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Pokud se chcete se svým 
děťátkem zúčastnit tradič-

ního obřadu vítání občánků, 
je třeba zapsat je do seznamu 
nově narozených dětí. Měst-
ská část totiž informace o na-
rození dětí automaticky ne-
dostává. Kontaktovat můžete 
Márii Liptákovou na emailu 
maria.liptakova@starylisko-
vec.cz, nebo telefonicky na 
čísle 606 318 474.

Vítání starolískoveckých 
občánků

Číslo 6/2017 – redakční uzávěrka 
19. června
Číslo 7–8/2017 – redakční uzávěr-
ka 13. července

Uzávěrky zpravodaje
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PROGRAM V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, BRNO–LÍSKOVEC 
 
 
17.50–18.00  Buďte vítáni Po celou dobu bude v kostele prostor k setkání a seznámení se 
 zvonění zvonů na přivítání návštěvníků s farností a jejími aktivitami (Junák, Orel, Klub maminek, 
18.00–18.45  Pozvání k bohoslužbě Klub aktivních seniorek, Živý Lískovec, společenství studentů). 
19.00–20.00  Koncert Rodinného sboru  
 V. A. Říhovský: Křížová cesta pro sólo a sbor 19.30–22.00  Ministranti nejen u oltáře 
20.00–20.15  Komentovaná prohlídka kostela  výstava tvorby s farní tématikou ze stavebnice LEGO  
20.15–21.30  Večer chval s Yandabanda a chrámovým sborem  (zpovědní místnost) 
21.30–22.15  Komorní pěvecký koncert  Pohled do zákulisí 
22.15–22.30  Prezentace farnosti  možnost prohlídky věže a kůru kostela (kůr mimo koncertů) 
22.30–22.50  Ztišením se sluší Tebe chválit  Kavárna ve věži 
 společenství studentů  občerstvení 
22.50–23.00  Pozvání k závěrečné modlitbě  Čajovna a herna na faře 
  tvoření pro děti 
 
  

PROGRAM V KAPLI SV. CYRILA A METODĚJE, BRNO–BOHUNICE 
  
18.00–20.00  Program pro děti, prohlídka kaple  
20.00–22.00  Starokatolická farnost v Brně  
  
  
 

Ze zápisníku místostarosty

Netrpělivé očekávání teplej-
ších dní a příchodu jara je 

snad u konce a všichni se konečně 
ohřejeme. Sledování předpově-
dí počasí je zřejmě na denním 
pořádku každého z nás. Kromě 
nesmělého sluníčka nás ale v po-
sledních dnech rozehřívají  jiné 
skutečnosti: sledujeme s napě-
tím dění na politické scéně, které 
média označují jako politickou, 
vládní nebo také ústavní krizi. 
Nebojte se, přátelé, nebudu se 
na stránkách obecního zpravo-
daje pouštět do rozsáhlých po-
litických úvah. Chtěl bych nám 
všem jen popřát, abychom si 
dokázali vždy a za všech okol-
ností zachovat zdravý úsudek. 
Abychom vše hodnotili s chlad-
nou hlavou a neomylně dokázali 
rozlišovat dobré od špatného. Je 
totiž na nás, kam se bude naše 
Česká republika v následujících 
letech ubírat. Svým hlasem má 

každý z nás právo roz-
hodnout, a já nám všem 
přeji, abychom se doká-
zali rozhodovat správně.

Celostátní dění jako 
komunální politik příliš 
ovlivnit nedokážu. Co 
ale ovlivnit mohu, je 
dění v naší městské části. 
Na zasedání Rady městské části 
konané 3. května jsme z rozpočtu 
MČ rozdělovali finance zájmovým 
organizacím. Jedná se převážně 
o organizace, které se věnují dě-
tem a mládeži v jejich volném čase. 
Je to záslužná činnost, kterou vel-
mi podporuji. Jsem moc rád, že 
se nám celkovou částku podařilo 
oproti minulým rokům zase o něco 
málo navýšit. Rozdělili jsme 290 
tisíc korun. Má představa o roz-
dělovaných financích se nachází 
v o něco vyšších patrech, ale na 
druhou stranu chápu, že rozpočet 
MČ je omezený a volné finanč-

ní prostředky se shání 
velmi těžko. Přeji všem 
zájmovým organizacím, 
aby přidělené finanční 
prostředky využily pro 
svůj rozvoj, a aby jim ale-
spoň částečně usnadnily 
snažení v jejich záslužné 
práci.

