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Ze zápisníku místostarosty

Podzimní počasí pomalu a jis-
tě vystřídalo to letní a každý 

proto musel sáhnout do skříně 
pro teplejší oblečení. Chlad vy-
střídal teplo a příroda se ze svěží 
zelené barvy, přes krátký barevný 
podzim, zahalila do nevýrazných 
a smutných odstínů. Nezadržitel-
ně přichází zima a téměř všechno 
živé se ukládá ke svému zimnímu 
spánku. Záměrně jsem napsal, že 
k zimnímu spánku se ukládá téměř 
všechno živé, protože o člověku 
to samozřejmě neplatí. I když by 
si to mnoho z nás jistě přálo. Člo-
věk řeší své povinnosti, radosti 
i strasti každý den, bez ohledu 
na roční období. Když o tom tak 
přemýšlím, nebylo by špatné se 
uložit ke spánku se začátkem pod-
zimních plískanic a probudit se 
uprostřed rozkvetlého jara. Tak 
to ovšem nefunguje a je to tak 
dobře. Byly bychom připraveni 
o zimní radovánky, které má také 
mnoho lidí rádo. Život je zajímavý 

svou růzností a pestrostí 
a pro každého člověka 
je připraveno něco, co 
ho může naplnit radostí 
a štěstím. Dost ale pro-
zaických úvah, protože 
život mnohdy prozaický 
není a často nás od té 
nádherné různosti kolem vytr-
huje každodenní realita spojená 
s povinnostmi a plněním pracov-
ních úkolů. Je ale dobré se někdy 
zastavit a všechny výše uvedené 
skutečnosti si uvědomit, protože 
život není jen o práci. Již se ale 
vrátím do reality a u té práce se 
zastavím. Ani chladné počasí totiž 
není překážkou v činnosti, která 
má za úkol zvelebovat a vylepšo-
vat naši městskou část. V plném 
proudu je totiž několik akcí, které 
by měly být do konce kalendářní-
ho roku hotové. Dovolte mi proto, 
abych vás s nimi nyní seznámil. 
Jistě jste si již zvykli na skutečnost, 
že městská část v posledních le-

tech vynakládá nemalé 
finanční prostředky do 
oprav a  rekonstrukcí 
školských zařízení. Po 
skutečně stavebně bouř-
livém létě, které zasáhlo 
téměř všechny naše zá-
kladní a mateřské školy, 

stavební ruch na těchto zařízeních 
stále pokračuje. V měsíci říjnu byly 
zahájeny práce na výměně oploce-
ní ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, dále 
pak na MŠ Bosonožská. Práce na 
těchto zařízeních již byly úspěšně 
ukončeny a plynule se přesunuly 
na MŠ Kosmonautů. Poté bude 
plot vyměněn na poslední školce, 
kterou je MŠ Oderská. Vše by se 
mělo pohodlně stihnout do konce 
listopadu. V „mezičase“ stihla ještě 
společnost, provádějící výměnu 
oplocení, nově oplotit několik dět-
ských hřišť a nahradit tak oplocení 
staré, které zub času nahlodal více 
než je zdrávo. Z dalších drobněj-
ších akcí, které se v současné době 

provádí, je rekonstrukce malého 
parčíku na ulici Hermannova. Tato 
rekonstrukce počítá s celkovou 
revitalizací daného prostoru, te-
rénními úpravami, umístěním no-
vých laviček a osázením různými 
rostlinami, včetně výsadby nových 
stromů. Možná si řeknete, že jsou 
to jen maličkosti, které ani nestojí 
za řeč, ale právě z maličkostí se 
skládají velké věci. Větší a hlavně 
finančně náročnější akce jsou při-
pravovány na příští rok a o těch se 
zmíním v některém z dalších vydá-
ní Starolískoveckého zpravodaje.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
všem pohodu ve vašich domo-
vech. Ať nadcházející období 
prožijete v radostném očekávání 
všeho toho, co přijde a ať vás ra-
dost provází i v těchto nevlídných 
a sychravých dnech. Věřte, že nic 
netrvá věčně a zase bude určitě 
lépe.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Abychom vám umožnili lepší pláno-
vání příspěvků do Starolískovecké 

ho zpravodaje, naplánovala redakční 
rada zpravodaje termíny svých schů-
zek, na které jsou navázány i termíny 
uzávěrek. Cílem redakční rady je za-
pojit do přípravy Starolískoveckého 
zpravodaje vás všechny, kteří v naší 
městské části žijete. Plánujete zajíma-
vou akci, na kterou chcete své sousedy 
pozvat? Své příspěvky můžete nejpoz-
ději v termínech uvedených níže posí-
lat na adresu noviny@staryliskovec.cz
Číslo 12/2016 – redakční uzávěrka 
28. listopadu
Číslo 1/2017  – redakční uzávěrka 
9. ledna
Číslo 2/2017  – redakční uzávěrka 
6. února

Uzávěrky zpravodaje
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Členové Sociální demokracie se 
na stavbu vlastního „stánku“ 

připravovali několik let. Peníze na 
stavbu byly získány z darů od oby-
vatel, prodejem cihel na různých 
akcích, z výtěžků divadelních před-
stavení souboru, která odehráli 
jeho členové v širokém okolí.

