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Ze zápisníku místostarosty

Již tři týdny se píše rok 2017 a já 
mám tu čest se s vámi pozdravit 

prostřednictvím Starolískovecké-
ho zpravodaje. Za toto jsem velmi 
rád, a proto mi dovolte, abych vám 
všem popřál do nového roku vše 
dobré, co nejméně starostí a co 
nejvíce radostí. Ta opravdová ži-
votní radost ať vás stále provází 
a dodává vám energii pro zvlád-
nutí všeho, co vás v letošním roce 
čeká. Také vám přeji, ať se vám 
vyhýbají veškeré nemoci a ať se 
vám letos splní všechny vaše sny. 
Zkrátka a dobře, ať je ten letošní 
rok po všech stránkách lepší, než 
ten rok minulý.

Zima je letos přesně taková, ja-
kou si ji pamatuji ze svého dětství. 
Mrzne a všude je plno sněhu, kte-
rý, jak jsme byli zvyklí z minulých 
let, neroztává, a děti se tak mohou 
vyřádit na saních a bobech a ti, co 

rádi lyžují, si také přijdou 
na své. Z toho všeho by 
se mohlo zdát, že po 
loňském roce plném sta-
vebních prací, se radnice 
uložila k zimnímu spánku 
a nějakou činnost začne 
vyvíjet až s příchodem 
teplejších měsíců. Není 
tomu tak, opak je pravdou. Díky 
získaným dotacím z Magistrátu 
města Brna v celkové výši více jak 
22 miliónů korun letos vybudujeme 
dvě sportoviště. O jednom se již 
zmiňoval pan starosta v některém 
z minulých čísel zpravodaje. Jedná 
se o víceúčelové hřiště u „Sluníček“. 
Zde si přijdou na své milovníci mí-
čových sportů, ti co se rádi prohání 
s hokejkou za tenisovým míčkem, 
ti co rádi jezdí na kolečkových 
bruslích a i ti, co si rádi zdokonalí 
svou postavu na různých posilova-

cích strojích. Ale teď to 
nejdůležitější. Tato akce 
byla úspěšně vysoutěže-
na, v rozpočtu MmB se 
našly chybějící finanční 
prostředky a co je nejdů-
ležitější, tato akce byla 
již zahájena. Stavební fir-
ma si převzala staveniště 

a my se nyní budeme těšit, že za 
zhruba čtyři měsíce vám budeme 
moci předat nové sportoviště. A teď 
malé upozornění. Vzhledem k zahá-
jení stavebních prací dojde k oplo-
cení celého areálu u “Sluníček“. Tak 
toto opatření prosím respektujte 
a nevstupujte na staveniště, aby 
nedošlo k nějakému zbytečnému 
úrazu.

Druhým sportovištěm, které se 
připravuje k realizaci, bude nové 
školní hřiště na ZŠ Bosonožská. 
Akce se bude realizovat někdy 

Abychom vám umožnili lepší plánování pří-
spěvků do Starolískovecké ho zpravodaje, 
naplánovala redakční rada zpravodaje ter-
míny svých schůzek, na které jsou navázány 
i termíny uzávěrek. Cílem redakční rady je 
zapojit do přípravy Starolískoveckého zpra-
vodaje vás všechny, kteří v naší městské části 
žijete. Plánujete zajímavou akci, na kterou 
chcete své sousedy pozvat? Své příspěvky mů-
žete nejpozději v termínech uvedených níže 
posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz
 
Číslo 2/2017 – redakční uzávěrka 6. února
Číslo 3/2017 – redakční uzávěrka 6. března
Číslo 4/2017 – redakční uzávěrka 3. dubna

Uzávěrky zpravodaje

Mrazivý začátek letošního roku byl svědkem tradičního staroslískoveckého ohňostroje, kterým obyvatelé naší 
městské části oslavili – tradičně až druhý lednový den – příchod nového roku. Se stovkami Starolískoveckých 
se na louce na Osové setkal starosta Vladan Krásný. I všichni ostatní zastupitelé a zaměstnanci úřadu městské 
části tímto přejí úspěšný a šťastný nový rok 2017 všem svým sousedům ze Starého Lískovce. (red)

v letních měsících a zmíněná ZŠ 
dostane nové sportovní hřiště 
s atletickou dráhou, hřištěm pro 
fotbal, tenis, volejbal a další mí-
čové sporty, místo pro skok daleký 
a vrh koulí. Uvažujeme o otevření 
tohoto sportoviště pro širokou ve-
řejnost. Vše je zatím ale v jednání. 
Pozitivní a velmi důležitá je sku-
tečnost, že tato akce je plně kryta 
potřebnými finančními prostředky.

