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Ač jsem si 
s  mnohými 

z  vás mohl po‑
přát to nejlepší 
do nového roku 
osobně, dovolte 
mi, ať alespoň 
takto  – na dál‑
ku – popřeji to stejné i vám, s nimiž 
jsem se při novoročním ohňostroji 
potkat nemohl.

Svůj první letošní zápisník začnu 
poněkud vážněji. Rád bych vás 
upozornil na dva fenomény, které 
rezonují i naší starolískoveckou 
facebookovou skupinou.

Tím prvním jsou podomní pro‑
dejci. Mnozí z vás jistě vědí, že 
podomní prodej zboží i služeb je 
ve Starém Lískovci stejně jako ve 
zbytku Brna zakázán vyhláškou. 
Proto, pokud k vám takoví prodejci 
zavítají, nebo je uvidíte u svých 
sousedů, máte plné právo – a ve 
vztahu ke starším lidem, kteří se ná‑
tlaku obchodníků nedokáží účinně 
bránit, snad i povinnost – upozor‑
nit na takové jednání městskou 
policii. Pamatujte si – pracovníci 
oficiálních institucí nikdy nezvoní 
jen tak u vašich dveří, nechtějí po 
vás vidět vaše účty a nepřicházejí 
neohlášeni. Zavolat městskou po‑
licii není v takovém případě „bon‑
záctví“. Je to služba vašim souse‑
dům, které možná tito vykukové 
mohou připravit o peníze.

Ptačí terminologií bychom mož‑
ná mohli takové prodejce označit za 
loupeživé kavky. A tak jako nemá 
smysl „krmit“ je, nemá smysl krmit 
ani ptactvo skutečné. Staré rohlíky 
nadrobené na trávníku poslouží 
hlavně havranům, kteří „výpomoc“ 
se stravou nepotřebují, holubům, 
kteří jsou už tak přemnoženi a pře‑
devším potkanům. Jejich výskyt 
držíme na uzdě za cenu nemalých 
nákladů prostřednictvím deratizace, 
je to ale boj s větrnými mlýny. A ka‑
ždý nadrobený rohlík je pomyslným 
větrem, který roztáčí jejich lopatky.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty
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Zápisy do škol a školek: nová pravidla
Na základních školách odstartují na za‑
čátku dubna zápisy – poprvé v novém 
„jarním“ termínu. Změny čekají i rodiče 
dětí, které se hlásí do školky. Jak tedy 
nově dítě zapsat do školy nebo školky?

Do jaké školy nebo školky dítě patří, záleží 
na spádovosti jednotlivých škol. Nově je 

spádovost vyhláškou stanovena i pro škol‑
ky, rozpis najdete na konci tohoto článku. Na 
školku podle místa bydliště má dítě „nárok“ 
nastoupit, upřesnění všech kritérií pro přijetí 
bude zveřejněno na webových stránkách k zá‑
pisu s dalšími důležitými informacemi. Pokud 
nebude spádová školka nebo základní škola 
schopná přijmout spádového žáka z kapacit‑
ních důvodů, budou mít rodiče možnost vybrat 
si místo v libovolném zařízení v Brně, které 
volnou kapacitu má. Nabídka bude zveřejněna 
na webových stránkách města Brna. Rodiče pak 
dítě do zvolené školy přihlásí k zápisu.

Přestože ve Starém Lískovci výše uvedený 
scénář nehrozí, pro informaci zmiňme i způsob 
výběru žáků v zařízeních s nedostačující kapa‑
citou. V takovém případě o přijetí spádového 
žáka do školy rozhodne transparentní losování, 
na které dohlédnou členové školské rady. Byť 
to vypadá tvrdě, jde podle vedení města Brna 
o nejobjektivnější a nespravedlivější výběr. 
Doporučuje jej i ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. „Je opravdu nutné zdůraznit, že 
při nadcházejících zápisech tento scénář ve Sta‑

rém Lískovci nehrozí. Kdo chce své dítě přihlásit 
na školy v naší městské části, tu možnost bude 
mít,“ ujišťuje starosta Vladan Krásný.

