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Pokud se chcete se svým 
dítětem zúčastnit vítání 

občánků, je třeba jej nechat 
zapsat do seznamu. Městská 
část totiž nedostává informa-
ce o narození dětí automatic-
ky. Kontaktovat můžete Márii 
Liptákovou na emailu maria.
liptakova@staryliskovec.cz, 
nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.

Vítání občánků

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 1/2017  – redakční uzávěrka 
9. ledna
Číslo 2/2017  – redakční uzávěrka 
6. února

Uzávěrky zpravodaje

Posledním dnem v roce 
2016, kdy bude možné 

realizovat hotovostní platby 
na pokladně úřadu je středa 
21. 12. 2016.
V termínu 27.–30. 12. 2016 
bude úřad z důvodu čerpání 
dovolených uzavřen. 
Podatelna v těchto dnech 
zajistí příjem podání od 8.00 
do 13.00 hod.

Oznámení ÚMČ

starolískovecký
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www.staryliskovec.cz

zpravodaj
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Stromek v květináči? 
Místo u popelnic skončí v lese

Již od roku 1998 mají Brňané 
možnost koupit před Vánocemi 

jedličku v květináči, kterou mohou 
na jaře dalšího roku v rámci společ-
ného sázení vysadit do lesa. Pro-
jekt „Vánoční stromky - stromy pro 
život“ vznikl ve spolupráci institutu 
Veronica, Lipky a Hnutí Duha. Na-
bízí se tak alternativa k řezaným 
stromkům, aby lidé mohli využít 
tradic vánočních svátků k pod-
poře městské zeleně nebo lesa 
výsadbou naší původní dřeviny 
jedle bělokoré. Každoročně se do 
prodeje v Brně a okolí zapojuje 
okolo desítky neziskových orga-
nizací. Výtěžek z prodeje tak může 
podpořit i jejich další činnost na 
ochranu přírody a zlepšování ži-
votního prostředí v Brně.

Stromečky, které takto může-
te koupit, byly vypěstovány Lesy 

města Brna, jsou to čtyřleté saze-
nice jedle bělokoré, výška asi 50 
cm a jeden stojí 99 korun. Zakou-
penou sazenici jedličky si můžete 
ponechat anebo se zúčastnit jarní 
výsadby, která proběhne 8. dub-
na 2017.

Přímo v centru města koupíte 
jedličky na Panské 9 v Ekologické 
poradně Veronica, ze Starého Lís-
kovce je nejbližší prodejní místo 
v dobročinném obchodě Nadace 
Veronica na Svážné 16. Na obou 
těchto místech je otevřeno od 
pondělí do pátku od 10 do 18 ho-
din a v sobotu od 9 do 12 hodin. 
Prodej probíhá až do 23. prosince 
nebo do vyprodání zásob. Seznam 
dalších prodejních míst najdete na 
www.rezekvitek.cz.

Ekologický institut Veronica 
a Nadace Veronica

Řezaný stromek je součástí Vánoc v řadě našich domácností. 
Věděli jste ale, že se jich u nás každý rok prodá okolo jeden 
a půl milionu? A z toho je více než třetina dovezena ze za-
hraničí (Dánsko, Polsko, Maďarsko, Německo). Po Novém 
roce se přitom z řezaného stromku stane odpad. Tak co na 
to jít letos od lesa a pořídit si stromek v květináči?

Zápisník starosty
Každý člověk by 

si měl na konci 
roku najít chvíli času 
k zastavení a přemí-
tání, jak posledních 
dvanáct měsíců pro-
žil. Než vám popřeji, 
abyste tento čas k roz-
jímání i v hektickém 
vánočním období na-
šli, rád bych se takto – 
alespoň symbolicky – zastavil i já 
a vzpomenul si na to nejdůležitější, 
co jsme ve Starém Lískovci v roce 
2016 prožili.

