít 
stavět. Je mi jasné, že přesto, že 
to budou velkokapacitní parkovi-
ště, nevyřeší aktuální nedostatek 
parkovacích míst. V každém pří-
padě však zásadně uleví přilehlým 
ulicím.

V návaznosti na tuto informaci 
bych rád vysvětlil jednu záležitost. 
Někteří občané se na nás obracejí, 
proč místo klasického parkoviště 

na tomto místě nebudujeme par-
kovací domy s větší kapacitou. Bo-
hužel, pod oběma těmito pozem-
ky vede vysokotlaký přívod plynu 
do města Brna, který má ochranné 
pásmo 50 m na každou stranu. 
V tomto ochranném pásmu nelze 
stavět žádné pevné, ani dočasné 
budovy. Proto nebyla jiná možnost 
než klasické parkovací plochy. Nic-
méně, buďme rádi i za ně.

Na závěr mi dovolte, abych vás 
srdečně pozval na tradiční Staro-
lískovecké mladé hody, které se 
konají 13.–15. května.

Přeji vám všem slunečný květen 
a hodně zdraví

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
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Opět jsme přivítali nové 
občánky

V pyžámku

Po dlouhé pauze vynucené kovidem se v naší městské části 
opět konalo vítání občánků.

Pokud se chcete se svým děťátkem i vy příště zúčastnit tradičního 
obřadu, je třeba zapsat je do seznamu nově narozených dětí. Městská 

část totiž informace o narození dětí automaticky nedostává.
Kontaktujte prosím Márii Liptákovou na emailu maria.liptakova@ 

staryliskovec.cz, telefonicky na čísle 547 139 209 nebo 547 139 211.
(taz)

V PYŽÁMKU je kreativní projekt 
určený pro děti mateřských 

škol. Zadání je jednoduché! Vy-
myslete a napište s paní učitelkou 
krátký pohádkový příběh, který 
může být poučným i pro další děti 
školkového věku. Poté nakreslete 
obrázky, které ilustrují napsaný 
příběh, a ostatní nechte na nás!

My příběh sestříháme, náš herec 
pohádku před kamerou přečte 
a jeho projev budou doprovázet 
obrázky, které děti nakreslily. Vý-

sledné video bude večerníčkové-
ho formátu, kde budou v úvodu 
představeny děti – autoři a jejich 
mateřská školka. Poté bude násle-
dovat samostatný příběh.

Výsledná videa budou mezi 
sebou soutěžit a vítěze odmění 
paní primátorka JUDr. Markéta 
Vaňková, která nad touto soutěží 
převzala záštitu. Finančně tuto akci 
podpořilo i statutární město Brno.

Více na vPyzamku.cz
Jaromír Kučera, Točte s námi, z. s.

KOLEJE A ZELEŇ. V tunelu dělníci pokládají kolejnice. Už jich položili 
více než 200 metrů. Následně začnou instalovat zabezpečovací zařízení, 
ovládání výhybek, kamerový systém, osvětlení, informační systémy nebo 
požárně bezpečnostní zařízení. Celá stavba tramvajové trati ke kampusu 
bude hotová na konci letošního roku. Trať bude mít 912 metrů.  (taz)

Tramvaj do kampusu: 
v tunelu se pokládají koleje
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Nalejvárna aneb intenzivní kurz k přijímačkám

Duben ve školní družině 
Bosonožská

Ema Habrovcová uspěla 
na poli výtvarného umění

Zkušenost s přípravou žáků 9. ročníku 
z minulých let nás motivovala k inicio-
vání změny a inovace v roce letošním. 

Žáci se v posledních dvou „kovidových“ le-
tech nemohli prezenčně soustavně připra-

vovat na přijímací zkoušky, výuka fungovala 
online, a tak byli vpuštěni do školy po skupinách 
pouze na přípravu k přijímacím zkouškám. To 
se neuvěřitelně osvědčilo: důsledkem tohoto 
modelu byla nad očekávání vysoká úspěšnost 
žáků u přijímacích zkoušek a jasný důvod pro 
zopakování této přípravy i letos.

