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Starolískovecká letní noc
V krásném venkovním areálu 

DTJ na Klobásově ulici proběh‑
la v sobotu 28. července 1. Starolís‑
kovecká letní noc. Tuto akci jsme 
plánovali už delší dobu, ale teprve 
letos se nám podařilo vše usku‑
tečnit. S SDH Starý Lískovec jsme 
společnými silami mohli venkovní 
areál poklidit. SDH Bohunice nám 
zase pomohlo zapůjčením stolů 
a lavic. Přichystání areálu podle 
našich představ dalo hodně práce, 
ale výsledek stál za to, a tak 1. Sta‑
rolískovecká letní noc mohla začít.

Úderem 19. hodiny se konečně 
otevřela vrata venkovního areá‑
lu DTJ pro příchozí. Při prvních 
taktech kapely KOLOREZ se ná‑
vštěvníci jen nesměle odhodlávali 

k tanci, ale s postupujícím večerem 
byl taneční parket stále plnější. 
Kapela se svým hudebním výko‑
nem nezapomenutelně zapsala 

do atmosféry večera, obzvláště 
pěvecké duo Zuzka Němečková 
a Jarda Dolník získalo sympatie 
návštěvníků. Velkým lákadlem 

byl také „kouzelný koutek SDH“, 
kde starosta SDH Michal Pospí‑
šil připravoval na grilech různé 
speciality. A když pak tyto dob‑
roty rozvoněly areál, leckterý ná‑
vštěvník neodolal. O úspěchu naší 
premiérové akce nás přesvědčily 
spokojené tváře příchozích.

Na závěr se ještě sluší podě‑
kovat všem, kteří pro nás tento 
krásný zážitek ve Starém Lískovci 
připravili: zejména Orelské jed‑
notě ze Starého Lískovce a SDH 
Starý Lískovec. Poděkování patří 
i našim partnerským organizacím, 
a to SDH Bohunice a zvláště zá‑
stupcům DTJ Starý Lískovec.

Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec

Slavnostní pásku na novém hřišti „u Sluníček“ na začátku září přestřih-
li primátor města Brna Petr Vokřál, starosta městské části Brno-Starý 
Lískovec Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček. Oprava areálu 
přišla na 20 milionů korun, z toho polovinu platila městská část.  (red)

Abychom vám umožnili lepší plánování příspěvků do Starolískoveckého zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada 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 10/2017 – redakční uzávěrka 16. října
Číslo 11/2017 – redakční uzávěrka 13. listopadu
Číslo 12/2017 – redakční uzávěrka 4. prosince

Termíny uzávěrek zpravodaje

Zápisník starosty

Prázdniny skončily a pro většinu 
i doba dovolených. Doufám, 

že jste si všichni aspoň trochu 
odpočinuli, užili si slunce a vody. 
Nevím jak vy, ale čím jsem starší, 
tím silnější mám pocit, že letní mě‑
síce utíkají rychleji a rychleji. Ve 
svém minulém článku jsem přál 
dětem, pedagogům a vám všem 
krásné prázdniny, a teď už abych 
zase vítal všechny naše školáčky, 
školáky a pedagogy při návratu do 
našich školek a škol. Přeji jim hod‑

ně úspěchů, trpělivosti a pohody 
po celý školní rok.

Jak však říkám každý rok, prázd‑
niny neprázdniny, na úřadě mu‑
síme pracovat stále. Jsem velmi 
rád, že se podařilo zrealizovat další 
rekonstrukce a opravy jak v na‑
šich školkách a školách, tak i v naší 
městské části. Namátkou bych jen 
jmenoval dokončení rekonstruk‑
ce školní zahrady na MŠ Oderská, 
kompletní rekonstrukci sociálního 
zařízení v celé MŠ Labská, nová 

oplocení a další. Také mám radost, 
že ředitel Brněnských komunikací 
splnil slib a vyhověl našemu poža‑
davku na kompletní rekonstrukci 
části vozovky a všech parkovacích 
míst na spodní části ulice Kosmo‑
nautů. Samozřejmě, není to vše, 
co se podařilo. Jednu věc však 
ještě zmínit musím: možná jste 
si někteří už všimli, že na budově 
úřadu probíhá kompletní zateplení 
a rekonstrukce střechy. Na tuto akci 
se nám podařilo získat příspěvek ze 
Státního fondu životního prostředí 
a z MMB. Spoluúčast naší MČ je 
pouhých 10 procent, což je vynika‑
jící poměr vzhledem k budoucím 
úsporám, kterých dosáhneme ve 
vyúčtování za vytápění. Zároveň 

se ale všem omlouvám za případ‑
né těžkosti, které mohou nastat 
při vyřizování vašich záležitostí na 
úřadě. Celá budova je v současné 
době „stavbou“, takže může dochá‑
zet k jistým omezením. Na druhou 
stranu, pracovníci úřadu jsou po‑
učení, aby se v rámci možnosti sna‑
žili každému vyjít co nejvíce vstříc. 
Tímto vás tedy prosím o případnou 
trpělivost do konce října, kdy bude 
celá rekonstrukce hotová.