Z našeho pohledu to byl další 
úspěšný rok, během kterého jsme 
naši čtvrť posunuli kus dopředu. 
Díky systematické práci se nám 
podařilo během uplynulých let 
prakticky zcela vyřešit technické 

problémy, které trápily 
naše školy podinves-
tované před našim 
nástupem na radni-
ci. Zatímco v  jiných 
městských částech 
teprve řeší zateplení 
plášťů škol, naše velké 
školní budovy už čeká 
druhá zima, která při-
náší zásadní úspory na 

energiích. Ušetřené peníze ale dál 
investujeme. Možná do věcí, které 
nejsou zvenčí tak viditelné, ale pro 
žáky znamenají významně větší 
komfort výuky. O  významném 
posunu v naších MŠ jsme už též 
psali a jistě o nich víte.

Na konci roku se sluší poděko-
vat všem, kteří ve svém volném 
čase organizují bohatý kulturní 

V mrazivém počasí zavítal do Starého Lískovce Mikuláš s celou svojí „dru-
žinou“. U vánočního stromu na Osové jej s kytarou přivítal starosta měst-
ské části Vladan Krásný , místostarosta Jiří Dvořáček a desítky dětí, které 
si ze setkání odnesly kromě drobných dárků i předsevzetí, že celý rok bu-
dou určitě sekat dobrotu. Vánoční program, který mikulášskou nadílkou 
začal, ve Starém Lískovci vyvrcholí živým betlémem 25. prosince.  (red)

život, přispívají i nezištnou práci 
pro náš Starý Lískovec. Je jich stále 
víc, tolik, že už si ani netroufnu 
je všechny vyjmenovat. Patří jim 
velký dík. Jednu „skupinu“ si tento-
krát dovolím pochválit jmenovitě, 
jelikož se jí moc pochval obvykle 
nedostává. Mnohdy dělají nevděč-
nou práci, často bojují s větrnými 
mlýny, nebo uhasí problém, o kte-
rém se díky jejich zkušenostem 
ani nedozvíte. Ano, jde o zaměst-
nance našeho úřadu městské 
části, kteří pro Starý Lískovec žijí, 
věnují mu i spoustu volného času 
a i díky nim se prostředí, ve kte-
rém žijeme, mění k lepšímu. Díky 
jim a díky i vám všem, kteří jejich 
práci respektujete a vážíte si jí. To 
je pro nás ta nejlepší motivace dál 
vymýšlet nové nápady, jak by šly 
věci dělat lépe.

Do posledních týdnů v  roce 
vám přeji spoustu krásných zážit-
ků s vašimi nejbližšími. Přeji vám 
pokojné prožití vánočních svátků, 
dostatek odpočinku a hlavně po-

zitivní start do nového roku. A po-
kud si budete dávat předsevzetí, 
přihoďte k němu i jedno týkající 
se Starého Lískovce. Stačí, když 
všichni budeme sobě navzájem 
dobrými sousedy. To ostatní pak 
přijde samo.

A pokud vám toto osobní přání 
připadá málo osobní, rád se s vámi 
osobně pozdravím na novoročním 
ohňostroji. Protože ten tradiční 
městský, který se pravidelně od-
paloval ze Špilberku, vedení měs-
ta zrušilo, věřím, že nepohrdnete 
naší skromnější variantou, kterou 
odpálíme v pondělí 2. ledna v 18 
hodin na tradičním místě u vánoč-
ního starolískoveckého stromu. Ra-
chejtle možná nebudou létat tak 
vysoko jako na Špilberku, můžete 
se ale těšit na přátelskou a domácí 
atmosféru a setkání se spoustou 
známých, kteří vědí, že Starý Lísko-
vec je skvělé místo k životu.

Váš starosta 
Vladan Krásný
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Na jednom místě se bude křtít 
rovnou dvacet tramvají, čímž 

Brno překoná vlastní rekord z roku 
2009. Všechny nové vozy typu Ško-
da 13T, přezdívané Porsche, po-
nesou jména slavných osobností. 
Křest začne ve 13 hodin slavnost-
ním proslovem brněnského primá-
tora Petra Vokřála, celý ceremoniál 
pak skončí ve tři hodiny.

A proč Eliška Rejčka? Přesto-
že z českých zemí nepocházela 
a naposledy byla českou králov-
nou jako sedmnáctiletá dívka, 
svůj pozdější život s Brnem úzce 
spojila. Eliška Rejčka, též Alžběta 
Polská (Rejčka je zkomolenina je-
jího původního jména Richenza) 
se narodila 1. září 1288 v Poznani. 
Byla jedinou dcerou polského vel-
koknížete a pozdějšího polského 

krále Přemysla II. Velkopolského 
a Rixy Švédské, dcery krále Wal-
demara Birgerssona.

