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Pokud vás v letošním roce 
čeká významné životní ju-

bileum a slavíte 80, 85, 90, 91, 
92 a více let, neváhejte a přidej-
te se k setkání jubilantů, které 
pravidelně pořádá starolísko-
vecká radnice.  Součástí setkání 
s ostatními oslavenci je kulturní 
program a pohoštění. Každý 
jubilant si navíc odnese dárek.

K pozvání na setkání jubi-
lantů však radnice potřebuje 
váš písemný souhlas. Pokud 
tedy máte o setkání zájem, 
dostavte se na Odbor sociální, 
školství a kultury Úřadu měst-
ské části Brno - Starý Lískovec 
na adrese Oderská 4. Písemný 
souhlas je možné zaslat také 
poštou nebo na e -mail: ma-
ria.liptakova@staryliskovec.cz. 
Formuláře přihlášek jsou k dis-
pozici na webu městské části 
v sekci Úřad MČ, Dokumenty 
ke stažení. Kontaktovat pro 
více informací nás můžete i te-
lefonicky na čísle 606 318 474.

Setkání jubilantů je pořádá-
no jednou za čtvrtletí, o ter-
mínu budete písemně infor-
mováni a obdržíte pozvánku.

Čeká vás jubileum? 
Přidejte se k ostatním 

oslavencům

Abychom vám usnadnili plánování příspěvků 
do Starolískoveckého zpravodaje, rozvrhla 
redakční rada termíny svých schůzek, na 
které jsou navázány i termíny uzávěrek. 
Cílem redakční rady je zapojit do přípravy 
Starolískoveckého zpravodaje vás všechny, 
kteří v naší městské části žijete. Plánujete 
zajímavou akci, na kterou chcete své sousedy 
pozvat? Své příspěvky můžete posílat na 
adresu: noviny@staryliskovec.cz nejpozději 
v termínech uvedených níže:

Číslo 4/2017 – redakční uzávěrka 10. dubna
Číslo 5/2017 – redakční uzávěrka 9. května
Číslo 6/2017 – redakční uzávěrka 19. června

Uzávěrky zpravodaje

 

  

 
 
 

Zapojte se s námi do úklidu! 
 

 

8. DUBEN 
SOBOTA 

 
2017 

Na ulici Labská 
prostor tzv. Labského dvora 

(vedle autobazarů) 

od 9:00 h 
sraz nad křižovatkou ulic Labská-Vltavská-U Penzionu 

 
 
 
 
 
 
 

(a když se nás sejde víc a zbyde ještě trocha sil,  uklidíme i veřejné 
prostranství mezi el. rozvodnou a konečnou tramvaje při ulici 
Jemelkova) 
                                                                                                                                                               MČ Brno-Starý Lískovec 

www.staryliskovec.cz 
http://www.uklidmecesko.cz/event/13903/ 
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Oslavte příchod jara na čistém trávníku
Startuje další ročník celorepublikové akce 

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. Starý 
Lískovec u toho nesmí chybět – dobrovolnická 
akce se rozběhne v sobotu 8. dubna v 9.00 
ráno. Sraz dobrovolníků je nad křižovatkou ulic 
Labská -Vltavská -U Penzionu. Rukavice a pytle 
na odpad budou k dispozici.

Cílem dobrovolnické akce Ukliďme svět, 
ukliďme Česko je zbavit města, vesnice, pří-
rodu a krajinu volně odhozených odpadků 
a nepořádku. Akce se snaží zlikvidovat i černé 
skládky odpadů, upozornit na tuto problema-
tiku a přispět tím k prevenci jejich vzniku.

Loňský ročník celorepublikové úklidové akce 
byl nadmíru úspěšný: zúčastnilo se jej 86 210 
dobrovolníků, kteří na 2 066 místech České 
republiky sesbírali 1 634 tun odpadu, z toho 
vytřídili 377 tun odpadu. Každý účastník akce 
tak vysbíral průměrně 18,9 kg. K těmto číslům 
přispěla i třicítka dobrovolníků v našem Sta-
rém Lískovci. Někteří z nich jsou již ostřílení 
borci z předchozích ročníků, ale přivítali jsme 
i nováčky.