Přeji vám všem příjemný a ba‑
revný podzim.

PS: Po posledních deštích to 
vypadá, že už konečně porostou 
houby i v okolí Brna. Tak se třeba 
potkáme v lese.

Váš starosta Vladan Krásný
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Eliška ožila letní Ambroziádou

Nový školní rok je tu. Na 
kdy připadnou prázdniny?
Čtvrtý zářijový den začal nový 

školní rok 2017/2018. Vy‑
učování odstartovalo na všech 
základních a středních školách, 
základních uměleckých školách 
a konzervatořích. První pololetí 
skončí ve středu 31. ledna 2018, 
poslední školní den připadá na 
pátek 29. června 2018.

A kdy školáci během této doby 
nemusí do lavic? Kromě státních 
svátků je jako první čekají pod-
zimní prázdniny připadající na 
čtvrtek 26. října a pátek 27. října. 
S víkendem si tedy užijí čtyři dny 
volna.

Vánoční prázdniny začínají ve 
středu 27. prosince 2017 a končí 
v úterý 2. ledna 2018, do školy se 

jde opět ve středu 3. ledna. Prázd‑
niny jsou tedy kratší než v posled‑
ních letech.

Jednodenní pololetní prázd-
niny připadnou pátek 2.  úno‑
ra 2018.

Jarní prázdniny na ty pololetní 
po volném víkendu plynule na‑
vazují: v okrese Brno ‑město totiž 
budou v termínu od 5. února do 
11. února 2018.

Velikonoční prázdniny si školá‑
ci letož užijí ve čtvrtek od 29. břez‑
na a v pátek 30. března 2018.

Poslední školní den letos přijde 
v pátek 29. června, a hlavní letní 
prázdniny startují v pondělí 2. čer‑
vence 2018. Do školy se poté opět 
nastupuje 3. září 2018.

V     červenci již tradičně ožila 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 

Letní filmovou a divadelní školou, 
Ambroziádou. Ve dvou turnusech 
se účastníci intenzivně věnovali 
filmovému i divadelnímu herectví, 
natáčení filmů, moderování, mu‑
zikálu a tanci. K výuce nám slou‑
žily také prostory CVČ Labyrint, 
starolískovecké sokolovny a ta‑

nečního studia B ‑Fresh. V obou 
týdnech vznikly pod vedením na‑
šich zkušených lektorů opravdu 
velmi povedené projekty, které 
jsme představili na závěrečném 
festivalu.

Máme radost, že tuto letní aktivi‑
tu pro mladé lidi podporují každým 
rokem profesionálové ve svých 
oborech. Naši mediální dílnu vedl 

např. moderátor Aleš Zbořil, muzi‑
kálovou dílnu herec Braňo Polák, 
divadelní dílnu herec Ha ‑Divadla 
Jan Lepšík, spolupracoval s námi 
slovenský raper Suvereno, který 
s dětmi natočil velmi povedený 

klip a vedl workshop kreativního 
hip hopu. O své zkušenosti z he‑
reckého života se s námi podělili 
Hynek Čermák a Jan Révai. Těšíme 
se na další ročníky, třeba i s vámi!

Margita Kotásková
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ZŠ Bosonožská poprvé 
přivítala děti z přípravné třídy

Máte problém s alkoholem 
nebo hazardní hrou?

Prázdniny utekly jako voda 
a nastal první den nového 
školního roku. Radost dětí 
z poprázdninového setkání 
se svými spolužáky převýšila 
obávanou nechuť k rannímu 
vstávání a plnění běžných 
povinností.

