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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Vážení spoluobčané, přátelé, 
sousedé, je mi ctí, že vás mohu 

pozdravit v rámci úvodního slova 
jako opětovně zvolený starosta 
naší městské části. Ještě jednou 
vám chci opravdu ze srdce podě‑
kovat za nečekaně vysokou pod‑
poru, kterou jste mi v komunálních 
volbách dali. Nejde zdaleka jen 
o mě, je to uznání práce celého 
našeho týmu, vedení radnice i na‑
šeho úřadu. Velmi si toho vážím.

Na základě výsledků voleb se 
24. 10. konalo ustavující zasedání 
zastupitelstva, kde jsem byl opět 
zvolen starostou. Místostarostou 
byl zvolen pan Jiří Dvořáček. Mů‑
žeme tedy konstatovat, že vedení 

radnice je stejné jako před 
volbami. Rád bych na tom‑
to místě ještě poděkoval 
končícímu členovi rady 
panu Miloslavu Jůzlovi za 
jeho dlouholetou práci pro 
naši městskou část. Kvůli 
pracovnímu vytížení pan Jůzl již 
nebude nadále členem rady, ale 
zůstává zastupitelem.

Rád bych se vrátil k nové tram‑
vajové zastávce Karpatská. Po ob‑
tížných jednáních se nám podařilo 
prosadit její vybudování, protože 
nové zastávky na Osové nejsou tak 
přívětivé pro cestující, jak bychom 
si přáli. Zastávka Karpatská měla 
fungovat již na začátku školního 

roku. Bohužel se tomu 
tak nestalo. Podle nejno‑
vějších informací by měla 
být zcela funkční od 11. 12. 
současně s platností no‑
vých jízdních řádů. Někteří 
si jistě vzpomínáte, že když 

byla před lety veřejně projednává‑
na stavba tramvaje do kampusu, 
bylo nám přislíbeno od vedení 
města a DPMB, že počet spojů na 
konečnou Starý Lískovec – smyčka 
bude zachován. Proto mě velmi 
překvapila zákulisní informace, 
že by snad linka číslo 8 neměla 
být nahrazena vůbec a cestující 
jedoucí na nádraží by měli z linky 
číslo 6 přestupovat na linku číslo 8 

na Osové. Na základě této informa‑
ce jsme okamžitě zahájili jednání 
s DPMB s tím, že je to pro naše 
občany nepřijatelné. Na základě 
tohoto jednání došlo k dohodě, že 
linka číslo 7, která zatím končí na 
Švermové, bude protažena na ko‑
nečnou na ulici Jemelkova, a bude 
tedy přímým spojem na hlavní 
nádraží, a to nejen ve špičkách, ale 
po celý den. Bohužel zatím to platí 
pouze pro všední dny. Já osobně 
však hodlám na všech úrovních 
usilovat o to, aby přímé spojení na 
hlavní nádraží fungovalo i o víken‑
dech. Držte nám palce, ať se nám 
podaří DPMB přesvědčit.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Ustavující zastupitelstvo 
zvolilo nové vedení radnice

V pondělí 24. října v 17 hodin se konalo ustavující zastupi‑
telstvo městské části Brno ‑Starý Lískovec. Po komunálních 
volbách se na něm poprvé sešli noví zastupitelé, aby složili 
slib zastupitele a zvolili starostu, místostarostu, členy rady 
městské části a členy finančního a kontrolního výboru.

Na začátku zastupitelstva byli přítomní informováni, že dne 3. 10. 2022 
byly starostovi městské část doručeny dvě písemné rezignace. A to 

od Petra Guldy, který byl zvolen za hnutí Starostové a nezávislí, a od za‑
stupitele Radoslava Ondráčka, který byl zvolen za hnutí Restart pro Brno.

Jako náhradník z kandidátní listiny Starostů a nezávislých nastoupil 
zastupitel Jiří Nak a jako náhradník z kandidátní listiny Restart pro Brno 
nastoupil Jaroslav Opluštil.

Následně byl schválen program jednání zastupitelstva:
1. Přijetí jednacího řádu včetně přílohy – volební řád ZMČ Brno ‑Starý 

Lískovec.
2. Návrh funkcí, pro které budou členové ZMČ Brno ‑Starý Lískovec 

dlouhodobě uvolněni.
3. Stanovení počtu členů Rady MČ Brno ‑Starý Lískovec.
4. Volba členů volební komise.
5. Volba starosty MČ Brno ‑Starý Lískovec.
6. Volba místostarosty MČ Brno ‑Starý Lískovec.
7. Volba dalších členů Rady MČ Brno ‑Starý Lískovec.
8. Zřízení Finančního výboru ZMČ Brno ‑Starý Lískovec a stanovení 

počtu jeho členů.
9. Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Brno ‑Starý Lískovec a stanovení 

počtu jeho členů. (Pokračování na str. 2)
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Tramvaj do kampusu: tunel se otevře pro veřejnost

Hlasujte v participativním rozpočtu Dáme na vás!