Dovolte mi ještě krátkou in-
formaci o  probíhajících akcích 
v MČ. V plném proudu je výstavba 
multifunkčního hřiště u „Sluníček“. 
Jednotlivá sportoviště získávají 
pomalu ale jistě svůj tvar a po-
dobu. Jsem přesvědčen o tom, 
že toto hřiště si zakrátko získá 
stejnou oblibu jako hřiště na uli-
ci Bosonožské. Vím, že obyvatelé 
přilehlých bytových domů musejí 
snášet jistou míru hluku, ale vše 
již zakrátko skončí. Odměnou za 
jejich trpělivost bude krásně zre-
konstruované místo, které využije 
snad každý.

V  plné přípravě je výstavba 
venkovního školního hřiště ZŠ 
Bosonožská pro atletiku a míčové 
sporty. Museli jsme vyřešit spoustu 
problémů, které se týkaly vlastnic-
tví pozemků, ŘSD a dalších dotče-
ných organizací. Veškeré překážky 
jsou ale překonány, financování 
zajištěno, a proto realizaci v letoš-
ním roce nic nebrání.

Mnoho dalších akcí je připravo-
váno. Zmíním se především o jed-
né: 15. června bude od 18 hodin 
probíhat veřejné projednání akce 
celoměstského významu, kterou 
je prodloužení tramvajové trati ze 
zastávky Osová k Univerzitnímu 
kampusu Bohunice. Bližší infor-
mace najdete na straně 2 tohoto 
zpravodaje.

Přeji vám krásné dny, co nejvíce 
sluníčka a hlavně zachování zdra-
vého rozumu ve všech krizových 
dnech. Váš místostarosta

Jiří Dvořáček
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Projekt tramvaje na Osovou představí veřejná diskuze

Rodina Radky Kunovské 
pomáhá dětem s rakovinou

Přípravy na stavbu tramvajové 
trati do kampusu pokročily do 

další etapy. Město Brno a dopravní 
podnik proto plánují další veřej-
né projednání tohoto projektu. 
Uskuteční se ve čtvrtek 15. června 
v18.00 ve školní jídelně ZŠ Labská.

O nové tramvajové trati, která pa-
tří mezi strategické projekty města 
Brna, přijde debatovat náměstek 
primátora pro oblast investic Ri-
chard Mrázek, zástupci Dopravního 
podniku města Brna i projektanti 
tramvajové trati.

Nová trať povede mezi stávající-
mi zastávkami Osová a Bohunice 

– Kampus. Na Osové bude zacho-
vána možnost přestupu na další 
autobusové a trolejbusové linky. 
Pak se trať zanoří do hloubeného 
tunelu pod Mikuláškovým náměs-
tím, podjede ulice Labská a Jihlav-
ská a vyústí na ulici Netroufalky.

Na trati vzniknou dvě nové za-
stávky s pracovními názvy Nová 
Jihlavská a Nemocnice Bohunice. 
Zastávka Nová Jihlavská bude 
umístěna pod zemí. Tunel o dél-
ce 650 metrů povede pod zemí 
v hloubce 6 až 11 metrů.

S ohledem na obyvatele v blíz-
kosti stavby připravují projektanti 

HLEDÁME

DOBROVOLNÍKY

Chceš-li se zapojit, ozvi se nám.

DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA
DOMOV PRO SENIORY MIKULÁŠKOVO NÁM.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POMOCNÉ RUCE
DOMOV PRO SENIORY VYCHODILOVA

BRNO-BYSTRC
BRNO-ST. LÍSKOVEC
BRNO-TUŘANY (DVORSKA)

BRNO-ŽABOVŘESKY

Máš alespoň hodinu týdně čas? 
Chceš ji věnovat někomu, kdo by jinak zůstal sám? 

Máš srdce na pravém místě? 
Chceš rozzářit někomu den?