V naší základní škole jsme tento 
den pojali tradičně velmi slav‑

nostně. K dobré náladě přispěl i pře‑
krásný slunečný den podbarvený 
veselou dětskou hudbou. V pondělí 
4. září se sešli v atriu školy všich‑
ni naši prvňáčci. Většina z nich tu 
nebyla poprvé – děti znaly školu 
z jarních přípravek, edukativně sti‑

mulačních skupinek. Přesto však 
prvňáčci přivítali podporu svých 
patronů z 9. ročníku, kteří se s nimi 
před školou seznámili a přivedli si 
je na pasování, jež probíhalo za pří‑
tomnosti jejich rodičů i příbuzných. 
Velkou ctí bylo pro děti převzít si 
šerpu s přáním přímo od zástupců 
naší obce: starosty Vladana Krásné‑
ho a místostarosty Jiřího Dvořáčka. 
Den byl o to slavnostnější, že jsme 
zde poprvé přivítali i 15 dětí, které se 
přišly vzdělávat do přípravné třídy.

Přejeme všem, aby se jim ve 
škole dařilo, byli spokojení a našli 
si zde spoustu dobrých kamarádů. 
Rodičům pak pevné nervy a spo‑
kojenost se svými ratolestmi.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby Brno z.ú. poskytuje pomoc 
a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, 

včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Jaké služby nabízíme? Bezplatně 
poskytujeme informace, sociální poradenství, ambulantní a následnou 
péči, jejíž součástí je terapeutický léčebný program. Dále je zde možnost 
sociálního bydlení, kterou mohou klienti využít po alespoň tříměsíční 
abstinenci. Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonním 
čísle 541 247 233, nebo emailem na adresu romana.dreslerova@akluby.
cz. Novinky lze sledovat na webových stránkách www.akluby.cz, nebo 
nás najdete na facebooku.

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

Družina ZŠ Bosonožská se 
vydala na Cestu kolem světa

ZŠ Labská oslaví 
čtyřicátiny

Nebyl to ještě ani měsíc, co děti odcházely ze školních lavic s vysvěd‑
čením vstříc letním prázdninám, a už nám bylo po nich ve škole moc 

smutno. A jelikož k létu neodmyslitelně patří tábory, výlety, cestování 
a letní hry, připravili jsme ve školní družině společně s dalšími pedagogy 
ze školy již druhý ročník pětidenního Příměstského tábora pro děti.

Pro letošek jsme vybrali zajímavé téma – Na cestě kolem světa. Během 
celého táborového týdne jsme se stihli stát zapálenými dobrodruhy, 
kteří se po sázce se slavným cestovatelem Willy Fogem vydali se svými 
expedicemi na výpravu po Zeměkouli. Cestovali jsme vlakem, lodí, baló‑
nem, letadlem, autobusem i pěšky – jen abychom sázku vyhráli a získali 
vytoužený „meloun“ liber, což se nám nakonec s velkou slávou povedlo.

Zážitků byla spousta, a tak není divu, že se dětem i nám tábor moc líbil. 
I od rodičů se nám dostalo uznání, které moc potěšilo a motivovalo orga‑
nizátory do budoucna k podobným družinovým a prázdninovým akcím.

Za všechny organizátory bychom rádi poděkovali vedení školy, že nám 
umožnilo takovou akci opět uspořádat a vyšlo nám v mnoha ohledech 
vstříc. Dík patří samozřejmě i vedení ZŠ Dolní Dunajovice, ve které jsme 
měli zajištěno přenocování a stravování ‑ pod bílými skálami Pálavy jsme 
si prožili dvoudenní výlet „v Himálaji“.

Schnelly a kol., ZŠ Bosonožská

Letos to bude krásných 40 let 
od otevření naší školy. Proto 

chystáme v průběhu celého škol‑
ního roku aktivity, kterými toto 
naše výročí oslavíme. Na doladění 
přesné podoby připravovaných 
akcí se ještě pracuje, ale můžeme 
prozradit, že nás čekají činnosti 
sportovně ‑hravé, zahradní slav‑
nost či školní akademie. O jednot‑
livých akcích vás budeme zavčasu 
informovat.

Škola připravila sérii vzděláva‑
cích aktivit pro naše žáky. Protože 
se dlouhodobě zaměřujeme na 
posílenou výuku angličtiny, připra‑
vujeme v letošním roce zařazení 
tzv. CLIL – minilekcí. Jde o spolu‑
práci mezi vyučujícím angličtiny 

a učiteli dalších předmětů, kdy 
je nějaký výukový prvek jiného 
předmětu připraven v angličtině, 
a tím dochází k propojení znalostí 
u žáků.