Stavba byla zahájena v roce 1932 
a v roce 1936 dokončena. Svépo-
mocí byl v ulici Velká strana (nyní 
Klobásova) vybudován areál, který 
sloužil nejen pro cvičení členů DTJ, 
ale v sále se pořádaly taneční zába-
vy a hrálo divadlo. Bylo zde i malé 
hřiště, restaurace, v přední budově 
byt správce a 5 bytů.

V době II. světové války, kdy 
byly všechny „národní“ organiza-
ce zrušeny (Sokol, Orel i Dělnická 
tělocvičná jednota), v tělocvičně 
cvičila mládež společně v  tzv. 
„Kuratoriu české mládeže“. Cviči-
ly ženy i muži. Hrálo se i divadlo, 
ale texty her byly cenzurovány. 
V Sokolovně na Máchalově ulici 
se hrálo jen kino.

V  poválečných letech sloužil 
„Liďák“ tělovýchově už jen krátce 

do roku 1949. Potom se vystřída-
li majitelé. TJ Tatran se nemohla 
o dvě budovy z finančních důvodů 
starat. Novým vlastníkem se sta-
la Správa kin města Brna. Vznikl 
vlastně Kulturní dům s kinosálem 
– tělocvična dostala pevná sedadla 
a kino Slávia pak zde hrálo třikrát 
v týdnu. Na jevišti se také odehrálo 
ještě několik divadelních před-
stavení, uskutečnila řada školních 
akademií. Konaly se zde přednáš-
ky, školení a veřejné schůze. Ve 
skromných podmínkách zde byla 
umístěna i veřejná knihovna.

Avšak v další době budovu ni-
kdo neudržoval, nájemníci byli 
přestěhováni, budova dál chátrala 
a stala se z ní ruina.

Na výzvu ČSSD v devadesátém 
roce, kterou inicioval Bohuslav So-
botka, také organizace DTJ ze Sta-
rého Lískovce formálně obnovila 
svoji činnost, požádala o registraci 
a také o navrácení majetku. Toto se 
uskutečnilo především zásluhou 
Antonína Šoustala a Marie Ond-
ráškové a dalších „starých členů“.

Historický majetek se však po-

Z historie: Dělnická tělocvičná jednota ve Starém Lískovci

Podzim v Lince
Letošní nový školní rok jsme 

v Lince zahájili zářijovým se-
tkáním s názvem Máme otevřeno!, 
na kterém si mohly děti v dílnách 
na zahradě vyzkoušet různé tvo-
ření a také se seznámit s našimi 
zvířátky. Počasí nám přálo, a tak 
si příchozí mohli užít i zahradní 
ka várnu s  klubíčkovou dílnou 
a s šachovnicemi pro ty, kdo rádi 
hrají deskové hry.

V říjnu opět začaly pravidelné 
kroužky pro malé i velké. Kromě 
osvědčených aktivit, které již mají 
v Lince tradici, si letos nově mohou 
děti vyzkoušet například mediální 
kroužek Redaktoři nebo pravidel-
né Vaření s vůní dálek, ve kterém 
nás cizinci žijící v  Brně nechají 
nahlédnout pod pokličku svých 
domácích receptů. Šitím kabelek 
a halloweenských kostýmů letos 
začal kroužek šití, v dílničce se vy-
rábějí první vánoční dárky, na nové 

šikuly a šikulky se těší i čtvrteční 
odpolední dílnička pro předškolá-
ky. Taky se u nás tancuje, stepuje, 
cvičí, zahradničí a chodí na výlety.

Pro rodiče s dětmi připravujeme 
program v čtvrtečním dopoledním 
Barvínku, samotní rodiče pak mo-
hou zdokonalovat svoji angličtinu 
v konverzaci s rodilým mluvčím 
každý pátek dopoledne, hlídání 
dětí v Kuličce lze využít ve středu 
a v pátek dopoledne, pro dospělé 
nabízíme večerní cvičení.

A na co se můžete těšit v listo-
padu? Především na dílničky, které 
vás zahřejí – šití čepice s bambu-
lí a návleků na ruce v týdnu od 
7. 11. , to aby vám v pátek 11. lis-
topadu nebyla zima při poslední 
zahradní akci tohoto roku, Martin-
ském uspávání zahrady.  