Navštěvuj s námi seniory v jednom z těchto zařízení:

Dobrovolnické centrum ADRA Brno
Anenská 10, Brno 602 00

www.adrabrno.cz

Kontakt:
edita.fedorkova@adra.cz

mobil: 777 195 247

Děkujeme za podporu projektu

CÍRKEV
ADVENTISTŮ

SEDMÉHO DNE

stavbu tak, aby okolí zatížila co 
nejméně. Stavbě předcházel dů-
kladný geologický průzkum, který 
přesně popsal, v jakém terénu se 
bude stavět. Tunel se bude hloubit 
s použitím podzemních piloto-
vých stěn. Nejdříve se vybudují 
podzemní stěny a strop tunelu, 
a následně bude vykopána ze-

mina. Díky tomu zatíží stavba lidi 
z okolních domů mnohem méně. 
Vykopání zeminy totiž proběhne 
v už zakrytém tunelu.

Podrobnější informace o projek-
tu včetně vizualizací a map jsou zve-
řejněny na webové stránce http://
www.brno.cz/strategickeprojekty

(taz)

Jsou to asi tři roky, kdy Radka 
Kunovská objevila na sociál-

ních sítích stránku Nadační fond 
šance onkoláčkům. Do skupiny 
lidí, kteří formou bazárků a aukcí 
nepotřebných věcí pomáhají dě-
tem s rakovinou, se přidala a brzy 
začala také pomáhat.

„Bazárek funguje prostřednic-
tvím aukcí. A protože moc ráda 
vyrábím, nabídla jsem do aukce 
pár svých výrobků a hned se ujaly. 
„Vydražily se za hezké peníze, a to 
mne motivovalo zkusit to znovu,“ 
popisuje začátky Radka Kunovská.

Peníze za vydraženou věc pošle 
kupující na transparentní účet, kte-
rý je přístupný každému. Jakmile 
se peníze připíší na účet, výrob-
ce či prodávající pošle zboží na 
náklady a adresu kupujícího. „Po 
půl roce jsem se na aukcích stala 
závislou. Doma máme stále věci 
po dětech, které jsou v perfektním 
stavu: ať už oblečení, hračky, nebo 
nám někdo z příbuzných daroval 
něco, co už máme či neužijeme. 
Vše jsem vyfotila, dala na stránku 
i s popisem a čekala, kolik peněz 
přistane dětem na transparentním 
účtu,“ popisuje Radka.

Z peněz na účtu pořizuje zakla-
datelka nadačního fondu s ostat-
ními onkotetami hygienické či 
ochranné pomůcky, léky, hračky 
a jiné potřeby pro nemocné děti 
(jejich příběhy lze najít na face-
booku na stránce Nadační fond 
šance onkoláčkům).

„Čas od času jsme s manželem 
poslali malým onkologickým paci-
entům naše sádrové odlitky, aby je 
onkotety předali dětem v nemoc-
nici na pomalování, a tím se děti 
trošku odreagovaly. Nebo jsme 
nakoupili potřebné věci, mlsání, 
hračky, a zaslali do nadačního fon-

du, aby to přerozdělili mezi děti, 
které je nejvíce potřebují,“ popsala 
pomoc Radka Kunovská.

Zveřejňované příběhy konkrét-
ních malých pacientů jsou velmi 
silné a Kunovští nad nimi nejed-
nou zesmutněli. Balíčky s pomocí 
a něco na rozveselení, mlsání a za-
bavení ručiček proto začali posílat 
přímo do rodin malých onkolo-
gických pacientů. „Od listopadu 
jsme se s manželem stali Dobrými 
anděli,“ dodává Radka.

Peníze ale za čas začaly ubývat 
a financovat pomoc z rodičovské-
ho příspěvku Radka už nezvláda-
la. Sama má doma dvě malé děti 
a rodinný rozpočet táhne manžel. 
Na svém facebookovém profilu si 
proto založila alba, do kterých vlo-
žila své výrobky a věci, které doma 
již nepotřebují či nevyužijí. Peníze 
z prodeje pak věnovala na nákupy 
věcí potřebných pro „onkoláčky“.