Již v  jejích třech letech ji za-
snoubili s pětačtyřicetiletým Otou 
Braniborským, poručníkem přemy-
slovského nástupce trůnu Václa-
va II. Právě za něj – v jejích dvanácti 
letech – se po smrti Oty Branibor-
ského vdala a stala se českou králov-
nou. Dlouhé manželství ale nebylo 
mladičké Elišce Rejčce přáno, už 
v roce 1305 ovdověla. Když byl pak 
o rok později zavražděn Václav III., 
Eliščin nevlastní syn a poslední muž-
ský pokračovatel rodu Přemyslov-
ců, vedla přes osmnáctiletou Elišku 
Rejčku cesta k českému trůnu. Tu 
účelově využil Rudolf Habsburský. 
Ani toto manželství ale netrvalo 
dlouho, první Habsburk na českém 

Rekordní vítání občánků

Tramvaj ponese jméno královny. 
Na návrh starolískoveckého starosty

Život české královny Elišky Rejčky byl úzce spjat s Brnem a dokon-
ce i s dnešním územím Starého Lískovce. Proto starosta Vladan 
Krásný navrhl, aby jedna z nově pořízených tramvají brněnského 
dopravního podniku nesla její jméno. S návrhem uspěl, křest 
tramvaje proběhne 22. prosince na náměstí Svobody.

Soudě podle počtu novorozených starolískoveckých občánků, kteří se 
se svými rodiči zúčastnili listopadového „vítání“ muselo v posledních 

měsících nad naší čtvrtí přeletět pořádné hejno čápů. Starosta Vladan 
Krásný s místostarostou Jiřím Dvořáčkem totiž na radnici popřáli hodně 
štěstí do života rovnou jedenadvaceti novorozencům.

Stále platí, že pokud se chcete se svým dítětem vítání občánků zú-
častnit, je třeba účast nahlásit paní Márii Liptákové na email liptakova@
staryliskovec.cz. Městská část totiž nedostává údaje z matriky a nemůže 
tedy novopečené rodiče sama oslovit.

Všem novým občánkům přejeme hodně elánu do života!
(red)

trůnu si vlády užíval jen rok. Eliška 
Rejčka znovu ovdověla a s dcerou 
se usadila v Hradci Králové.

Po jejím boku se začal objevo-
vat mocný šlechtic Jindřich z Lipé, 
který se stal jejím dlouholetým 
druhem a milencem. Roku 1318 
se Eliška Rejčka přestěhovala na 
Moravu, kde Jindřich zastával úřad 
zemského hejtmana.

Roku 1323 založila ženský cister-
ciácký klášter se špitálem na Starém 
Brně, baziliku Nanebevzetí Panny 
Marie a roku 1324 farní kostel sva-
tého Vavřince v Brně-Komíně.

V roce 1321 získala Eliška Rejčka 
kapli sv. Prokopa na Starém Brně, 
jejíž správcové měli v Lískovci dvůr, 
a vykonávali nad ním i duchovní 
správu. Roku 1330 darovala Eliška 
Rejčka kapli s veškerým majetkem 
klášteru cisterciaček na Starém 
Brně. Tak se dostal i Lískovec do 
vlastnictví kláštera a patřil mu až 
do jeho zrušení roku 1782.

Poslední roky života se Eliška 
Rejčka usilovně věnovala chari-

PROGRAM AKCE

13.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Primátor Statutárního města 
Brna Ing. Petr Vokřál
Generální ředitel DPMB, a.s. 
Ing. Miloš Havránek
Zástupce výrobce tramvají Ško-
dy Transportation

14.25 – POKUS O REKORD
Křest největšího počtu tram-
vají na jednom místě. Jedná 
se o překonání rekordu z roku 
2009.

15.00 – UKONČENÍ AKCE

tativní činnosti a sbírání svatých 
ostatků. Zemřela v pouhých 47 le-
tech roku 1335 a byla pochována 
pod podlahou baziliky Nanebe-
vzetí Panny Marie na Starém Brně 
po Jindřichově boku. 