Více informací o akcích i krouž-
cích najdete na www.linka.luzan-
ky.cz , těšíme se na vás!Kulička

    každý pátek      8-12 hodin
LINKA, Kosmonautů 4

Dveře Kuličky jsou opět otevřené všem malým i větším skřítkům, kteří si 
chtějí užít dopoledne s novými kamarády, tvořit, zpívat, hrát si, cvičit, starat
se o zvířátka, zažít nějaké dobrodružství, učit se nové věci nebo jen tak řádit.

Cena : 50 Kč za hodinu

Potřebovat budete : přezůvky, pohodlné oblečení, batůžek s náhradním 
                                oděvem, svačinku, pití, vše podepsané.
Kulička bude probíhat každý pátek, pokud se nahlásí více jak dvě děti, i jiné 
dny v týdnu. Do Kuličky je potřeba se předem přihlásit na :
altrichterova@luzanky.cz  nebo na telefonu  734 756 054.
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dařilo získat až na přelomu let 
1999–2000. Díky představitelům 
ČSSD, především Romana Onderky 
a Jiřího Václavka a dalších, se po-
dařilo získat na rekonstrukci vel-
ké dotace. Podařilo se vybudovat 
krásný areál, který by měl sloužit 
nejen občanům Starého Lískovce. 

Slavnostně byl otevřen 30. 9. 2006.
Co se ale s objektem děje nyní, 

komu „Liďák“ patří a komu slou-
ží – tak to by už mohla být další 
kapitola.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel
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V rámci těchto oslav jsme připravili pro vás 
i pro nás v naší sokolovně sportovní den. 

Podle typu sportu si vyberte, kdy se přijdete 
podívat a zahrát si s námi. Případně se domluvte 
ve vašem oddíle a vyzvěte naše sportovce. Rádi 
vás uvidíme a doufáme, že i vy si odnesete 
příjemnou vzpomínku na oslavu sto deseti let 
naší jednoty.

Pojďte s námi oslavit 110 let Sokola ve Starém Lískovci

Prázdniny, zápisy… jak bude probíhat školní rok

Ač je starolískovecká sokolská jednota 
pomyslně dámou, které táhne už na je-
denáctý křížek, stále se udržuje v dobré 
kondici. 110. výročí organizace, jejímiž 
branami prošly stovky obyvatel nejen 
ze Starého Lískovce, se sluší řádně osla-
vit. A v případě tělovýchovné jednoty 
jak jinak než pohybem.

Ve školních lavicích sice děti 
usedají už víc jak dva měsí-
ce, pojďte si ale připome-
nout, co školáky do poloviny 
příštího roku ještě čeká.

První pololetí, které se pomalu 
přehoupne do druhé poloviny, 

skončí 31. ledna 2017. A kdy ško-
láci během této doby nebudou 
do školy muset? Kromě sváteční-
ho volna 17. listopadu čekají děti 
vánoční prázdniny, které začnou 
v pátek 23. prosince, vyučování 
pak začne 3. ledna. Přesně o měsíc 
později, 3. února, si školáci protáh-
nou díky pololetním prázdninám 
víkend, na jarní prázdniny si pak 
počkají až do 13. března.

Opět o měsíc později, 13. dub-
na, odstartují prázdniny veliko-

noční, které skončí svátečním pon-
dělím 17. dubna. Poslední školní 
den pak připadne na 30. června, 
školní rok 2017/2018 pak začne 
až v pondělí 4. září.

Velké změny pak čekají před-
školáky. Novela školského zákona 
totiž přesouvá zápisy do škol až 
na duben. Všechny školy je musí 
stihnout mezi 1. a 30. dubnem, 
školky pak v první polovině květ-
na. Tato změna bude mít dopad 
i na tradiční akce ZŠ Bosonožská, 
které škola pořádá ve spolupráci 
s mateřskými školami. Jejich har-
monogram bude přizpůsobený 
novému termínu zápisů.

A které akce pro děti předškol-
ního věku tedy Bosonožskou če-
kají? V září již proběhla Slavnost 
stromů, na listopad připravuje 

škola Zábavnou angličtinu a Po-
čítače, to je naše. Během těchto 
aktivit se kantoři snaží o podporu 
občanských a komunikativních 
kompetencí žáků základní školy 
a adaptaci na školní prostředí dětí 
mateřské školy.

Na aktivity projektu navazují 
také ukázkové hodiny v prvních 
třídách. Jsou na ně zváni ne-
jen rodiče našich prvňáčků, ale 
i předškoláčci a jejich rodiče dne 
10. ledna 2017 v 16.00 hodin. Děti 
budou mít ještě jednu možnost 
vstoupit do výuky prvňáčků. 
Osobně se zúčastní dopolední 
vyučovací hodiny v posledním 
lednovém týdnu.