I letos se tradičně sejdeme na ulici Labské – 
v prostoru tzv. Labského dvora (vedle auto-
bazarů). Tento, někým snad prokletý, prostor 
je po loňském úklidu opět poset množstvím 
odpadků. Pojďme společně toto smutné mís-
to uklidit. Zapojte se i vy obyvatelé Starého 

Lískovce a ukažte nepořádníkům, že vám není 
lhostejné, v jakém prostředí žijete.

Mimo Labský dvůr bychom rádi uklidili i pro-
stor mezi elektrickou rozvodnou a konečnou 
tramvaje při ulici Jemelkova. Zda se nám tento 
záměr podaří, záleží na tom, kolik se nás sejde. 
Proto zveme i ty, kteří se této akce zatím neú-
častnili: přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady. 
Uvidíte, že při práci zažijete i legraci a dobrou 
náladu.

Podrobnější informace a registraci dobro-
volníků naleznete na webu akce: www.uklid-
mecesko.cz

E -mail: 2017@uklidmecesko.cz Facebook: 
www.facebook.com/UklidmeCesko

Informace k  našemu úklidu a  registrace 
dobrovolníků: http://www.uklidmecesko.cz/
event/13903/

Jarmila Kaplanová, odbor všeobecný

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2017.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití 
letošního výtěžku naleznete na: 

http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/ 

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci darovali do kasiček 1 984 572,- Kč, 
což je o 67 tis. Kč více než loni.

Trikralova
sbirkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

www.facebook.com/trikralovasbirkawww.trikralovasbirka.cz

V Bohunicích a Starém Lískovci 

se vykoledovalo 72 051,- Kč

DĚKUJEME VÁM!

Parkour je v  médiích často 
spojovaný s ničením veřejné 

výstavby. Naštěstí v blízké měst-
ské části Brno-Bohunice je toto 
nové odvětví sportu směřované 
na tréninky do tělocvičny na ZŠ 
Vedlejší, kde se parkour zkouší na 
modulárních žíněnkách inBalance.

Děti ve věku od 6 do 15 let tu 
učíme, jak překonat, přeskočit, 
přeletět různě vysoké a dlouhé 
překážky. Rozmanitost triků při-
praví dítě na univerzální moto-
rickou dovednost pro všechny 
ostatní sporty. Všechny nácviky 
jsou kvůli bezpečnosti trénovány 
na změkčených žíněnkách.

InBalance je spolek zabývají-
cí se parkourem a drží se hesla, 
„Co vás naučíme v tělocvičně na 
žíněnkách – naučíme vás i venku 
na tvrdém povrchu“. Místo toho, 
abychom děti hnali ven skákat 
po zdech, raději je motivujeme 
na vlastní vytvořené soutěže na 
modulárních žíněnkách. Místo ob-
tížnosti, která se posuzuje u všech 

ostatních sportů, hodnotíme efek-
tivitu a ladnost skoků. Nejbližší 
soutěž proběhne 3. 6. 2017 od 15 
do 17 hodin v hale míčových spor-
tů FspS – zájemci o sport jsou zde 
vítáni. Celé prázdniny pak pořádá-
me příměstské tábory a kempy, 
kde děti bereme na 7 nově po-
stavených parkourových hřišť po 
Brně, nebo s dětmi prchneme do 
přírody otestovat prvky parkouru 
formou hry. Termíny příměstských 
táborů i  lokalit s videoukázkou 
naleznete na www.inbalance.cz

Aleš Procházka, 
předseda spolku

Je parkour sportovní 
disciplína nebo vandalismus?
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V únoru Linku rozveselil oblí-
bený karneval. Letos se sešlo 

velké množství princezen, pirátů, 
víl, rytířů a dalších masek. Děti 
i dospělí si vyzkoušeli nejrůznější 
cirkusové disciplíny. Celým karne-
valem provázeli dva klauni, od kte-
rých děti po splnění všech úkolů 
získaly malou odměnu. Nechyběla 
ani kafárnička a tombola.

