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Čas prázdnin se pomalu a ne-
pozorovaně přehoupl do své 

druhé poloviny k nelibosti všech 
školáků, ale stále je ještě před nimi 
dostatek volných dní k tomu, aby 
si odpočinuli a načerpali nové síly 
ke všemu, co je od září čeká. Ně-
kteří z vás mají již zaslouženou 
dovolenou za sebou, a naopak 
někteří ji mají ještě před sebou. 
Ať je to tak či onak, všem přeji vše 
dobré, pohodu a klid. Letošní léto 
je svým charakterem velmi rozma-
nité, a tak zažíváme příšerná vedra 
nebo chladné dny se spoustou 
vody padající z nebe a zaplavu-
jící vše, co se ji postaví do cesty. 
Tak, jak bylo avizováno v minulém 
Zpravodaji, na začátku prázdnin 
byla dokončena rekonstrukce ví-
ceúčelového hřiště u „Sluníček“, na 
které se mnozí z vás těšili. Hned 
od prvních dní po dokončení si 
nové hřiště našlo spoustu přízniv-
ců využívajících všechny možnos-
ti tohoto sportovně rekreačního 
zařízení. Je pravdou, že zazněly 
i  kritické hlasy, jež vyjadřovaly 

nesouhlas s touto stav-
bou, a já to plně chápu. 
Je naprosto nemožné se 
vždy zavděčit všem. Jak 
se říká, někdo má rád 
holky, jiný zase vdolky. 
Přes to všechno pozi-
tivní reakce převládají, 
z čehož máme velkou 
radost. Ty méně spokojené nyní 
vyzývám, aby neváhali a  beze 
strachu přišli s návrhy úprav ve-
řejných prostranství, které by zase 
maximálně vyhovovala jim. Žádné 
diskuzi se nevyhýbáme a podnět-
né návrhy se pokusíme v budouc-
nu realizovat. Nové hřiště prošlo 
hned zkraje svého života velkou 
zátěžovou zkouškou, a to v po-
době přívalového deště, který na 
něm napáchal nemalé škody. K po-
škození herních prvků nedošlo. 
Nejvíce to odnesly nové sadové 
úpravy v místech prudkého svahu, 
který je zakončen nízkou zídkou 
směrem k ulici Oderská. Čerstvé 
terénní úpravy a nedostatečně 
zakořeněné rostliny nové výsad-

by nedokázaly udržet 
nápor velkého množ-
ství srážkové vody a sil-
ná eroze tohoto svahu 
byla na světě. Došlo také 
k odplavení značného 
množství mulčovacího 
materiálu, který ná-
sledně znečistil přilehlý 

chodník a parkoviště na uvede-
né ulici. Dá se říci, že se nestalo 
zase tak nic mimořádného nebýt 
naprosto neadekvátní reakce 
některých obyvatel bydlících na 
Oderské ulici. Byli jsme obviněni 
z toho, že díky novému hřišti, kde 
vzniklo mnoho nových zpevně-
ných ploch, došlo k této události. 
Nutno však podotknout, že k erozi 
svahu docházelo i v době, kdy mís-
to hřiště zde stávala jen zelená plo-
cha. Pamatuji si, že v minulosti byl 
svah poškozený erozí několikrát 
sanován. V době přívalového deště 
prohlédl celý areál nového hřiště 
projektant této akce, který zjistil, že 
příčinou velkého množství tekoucí 
vody po svahu na Oderské není 

voda spadená na hřiště, ale voda 
přitékající z míst umístěných nad 
tímto hřištěm. To znamená z ulice 
Vltavské a Labské, někde z míst 
služebny městské policie. Množ-
ství tekoucí vody bylo skutečně 
nepředstavitelné. Částečnou příči-
nou byly ucpané kanálové vpusti, 
které jsme nechali okamžitě vyčis-
tit, a pak také skutečnost, že celý 
pozemek je ve svahu. Projektant 
okamžitě navrhl jednoduché, 
a myslím si velmi účinné, řešení 
spočívající v drobných terénních 
úpravách. Tyto úpravy by měly být 
v krátké době realizovány a měly 
by do budoucna zamezit podob-
ným jevům.

A co dalšího se děje v naší měst-
ské části? V poslední naší mateřské 
škole na ulici Labská probíhá, tak 
jako v ostatních v loňském roce, 
rekonstrukce sociálních zařízení. 
Děti se tak mohou těšit na nové 
krásné a barevné prostory zrekon-
struovaných umýváren a záchodů.

Poslední akcí, kterou bych zde 
chtěl zmínit, je zateplení naší 
radnice realizované z úrovně Sta-
tutárního města Brna. Akce byla 
zahájena dne 31. 7. 2017 a bude 
trvat asi tři měsíce. Přestože jsou 
práce prováděny za provozu rad-
nice, k jistému omezení vás, ob-
čanů, může dojít. Moc vás proto 
prosím o shovívavost a také zvýše-
nou opatrnost při návštěvě úřadu. 
Dbejte prosím na všechny bezpeč-
nostní pokyny a výstrahy, aby ne-
došlo k případnému zbytečnému 
úrazu. Prováděcí firma bude jistě 
dbát o vaši bezpečnost a bude se 
k vám při návštěvě radnice chovat 
ohleduplně. Moc vám tímto děkuji 
za pochopení.

Na závěr vám ještě jednou přeji 
krásný a klidný zbytek léta, hod-
ně pohody na vašich dovolených 
a šťastný návrat ze všech vašich 
cest.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty
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Ve sběrném středisku žijeme komunitní život, 
pochvaluje si obsluha

Pro místní i pro všechny ostatní 
Brňany slouží ve Starém Lís-

kovci dvě sběrná střediska. Jedno 
je na ulici Vltavská a druhé na ulici 
Točná. Točná je v provozu od úterý 
do soboty od 9 až do 18 hodin 
s přestávkou na oběd od 13 do 
14  hodin. Vltavská je otevřená 

i v pondělí od 14 do 18 hodin, ale 
v sobotu má zkrácený provoz od 
8 do 12 hodin - jinak jede neustá-
le od 9 do 18 hodin s přestávkou 
na oběd od 13 do 14 hodin. Obě 
sběrná střediska jsme navštívili, 
abychom zjistili, jestli na nich 
všechno klape, jak má.

Středisko Točná je v porovnání 
s ostatními středisky velmi malé, 
ale také velmi milé. S použitými 
věcmi tu Brňanům pomáhá pan 
René, který si pochvaluje, jak je zde 
místní přijali za své. „Lidé nás mají 
rádi a my zase je. Staví se za námi 
jen tak nás pozdravit, nebo když 
jdou kolem, zavolají na nás od 
plotu,“ popisuje obsluha střediska.

„Někdy nám jen tak přinesou 
buchty nebo čerstvě natrhané 
ovoce ze zahrádky. Všichni se zná-
me a navzájem se k sobě hezky 
chováme. Jestli někdo neví, co je 
to komunitní způsob života, přijď-
te se k nám podívat, my ho žijeme 
u nás ve Starém Lískovci,“ dodává 
s úsměvem René.

Na Vltavské vypomáhají i sběra-
telům.  „Máme tady kolaře – člově-
ka co pravidelně chodí na návště-
vu po pracovní době a hledá kola. 
Nevím, co s nimi dělá, ale chodí 
k nám často,“ říká pan František, 

obsluha střediska Vltavská.
„Časté návštěvníky máme 

i  v  elektru. Jsme na parkovišti 
mezi paneláky a nikdo je nevidí. 
Asi platí, že pod lampou je největší 
tma,“ vtipkuje František. Ale i milá 
obsluha se dá otrávit – pokud ně-
kdo nechá před střediskem odpad 
mimo provozní dobu. „Nedávno 
jsem tahal do dvora šest pytlů suti. 
Někdo je nechal před bránou, když 
jsem byl na obědě. Připadal jsem 
si jako Ferda Mravenec. On měl 
aspoň kamarády, já to tahal sám 
a pak jsem to musel stejně vzdát, 
neutáhl jsem to. Musel jsem po-
čkat na pomoc,“ přiznává.

I přes nepříjemný zážitek však 
negativní zkušenosti určitě ne-
převládají, František je spíše bere 
jako úsměvné. Svou práci dělá rád, 
vnímá ji jako službu pro lidi. Ti jsou 
v převážné většině milí a bez pro-
blému se společně domluví.
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Mykologický klub Brno  
ve spolupráci s KVIC Brno Vinohrady  

Vás zvou na:

IX. výstavu hub

Brno Vinohrady, společenský sál  
na Pálavském náměstí 15 

zastávka MHD Bzenecká (trolejbusy 25, 26, 27)

v sobotu 23. září 2017 od 13.00 do 18.00 hod 
v neděli 24. září 2017 od 9.00 do 18.00 hod 

v pondělí 25. září 2017 od 9.00 do 15.00 hod

k vidění budou přírodní exponáty hub, 
bude zajištěn odborný výklad k vystaveným exponátům  

a v houbařské poradně Vám rádi určíme Vaše houby

v sobotu 23. září můžete v 15.00 hod  
vyslechnout přednášku na téma 
Houby známé i neznámé 

přednese Mgr. Petr Hrouda, Ph.D., Masarykova univerzita 

Č í s l o  9 / 2 0 1 7   –  r e d a k č n í  u z á v ě r k a  4 .   z á ř í  2 0 1 7
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Radnice ocenila žáky ze Starého Lískovce
Šestnáct žáků starolískoveckých 

základních škol Bosonožská, 
Labská a Elišky Přemyslovny se 
dočkalo ocenění od radnice měst-
ské části. Vynikají ve sportu, hudbě 
nebo ve studiu, jsou dobrými přá-
teli, svědomitými žáky nebo našli 
zápal v mimoškolních aktivitách 
- reprezentují svou školu, ale i celý 
Starý Lískovec. Ocenění převzali 
z rukou starosty Vladana Krásného 
a místostarosty Jiřího Dvořáčka.

ZŠ Bosonožská
5. ročník
Antonín Přivřel – za svědomi-

tou přípravu na vyučování, aktivitu 
v hodinách, pomoc třídní učitelce 
a kamarádské chování vůči všem 
spolužákům.

Martina Ryšavá – za píli, spo-
lehlivost, svědomitou přípravu 
na vyučování a úspěšnou repre-
zentaci školy v různých soutěžích 
(Babylon – 3. místo v městském 
kole, AMAVET).

Sabina Skokanová – Sabina po 
celý školní rok pracovala s velkým 
nasazením. Vždy je do školy připra-
vená, nezapomíná domácí úkoly 
a pomůcky. Je pečlivá, pracovitá 
a zodpovědná. Sabina je komu-
nikativní, nebojí se vyjádřit svůj 
názor, zeptat se, požádat o pomoc, 
umí spolupracovat. S nadšením se 
zapojí do všech aktivit. Ochotně 
pomůže každému, kdo potřebuje 
pomoc.

Ondřej Matyšek – Ondřej má 
po celý školní rok velmi dobré vý-
sledky. Do školy se pravidelně učí, 
plní si veškeré své školní povinnos-
ti. V hodinách pracuje se zápalem. 
Rychle se nadchne pro jakoukoliv 
aktivitu. Je týmový hráč a má smysl 
pro fair -play. Je ochotný, přátelský 
a je na něj spolehnutí.

9. ročník
Votěch Pejcha – Vojtěch si 

po celou dobu školní docházky 
vzorně plnil své školní povinnosti, 
dosahoval výborných školních vý-

sledků, pravidelně se zúčastňoval 
školních soutěží a umisťoval se na 
jejich předních místech.

Johanka Fluxová – Johanka 
kromě toho, že si vždy plní vzor-
ně své školní povinnosti, je také 
kamarádská, spolehlivá a ochotná 
pomoci spolužákům i učitelům.

Filip Kostík – Filip si ocenění 
zaslouží za dobrou práci ve škole, 
svědomitou přípravu na vyučová-
ní, snahu, bezproblémové chování 
a dobrý prospěch.

Kateřina Kozlová – Kateřina je 
zodpovědná žákyně, která se vždy 
připravuje na vyučování, chová se 
pěkně ke spolužákům i pracovní-
kům školy a stabilně má dobrý 
prospěch.

ZŠ Elišky Přemyslovny
Adéla Veselá – je velmi schop-

ná organizátorka, vždy se ochotně 
ujme všeho, co je třeba pro třídu 
zařídit. Vždy se na ni můžou obrátit 
jak spolužáci, tak vyučující. Když se 
vyskytne jakýkoli problém, aktivně 
hledá řešení – a vždy umí odlehčit 
atmosféru. Je to „prostě Áďa“.

Adam Posch – Adam je velmi 
obětavý, ochotně pomáhá spolu-
žákům i vyučujícím. Díky tomu, že 
dobře rozumí práci s PC, zastává ve 
třídě funkci hlavního IT technika. 
Navíc krásně fotí a dokumentuje 
chvíle, které spolu třída zažívá.

Nikol Bláhová – Nikča je nesku-
tečně empatická a ochotná po-
moci komukoli za jakékoli situace. 
V případě potřeby vysvětlí učivo, 
dokáže však i poradit v těžkých 
chvílích, které každý někdy zažívá. 

Dělá hodně práce pro třídu navíc – 
vymýšlí různé aktivity, má spoustu 
skvělých nápadů.

Natálie Foersterová – Natálka 
je velmi aktivní, ochotná podílet se 
na organizaci všeho, co je potře-
ba pro třídu zařídit. Vždy se hlásí 
k dobrovolné práci navíc. Je milá 
a trpělivá.

ZŠ Labská
5. ročník
Karolína Nyklová – Po celou 

dobu studia má výborný prospěch, 
plní svědomitě všechny své povin-
nosti. Je kamarádská, vždy ochot-
ná každému pomoci.

Jakub Černý – Jakub má výbor-
ný prospěch a je vždy velmi aktivní 
v hodinách. Mezi spolužáky je ob-
líbený. Jakub rád zpívá a v ZUŠ se 
věnuje hře na klavír – získal 2. mís-
to v krajském kole klavírní soutěže.

9. ročník
Jakub Mikyšek – Jakub během 

let dosahoval výborných výsledků 
nejen na poli studijním. Zúčastnil 
se mnoha vědomostních a spor-
tovních soutěží. Ve třídě je Jakub 
přirozenou autoritou, z jeho tváře 
téměř nikdy nemizí široký úsměv.

Adéla Henzlová – Po celou 
dobu školní docházky prokazuje 
zodpovědný přístup ke všem svým 
školním povinnostem a může se 
pochlubit i vynikajícím prospě-
chem. Mezi spolužáky i pedago-
gy je oblíbená. Kamarádi i učitelé 
se na ni mohou s důvěrou vždy 
obrátit.

Ocenění žáci ZŠ Elišky Přemyslovny

Ocenění žáci ZŠ Bosonožská

Ocenění žáci ZŠ Labská
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Prázdniny jsme na Bosonožské 
přivítali zahradní slavností

Hudba pro rodiny  
ze Starého Lískovce

ZŠ Bosonožská získala  
grant na podporu učitelů

Zahradní slavnost je každoročně 
všemi velmi očekávanou akcí. 

Rekapituluje některé akce téměř 
ukončeného školního roku, ale 
především už začíná správně vo-
nět prázdninami… I letos tomu tak 
bylo. Každá třída se do Zahradní 
slavnosti zapojila po svém: Žáci 
prvního stupně si přichystali výběr 
nejoblíbenějších písniček, které 
prezentovali rodičům a dodali tak 
oslavě to správné aroma. Divadel-
ně taneční kroužek oprášil své vy-
stoupení. Produkce milého pásma 
byla úspěšná i přesto, že nás do 
stísněného prostředí přízemních 
chodeb školy zahnala dešťová 
sprška. Žáci druhého stupně se 
více podíleli na organizaci – tedy: 
„přines, podej, udělej, zajisti…“. 
Atrium druhého stupně se poda-
řilo velmi vkusně vyzdobit díky 
výtvarnici na slovo vzaté – paní 
učitelce Heleně Burčíkové. Snad 
všechny zaujala skupinová kres-
ba na plátno žáků školní družiny, 
která přitahovala pohledy nápi-

sem „Máme rádi svoji družinu“. Ta 
oživovala čelní stěnu atria.

Bylo milé sledovat návštěvníky: 
Přišli za námi bývalí žáci školy a po-
dělili se s námi o zkušenosti ze živo-
ta na středních školách. Něco málo 
z atmosféry této akce přišly ochut-
nat i paní učitelky, které jsou nyní na 
mateřské dovolené, se svými rozmi-
lými ratolestmi. A rodiče měli příle-
žitost zpomalit běh každodenního 
života a strávit klidné odpoledne 
konverzací s posezením u kávy, čaje 
či osvěžujících studených nápojů 
a zdravého občerstvení. To připra-
vili žáci, některé z maminek žáků, 
a hlavně paní vedoucí školní jídelny.

Žáci ZŠ Bosonožská se dosta-
tečně vydováděli při zábavných 
soutěžích na školním hřišti. Odpo-
lední rozptýlení pro ně připravili 
jednotliví vyučující s pomocníky 
ze tříd druhého stupně. Věříme, 
že jak úspěšně byl zakončen školní 
rok 2016/2017, bude v září zahájen 
i nový školní rok 2017/2018.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Hudební škola YAMAHA, U Leskavy 27 nabízí i v tomto školním roce 
osvědčený systém praktického hudebního vzdělávání pro děti i do-

spělé, jehož základem jsou originální, oblíbené  „přípravky“ pro nemluv-
ňata, batolata a předškoláky. Navštivte 4., 8. a 11. září bezplatné ukázkové 
lekce: Robátka (4–18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky), 
Rytmické krůčky (4–6 let). Doba konání, další informace a elektronická 
rezervace na webu. Zápis do oborů Zobcová flétna a Kytara probíhá 
4. září v 17.30 a 11. září v 18.00 hodin. Více na www.yamahaskola.cz/
brno, misa@yamahaskola.cz, nebo na telefonu 739 269 821.

ZŠ Bosonožská získala letos pe-
níze z Výzvy č. 22 – Podpora 

škol formou projektů zjednoduše-
ného vykazování, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy v rámci OP VVV. Školní 
projekt pod názvem Personální 
podpora pedagogického sboru 
na ZŠ Bosonožská zahrnuje z na-
bízených aktivit pro základní školy 
program Školní speciální pedagog, 
Školní psycholog, Vzdělávání pre-
dagogů na podporu matematické 
gramotnosti žáků a Tandemová 
výuka na ZŠ.

Naší prioritou je zaměřit se na 
kvalifikovanou pomoc žákům, 
zvláště žákům se SVP. Díky získané 
finanční podpoře ve výši 1 010 289 
korun bude dále fungovat školní 
poradenské pracoviště. Školní psy-
choložka a speciální pedagožka 
se tak věnují nejen individuálním 
potřebám žáků, ale pracují také 
s jejich rodiči. S celými třídními 
kolektivy pracují na budování 
kvalitnějších sociálních vazeb 
mezi žáky. Školní psycholožka 
a speciální pedagožka provázaně 
spolupracují nejen mezi sebou, ale 
i s jednotlivými vyučujícími. Cílem 
je poskytnout žákům šance na ma-
ximální rozvoj jejich potenciálu.

Jsme Fakultní školou PdF MU 
v Brně, a proto je jednou z našich 
priorit i vzdělávání budoucích uči-

telů a vedení začínajících učitelů. 
Škola využívá šablonu Tandemová 
výuka pro podporu práce začínající 
učitelky, která u nás v posledních 
dvou letech vykonávala coby stu-
dentka svou učitelskou praxi a od 
školního roku 2016/2017 zde pů-
sobí jako začínající učitelka chemie. 
Díky výuce touto metodou si obě 
vyučující velmi efektivně předají 
zkušenosti a navzájem se obohatí 
svými vzdělávacími přístupy. Přida-
nou hodnotou je vliv tandemové 
výuky na žáky: v hodinách, které 
vedou současně dvě vyučující, je 
totiž větší prostor pro motivaci 
a hlavně individuální přístup.

Škola si též zvolila šablonu na 
podporu matematické gramotnos-
ti. Proto počítáme také se vzdělá-
váním pedagogických pracovníků 
v této oblasti. Jde nám o přitažli-
vější výuku matematiky především 
žáků druhého stupně s využitím 
inovativních metodických postu-
pů a programů (Formulator Tarsia, 
Geogebra…). Matematické hry 
přitahují zájem žáků a navíc rozví-
její jejich logické myšlení a uplat-
ňování matematických dovedností 
v praktickém životě.

Počítáme, že projekt Personální 
podpora pedagogického sboru 
poběží na ZŠ Bosonožská po dobu 
dvou let.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská

COP
KOFE@VLNA

country-folkový
festival živý lÍskovec

9. ročnÍk

Brno-starý lÍskovec. open air areál mezi 
kostelem a školou na ulici El. Přemyslovny2. 9. 2017

program pro děti: skákacÍ hrad, trampolÍna, malovánÍ, soutěže a hry, kouzelnÍk a dalšÍ…
Vstup od 14 hodin. festival se uskutečnÍ za každého počasÍ. změna programu vyhrazena. Podrobné info na www.zivyliskovec.eu

vstupné předprodej/na místě  »  dospělý: 160/200 Kč  »  děti: 60/100 Kč  »  rodinné 2+2: 400/500 Kč

na festival vás srdečně zvou autoři projektu

předprodej

Tickin.cz

ŽALMAN
       

&
 SPOL.

Nezmaři A MIKI
RYVOLA

 KŘEST NOVÉHO CD 
PŘIHRÁTKY

MODERUJE MICHAL
   KOSMI ŠIMÍČEK

PřÍstav
LADA ŠIMÍČKOVÁ

  VOJTA KIĎÁK
    TOMÁŠKO

Pokud se chcete se svým děťátkem zúčastnit tradičního obřadu 
vítání občánků, je třeba zapsat je do seznamu nově narozených 

dětí. Městská část totiž informace o narození dětí automaticky 
nedostává. Kontaktovat můžete Márii Liptákovou na emailu maria.
liptakova@staryliskovec.cz, nebo telefonicky na čísle 606 318 474.

Vítání starolískoveckých občánků



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czPrázdniny  2017 5

Seznamte se s netopýry  
na vlastní kůži

Bitva u Zborova před sto lety 
„zabíjela“ i ve Starém Lískovci

Klienti Domova pro seniory se potkali s lamami

Že netopýr není okřídlená myš 
a do vlasů se vám nezamotá, 

se můžete na vlastní kůži pře-
svědčit v pátek 22. září na Lipce – 
pracovišti Lipová. V 17 hodin zde 
divadelním představením začne 
oblíbená Mezinárodní noc pro 
netopýry.

Lipka akci organizuje společně 
s Českou společností pro ochra-
nu netopýrů. O pozoruhodných 
nočních tvorech nebudeme jen 
mluvit. Kromě ukázek ultrazvu-
kových detektorů a dalších metod 
výzkumu si můžete prohlédnout 
také živého netopýra. Děti se mo-
hou těšit na netopýří výtvarné díl-
ny a noční stezku, nejen dospělí 
pak od 17.45 hodin na přednášky 
plné zajímavých informací. „Noc 
pro netopýry byla velkým dobro-
družstvím pro celou rodinu. Děti 
atmosféra úplně pohltila a hned si 
zamilovaly opravdovou netopýřici 

Žofinku. Nás s manželem nadchla 
přednáška Tomáše Bartonička 
o výzkumu netopýrů – překva-
pilo nás, jak zajímavé výzkumy 
v Čechách probíhají a co všechno 
o těchto zajímavých tvorech (ne)
víme,“ pochválila akci loňská účast-
nice Barbora Dvořáková.

Na akci není třeba se předem 
hlásit, více informací najdete na 
webu www.lipka.cz v sekci Kalen-
dář akcí. S Lipkou můžete pozná-
vat přírodu a strávit zábavný čas 
venku i mimo plánované akce. 
Dětem každého věku nabízí Lipka 
na třech brněnských pracovištích 
také řadu odpoledních kroužků. 
Přehled najdete na webu www.
lipka.cz/krouzky a s jejich činností 
se můžete blíže seznámit v úterý 
5. září od 15 do 18 hodin na Je-
zírku, a také ve čtvrtek 7. září od 
14 do 17 hodin na Rozmarýnku.

Roku 1914 opět zmítala větši-
nou Evropy válka. Měla trvat 

krátce, ale přerostla v dlouhou 
a krvavou „totální válku“, která si 
vyžádala miliony obětí. Do roku 
1918 se rozrostla v celosvětový 
konflikt.

Zahynulo v ní zhruba 10 milionů 
vojáků a 8,5 milionu civilistů.

Část z vojáků rakousko -uherské 
armády, kteří upadli do zajetí, 
nebo dezertovali, začalo i  pod 
vlivem událostí v Rusku tvořit sku-
pinky. I když měli různý výcvik, 
jejich výzbroj byla nejednotná 
a zbraní bylo málo, vznikla z nich 
československá brigáda.

Prvně byla zařazena do bojů 
u Zborova 1. a 2. července 1917. 
Také díky nadšení a  bojovému 
zápalu československých dob-
rovolníků společně s  ruskými 
posilami bylo získáno dost velké 
území a přes 3000 zajatců. Vítěz-
ství u Zborova bylo sice malou 
epizodou, ale z našeho hlediska 
mělo pro náš osvobozenecký boj 

a pro budoucnost velký význam!
Na jevišti dějin se objevil „ čes-

koslovenský voják  – legionář“ 
jako živý protest proti válečné 
rakousko -uherské politice i  jako 
první představitel nového státu. 
První bitva legií měla i rysy tra-
gické. Na bojišti stáli v zákopech 
proti sobě příslušníci národů habs-
burské říše (32. maďarská divize 
a 19. divize plzeňská). Na velké 
části zborovské fronty došlo k boji 
Čechů s Čechy!

Po Zborovu byl povolen vše-
obecný nábor nových českoslo-
venských dobrovolníků ze zaja-
teckých táborů do legií. Tím bylo 
posíleno úsilí T. G. Masaryka o vy-
řešení otázky naší autonomní ar-
mády. V roce 1918 pak následovaly 
úspěchy na rusko -sibiřském bojišti 
a byl vytvořen základ armády Čes-
koslovenské republiky.

I ve Starém Lískovci si tato válka 
vyžádala svoji daň. Nebylo rodi-
ny, kde by někdo z mužů nebyl 
na frontě, nepadl, nebyl zraněn, 
zmrzačen nebo alespoň v zajetí. 
Na Klobásově ulici se až do sou-
časnosti zachovaly dvě pamětní 
desky, které připomínají účast 
místních občanů ve válce: na bu-
dově č. 2 jsou jména legionářů 
Čermáka a Šoustala, kteří padli 
v bojích na Sibiři, na budově č. 34 
jsou tři schránky s prstí význam-
ných bojišť. Pomník s obrázky pad-
lých v této válce, který stával vedle 
kostela, se bohužel nedochoval.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák

V  polovině června jsme opět 
vyrazili za zážitky. I tentokrát 

nás doprovázeli studenti ze Střed-
ní průmyslové školy Purkyňova, se 
kterými dlouhodobě spolupracu-
jeme. Nasedli jsme do autobusu 
a vyrazili směr Vyškov. Čekala nás 
návštěva tamní ZOO.

Po úvodním přidělení osobních 
asistentů každému z klientů, roz-
dání svačinek a informací o prů-
běhu výletu jsme se vydali mezi 
zvířata. Plocha vyškovské ZOO 
není nijak veliká, ale pro potěchu 

oka stačí. Zahrada nabízí podíva-
nou na všechny druhy domácích 
zvířat, a to jak tuzemských, tak 
těch světových. Klienti mohli ob-
divovat více než desítku druhů 
králíků, drůbeže a turu domácího 
ze všech světových kontinentů. 
Nechyběly tu ani kočky domácí. 
Některé dokonce nabídly svůj 
hebký kožíšek k pohlazení, což vy-
kouzlilo úsměv na tváři klientek, 
ale i doprovodu. Mezi exotická 
zvířata patřily želvy a opice. Po 
prohlídce jsme se v přilehlé re-

stauraci občerstvili kávou a zmrz-
linovými poháry.

O týden dříve přijela návštěva 
k nám na Mikuláškovo náměstí: na 
zahradu našeho domova se přijely 
podívat dvě lamí slečny z Lamacen-
tra Hády – starší Sofinka a mladší 
Vendulka. Zvířata doprovázeli dva 
příjemní chovatelé. Ošetřovatelka 
paní Švédová z Pozemkového spol-
ku Hády nám obě slečny předsta-
vila a zaplavila nás neuvěřitelnou 
spoustu informací o životě lam, 
o hierarchii ve stádě a o výsadních 

právech a  povinnostech vůdce 
stáda. Také nás informovala, že 
jim v květnu přibyl do jejich de-
setihlavého stáda právě narozený 
chlapeček a o prázdninách čekají 
další přírustek. Paní Švédová při-
vezla pro porovnání i vzorník vln 
z různých druhů lam a velbloudů. 
Na závěr si mohli klienti obě lamí 
slečny pohladit a nakrmit granu-
lemi a pampeliškovými listy. Ná-
vštěva nás všechny velmi potěšila 
a už teď se těšíme na příští setkání 
s dalšími zvířátky.
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Gourmet
Marocký kuskus s pečenou zeleninou

Šikovné ruce
Geometrické boxy na tužky

Co nevidět začne školní rok. Dnes vám přináším tip, jak si pěkně 
uspořádat svůj pracovní prostor. Díky těmto praktickým boxům se 

vám uvolní místo na stole. Realizace je velmi jednoduchá a levná. Je 
to jen trošku rýsování, stříhání a skládání. Když děláte úkoly do školy, 
potřebujete na stole pořádek a volné místo. Co může být lepšího, než 
umístit všechny drobnosti do šikovných boxů umístěných na stěně.

Co potřebujete:
dva listy silnějšího papíru 30 × 30 cm, pravítko, úhloměr, tužku, nůž nebo 
jehlici, nůžky, oboustranně lepící pásku

Jak na to:
Tady máte předlohu s rozměry, podle které si s pomocí pravítka, úhlo-

měru a tužky narýsujete nákres boxů na papír. Měřte pečlivě a nákres 
opakujte třikrát. Tvar vystřihněte a hrany krabiček, značené čárkovaně, 
prorýhněte podle pravítka jídelním nožem (můžete rýhovat i pletací 
jehlicí). Hrany přeložte.

Na jeden z velkých trojúhelníků přilepte oboustrannou lepící pásku, 
odstraňte ochranný film a slepte oba velké trojúhelníky plochami k sobě. 
Máte hotovo! Teď už jen najděte vhodné místo na zdi, kde boxy s pomocí 
oboustranné pásky přilepíte.

Tip: vyrobte si víc boxů, třeba různých barev, a vytvořte si na zdi za-
jímavý obrazec.

Taťana Absolínová

Z tohoto receptu jsem naprosto nadšená. Určitě ho vyzkoušejte, nám 
všem doma moc chutná. Můžete ho použít jako přílohu ke kuřeti, 

nebo ho můžete jíst samotný. Kuskus v této úpravě je vážně výtečný.  

4 porce pro jedlíky

Ingredience:
1 velká červená paprika zbavená jádřince a nakrájená na kostičky, 2 střed-
ní mrkve nakrájené na tenké plátky, 1 malá červená cibule nakrájená 
na osminky, 1 střední cuketa rozkrojená na polovinu a nakrájená na 
plátky, 4 lžíce olivového oleje, 2 lžíce čerstvé citrónové šťávy, 2 lžičky 
utřeného česneku (2 stroužky), 1 lžička kmínu, 1 lžička mletého korian-
dru, 1/2 lžíce mleté skořice, sůl, 250 g kuskusu, 400 ml kuřecího vývaru, 
1/2 lžíce kurkumy, 1/2 šálku rozinek, 1 plechovka cizrny, 1/2 šálku mandlí 
krájených a opražených, 3 lžíce pokrájeného čerstvého koriandru, 2 lžíce 
pokrájené čerstvé máty.

Jak na to:
1. Předehřejte troubu na 200 stupňů. Malý plech vymažte olejem. Papriku, 
mrkev, cibuli a cuketu rozložte na plech, pokapejte 1 lžící olivového oleje, 
dochuťte solí a promíchejte. Pečte v předehřáté troubě asi 15–20 minut 
do změknutí, v polovině pečení zeleninu promíchejte.
2. Zatímco se zelenina peče, v malé misce umíchejte zbývající 3 lží-
ce olivového oleje, citronovou šťávu, česnek, kmín, koriandr, skořici 
a 1/4 lžičky soli. Přiveďte k varu kuřecí vývar a kurkumu. Do velké plo-
ché mísy dejte kuskus a rozinky, na kuskus nalejte horký kuřecí vývar 
a promíchejte vidličkou. Zakryjte mísu potravinářskou fólií a nechte 
po dobu 5 minut stát. Znovu 
promíchejte vidličkou.
3. Ke kuskusu přidejte peče-
nou zeleninu, cizrnu, mandle 
a citronovou směs. Kuskus rov-
noměrně promíchejte a podle 
chuti dosolte. Posypte mátou 
a čerstvým koriandrem. Podá-
vejte teplé.

Taťana Absolínová
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Předloha

15. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu 
čtenářství u dětí prvních tříd

Vážení rodiče, jde vaše dítě poprvé do školy? Vezměte ho také 
poprvé do knihovny! Už od pondělí 4. 9. až do 31. 10. 2017 proběhne 
na všech provozech knihovny registrace prvňáčků zdarma. V úterý 
5. 10. 2017  od 14.00 do 17.00  hodin pak nové čtenáře čeká

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny 
na pobočce ve vaší městské části.

Připravený je bohatý doprovodný program. Podrobnosti naleznete 
na www.kjm.cz a v programové brožuře. Projekt probíhá pod záštitou 
primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana 
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Projekt rovněž podpo-
řily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

Poprvé do školy, poprvé do knihovny
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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

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

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.

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

přijme do svého kolektivu:
–  Expedienty –   Obsluhu strojního zařízení
–  Údržbáře –   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



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Prázdniny 20178

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

prodej letního ovoce 
a zeleniny, 100% ovocných 

moštů, sušeného ovoce 
a výrobků z ovoce

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, 
těstoviny, sýry, nakládaná zelenina, 

veganské výrobky

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

www.fb.com/jablkabrno, 774 166 585
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12

www.pohrby.cz

Petr Eckelt
tel. 731 148 672

Roman Neberführ
tel. 736 167 403

Projekt TERRA GROUP umožní ušetřit občanům 
Starého Lískovce na energiích v průměru 5 250 Kč ročně

Občané Starého Lískovce se nyní mohou připojit k  více než 68 000 do-
mácnostem a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod 
úspěšného celorepublikového projektu s názvem Obec občanům.

Garantem a organizátorem projektu je společnost Terra Group, která pořádá hromadné energe-
tické soutěže na levnější dodávky elektřiny a plynu. Díky vysokému počtu zapojených domác-
ností, spolků a firem jsou ceny nižší až o 25 %. Mezi obce, které se již do projektu zapojily, patří 
Židlochovice, Hustopeče, Břeclav, Čebín, Sloup, Šošůvka, Ostrov u Macochy a mnohé další.

Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 250 Kč ročně. Celý 
proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský 
servis vyřizuje partner projektu společnost Terra Group. Stačí jen vyplnit přihlášku.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE 
Občané Brno - Starý Lískovec se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 250 Kč. Přihlášku pro do-
mácnosti můžete vyplnit na webu www.terragroup.cz, nebo si sjednejte schůzku u Vás doma  
telefonicky s koordinátory projektu pro občany.