A od začátku února do konce 
března škola připravuje edukativ-
ně-stimulační skupinky pro před-

školáčky a jejich rodiče. Probíhají 
vždy jednou týdně v pevně stano-
venou dobu. Pro děti předškolního 
věku ze spádových mateřských 
škol jsou připraveny zábavné úkoly 
zaměřené na rozvoj zrakové a slu-
chové percepce, motoriky, orienta-
ce a podporují i ostatní nezbytné 
dovednosti v rámci „přípravy“ na 
první třídu.

„Zveme všechny zájemce o osob-
ní návštěvu školy a školního vy-
učování. Po předchozí domluvě vás 
provedeme budovou školy, sezná-
míme vás se školním vzdělávacím 
programem a aktivitami, které pro 
žáky připravujeme. Přijďte se za 
námi podívat, rádi se vám budeme 
věnovat a zodpovíme vaše případ-
né dotazy,“ zve za ZŠ Bosonožská. 

Danuše Kotolanová, red.

Vše se odehraje 27. 11. 2016 v prosto-
rách sokolovny ve Starém Lískovci na ulici 
Máchalova 4

Kdy a co se bude dít:
9.00–10.00 cvičení pro děti
Budou nachystány sportovní aktivity pro vaše 

děti. Mohou si zkusit to, co cvičí naši nejmenší 
členové. Optimální věk 3–8 let. Pro starší bude 
k dispozici stůl pro stolní tenis.

10.30–12.00 stolní tenis
Naši stolní tenisté hrající 4. měst skou soutěž 

vám předvedou svoji hru a budou připraveni si 
zahrát s vámi nebo vás nechat si zahrát s vašimi 
kamarády zápas.

12.00–13.00 sálová kopaná
Opět máte možnost vyzvat naše sportovce, 

nebo si s nimi zahrát.

13.00–14.00 cvičení žen
Nechejte nádobí na později a přijďte si za-

cvičit s našimi ženami. Cvičení probíhá pod 
vedením zkušené cvičitelky, která je absol-
ventkou několika kurzů. Cvičení je vhodné pro 
jakýkoliv věk.

14.00–16.00 nohejbal
Pojďte si zahrát s našimi muži. Hrají městský 

přebor a po ukázce vlastní hry se rádi nechají 
vyzvat k zápasu s vámi, nebo vás mezi sebe 
vezmou.

16.00–18.00 volejbal
Naše ženy hrají krajskou soutěž – II. třídu 

a muži brněnskou městskou soutěž. Máte od-
díl a hrajete volejbal? Přijďte, rádi si s vámi 
zahrajeme.

Těšíme se na Vás
Sokolové ze Starého Lískovce

Remuláda patří v poslední době u nás 
doma k oblíbenému jídlu a to nejen jako 

příloha ke smažené rybě. Tento recept ne-
může být jednodušší, ale konečný výsledek 
je neuvěřitelně lahodné jídlo. Kombinace 
jablka a remuládové omáčky je příjemně 
osvěžující. Věřte, že musím bránit jídlo před 
snězením už při jeho výrobě. Je tak dobré, 
že ho budete jíst po lžících! Možná namít-
nete, že obsahuje majonézu a řadí se tak 
k nezdravým jídlům. Když uvážíte, že to 
množství rozdělíte na 10 porcí, není co řešit.

10 porcí
15 minut doba přípravy

Gourmet Jablková remuláda

Ingredience: svazek pažitky, 6 snítek 
petržele, 1 cibule, 2 jablka, 3 nakládané 
znojemské okurky, 10 natvrdo uvařených 
vajec, 200 g kysané smetany, 200 g majo-
nézy, 3 lžíce okurkového nálevu

Příprava: Pažitku a petržel nakrájíme 
nadrobno. Jemně nakrájíme cibuli, jablka, 
okurky a vejce. Smícháme zakysanou smeta-
nu, majonézu a okurkový nálev. Okořeníme 
solí a pepřem. Všechny ingredience smíchá-
me a dáme uležet do lednice.

Taťana Absolínová
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Žáci ZŠ Labská si vyzkoušeli první pomoc v praxi

Podzimní aktivity na Bosonožské

26. září na naši školu přijeli profesionální 
záchranáři Českého červeného kříže, kteří 
pro žáky 5. a 8. ročníků přichystali program 
týkající se poskytování první pomoci. První 
část byla teoretická, v ní byli žáci seznámeni 
se zásadami poskytování první pomoci. Poté 

byla nachystána v tělocvičně čtyři stanoviště, 
kde si žáci mohli vyzkoušet na figuríně první 
pomoc při autonehodě či jiném závažném 
poranění v praxi. Například zkusili nepřímou 
masáž srdce, na živém figurantovi zastavovali 
tepenné krvácení a absolvovali i další potřebné 

zákroky při první pomoci. Akce se ze strany 
žáků setkala s velkým úspěchem a byla pro ně 
velice přínosná. Domníváme se, že podobné 
akce jsou pro žáky i dospělé velmi důležité 
a potřebné pro běžný život.