„Zatím se vybralo cca 3500 ko-
run, za které jsme dětem nakoupili, 
co bylo potřeba, a odeslali přímo 
k nim domů. Díky Facebooku jsme 
i v kontaktu s rodiči nemocných 
dětí,“ doplnila s tím, že většina lidí 
si nedokáže představit, co všechno 
onkologický pacient potřebuje 
a postrádá. Ať už jde o dítě či do-
spěláka, ať už jde o věci potřebné 
k léčbě, speciální stravu či o věci 
pro potěšení, na které už peníze 
nezbývají.

Připojit se může každý. Stačí si na-
jít příslušnou stránku na Facebooku. 
Lidé si mohou zvolit, zda přispějí 
nákupem věcí, zasláním peněz na 
transparentní účet, nebo se připojí 
svými výrobky či věcmi, bez kterých 
se doma obejdou. Všechny mož-
nosti udělají velkou radost a službu 
těm, kteří to nejvíce potřebují.

(taj)
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Oblast Labského dvora začátkem dubna opět „prokoukla“. V rámci 
akce Ukliďme Česko vysbírali dobrovolníci, mezi kterými nechyběl ani 
starosta Starého Lískovce Vladan Krásný, několik pytlů odpadu. Někte-
ré „exempláře“ se ovšem do pytlů nevlezly. Největším úlovkem letošní 
úklidové akce v Labském dvoře byl totiž ohořelý vrak felicie.  (red)

Ohlédnutí za Starolískoveckými hody
Druhý květnový víkend patřil ve Starém Lís-

kovci chase a hodům. Nejprve se krojovaní 
hodovníci dočkali v kostele, a jak dostali hodové 

právo, vydali se k soše sv. Jana Nepomuckého. 
Hlavním párem letošních hodů byli Adam Slavík 
a Lucie Honzírková. Hodovníci zaujali nově 

secvičenou Slezskou besedou a hody se pro-
tančili až do rána, kdy Starolískovecké čekalo 
ještě vystoupení krojovaných dětí.

 Hodové právo je předáno, chasa se může vydat na pouť.

 Kompletní krojovaná sestava Starolískoveckých hodů. Pod májí se sešlo 
víc jak padesát dětí a mladých.

 Hodovníci letos v sokolovně překvapili nově secvičenou Slezskou besedou.
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Čarodějnice zaklely déšť a užily si rej

 „Norský den“ na Labské si s námi užila ministryně školství

Eliška přivítala skláře i herce

Všechny čarodějnice a čarodě-
jové ze školky na Bosonožské 

zaklínali ve čtvrtek 27. dubna pod-
mračenou oblohu, aby odehnali 
mračna. Nakonec se podařilo udr-
žet déšť v mracích a až na pár ka-
pek si užili čarodějnický rej v suchu.

Rej děti zahájily veselou písnič-
kou, jako každý rok pro ně byla 
připravena stanoviště. Opravdové 
ježibaby: Kanimůra, Kuchtilka, Blu-
dimíra, Trapéza, Pomalína, Cimprlí-
na, Drápalka, Koumesa, Čichalína 
a Zpívalína potrápily malé kou-
zelnické adepty například „čaro-

ZŠ Labská si 27. dubna uži-
la „Norský den“. Škola tak 
rozšířila původní akci Den 
norské kuchyně, kterou 
pořádá Asociace školních 
jídelen ČR, a celé čtvrteční 
vyučování bylo věnováno 
Norsku. 

Děti na prvním stupni zpraco-
vávaly třídní projekty o ze-

měpisu, hospodářství, historii, 

mytologii a jazyku Norska. Dru-
hostupňoví žáci se rozdělili do 
dvanácti dílen, ve kterých podrob-
ně plánovali zájezd do hlavního 
města Osla, zpívali norské písně, 
vyráběli vikingské zbraně nebo 
probírali techniky rybolovu moř-
ských ryb. Stěžejní částí projektu 
pak bylo speciální menu, které 
žákům připravila školní kuchyně.