(red)
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Školní bazar na Elišce

Vánoční Zpěváček na Labské

Podzimní dílna

Škola jinak: s rukama 
od hlíny i tiskařské černi

Rádi bychom se podělili o moc 
příjemný pocit, který máme 

z letošního školního bazaru.
Radost je velká z několika dů-

vodů. Hodně lidí nám nezištně 
přispělo. Moc všem děkujeme!

Žáci 9. třídy se ujali přípravy a re-
alizace s obdivuhodným nadšením 
a zodpovědností ne vždy vlastní 
tomuto věku. Ohlasy od nakupu-
jících byli moc milé. Většina ná-
vštěvníků si pořídila pěkné kousky 
za symbolickou cenu. A i přesto, 
že jsme přiřazovali ceny opravdu 
korunově, vybrali jsme 10.470 Kč. 
Původně jsme utrženou částkou 
chtěli přispět na plánovanou re-
alizaci šatních skříněk pro žáky.

Tuto variantu obsahuje nově 
připravovaná žádost pro IROP 
o dostavbu školy, kterou momen-

tálně zpracovává náš zřizovatel – 
čili naše starolískovecká radnice.

Proto jsme se rozhodli nakoupit 
pro žáky hry na volný čas. Kdo si 
hraje – nezlobí.

A  období přestávek je právě 
v tomto směru nejrizikovější, tak 
doufáme, že možnost zaměstnat 
se při hře se spolužáky bude eli-
mininovat riziko přijít s nějakou 
ne úplně vhodnou formou trávení 
těchto chvil.

A naši nejmenší v MŠ si i díky 
bazaru mohou hrát na dvou no-
vých kobercích.

Ještě jednou děkujeme všem 
za podporu.

S přáním poklidného advent-
ního času za celou ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny 

Margita Kotásková A už tu máme advent! A jako 
každý rok pěvecký sbor Zpě-

váček pod ZŠ Labská se chystá na 
svoje vánoční vystoupení. Trénuje 
a piluje svoje pásmo, které se sklá-
dá z vánočních koled, písní a spiri-
tuálů. Zazní i písně moderní, které 
s námi zazpívá náš pan starosta 
Vladan Krásný.

Pásmo opět děti natrénovaly na 
podzimním soustředění v Podmi-
trově, kam jsme letos přijeli zpívat 
již po dvanácté. Soustředění pro-
bíhalo o víkendu 11.–13. listopadu 
a zúčastnilo se ho 35 dětí z naší 
základní školy a také 6 bývalých žá-
kyň. Celé soustředění s námi absol-
voval i pan starosta, který společně 
s dětmi nacvičoval moderní písně 
a večer si s nimi zazpíval pásmo 
písniček z pohádek.

Nezůstalo však jen u zpívání. 
Stejně jako v minulých letech děti 
chodily ven za zvířátky – koně, pra-
sata, kozy, ovce. Letos však přibyla 
i nová zvířátka, na které se mohly 

podívat : dvě straky, křepelky, krá-
líci a papoušci. V neposlední řadě 
vyzkoušely děti nové prolézačky 
a lanovku na dětském hřišti.

Vrátili jsme se v neděli unave-
ní, ale spokojení. Pásmo máme 
natrénované!

 
A kde a kdy nás můžete vidět?
13. 12. 2016 – dětská nemocnice 
Černopolní – 14.00 hod.
14. 12. 2016 – nám. Svobody: Čes-
ko zpívá koledy – 18.00 hod. (letos 
zpíváme s Davidem Kollerem)
21. 12. 2016 – velká vánoční be-
sídka na ZŠ Labská – 17.00 hod. 
(posezení u kávy, čaje a cukroví)
25. 12. 2016 – Kostel sv. Jana Ne-
pomuckého ve Starém Lískovci – 
17.00 hod.
Přijďte si s námi zazpívat!

 Srdečně Vás zvou děti 
z pěveckého sboru Zpěváček

 Kamila Horáčková, 
Hana Spěváková, Vladan Krásný

Letošní podzimní dílna byla 
opět „ lampionková“. Patří 

k těm nejoblíbenějším, protože 
v sobě skrývá symboliku spojenou 
nejen s památkou zesnulých, ale 
také se svátkem světla, kterého 
nám blížící se zima stále více ukra-
juje. Lampióny nám svým nezamě-
nitelným kouzlem připomenou 
blížící se Vánoce.