Poslední připravovanou akcí, 
kterou bych rád dnes zmínil, je 
rekonstrukce sociálního zařízení 
v MŠ Labská. Je to poslední škol-
ka, kde tato rekonstrukce bude 
o letních prázdninách provedena. 
V ostatních školkách se tak stalo 
v minulém roce.

Není toho na rozjezd v novém 
roce málo a ještě mnoho drobných 
akcí se v průběhu roku připravuje. 
O těch ale zase někdy příště.

Přeji vám všem krásné zasněžené 
zimní dny, všem školákům přeji co 
nejlepší vysvědčení a jejich rodičům 
co nejvíce trpělivosti a pochopení. 
A když se vašim dětem něco nepo-
vede a ony přinesou na vysvědčení 
nějakou jinou známku než tu, kte-
rou jste si představovali, povzbuďte 
je v jejich snažení, ono to na konci 
školního roku bude určitě lepší.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček
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Rekordní křest tramvají: 
Starý Lískovec na kolejích reprezentuje Eliška Rejčka

Po stopách historie?
Do archivu i do přírody

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně zve zájemce o his-
torii a vlastivědu na únorové přednášky a vycházky.

15. února (středa) – Mgr. P. Staněk – Mgr. A. Zúbek – D. Merta
Archeologické výzkumy v Brně v roce 2016 (Janáčkovo kulturní centrum, 
Zelný trh. č 10, dům žďárského opata Česká č. 11 atd.)

28. února (úterý) – Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
Moravské šlechtické rody a jejich historie a sídla – Salmové
Přednášky s bohatou obrazovou dokumentací se konají ve spolupráci 
s Moravským zemským archivem v jeho přednáškovém sále na Palachově 
nám. č. 1 a začínají v 15. 00. Vstupné dobrovolné.

18. února (sobota) – Vycházka do arboreta v Řícmanicích při „Dni ote-
vřených dveří“. Zajištěn odborný výklad a občerstvení včetně specialit ze 
zvěřiny. Lektorka Zdeňka Ruiarová. Na vycházku je třeba se přihlásit v kan-
celáři MVS, Solniční 12, vždy ve čtvrtek nebo telefonicky na 542 212 614.

V  české knize rekordů je od 
22. prosince nový brněnský 

zápis – křestem devatenácti no-
vých tramvají překonalo město 
svůj vlastní rekord. A nový zápis 
v dějinách má po křestním dnu 
i Starý Lískovec. Po Brně nyní ces-
tující vozí Eliška Rejčka, tramvaj, 
jejíž jméno připomíná středově-
kou šlechtičnu, která měla vazby 
na Brno a  především právě na 

tehdejší Starý Lískovec.
Tramvaj spolu s dalšími předsta-

viteli městských částí na náměstí 
Svobody pokřtili starosta Starého 
Lískovce Vladan Krásný a místosta-
rosta Jiří Dvořáček.

Eliška Rejčka se stala „nejstarší“ 
osobností, jejíž jméno nové tram-
vaje nesou. Naopak Bystrc tramvaj 
pojmenovala po válečném letci 
Emilu Bočkovi, který se ve svých 

             

                                                   

           
 

                

                                             

                       

 

                                                  

                      

  

                                        

               
  

                                         

  

                                                        
   

                                                           

 

                                     

                                        

 

                                                       

                                                           

Sbor dobrovolných hasičů Brno - Starý Lískovec

pořádá v sále Sokola na ul. Máchalova 4

HASIČSKÝ PLES
11. února 2017 od 19:30 hodin

K tanci a poslechu hraje skupina ,,The BOX‘‘

Můžete se těšit na :

Předprodej vstupenek na hasičské zbrojnici ul. Točná 5.