Odklad? Podklady mějte už při zápisu
Pokud rodiče pro své dítě žádají odklad za‑

čátku školní docházky, podklady by měli mít 
připravené už při zápisu – jedná se o posouzení 
příslušného školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psycho‑
loga. Pokud tyto dokumenty nebudou mít, 
musí při samotném zápisu podepsat alespoň 
žádost o odklad povinné školní docházky a výše 
uvedené dokumenty doložit nejpozději do 
konce května. Nástup na základní školu lze 
tímto způsobem odložit nejpozději do roku, 
ve kterém dítě dovrší osm let života.

Pomůže nový web
Město Brno zřídilo pro nové zápisy a jejich 

sledování webovou stránku zapisydozs.brno.cz, 
respektive zapisydoms.brno.cz. Na nich rodiče na‑
jdou všechny potřebné informace i kontakty, kam 
se obrátit s dotazy či pochybnostmi. Na stejném 
místě je k dispozici i elektronická žádost, kterou 
musí přinést vyplněnou k zápisu. Kromě ní budou 
potřebovat rodiče občanský průkaz a rodný list 
dítěte. Zápisu do škol se účastní děti narozené od 
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Nadané děti, které dovr‑
šily 6 let až po 1. 9. 2011 mohou k zápisu, pokud 
mají doporučení pedagogicko ‑psychologické 
poradny a doporučení dětského lékaře.

Máte psa?
Nezapomeňte na poplatek

S příchodem nového roku čeká majitele psů tradiční 
povinnost zaplacení poplatku za psa, který je splatný 
do konce března.

Poplatek se liší podle počtů psů v domácnosti i podle toho, jestli pejska 
chováte v rodinném domě nebo v bytě. Sazba poplatku i nadále 

činí 200 Kč u důchodců, 400 Kč v rodinných domech a 1 500 Kč v by-
tových domech. Za druhého a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. 
Zcela osvobozeni od poplatků jsou držitelé průkazu ZTP/P a jeden rok 
nemusí platit ti, kteří si přinesli psa z útulku.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Sta-
rý Lískovec, Oderská 4, nebo převodem na účet 19-19022621/0100, 
variabilní symbol VS číslo známky psa. Upozorňujeme, že ani letos 
nebudou zasílány složenky.

Pokud jste si pejska pořídili nově, máte na jeho přihlášení 15 dnů. 
Je třeba přijít osobně na úřad městské části s občanským průkazem, 
případně i s potvrzením o důchodu nebo invalidním důchodu. Po přihlá‑
šení psa dostanete evidenční známku, poplatek vám úředníci vyměří na 
pokladně. Podobná cesta čeká i ty, jejichž pes uhyne. V takovém případě 
musí na úřadě vrátit známku a případný přeplatek bude majiteli vrácen.

Zanedbat povinnosti se v tomto případě nevyplácí, majiteli může být 
vystavena pokuta a nedoplatky může městská část exekučně vymáhat.

Bližší informace je možno získat na odboru finančním, tel. 547 139 204, 
u Lenky Tešnarové.

Podél Leskavy. Tradiční 
ples hostily Bosonohy

Poleskavský tradiční krojový ples, který se koná každý rok v některé 
městské části podél toku říčky Leskavy se v lednu přestěhoval do Bo-
sonoh. Starolískovecké kroje, jejichž tradici obnovila radnice městské 
části teprve před pár roky, v záplavě tanečníků nezapadly. Ve Starém 
Lískovci se ples konal v roce 2015 a než se vrátí, čeká jej ještě několik 
ročníků v jižních městských částech Brna.  (red)

Pro městskou část Brno-Starý Lískovec 
jsou termíny zápisů stanoveny takto:
ZŠ Bosonožská: 6. 4. a 7. 4. vždy od 14 do 18 h.
ZŠ Labská: 6. 4. a 7. 4. vždy od 14 do 18 h.
ZŠ Elišky Přemyslovny: 6. 4. od 13 do 17.30 h. 
a 7. 4. od 13 do 17 h.