Petr Urbánek, ZŠ Labská

Dýňobraní
V posledních letech je vysoce 

módní vyzdobit svou předzahrád-
ku nebo okna nejen podzimními 
květinami, ale i vyřezanými dýněmi. 
Tento zvyk k nám přišel z anglosas-
kého prostředí (tedy nejen z USA), 
i když paradoxně jeho kořeny na-
jdeme v raně křesťanských a čás-
tečně i keltských tradicích. U nás 
se tzv. Halloween projevuje snad 
právě jen zvýšeným prodejem dýní.

I my jsme se ve družině rozhodli 
pojmout tento svátek komorně-
ji. Žádná kostýmová párty, to si 
schováváme na tradiční únorový 

karneval. Připravili jsme s dětmi 
výtvarně-sportovní odpoledne. Ty 
se mohly rozhodnout, zdali si vyro-
bí v naší podzimní výtvarné dílně 
vlastní lucernu s efektem oprav-
dového ducha, nebo se vyřádí při 
soutěžích v tělocvičně. Podle hesla 
„chyť je všechny“ jsme se převtě-
lili do lovců pokémonů, pak jsme 
se snažili zachránit lidstvo před 
nákazou zombie, utéct ze spárů 
ježibaby a nakonec porazit své 
soupeře ve hře o všechno. A stejně 
jako děti o Halloweenu byli všichni 
odměněni sladkostmi.

B. Vysloužilová

Podzim je pro mnohé z nás sychravé, nevlídné a chřipkovou 
sezónu startující období v roce. Někteří však vidí podzim 
úplně jinak – je plný barev, dozrávajících plodů na našich 
zahrádkách a možností dělat něco, co jindy ne.

Den stromů
Ráno 19. října se téměř všechny 

děti ZŠ Bosonožská vydaly do školy, 
kde se prostřednictvím zdejších uči-
telů měly – jako každý všední den – 
dozvědět něco nového a užitečné-
ho. Pouze dvě třídy se tento den 
sešly ve škole, popovídaly si základní 
informace o bezpečnosti a vydaly 
se do dvou mateřských škol, aby 
si vyzkoušely, jaké to je učit menší 
žáčky, než jsou oni sami a také, aby 
si všichni společně užili oslavu Dne 
stromů. Třída 4. A se vydala do Ma-
teřské školy Bosonožská a třída 4. D 
do Mateřské školy Labská.

Po příchodu do školky se nám 
dostalo vřelého přivítání. Program 
byl bohatý na tu krátkou chvíli, 
takže jsme se hned dali do práce. 
Původně jsme chtěli oslavu uspo-
řádat venku, aby z toho stromy 
měly také zážitek, ale počasí se 
ten den našeho večírku účastnit 
nechtělo, a tak jsme na stromy ale-
spoň zamávali zevnitř teplé třídy.

Každá správná oslava musí mít 
svého nazdobeného oslavence. My 
jsme si na tuto párty připravili šab-
lony soviček a spoustu barevných 
papírů a vyráběli velké barevné 
sovy jako ozdobu pro jeden dětmi 
vybraný strom. Výroba byla sice 
náročná, ale malé dětičky měly vy-
nikající pomocníky, kteří jim pomá-
hali jak s obkreslováním a vystřiho-
váním, tak i se slepením různých 

částí soviček. Na závěr se na sovičku 
přivázala šňůrka, aby stromečku 
ozdobná sova neodletěla.

Druhá část byla ovšem pro děti 
zajímavější. Pomocí několika sta-
novišť se měli žáci MŠ dozvědět 
vše, co jejich starší kamarádi už 
vědí o stromech. Jedna skupinka 
dětí ukazovala žáčkům kartičky 
s různými předměty a ti měli určo-
vat, zda patří či nepatří do lesa. Pak 
si povídali pomocí obrázků lesní 
pohádky, další skládali stromové 
puzzle, jiní dokonce poznávali 
stromy podle kůry, větví, listů či 
jehličí. Myslím, že nejvíc děti zau-
jalo hádat, kde které zvířátko by-
dlí. Tato aktivita dokázala vyvolat 
i úsměv na rtech, když se někdo 
spletl a medvěda nebo datla ne-
dopatřením položil na mraveniště.

Žáci základní školy si na závěr 
s dětmi zazpívali písničku „Na tý 
louce zelený“, při které ukazovali 
jednotlivá slova názorně panto-
mimicky, což se budoucím školáč-
kům moc líbilo. Pak už nezbývalo 
nic jiného než si sbalit všech „pět 
šišek“, zamávat malým kamarádům 
a vydat se zpátky do školy.