Norský den s námi oslavilo přes 
dvacet významných hostů. Žáci 

Po pár letech jsme si opět po-
zvali do školy i školky pokračo-

vatele dávného sklářského rodu, 
pana Michala Zahradníka z Prahy. 
Pan sklář nám ukázal, jaká kouz-
la umí oheň, sklo a šikovné ruce. 
Každá třída si odnesla svůj třídní 
talisman, každý žák svou vlastno-
ručně vyfouklou „pískací“ baňku 
a všichni nějaké nové informace 
o tradičním českém řemesle, které 

se v současné době bohužel ztrácí.
Radost svou návštěvou nám 

udělal i náš absolvent, český he-
rec Radim Fiala. S žáky 9. třídy si 
nejprve zasoutěžil a  vzájemně 
jsme se dozvěděli něco o sobě, 
potom jsme si povídali na besedě. 
Jeho dobrá nálada, skvělá kondice, 
hezké životní naladění i nasazení 
byly nakažlivé a my se těšíme na 
další slíbené setkání.

dějným flusem larvou“, složením 
písničky, vařením lektvarů, zachra-
ňováním mouchy z pavoučí sítě, le-
tem na košteti, skokem přes skoro 
opravdový oheň a jinými úkoly.

Za jejich splnění děti získaly 
pavoučka a sladkou odměnu vy-
taženou z opravdové pohádkové 
pece. Nechyběl táborák, hudba, 
smích, a přestože sluníčko truco-
valo, věříme, že odpoledne bylo 
vydařené a každého zúčastněného 
zahřálo na duši. Děkujeme všem, 
kteří za námi přišli, a těšíme se na 
další společnou akci.

se setkali například s  norskou 
velvyslankyní Siri Ellen Sletner, 
ministryní školství Kateřinou Va-
lachovou či senátorem Vladimírem 
Plačkem. Ministryně a velvyslanky-
ně ocenily za výbornou práci a za 
přínos k projektu několik žáků, ne-
pedagogických i pedagogických 
zaměstnanců školy, a  zejména 
pak ředitele školy Petra Urbánka 
a vedoucí školní jídelny paní Iva-
nu Kleinovou. Způsob a rozsah 

realizace projektu ocenil i prezi-
dent Asociace školních jídelen 
Michal Malát. Práci na projektu 
na ZŠ Labská označil za vůbec 
jednu z nejlepších mezi více jak 
20 školami, které se v ČR zapojily. 
Poděkování zaměstnancům školy 
za výbornou reprezentaci Starého 
Lískovce zaznělo i od pana starosty 
Vladana Krásného. Příští rok nás 
čeká projekt věnovaný francouz-
ské gastronomii.
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Žáci z Hotelové školy Brno vařili v Savojsku
Nezapomenutelné tři týdny v savojském lázeňském městě Challes 

les Eaux strávila skupinka žáků z Hotelové školy v ulici Bosonožská 
9. Do Francie žáci vycestovali díky programu Evropské unie Erasmus+.

Tamní partnerská škola má více než šedesátiletou tradici a je výborně 
vybavená: má tři restaurace otevřené pro hosty. A pro tyto restaurace se 
žáci učí chystat takzvanou zážitkovou kuchyni. Naši žáci se zapojili do 
výuky a pod dohledem opravdových kuchařských mistrů se po celou 
dobu své stáže učili připravovat ty nejvybranější pochoutky francouz-
ské gastronomie. Když nevařili, obsluhovali hosty školních restaurací, 
pochopitelně také pod dohledem učitelů obsluhy a stolničení. Oblékli 
si naše slušivé červené vestičky a mezi do černa oblečenými Francouzi 
je nebylo možné přehlédnout.

Když nebyli na praxi, poznávali žáci region, jeho cestovní ruch i gas-
tronomii. Savojsko je zemí vína a sýrů, takže navštívili známou sýrárnu, 
vinotéku a likérku. Zajeli se podívat do tak nádherných měst, jako jsou 
Annecy, Albertville a Chambéry. A ochutnali takové lahůdky, jakými jsou 
šneci, žabí stehýnka, raclettes nebo pravé savojské fondue. Co dodat: 
„Žáci, učte se francouzsky, ať příště můžete být na stáž vybráni právě vy.“