Děti si odpoledne v Mateřské 
škole Bosonožská 4 vyrobily krás-
né lampióny z krabiček od sýra 
a pak se společně s rodiči všichni 
vydali na školní zahradu, kde za 

jednotlivé třídy vypustili velké 
lampióny štěstí a něco si přáli.

V příjemné a přátelské atmo-
sféře, po sdílené zkušenosti s po-
řádnou střevní virózou, která nás 
v uplynulých dnech potrápila snad 
všechny, jsme se nenápadně, ale 
přece, posunuli dál, o  krůček 
k zimě, Mikuláši a netrpělivě oče-
kávánému Ježíškovi.

Děkujeme všem za účast a těší-
me se na další společné projekty.

Všichni zaměstnanci Mateřské 
školy, Bosonožská 4

Pro zpestření výuky a obohacení 
dříve nabytých znalostí se zúčast-
nili žáci 5. A ZŠ Bosonožská velmi 
pěkně zpracovaného programu 
„Úžasné planety“ v brněnském 
planetáriu. Moderátor je nejprve 
provedl aktuální noční oblohou. 
To si žáci si měli možnost rozšířit 
znalosti o souhvězdích nejen při 
kladení problémových otázek, ale 
i při následné diskuzi. Film o Slun-
ci a jednotlivých planetách naší 
sluneční soustavy všechny velmi 
zaujal zábavným zpracováním. Po 
celou dobu promítání mohli žáci 
také tipovat odpovědi na otázky 
kladené ve filmu. Před hvězdárnou 
si děti na závěr prohlédly meteo-
stanici a další interaktivní prvky, 
které jsou zde návštěvníkům k dis-
pozici. Podruhé v tomto měsíci 
pak opustili žáci této třídy školní 

škamny, když se z nebeských výšin 
snesli na dna oceánů a vydali se 
vstříc poznání mořských tvorů. 
V OC Letmo se s nimi setkali na 
výstavě „Obři oceánů“.

Oproti tomu žáci třídy 8. A ab-
solvovali velmi zajímavou exkurzi 
střední školy, která by mohla na-
pomoci při výběru jejich povolání. 
Během pečlivě připraveného pro-
gramu na SŠ grafické si vyzkoušeli 
zručnost při výrobě vlastního po-
tisku bavlněného trika či kalendáře 
v podobě leporela.

Deváťáci se zase zabývali na ná-
vštěvě Střední zahradnické škole 
v Rajhradě aranžérskou prací, řešili 
ekologické aspekty zemědělských 
činností a také získávali první prak-
tické zkušenosti při řízení malého 
traktoru. Akcese jim velmi líbila.

P. Nováková, M. Pivec ZŠ Labská srdečně zve na dny otevřených dveří 
1. termín – ve středu 1. února 2017 od 8.00 do 11.40
V tento den budete moci navštívit výuku ve třídách a prohléd-
nout si areál školy. Komentovaná prohlídka školy bude začínat 
v každou celou hodinu před kanceláří školy.

2. termín – ve středu 22. března 2017 od 15.30 do 18.00
–  ukázka výuky anglického jazyka v 1. třídě v 16 hodin, ve 

2. třídě v 16.30
– zpřístupnění prostor školy, prohlídka učeben a vybavení, 

možnost setkání s pedagogy a vedením školy
– 16.15–17.15 ochutnávka školního stravování v naší školní 

jídelně, která získala certifikát Zdravá školní jídelna
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Čtvrtrok v klubu důchodců

Jubilantům popřál
starosta i malí zpěváčci

Listopad v Lince jak ho vidí 
děti z kroužku Redaktoři

Další čtvrtrok za sebou mají 
senioři z Klubu důchodců – 
nová zástavba. Přečtěte si, 
co všechno aktivní důchodci 
za uplynulé měsíce stihli.

Pravidelně se scházíme každé 
pondělí, také o prázdninách 

jsme nevynechali žádné setkání. 
Navštívili jsme taneční odpoledne 
v Bosonohách, při dobré hudbě, 
tanci a občerstvení čas běžel jako 
voda a zapomněli jsme na chvíli 
na naše neduhy.

Společně oslavujeme narozeni-
ny našich členek, kdy každá osla-
venkyně obdržela kytičku.

Tanečky v klubu na Křenové 67 
jsou námi pravidelně navštěvo-
vány. Zde se setkáváme se členy 
všech klubů důchodců z celého 

Brna. Součástí vždy bývá tombola 
a my s napětím očekáváme, zda 
něco vyhrajeme. Zatím se dařilo, 
nikdo neodcházel s prázdnou.

Absolvovali jsme výlet na Brněn-
skou přehradu a na hrad Veveří. 
Dalším výletem byl hrad Špilberk.

Zorganizovali jsme si zájezd do 
Lednice a do Bučovic na zámek.

Generační setkání seniorů v Jun-
drově navštěvujeme pravidelně. 
Zúčastnili jsme se přednášky „Se-
nioři pro seniory“.

Den radnice ÚMČ Starý Lískovec 
jsme nemohli pominout. Den se-
niorů na náměstí Svobody v Brně 
proběhl také za naší přítomnosti.

Na poslední cestě do brněnského 
krematoria jsme vyprovodili našeho 
bývalého člena klubu důchodců.

25. listopadu byl rozsvícen na Jak už je v našem domově zvykem 
každého čtvrt roku, i 22. listopadu 

jsme se sešli, abychom naposledy 
v tomto roce popřáli všechno nejlepší 
našim milým jubilantům.

22. listopad patřil v našem domově 
především klientům, kteří v měsíci 
říjnu, listopadu a prosinci oslavili 
(a oslaví) významná životní jubilea. 
Oslavencům přišli popřát všechno 
nejlepší zastupitelé z ÚMČ Starý Lís-
kovec, pan starosta Vladan Krásný 
a kulturní referentka paní Mária Liptáková, kteří kromě vlídného slova 
předali jubilantům také kytičky a dárkové balíčky s pochutinami. Celá 
akce se nesla ve slavnostním duchu. K příjemné konverzaci bylo připra-
veno chutné pohoštění, sladký dezert a káva. Nechybělo ani zpívání 
národních písní s našimi zpěvačkami z řad obyvatelů domova. Kulturní 
zážitek umocnilo milé taneční a pěvecké vystoupení dětí z MŠ Oderská.

Listopad byl plný překvapení – 
krásné podzimní dny skončily 

a rovnou začal padat sníh. I na Lince 
nebylo o vzrušující události nouze. 
Maminky a babičky u nás byly na 
semináři první pomoci u dětí, děti 
strávily strašidelnou noc v Liščím 
doupěti a v Dílničce si vyrobily 
třeba zimní návleky na ruce nebo 
adventní věnec, ve Vaření s vůní 
dálek nás tentokrát José Vata naučil 
připravovat konžskou specialitu – 
kuře na burákovém másle.

Vrcholnou podzimní akcí bylo 
Martinské uspávání zahrady. Po 
výrobě lampiónů následoval prů-
vod po zahradě, děti čekaly i nej-
různější úkoly a hádanky. O zakon-

čení večera se postaral Marek Jelen 
se svou ohňovou show, nechyběl 
ani pořádný táborák.

Prosinec bude také nabitý akce-
mi. Čekají nás především adventní 
dílny, během kterých si budeme vy-
rábět krásné dekorace a dárečky pro 
naše blízké. Začneme 7. 12. Anděl-
skou dílnou, pokračovat budeme 
14. 12. výrobou vánočního stromku 
ze dřeva, 19.12 nás bude čekat vel-
ká adventní dílna po vystoupení 
kroužků Linky. A pokud zjistíte, že 
jste zapomněli někoho obdarovat, 
budou se vám hodit 21. 12. nápady 
na dárečky na poslední chvíli.

Krásný advent přejí 
Redaktoři z Linky

Krásné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 
2017, přejí členové jednotky a sboru dobrovolných 
hasičů Brno-Starý Lískovec.

PF 2017

náměstí Svobody vánoční strom, 
15,5 metru vysoká jedle z pole-
sí Bílovic u Brna. Byl to pro nás 
opravdu zážitek. O den později 
jsme navštívili Kateřinskou zába-
vu v Bohunicích. Hráli nám dobře 
známí manželé Maškovi, součástí 
byla taktéž tombola, která náš stůl 
obohatila o mnohé výhry.