Čt. 9.2.2017 18:00 - 20:00 hodin
Pá. 10.2.2017 18:00 - 20:00 hodin

Vstupné 120 Kč

Bohatou tombolu

Vystoupení taneční skupiny

Příjemné občerstvení

Srdečně se těší

Sbor dobrovolných hasičů

Brno - Starý Lískovec
a

Výbor SRPŠ ZŠ a MŠ Brno,
Elišky Přemyslovny 10

Vás srdečně zve na tradiční 

PLES Sdružení rodičů 
V pátek 10. 2. 2017 od 19.30 hod
V sokolovně, Máchalova ulice č. p. 4 

K tanci a poslechu hraje Blue Band.

Tombola. Vstupné: 50,- Kč, místenka 100,- Kč.
Rezervace a info na tel. čísle: 607791565

třiadevadesáti letech křtu osobně 
zúčastnil.

Jméno osobnosti, která dala 
konkrétní tramvaji jméno, najdou 
cestující na plaketě umístěné v in-
teriéru tramvaje a na čele soupra-
vy vedle prvních dveří. „Budeme 
rádi, když si lidé jména tramvaje 

občas všimnou a připomenou si 
významnou brněnskou postavu, 
jejíž ostatky jsou stále uloženy 
v Brně – v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Mendlově náměs-
tí,“ říká starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný.

(red)
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Mistr světa v cyklistickém four-
crossu Tomáš Slavík, mistr 

Evropy v kulturistice Luboš Kou-
mal nebo hokejisté Martin Havlát, 
Pavel Jenyš a Jakub Zbořil, kteří 
si vyzkoušeli nejprestižnější svě-

tovou soutěž NHL To je jen krát-
ký výčet sportovních osobností 
spojených s brněnskou městskou 
částí Starý Lískovec. „Ještě jsem na 
mnohé zapomněl,“ říká starosta 
Vladan Krásný.

Starý Lískovec se zapojil 
do ankety o sportovce městských částí

4. Poleskavský krojový ples

4. února 2017 v 19:00
Prostory SŠSØ Bosonohy, Pražská 38b,
Oficiální zahájení plesu Moravskou besedou v 19:30.
Vystoupí krojované chasy poleskavských mìstských èástí.
K poslechu a tanci hrají Støelièáci.
Vstupné s místenkou 150 Kè, krojovaní 50 Kè (pøi vstupu bez místenky).

Starý Lískovec

Nový Lískovec

Bosonohy

Pøedprodej vstupenek na podatelnì MÈ Brno-Bosonohy,
vždy v pondìlí a støedu 8:00–11:00 a 12:00–17:30.
Akci poøádá MÈ Brno-Bosonohy ve spolupráci s místními spolky.

Bohunice

Ostopovice

Sokoli slavili sportem
V listopadovém vydání našeho starolískoveckého zpravodaje jsme 

zvali příznivce sportu do naší jednoty. Důvodem bylo 110. výročí 
jejího založení. Nevěděli jsme, co můžeme očekávat. Kolik sportuchti-
vých sousedů se za námi přijde podívat? Přijde vůbec někdo? Dokážeme 
uspokojit všechny? Naše obavy se naštěstí nenaplnily. Sami jsme nezůstali 
a davy sportovců nás nezahltily.

Celý den se nesl ve znamení sportu s úsměvem. Přišly za námi malé děti 
s rodiči, a kdo ví, třeba k nám najdou cestu i na naše pravidelné cvičení, jež 
je koncipováno pro děti od 3 let.

Stolní tenisté měli plné ruce práce s omladinou, kterou v sobotu 
zelené stoly doslova uchvátily. Na obou stolech se hrálo po celou dobu 
této disciplíny.

Napínavé vícegenerační fotbalové utkání mělo opravdu náboj. Výsledek 
však nebyl tím, co by si dnes už někdo pamatoval. Zarputilé výrazy dětí, 
krotících neposedný míč, jsou patrné z fotografií. Hrály opravdu naplno 
a některé z nich hrály fotbal snad poprvé.

Velkou účast zaznamenalo i cvičení našich žen. Vyzkoušely několik 
cvičebních pomůcek, ne vždy zcela tradičních. Bylo vidět, že za léta 
cvičení to mají dobře zvládnuté.