Připravenost žáků na budoucnost je pro nás 
zásadní prioritou, a tak v rámci posledního roč-
níku ZŠ žákům nabízíme kroužek Přípravy na 
přijímací zkoušky, kde si v průběhu roku opaku-
jeme učivo z Č. j. a M za celou školní docházku. 
Finále tohoto snažení je Intenzívní přípravný 
kurz těsně před termínem přijímacích zkoušek.

Žáci dochází do školy pouze na dva dvou-
hodinové bloky matematiky a češtiny, kde pod 
dohledem vyučujících vypracovávají cvičné testy 
k přijímacím zkouškám. Na jakékoliv případné 
nejasnosti se můžou ptát a rozebírat jednotlivé 
postupy a možnosti řešení zadaných otázek. 

Navíc si ve známém prostředí vyzkouší i atmo-
sféru na zkouškách a nacvičí způsob řešení testů.

Je příjemné vidět, jak se žáci snaží a aktivně 
zapojují do věcí, na kterých jim záleží. Výsledek 
intenzívního kurzu se projevil ve vyšší úrovni 
vědomostí žáků, která se odráží i ve vyšších po-
čtech bodů získaných při přijímacích zkouškách.

Podle rčení: „Těžko na cvičišti, lehko na bojiš-
ti,“ či „Štěstí přeje připraveným,“ už jen můžeme 
přát žákům pevné nervy a spoustu úspěchů 
na jejich následné cestě ke středoškolskému 
vzdělání.

Jiří Koudelka a Jiří Macháček, ZŠ Bosonožská

V družině si pravidelně a rádi čteme, proto jsme se do-
mluvili s Knihovnou Jiřího Mahena ve Starém Lískovci, ve 
které nám paní knihovnice už popáté v tomto školním roce 
uspořádala besedu. 

Ta poslední, v měsíci dubnu, 
byla zaměřená na velikonoční 

svátky a také na poslední dubnový 
den - pálení čarodějnic. Paní kni-
hovnice nám četla i o ostatních 
tradicích, které se právě u těchto 
svátků dodržují, a také jsme se do-
zvěděli zajímavé poznatky o histo-
rii. Na závěr máme vždy možnost 
nahlédnout do prostor knihovny, 
kde se knihy půjčují, dozvědět se 
jakým způsobem se knihy půjčují 
a také si knihy prolistovat a popře-
mýšlet, kterou z knížek bychom si 
rádi půjčili domů. Knihovně Jiřího 
Mahena tímto velice děkujeme za 
spolupráci s naší školou. Věříme, že 

i díky těmto aktivitám vzroste po-
čet čtenářů, kteří budou knihovnu 
navštěvovat.

V měsíci dubnu jsme také slavili 
svátky jara – Velikonoce - a protože 
ve školní družině velice rádi vyrábí-
me a neustále něco tvoříme, uspo-
řádali jsme družinové velikonoční 
dílničky. V jednotlivých odděleních 
si děti vyrobily například veliko-
noční věnečky, sádrové magnetky 
nebo si zasely velikonoční osení. 
Všechny tyto výrobky si děti od-
nesly domů, aby jim pak po celé 
Velikonoce zdobily jejich domovy.

Jana Večeřová
ŠD při ZŠ Bosonožská

V minulém čísle Starolískoveckého zpravodaje naše škola in-
formovala veřejnost o úspěších hudebně nadaného Tomáše 
Dvořáka, žáka 7. třídy ZŠ Bosonožská. Tentokrát bych vám 
ráda představila zase žákyni třídy 6. C, Emu Habrovcovou.

Ema se na podzim zúčastnila 
výtvarné soutěže Voda štět-

cem a básní (Barvy vody), kterou 
vyhlásil, s. p. Povodí Moravy. Její 
akvarel s názvem „Ledňáček – říč-
ní drahokam“ získal v listopadu 
ocenění ve své kategorii.

Teď na jaře zaznamenala tato 
talentovaná žákyně na poli malo-
vání další úspěch. Ema totiž získala 
ve 22. ročníku celostátní výtvar-
né soutěže „Příroda kolem nás“ 
Správy NP Podyjí 1. místo svým 
ztvárněním volavky zrcadlící se při 
lovu ve vodní hladině. Konkurence 
byla obrovská – tentokrát porot-
ci vybírali z více než patnácti set 
obrázků a výtvarných děl nejlepší 
práce v této soutěži. Zapojili se 
do ní mladí výtvarníci ze 190 škol 
a školek z různých míst po celém 
Česku!