Pro školky jsou klíčovými daty 15. a 16. květ‑
na, kdy bude fyzicky probíhat sběr vyplněných 
přihlášek v každé školce. Na stránkách konkrétní 
školky či telefonicky bude možné zjistit přes‑
né časy. Bližší informace poskytnou přímo ve 
školkách či školách.

Spádovost starolískoveckých školek
Mateřská škola Bosonožská 4 – ulice Boso‑
nožská, Irkutská, Jemelkova, Krymská, Kurská, 
Kyjevská, Sevastopolská, Malešovská, Malo‑
stranská, Točná

Základní škola a mateřská škola Elišky Pře-
myslovny 10 – ulice Čermákova, Elišky Přemy‑
slovny, Hermannova, Klobásova (do č. 40), Pod 
školou, Pšikalova, Svah, Šoustalova, U Leskavy

Mateřská škola Labská 7 – ulice Labská, Mi‑
kuláškovo náměstí, Osová, Vltavská, Palachovo 
náměstí

Mateřská škola Oderská 2 – ulice Dunajská, 
Karpatská, Oderská, U pošty, Valašská

Mateřská škola Kosmonautů 2 – ulice Klo‑
básova (od č. 41), Kroupova, U hřiště. ul. Kos‑
monautů, Máchalova, Martina Ševčíka, Příčky
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S příchodem jara vyjedou do ulic městské části čisticí vozy, které 
odstraní po zimě posypový materiál a další nečistoty. Především 

řidiči by si tak měli dát pozor na přenosné dopravní značky zakazující 
zastavení v době čistění silnic. Jarní úklid proběhne ve Starém Lískovci 
ve dvou turnusech. První začíná ve druhém dubnovém týdnu, znovu se 
čisticí vozy do ulic vrátí na konci května.

Ve zvláštním režimu pak probíhá čistění páteřních ulic, kterými jezdí 
autobusy. Ty budou po zimě čistit Brněnské komunikace. V rámci tohoto 
čištění budou uklizena i parkoviště na ulici Akademická.

Zapomnětliví řidiči, kteří své vozy v den blokového čistění neodvezou, 
zaplatí za odtah bezmála dva tisíce korun.

Harmonogram čištění
Blok
č. 1

Blok
č. 2

Blok
č. 3

Blok
č. 4

Blok
č. 5

Blok
č. 6

ZÁKOS

blokové čištění po 
zimním období

3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4. 10. 4. po zimě
provádí Bkom

blokové čištění včetně 
chemické likvidace plevele

22. 5. 23. 5. 24. 5. 25. 5. 26. 5. 29. 5. 1. 6. noční
z 1. 6. na 2. 6.

* ZÁKOS – základní komunikační systém, tj. trasy MHD

Blok č. 1
Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, 
vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parkoviště před 
domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská – parkoviště 
nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.

Blok č. 2
Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 
17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto 
bloků a ZÁKOS, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3
U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, 
U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Boso-
nožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací 
komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta
Blok č. 4
Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, Oderská x 
Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy 
k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5
Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště, Krymská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Ma-
lešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.

Blok č. 6
U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, 
Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná i za 
dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro 
parkování vozidel.

ZÁKOS
Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště, Bítešská, El. 
Přemyslovny, Jemelkova, Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová 
a komunikace na Ostopovice.

Odtahy vozidel dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
zajišťuje pro město Brno společnost Brněnské komunikace a.s., tak jako 
v předchozích letech prostřednictvím firmy Černý.

Sídlo firmy a odtahová plocha: Brno – Slatina, ul. Drážní 9
Spoj z ulice Úzká (od Vaňkovky), autobus č. 77, zastávka Drážní,
tel.: 547 357 384, 548 217 484; mobil: 602 578 867, 602 737 673.

Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 
158 – Policie České republiky.

Ceník za odtah je dán dle usnesení Rady města Brna č. R6/085 konané 
dne 14. 11. 2012:
nedokončený odtah  1000,‑ Kč vč. DPH
dokončený odtah vč. parkovného 1 920,‑ Kč vč. DPH
zpětný odtah vč. parkovného 3 720,‑ Kč vč. DPH

Country bál 2017
V sobotu 21. 1. 2017 se konal již tradiční 

„Country bál“, který uspořádala orelská 
jednota ze Starého Lískovce v novém prostředí 
bosonožské orlovny a s mladými moderátory 
Petrem Novotným a Míšou Zúbkovou. Velkým 
lákadlem byla známá skupina Country Virgi-
nie, která svou hudbou a zpěvem provázela 
celý večer. Mnozí návštěvníci byli zvědaví na 
vystoupení našeho tanečního klubu dětí, kte‑
rého se dočkali hned po slavnostním zahájení 
bálu a přivítání hostů. Dvanáct dětí za velkého 
potlesku přitančilo na parket na skladbu „Texas 
star“ a zahájilo svoje náročné vystoupení. Velký 
obdiv si zaslouží zejména naši nejmladší taneč‑
níci. Již v průběhu tance se ozýval mohutný 
potlesk návštěvníků a po skončení předtančení 
dětem nadšeně aplaudoval celý sál.

Letos jsme pro velký zájem zařadili opětov‑
ně soutěž „o Otesánka“. Přihlášení odvážlivci 
museli co nejrychleji splnit několik zdánlivě 

jednoduchých úkolů. Soutěž byla napínavá až 
do posledního okamžiku, nebo chcete ‑li do 
výbuchu balónku. Vítězem se stal pan Puškaš 
z Nového Lískovce.

Přesně o půlnoci začalo největší taneční pře‑

kvapení večera, a to Kankán v podání šesti 
našich mladých tanečnic. Kankán vystřihla 
děvčata s velkým nadšením. Dokladem toho 
budiž velký aplaus, projevy příchozích pistol‑
níků a proudy vypité whiskey, piva a kofoly. 
Zábava pokračovala a sál se vesele bavil až do 
časných ranních hodin.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří 
pro nás tento večer připravili. Slova díků patří 
zejména orelské jednotě ze Starého Lískov‑
ce, která tuto kulturní akci uspořádala a také 
všem sponzorům večera. Poděkování patří 
také spolku Svornost z Bosonoh za to, že nám 
umožnil uspořádat letošní Country bál ve svých 
prostorách.

Doufáme, že s milovníky country hudby 
a dobré zábavy se při další akci třeba již ve 
Starém Lískovci opět brzy setkáme.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec
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Už jedenatřicet let brázdí svět – 
a také Starý Lískovec, kde žije – 

Igor Funty na vozíčku. Po těžké ne‑
hodě na motorce je ochrnutý na 
ruce i nohy a neobejde se bez po‑
moci dalšího člověka. Nyní mu svítá 
naděje, že by místo jeho manželky 
mohl občas „zaskočit“ asistenční 
pes. Je potřeba jediné – vybrat 230 
tisíc korun na jeho výcvik. Igor Fun‑
ty se nyní část prostředků snaží 
získat prostřednictvím takzvaného 
crowd fundingu. Přispět mu tak 
může každý, částka není limitovaná. 
Pokud se částka vybere, bude Igoru 
Funtymu v budoucnu pomáhat 
fenka zlatého retrívra Lajla. Ta už 
je ve výcviku a s novým páníčkem 

se postupně sžívá. Na výcvik je nyní 
potřeba vybrat padesát tisíc korun, 
momentálně je prostřednictvím 
webu darujme.cz vybrána přibliž‑
ně polovina. Přispět se dá padesát 
korun i pět tisíc, nastavit se dají 
i pravidelné měsíční platby. 