Už jen několik týdnů zbývá do zprovozně‑
ní tramvajové trati do kampusu – nové 

uspořádání tramvajového provozu a nové 
jízdní řády začnou platit s celostátní změ‑
nou jízdních řádů 11. prosince. Už v úterý 
15. listopadu bude výjimečná příležitost tu‑
nel si prohlédnout – přístupný bude mezi 
15. a 18. hodinou.

Aktuálně probíhají na celém území stavby 
poslední práce a kolaudační řízení. Na tram‑
vajové trati jezdí vozy ve zkušebním provozu 
a vyřizují se poslední chybějící povolení pro 
běžný provoz. V průběhu prosince se bude 
hotové dílo předávat.

Od neděle 11. prosince počítá s novou tratí 
do kampusu i nový jízdní řád. Na novou koneč‑
nou u bohunické nemocnice budou zajíždět 
tramvaje číslo 8. K tomuto dni se zprovozní 

i nová zastávka Karpatská ve Starém Lískovci.
Na původní konečnou ve Starém Lískov‑

ci budou v pracovní dny jezdit linky 6 a 7. 
O víkendu počítá dopravní podnik pouze 
s linkou 6.

Podrobnosti o novém jízdním řádu zveřej‑
ní Dopravní podnik města Brna na začátku 
prosince. Najdete je také v příštím čísle Sta‑
rolískoveckého zpravodaje.

Zuzana Šrámková

Již tradičně je listopad měsícem hlasování v par‑
ticipativním rozpočtu Dáme na vás a opět tak 

máte možnost rozhodnout o nápadech přihláše‑
ných do tohoto ročníku. Téměř pět desítek prove‑
ditelných projektů postoupilo do listopadového 
hlasování a realizovány budou vítězné projekty 
v celkové hodnotě 35 milionů korun! Za městskou 
část Starý Lískovec postupuje do hlasování projekt 
s názvem 3D Skákací hřiště Starý Lískovec.

Se všemi finálovými projekty se můžete se‑
známit jak v galerii na webových stránkách paro.
damenavas.cz, tak na panelech při každoroční 

výstavě na náměstí Svobody, která probíhá od 
25. října do 9. listopadu. I letos zde ve vybraných 
dnech najdete stan Dáme na vás a budete tak 
moci odhlasovat přímo na místě výstavy. Každý, 
kdo takto odhlasuje, se může těšit na dobrou 
kávu nebo čaj z pojízdné kavárny. Na místě budou 
také koordinátorky, které vám rády s hlasováním 
pomohou.

A jak se zapojit do samotného hlasování? Pod‑
mínkou je, že máte více jak 18 let a trvalé bydliště 
v Brně. Prostřednictvím stránek paro.damenavas.
cz nebo full účtu Brno iD můžete podpořit své 

favority a dát hlasy některým z letošních projektů, 
a to od 1. do 30 listopadu. Každý občan Brna má 
k dispozici pět hlasů kladných a dva záporné. 
Jednomu projektu je možné udělit až dva hlasy 
kladné a jeden záporný. Pokud nemůžete využít 
elektronické hlasování, lze rovněž hlasovat i osob‑
ně, a to na Odboru participace Magistrátu města 
Brna, veřejných setkáních nebo na pobočkách 
Knihovny Jiřího Mahena. Aktuální informace 
o projektech či událostech najdete na Facebooku 
Dáme na vás.

 Magistrát města Brna, Dáme na vás

(Dokončení ze str. 1)
10. Volba předsedy Finančního výboru ZMČ Brno ‑Starý Lískovec
11. Volba členů Finančního výboru ZMČ Brno ‑Starý Lískovec
12. Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Brno ‑Starý Lískovec
13. Volba členů Kontrolního výboru ZMČ Brno ‑Starý Lískovec
14. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvol‑

něnými členy ZMČ a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022–2026
Schváleny byly dvě funkce, pro které budou členové ZMČ dlouhodobě 

uvolněni – funkce starosty a místostarosty. Počet členů rady městské 
části byl stanoven na 7.

Počtem 16 hlasů z celkových 20 odevzdaných platných volebních 
lístků byl zvolen starostou MČ Brno ‑Starý Lískovec Mgr. Vladan Krásný.

Počtem 15 hlasů z celkových 20 odevzdaných platných volebních lístků 
byl zvolen místostarostou MČ Brno ‑Starý Lískovec Mgr. Jiří Dvořáček.

Panem starostou byli navrženi další členové Rady MČ, kteří nominaci 
přijali:
Taťana Absolínová – zvolena počtem hlasů 15 z 20.
Michal Hrbek – zvolen počtem hlasů 16 z 20.
Ivan Mokrý – zvolen počtem hlasů 15 z 20.
Mgr. Stanislav Skřička – zvolen počtem hlasů 16 z 20.
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. – zvolen počtem hlasů 15 z 20.

Zastupitelé následně ustanovili pětičlenný finanční výbor a sedmi‑
členný kontrolní výbor.

Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Ing. Michaela Ambrožo‑
vá. Členy finančního výboru byli zvoleni Ing. Jan Turčínek, Ph.D.; Iveta 
Čechalová; Ludmila Tučková a Bc. Zuzana Zlámalová.

Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena RNDr. Vendula Svobo‑
dová. Členy kontrolního výboru byli zvoleni doc. Ing. Jaroslav Zelený, 
CSc.; Ing. Simona Ondroušková; Ing. Michaela Ambrožová; Mgr. Stanislav 
Skřička; Mgr. Daniel Valenta a PharmDr. Šárka Kozáková, MBA.

Zastupitelé poté schválili „Zásady pro poskytování měsíčních odměn za 
výkon funkcí neuvolněnými členy zastupitelstva městské části a dalšími 
nečleny zastupitelstva městské části na období let 2022–2026“, kterými 
jsou stanoveny výše měsíčních odměn v Kč neuvolněným členům za‑
stupitelstva a dalším nečlenům zastupitelstva:
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 750 Kč
Člen rady: 3 750 Kč
Předseda Výboru/Komise: 2 250 Kč
Člen Výboru/ Komise: 1 800 Kč
Člen Výboru/Komise, předseda Komise, který není zastupitelem: 1 800 Kč

Podrobnější informace o průběhu ustavujícího zastupitelstva městské 
části Brno ‑Starý Lískovec naleznete v zápise ze zastupitelstva. Jeho sou‑
částí jsou i přílohy. Zápis je zveřejněn na webu městské části.

Zuzana Šrámková

Ustavující zastupitelstvo zvolilo nové vedení radnice

Prohlédněte si tunel
Necelý měsíc před zprovozněním nové 

trati ke kampusu zorganizoval Dopravní pod‑
nik města Brna prohlídkové odpoledne. Lidé 
mohou nahlédnout do „zákulisí“ a projít se od 
zastávky Osová až ke konečné před bohunic‑
kou nemocnicí. Akce se koná 15. 11.

Tunelem se můžete vydat sami mezi 
15. a 18. hodinou. V 15, 16 a 17 hodin je 
také připravena komentovaná prohlídka – 
sraz je u ústí tunelu u zastávky Osová.

Na trase na vás a vaše děti čeká speciální 
dopravácký kvíz a když na všechny otázky 
odpovíte, malá odměna vás na konci nemine.

V novém terminálu před Fakultní nemocnicí 
Brno bude přistavena nová tramvaj Škoda 
ForCity Smart 45 T, která bude do nové ko‑
nečné jezdit.
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Podzim na plotě  
na ZŠ Labská

Žáci ZŠ Labská  
navštívili Anglii

V měsíci říjnu se všech 7 odděle‑
ní naší školní družiny věnovalo 

podzimní tématice. Děti vymýšlely, 
kreslily, malovaly, lepily a stříhaly. 
A co všechno k podzimu patří? Pře‑
ce barevné podzimní listy, jablíčka, 
hrušky, švestky, šípky, kaštany, ža‑
ludy, dýně, ale i ježci nebo krásný 
podzimní věnec. A aby jejich prá‑
ce nezůstala za zdmi naší školy, 

a mohli si výtvory prohlédnout 
i ostatní, vznikla na plotě před 
naší školou malá výstavka. Jak se 
vám líbí?

Dne 17. až 22. října 2022 se žáci 8. a 9. ročníků vydali po‑
znávat krásy jižní Anglie. Od školy jsme vyjeli v poledních 
hodinách a přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii jsme 
druhý den dojeli do našeho cíle.

Náš zájezd jsme odstartovali 
ráno ve městě Portsmouth, 

kde jsme navštívili Spinnaker 
Tower. Věž je 170 m vysoká a vý‑
hled, který jsme měli ze 100 m, 
stál opravdu za to. Pro ty odváž‑
nější byla možnost postavit se na 
prosklenou podlahu. Na konci dne 
jsme se setkali s našimi hostitelský‑
mi rodinami, u kterých jsme bydleli 
po skupinách tří nebo čtyř spolu‑
žáků. V rodinách byli lidé moc milí 
a pohostinní.

Třetí den našeho zájezdu jsme 
se ve městě Hastings vydali se do 
jeskyní po stopách pašeráků a po 
procházce starým městem jsme 
se přemístili na romantický hrad 
Hever Castle. Ten byl domovem 
druhé ženy Jindřicha VIII., Anny Bo‑
leynové, a později na něm žila i Jin‑
dřichova čtvrtá manželka Anna 
Klevská. Když prohlídka skončila, 
šli jsme si prohlédnout okolí hradu, 
kde bylo kromě nádherných za‑
hrad v italském nebo renesančním 
stylu s fontánami a potůčky i vodní 
bludiště. Suché kalhoty a ponožky 
některým přišly opravdu vhod.