Na práce letošních vítězů všech 
kategorií se můžete podívat také 
ve fotogalerii na webu Národní-
ho parku Podyjí na https://www.
nppodyji.cz/priroda -kolem -nas-
-vysledky-22-rocniku -vytvarne-
-souteze. A  pokud budete mít 
cestu za poznáním tohoto koutu 
překrásné přírody naší jižní Mo-
ravy, můžete si třeba naplánovat 
i prohlídku výstavy vítězných prací 
v návštěvnickém středisku v Čí-
žově – ta zde bude k vidění až do 
konce sezóny. Jistě Emin obraz 
nepřehlédnete.

Emo, dovol nám, abychom ti 
i touto cestou znovu blahopřáli 
k tak významným úspěchům na 
poli výtvarného umění.

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská 9
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Život na ZŠ Labská

Ukrajinské děti se budou učit česky

Na naší Základní škole Labská se naplno rozbíhá běžný školní 
život a důkazem toho je také spousta nejrůznějších aktivit. 
Děti se pilně snažily při uzavírání známek, ale také jsme se 
během prvních dvou měsíců společně zúčastnili mnoha 
zajímavých akcí. Přinášíme krátký přehled některých z nich.

Vzdělávací pořad Pohádka 
o panu Šnofousovi, kterého 

se zúčastnily děti z 2.B, byl zaměře-
ný na poznávání domácích zvířat, 
dětem přiblížil výrobu základních 
potravin a žáci si také vyzkoušeli, 
jak se píše husím brkem.

Zajímavý zážitek čekal na 
naše prvňáčky. Paní učitelky pro 
ně připravily projektový den 
o masopustu. Žáci se seznámili 

s tradicemi, zábavnou formou si 
procvičili tvoření a řešení tematic-
kých slovních úloh, seznámili se 
s pojmy polovina, čtvrtina. Zvládli 
i řazení koláčů a dalších obrázků 
podle velikosti, vyhledávání pís-
men a skládání slov, vázání jitrnic, 
skládání puzzle, naučili se tanec 
princezen nebo tanec s balon-
ky, vyráběli si záložku do knížky, 
představovali si své masky a pl-

nili mnoho zajímavých úkolů. Na 
závěr nechyběla sladká odměna 
a každý žáček si odnesl diplom 
na památku.

Před jarními prázdninami se 
děti ze 4. až 7. tříd seznámily s ge-
niálním renesančním umělcem 
a vynálezcem Leonardem da Vinci. 
Prostřednictvím umělců ze skupi-
ny Pernštejni se seznámily nejen 
s Leonardovým životem, ale také 
si mohly vyzkoušet desítku jeho 
vynálezů na interaktivní výstavce.

Na děti z prvního stupně i na 
žáky druhostupňové čekaly cel-
kem tři lyžařské kurzy v Jeseníkách 
a Orlických horách. Týden lyžování 

i společných zážitků si děti nemoh-
ly vynachválit.

Po dvou letech se žáci naší školy 
také vrátili k projektu Příběhy na-
šich sousedů, který zaštiťuje spo-
lečnost Post Bellum. Šestice žáků 
ze třídy 7.A se pod vedením paní 
učitelky Cendelínové vydala po 
stopách vyprávění pamětnice, její 
životní příběh postupně zpracují 
a svoji práci pak představí v rámci 
slavnostního odpoledne na Staré 
radnici.

Celá řada aktivit nás čeká také 
v následujícím měsíci, ale o tom 
až příště.

Pedagogové ZŠ Labská

Odbor školství a mládeže Magistrátu města 
Brna ve spolupráci s Waldorfskou školou 

Brno, Plovdivská 8, a Základní školou Brno, Ar-
ménská 21, oznamuje, že od 2. 5. 2022 budou 
otevřeny třídy/adaptační skupiny pro děti/cizin-
ce z Ukrajiny ve věku 6 – 15 let, a to za účelem 
zvládnutí základů českého jazyka. Tyto třídy se 
otevírají proto, aby se děti z Ukrajiny mohly od 
1. 9. 2022 zapojit do výuky v běžných třídách 
na brněnských základních školách.