(red)

Jak přispět na výcvik psa:
1. Otevřete webovou stránku www. 
darujme.cz/new/promotion‑detail 
/?promotion=1200004
2. Zvolte částku, kterou chcete při‑
spět.
3. Zadejte nacionále a způsob plat‑
by, případně i vzkaz pro obdaro‑
vaného.

Psí asistent? Pomozte svému sousedovi

„Na zkušenou“ šli do školy předškoláci i rodiče a babičky

Nejlepší lyžák na světě, hodnotí sedmačky

Rovnou dvakrát se v  lednu 
mohli pochlubit školáci z Bo‑

sonožské svojí školou. Jednou za 
nimi přišly děti z mateřské školky, 
které se připravují zasednout příští 
rok do školních lavic, podruhé pak 
rodiče a prarodiče.

Přestože mají letos předškoláci 
více času k tomu, aby se seznámili 
s „velkou“ školou a přišli k zápisu, 
programy, které už pravidelně 
pořádáme pro děti z  okolních 
mateřských škol v rámci projektu 
„Na skok do školy“, jsou už dávno 
v plném proudu. Ve středu 18. 1. 
přišlo celkem 52 předškoláků z MŠ 
Bosonožská a MŠ Kosmonautů na 
program Hrajeme si na školáky. Ve 
dvou blocích si vyzkoušeli zruč‑
nost se sportovním náčiním, obrat‑
nost, přesnost ve střelbě, odvahu 
v  lezení po žebřinách ve výšce 
i trpělivost při přesném skládání 
kostek. Prozkoušeli také svoji pa‑
měť, představivost, znalost rostlin, 

jednotlivých povolání: zjistili kdo 
je to veterinář a kdo potřebuje ke 
své práci mikrofon. Všechny děti 
pracovaly s plným nasazením. Sna‑
ha a zapálení předškoláků velmi 
příjemně překvapila jejich budoucí 
spolužáky, kteří se už teď těší na 
další společnou akci ještě před zá‑
pisem do první třídy, který se koná 
ve čtvrtek 6. 4. a v pátek 7. 4. 2017.

Počátkem ledna pozvali naši 
prvňáčci nejen své rodiče a praro‑
diče, ale také ostatní veřejnost, aby 
je přišli navštívit v jejich škole na 
ukázkové hodině. Chtěli se pochlu‑
bit, jak jim to ve školních lavicích 
jde. Doposud vše o dovednostech 
a znalostech svého prvňáčka rodiče 
slyšeli zprostředkovaně, ale desátý 
lednový den mohli být svědky zá‑

bavné školní výuky a dokonce se 
na chviličku stát také jejími aktéry.

Hodinová ukázka práce žáčků 
byla velmi pestrá – v několika vy‑
učovacích předmětech se střídaly 
rozmanité činnosti s využitím spe‑
ciálně zaměřených vzdělávacích 
forem a metod. Výuku občas paní 
učitelka přerušila a vysvětlovala 
zvědavým rodičům přínos právě 
využívaného postupu práce pro 
jejich dítě. Silnějším zážitkem pro 
rodiče byla také možnost zapojení 
některých z nich do soutěže dět‑
ských družstev – jejich nadšení pro 
hru a soutěživost předčila veškerá 
očekávání! Chodbou odpolední 
školy se neslo mohutné povzbu‑
zování a výkřiky hráčské radosti 
doplněné o mručení prohrou zkla‑
maných účastníků. Vše proběhlo 
tak, jak má být a společně prožité 
odpoledne uteklo jako voda.

D. Kotolanová, 
P. Nováková, R. Sýkora

V lednu jsme jeli se školou na lyžařský kurz do Jeseníků. V den odjez‑
du na nás čekal před školou autobus, uložili jsme si kufry a vybrali 

jsme si místo k sezení, zamávali jsme rodičům a vyjeli jsme za týdenním 
dobrodružstvím na horách.