Na naše žáky letos čeká i čte‑
nářský klub a klub deskových her 
a zábavné logiky. Na všechny tyto 
aktivity, které pomohou rozvíjet 
myšlení a dovednosti dětí, jsme 
získali prostředky díky zapojení 
se do projektu OP VVV.

Peníze z jiného projektu jsme 
získali i na výjezdy dětí do různých 
muzeí v ČR. Díky tomu pojede za 
poznáním během podzimu zcela 
zdarma nebo jen s menším příspěv‑
kem několik tříd z 1. i 2. stupně.

Petr Urbánek, ředitel školy
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Oznámení o době a místě konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Starosta městské části Brno‑Starý Lískovec podle 
§ 15 zákona č.  247/1995 Sb., o volbách do Par‑
lamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční ve dnech
20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hod. a
21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hod.
• ve volebním okrsku č. 22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu
• ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha‑
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy 
• ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1‑9 lichá; U Pošty
• ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2–40; 
Malešovská; Malostranská; Martina Ševčíka; Příč‑
ky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmonautů 11–15  
• ve volebním okrsku č. 22005
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8, 10–18 sudá; Karpatská; 
Kroupova 42–108; U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; ulice 
Kosmonautů 2, 17–23; Valašská

• ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská 
• ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; Krymská 3–15 
• ve volebním okrsku č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá, 20‑79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská
• ve volebním okrsku č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; Vltavská 
2–8 sudá
• ve volebním okrsku č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 lichá; Vl‑
tavská 1,3 
• ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiště 
15, 17 
• ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá

2.  Právo volit v městské části Brno‑Starý Lísko‑
vec do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky má státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v této městské části. Voliči bude umožněno hla‑
sování poté, co prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky).
3.  Každému voliči budou dodány na adresu 
trvalého pobytu nejpozději 17. října 2017 (úte‑
rý) hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Volič může ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů požádat úřad městské části a v den 
hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá 
Úřad městské části Brno‑Starý Lískovec na zá‑
kladě písemné žádosti opatřené ověřeným pod‑
pisem voliče, jež bude doručena nejpozději 13. 
října 2017 (pátek), voličský průkaz. Žádost může 
být zaslána i v elektronické podobě prostřed‑
nictvím vlastní datové schránky voliče. Volič 
může o voličský průkaz požádat i osobně nej‑
později do 16. hod. dne 18. října 2017 (středa). 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku.
V Brně dne 8. září 2017

Mgr. Vladan Krásný, v. r. 
starosta MČ Brno-Starý Lískovec

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se 

budou konat v pátek 20. října 2010 
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 
21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hod.

Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže okrskové voleb‑
ní komisi svou totožnost a státní 
občanství České republiky plat‑
ným občanským průkazem, nebo 
platným cestovním, diplomatic‑
kým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním prů‑
kazem. Neprokáže ‑li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR 
potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve vý‑
pisu ze stálého seznamu voličů 
a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku (trvalé bydliště 
v územním obvodu, pro který je 
volební okrsek zřízen), okrsková 
volební komise dopíše do výpisu 

ze stálého seznamu voličů doda‑
tečně a umožní mu hlasování.

Hlasovací lístky budou voličům 
dodány nejpozději v úterý 17. říj‑
na 2017.

Voličské průkazy
Volič, který nebude moci volit 

v okrsku, kam podle trvalého by‑
dliště přísluší, může, je ‑li občanem 
s trvalým bydlištěm v městské části 
Brno ‑Starý Lískovec, požádat Úřad 
městské části Brno ‑Starý Lískovec, 
Oderská 4, Brno o vydání voličské‑
ho průkazu. Voličský průkaz pak 
opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny Parla‑
mentu ČR k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České 
republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu 
může volič požádat na úřadě 
městské části osobně do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. do 5. října 2017 do 16.00 ho‑
din. Volič prokáže svou totožnost 
a uvede veškeré potřebné údaje.

Pověření pracovníci úřadu 
městské části smí voličský průkaz 
předat osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ově‑
řeným podpisem voliče, nejdříve 
5. října 2017. Voličský průkaz je 
také možné zaslat poštou na ad‑
resu, kterou volič uvede.