Čtvrťáci se na tuto akci velice 
těšili a já jsem moc ráda, že se jim 
den se školkáčky líbil, ačkoli byl pro 
některé náročný, protože – jak řekli 
mí žáci – „Paní učitelko, bylo to su-
per, ale je to dřina je něco naučit!“

M. Halová
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Říjen v domově pro seniory

Pestrý rok zdravotním hendikepům navzdory

11. 10. se v našem domově konala 
poutavá přednáška Hany Pospíšilové 
na téma chřipka a nachlazení. Po 
krátkém představení paní magistry 
a jejího kolegy následovala přednáš-
ka nejen o prevenci – potřebě posílit 
svůj imunitní systém a obranyschop-
nost před virózami, ale i o dalších 
nemocech souvisejících s chladným 
počasím. Na pořadu byla také další 
témata, klientky zajímaly např. pro-
blémy s krevním oběhem, křeče-
mi v nohou, cholesterolem a jiné 
neduhy. Živě se diskutovalo, paní 
magistra Pospíšilová velmi ochotně 
odpovídala na dotazy, přítomným 
klientkám doporučila nejvhodnější 
moderní léky a zdůrazňovala jako 
prevenci před nemocemi pohyb, 
především chůzi. Beseda se klient-
kám velmi líbila a jako poděkování 
od nás obdrželi naši přednášející 
hosté drobné dárky.

Snažíme se udržovat kontakt 
se všemi členy naší místní or-

ganizace, sledujeme jejich životní 
výročí, abychom je potěšili gra-
tulací nebo drobnou pozorností. 
Viděli jsme úspěšné divadelní 
představení „Do naha“ Ochoz-
ského ochotnického divadelního 
spolku, nabízíme pravidelná klu-
bová posezení, jednou měsíčně 
nás navštěvuje odborný lektor 
a  vede kurz „Tréninku paměti“. 
K létu patří grilování a nejsou o něj 
ochuzeni ani příznivci této oblí-

bené zábavy. Za pěkného počasí 
jsme poseděli za domem u grilu, 
které letos obohatil o autorské 
čtení pan Ivan Jergl (spisovatel, 
překladatel a člen našeho spolku) 
a na kytaru nám zahrál pan Jarda 
Šípek. Příjemné odpoledne se pro-
táhlo až do večerních hodin, kdy 
účastníci odcházeli do svých bytů 
s úsměvem na rtech.

Velkou oblibu získaly zájezdy, 
které jsme pořádali pro naše členy, 
jejich rodinné příslušníky, dopro-
vod – asistenty i ostatní obyvatele 

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří je již kaž-

doroční událostí našeho domova. 
Dne 5. října byly otevřeny prosto-
ry domova pro širokou veřejnost, 
zájemce o pobyt a jejich rodinné 
příslušníky.

Součástí prohlídky domova byl 
odborný výklad zaměstnanců na-
šeho domova o poskytovaných 
službách a úhradách. Hosté dále 
mohli navštívit např. keramickou 
dílnu, fyzioterapii, jídelnu, prošli si 
jednotlivými odděleními, navštívili 
pokoje klientů a prohlídku zakon-
čili v zahradě domova. Veřejnost 
byla rovněž informována o bohaté 
nabídce kulturních a vzdělávacích 
akcí, výletech a dalších aktivitách 
pořádaných v rámci domova. Stře-
deční den jsme tak ukončili v du-
chu prezentace našeho domova.

DPS Mikuláškovo nám.

ZŠ Labská 27 hledá kuchařku na plný
úvazek pro období leden–březen 2017. 

Jedná se o zástup zaměstnance v pracovní neschopnosti.
Požadavky: praxe v oboru společného stravování, zdravotní 

průkaz, spolehlivost a pracovitost.
Zájemci hlaste se u vedoucí ŠJ Mgr. Ivany Kleinové, 

tel. +420 602 293 002, e-mail: ivana.kleinova@zslabska.cz

Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Starý 
Lískovec, která pracuje při bezbariérových domech na ul. 
Kosmonautů připravila na rok 2016 pro své členy aktivity, 
které jim zpestřily volný čas, přinesly rozptýlení a zábavu. Pa-
matovalo se i na pomoc buď radou nebo i konkrétní pomocí 
při řešení problémů spojených se zdravotním postižením.

bezbariérových domů. V letošním 
roce jsme uspořádali celkem pět 
cest, na kterých jsme navštívili zám-
ky, muzea, termální park, církevní 
památky, podívali se do nejstarší 
modrotiskové dílny a s průvodci ob-
divovali historická centra měst. Zá-
jezdů se zúčastnilo 91 osob, z toho 
37 účastníků bylo na vozíku.