Na pondělí 10. dubna připra-
vujeme Velikonoční dílnu, kde si 
vyrobíme jarní ozdoby, přáníčka, 
dekorace, upleteme mrskačku 

a potkáme se s opravdovými ku-
řátky. Den Země oslavíme v pátek 
21. dubna v zahradě okolo Linky. 
Čeká nás tvoření, živá zvířátka, 
řada úkolů a her. Všechny čaroděj-
nice zveme na Čarodějnou dílnu 
ve středu 26. dubna. Chystáme 
plno tvoření a nebude chybět ani 
oheň s opekáním buřtíků. Těšíme 
se na vás!

Informace o  připravovaných 
akcích najdete na www.linka.lu-
zanky.cz.

SVČ Linka

Když používáme vodu, produ-
kujeme tu odpadní – a cho-

váme se jako hýřilové: Místo, aby-
chom vodu recyklovali, odteče jí 
osmdesát procent do stok. Odtud 
bez úpravy míří do přírody, znečiš-
ťuje životní prostředí a ztrácí svou 
výživovou hodnotu.

OSN ustanovila datum 22. břez-
na Světovým dnem vody. Ten ka-
ždoročně připomíná, že více než 
miliarda lidí na světě trpí nedostat-
kem pitné vody. Světový den vody 
má každý rok specifické téma, tím 
letošním je právě odpadní voda.

Ke Světovému dni vody se pravi-
delně hlásí také společnost STAREZ-
-SPORT, která provozuje některá br-
něnská městská sportoviště, mezi 
nimi bazény a koupaliště. I letos 
pořádá komentovanou prohlídku 
strojovny v Bazénu Ponávka. Zá-
jemci se mohou přihlásit e -mai-
lem: solcany@starezsport.cz. Mimo 

prohlídku je připravena soutěž 
o volné vstupy do firemních spor-
tovišť. Stačí odpovědět na otázku: 
V souvislosti s jakým národem se 
objevuje historicky první zmínka 
o kanalizačním systému? Správné 
odpovědi společně s celým jmé-
nem a adresou zasílejte na e -mail: 
info@starezsport.cz. Do předmětu 
uveďte Soutěž – název městské čás-
ti. Každá desátá správná odpověď 
vyhrává volný vstup do jakéhoko-
liv našeho střediska. Soutěž končí 
31. 3. 2017.

Tiskové středisko 
STAREZ-SPORT

Karneval v cirkuseMění se svozový den

Světový den vody: 
Prohlédněte si strojovnu bazénu

• POSTUPNÁ OBMĚNA KONTEJNERŮ NA SKLO
Od 1. března společnost SAKO postupně obměňuje kontejnery 
na sklo na celém území města Brna. Obnova bude dokončena 
v dubnu, kdy z města zmizí většina starých zelených kontejnerů.

• ZAVÁDĚNÍ TZV. DUO KONTEJNERŮ
Dva zelené kontejnery na bílé a barevné sklo nově nahrazuje 
jeden kontejner se dvěma vhozy a vnitřní přepážkou, který 
umožňuje oddělené třídění bílého a barevného skla. 

• ÚSPORA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Rozhodnutí o výměně kontejnerů předcházela analýza 
a optimalizace sběrné sítě. Výsledkem bude úspora veřejného 
prostranství, pro kterou je klíčové snížení počtu kontejnerů za 
současného zachování objemů jednotlivých nádob. 

• SVOZ SKLA SPOLEČNOSTÍ SAKO
Doposud společnost SAKO zajišťovala svoz skla vlastními 
prostředky pouze v případech podzemních kontejnerů a skla 
vytříděného ve sběrných střediscích odpadu. Od 1. dubna bude 
všechny kontejnery vyvážet vlastními silami.

BRNO MODERNIZUJE SÍŤ 
KONTEJNERŮ NA SKLO

SKLO

BÍLÉ
SKLO

SMĚS
SKLO

Od 1. 4. 2017 bude směsný komunální odpad z černých popelnic 
v některých brněnských lokalitách nově svážet městská společ-

nost SAKO Brno, a. s. Ve vybraných oblastech se proto změní svozový 
den. Informaci o konkrétním svozovém dni najdete v průběhu března 
v domovních schránkách. Více informací zjistíte též na stránkách www.
sako.cz nebo na telefonním čísle 548 138 315.
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Všem tatínkům, kteří si chtěli 
pohrát spolu se svými dět-
mi, poznat kamarády svých 
ratolestí a strávit volnou 
chvíli jinak, jsme v MŠ Lab-
ská otevřeli dveře v úterý 
17.  ledna: konala se akce 
„Táto, pojď si se mnou hrát!“.