Nejprve jsme se rozdělili do skupin podle našich lyžařských doved‑
ností, lyžování jsme se pak věnovali každý den dopoledne i odpoledne. 
Výjimkou byla jen středa, kdy odpolední pobyt na svahu nahradila 
procházka plná koulovaček a shazovaček do sněhu. Nejhorším dnem 
se stal den odjezdu. Týden byl za námi a zbyla nám jen spousta krás‑
ných vzpomínek. Druhý lednový týden jsme totiž prožili ten nejlepší 
lyžák na světě!

Barbora Fránková a Klára Kocmanová, žákyně 7.B na ZŠ Labská
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V novém roce potěšila klienty 
Domova pro seniory svou 

návštěvou a neobyčejným pěvec‑
kým vystoupením ansámbl paní 
prof.  Halířové‑Supové. Písničky 
v podání sboru paní profesorky 
pohladily seniory zejména na duši. 
Interpreti zazpívali písně ze zná‑
mých operet a operetek, např.  „Joj, 
cikán,“  „Viljo o Viljo“,  „Maria“ z West 
side story,  „O baby, baby“.  V reper‑
toáru nechyběly ani klasické lidové 
písně, které si společně zazpívali 
i klienti domova. Jak říká citát Jiřího 
Pilky:  „Hudba je způsob překonání 
samoty člověka. Je silou, která mu 
pomůže nalézt přátelství k sobě 
samému. Možná otevře mosty 
k pochopení druhých, možná ke 
společnosti nebo lidstvu.“

Začátkem měsíce ledna senio‑
ry svou návštěvou potěšila paní 
Naďa Konvalinková. Známá česká 
herečka, moderátorka, dabérka 
a patronka nadačního fondu „Ro‑
zum a cit“. Paní Naďu Konvalinko‑
vou celý sál srdečně přivítal starou 

krásnou písní Bílé konvalinky. Paní 
Konvalinková byla velmi potěšena 
a rozpovídala se o svých herec‑
kých začátcích. Následoval hlav‑
ní blok otázek a odpovědí. Byli 
jsme nesmírně nadšeni s jakou 
profesionalitou a úžasnou volností 
paní Konvalinková hovořila o svém 
profesním životě, svých koníčcích, 
přátelství s paní Fialovou a dalšími 
populárními herci, o nadaci Ro‑
zum a cit, „probrali“ jsme i řadu 
jejích osvědčených kuchařských 
receptů. V průběhu besedy nám 
přednesla i nádherný monolog 
ze hry. Vtip, srdečná otevřenost 
a příjemné vystupování paní Nadi 
bylo odměněno velkým potles‑
kem, květinou a  pozornostmi 
z naší keramické dílny.

DPS Mikuláškovo nám

Do nového roku koncertem 
i besedou s herečkou O pololetních prázdninách se na Lince sešla skupinka školních dětí, 

aby zde za pomoci lektorek realizovala svoje nápady a projekty. 
Tentokrát bylo hlavním materiálem dřevo. Kreslili jsme návrhy, řezali, 
brousili, vrtali, šroubovali. Pro některé to byla úplná premiéra, někteří 
zkušenější se nebáli jít i do složitějších výrobků. Tak nám pod rukama 
šikovných kluků i holek vznikly třeba rampy na fingerboard, dřevěný do‑
meček, společenské hry, raketa, stojánek na mobil, šperky a další zajímavé 
a nápadité věci. Znavení řemeslníci si mohli odpočinout i u hraní desko‑
vých her, povídání s novými kamarády, pečení muffinů nebo zařádění 
ve sněhu. Díky všem zúčastněným jsme si užili pohodový a tvořivý den.

Zimní Zvěřinec
zimní výlety nejen za zvířátky

13. – 17. března 2017  •  8.00–16.00   

Děcka, neseďte doma, pojďte na výlet, podíváme se za 
zvířátky v lese, podrbeme za ušima zvířecí mazlíky z Linky, 
budeme taky tvořit a hrát hry. 
Příměšťák je určen dětem 6-12 let.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výlety, v ceně tábora není 
teplý oběd, jídlo na celý den s sebou.