Jako pořadatelé máme radost, že 
při omezeném výběru dopravních 
prostředků, které mohou přepra-
vit větší počet osob s mobilitou na 
vozíku,využili vozíčkáři maximální 
počet míst, které byly těmto oso-
bám k dispozici.

Zajímavé zájezdy s pestrou na-
bídkou jsme mohli uskutečnit jen 
díky poskytnuté dotaci z MČ Br-
no-Starý Lískovec, která přispěla 
významnou částkou k úhradě bez-
bariérové dopravy, za což upřím-

ně velmi děkujeme. Těšíme se, že 
máme konkrétní zážitky a prožit-
ky z navštívených míst a nejsou 
to pouze informace z internetu, 
z novinových článků, z časopisů 
nebo z nějaké knihy. Na poslední 
čtvrtletí tohoto roku kromě pra-
videlných činností zajišťujeme ná-
vštěvu módní přehlídky v Café Práh 
v areálu Vaňkovy s názvem „MINI-
-MAX aneb doplňky dělají dojem“, 
besedu sociálních pracovnic, které 
za námi přijdou z Ligy vozíčkářů, 
návštěvu divadelního představení 
„Adams family“, které bude hrát 
Ochozský ochotnický divadelní 
spolek z Ochoze u Brna a uskuteč-
ní se 2. ročník souboje v bollo-ballu 
o Mikulášský pytlík a nebude chybět 
ani vánoční posezení v klubovně.

Božena Malová

Pokud se chcete se svým dítětem zúčastnit vítání občánků, 
je třeba jej nechat zapsat do seznamu. Městská část totiž 

nedostává informace o narození dětí automaticky. Kontak-
tovat můžete Márii Liptákovou na emailu maria.liptakova@
staryliskovec.cz, nebo telefonicky na čísle 606 318 474.

Vítání starolískoveckých občánků
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Šikovné ruce
Jablíčkový svícen

Dnes jsem vám připravila podzimní dekoraci na jídelní stůl. Je to 
půvabný a voňavý jablíčkový svícen. Nestojí téměř nic a jeho výroba 

zabere pár minut.

K výrobě svícnu vyberte pěkně barevné a souměrné jablko s plochou 
spodní částí, aby pěkně sedělo. Dále potřebujete nůž, čajovou svíčku, 
čerstvé bylinky. Já jsem si ještě pomohla při vykrajování otvoru koleč-
kem k vykrajování těsta o stejném průměru jako má svíčka. Pak ještě 
potřebujete talířek nebo misku k umístění jablíčka.

Jak na to:
S pomocí vykrajovátka 

na těsto a s nožem jsem 
vykrojila v jablku otvor na 
čajovou svíčku. Nevykra-
jujte příliš hluboko, aby 
vám svíčka nezapadla 
(postačí asi 15 mm). Umís-
těte svíčku do vykrojené-
ho otvoru. Ještě vyberte 
pro svícen pěknou misku 
a obvod jablíčka ozdobte 
bylinkami.

Co říkáte, není to báječ-
ně jednoduché? Tak ať se 
svícen vydaří!

Taťana Absolínová

Inzerce

Inzerce

 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení 
nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace 
zdarma na tel.: 724 304 603

 � 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

 � KOUPÍM MENŠÍ PANELOVÝ BYT 1+kk – 2+kk HOTOVOST IHNED  
K DISPOZICI. Tel.: 733 514 600 

 �Obecní byt 1+1 ve Slatině se zaskleným balkonem v 1. P. ze 3 P., vy-
měním za byt 2+kk ve St. Lískovci – 2. či 3. P. Tel: 774 875 799.

 � Vyměním OB 1+kk za větší ve St. Lískovci 732 221 025.

 � ŠATY – PŮJČOVNA PLESOVÉ, DO TANEČNÍCH, SVATEBNÍ, Mikuláškovo 
nám. 14, Po–Pá 14–18 hod. Tel: 736 620 266 www.pujcovnasatubrno.cz

 �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!

 � Nabízím doučování angličtiny pro žáčky základních škol. V případě 
zájmu volejte nebo sms 608 865 220 Lucka.

 �Nabízíme kompletní účetní a daňový servis včetně zpracování  
mezd pro firmy i OSVČ.  R.T.-TAX, s.r.o., U Leskavy 29. Tel.: 604 657 152, 
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu.  
Hanák Tel: 604 850 396

 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

Léčebné masáže & rehabilitace  
Celostní

Fyzioterapie

NENECHTE SI UJÍT!   
Jen 550,- Kč za hodinovou masáž dle 
vašeho výběru od fyzioterapeuta s prvky 
měkkých technik a mobilizací.        
Vhodné i jako dárek.

Zdravotní středisko, Běloruská 575/2, na konci ochozu

Volejte  733 712 177
Petr Buček - fyzioterapeut

Léčba bolestivých stavů 

zad, šíje, hlavy, kloubů... 

masáže, korekční cvičení... 