Každý si našel zábavu podle 
svého: k mání je spousta her, 

stavebnic, autíček, vláčků i pane-
nek. Proběhly fotbalové zápasy, 
pingpongová utkání, skoky na 
trampolíně i cestování černou 

dírou. Někteří se věnovali klid-
nějším aktivitám a připravovali 
pochoutky v kuchyňce, pečovali 
o miminka, zkrášlovali se v salonu 
nebo si prohlíželi knihy. Vznikaly 
monumentální stavby z kostek. 
Všichni mohli také nahlédnout do 
ostatních tříd. Školkou se ozývalo 
spokojené štěbetání až do 16.30, 
kdy jsme se rozešli domů. Všem 
příchozím rodičům děkujeme, že 
si našli čas a udělali obrovskou ra-
dost nejen svým dětem, ale i nám.

Za kolektiv MŠ Labská 
 Kateřina Bednaříková  

V únoru zaměstnaly žáky dru-
hého stupně pečlivě umístěné 

křížky a kolečka – soutěžili jsme 
v  piškvorkách. Z  Piškvorkiády 
v  jednotlivých třídách vzešli ti 
nejlepší, pak se všech 32 vítězů 
jednotlivých třídních kol utkalo 
v piškvorkách hromadně. První 

místo obsadila Gábina Solařová 
svými 27 body, na druhém místě 
byla její spolužačka z 8.A Verunka 
Schopfová s 23 body. Třetí místo 
připadlo také dívce – byla to Adé-
lka Oppitzová ze 6.A, která získala 
15 bodů.

J. Macháček, ZŠ Bosonožská

Základní škola na Bosonož-
ské organizuje pro žáky se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami z Brna a okolí 12. roč-
ník speciální olympiády. 

Soutěž, o  kterou bývá velký 
zájem, se letos uskuteční 

ve středu dne 26. dubna 2017. 
Soutěžit budou ve dvojicích žáci 
3., 4. a 5. ročníku se specifickými 
poruchami učení, které diagnos-
tikovalo poradenské zařízení. 
Speciální olympiáda nabídne 
zábavné úkoly z oblasti zrakové 
a sluchové analýzy a syntézy, pro-
storové orientace, nebo například 
grafomotoriky, a je rozdělena na 
dvě skupiny.

Školy, které se přihlásí do 1. sku-
piny, budou soutěžit od 8.30 do 

9.30 (příchod do ZŠ a  registra-
ce žáků proběhne nejdříve od 
8.00 hodin). Školy druhé skupiny, 
jejichž žáci přijedou z větší dálky, 
budou soutěžit od 10.30 do 11.30 
(příchod do ZŠ a registrace pro-
běhne nejdříve od 10.00 hodin). 
Soutěžící si přinesou přezůvky, 
psací potřeby, pastelky, nůžky 
a lepidlo.

Přihlášky mohou jednotlivé ško-
ly zasílat do středy 19. dubna 2017 
elektronickou formou (e -mail: 
kotolanova@zsbos9.cz). Do těla 
emailu uveďte prosím: název ZŠ, 
jména dvojice žáků se SVP, roč-
ník a jeden z vybraných termínů. 
Všechny informace naleznete také 
na www.zsbos9.cz.

Danuše Kotolanová,
ZŠ Bosonožská

Tátové si přišli pohrát do školky

Soutěž v piškvorkách ZŠ Bosonožská pořádá 
speciální olympiádu

Pohyb školkáčci milují, trénují v tělocvičně ZŠ
„Kdy už zase půjdeme cvičit 

do tělocvičny,“ ptají se děti 
z MŠ Labská na cvičení v tělocvič-
ně na ZŠ Labská, kam chodíme 
v rámci spolupráce školy a školky 
cvičit i letos.