Čtvrtý den nás v Brightonu za‑
stihl krátký déšť, před kterým jsme 
se schovali na přístavním molu, 
750 m dlouhém Palace Pier. Zde 
se nachází zábavný park, spous‑
ta atrakcí a my jsme se zde také 
mohli zabavit automaty. Poté 
jsme přešli čtvrtí The Lanes, což 
jsou středověké uličky. Některé 
nápadně připomínaly kulisy z fil‑
mů o Harrym Potterovi. Za kaž‑
dým rohem očekáváte, že uvidíte 
Gringottovu banku. Také jsme 

navštívili královský palác Royal 
Pavillion, postavený v orientál‑
ním stylu Jiřím IV. S Brightonem 
jsme se rozloučili a přejeli jsme ke 
křídovým útesům Beachy Head, 
které jsou ve výšce až 120 m nad 
mořem. Procházeli jsme se a uží‑
vali si nádherný výhled na moře 
a na krásnou krajinu všude kolem. 
Po cestě jsme viděli dva historické 
majáky a bílé útesy Seven Sisters. 
Sešli jsme dolů na kouzelnou pláž, 
a když jsme odjížděli, viděli jsme 
z autobusu krásnou řeku Cuckme‑
re při západu slunce.

A to nejlepší samozřejmě na‑
konec. Poslední den v Anglii jsme 
strávili v Londýně, ze kterého jsme 
si odvezli nejvíce zážitků. Kata‑
maránem jsme se svezli po Temži 
kolem Tower Bridge, mrakodra‑
pů a dalších známých památek 
a z lodi jsme vystoupili u vysokého 
kola London Eye. Odtud jsme se 
vydali směrem k Big Benu a u Whi‑
tehall Palace jsme viděli malé stří‑
dání stráží. Přes St. James’s Park 
jsme došli k sídlu královské rodiny 
Buckingham Palace. Přes třídu The 
Mall jsme se dostali na Trafalgar 
Square, kde se nachází Nelsonův 
sloup s velkými fontánami. Stejně 
jako předchozí dny i v Londýně 
jsme měli rozchod, ale ačkoliv 
nebyl krátký, na tak krásné město 
to opravdu nestačilo. Především 
na Leicester Square, kde opravdu 
nevíte, kam jít dřív.

Moc jsme si to užili a našim pa‑
ním učitelkám děkujeme, že jsme 
mohli jet.

Sofie Šedová, 9.C

Podzim v MŠ Kosmonautů
Letní měsíce utekly jako voda 

a my se těšili na příchod stáva‑
jících, ale i nových dětí. Ke zpestře‑
ní, radosti a dobré náladě přispěly 
podzimní akce, které jsme našim 
svěřencům připravili.

V tomto školním roce jsme zača‑
li spolupracovat i s dalším Domo‑
vem seniorů na ulici Kosmonautů. 
Děti byly pozvány na společnou 
akci v polovině měsíce září, viděly 
živého poníka a získaly informace 
o jeho chovu. Radost dětem při‑
nesla i krásná papouščí show, sfé‑
rické kino, dýňování a Halloween.

V pondělí 24. října se sešli děti, 
rodiče a paní učitelky na školní 
zahradě. Z přinesených dýní a dal‑
ších přírodnin se vytvářela straši‑
dýlka, skřítci a různé pohádkové 
postavičky.

Přínosem byl program v Lipce. 
Při výukových programech zamě‑
řených na ekologii a enviromen‑
tální výchovu děti zažily spoustu 
krásných a tvořivých chvil.

S žáky Základní školy Bosonož‑
ská prožily starší děti přínosné 

dopoledne věnované dopravní 
výchově. Domluvili jsme se také 
na pravidelném pátečním cvičení 
v tělocvičně školy.

Ve čtvrtek 3. listopadu byli naši 
předškoláci pozváni do Základní 
školy Labská, kde prožili zábavné 
dopoledne v převlecích a hallo‑
weenských maskách se staršími 
žáky a jejich učiteli, kteří společ‑
ně přichystali pro malé kamarády 
zajímavý program. Děti se formou 
prožitkového učení seznámily 
s novým prostředím, knihovnou, 
interaktivní tabulí a výukou an‑
gličtiny.

Ošizeny nebyly ani děti mladší, 
které přišly v maskách do mateř‑
ské školy a se zábavným a zároveň 
i tvořivým programem divadélka 
Anténa zažily spoustu zábavy.

Spolupráce se základními ško‑
lami je velmi důležitá, usnadní 
budoucím prvňáčkům průběh 
dalšího vzdělávání.

Hana Ondráčková, 
MŠ Kosmonautů

Druháci si užili dopravní 
výchovu

Místo sezení ve školních lavicích čekal na děti ze druhých tříd v pon‑
dělí 10. října program na dopravním hřišti. Rozdělili jsme se do čtyř 

skupin a vyzkoušeli si jízdu zručnosti, živé pexeso s dopravními značkami, 
kresbu dopravních značek a správné výbavy cyklisty a tematické honičky. 
Střídali jsme se také při řízení křižovatky.

Všichni si zaslouží velkou pochvalu za klidný a bezpečný přesun na 
hřiště a zpět. Odměnou byla malá sladkost, a především radostí z jízdy 
a výuky na čerstvém vzduchu.

