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„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, 
ani vy…“ zpívá se v jedné písni. Je to prav‑
da. Jako by to bylo včera, kdy jsme vloni 
v září vítali do našich základních škol prv‑
ňáčky. Než člověk stačí mrknout, mají již 
další školní rok za sebou. A nejen oni, ale 
všechny ostatní děti z našich škol a ško‑
lek. Přeji jim všem krásné a zasloužené 
prázdniny, hodně sluníčka, her a pohody. 
Je ovšem také namístě poděkovat všem 
vedením našich škol a školek, všem našim pedagogům 
a ostatnímu personálu. Věřte, že práce ve školství na 
jakémkoliv místě je nejen záslužná, ale hlavně hodně 
vyčerpávající. A díky spoustě nepochopitelných ná‑
padů přicházejících z ministerstva školství je to čím 
dál náročnější. Někdy se divím, jak vůbec v našem 
školství v té záplavě nesmyslných nařízení, zákonů, 
vyhlášek a hordy byrokracie je možné se věnovat tomu 
hlavnímu, co se má ve školství dělat – tedy vzdělávat 
naše děti. Proto směřuji velký dík právě všem našim 
pracovníkům v našich školkách a školách. Zaslouží si 
nejen velké poděkování, ale také přání co největšího 
odpočinku během prázdnin.

Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, probíhají 
poslední sadové úpravy na „Sluníčkách“ 
a od příštího týdne, když se tento zpra‑
vodaj dostane do vašich schránek, by měl 
být již celý sportovně ‑herní areál přístupný 
veřejnosti. Slavnostní otevření sice bude 
až v září, ale už přes prázdniny mohou 
naše děti, mládež i dospělí využít všech 
možností areálu. Od hokejbalu, florba‑
lu, přes míčové hry všeho druhu, inline 

dráhu, stolní tenis, herní prvky pro „maláče“ až po 
dnes velmi populární workout. Snažili jsme se sem 
umístit co nejvíce rozmanitých možností pro aktivní 
využití volného času. Jistě, někdo může namítnout, že 
tam není zrovna to, co by rád on. Ale nikdy se nejde 
zavděčit úplně všem. Přesto věřím, že areál si najde 
spoustu příznivců, kteří budou spokojení, že máme 
ve Starém Lískovci opět něco nového, pěkného, a je 
tu další prostor pro sport a hry.

Na závěr i vám všem občanům Starého Lískovce 
přeji krásné a pohodové léto, odpočinek a klid.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Starolískoveckou Superstar je Adéla Ondrušová
Jubilejní desátá Starolískovecká Superstar 

rozezněla známými písničkami 21. června 
Vícegenerační hřiště Bosonožská. Svůj talent 
ukázalo 15 zpěváků a zpěvaček ze starolísko‑
veckých základních škol. Soutěž moderoval sta‑
rosta Vladan Krásný a v odborné porotě zasedla 
známá herečka Alena Antalová, herec a zpěvák 
Braňo Polák, místostarosta Jiří Dvořáček, bývalá 

účastnice Superstar ze ZŠ Labská Zuzana Ně‑
mečková, Karel Škarka působící v Městském 
divadle v Brně nebo Aneta Koubková.

A kdo zaujal porotu a diváky nejvíce? Nejlepší 
zpěvačkou a letošní Starolískoveckou Superstar 
se stala Adéla Ondrušová ze ZŠ Elišky Přemys‑
lovny, stříbrné místo obsadila Leona Skácelová 
ze ZŠ Labská a na bronzový stupínek dosáhla 

Adéla Nováková ze ZŠ Labská. Poděkování 
patří nejmenším soutěžícím, že našli odvahu 
a zazpívali před známými tvářemi z poroty 
i řadou diváků. Speciální poděkování si pak 
zaslouží nejmladší účastnice soutěže Nikolka 
Kaloudová z 1. třídy ZŠ Labská. Děkujeme též 
Klubu Pepino za vstřícnost a pomoc při orga‑
nizaci soutěže.  (red)
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•	 Zavolejte	na	dispečink	společnosti	SAKO	Brno,	a.s.	–	tel.:	548	138	315.	
Číslo najdete na nálepkách na všech kontejnerech a popelnicích.

•	 Můžete	využít	formulářů	na	stránkách	www.sako.cz.	Stačí	vyplnit	
místo Vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat.