Těšíme se na všechny!     
Věk: 6 až 12 let
Cena: 1200 Kč 
Zahrnuje: program, materiál, jízdné, vstupné 

Kontakt: 
Zdena Sitarčíková, tel. 547  223  074, tel. 739  211  200, 
sitarcikova@luzanky.cz 

Senioři cestovali a uspořádali ples

Pololetky se dřevem v Lince

Rok 2016 jsme zahájili tradič‑
ním společenským plesem 

s tombolou za účasti 120 hostů. 
Také jsme navštívili plesy a různé 
taneční zábavy pořádané kluby 
okolních obcí. 

Členové klubu se schází pravi‑
delně každé úterý, v průměru 20 
členů. Plánujeme činnost na celý 
rok, pořádáme přátelská setkání 
při příležitosti životních jubileí na‑
šich členů. V letošním roce dovršilo 
hned několik členů a členek 70 
a 75 let. 90 let oslavila paní Milada 
Vališová, dlouholetá organizátorka 
zájezdů. 95 let oslavila v plné svě‑
žesti paní Marie Drašarová, která 
s námi absolvuje všechny naše 

akce, a na zájezdu v Alpách jsme 
jí mnozí záviděli její elán. Všem 
jubilantům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let. Členky 
klubu se také zúčastnily posezení 
na oslavu Svátku matek, které po‑
řádal ÚMČ Starý Lískovec.

Mladší ženy chodí pravidelně na 
své oblíbené procházky zakončené 
posezením u kávičky v cukrárně. 
V květnu podnikly výlet do Prahy 
a v červenci si zajely do Bratislavy. 
Pánové si neodpustí svoje tradiční 
úterní posezení u pivka. Zájezd do 
rakouských Alp jsme uskutečnili 
20. až 26. června v počtu 58 osob. 
Počasí nám přálo, takže jsme navští‑
vili Hitlerovo Orlí hnízdo, Krimelské 

vodopády, Leogang, Königssee. 
Prohlédli jsme si město Maria Alm, 
ve kterém jsme byli ubytováni 
v penzionu českého majitele. La‑
novkou jsme se přepravili na Jufen, 
navštívili muzeum krystalů. Zájezd 
byl hodnocen velmi dobře.

Další akcí byl jednodenní výlet 
8. září, na kterém jsme navštívili 
Jadernou elektrárnu Dukovany, 
lodí jsme se projeli po Dalešické 
přehradě, prohlédli si zámek Valeč. 
Zájezd jsme zakončili společnou 
večeří v Rouchovanech. V prosinci 
jsme se sešli na předvánočním po‑
sezeni, k dobré náladě nám zahrál 
na harmoniku jeden z členů oblí‑
bené písničky. Také jsme napláno‑

vali již zmíněný tradiční ples, který 
se konal v sobotu 28. ledna 2017. 
I přes chřipkovou epidemii byla 
účast dobrá a nálada výborná. Bo‑
hatá tombola udělala jistě radost 
mnohým hostům.

Tímto bych chtěl poděkovat 
všem, kteří nám do tomboly při‑
spěli a také všem, kteří se na orga‑
nizaci plesu podíleli. Náš dík patří 
také UMČ za příspěvek na činnost 
našeho klubu a za přízeň a doufá‑
me, že i v letošním roce nám bude 
zachována. Přejeme všem členům 
i příznivcům našeho klubu hodně 
zdraví a pohody do dalšího roku.