Těšíme se na další akci.
Gabriela Horáková a Martina Staňková, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
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Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max od 1. do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Poliklinika, U pošty 402/14
Brno-Starý Lískovec 

pondělí–pátek 7.30–17.30
sobota–neděle zavřeno

Lékárna ve Starém Lískovci

Běžná cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

Doplněk stravy. (1 tbl. = 2,22 Kč)

• kombinace glukosaminu, chondroitinu, MSM, 
hyaluronátu sodného, kolagenu typu II a vitaminu C

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě kolagenu 
pro normální funkci kostí a chrupavek

Dr.Max  
Complex 6  
Aktiv, 180 + 90 tbl. 

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. 
Léčivý přípravek k perorálnímu podání.

• k léčbě příznaků  
nachlazení a chřipky

• pro dospělé a dospívající od 15 let 
s tělesnou hmotností 50 kg a vyšší

Nogrip 
8 sáčků

Běžná cena 159 Kč

129  Kč
Akční cena

URIAGE 
Xémose 
celá řada
•   přípravky pro pokožku suchou a se sklony k atopii

•   zklidňují a tlumí podráždění a pocity svědění

•   poskytují pokožce vysoký a dlouhotrvající komfort

Kosmetické přípravky.

Při nákupu tří libovolných přípravků značky Uriage z řady Xémose
získá držitel Karty výhod Dr.Max nejlevnější z nich za 0,01 Kč.

sleva
30 Kč

sleva
400 Kč 2 + 1

Liskovec-10-2022-190x140mm.indd   1 24/10/2022   10:02

Včasná pomoc spolužáků zachránila chlapci život
Ve středu 12. října 2022 se na Nové radnici uskutečnilo 
slavnostní přijetí žáků a žákyně základní školy Bosonožská 
ve Starém Lískovci. Na pozvání pana radního Jaroslava Su‑
chého a za přítomnosti krajské koordinátorky Mezinárodní 
ceny vévody z Edinburghu (DofE) byli oceněni za záchranu 
života spolužáka.

Během expedice do přírody 
v rámci programu DofE jedno‑

ho z nich pobodalo hejno vos, což 
u chlapce vyvolalo život ohrožující 
vzácnou alergickou reakci. V situa‑
ci, při níž nebyli přítomni dospělí, 
jej tak zachránila pohotová reakce 
a správná péče spolužáků.

A jak se událost odehrála? Sed‑
mičlenný tým ze ZŠ Bosonožská 
v Brně se na konci srpna vypravil 
na dvoudenní expedici z Ivančic 
do Oslavan na Brněnsku. Výpra‑
va byla součástí DofE. Na zámku 
v Hrubšicích žáky zkontrolovali 
dva vedoucí, kteří pak měli po‑
čkat na dalším styčném bodě na 
rozcestníku Pod Templštýnem. 
Sem už ovšem skupina nedorazi‑

la, protože sešla z označené cesty 
a vydala se přes chatrnou lávku na 
druhý břeh řeky Jihlavy.

Zde žák Jan stoupl na dřevnatý 
terén, z něhož vylétlo hejno vos 
a pobodalo jej, což u něj způso‑
bilo alergickou reakci. Zdravotnice 
výpravy Pavlína mu naštěstí v kri‑
tickou chvíli aplikovala Fenistil gel 
s Cetrizinem a po telefonu požá‑
dala o radu učitelku. Následně žáci 
namočili tričko a ochladili zátylek 
ohroženého chlapce.

Zatímco dospělí vedoucí po 
ztraceném týmu marně pátrali 
a jeho polohu nedokázali zjistit 
ani pomocí telefonu, chlapcův 
spolužák Filip zavolal sanitku a zá‑
chranářům v nepřehledném teré‑

nu vyrazil naproti. Ti tak k Janovi 
dorazili za pár minut a převezli 
jej do Dětské nemocnice v Brně, 
kde se jeho stav rychle zlepšil. 
Zdravotníci ovšem konstatovali, 
že ihned po napadení vosami šlo 
Janovi o život.

Postup žáků a žákyně při řešení 
této krizové situace prokázal smys‑
luplnost programu DofE – poskyt‑

nout žákům takové dovednosti 
a zkušenosti, které jim pomohou 
poradit si samostatně ve složitých 
a náročných životních situacích.

Děkuji ještě jednou všem čle‑
nům výpravy, ale také jejich pe‑
dagogům – Mgr. Vašíkové a Mgr. 
Macháčkovi za vedení programu 
DofE v naší škole.

Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská
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Svaz tělesně postižených ve Starém Lískovci má 
po covidu opět pestrý program

Po dvou letech covidové přestávky začala od června 2022 
opět probíhat bez omezení činnost místní organizace Svazu 
tělesně postižených ve Starém Lískovci. Konec vládních 
opatření jsme všichni přijali s nadšením. Máme radost, že se 
opět můžeme setkávat, prožívat společné výlety a účastnit 
se zajímavých akcí.

Velmi si vážíme finanční po‑
moci Úřadu městské části 

Brno ‑Starý Lískovec, dotace nám 
výrazně pomohla kompenzovat 
zvýšené náklady na bezbariérovou 
dopravu.