Hana Bojanovská

Klienti z Domova pro seniory pekli čarodějnické perníčky

K 72. výročí osvobození

Perníčky – sladké pečivo s nezaměnitelnou 
vůní – nejsou pouze vánočním cukrovím, 

ale hodí se také na oslavu svátků jara. Při jejich 
pečení se aktivují senzorické i motorické vlast-
nosti. V týdnu od 24. do 27. dubna se konalo 
skupinové pečení perníčků v ergoterapeutické 
kuchyňce našeho domova. Každý den byl vy-

hrazen pro jedno oddělení.
Letos se tato akce nesla v duchu čarodějnic 

– tomu odpovídaly i tvary vykrajovátek. Klienti 
si mohli vybrat mezi duchem, perníkovým 
panáčkem, čarodějnicí na koštěti a netopýrem. 
Těsto vyválela ergoterapeutka a klienti dle 
svých možností vykrajovali. Každé těsto bylo 

jedinečné, čemuž následně odpovídala také 
chuť perníčků. Během pečení se popíjel čaj 
s kávou a probírali jsme různá témata – od ku-
chyně až po rodinu. Perníčky, které se nesnědly 
při ochutnávce, mohli klienti ochutnat v rámci 
akce „Rej čarodějnic“, kterou doplnila i kavárna 
s obsluhou a dalším občerstvením.

U příležitosti 72. výročí osvo-
bození Československa se 

24. dubna na pietním shromáž-
dění u pomníčku na Točné ulici 
sešli občané, aby si připomněli 
památku obětí fašistické okupa-
ce a II. světové války. Vzpomněli 
jsme na padlé z řad občanů Sta-
rého Lískovce, občanů Česko-
slovenska i vojáků Rudé armády 
a  ostatních osvobozeneckých 
armád – připomněli jsme si pa-

mátku všech, kteří položili svoje 
životy za osvobození od nacis-
tických okupantů.

Konkrétní oběti a také průběh 
osvobozování Starého Lískovce 
a města Brna připomněla v hlav-
ním projevu paní Věra Hádlíková 
Ondrášková. Pietní atmosféru 
shromáždění umocnila i přítom-
nost členů Klubu vojenské historie 
v uniformách Rudé armády.

Rostislav Maleňák
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Gourmet
Řecký kuřecí kebab

Inzerce

Šikovné ruce
Skleněné lampiony

Po dlouhé zimě je tu konečně pří-
jemné počasí a čas na zahradní 
grilování. Při večerním posezení na 
zahradě vám poslouží jednoduché 
osvětlení vyrobené z větve a skle-
niček od dětské výživy.

Co potřebujeme: větev cca 1 m 
dlouhou o průměru cca 5 cm, 7 háč-
ků, zahradnický drát, 5 skleniček od 
dětské výživy, provaz, čajové svíčky

Jak na to: Nejdříve očistíme skle-
ničky od nálepek. Lepidlo jde velmi 
dobře odstranit pomocí stolního 
oleje a prostředku na mytí nádo-
bí. Potom obtočíme drát kolem 
skleničky a vytvoříme smyčku na 
zavěšení. Smyčky udělejte různě 
dlouhé, vypadá to mnohem lépe.
Pět háčků rovnoměrně přišroubuj-
te na spodní stranu větve a dva 
háčky na horní konce větve.

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

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, 
skříňky a pracovní desky na míru. 

 Vrba: 603 438 707

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ 
ODĚVŮ provádím na Vltavské  5. Volejte 
737 405 554. Termín vaší návštěvy domlu-
víme ihned.

 �HLEDÁM chatu nebo chalupu... mimo Brno 
nevadí. T: 774 340 338.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/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!

 � Poptávám byt v této oblasti, cena do 4,2 mil. 
T: 722 012 297.

 �ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Ručně malované vý-
jevy a stimulační mandaly na tričkách www.
atelier-sarka.cz

 � RD v Brně, hledám. Opravy a rek.nejsou 
problém. Stav vs. cena. T: 739 826 409.

 � Vyměním OB 1+kk ve Starém Lískovci za 
větší, děkuji. 732 221 025.

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

 � Pronájem bytu v Brně – HLEDÁM.  
T.: 731 070 463.