František Maršálek, předseda KD



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Únor 20176

Dnešní recept je nejen vhod‑
ný na svátek Valentýna, ta‑

hle dobrota se může jíst i v jiné 
sváteční dny. Srdíčka s čokoládou 
vypadají lákavě a chutnají napros‑
to skvěle. Přitom recept je tak jed‑
noduchý!
Ingredience:
300 g hladké mouky, 3/4 lžičky soli, 
1/4 lžičky jedlé sody, 225 g čerstvé‑
ho másla, rozpuštěného a mírně 
vychladlého, 330 g hnědého cukru, 
2 velká vejce, 1 lžíce vanilkového 
cukru, 200 g čokoládových kousků 
(použila jsem dvě balení Dark cho‑
colate drops od Belbake – z Teska)
Jak na to:
Předehřejte troubu na 175 °C. Vy‑
mažte máslem plech o velikosti 
35 × 23cm a vyložte papírem na 
pečení. V míse smíchejte dohro‑
mady mouku, sůl a jedlou sodu. 
Šlehačem umíchejte máslo a hně‑
dý cukr, přidejte jedno vejce a pro‑
míchejte, pak přidejte druhé vejce 
a vanilku, znovu promíchejte. Při 
nízké rychlosti pomalu přidávejte 
mouku a vypracujte těsto. Přidejte 
čokoládové kousky (dvě lžíce si 
nechejte na posypání) a vařeč‑
kou je vmíchejte. Nalijte těsto na 
připravený plech a rozetřete na 
rovnoměrnou vrstvu. Posypejte 
povrch 2 lžícemi čokoládových 
kousků. Pečte v předehřáté troubě, 
asi 17–21 minut mírně do zlatova. 
Párátko by mělo být po vpíchnutí 
čisté nebo s několika drobečky. Vy‑
jměte z trouby a nechte vychlad‑
nout na mřížce. Vykrajujte pomocí 
vykrajovátek srdíčka.

Tak ať se vám valentýnský den 
s pečenými srdíčky vydaří!

Taťana Absolínová

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 17. 2. 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
Srdíčka s kousky čokolády

Inzerce
 �Hledám byt střední velikosti 
v Brně. Druž. nevadí. 
T: 722 340 338. 

 � RD/chalupu – hledám. Může 
být i k opravě. T. 774 340 338.

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

 � Pronajmu řadovou garáž na 
ulici Kyjevská, za 1. 200 Kč mě‑
síčně + elektřina. Pronajmu.  
Volejte na tel. 737 525 755

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dve‑
ří 350Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plo‑
tů, zednické práce, tapetování. 
606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno‑horak.cz, Brno, Lís‑
kovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!

 �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.

 �www.pecka.info – rychlá pomoc 
s počítačem www.vizualizace.
eu – dálkové řízení vašeho do‑
mova. 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 PŘEMODE‑
LOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na 
Vltavské 5. Volejte 737 405 554. 
Termín Vaší návštěvy domluví‑
me ihned. 

 �Hledám menší byt 1+1 – 2+kk 
v Bohunicích, Novém a Starém 
Lískovci, i k rekonstrukci. Hoto‑
vost k dispozici. Tel. 733 514 600.

 � Prodám udržovanou zahra-
du 1 200 m2 s podsklep. zdě‑
nou chatou 30 m2  + garáž 20 
m2 , studna, elektřina, příjezd, 
10min. od MHD, katastr Mora‑
vany, tel. 724 294 081.

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

Šikovné ruce
Valentýnský ubrousek

Dnes jsem se rozhodla vylepšit náš oběd 
skládaným ubrouskem ve tvaru srdce. 

Není to až tak kýčovité, ale je v tom kousek 
pozornosti a něhy. Zkusíte to také?
1. Rozložte si malý papírový ubrousek a pře‑

hnutím si vyznačte osy
2. Horní roh přehněte ke středu ubrousku
3. Dolní roh přehněte až ke hraně
4. Složte ubrousek na levé straně směrem 

nahoru (podél svislé osy) 
5. Totéž opakujte na druhé straně
6. Ubrousek obraťte, boční rohy zasuňte do‑

vnitř. Přeložte horní cípy.
7. Dobře uhlaďte a otočte zpět. Skládání je 

hotovo.
Taťana Absolínová

1. 2.

3. 4.

5. 6.

záda

7.
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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

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

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky

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
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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

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