Poté už přišly na řadu sporty míčové, hrané nad sítí vysokou i nízkou. 
Nohejbalisté předvedli, co umí a bylo jasné, proč je v tomto sportu 
Česká republika tak dobrá. Hráči předvedli krásnou podívanou, která si 
v mnohém nezadala s výkony, jaké jsme měli možnost vidět na mistrov-
ství světa, jež proběhlo týden před naší akcí v Brně. Celou tuto sportovní 
akci pak završily volejbalistky, které přijaly do svých řad i ty nezkušené. 
Tímto společným zápasem jsme ukončili naši oslavu. Věřím, že tento den, 
vyplněný sportovními aktivitami a pohybem, byl pro všechny účastníky 
našich oslav příjemnou záležitostí. Děkuji všem, kteří přišli, ať už jako 
organizátoři, nebo jako hosté. Díky všem to byl totiž velmi vydařený den.

Mirek Doležel, 
místostarosta T. J. Sokol Brno-Starý Lískovec

Také Starý Lískovec se zapojuje 
do ankety společnosti STAREZ-
-SPORT, a.s., která vyhlašuje nej-
lepší sportovce roku 2016 v měst-
ských částech. Ve Starém Lískovci 
bude anketa poprvé. „Děláme tady 
spoustu jiných věcí, pořádáme na-
příklad Superstar. Různých soutěží 
se dosud účastnily jednotlivé ško-
ly, ale sportovec městské části je 
ve skutečnosti novinka. Přišlo nám 
z magistrátu, abychom se připojili, 
a jsme jen pro. Přivítali jsme to,“ 
líčil starosta Krásný.

STAREZ-SPORT, a.s. propojí an-
kety sportovce roku jednotlivých 
městských částí a zveřejní na in-
ternetové stránce www.sporto-
vecjmk.cz. Z nich se pak rekrutují 
adepti pro vyhlášení sportovce 
Brna a také Jihomoravského kraje. 
„Každá radnice bude mít svoji do-
ménu, ale určitě rozcestník bude 
na webové stránce Starezu, což 
je dobře,“ uvedl Krásný, který si 
vznik ankety pochvaluje. „Jsem 

zcela pro a jsem rád, pokud má 
anketa potenciál. Jakákoli věc, 
která přivede mládež ke sportu 
a odežene ji od drog a alkoholu, 
jedině vítám,“ podotkl.

Starý Lískovec nabízí bohatou 
sportovní nabídku, o kterou se 
starají například fotbalový Tatran, 
Orel nebo Sokol. „Jsou tu i menší 
oddíly. Všechny tělocvičny našich 
základních škol jsou v odpoled-
ních hodinách pronajaté, využívají 
je různé skupiny lidí na volejbal, 
fotbal, gymnastiku a dále. Každý 
si tu může něco najít, když chce,“ 
sdělil starosta.

Také aktivně hrál fotbal či tenis, 
takže sportu má blízko. „Jenže kde 
jsou doby, kdy jsem byl sportovně 
aktivní… Posledních šest let mám 
totální problém s kolenem, takže 
nedělám nic. Mám ovšem vztah ke 
všem sportům a srdcařsky k hokeji. 
Jsem nejvěrnější fanoušek Kome-
ty,“ dodal Krásný.
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Advent v Mateřské škole Kosmonautů

Tradiční advent na „zdravé“ Bosonožské

V  době adventu měly děti 
z Mateřské školy Kosmonau-

tů opět nabitý program. Týden 
s Mikulášem začal již v pondělí 
5. prosince, kdy se v dopoledních 
hodinách malí předškoláčci se 
svými učitelkami zúčastnili roz-
svícení vánočního stromu (akce 
pořádaná ÚMČ Starý Lískovec), 
kde byli opět obdarováni Miku-
lášem, potěšeni krásným andíl-
kem a nezbedným čertíkem. Za 
doprovodu kytary pana starosty 
si všichni přítomní zazpívali vá-
noční koledy.

„Pohádková trojice“ navštívila 
děti v mateřské škole hned další 
den. Malí neposedové zpívali, reci-
tovali, hlavně však slibovali a také 
si domů odnesli papírovou tašku 
plnou dobrot zdravé výživy.