 � Rychlá pomoc s počítačem/notebookem/
tabletem. Kamerové systémy. 
Kontakt: 608 887 655, www.pecka.info

Tímto jídlem dokonale přivítáte 
grilovací sezónu. Miluji šťavnaté 
maso s velkým množstvím zeleni-
ny a vůní bylinek, česneku... hmm. 
Také neodoláte? Tak tady je nená-
ročný a výtečný recept pro 9 osob

Ingredience:
900 g kuřecích prsou bez kůže, 
nakrájené na 3 cm kostičky
1/4 šálku olivového oleje (z toho 
dvě lžíce jsou na zeleninu) + 2 lžíce 
olivového oleje na gril
3 lžíce citronové šťávy
1 lžíce červeného vinného octa
3 stroužky utřeného česneku 
2 lžíce sušeného oregana
½ lžičky sušené bazalky
½ lžičky sušeného tymiánu
½ lžičky mletého koriandru
sůl a čerstvě mletý černý pepř
2 velké červené papriky, nakrájené 
na 3 cm kousky
3 malé cukety nakrájené na kolečka
1 velká červená cibule nakrájená 
na 3 cm měsíčky

Postup:
V misce rozšleháme spolu s 1/4 
šálku olivového oleje, citronovou 
šťávu, ocet, česnek, oregano, ba-
zalku, tymián, koriandr a dochutí-
me solí a pepřem. Nakrájená kuřecí 
prsa dáme do uzaviratelného sáč-
ku, přidáme marinádu. Necháme 
v chladnu 45 minut až 2 hodiny 
(ne déle než 2 hodiny, protože kuře 
bude moučné vlivem kyselých pří-

sad). Dřevěné špejle si namočíme 
ve vodě po dobu 30 minut.

Nakrájenou zeleninu promí-
cháme s 2 lžícemi olivového oleje 
a lehce dochutíme solí.

Předehřejeme gril na středně 
vysokou teplotu. Na špejle na-
pichujeme červenou papriku, 
červenou cibuli, cuketu, 2 kuřecí 
kousky a opakujte dvakrát.  Gril 
lehce potřeme olivovým olejem 
a položíme na něj špízy. Opékání 
trvá asi 7–9 minut, v půlce pečení 
špíz otočíme.

To je vůně a ta barva! Tak ještě 
posypejte tu nádheru čerstvě na-
sekanou petrželkou a podávejte 
s dobrým chlebem.

Taťana Absolínová

Přivažte provaz k horním háčkům 
a větev zavěste na vhodné místo. 
Na dolní háčky pověste skleničky 
s drátěnými poutky. Je hotovo, jen 
rozsviťte čajové svíčky a užívejte si.

Taťana Absolínová

Speciální olympiáda podvanácté
Poslední dubnovou středu jsme 

tradičně věnovali Speciální 
olympiádě. Letos naše škola or-
ganizovala její 12. ročník, kterého 
se zúčastnilo 80 žáků z dvanácti 
škol. Dvoučlenná družstva žáků 
3., 4. a 5. ročníků se musela vypo-
řádat s 5náročnými disciplínami. 
Kromě úkolů z matematiky a čes-
kého jazyka se žáci potýkali i s úko-

ly, které byly zaměřeny na prosto-
rovou představivost a manipulaci, 
na hry se slovy či práci s textem. Ke 
splnění úkolů potřebovali žáci své 
nabyté znalosti, ale i schopnost 
spolupráce a organizace práce. 
Na závěr jsme pak všechny odmě-
nili pamětním listem, sladkostmi 
a balónky.

K. Kopecká, ZŠ Bosonožská
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AUTOŠKOLA
výcvik bez stresu a v pohodě

Najdete nás v Novém Lískovci na ul.

Oblá 35
(žluté domy pod Albertem)

Info na: www.autoskola1.cz

OTEVŘENÍ NOVÉ AMBULANCE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 

Od 1. 3. 2017 přijímáme nové pacienty 
MUDr. Alice Vlasáková

Kamínky 3b, 634 00 Brno

Zahajovací ordinační doba:
pondělí 7.30–13.30 hod.
úterý 7.00–11.00 hod.
středa 14.00–18.00 hod.
čtvrtek 7.30–13.30 hod.

pátek 7.00–12.00 hod.

Ordinační hodiny:
pondělí  7.30–13.30 hod.
úterý  7.00–11.00 hod.
středa 14.00–18.00 hod.
čtvrtek  7.30–13.30 hod.
pátek  7.00–12.00 hod.

Tel.: 607 943 913
www.doktorkabrno.cz info@doktorkabrno.cz

LÍSKÁČEK 4/2017 16

různé

zastávka Koniklecová
trolejbus č. 26, 37
bus č. 50

Vyberte si SUV, které vám padne nejlíp. 