•	 Nejnovější	možností	je	ohlásit	přeplněný	kontejner	přes	mobilní	
aplikaci Třídění odpadu v Brně. Aplikace je dostupná ke stažení 
zdarma. Umí velmi rychle dohledat odpadovou nádobu, u které 
stojíte, a vy jedním kliknutím ohlásíte potřebu jejího vyvezení.

SAKO Brno, a.s.

Kam můžete nahlásit přeplněný kontejner?

Vítání občánků a setkání 
jubilantů

Dvěma skupinkám starolískoveckých 
občanů, které věkově dělí většinou 

více jak třičtvrtě století, popřáli v červnu 
starosta Vladan Krásný a místostarosta 
Jiří Dvořáček. Jubilanti i čerstvě naro‑
zení občánci městské části Brno‑Starý 
Lískovec dostali od „domovské“ čtvrti 
drobné dárky.

V pondělí 3. 7. 2017 bude 
z důvodu čerpání dovole-
ných zrušen úřední den.
Provozní doba podatelny 
7.45–14.30 hod.

UPOZORNĚNÍ Krásné 
prázdniny!
Starosta Vladan Krásný, mís‑

tostarosta Jiří Dvořáček a celý 
úřad městské části Brno‑Starý 
Lískovec přeje všem obyvatelům 
krásné	letní	prázdniny:	dospělým	
pohodovou a prosluněnou dovo‑
lenou a dětem spoustu nevšed‑
ních zážitků, zábavy a inspirace 
pro nový školní rok.

Orel jednota Brno-Starý Lískovec a jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

pořádají

starolískoveckou

LETNÍ NOC
start: 19:30   hudba: KOLOREZ

kdy: pátek 28. července

Kde: DTJ, Klobásova 34

Vstup: 100 Kč
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Brno a DPMB představily tramvaj do kampusu

Entente Florale 2017: Brno vzkvétá i díky vám

912 metrů kolejí, nová tramvajová za‑
stávka na Jihlavské, nová konečná 

u bohunické nemocnice. A především zkrá‑
cení cesty z Osové k bohunické nemocnici na 
pouhé dvě a půl minuty. Takové jsou základní 
parametry nové tramvajové trati z Osové do 
kampusu, kterou chce město Brno v nejbližší 
době začít stavět.

Ve Starém Lískovci, kterého se stavba trati 
dotkne nejvíce, se proto v půli června konalo už 
druhé projednání tohoto projektu s veřejností. 
Diskuze se zúčastnil náměstek primátora pro 
investice Richard Mrázek, generální ředitel Do‑
pravního podniku města Brna Miloš Havránek 
i další zástupci dopravního podniku a hlavní 
projektant nové trati Petr Vyskočil. Debatu mo‑
deroval starosta městské části Vladan Krásný.

„Dopravní podnik odveze do kampusu až 
40 tisíc	cestujících	denně,	což	je	ohrom‑
né číslo. Stávající dopravní prostředky 
jsou na hraně kapacity. Chceme proto 
vytvořit nové přímé spojení s centrem 
města, díky kterému oblast kampusu ob‑
sloužíme pohodlněji a rychleji. A tram‑
vaj jako kapacitní dopravní prostředek, 
který je navíc většinu trasy veden po 
samostatném tělese, je pro to ideální,“ 
připomenul důvody pro stavbu trati 
náměstek Richard Mrázek.

Dopravní podnik města Brna, který dostal 
koordinaci tohoto strategického projektu na 
starosti, nyní žádá o územní rozhodnutí pro 
novou trať. Vzápětí se začne soutěžit firma, 
která projekt zrealizuje.

Nová trať se od stávající trati oddělí na Osové, 
kde přibližně v místě dnešní zastávky zahne 
doprava pod Mikuláškovo náměstí do tunelu. 
Stávající zastávka Osová se kvůli tomu posune 
o něco blíže do centra města, situována bude 
částečně pod silničním mostem a přístup k ní 
bude možný po schodech, rampě nebo výta‑
hem. Z Osové bude nová trať pokračovat tune‑
lem pod Mikuláškovým náměstím na zastávku 
Nová Jihlavská a na konečnou před hlavním 
vstupem do bohunické nemocnice.