Zřízením těchto tříd/adaptačních skupin 
chce město Brno podpořit aktivity pro rozvoj 
jazykových dovedností v českém jazyce. Výuka 
bude probíhat od 2. 5. do 30. 6. 2022.

Nově otevřené třídy/adaptační skupiny od 
2. 5. 2022:
1. Adresa vzdělávacího centra: Společensko-

-kulturní centrum Rubín, pracoviště Rubínek, 
Poznaňská 10, Brno -Žabovřesky

 Zajištění péče: Waldorfská škola Brno – střed-
ní škola, základní škola a mateřská škola, 
příspěvková organizace, Plovdivská 8, Brno-
-Žabovřesky
Kontakt pro přihlašování dětí: Eva Rotho-

vá, e -mail sekretariat@waldorf -brno.cz, tel. 

731 543 396, 511 118 311. Maximální počet 
účastníků: 50. Přihlášky jsou přijímány od 
25. 4. 2022
2. Adresa vzdělávacího centra: Purkyňova 101 

(budova pojišťovny Generali, a. s.)
Zajištění péče: Základní škola Brno, Arménská 

21, příspěvková organizace
Kontakt pro přihlašování dětí: Mgr. Alena 

Procházková, email: ukrajina@zsarmenska.cz, 
tel. +420 732 151 220. Maximální počet účastní-
ků: 270. Přihlášky jsou přijímány od 25. 4. 2022

Відділ освіти та молоді міста Брна у співп-
раці з Вальдорфською школою міста Брна, 
Plovdivská 8, та Початковою школою Брно, 
Arménská 21, повідомляє, що з 2. 5. 2022 року 
будуть відкриті класи / адаптаційні групи для 
дітей / іноземців з України у віці з 6 до 15 
років, а то з метою оволодіння основ чеської 
мови. Ці класи відкриваються для того, щоб 
діти з України з 1. 9. 2022 року могли брати 
участь у звичайній програмі початкових шкіл.

Створюючи ці класи/адаптаційні групи, 
місто Брно хоче підтримати діяльність з роз-
витку мовних навичок чеської мови. Заняття 

триватимуть з 2 травня по 30 червня 2022 
року.

Нововідкриті класи / адаптаційні групи з 
2. 5. 2022 року:
1. Адреса освітнього центру: Соціально-

-культурний центр Рубін, відділення 
Rubínek, Poznaňská 10, Brno -Žabovřesky

 Надання допомоги: Вальдорфська школа 
міста Брна - середня школа, початкова 
школа та дитячий садок, фінансована ор-
ганізація, Plovdivská 8, Brno -Žabovřesky
Контакт для реєстрації дітей: Ева Ротго-

ва, е -майл sekretariat@waldorf -brno.cz, тел. 
731 543 396, 511 118 311. Максимальна кіль-
кість учасників: 50. Заявки приймаються з 
25. 4. 2022 року
2. Адреса навчального центру: Purkyňova 101 

(будівля страхової компанії Generali, a. s.)
Надання допомоги: Початкова школа Брно, 

Arménská 21, фінансована організація
Контакт для реєстрації дітей: Mgr. Алена 

Прохазкова, е -майл: ukrajina@zsarmenska.cz, 
тел. 732 151 220. Максимальна кількість учас-
ників: 270. Заявки приймаються з 25. 4. 2022 
року

Projekt Jedlá EKO zahrada
Studenti EKO GYMNÁZIA se rozhodli zapojit 

do projektu Jedlá zahrada. Projekt pojali 
zajímavým a praktickým způsobem, který dělá 
okolí školy hezčí a příjemnější. V plánu mají 
opravu altánu, který byl studenty v předešlých 
letech postaven, ale střecha potřebuje drobné 
úpravy. Ta je totiž úplně proděravělá, protože se 
na ní ne úplně pěkně vyřádili malí vandalové. 
Altán bude následně sloužit k výuce na čers-
tvém vzduchu. Dále byly kolem altánu a před 
školou vysázeny různé bylinky a rostliny plodící 

ovoce. Zasadí se například maliny, borůvky, 
máta, meduňka nebo rozmarýn.