Po dlouhé pauze jsme byli lační 
po cestování. Všechna navštíve‑
ná místa byla zajímavá, obohatila 
nás a poznali jsme něco nového. 
Rádi vám představíme místa, která 
jsme navštívili a rozhodně stála za 
návštěvu.

Hudební festivaly patří k oblíbe‑
ným letním cílům. Naše první cesta 
mířila na jeden z nich, a to na Mezi‑
národní festival dechových hudeb 
Kmochův Kolín. Těší nás, že jsme 
svou účastí podpořili pořadatele, 
hudebníky, zpěváky i mažoretky 
za to, že udržují tuto krásnou tra‑
dici a vzdávají zaslouženou poctu 
svému rodákovi, vlastenci a skla‑
dateli Františku Kmochovi. A ať si 
říká, kdo chce, co chce, tak Kolíne, 
Kolíne a další písničky si s chutí 
příležitostně rádi zazpíváme.

Navštívili jsme i lázeňské město 
Poděbrady s nádherným parkem 
a historickým centrem. Nedílnou 
součástí lázeňského parku jsou 
květinové hodiny. Každý den oko‑
lo šesté hodiny ranní zahradník 
mění a přesazuje aktuální datum 
tvořený sazenicemi květy eche‑
verie ozdobné. Úsměv na tváři 
nám vykouzlil litinový trpaslík, 
umístěný ve své zahrádce pod 

vrbou, který každou čtvrt hodinu 
bije kladívkem do své plechové 
muchomůrky.

Na další výlet v měsíci červen‑
ci jsme si zajeli do Muzea nové 
generace ve Žďáru nad Sázavou. 
Cestou jsme se zastavili v obci Čer‑
ná. Uprostřed návsi tam totiž stojí 
architektonický skvost z roku 2006 
‑ dřevěná kaple sv. Antonína na‑
vržená tak, aby byla dominantou 
obce, ale zároveň nerušila místní 
zástavbu. Moderní styl kaple ve 
tvaru archy přitahuje pozornost 
tuzemských i  zahraničních ar‑
chitektů. Kaple získala nejedno 
ocenění a mimo jiné byla nomino‑
vána za ČR na prestižní evropskou 
architektonickou cenu „ Miese van 
den Rohe“. Tu uděluje Evropská 
unie každé dva roky a nese jmé‑
no po významném architektovi, 
jehož vila Tugenhat je na seznamu 
UNESCO. Zasvěceně nás s kaplí 
seznámil pan starosta Vítězslav 
Plocek. My jsme obdivovali, po‑
slouchali a vyptávali se na zajíma‑
vosti týkající se nejen stavby, ale 
i celé obce.

Některé účastnice návštěva Mu‑
zea nové generace trochu vyděsila 
„technikou“, kterou obdržely při 
vstupu, kdy každá dostala tzv. au‑
dioprůvodce. Ale nakonec byla 
radost jak ze zvládnuté techniky, 
tak z nevšedního zážitku celé ex‑
pozice, která byla nainstalována 
v pološeru, aby vynikly vizuální 

efekty, hologramy atd. Příjemné 
prostředí zámku podtrhla bezba‑
riérová zámecká kavárna a obchů‑
dek s neotřelými suvenýry.

S plně obsazeným autobusem 
z DPMB jsme zajeli do Rajhradu 
na exkurzi Památníku písemnictví 
na Moravě s nejstarší historickou 
knihovnou. Slavná a  nádherná 
knihovna se nachází v prostorách 
Benediktinského kláštera, který 
po čtyřiceti letech navazuje na ti‑
síciletou historii a zdevastované 
objekty postupně rekonstruuje. 
Benediktini prosluli kromě šíření 
duchovních hodnot i  využitím 
léčivých bylin. Zkušenosti pře‑
dávané z generace na generaci 
blahodárně pomáhají i v dnešní 
zátěžové době. Proto jsme navští‑
vili klášterní obchůdek, kde nás 
překvapila bohatá nabídka tink‑
tur, mastí, bylinných sirupů, čajů, 
likérů, bonbonů na bázi vlákniny, 
džemů, kosmetiky atd. Nákupem 
přírodních výrobků jsme se vyba‑
vili tak, že podzimní a zimní nedu‑
hy a virózy se nám musí velkým 
obloukem vyhnout.

V našem oblíbeném a maleb‑
ném prostředí v Újezdě u Černé 
Hory jsme pro účastníky zájezdu 
připravili zábavné i sportovně ne‑
náročné aktivity. Byl to např. vědo‑

mostní kvíz, soutěž o titul „bába 
kořenářka“, která prověřila čichové 
vjemy soutěžících, dále se soutě‑
žilo v pískání s číškou od žaludu 
mezi prsty, s velkým elánem se 
hrál bollo ball a zpívalo se za do‑
provodu kytary.

Poslední den v měsíci září jsme 
se vydali do Prahy. Čekala tam na 
nás komentovaná prohlídku síd‑
la Senátu ČR a návštěva výstavy 
MUCHA, rodinná sbírka ve Vald‑
štejnské jízdárně.