Cvičením dětí v tělocvičně do-
plňujeme zaměření naší mateř-
ské školy na pohybové aktivity. 
Děti se seznamují s tělocvičnou 
i  školou a především si užívají 
pohybu a sportování ve velkém 
prostoru. Cvičí na nářadí, které je 
u nich velmi oblíbené a motivuje 

je k radosti z pohybu a her. Nejví-
ce úspěchů u dětí sklízí například 
hrátky s padákem, houpání na 
kruzích, fotbálek nebo štafety 
družstev.

Kladný vztah k pohybu má vliv 
na zdravý tělesný vývoj dětí. Mož-
ná i proto jsou výsledky vyšetření 
zad našich dětí v rámci projektu 
„Zdravá záda“ velmi dobré. Dou-
fáme, že radost ze sportu našim 
dětem dlouho vydrží.

Kolektiv MŠ Labská 7
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Kdo by neznal ženu jménem 
Miriam Kantorková? Její role 
nejen ve filmech a pohád-
kách, ale i v televizních seri-
álech dostala tuto herečku, 
moderátorku a zpěvačku do 
podvědomí diváků všech 
věkových kategorií. A právě 
tato žena přijala první úno-
rový týden pozvání k nám 
do domova.

Ve společenské místnosti naše-
ho domova vykouzlila přátel-

ská a vitální Miriam Kantorková, 

která přijela společně se svým 
společníkem, operním pěvcem 
Šimonem Pečenkou, úsměv na 
tváři každému, kdo se této přátel-
ské besedy účastnil. Paní Kantor-
ková vyprávěla o svých kariérních 
začátcích, pan Pečenka ji svým 
ostrovtipem doplňoval. Atmosféru 
umocňoval svými slovními i hu-
debními vstupy, které byly velmi 
dobře načasované a ke kterým se 
naši klienti svým zpěvem přidávali. 
Odpoledne velmi rychle uběhlo. 
Děkujeme paní Kantorkové a panu 
Pečenkovi za příjemně strávené 
chvíle a těšíme na další shledání.

V Brně máme mnoho příležitos-
tí vidět na vlastní oči díla vý-

tvarných umělců zvučných jmen. 
S žáky 9. třídy jsme si tentokrát 
prohlédli práci významného před-
stavitele optického umění Victora 
Vasarelyho, která je vystavena na 
Špilberku. A užili jsme si i nabízený 
animační program.

Vždy, když jdeme do divadla 
nebo třeba na výstavu, snažíme 
se žákům říci něco více o autorovi 
a jeho díle. Je pak pro ně mnohem 
snazší a srozumitelnější přijmout 
i závažnější témata.

Tak tomu bylo i tentokrát. V pre-
zentaci jsme si přiblížili nejen auto-
ra a jeho práce, ale i některé pojmy, 
které se vyskytují na jeho obrazech 
a souvisí s jinými předměty. Ve ško-
le to má své pojmenování – mezi-
předmětové vztahy. Na výstavě na 
Špilberku jsme se dostali např. ke 
komedii dell arte – Harlekýnovi 

a Kolombíně, a cestovali jsme tak 
z výtvarné výchovy do literatury.

Žáci si prohlédli obrazy, zkusili 
si několik aktivit, které mohly být 
z mého pohledu lépe připravené 
a zajímavěji, svižněji podané. Ka-
ždopádně to pro nás znamenalo 
moc příjemné setkání s výjimečný-
mi obrazy. Obzvláště, když si uvě-
domíme, že vznikaly v době, kdy 
si umělec nemohl zvolit program 
v počítači, ale pracoval na milimet-
rovém papíře a se sítotiskem. Nám 
to přineslo důležité ponaučení: To, 
co vidíme, není vždy skutečnost. 
A je potřeba se na věci dívat z růz-
ných úhlů pohledu, aby si člověk 
dokázal utvořit celkový obraz. Vý-
stavu doporučujeme i ostatním 
a přejeme hodně pěkných jarních 
kulturních zážitků.

Margita Kotásková a žáci 9. třídy 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

„V dalekém fénickém městě 
Sídón vládl král Agenor. 

Měl přenádhernou dceru Európu 
a pět synů. Nejstarším z nich byl 
statečný Kadmos…“ Znáte tuto 
řeckou báji o únosu Európy a zalo-
žení města Théby? Děti z naší školy 
se s ní seznámily v dramatickém 
kroužku.