Ani v dalších dnech děti nezahá-
lely. Napekly a nazdobily si perníčky 
jako ozdoby na stromeček, se svými 
učitelkami vyzdobily třídy, napekly 
linecké cukroví a perníčky pro blížící 

se vánoční dílnu. Naučily se spoustu 
koled a básniček, vyrobily přáníčka 
a drobné dárečky svým nejbližším.

Ve středu 14. prosince, po do-
poledních vánočních tradičních 

zvycích, Ježíšek dětem nadělil 
dárky, které si přály. Stavebnice, 
divadlo, spoustu didaktických 
pomůcek, knížky, dopravní vesty 
s převleky atd.

Ještě týž den a den následující 
jsme připravili pro děti i rodiče vá-
noční posezení. Kromě poslechu 
koled, mlsání dobrot a lahodné 
kávy děti rodiče potěšily malou 
besídkou, předvedly to, co se do-
posud v mateřské škole naučily. 
Vánoční dílničkou jsme ukončili 
emočně laděné odpoledne a kro-
mě kouzelných zážitků si děti 
s rodiči domů přinesli netradiční 
vánoční zvon, voňavý pytlíček 
s bylinkami, dřevěný svícen či na-
zdobený perníček.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ 
Kosmonautů H. Ondráčková

Mladší žáci se v prosinci za-
mýšleli nad zdravým život-

ním stylem a racionální výživou 
v rámci unikátního celorepubli-
kového vzdělávacího programu 
pro základní školy Zdravá 5. Je 
zaměřen především na oblast 
zdravého stravování. Lektoři je 
seznamovali zábavnou a interak-
tivní formou se zásadami zdravého 
stravování. Cílem bylo motivovat 
děti k automatickému přijetí zásad 
zdravé výživy a jejich přirozené 

implementaci do životního stylu. 
Poskytovatelem tohoto programu 
byl Nadační fond Albert. V první 
části programu si žáci zopakovali, 
které z potravin jsou pro naše zdra-
ví vhodné a které nikoliv. Zaměřili 
se na rozdíly mezi polotovarem, 
výrobkem zakoupeným v obcho-
dě a domácím výrobkem. V druhé 

části bylo úkolem žáků vytvořit 
z toustového chleba, sýru, mrkve, 
papriky, rajčat a mandarinek obrá-
zek na téma Mikuláš, čert, anděl. 
Dětem se díla moc podařila. Za 
odměnu si na nich v závěru mohli 
pochutnat.

Zajímavá interaktivní výuka 
žáků pátého ročníku pokračova-
la v adventním čase návštěvou 
planetária.

V  pohodlném digitáriu ve 
Hvězdárně a planetáriu Brno na 

Kraví Hoře se nad jejich hlavami 
objevila velkolepá noční obloha. 
Viděli hvězdy, souhvězdí a planety. 
Následovala projekce programu 
Úžasné planety, která všem umož-
nila navštívit vesmír a jednotlivé 
planety. Z planetária pak odcházeli 
s nově nabytými poznatky a s hla-
vou v oblacích.

Společné vánoční 
pečení

I přes všechen předvánoční shon 
si mnozí rodiče, babičky a dědečci, 
starší sourozenci či kamarádi našli 
v tomto období čas, aby všichni 
společně strávili pár příjemných 
chvil při vytváření vánočních su-
venýrů z našeho již druhého roč-
níku rukodělných dílen. Stejně jako 
v loňském roce si děti za pomoci 
svého doprovodu mohly vyrobit 
hned čtyři krásné dárky.

Prvním z  nich byla hvězda 
z korálků a perliček, druhým byl 
roztomilý sobík z mýdla a umně 
poskládaného ručníčku. Jako dal-
ší jsme využili žárovky i k jinému 
účelu, než byste si asi představili, 
a pak si ozdobili kolíčky na prádlo 
barevnými sovičkami.

A když se všichni dostatečně 
vyřádili v dílničkách a zachtělo se 
jim trochy socializace, mohli vy-
užít naši malou kavárničku – dát 
si šálek čaje či kávy a ochutnat, 
co sladkého či slaného si pro ně 
připravili žáci školy.