S ohledem na lidi v okolí stavby připravují 
projektanti stavbu tak, aby je zatížila co nej‑

méně. Stavbě předcházel důkladný geologický 
průzkum, který přesně popsal, v jakém terénu 
se bude pracovat. Tunel se bude stavět s po‑
užití podzemních pilotových stěn. Nejdříve 
se vybudují podzemní stěny a strop tunelu 
a následně bude vykopána zemina. Díky tomu 
budou lidé z okolních domů méně zatíženi 
stavbou, vykopání zeminy totiž proběhne v už 
zakrytém tunelu.

„Výstavba trati bude rozdělena do několika 
etap, aby co nejméně zatížila obyvatele Bohunic 
a Starého Lískovce. Přestavba uzlu Osová si 
vyžádá několikaměsíční tramvajovou výluku 
a zavedení náhradní dopravy,“ upřesnil ředitel 
DPMB Miloš Havránek.

„Délku stavby chceme zkrátit na minimum. 
Budeme o to usilovat prostřednictvím para‑
metrů výběrového řízení. Až vzejdou z výbě‑

rového	řízení	další	informace	o harmo‑
nogramu stavby, bude jistě na místě 
veřejné projednání projektu zopakovat 
a představit ještě konkrétnější podobu 
projektu,“ přislíbil náměstek primátora 
Richard Mrázek.

Více podrobností včetně prezenta‑
ce z  veřejného projednání a  dalších 
vizualizací najdete na webové stránce 
http://www.brno.cz/strategickeprojekty/
tramvaj	‑do	‑kampusu/	 Zuzana Taušová

Brno letos usiluje o titul „Kvetoucího sídla 
2017“ v rámci prestižní soutěže Entente Flo‑

rale Europe. Mezinárodní porota, která Brno na‑
vštíví	14. července,	posoudí	pojetí	brněnského	
veřejného prostoru s důrazem na práci s veřejně 
přístupnou zelení i užitným mobiliářem. Mezi 
hodnoticí kritéria patří i zapojení veřejnosti 

a soukromých subjektů do zušlechťování okolí 
a zlepšování kvality života ve městě.

Během sedmi hodin, které má porota na 
seznámení s Brnem k dispozici, musí zástupci 
města ukázat nejpůsobivější místa a největší 
specifika Brna. Koordinátoři z Odboru život‑
ního prostředí Magistrátu města Brna proto 
vypracovali trasu, během které se porotci se‑
známí nejprve s historickým centrem Brna na 
Nové radnici a poté navštíví nové turistické 
infocentrum.

Trasa následně povede ke břehům Svrat‑
ky a do „chytré čtvrti“ Nového Lískovce. Poté 
proběhne exkurze do kohoutovické obory. Ná‑
sledovat bude prohlídka jednoho z nejpopulár‑
nějších městských parků Špilberk, kde zhlédnou 
rok starý včelín, Středisko ekologické výchovy 
Hlídka nebo Otevřenou zahradu jako příklad 
centra pro ekologické vzdělávání. Po průjezdu 
Brnem kolem významných brněnských parků – 
Björnsonova, sadů Národního odboje či Slo‑
vanského náměstí, soutěžní program zakončí 
prohlídka v městské části Medlánky, která se 
bude prezentovat komunitními zahradami 
nebo nově vybudovanými kompostéry. Celý 
program zakončí večerní projížďka parníkem 
po Brněnské přehradě.

Evropská soutěž Entente Florale Europe probí‑
há od roku 1975 a jejím vyhlašovatelem je nevlád‑

ní nezisková organizace „Association Européenne 
pour le Fleurissement et le Paysage“ (AEFP) – Ev‑
ropská asociace pro zahradní krajinářskou tvorbu 
se sídlem v Bruselu. Město Brno vloni pořádalo 
slavnostní	vyhlášení	celé	soutěže	a v roce	2004	
v konkurenci 11 evropských měst získalo druhé 
místo	a speciální	cenu	za	zvlášť	profesionální	
přístup v péči o historické parky a koncepční 
péči o stromořadí. Získáme letos titul?

Město Brno při této příležitosti vyhlašuje 
veřejnou	fotografickou	soutěž,	do	které	
se	můžete	zapojit	i	vy.	Cílem	je	fotogra‑
ficky zdokumentovat veřejnou zeleň ve 
vašem okolí, primárně veřejně přístupné 
vnitrobloky	či	předzahrádky	a/nebo	vaše	
květinami vyzdobené okno či balkón.

Zúčastněte se veřejné fotosoutěže 
o noc v TreeHouse, kompostér či výlet 
parníkem:
–		pořizujte	fotografie	vašeho	kvetoucího	

okolí, např. vnitrobloků, okna či balkónů
–  snímky zasílejte na gardonova.katerina@

brno.cz, do předmětu uveďte "EFE 2017"
– uzávěrka soutěže je 31. srpna 2017

Více	 informací	naleznete	na	stránkách	
www.brno.cz/EFE2017.

BRNO – ÚČASTNÍK
SOUTĚŽE EVROPSKÁ

KVETOUCÍ SÍDLA
www.brno.cz/EFE2017

 BRNOmycity
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Páťáci z Bosonožské v centru 
nukleární medicíny

Žáci z Elišky zdokonalovali 
jazyk v Anglii

Den dětí na ZŠ Labská

Za školkáčky přijeli hasiči a „zachránili“ strom

V rámci přírodovědné exkurze 
navštívili žáci 5.A brněnskou 

fakultní	 nemocnici.	 Zapojili	 se	
zde do připraveného výukového 
programu na podporu učiva příro‑
dovědy. Ten byl rozdělen do tří čás‑
tí. Nejprve absolvovali prohlídku 
studovny Masarykovy univerzity 
s veškerým	komfortem	a využitím	
pro studenty. Prošli také venkov‑
ní areál a park v okolí Campusu. 
Druhou část programu tvořila pro‑
hlídka budovy FN s nekonečným 
množstvím propojovacích cho‑
deb v podzemí, a také nejvyššího 
17. poschodí, ze kterého viděli 
celý areál nemocnice a budovy 
MU z ptačí perspektivy.

Třetí částí programu byla asi 
nejzajímavější:	Všichni	se	mohli	
seznámit s prací lékařů a radio‑
logických asistentů na oddělení 
radiologie. Viděli pracoviště počí‑
tačové tomografie, kde si dokon‑
ce mohli vyzkoušet, jak přístroje 

pracují, a prohlédnout snímky na 
počítačích. Přitom dokázali využít 
znalosti o stavbě lidského těla, jež 
získali v hodinách přírodovědy. 
Poznávali vnitřní orgány, stavbu 
lidské kostry, viděli poraněné části 
těla na RTG snímcích. Na operač‑
ním sále se seznámili s prací celého 
týmu lékařů, který operaci provádí. 
Poté jsme se přesunuli podzemní‑
mi chodbami až na druhý konec 
areálu nemocnice do nově po‑
stavené budovy s magnetickou 
rezonancí. Zažili jsme vyšetřování 
skutečného pacienta i s výkladem 
pochopitelným pro laika.

Pro děti byl připraven oběd, 
který během náročné, ale velmi 
zajímavé exkurze dodal každému 
energii. Celou exkurzí nás provázel 
prof. MUDr. Vlastimil	Válek, CSc.,	
přednosta radiologie a nukleární 
medicíny, kterému moc děkujeme 
za zajímavé a přínosné poznatky.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská

Sedmáci až deváťáci ze Základ‑
ní školy Elišky Přemyslovny si 

užili výlet do krásného města Bath 
na západě Anglie. Přes moře se 
vydalo	14	žáků,	zájezd	s výukou	
angličtiny	trval	od	6.	do	14.	května.

Po dlouhé cestě, která nám 
zabrala více než jeden den, jsme 
se konečně dočkali a mohli jsme 
si prohlédnout půvabné město 
Bath. Večer jsme se všichni ubyto‑
vali u hostitelských rodin a plnými 
doušky jsme vstřebávali novou at‑
mosféru	a kulturu.	Každé	ráno	od	
pondělí do pátku jsme se účastnili 
výuky anglického jazyka v jazyko‑
vé škole pod vedením tří zkuše‑
ných lektorů. Odpoledne jsme se 
vydávali	na	výlety:	navštívili	jsme	
univerzitní	městečko	Oxford	a jí‑
delnu, ve které se natáčel Harry 
Potter; viděli jsme město Glas‑
tonbury s pozůstatky majestátní 

katedrály opředené legendami 
o králi Artušovi; navštívili jsme 
podmořské akvárium v Bristolu; 
technické muzeum s interaktivní‑
mi exponáty National Techniquest 
a prohlédli si mytický Stonehenge.

Po celém týdnu stráveném v hos‑
titelských rodinách jsme se v so‑
botu brzy ráno vydali na návštěvu 
hlavního města Londýn. Prošli jsme 
nejznámější památky jako například 
Houses	of	Parliament,	London	Eye,	
Westminster Abbey, Buckingham 
Palace,	Tower	Bridge	a Tower	of	Lon‑
don. Večer nás poté čekala další 
dlouhá cesta autobusem, tentokrát 
jsme se ale všichni moc těšili domů.

Počasí v Anglii nás překvapilo 
svou vlídností, celý týden téměř 
nepršelo a bylo většinou krásně 
slunečno. Všichni máme na náš 
výlet krásné vzpomínky a spoustu 
skvělých	fotografií.

Stalo se milým zvykem, že školní jídelna pod vedením Ivany Kleinové 
připravuje na Den dětí pro žáky 1. a 2. stupně malé překvapení. Minulý 

rok si děti pochutnaly na vynikajících trdelnících a letos na ně čekala 
sladká dobrota v podobě cukrové vaty. Pokud dospělí zapátrají ve své 
paměti, jistě si vzpomenou, kolik radosti dokážou nadýchané obláčky 
na špejli přinést. Nejinak tomu bylo i na naší škole. Všechny děti si na 
vatě moc pochutnaly a od stánku odcházely se spokojenými úsměvy. 
A ty ke Dni dětí určitě patří!

Do Materšké školy Bosonož‑
ské přijeli hasiči. Zaujmout 

na dvě hodiny osmdesát malých 
dětí vyžaduje hodně práce a naši 
chlapi se tohoto úkolu zhostili na 
výbornou.

Přivezli dětem ukázat nového 
pomocníka – velké auto „Denni‑
se“  – nechali do něj malé zvě‑
davky nahlédnout, ukázali jim 
techniku, děti si mohly vyzkoušet 
stříkání z hadice, obdivovaly re‑
spekt	budící	uniformy,	smály	se,	
vyzvídaly a při houkání sirény si 
zacpávaly ouška. Ukázka práce 
a hasičské techniky pro ně byla 
něčím novým, malinko tajemným 
a akčním.	Páni	hasiči	byli	profesio‑
nální i úžasně milí, trpěliví, ochotní 

a nezapomenutelní. Na rozlouče‑
nou dětem předvedli „opravdový“ 

zásah:	s houkáním	se	přihnali	na	
zahradu, smontovali hadice a prá‑

vě včas, před dětmi tajícími dech, 
pořádně zalili strom. Nakonec se 
s dětmi	ochotně	vyfotografovali	
a za mohutného mávání a loučení 
odjeli zpět na svou základnu.

Dopoledne bylo mimořádně 
pohodové, ještě dlouho potom si 
děti připomínaly zážitky a školkou 
se občas ozvalo zahoukání. Takové 
akce máme rádi my i děti. Moc 
všem zúčastněným záchranářům 
děkujeme a přejeme jim i všem 
našim dětem a jejich rodinám krás‑
né prázdniny, odpočinek, sluníčko 
a načerpání energie do nového 
školního roku.

Kolektiv zaměstnanců
MŠ Bosonožská 4
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I senioři závodí. Z Pradědu do Paříže

Klub důchodců si užil ples, výstavu i tancovačku

Nad mapou městské části Brno-Starý Lískovec

Druhý ročník závodu „Jedeme 
v tom společně“ proběhl letos 

v březnu a dubnu. Organizáto‑
rem tohoto sportovního klání byl 
Domov pro seniory Vrbno pod 
Pradědem a záštitu nad akcí drží 
první dáma České republiky Ivana 
Zemanová.	Závod	je	imaginární:	
jeho start je na Pradědu a pomocí 
povolených dopravních prostřed‑
ků (rotoped, motoped a šlapadla), 
rukou či nohou, se závodníci musí 
dostat do cíle – Paříže.

Závod probíhal každý pracovní 
den dopoledne po dvě hodiny. 
Domovy pro seniory se v tento čas 
navzájem povzbuzovaly a podpo‑
rovaly díky připojení přes internet 
pomocí programu Skype. Letos se 
k 51 domovům z České republiky 

V Klubu důchodců se scházíme 
jednou za týden, oslavujeme 

společně narozeniny a užíváme 
si společenských akcí. Na začátku 
roku jsme si během plesové sezó‑
ny	„provětrali	faldy“	v Bohunicích.	
Dvakrát měsíčně nemůžeme chy‑
bět na setkání členů KD z celého 
Brna – na akci Tanečky na Křenové. 
K poslechu i tanci hraje hudba čle‑
nů klubu, kterou řídí pan Špaček, 
všichni se zde mohou občerstvit 
nebo si koupit tombolu.

Zašli jsme také na přednášku 
a výstavu o Nepálu, do Bosonoh 
jsme se zase vypravili zazpívat si 
a zatančit na staré i nové hity, které 
pro nás hráli manželé Maškovi. Sta‑
rolískovecké domácí hody na více‑
generačním hřišti přinesly mnoho 
specialit a dobrůtek. Koncert Mládí 
seniorům! nám ukázal nastupující 
generaci mladých umělců.

I letos jsme navštívili Příhraniční 
slavnosti na Šelepové ulici v Králo‑

vě Poli – na místě, kde za II. světové 
války zahynulo mnoho občanů 
z Králova Pole, Žabovřesk a Brna‑
‑města, jsou mnohé ulice pojme‑

novány právě po těchto hrdinech.
Máme rádi divadlo a navštívili 

jsme Redutu. Představení Když 
zavítá Máj znělo melodiemi z oper, 

operet a muzikálů. Na oslavu Svát‑
ku matek jsme byli paní starost‑
kou Liptákovou pozváni na radnici 
v Maloměřicích. Tento den nám 
kromě jiného zpříjemnili svým vy‑
stoupením žáci tamní školy.

Zúčastnili jsme se také setkání 
s KD – staré zástavby na radnici ve 
Starém Lískovci. Byli jsme pohoš‑
těni, všechny přítomné pozdravili 
a popřáli hodně zdraví starosta 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří 
Dvořáček. Zdůraznili důležitost 
postavení ženy doma i ve spo‑
lečnosti. Na závěr jsme obdrželi 
květinový dar.

Máme za sebou třeba generační 
setkání KD v Komíně, pro výlet do 
Ořešína jsme si vybrali krásné po‑
časí – unavení, ale spokojení jsme 
udělali maximum pro své zdraví.

Věříme, že i v druhé polovině roku 
2017 přijde mnoho příležitostí, jak 
se potkat se svými vrstevníky tak, 
aby nikdo nezůstával doma sám.

Nové	ulice	vznikly	postupně	od	roku	1974	
v budovaném sídlišti v katastru Bohunic 

a Starého Lískovce. Nejnovější historie se začíná 
od roku 1990, kdy byla zřízena samostatná MČ 
zahrnující starou zástavbu Starého Lískovce, 
celou západní část sídliště a část sídliště střed.

V západní části sídliště jsou původní názvy 
ulic:	Kyjevská,	Kurská,	Krymská,	Irkutská	a Se‑
vastopolská, jen Charkovská ulice se přejme‑
novala na Bosonožskou.

Ve	střední	části	sídliště	se	k 29. 8. 1991	pře‑
jmenovaly	téměř	všechny	ulice:	Kalininova	na	
Labskou, Kujbyševova na Oderskou, Kirovova 
na Dunajskou, Volkovova na Karpatskou. Bývalá 
Pacajevova prodloužila ulici U Hřiště, ulice Kos‑
monautů	má	od	roku	1978	svůj	původní	název.
Naše	náměstí	bylo	původně	od	roku	1974	

Kosmonautů,	potom	od	1978	Voroněžské	a nyní	
nese	jméno	Oldřicha	Mikuláška	(1910–1985),	
brněnského básníka a spisovatele.

Starý Lískovec se také rozrostl o další část – malé 
sídliště Leskava. Najdete zde ulice U Leskavy a Pod 
školou. V severní části území Starého Lískovce je 
nová ulice U penzionu a dále Palachovo náměstí.

Na „Plánu městské části Brno‑Starý Lískovec“, 
který	vydal	ÚMČ	v roce	1998,	jsou	„bílá	místa“.

Snad se podaří vytvoření mapy nové, která 
zachytí aktuální situaci.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel

přidaly i dva domovy pro seniory 
ze Slovenska.

Domov pro seniory Mikuláškovo 
náměstí se účastnil s deseti zá‑
vodníky jedoucími na motopedu. 
A naši senioři se s rolí závodníků 
popasovali statečně. S chutí a elá‑
nem každý den šlápli do pedálů. 
Užili si při tom spoustu legrace, 
příjemných chvil ve společnosti 
svých kolegů a mnozí si i zlepšili 
svou kondici.

Veselé bylo také vyhlašování vý‑
sledků závodu. Senioři z Mikuláš‑
kova náměstí dostali malou cenu. 
Navzájem se ocenili potleskem 
a na závěr si společně zazpívali 
oblíbenou píseň o Sokolech, jejíž 
zpěv provázelo dojetí a vzpomínky 
na aktivní mládí.

Pro seniory bylo určeno i tradiční grilování na zahradě radnice městské 
části
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Gourmet
Italský meruňkový koláč

Inzerce

Šikovné ruce
Přírodní repelent

Je krásné letní počasí. Užíváte si 
zahrady při večerním grilování 

s přáteli, ale otravují vás protiv‑
ní komáři. Jak se jich jednoduše 
zbavit? Podělím se s vámi o recept 
na přírodní repelent. Použila jsem 
kombinaci rozmarýnu, eukalyptu, 
limetky a citronu.

 � Kompletní počítačové služby,	odborně.	www.bednapc.cz.	608	880	107
 �ORIGINÁLNÍ TRIČKA. Ručně malované výjevy a stimulační mandaly 
na tričkách www.atelier‑sarka.cz

 � Vyměním OB 1+kk ve Starém Lískovci za větší, děkuji. 732 221 025.
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte	737	405	554.	Termín	Vaší	návštěvy	domluvíme	ihned.

 �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!

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

 � Květinářství Anemos na Jemelkově 56, hledá výpomoc na rozvoz 
květin vhodné pro studenty, ženy na MD, důchodci. Vlastní auto 
podmínkou.	Více	informací	na	tel.	774	409	360

175 g cukru a 2 lžíce na posypání
230 ml mléka
jemně nastrouhaná kůra z 1 citronu
1 vyškrábaný vanilkový lusk
100 ml extra panenského olivo‑
vého oleje
2 vejce, lehce rozšlehané
190 g hladké mouky
25 g mletých mandlí
1 ½ lžičky kypřícího prášku do 
pečiva
½ lžičky jedlé sody
¼ lžičky soli
8	meruněk	nakrájených	na	čtvrtiny
sekané mandle na posypání

Předehřejte	troubu	na	180	°C.	
Dortovou	formu	o průměru	

22 cm vymažte lehce máslem 
a okraje vysypejte moukou, dno 
formy	vyložte	pečicím	papírem.

Mléko, cukr, citronovou kůru 
a vyškrábaná semínka z vanilko‑
vého lusku dejte do kastrolu a za‑
hřívejte, dokud se vám nerozpustí 
cukr. Pozor, nesmí vřít! Kastrol od‑
stavte, přikryjte a nechejte 15 mi‑
nut vyluhovat a zchladit.

Do velké mísy prosijte mouku, 
prášek do pečiva, jedlou sodu 
a sůl. Vmíchejte mleté mandle. 
Přidejte olivový olej, rozšlehaná 
vejce a zchlazené mléko. Umíchej‑
te v hladké těsto.

Nalijte těsto do připravené 
formy	a povrch	těsta	posázejte	
nakrájenými meruňkami. Posypte 
sekanými mandlemi a pečte 30 ‑ 
35 minut nebo dozlatova. Špejlí 
vpíchnutou do středu koláče zkon‑
trolujte, zda je upečený. Pokud 
je špejle suchá, je hotovo. Koláč 
nechejte vychladnout na drátěné 
podložce asi 10 minut, pak můžete 
odstranit	kraje	formy.	Po	úplném	
vychladnutí koláč pocukrujte.

Díky olivovému oleji zůstane 
koláč dlouho měkký a  úžasně 
mechový. Měl by vydržet týden, 
ale jsem si jista, že na druhý den 
vám nezbyde ani kousek. K italské‑
mu létu patří zmrzlina a k tomuto 
italskému koláči obzvlášť. Omlou‑
vám se, jdu si ukrojit, mám na něj 
velkou chuť.

Taťana Absolínová

Měla jsem doma po ruce dvě 
pěkné prázdné sklenice od mar‑
melád. Na dno sklenic jsem dala 
plátky citronu a limetky, přidala 
jsem čersvý rozmarýn, zalila vodou 
a nakapala jsem pár kapek esen‑
ciálního oleje. Přidala jsem další 
vrstvu citronu a limetky a vše jsem 
dokončila přidáním plovoucí svíčky.

Repelent po zapálení svíčky 
nádherně voní a navíc světlo sví‑
ček má romantický nádech. Teď si 
můžete vychutnat letní večery bez 
nájezdů komárů.
Ingredience, které potřebujete 
na dvě sklenice:
6 plátků citronu
6 plátků limetky
několik snítek rozmarýnu
2 sklenice
esenciální olej Eucalyptus  
asi 10 kapek
2 plovoucí svíčky

Taťana Absolínová

První červnovou sobotu se před 
hasičskou zbrojnicí a v ulicích 

Malostranská a Točná konala osla‑
va Mezinárodního dne dětí, kterou 
uspořádaly tradičně spolupracující 
spolky ve Starém Lískovci – Orli 
a hasiči.

Pod vedením SDH malovaly děti 
křídou na silnici před hasičskou 
zbrojnicí. Poté odstartovalo hašení 
domečku, motání hadice a prohlíd‑
ka hasičské techniky, která děti vel‑
mi zajímala. Hasiči připravili i pře‑
chod přes lanovou dráhu, slalom 
a hod na cíl míčkem. V garážích pak 
zájemce	čekala	fotogalerie	historie	
a současnosti hasičů.

Na rohu ulice Točné a  Malo‑
stranské byl ve stanu start a cíl 
„Orelské stezky“. První stanoviš‑
tě děti velmi překvapilo, protože 

musely za hudebního doprovodu 
zazpívat píseň. Na konci ulice Ma‑
lostranské u dálničního mostu na 
děti	čekal	golf	a lukostřelba	na	cíl.	
Poskládat si z papíru vlastní vlaš‑
tovku, která dokáže letět, byl těžký 
úkol. Děti si zahrály i „šprtec“, na 
konci stezky pak čekala střelba ze 
vzduchovky a koloběžková dráha.

Oslava probíhala za krásného 
počasí a v horkém odpoledni přišlo 
neuvěřitelných 100 dětí! Usměvavé 
tváře dětí dokazovaly jejich spoko‑
jenost, ke které přispěly i drobné 
odměny za jejich skvělé výkony při 
plnění připravených úkolů. Podě‑
kování za přípravu a uskutečnění 
oslavy MDD patří členům spolků 
Sboru Dobrovolných Hasičů Starý 
Lískovec a Orel Starý Lískovec.

Josef Jaňura

Stovka dětí slavila s hasiči 
a Orly svůj den

POSILOVNA
2 TURBOSOLÁRIA
SKUPINOVÉ LEKCE
INDOORCYCLING
STOLNÍ TENIS, BOX

Labská 27, 62500 Brno, tel. 547 353 249, 774 669 568
www.fitness ‑petra.euweb.cz, facebook Fitness Petra

fitnesspetra@seznam.cz

OTEVŘENO:  po–pá    9–21.30
 so–ne  15–20.30
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Je normální, že internet jede večer pomalu.

Pravdou je, že internet od netboxu 
frčí naplno 365 dní v roce.
#PoradStejne
#NehledimeNaCas

�  .netbox.cz/liskovec

ODDLUŽENÍ
Konec dluhům a exekucím, konsolidace dluhů do 

jediného, celkové snížení dluhu až o 70 % – zbytek dluhu 
Vám bude odpuštěn, splátkový kalendář na dobu 5 let.

Sjednejte si schůzku ještě dnes. 
Telefonem: 608 617 805, mailem: oddluzeni-rychle@seznam.cz

První schůzka zdarma

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

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

Příjem inzerce 
do zpravodajů

Královo Pole
Brno-střed 
Bohunice 

Starý Lískovec

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz
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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

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

PEUGEOT 308

MOTION & EMOTION

Na dOvOlENOU aUTEM Od Nás

PEUGEOT 308
ihnEd k OdběrU již Od 343.000,-

www.rmservis.cz

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

Spotřeba a emise CO2 modelu 308 v kombinovaném provozu: 3,6–5,3 l/100 km, 94–119 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

Společnost se sídlem 
v Brně Pisárkách

přijme od 1. 7. 2017 na DPP
Pracovnici na úkliD BuDovy.
Pracovní doba PO–PÁ na 6 hodin.

Požadujeme: morální a trestní 
bezúhonnost.

kontakt: Jaroslava lánová
Tel.: 734 527 020

E-mail: jaroslava.lanova@lbi.cz

PRAČKA
ZWY 61025 WI,  A++

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