Závěrečnou akcí v rámci projektu Jedlá zahra-
da je červnová Zahradní slavnost, kterou chtějí 
studenti rozšířit i před školu. Opravený a oze-
leněný altánek poslouží jako místo k posezení, 
kde si návštěvníci pochutnají na výpěstcích 
z jedlé zahrady. Návštěvníci se mohou těšit na 
levandulovou limonádu, mátový čaj a mnoho 
dalšího.

Eliška Babáková, studentka EKO GYMNÁZIA



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czKvěten 2022 5

100 let Orla ve Starém Lískovci
Letošního roku slaví orelská jednota ve Starém Lískovci 100 let od svého 

založení. Ačkoli jednota zatím nedisponuje žádným vlastním zázemím, 
tak po svém obnovení v 90. letech je v naší čtvrti nevýznamnějším 
kulturním a společenským činitelem, a to zejména díky třem mužům 
Jiřímu Chaloupkovi staršímu, který byl iniciátorem obnovy jednoty 
a také dlouholetým starostům jednoty Janu Turčínkovi staršímu a Jo-
sefu Jaňurovi. Každoročně je hlavním pořadatelem nemalého množství 
akcí: Starolískoveckých Ostatků, Mladých hodů, Dětského dne, Letní 
noci a Kateřinského koštu. Dříve tradiční Vinobraní, se díky covidovým 
opatřením přetvořilo v obnovenou tradici pořádání Starolískoveckých 
(starých) hodů, protože jarní termíny mladých hodů proběhnout nemohly. 
Mimo kulturní akce se jednota věnuje amatérskému sportu. Pravidelně 
pořádá Sportovní den, turnaje ve futsalu, bowlingový turnaj a další. 
Žádná z těchto aktivit by nemohla proběhnou za dlouhodobé finanční 
podpory městské částí, za kterou děkujeme.

Jan Turčínek, člen Rady městské části

Jarní úklid
Vážení a milí spoluobčané, jaro se nám rozbíhá v plném proudu. Jistě 

většina z nás tuto dobu využívá k úklidu a likvidaci zbytečných věcí. 
K tomuto účelu nám slouží kontejnery na komunální a tříděný odpad, 
které jsou dostupné na řadě míst v naší městské části. Pokud se setkáte 
s tím, že některé barevné kontejnery jsou plné, je možnost prostřednic-
tvím mobilní aplikace na čtení QR kódů, uvedených na sběrné nádobě, 
poslat zprávu přímo na SAKO, které zajistí svoz. Pokud nejste příznivci 
těchto moderních technologií, pak vytříděný odpad vhoďte do běžného 
komunálního kontejneru. Takto se nám nebude větrem odpad tolik šířit 
do míst, kde jej nikdo z nás určitě nechce. A na závěr – sběrné středisko 
odpadu na ulici Vltavská je v provozu tak, jak jste zvyklí. I tam vám ochotně 
poradí, jak ekologicky postupovat při likvidaci odpadu.

Jan Zlámal, zastupitel MČ Starý Lískovec za KDU ‑ČSL

Náš zuřivý reportér
Egon Erwin Kisch (1885-1948) byl pražský německy píšící novinář, 

investigativní žurnalista a spisovatel židovského původu, známý svou 
přezdívkou Zuřivý reportér. Byla to právě jeho touha být u všeho, vše 
vidět a vyzkoušet, která mu tuto přezdívku přinesla. Přestože si nikdy 
ve svých reportážích nebral servítky, vždy dodržoval zásady novinářské 
etiky a držel se svého kréda, že: „Reportér nemá tendence, nemá co 
ospravedlňovat a nemá stanoviska.“

Žurnalistická etika je shrnutím norem, které se uplatňují v žurnalistice. 
Patří sem především etické kodexy, aby novinářům poskytly vodítka, jak se 
rozhodovat v každodenních etických otázkách. V novinářské etice se stře-
tává svoboda slova (zaručená v ČR článkem 17 Listiny základních lidských 
práv a svobod) s obecnou mírou vkusu, ochranou soukromí, ochranou 
práva na čest a důstojnost a zodpovědným hledáním objektivní pravdy.