Poprat se v dnešní době s vel‑
kým množstvím informací není 
legrace, a proto v naší klubovně 
pořádáme kurzy tréninku pamě‑
ti. Cvičit paměť může sice každý 
sám, ale když se setká víc lidí, tak 
vzájemná motivace má větší efekt, 
a navíc je to jedna z vhodných pří‑
ležitostí pro setkávání.

Navštěvujeme a účastníme se 
i akcí, na které přicházejí pozvánky 
z různých institucí a spolků (kurzy, 
semináře, školení, besedy, hudeb‑
ní vystoupení, divadelní předsta‑
vení, rekondiční pobyty pro zdra‑
votně postižené atd.) Nabízených 
akcí je spousta a kdo má zájem, ten 
si vždy vybere podle svých zájmů 
a možností.

Božena Malová, Svaz tělesně 
postižených MO Starý Lískovec,

Odlehčovací služby nabízí volné kapacity
Odlehčovací pobytové služby jsou druhem 

sociální služby, které poskytují pomoc 
lidem dlouhodobě pečujícím o osoby v nepříz‑
nivém zdravotním stavu a které ztratily částečně 
svoji soběstačnost. Příspěvková organizace 
města Brna Centrum sociálních služeb má ka‑
pacitu 45 lůžek, a to na Pečovatelské službě 
Brno ‑Bystrc, Vondrákova 9, Pečovatelské službě 
Brno ‑Žabovřesky, Horova 77 a na Pečovatelské 

službě Brno ‑Židenice, Jamborova 61. Do služby 
přijímáme osoby od 27 let věku se zdravotním 
postižením, chronickým postižením nebo seni‑
ory s trvalým pobytem v jihomoravském kraji.

V rámci aktivizací je pro naše uživatele při‑
pravován pestrý program, při kterém si trénují 
nácvik sociálních dovedností a upevňují spole‑
čenské vazby mezi svými vrstevníky. Organizu‑
jeme návštěvy dětí z mateřských a základních 

škol daných městských částí, oslavy v rámci 
ročních období – Vánoce, Velikonoce, pálení 
čarodějnic, začátek léta, oslavy narozenin, ca‑
nisterapie, vystoupení hudebního dua…

Bližší informace o možné rezervaci pobytu 
Vám poskytne paní Marie Provazníková na 
telefonním čísle 778 429 658 nebo email: pro‑
vaznikova@cssbrno.cz

Centrum sociálních služeb
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Inzerce
 � 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 klidné lokalitě Černovic za SB 2kk nebo 2+1 ve 
St. Lískovci. Tel.: 776 364 133.

 �Opravy a servis počítačů a notebooků. Chcete zrychlit počítač, 
zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wifi, internet? Se vším 
Vám ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, 
e‑mail: novotny@volny.cz

 � 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.: 607 126 523, www.psisaloncenisek.cz

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

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

 �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 

 � Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

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

 � Rádi bychom vás přivítali ve znovu otevřeném kadeřnictví na ulici 
Dlouhá 3 u Alberta. Pánské, dámské a dětské kadeřnictví za původní 
ceny, odteď však v novém krásném prostředí s možností založení věr‑
nostního programu s bonusovým stříháním. Otevírací doba pánského 
a dětského: po–čt 9:00–18:00, pá 7:00–15:00, a to bez objednání, 
607 623 093. Otevírací doba dámského: po‑pá 10:00–16:00, s nutností 
objednání na čísle 737 987 431. Dřívější provozovna byla rozdělena 
do dvou vchodů, nyní však pouze s jedním vstupem. Přijďte za námi, 
budeme se na vás těšit.

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 • Regist‑
rováno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Zuzana Šrámková • Den vydání 11. 11. 2022 • Datum uzávěrky dalšího čísla: 28. 11. 2022 • Datum vydání dalšího čísla: 
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Lískovec • Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce: Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, e‑mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Gourmet
Česneková 

parmazánová polévka

Mám pro vás dnes velmi jed‑
noduchý nápad na podzimní 

dekoraci. Z podzimní procházky 
jsem si domů přinesla moc pěk‑
nou holou a trochu pokroucenou 
větev. V bílé váze vypadala nád‑
herně, ale když jsem ji doplnila 
lístky vystřiženými z kávových fil‑
trů, dostala dekorace tu správnou 
podzimní náladu.

Co potřebujete: zajímavou 
holou větev, papírové kávové 
filtry, šablonu listu, tužku, tupý 
nůž nebo jehlici, pravítko, nůžky, 
lepidlo nebo lepící pistoli

Jak na to:
1. Podle šablony si tužkou 
obkreslete listy na kávové filtry 
a vystřihněte je. K tomu se nejlé‑
pe hodí malé nůžky na nehty.
2. Pomocí pravítka a tupého 
nože nebo jehlice vyrýhujte na 
jednotlivé listy jemné listové 
žilky a opatrně je přeložte tak, 
abyste vytvořili mírný 3D efekt.
3. Nakonec nalepte listy na větve 
kapkou lepidla a dekorativní 
větev s podzimním listím je 
hotová.