O vydání voličského průkazu je 
také možno požádat písemným 
podáním, v tom případě musí být 
žádost úřadu doručena nejpozději 
13. října 2017. V žádosti je třeba 
uvést jméno, příjmení, datum naro‑
zení, místo trvalého pobytu voliče 
a datum podání žádosti. Dále volič 
uvede, zda voličský průkaz vyzved‑
ne na úřadě osobně, případně při‑
pojí adresu, kam má být voličský 
průkaz zaslán. Podpis voliče na 
žádosti musí být úředně ověřen. 
Ověření podpisu na úřadě městské 
části je pro účely voleb osvoboze‑
no od správního poplatku. Další 
formou písemné žádosti je žádost 
v elektronické podobě podepsaná 
uznávaným elektronickým podpi‑

sem voliče a dále žádost zaslaná 
prostřednictvím vlastní soukromé 
datové schránky voliče.

Volič, který se dostavil do vo‑
lební místnosti s voličským prů‑
kazem, je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství 
ČR tento průkaz okrskové volební 
komisi odevzdat.

Volba mimo volební místnost
Volič bude mít opět možnost 

požádat úřad městské části ze zá‑
važných, zejména zdravotních dů‑
vodů, aby mohl volit mimo volební 
místnost, pouze však v územním 
obvodu volebního okrsku, pro kte‑
rý byla okrsková volební komise 
zřízena. Komise pak vyšle v do‑
hodnutém čase k voliči své členy 
s přenosnou volební schránkou.

Další informace o  volbách, 
např. o vydání voličského průkazu 
nebo o provedení volby do přenos‑
né volební schránky získáte na tel. 
číslech 547 139 245 (724 573 421), 
547 139 242 (605 115 323), 
547 139 243 (602 115 322).
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Gourmet
Podzimní pekáček

Inzerce

Šikovné ruce
Dekorace z kaštanů

Minulý týden jsem si z pro‑
cházky přinesla plné kapsy 

kaštanů na podzimní dekorace.  
Teď je venku dost nevlídné deštivé 
počasí, a to je ten pravý čas na 
domácí tvoření.

Co potřebujeme:
několik hrstí kaštanů,
vázací drát nebo ještě lepší je drá‑
těné ramínko z čistírny,
štípací kleště,
vrtačku, 
stuhu nebo lýko na uvázání.

Provrtávat kaštany nebozízkem se 
mi moc nechtělo, a tak jsem si vza‑
la na pomoc domácí aku vrtačku. 
S ní bylo vrtání kaštanů mnohem 
snadnější. Drátěné ramínko jsem 
rozpojila a vytvarovala do tvaru 
srdce. Kaštany jsem navlékla na 
drát a srdíčko bylo hotové raz dva. 
Pomocí kleští jsem pak oba konce 
drátu skroucením spojila. Srdce 
jsem ještě dozdobila kouskem 
stuhy a pověsila na okno.

Taťana Absolínová

 �Hledám byt, družst. nevadí. T: 739 826 409
 �Hledám dům nebo pozemek v Brně. Opravy nevadí. T: 607 127 906
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka a skříňky a pracovní desky 
na míru Vrba. 603 438 707
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák  
Tel: 604 850 396
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/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!
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 � Koupíme byt 3+1, 4+1 v blízkosti bohunické nemocnice, ideálně 
v posledním patře, ale není podmínkou. Tel.: 733 514 600
 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107
 � Prodám 6 let starý závěsný kotel Baxi 240i, s ohřevem vody 60 l za 
5.000 Kč. Tel: 737 525 755
 �  Prodám novou nerezovou vložku do komína, průměr 120 mm, 
délka 7 m. Tel: 737 525 755
 �Hledám pěkný byt v Brně – např. U Leskavy, Čeňka Růžičky.  
T: 722 012 297
 � RD v Brně s pozemkem. HLEDÁME. T: 774 340 338
 �Hledám byt ve St. Lískovci, cena do 4,8 mil. T: 739 826 409
 �  Poptáváme chatu či chalupu v Brně nebo max. 30 km za Brnem.  
T: 607 127 906
 �  Nutně hledám RD v Brně, lokalita St. Lískovec a okolí. T: 722 012 297
 � Tip na zvláštní dárky: energetické obrazy, trička i šátky  
www.atelier‑sarka.cz

Miluji jídla, která jsou peče‑
ná dohromady v  jednom 

pekáčku. Nedávno jsem k obědu 
vyzkoušela tuto podzimní verzi 
kuřecích prsíček s růžičkovou ka‑
pustou, sladkými brambory, jablky, 
slaninou a cibulkou. Ještě samo‑
zřejmě bylinky, určené k posypání 
kuřecího masa, ty nesměly chybět.