Doufáme, že jsme tímto položili 
základ akce, která se stane tradicí 
a nedílnou součástí předvánoč-
ní doby. Dokázala totiž i v této 
uspěchané době přivést rodinu 
dohromady, strávit společně as-
poň pár příjemných chvil a radovat 
se z krásného výrobku.

Děti hvězdami 
Vánočního trhu

Tradiční vystoupení naší školy 
na Brněnských Vánocích jsme ne-
vynechali ani letos. Už od začátku 
listopadu jsme pilně nacvičovali 
pásmo vánočních písniček a bás-
niček. Do nácviku jsme se vrhali 
i po vyučování, abychom sladili 
zpěv s tancem. I když na jevišti 
potom tréma udělá své, určitě 
jsme z vystoupení měli všichni 
dobrý pocit. Písničky Vánoční 
čas nebo O Vánocích navodily tu 
pravou vánoční atmosféru a pís-
ničkami z pohádek, které pěkně 
zazpívali sólisté naší třídy – jako 
bychom už seděli pod stromeč-
kem a sledovali nejoblíbenější 
pohádky (a v nich písničky Stmívá 
se nad královstvím, Pod dubem, 
za dubem, Královské reggae, 
Když se načančám nebo Buchet 
je spousta).

Děvčata z druhého stupně pod 
vedením p. uč. Grundové zakon-
čila vystoupení naší školy dvěma 
skladbami – Nejhezčí dárek a Čas 
vánoční.

Věříme, že i naše škola tak svým 
krátkým vystoupením přispěla 
k vytvoření té pravé předvánoční 
atmosféry v naší

K. Kopecká, B. Vysloužilová, 
P. Nováková, Z. Grundová
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Advent a Nový rok v domově pro seniory

Začátek roku 2017 v Lince

Vánoční jarmark
Vánoční trhy a jarmarky patří 

k vánoční atmosféře. V našem do-
mově se konal již podruhé čtyř-
denní vánoční jarmark, a to od 
pondělí 19. 12. do čtvrtka 22. 12.

Společenská místnost domova 
se v poslední adventní týden pro-
měnila na jarmareční trh. K mání 
byly nádherné výrobky z  kera-
mické dílny DSM - ryby, andělé, 
mísy, hrníčky, svícínky, a spousta 
dalších věcí a dekorací z keramiky. 
Návštěvníci z řad klientů, příbuz-
ných a hostů zvenčí si mohl z jar-
marku odnést i ručně vyráběná 
mýdla, soli, polštáře s levandulí 
a další drobnosti vyráběné v do-
mově. Koukat se bylo opravdu na 
co. A nezůstalo jen u obdivová-

ní a nakupování. Přítomní mohli 
také ochutnat vánoční punč a další 
horké nápoje, vánoční perníčky 
vyráběné v  DSM a  nakonec si 
i zazpívat známé i málo známé 
koledy. Všem, kteří se podíleli na 
pořádání jarmarku, mnohokrát 
děkujeme a stejně tak děkujeme 
všem, kdo přišli náš jarmark na-
vštívit, a těšíme se opět na setkání 
v příštím roce!

Betlémské světlo
V neděli 18. 12. do našeho do-

mova připutovala, jako již tradičně 
každý rok, vzácná návštěva. Bet-
lémským světlem nás obdarovali 
členové skautského oddílu ve Sta-
rém Lískovci s vedoucím Davidem 
Kolínkem.

Betlémské světlo je plamínek, 
který putuje napříč Evropou. Svě-
týlko zažehnuté v místě narození 
Ježíše Krista – Betlémě – k nám 
letos dorazilo již popětadvacáté. 
Betlémské světlo k nám tradič-
ně připutovalo z Vídně, kde ho 
rakouští skauti a skautky předali 
skautským delegacím z celé Ev-
ropy. Za Česko tradičně převzali 

Jak strávili vánoční svátky a start nového roku senioři v do-
mově pro seniory na Mikuláškově náměstí? Připomeňte si 
společně s nimi události, které dotvořily atmosféru adventu.

Pro děti, které si chtějí vyzkoušet 
řezání pilkou, vrtání a zatlou-

kání hřebíků jsme na začátku úno-
ra připravili pololetní Prázdniny 
se dřevem – cetlodenní dílnu pro 
malé kutily.