Kia Sportage: kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia Sorento: kombinovaná spotřeba 6,1–6,7 l/100 km. Emise CO2 161–177 g/km. 
Kia Niro: kombinovaná spotřeba 3,8–4,4 l/100 km. Emise CO2 88–101 g/km. Kia Soul: kombinovaná spotřeba 4,8–6,9 l/100 km. Emise CO2 127–159 g/km. 
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. *Reprezentativní příklad: KIA SOUL 1,6 GDI cena 374 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 
243 737 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 131 243 Kč (35 % z poř. ceny), pevná úroková sazba: 4,17 %, RPSN: 8,2 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 3 028 Kč, 
48. splátka úvěru: 133 042 Kč, 1.–48. splátka pojištění HAV: 600 Kč, POV: 327 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, 
havarijní pojištění, pov. ručení, poplatek): 319 854 Kč, délka úvěru 48 měsíců, nájezd 20 000 km/rok, HAV a POV pojištění – sazby platné u pojišťovny Generali při 
spoluúčasti 10 % / 10 000 Kč. Servis zdarma na 3 roky platí při financování s Kia Select. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého 
prodejce Kia. Nabídka platí do 30. 6. 2017. 

SUVerénně nejlepší nabídka

Kia Niro
Ekologické auto roku 2017 v ČR

Kia Sportage
2 testovací dny zdarma

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

PRAČKA
ZWY61005WA

CHLADSERVIS.CZ
Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

DOPRAVÍME, INSTALUJEME
A NEFUNKČNÍ ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

5.990 Kč

A+, 6 kg, 1000 ot./min.

Tenisové prázdniny
na Kraví hoře!

Prázdninový tenisový Příměstský tábor v brně na kraví Hoře:
10.–14. 7. 2017  14.–18. 8. 2017
17.–21. 7. 2017  21.–25. 8. 2017
24.–28. 7. 2017 28. 8.–1. 9. 2017

oběd s náPojem v ceně, pitný režim
celodenní Program 8.30–15.30 hodin

cena: 2.850 Kč (členové 2.650 Kč) / turnus
Více info na:  www.kravi-hora.cz

-  opravy hodinek všech značek
-  výměna baterie od 60,- Kč
-  test vodotěsnosti a přesnosti
-  baterie do naslouchadel 79,- Kč
 ROTAX Jánská 10, Brno 
 www.rotaxcz.com
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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

činnosti s kostkami LEGO® podle denního 

tématu, ale i zábava na čerstvém vzduchu

provozní doba tábora od 8.00 do 17.00 hod.

celodenní jídlo a pití zajištěno

LETNÍ PRÁZDNINY
 S KOSTKAMI LEGO®

Kontakt:
+ 420 607 672 268
brno@brickbybrick.cz
www.brno.brickbybrick.cz

Letní prázdniny jsou tém  za dve mi a my jsme pro Vás 
p ipravili p ím stský tábor pro d ti na prvním stupni. 
Na Vaše ratolesti ekají dny plné hraní a poznávání 
s kostkami LEGO®. 

 

Pokud Vaše d ti LEGO® milují, jde o perfektní 
zp sob, jak strávit letní prázdniny! 

LETNÍ PRÁZDNINY

Termíny: 10.-14.7., 17.-21.7., 24.-28.7.,
 31.7.-4.8., 7.-11.8., 14.-18.8.,
 21.-25.8., 28.8.-1.9. 2017
   Místo: Brno (Vodova, Voroněžská) 

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

	 přijme	do	svého	kolektivu:
–  Expedienty
–  Údržbáře
–  Obsluhu strojního zařízení
–  Pekařské výrobní dělníky

 
	 Nabízíme:
–  Práci ve stabilní prosperující společnosti
–  5 týdnů dovolené
–  Finanční motivační bonusy
–  Závodní stravování nebo stravenky  

s příspěvkem zaměstnavatele
–  Zvýhodněný prodej pečiva z vlastní produkce
–  Možnost kariérního růstu

Životopisy	prosím	zasílejte	na	
e-mail:	dana.pitorova@ubcz.cz,	tel.	543	535	231

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

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