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 120,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

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

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top
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Roz voz  obědůPečůvka, s.r.o.
Zajišťuje

roz voz  i o víkendu 7 obědových menu od  75,- vč. dovoz u
v Brně a okolí

Naše specializace:
šetřící a velmi chutné dietní obědy

 Rozvoz obědů z jídelny MÁJ s 50ti-letou tradicí.
Nabízíme pravidelný rozvoz obědů domů i do fi rem.
Obědy dodáváme v jídlonosičích formou výměny 
za prázdné nebo v jednorázových obalech.

staráme se o vás...

Objednávky a informace 
tel.: 606 554 574, pecuvka@gmail.com

Základní menu I.
bez vymezení na jakoukoliv dietu 

Základní menu II.
bezmasé, bez vymezení 
na jakoukoliv dietu 

Výběrové menu klasické
větší porce

Protisklerotické menu 
se sníženým obsahem tuků

Diabet menu 
pro diabetiky a pro osoby 
se zvýšeným obsahem cukru v krvi

Žaludek-žlučník menu
menu pro strávníky trpícími problémy 
se žlučníkem nebo žaludkem. 
Lehké, šetřící, beztučné a přitom chutné.

Bezlepkové menu 
pro zdravý životní styl, vhodné pro celiaky, 
kvalitní příprava a výborná chuť

Zcela nová

My vložili technologie,
vy naložte vše ostatní.

www.kia.com

Kia Optima SW: kombinovaná spotřeba 4,4 – 8,2 l/100 km. Emise CO2 113 – 191 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování 
navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66  •  pemmbrno.prodej@pemm.cz  •  www.pemm.cz
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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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
31. 10.–13. 11.	 Zvěřinové	hody
10. 11.–17. 11.		Svatomartinská	husa
16. 11.–4. 12.	 Rybí	speciality
5. 12.–23. 12.	 Adventní	menu
24. 12.		 Štědrovečerní	večeře	
31. 12.		 Silvestr 2016	–	Více	o	programu	na	stránkách	hotelu.	
	 Konzumační	lístek	990	Kč.	
Leden		 Zabijačkové	speciality,	Speciality	z	domácí	udírny
27. 1. 2017		 13.	Maškarní	ples	od	19.00.	Konzumační	lístek	350	Kč.
10. 2. 2017		 Myslivecký	ples	od	19.00.	Konzumační	lístek	390	Kč.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

•  Naše škola je v Brně významným vzdělávacím institutem s mnohaletou tradicí, která nabízí široké veřejnosti, 
celou řadu vzdělávání. Škola nabízí velkou nabídku kurzů zejména však rekvalifikační masérský kurz, spor-
tovní masér, trenér fitness a spoustu dalších vzdělávacích víkendových kurzů – např. baňkování, lymfatická 
masáž, thajská masáž, masáž lávovými kameny, havajská masáž atd.

•  V rekvalifikačním masérském kurzu nabízíme typ výuky – Víkendová výuka (so, ne – 8 víkendů jdoucích po 
sobě, intenzivní typ výuky (po–pá, tři pracovní týdny jdoucí po sobě s volnými víkendy, v posledních letech je 
velmi oblíbený večerní typ výuky, který je vhodný pro zájemce po pracovní době ,kdy po práci si odpočinete 
u nás na kurzu samotná výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek od 16:30–20:30 hodin celkem 3 měsíce.

•  Na studijním oddělení obdrží posluchač veškeré studijní materiály a také rozvrh odborných přednášek a ter-
míny praktické výuky. Výuku v naší škole vedou přední odborníci z řad rehabilitačních lékařů, masérů, trenérů 
a pedagogů.

•  Výuka probíhá ve vybavených učebnách v Brně a v Praze.
•  Každoročně pro naše studenty pořádáme studijní stáže na ostrově Koh-Chang v Thajsku, kde po dobu 3 týdnů 

studenti absolvují kurz thajské masáže zájemci mohou jet na kurz ajurvédské masáže na Srílance. A pro Studenty 
dvouletého studia Tradiční Čínské Medicíny pořádáme měsíční stáž na klinice Tradiční Čínské medicíny v Tianjinu

MASÉRSKÁ A TRENÉRSKÁ ŠKOLA
ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Mgr. et. Mgr. et. Bc. Romana Šimáčka,LLM.,MBA

Věškeré informace můžou zájemci získat buď osobně na našem studijním odd. v Brně, kde jsou zároveň 
i vybavené učebny pro výuku: Střední škola informatiky a finančnictví Brno-Komín, Čichnova 23,

www.maserskaskola.cz tel.: 728 833 759, 545 211 691
!!ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT STAŇŤE SE MASÉRY!!

 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