V únoru se také můžete těšit na 
Cirkusový karneval 10. 2. a o pokud 
nepojedete o jarních prázdninách 
na hory, mohou se vaše děti vydat 
na výlety se Zimním Zvěřincem 
13.–17. 3. 2017

Přejeme pohodový rok 2017 
a těšíme se na setkání na našich 
akcích.

Vaše LINKA

plamínek skauti a skautky z Brna 
a potažmo přenesli i do našeho 
domova. Celá akce byla spojena 
s nádherným koncertem vánoč-
ních písní v  podání zpěvaček 
a zpěváků z římskokatolické far-
nosti ve Starém Lískovci pod ve-
dením sbormistra pana Pavla Ha-
mříka. Na závěr hosté obdarovali 
naše klienty ručně vytvořenými 
vánočními přáníčky. Děkujeme 
jim za možnost přinést nám radost 
v době, kdy se lidská srdce otevírají 
a těšíme se na další setkání.

Koncert dětí ze ZŠ 
Bakalovo nábřeží

Čas adventu bývá naplněn řadou 
krásných setkání, mikulášskou na-
dílkou, koncerty, koledami, ale pře-
devším předvánočním rozjímáním.

Jedno takové jsme prožili v na-
šem domově společně s dětmi ze 
ZŠ Bakalovo nábřeží. Děti společně 
s pedagožkou Lenkou Přikrylovou 
připravily pro naše klienty divadel-
ní vánoční hru se zpěvy. Díky nim 
jsme se přenesli do děje legendy 
o narození Ježíška. Byli jsme svěd-
ky, kdy Josef s Marií odchází do 
Betléma ke sčítání lidu; kdy andě-
lé zvěstují radostnou zprávu; kdy 
přicházejí tři mudrcové a pastýři, 
až po slavné narození děťátka. Vá-
noční hra byla provázena krásnými 
zpěvy a hudebním doprovodem. 
Na závěr programu děti naše kli-
enty obdarovaly vánočními přá-
níčky a s přáním všeho nejlepšího 
k vánočním svátkům a do Nového 
roku se s námi rozloučily těmi nej-
známějšími a nejkrásnějšími kole-
dami, které jsme si všichni s chutí 
společně s dětmi zazpívali.

DPS Mikuláškovo nám.
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Co jiného uvařit k večeři v zim-
ním čase, když je venku tep-

lota –15 °C? Polévku! Tato zdra-
vá italská čočková polévka plná 
zeleniny, je výborný způsob jak 
se zahřát. Chutná podobně jako 
polévka minestrone. Pokud máte 
opravdu velký hlad, podávejte 
k polévce křupavou kváskovou 
bagetu nakrájenou na plátky.

Ingredience na 6 porcí:
2 lžíce olivového oleje, 3 střední 
nakrájené mrkve, 1 větší nakrájená 
žlutá cibule, 4 stroužky drceného 
česneku, 1,5 l zeleninového výva-
ru, 2 plechovky rajčat krájených, 
1  a 1/4 šálku hnědé čočky, oplách-
nout a přebrat, 1/2 lžičky sušené 
bazalky, 1/2 lžičky sušeného ore-
gana, 1/2 lžičky sušeného tymiánu,
sůl a čerstvě mletý černý pepř, 
1 střední cuketa nakrájená, 2 šál-
ky na hrubo sekané kapusty nebo 
špenátu, 1 lžíce čerstvé citrónové 
šťávy, strouhaný parmezán dle 
chuti.

Jak na to:
Ve velkém hrnci rozehřejeme 
olivový olej na středně vysokou 
teplotu. Přidáme mrkev a cibu-
li, 2 minuty osmahneme a pak 
přidáme česnek a také osmah-

neme 2 minuty. Zalejeme čistým 
zeleninovým vývarem, přidáme 
rajčata, čočku, bazalku, oregano 
a tymián. Přivedeme k varu a pak 
snížíme teplotu. Pod pokličkou, 
za občasného míchání, vaříme 
asi 35 minut (podle druhu čočky). 
Vsypeme nakrájenou cuketu a ka-
pustu, ještě povaříme 10 minut. 
Dochutíme solí a pepřem podle 
chuti. Vmícháme citronovou šťá-
vu a podle potřeby dolejeme až 
1 šálek vody k naředění polévky. 
Podáváme teplé s parmazánem 
a nakrájenou bagetou.
Zdroj receptu: inspirace u Yummy 
Mummy Kitchen.