„Dramaťák“ má na ZŠ Labská 
dlouholetou tradici a výčet našich 
představení je dlouhý a různoro-
dý. Před dvěma lety řešili členo-
vé kroužku společně s Agathou 

Christie záhadu Deseti malých 
černoušků. Loni toto představení 
s úspěchem i oceněním předvedli 
na soutěži Troubský tyjátr. Jindy 
nastudovali třeba Ladovu rozver-
nou pohádku O princezně Ance 
a letos se vypořádali s antickou 
bájí. A co nás čeká v nadcházejí-
cích měsících? Momentálně jsme 
ve fázi nápadů a hledání, ale bu-
deme se skvěle bavit a na konci 
roku se pochlubíme novou hrou.

Martina Cendelínová, vedoucí 
dramatického kroužku, ZŠ Labská

Žáci druhého stupně ze ZŠ Lab-
ská slaví velký úspěch v Země-

pisné olympiádě. Soutěž, kde musí 
uspět jak v teoretické části, při kte-
ré předvedou znalosti získané ve 
výuce, tak v praktických částech 
zaměřených na práci s mapou a na 
logické uplatnění dovedností při 
řešení úkolů ze života, opanovali 
v rámci úspěchů celého 2. stup-
ně jako nejlepší mezi základními 
školami.

Do městského kola postoupili 
vítězové kola školního v jednot-
livých kategoriích. Zde se utkali 
s vítězi nejen z ostatních základ-
ních škol, ale i s nejlepšími žáky 
z osmiletých gymnázií, a v této 
konkurenci nejlepších studentů 
z celého Brna dosáhli následující-
ho skvělého umístění: kategorie 
6. tříd: Patrik Nečas – 4. místo, mezi 
ZŠ 2. místo; kategorie 7. tříd: Vít 

Kološ – 5. místo, mezi ZŠ 1. místo; 
kategorie 8.–9. tříd: Daniel Steh-
lík – 3. místo, mezi ZŠ 1. místo.

Pokud tedy sečteme celý 2. stu-
peň, byli žáci z Labské nejlepší 
mezi základními školami a celkově 
lepší umístění mělo jediné osmi-
leté gymnázium, a to Gymnázi-
um Terezy Novákové zaměřené 
na přírodovědné předměty. Patrik 
Nečas, Vít Kološ a Daniel Stehlík 
se tak mohou bez obav měřit i se 
žáky z osmiletých gymnázií. Záro-
veň je to pro učitele důkaz dobré 
práce a povzbuzení do další výuky. 
A také ukázka toho, že lze dobře 
sladit úspěšné vzdělávání i s časo-
vě náročným režimem tréninků ve 
vrcholovém sportu, protože Patrik 
Nečas hraje hokej za Kometu Brno 
a má spolu s dalšími žáky -hokejisty 
upravený studijní program. Ještě 
jednou velká gratulace!

Herečka Miriam Kantorková rozzářila seniorům odpoledne

Deváťáci z Elišky zkoumali 
iluze op artu na Špilberku

Únos Európy na ZŠ Labská

ZŠ Labská zabodovala
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Toto jídlo s oblibou vaří můj 
muž. Je snadné, moc dobré 

a při přípravě neuděláte v kuchyni 
velký nepořádek. Pro 3 jedlíky

Ingredience:
700 g brambor, krájené na 1 cm 
silné plátky,
1 malá žlutá cibule, oloupaná 
a nakrájená na kousky,
2 lžíce olivového oleje,
3/4 lžičky sušeného tymiánu,
1/2 lžičky česnekového prášku,
sůl a čerstvě mletý pepř,
300 g klobásy, nakrájené na 
1/2 cm silná kolečka,
3 menší papriky (červená, žlutá 
a zelená), zbavené jádřince a na-
krájené na 3 cm kousky,
3 lžíce petrželky.

Jak na to:
Předehřejte troubu na 200 stup-

ňů. Vymažte pekáček o velikosti 
45 × 33 cm olejem. Ve velké míse 
promíchejte dobře oprané a na-
krájené brambory, cibuli, olivo-
vý olej, tymián, česnek v prášku 
a lehce dosolte (klobása je docela 
dost slaná, takže není nutné přidat 
tunu soli) a opepřete. Vysypte do 
připravené zapékací misky a urov-
nejte. Pečte v předehřáté troubě 
20–30 minut.