Nejlepší ze všeho je, že tyto 
listy zaručeně neopadají a vydrží 
alespoň do příštího podzimu.

tabs

V těchto chladných podzim‑
ních dnech přijde určitě 

k chuti lahodná česnečka. Podle 
tohoto jednoduchého receptu ji 
připravíte snadno a jen z několika 
ingrediencí.

Ingredience pro dvě až tři por-
ce: 500 ml zeleninového vývaru, 
100 ml mléka,100 ml 30% smeta‑
ny, 70 g strouhaného parmazánu, 
4 stroužky česneku, dvě lžíce olivo‑
vého oleje, 3 velké žloutky,1 jarní 
cibulka, špetka soli, pepře a muš‑
kátového oříšku

Jak na to:
1. Stroužky česneku oloupejte 
a nakrájejte na malé kousky.
2. Připravte si malou misku, ve 
které smícháte mléko, smetanu, 
strouhaný parmazán a tři velké 
žloutky.
3. Nejprve v hrnci zahřejte olivo‑
vý olej. Přidejte nakrájený česnek 
a nechejte jej zesklovatět. Přidejte 
zeleninový vývar a krátce povařte.
4. V dalším kroku přidejte do hrnce 
směs, kterou máte přichystanou 
v misce. Polévka se musí vařit na 
mírném ohni s občasným míchá‑
ním asi 15 minut.
5. Jarní cibulku nakrájejte na malé 
kroužky a odložte ji až do dalšího 
zpracování.
6. Pak se vraťte zpět k polévce, 
dochuťte ji špetkou soli, pepře 
a muškátového oříšku.
7. Polévku krátce rozmixujte po‑
norným mixérem. Získá tak krás‑
nou krémovou konzistenci.
8. Nakonec posypte každou porci 
nakrájenou jarní cibulkou.
Doufám, že vás tato výtečná po‑
lévka krásně zahřeje. Dobrou chuť.

tabs

Šikovné ruce
Podzimní listí 

z kávových filtrů

Knihovna slaví 100. výročí
Před 100 lety, přesně 20. 11. 1922 

byla v budově německé školy 
na Veveří oficiálně otevřena Ve‑
řejná knihovna města Brna. Do 
provozu ji uvedl dramatik, básník, 
novinář a její první knihovník An‑
tonín Vančura, známý pod pseu‑
donymem Jiří Mahen.

Chcete vědět více o  historii 
a  krušných začátcích městské 
knihovny? Zjistíte to třeba tady: 
(https://www.kjm.cz/historie).

Dnes je Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně druhou největší veřejnou 
městskou knihovnou v ČR; vedle 
Ústřední knihovny a 34 poboček 
spravuje i  Mahenův památník 
a vzdělávací IN ‑centrum v Klei‑

nově paláci na náměstí Svobody. 
Přijďte s námi toto silné výročí 
oslavit v sobotu 19. 11. do Ústřední 
knihovny a Kleinova paláce v cen‑
tru Brna, kde bude mimořádně 
otevřeno až do 17 hodin, a v ne‑
děli 20. 11.  , kdy pro vás otevře‑
me dveře a brány na pobočkách 
a v Mahenově památníku. Kromě 
čtení a klasických služeb pro vás 
chystáme soutěže, kvízy, putovní 
hru, komentované prohlídky, ver‑
nisáže a další kulturní program. 
Sledujte náš web www.kjm.cz 
a sociální sítě, kde postupně zve‑
řejníme další podrobnosti i nějaké 
to překvapení. Těšíme se na vás.

Knihovna Jiřího Mahena
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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.

Přepni do stavu
beztíže s netboxem

a objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým internetem

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

od 5. 12.  prodej STROMKŮ
od 5. 12.  prodej KAPRŮ
od 21. 12.  VÁNOČNÍ TRHY
od 23. 12.  od 15 h. VÝPRODEJ  
 VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Otevírací doba:
18. 12. 9.00–17.00
19. 12.  9.00–17.00
20. 12.  9.00–18.00

21. 12.  9.00–18.00
22. 12.  8.30–19.00
23. 12.  8.30–19.00
24. 12.  9.00–12.00

ul. B. Němcové
Starý Lískovec 
směr Ostopovice

Výroba bezlepkových hotovek, 
marmelád a další…

Prodej vajec z volného chovu. 
Rozvoz každé pondělí 

až k vám domů.
tel. 608 881 515, 

www.farmahranac.cz www.podlahyslezak.cz

Kompletní podlahářské 
práce včetně materiálu

Slezák  724 738 924
PODLAHÁŘSTVÍ

RENOVACE PARKET
broušení, tmelení, lak

395 Kč/m2
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klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

* Akce platí pouze
 do 31. 12. 2022.

Realizace
interiérů bytů
a domů

Vytvoříme
ho pro Vás...

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

� husaliskovec

V PROSINCI V POTREFENÉ HUSE