Na 4 porce potřebujeme:
4–5 kuřecích prsíček, 4 lžíce oli‑
vového oleje (2+2), 1 ½ lžíce vin‑
ného octa, 3 stroužky česneku, 
po lžících – čersvý tymián, šalvěj, 
rozmarýn, sůl, pepř, 1 velký sladký 
brambor nakrájený na kostky, ½ kg 
růžičkové kapusty rozkrájené na 
půlky, 2 jablka nakrájená na 2 cm 
plátky, 2 oloupané cibule nakájené 
na kolečka, 4 plátky uzené slaniny 
nakrájené na 2 cm kousky

Jak na to:
Předehřejte troubu na 220 °C. Do 
uzavíratelného sáčku dejte 2 lžíce 
olivového oleje, červeného vinné‑
ho octa, bylinky a česnek, přidejte 
osolené a opepřené kuřecí maso. 
Řádně směs v uzavřeném sáčku 
protřepejte.
Brambory, kapustičky, jablka 
a  cibulku nasypte do pekáčku 
a pokapejte dvěma lžícemi oleje. 
Posolte, opepřete, směs promí‑
chejte a urovnejte. Navrch položte 
maso, posypejte slaninou. Pečte 
v předehřáté troubě dozlatova asi 
půl hodiny. Před koncem pečení 
můžete použít gril, aby bylo maso 
pěkně zlaté. Posypte čerstvými 
bylinkami a hned podávejte.

Taťana Absolínová

Senioři pokřtili časopis Humorin  
a zanotovali si s heligonkáři

Domov pro seniory na Mi‑
kuláškově náměstí v Brně 
se stal v polovině prázdnin 
slavnostním místem. V pá‑
tek 4. srpna jsme zde pokřtili 
Časopis Zdravotních klaunů 
Humorin. 

Klaunky Olina Bláhová a Otyl‑
ka Skořápková, které celým 

programem provázely, si pro nás 
připravily kulturní předehru křtu. 
Otylka zarecitovala báseň vlastní 
tvorby a společně pak předvedly 
dokonalé taneční číslo, které mělo 
velký úspěch. Poté k sobě přizvaly 
kmotry, kterými byli náš ředitel 
Marek Matej, vedoucí soc. úseku 
a terapie Alena Klepáčková a vrch‑
ní sestra Alena Hemalová. Ti dostali 
ty pravé a pro klauny tak typické 
červené nosy a křest mohl začít.

Všechno klaplo na jedničku. Ča‑

sopis byl úspěšně pokřtěn a pu‑
toval mezi svoje čtenáře – každý 
z přítomných dostal jeden výtisk. 
Kdo chtěl, mohl zůstat na kávu, 
něco dobrého k zakousnutí a pří‑
jemné povídání třeba právě o ča‑
sopise. Děkujeme za příjemnou 
spolupráci se Zdravotními klauny 
a těšíme se na další společná se‑
tkání.

Senioři se o prázdninách potka‑
li také s brněnskými heligonkáři. 
Představili se nám muzikanti pan 
Bartl a pan Božek, každý se svými 
nablýskanými nástroji. Protago‑
nisté zahráli lidové písně z Čech 
a Moravy. Z písní na přání nechy‑
běla píseň „Ta naše písnička česká“, 
Masarykova oblíbená – „Teče voda, 
teče“, „Červená sukýnka“ a „Cikán‑
ko ty krásná“. Klienti si prozpěvova‑
li a u mnohých, zvláště u písniček 
na přání, se zalesklo nejedno oko. 
Heligonkáři se s námi rozloučili 

písní „S pánem Bohem idem od 
vás“. Všichni účinkující si zaslouží 
velké poděkování.
Blanka Hynštová, Domov pro seniory
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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

PŘIJÍMÁME

s Montessori prvky
děti do krásné školky

pečujeme o děti s respektem 
a láskou

skola-majka.cz/miniskolka

inzerát-školka-93x88.qxp_Layout 1  24.08.17  11:19  Page 1

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

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
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Studenti, držte se, jsme tu s vámi!
Filozofem za kilo!

�  .netbox.cz/liskovec

peugeot.cz

Skvěle vybavené vozy za maximálně výhodné ceny už na vás čekají. 7 dní Peugeot trvá od 18. do 24. září 2017, tedy i o víkendu. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.

Skvěle vybavené vozy 
za skvělé ceny

18.–24. 9.

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

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.czwww.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru. 
Zahájení: říjen 2017

Taneční pro dospělé a VŠ

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá