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Jiří Smetana • Den vydání 20. 1. 2017 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhra zuje 
právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Gourmet
Čočková polévka z Toskánska

Inzerce
 � 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

 �Hledám pronájem s možností mít s sebou psa. T: 739 854 956.

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

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

 �www.pecka.info – rychlá pomoc s počítačem www.vizualizace.eu – 
dálkové řízení vašeho domova. 608 887 655.

 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107.

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

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

 � 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. 

 � Koupím byt 3+1 nebo větší v Bohunicích, Starém nebo Novém Lís-
kovci. Družstevní nebo osobní vlastnictví, i zadlužený. Platba hotově. 
Volejte 777 821 888.

 �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!

Děti ze starolískovecké farnosti se v neděli 25. prosince proměnily na 
postavy z tradičního křesťanského betléma. Na tradiční akci, která ne-
odmyslitelně patří k starolískoveckým Vánocům, se u kostela Sv. Jana 
Nepomuckého sešly desítky dětí, jejich přátel, rodičů a dalších starolísko-
veckých občanů.  (red)
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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

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 50,- 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

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

www.realspektrum.cz

Trh s nemovitostmi se výrazně změnil

Víme, jak na to!

Získejte více 
peněz

Dokonale známe místní 
realitní trh a dokážeme 

stanovit správnou prodejní cenu.

V naší databázi je 1 650 poptávajících 
klientů, kteří hledají byt nebo dům v 

Brně a okolí.

Odborné konzultace při prodeji 
i nákupu poskytujeme klientům

 bezplatně již od roku 1991.

Prodejte rychle
a bezpečně

Využijte bezplatné 
konzultace

a Vy dnes můžete za svůj byt či dům získat více peněz. 

Vy chcete prodat.
My víme komu

800 800 099

Zahajujeme:	 Taneční	pro	dospělé	(leden	2017)
Zveme	vás	na:	Ples	taneční	školy	Dagmar	
	 12.	2.	2017	v	Boby	centruwww.ts-dagmar.cz  

tel.: 736 727 007
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1. Soubor 9 klimatizovaných kanceláří, tvořící uzavřený celek, 
s vlastní recepcí, s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením, 
o výměře 277,7 m2; nájemné 2.600,- Kč/m2/rok + služby; 
kanceláře jsou zařízené nábytkem (v případě přání klienta 
nábytek odvezeme).

2. Soubor 5 klimatizovaných kanceláří, tvořící uzavřený celek, 
kuchyňkou a sociálním zařízením o výměře 111,7 m2; nájemné 
2.600,- Kč/m2/rok + služby.

Kanceláře se nachází v kancelářském komplexu Skanska 
na ul. Bohunická 50/133, s parkovištěm, 24hodinovou 
ostrahou a možností stravování přímo v budově.

Volné kanceláře

730 540 783

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz

AKTIVUS, s.r.o., Klobásova 13, Brno-Starý Lískovec

Provádí oPravy kožené galanterie 
a kožených oděvů

 Provozní doba:  PO, Út  13:00–17:00 hod.
	 																										 ČT								 15:00–18:00	hod.
                           Pá         13:00–17:00 hod

Tel:	778	065	518	 e-mail:	skrhakova@atlas.cz

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

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

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

Nově otevřeNá ambulaNce 
pro děti 

na Mikuláškově náměstí 11, tel. 515 542 802.

Dospělí pacienti ev. po domluvě.

www.allergo.cz

NOVÁ ŠKOLKA PRO VAŠE DĚTI
PROVOZ I PŘES LETNÍ PRÁZDNINY
URČENO I PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET

 více informací o nás naleznete 
WWW.NEJKRASNEJSISVET.CZ

sledovat nás můžete  
www.facebook.com/nejkrasnejsisvet

v případě zájmu pište 
nejkrasnejsisvet2@seznam.cz

nebo volejte 739 426 007

Nejkrásnější svět, 
Bohuňova 10, Brno-Bohunice 625 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