Vyjměte plech z trouby a polej-
te brambory lžící oleje, přidejte 
nakrájený salám a papriku a vše 
promíchejte. Vraťte do trouby 
a nadále pečte až paprika změk-
ne a klobása se propeče. Trvá to 
asi 15 minut. Posypte petrželkou 
a podávejte teplé.

Taťana Absolínová
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Gourmet
Pečené brambory  

s klobásou a barevnými 
paprikami

Inzerce
 �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!

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

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

 � Kompletní počítačové služ-
by, odborně. www.bednapc.cz 
608 880 107.

 �Hledám byt k nastěhování. 
Brno, sídliště! T: 722 012 297.

 � Prodám udržovanou zahradu 
1 200 m2 s podsklep. zděnou 
chatou 30 m2  + garáž 20 m2, 
studna, elektřina, příjezd, 10min. 
od MHD, katastr Moravany, tel.: 
724 294 081.

 � Rychlá pomoc s počítačem/
notebookem/tabletem a kame-
rové systémy. Kontakt: 608 887 
655, www.pecka.info

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

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

 � Rekre. chatu v Brně-Hledáme!! 
T: 774 340 338.

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

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

Šikovné ruce
Větrník z plastové lahve

Recyklujte tvůrčím způsobem! Plastové lahve ne-
musíme nutně ihned házet do odpadu. S mi-

nimálním úsilím si z nich můžeme vyrobit hezkou 
dekoraci na balkon.

Co potřebujete:
prázdnou lahev se šroubovacím uzávěrem,
dekorativní lepicí pásku (IKEA),
dřevěnou tyčku,
tři kovové podložky a krátký šroubek do dřeva,
aku vrtačku,
nůžky, fixu.

Lahev pečlivě umyjte, osušte a nalepte kolem láhve 
barevné pásky. Poté nůžkami odstraňte dno lahve. 
Rozměřte si spodní část lahve na šest až deset pásků 
(podle velikosti lahve). Pro lepší stříhání si fixkou podél 
lahve naznačte čáry pro řez. Řez ukončete 1 cm před 
uzávěrem. Jednotlivé pásky ohněte a mírně pootočte. 

Vyvrtejte pomocí aku vrtačky otvor uprostřed uzávěru. 
Našroubujte víčko na dřevěnou tyčku tak, aby dvě 
podložky byly mezi tyčkou a víčkem, jedna podložka 
bude uvnitř víčka. Neutahujte šroubek příliš, jinak se 
vám větrník nebude otáčet.

Taťana Absolínová

- 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
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Laundry

Nová samoobslužná prádelna

EDEN, Purkyňova 35g, Královo Pole 
(zastávka Skácelova)

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to, co se vám 
doma do pračky nevejde!
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky
Příjemné prostředí, Wi-Fi zdarma, automat na kávu

www.brno-pradelna.cz www.LaundryBrno.cz

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

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, Electrolux, 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

Přijmeme
řidičky a řidiče

tramvají, autobusů a trolejbusů
Zveme všechny, kteří mají zájem řídit autobus, trolejbus nebo tramvaj

ve středu 5. 4. 2017 v 15.30 hodin do areálu Dopravního podniku
města Brna v Pisárkách, Hlinky 151 (smyčka tramvají).

Seznámíme vás se vším, co je potřeba k řízení vozidel MHD,
s pracovními a mzdovými podmínkami, vyzkoušíte si,

jaké je to sedět na místě řidiče.
Prosíme zájemce, aby nahlásili svoji účast na mailovou adresu:

jpryglova@dpmb.cz

Náborová akce
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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

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

        

NOVÁ VETERINÁRNÍ KLINIKA V BRNĚ: 
„VetPark“ 

Případně mrkněte na www.vetpark.cz, 
facebook: Vetpark Brno nebo volejte: 725 969 964.

Na Vaši návštěvu se těší tým kliniky VetPark Brno!

nabízí osobní přístup a nadstandardní péči, 
nyní za ZÁVÁDĚCÍ CENY. 
Přijďte se přesvědčit sami – 
na HERŠPICKÉ 11c v H-parku – 
z boku Pet Center!