Před námi je adventní čas, setkání 
s představiteli ÚMČ v našem klubu 
důchodců. Rozsvícení vánočního 
stromu na Osové ulici. Vždyť vidět 

ty rozzářené oči dětí, to je zážitek, 
na který se hned tak nezapomíná. 
Konec roku uteče jako nic a zbývá 
už jen krok, aby tu byl Nový rok.

Děkujeme panu starostovi Vla-
danu Krásnému a všem pracovní-
kům ÚMČ Brno – Starý Lískovec za 
vstřícnost k našemu klubu.

Všem obyvatelům Starého Lís-
kovce přejeme hodně pohody, 
štěstí a hlavně hodně zdraví.

Libuše Medková
Klub důchodců – nová zástavba
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Bílá barva, vůně vanilky, man-
dlí, másla a čokolády, to je jasná 
chuť vánoc. Neodolatelně sladké, 
nebezpečně návykové, výborné 
k čaji. Dostali jste chuť? Tak vy-
zkoušejte!

Ingredience na 39 kusů:
100 g rozmixovaných mandlí, 
300 g hladké mouky, ¼ lžičky soli
225 g čerstvého másla mírně 
změklého, 190 g moučkového 
cukru (60 g + 130 g), vanilkový 
cukr, 150 g čokoládových lupínků 
nebo hrubě nastrouhané hořké 
čokolády

Příprava:
Předehřejte troubu na 190 °C. 

Rozmixujte mandle v kuchyňském 
robotu na kousíčky. V míse smí-
chejte mouku a sůl a dejte stranou.

V robotu umíchejte máslo s 60 g 
moučkového cukru (ne do bílé 
pěny). Přidejte vanilku, potom při 
nízké rychlosti pomalu přidávej-
te mouku se solí. Těsto míchejte, 
dokud se směs nespojí. Přidejte 
čokoládové lupínky a mandle tak, 
aby se rovnoměrně zamíchaly do 
těsta (můžete si pomoct stěrkou).

Lžící nabírejte těsto a  tvořte 
kuličky. Přeneste kuličky těsta na 
nenamazaný pečící papír. Pečte 
v předehřáté troubě 10–12 minut 
lehce dozlatova. Nechte vychlad-
nout jen pár minut (dokud je udr-
žíte teplé v prstech). Nasypte zbý-
vajících 130 g moučkového cukru 
do malé mísy a kuličky obalujte 
v moučkového cukru. Odkládejte 
na mřížku, kde je nechejte zcela 
zchladnout. Pro větší vrstvu cuk-
ru můžete kuličky po vychladnutí 
ještě jednou v cukru obalit. Uložte 
je do vzduchotěsné krabice a těšte 
se na vánoční svátky.

Taťana Absolínová
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Gourmet
Sněhové koule s 

čokoládou

Šikovné ruce
Vánoční ozdoby ze studeného porcelánu

Vánoční ozdoby na stromeček 
si můžete vyrobit ze stude-

ného porcelánu. Je to oblíbená 
modelovací hmota, není toxická, 
je levná a tvárná. Při tuhnutí získá 
porcelán tvrdost a odolnost proti 
deformacím, ale ovlivňuje ho vlh-
kost a teplota. Není tedy vhodný 
na venkovní použití (nedávat na 
věnečky či podobné věci, které 
chcete umístit na venkovní dveře, 
do zahrady a podobně). Přesto je 
to zajímavý materiál, který posky-
tuje velké možnosti pro kreativitu.

Co potřebujeme:
100 g kukuřičného škrobu (Gustin)
200 g jedlé sody
150 ml studené vody
pánev, kuchyňský sporák
prkénko, vykrajovačky (na cukro-
ví), váleček, špejle na dírky, potra-
vinářská folie, krabička
Na zdobení stříbrný fix na porcelán 
(Porcelain pen)

Jak na to:
Všechny ingredience za studena 

smíchejte v teflonové pánvi. Za 
stálého míchání vařte na mírném 
plameni. Po dosažení určité tep-
loty začne soda reagovat syčením 
a budou se tvořit hrudky. V míchá-
ní pokračujte ještě pár minut, zmír-
něte teplotu, až se hmota nelepí 
na stěny pánve. Pozor hmota je 
horká, nedotýkejte se jí rukama, 
ale pomocí vařečky ji přendejte 
na pracovní desku. Nechejte ji 
vychladnout do teploty, kterou 
vaše ruce snesou. Ručně ji zpra-

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

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

 � 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 byt. RK nevolat. Děkuji. 721 195 819.

 �Hledáme na koupi dům s možností parkování. Cena do 6 mil. Kč. 
Prosím nabídněte. 722 659 544.

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltav-
ské 5. Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned. 

 �  Protože hledáme větší bydlení, koupíme byt 4+1 v Bohunicích, Starém 
a Novém Lískovci. Platba hotově. Tel. 733 514 600.

 �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

 �  Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč, 
smrk 450 Kč výška 160–200cm w: fb.me/stromky t: 702 909 454.

 � SERVÍRKA a KUCHAŘ. Restaurace  Podskalní mlýn v Brně-Ostopovi-
cích přijme SERVÍRKU a KUCHAŘE. Nástup možný ihned, i brigádně 
na jeden–dva dny v týdnu. Tel. 602 770 262, email: petrsou@volny.cz

cujte, zrovna tak, jako obyčejné 
těsto. Pracujte rychle a zbytečně 
neotálejte. Hmota velmi rychle 
schne! Pokud cítíte, že vám osy-
chá, namočte si ruce, tím hmotu 
opět krásně provláčníte. Hmotu 
vyválejte asi na 4 mm. Můžete vy-
krajovat, modelovat, je to čistě na 
vás a vašich dětech, co z modelí-
ny vyrobíte. Nezapomeňte udělat 
špejlí dírky na zavěšení. Pro poz-
dější práci můžete hmotu uložit do 
potravinového sáčku a do krabičky 
na suché místo (ne do chladničky). 
Při pokojové teplotě vám vydrží 

několik dní. Sušení výrobků je pří-
mo úměrné jejich tlouštce a trvá 
od 12 hodin až do tří dnů. Sušit 
sa dá při pokojové teplotě. Kdy-
by se vám zdálo, že se výrobky 
prohýbají, tak je otočte. Je dobré 
dát je rovnou na karton, vysává 
z nich rychleji vlhkost. Hvězdič-
ky, zvonečky, rybky a jiné ozdoby 
můžete zkrášlit stříbrnou fixou na 
porcelán. Tu koupíte ve výtvarných 
potřebách.

Přeji pěkný a tvořivý předvá-
noční čas.

Taťana Absolínová
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Prodej vánočních kaprů
od 18. prosince 2016

20. prosince 2016 
• zahájení Vánočních trhů
• gastronomické speciality – U DvoU Lišek
• vystoupení kapely Na Starý Kolena od 14.00

LÉKÁRNA
NA VLTAVSKÉ

Nabízíme příjemné prostředí. 
zajímavé ceny a individuální 
péči o zákazníka.

Těšíme se na nové
i stávající klienty.

PRoVozNí dobA:
Po–pá: 7.30–18.00 hod.
So:  8.00–12.00 hod.

Tel:  530 340 107
 730 828 888
E-mail: 
lekarnavltavska@seznam.cz

   
Sýry Delikatesy Brno

 OD Vichr Kobližná ul.
OC Avion (vedle Ikea)

Nabízíme Vám:
- dárkové koše 

a balíčky
- holandské sýry, vína

- maďarské klobásy
  a delikatesy

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

Nově otevřeNá ambulaNce pro děti 
na Mikuláškově náměstí 11, tel. 515 542 802.

Dospělí pacienti ev. po domluvě.

www.allergo.cz
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

539 015 518
www.netbox.cz/liskovec

Lískovští, mrskněte sebou… 

… než vám uplavu��!

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

EKOTEX s.r.o.  Oblá 36, Brno-Kamenný vrch 

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře : 

• Zpracování a vedení účetnictví  
a daňové evidence 

• Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

• Vedení mzdové agendy
• Zastupování na úřadech
• Daňové poradenství a audity

Tel.: 547 222 991 e-mail: ekotex@ekotexbrno.cz
mobil: 602 504 448  www.ekotexbrno.cz