Pozorní a věrní čtenáři ze Starého Lískovce určitě zachytili v poslední 
době články zveřejněné ve Starolískoveckém zpravodaji postrádající 
mnohé znaky žurnalistické etiky, zejména objektivního hledání pravdy. 
Kdyby tak voliči slyšeli, jakým způsobem se autoři těchto příspěvků 
prezentují na jednáních zastupitelstva, jak dehonestují starostu, a tím 
i celé zastupitelstvo, a vlastně celou obec. Ve snaze umocnit svá svatá 
přesvědčení vtělují je sofistikovaně do místního média. Ano, opozice je 
zdravá a v rámci demokracie i potřebná, ale také zde je potřeba dodržovat 
základní etická kritéria slušného chování.

A tak si závěrem musím povzdechnout, že máme ve Starém Lískovci 
rovněž Zuřivého reportéra, na něhož však pyšní být nemůžeme, protože 
jeho „zuřivost“ vykazuje úplně jiné, opačné, až psychopatické symptomy, 
než kterými oplýval Egon Erwin Kisch a který by okamžitě reagoval.

Miloslav Jůzl, radní a zastupitel MČ Starý Lískovec
Ivan Mokrý, radní a zastupitel MĆ Starý Lískovec

Nový veřejný park
Po dvou letech výstavby tramvajové trati do kampusu se starý ne příliš 

pěkný park v prostoru Mikuláškova náměstí objevuje v novém hávu. 
Krajinářská architektka ing. Alžběta Kalábová vytvořila místo přizpůso-
bené dnešním funkčním a designovým potřebám. Monotónní prostředí 
ekologicky pusté, které postrádalo jedinečnou identitu, nahradila pro-
jektantka výsadbou z bezmála 300 kusy nově navržených stromů a 2000 
kusy keřů. Obohatí významně prostorný, souvislý pás zeleně navazující 
na výsadbu v okolí Fakultní nemocnice.

Stromové háje a kombinace lineárních dřevnatých výsadeb tvoří pozadí 
pro rozlehlost travnatých ploch. Obnova zeleně nebyla jednoduchým 
úkolem, ale spoluprací projektantů a realizačních firem se podařilo zacho-
vat co největší počet perspektivních stromů. Byl zde navržen stupňovitý 
systém vegetace, který zvyšuje propustnost při ochlazování prostoru. 
Keřové patro a výsadba stromů se skládají ze směsi původních a měst-
ských druhů. Bude zde vysazeno asi 20 druhů dřevin a křovin: borovice, 
jasany, javory, duby, hlohy, jabloně, švestky, jírovce, muchovníky, které 
zjara hojně kvetou bílými drobnými a voňavými hvězdicovitými květy, 
jerlíny s velkým množstvím malých kvítků, liliovníky s nádhernými velkými 
květy. U nově budované zastávky jsou navrženy platany, jasany a javory 
tak, aby výsadba nenarušila další plánovanou výstavbu a nemuselo se 
zde v budoucnu kácet. Celý prostor bude doplněn novým sjednoceným 
mobiliářem. Podařilo se do prostoru začlenit i discgolfové hřiště. Vzniká 
tu nový rekreační, sociální, estetický a ekologický zelený prostor.

Už teď v jarních měsících se můžeme se těšit z proměny v dynamický 
a neustále se měnící park. Doufám, že nabídne nové zážitky obyvatelům 
i návštěvníkům, kteří budou prostor každý den užívat.

Taťana Absolínová členka Rady MČ, předsedkyně Komise 
životního prostředí, Božena Malová členka Zastupitelstva MČ, 

členka Komise životního prostředí

Přijďte na Mladé hody
Poslední dva roky kvůli pandemickým omezením nebylo možné uspo-

řádat plnohodnotné Mladé hody, které vždy v polovině měsíce května 
rozehrály a roztančily naši městskou část především ve staré zástavbě 
a v okolí lískoveckého kostela.

V letošním roce se všichni těšíme na ty staré známé jarní hody s prů-
vodem obcí, májou naproti kostelu a večerními zábavami.

Hody nejsou jen o stavění máje, březových májek u domů, ze kterých 
vycházejí stárky, sobotním pochodem krojovaných a hlučném veselí. 
Hody jsou především oslavou patrona, kterému je zasvěcen lískovecký 
kostel – svatému Janu Nepomuckému. Oslava patrocinia bude při obou 
mších svatých, ale především té, která začíná v 9.30 hodin. Všichni jste 
srdečně zváni.

Stanislav Skřička, člen Rady MČ

Stavební trable zřejmě neskončí
S finišující stavbou prodloužení šaliny do kampusu spoustu lidem 

spadne kámen ze srdce, bohužel ale zřejmě to není vše. Nejenom, že se 
plánuje prodloužení trolejbusové linky kolem Leskavy k nově vybudované 
železniční zastávce, tak je v plánu i megalomanská stavba bytů v prostorů 
Západní brány, tj. mezi ulicemi Jihlavská a U Penzionu. Lokalita je dle 
územního plánu určená i pro výškové stavby a intenzivní zástavbu, protože 
jejich výstavba by nenarušila panorama města. To znamená, že zde můžou 
vyrůst desítky metrů vysoké obytné domy, které by měli pojmout až 1 000 
bytů, tedy zhruba 3 000 nových nájemníků naše Starého Lískovce. Je na to 
naše městská část připravena, z hlediska občanské vybavenosti, dopravy? 
Nás jenom zaráží, proč se k tomu nevede žádná debata ve veřejném pro-
storu? Pěvně věříme, že se v následujících měsících proběhnout diskuse 
s občany, kdy jim bude vše představeno a prodiskutováno!

David Růžička, Pavel Šimánek, Miroslav Plch
(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů
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Inzerce
 � Přijmeme pracovní sílu na zkrácený úvazek do prodejny dětského 
zboží. Tel: 607 121 117 ve Starém Lískovci.

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.

 �  Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 �  Psí salón Čeníšek nabízí koupání, česání, stříhání a trimování i velkých 
plemen psů na adrese Lány 7, Brno-Bohunice. V nabídce také široký 
výběr šamponů a hřebenů. Tel.: 607126523, www.psisaloncenisek.cz

 �  ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety 
DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastínění lodžie, sítě proti hmyzu. Akční 
sleva 20 %. Tel.: 605 374 881, www.domove.cz

 �  Vyměním SB 2+1 v Brně-Černovicích za SB 2kk ve Starém Lískovci. 
Tel.: 776 364 133.

 �  Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

 �  „PEDIKÚRA“ provádím, mohu přijet kamkoliv, z pohodlí domova. 
Tel. 702 862 428, Klocová

 �  Vyměním 2+kk po rekonstrukci ve Starém Lískovci, nízký nájem a nízké 
zálohy. V domě je možnost pečovatelské služby, za 2+1 nebo 3+1 ve 
Starém Lískovci. Doplatek dle stavu a velikosti bytu. Tel.: 704 113 492.

 �  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI, MYTÍ OKEN (včetně případného sundání a pověšení záclon), 
ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domácnosti,…  to vše Vám nabízí 
rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na 
všem se domluvíme.

 �  MALBY 21 Kč/m², nátěry dveří 450Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábra-
dlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, sádrokartony, podlahy, 
elektřina, voda. Živnostníci pro STARÝ LÍSKOVEC. Tel: 606 469 316. 
Platba hotově = sleva 250 Kč! www.maliribrno-hezky.cz.

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, e-mail: 
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz 

 �  SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika ZDARMA! 
Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, Tel.: 608 880 107.

Šikovné ruce
Papírové košíčkyZapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte na 

soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 15:
Při používání dohledových kamerových systémů se záznamem musíte 
respektovat soukromí nájemníků i návštěvníků domu.
Víte, které zákony upravují ochranu osobních údajů a znáte 
význam pojmů „souhlas“, „srozumitelnost“ a „dobrovolnost“?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení 
Městské policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné 
odpovědi budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu 
jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku 
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení.

Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravo-
daje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno:
www.mpb.cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Do vaší domácnosti, ale i auta či garáže doporučujeme instalovat 

„Práškový hasicí přístroj ABC“, kterým je možné hasit pevné látky, kapa-
liny, plyny, elektřinu apod.

 – Práškový hasicí přístroj 6 kg – P6Th – nejvhodnější hasicí přístroj do 
novostaveb rodinných domů. Obsahuje 6 kg hasicího prášku ABC. 
Rodinné domky musí být dle vyhlášky č 23/2008 Sb, vybaveny alespoň 
jedním hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 34 A.

 –  Práškový hasicí přístroj 2 nebo 6 kg – P6Te – vhodný do domácností 
i garáží. Obsahuje 2 nebo 6 kg hasicího prášku ABC. Stavby garáží musí 
být vybaveny hasicím přístrojem o hasicí schopnosti 183 B.

 –  Práškový hasicí přístroj 1 až 2 kg – PR1e – PR2e – určený zejména jako 
výbava osobních automobilů. Obsahuje 1 a 2 kg hasicího prášku ABC. 
Prozatím není povinnost mít ve výbavě osobního auta hasicí přístroj, 
ale zvyšuje se tím možnost začínající požár v zárodku uhasit.

Moje bezpečná adresa Gourmet
Špenátové muffiny

Košíčky si vyrábím doma z pa-
píru na pečení nebo z papíru 

jednobarevného. Líbí se mi více 
než zdobené z obchodu.

Co potřebujete: arch papíru na 
pečení, nůžky, tužku, pravítko, ma-
lou sklenice (o stejném průměru 
jako je muffinový důlek), která 
slouží jako forma

Jak na to:
1. Nastříhejte papír na čtverce 
16 × 16 cm.
2. Papír přeložte na polovinu a ješ-
tě jednou na polovinu. Máte teď 
vyznačený střed čtverce.
3. Střed čtverce položte na střed 
obrácené skleničky. Dokonale 
symetrické záhyby vytvoříte tak, 
že přitiskněte papír ke skleničce 
a pak mezi čtyřmi rohy jednou 
rukou, sklopte a zatlačte každý roh 
jednotlivě druhou rukou. Sklady 
zarýhneme a uhladíme. Košíček 
na muffiny je hotový. tabs

Když se připravuji na piknik 
s přáteli, nesmí v mém košíku 

chybět oblíbené slané muffiny. 
Vyzkoušejte je.

Ingredience na 8 kusů: 375 ml 
(1 ½ šálku) hladké mouky, 2 lžičky 
BIO prášku do pečiva, ½ lžičky jedlé 
sody, ½ lžičky soli, 6 polévkových 
lžic rozpuštěného másla, 1 vejce, 
250 ml mléka, 125 ml (půl šálku) 
nasekaného špenátu a 250 ml (celý 
šálek) nastrouhaného sýra (použila 
jsem Zaanlander 48%), 8 vyšších 
papírových košíčků.

Jak na to:
1. Předehřejte troubu na 175° C. 

Vyložte formu na muffiny pa-
pírovými košíčky.

2. Smíchejte v míse mouku, prášek 
do pečiva, jedlou sodu a sůl.

3. Rozpuštěné máslo, vejce, mléko, 
nasekaný špenát a nastrouha-
ný sýr smíchejte ve velké míse. 
Pomalu vmíchejte směs mouky. 
Těsto rozdělíme do osmi muffi-
nových jamek.

4. Pečeme v předehřáté troubě při-
bližně 30–35 minut. Propečení 
zjistíte píchnutou špejlí do stře-
du muffinu. Pokud bude špejle 
čistá je upečeno.
Přeji hezký slunečný víkend.
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604 333 233
SmartZoneD1.cz

KANCELÁŘE K PRONÁJMU NA JIHU BRNA
Prostor pro chytré podnikání
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

Možnost kariérního růstu na manažerské pozice, 
možnost i zkráceného úvazku.

Burger King v OC Campus 
přijme zaměstnance na HPP 
na pozici kuchař/pokladní. 

Více informací získáte na tel. č. 778 026 877
e-mail: jiri.novacek@amrest.eu

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz


