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Podzimní počasí rychle vystřída‑
lo léto, stromy se zbavují své‑

ho listí a nás čeká dlouhé období 
postrádající jakoukoliv pozitivní 
barvu. Přichází neveselé zimní ob‑
dobí, holé stromy a zešedlá tráva, 
spálená nemilosrdným mrazem. 
Přiznám se, že toto období nemám 
moc rád a s posledním spadeným 
listem netrpělivě očekávám jarní 
sluníčko, které opět celou příro‑
du probudí k životu. Žijeme ale 
v mírném podnebném pásu, a to 
k tomu to prostě patří. Než však 
skončí rok a  letopočet naroste 
o jedno číslo, uplyne v Leskavě 
ještě hodně vody a bude nutné 
vykonat nějakou práci, kterou 
máme do konce roku napláno‑
vanou. Není ji zrovna málo: díky 
dobré spolupráci s  prvním ná‑
městkem primátora Mgr. Petrem 
Hladíkem a díky jeho schopnosti 
naslouchat našim potřebám se 
mi podařilo získat peníze na dvě 

akce, jejichž realizace by 
měla odstartovat ještě 
do konce roku. Jde o in‑
vestice do školských 
zařízení. Jedna se týká 
ZŠ Labská, kde dojde 
ke kompletní výměně 
zařízení školní kuchyně 
v hodnotě cca 2 miliony korun. Je 
to nutné, protože mnoho z přístro‑
jů po dlouholeté práci vypovídá 
svou službu a opravy jsou již více 
než nerentabilní. Do konce roku se 
tak všichni strávníci dočkají ještě 
kvalitnější a chutnější stravy, než 
je tomu dnes.

Druhou akcí je výstavba nové‑
ho venkovního sportoviště a týká 
se ZŠ Bosonožská. Na pozemcích 
této školy by měla vzniknout nová 
hřiště pro míčové sporty a pro leh‑
kou atletiku. Vše za asi 12 milionů 
korun. Škola něčím takovým ne‑
disponuje a myslím si, že je nut‑
né, aby takové sportoviště měla. 

Předpokládal jsem, 
že vás v  tuto chvíli již 
budu zvát na slavnost‑
ní otevření, ale ne naší 
vinou nabrala stavba 
velkého zpoždění. Bylo 
nutné vyřešit problém 
s vlastnictvím jednoho 

pozemku v  oploceném areálu 
školy, který vznikl „soudružským“ 
řešením majetkových vztahů k po‑
zemkům v době výstavby školy, 
kdy se razilo heslo, že všechno je 
všech. A dále pak skutečnost, že 
místo, kde má vyrůst nové hřiště, 
se nachází v blízkosti dálnice D1 
a v jejím ochranném pásmu. Vše je 
však již vyřešeno a já pevně věřím 
tomu, že se zanedlouho kopne 
do země. Přemýšlím také nad 
tím, že by toto nově vybudované 
sportoviště bylo v budoucnu v od‑
poledních hodinách přístupné 
veřejnosti. To ale předbíhám. Vše 
záleží na dohodě s vedením školy.

Do konce našeho volebního ob‑
dobí zbývá rok a já pevně věřím 
tomu, že všechny naše plány, a není 
jich zrovna málo, stihneme realizo‑
vat, nebo alespoň k realizaci při‑
pravit. Plánované akce se dotknou 
jak školských zařízení, tak nájemců 
obecních bytů a všech ostatních 
obyvatel naší městské části. Kon‑
krétní budu ale třeba příště.

Když píši tento článek, otevírají 
se právě volební místnosti, a všich‑
ni tak máme možnost zvolit si nové 
poslance, potažmo novou vládu 
naší země. Ve chvíli, kdy čtete tyto 
řádky, bude už jasné, kdo bude 
stát v čele naší země. Přeji nám 
všem, aby to byli lidé, kterým 
půjde hlavně o blaho nás všech 
a ne o blaho vlastní. Snad jsme se 
rozhodli správně a zvolili jsme si 
ty správné lidi. Bůh ochraňuj naší 
Českou republiku. Přeji vám všem 
krásné a pokojné dny.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

Starolískovecký Den radnice, který proběhl 8. října na Vícegenarčním hřišti v Bosonožské ulici, provázela bubli-
nová show. Bublinář nechal malé i velké návštěvníky nahlédnout do svých kouzel s mýdlovou směsí, předvedl 
fantastické triky i efekty, některé do bublin dokonce oblékl.  (red)

Abychom vám umožnili 
lepší plánování příspěv‑

ků do Starolískoveckého 
zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada termíny uzávěrek. Cílem 
redakční rady je zapojit do 
přípravy Starolískoveckého 
zpravodaje vás všechny, kte‑
ří v naší městské části žijete. 
Plánujete zajímavou akci, na 
kterou chcete své sousedy 
pozvat? 
Své příspěvky můžete posílat 
na adresu: noviny@starylisko‑
vec.cz nejpozději v termínech 
uvedených níže:
Číslo 11/2017 – redakční uzá‑
věrka 13. listopadu
Číslo 12/2017 – redakční uzá‑
věrka 4. prosince

Termíny uzávěrek 
zpravodaje
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Stromy blízko drátů? Náprava je na vás

Brněnské Vánoce zahájí 
světelná show

Oslavy života

SOS tlačítka tísňového volání 
získáte na magistrátu

Až se v  pátek 24.  listopadu 
v 17 hodin na brněnském ná‑

městí Svobody slavnostně rozsvítí 
strom, bude jasné, že Brněnské 
Vánoce 2017 začínají. Oficiální 
zahájení Brněnských Vánoc se 
uskuteční od 16hodin. V progra‑
mu vystoupí Mr. Swing Band, Dět‑
ský sbor Brno a rozsvícení stromu 
bude doprovázet světelná show. 
Ve stejný den také začnou vánoční 
trhy. Od 9 do 21:45 hodin budou 
otevřeny stánky na náměstí Svo‑
body a Dominikánském náměstí, 
překvapení na návštěvníky Brna 
a Brňany čeká v Radnické ulici.

Náměstí Svobody bude místem 
přátelských setkání a zábavy. Jeho 
středu bude vévodit Zimní bar, 
na pódiu bude připraven kulturní 
program a pod ním Design mar‑

ket. Pod stromem nebude chybět 
sbírka Českého červeného kříže, 
na pódiu adventní koncerty České 
televize, Čtení dětem nebo Česko 
zpívá koledy. Dominikánské ná‑
městí bude pěší zónou s roman‑
tickými kulisami Nové radnice 
a  kostela sv.  Michala. Stane se 
prostorem pro skvělou gastrono‑
mii a tradice spojené s betlémem, 
Ježíškovou poštou, zoo koutkem, 
charitou a jarmarkem neziskovek. 
Neváhejte a přijďte si vánoční at‑
mosféru do města plného advent‑
ních světel skutečně užít.

Brněnské Vánoce 2017: 
24. 11.–22. 12. 2017
Otvírací doba trhů náměstí Svo-
body, Dominikánské náměstí: 
9.00–21.45 hodin

V září proběhlo vítání starolís‑
koveckých občánků, slavili 

také jubilanti Starého Lískovce, 
kterým popřál a zazpíval starosta 
Vladan Krásný. Pokud se chcete 
se svým děťátkem zúčastnit tra‑
dičního obřadu vítání občánků, 
je třeba zapsat je do seznamu 
nově narozených dětí. Městská 
část totiž informace o narození 
dětí automaticky nedostává. Kon‑
taktovat můžete Márii Liptákovou 
na emailu maria.liptakova@stary‑
liskovec.cz, nebo telefonicky na 
čísle 606 318 474.

Stejné kontakty můžete využít 
i v případě, pokud vás čeká v po‑

sledním čtvrtletí tohoto roku vý‑
znamné životní jubileum a slavíte 
80 a více let. Neváhejte a přidej‑
te se k setkání, které pravidelně 
pořádá radnice Starého Lískovce. 
Sejdete se s vrstevníky, užijete si 
příjemné dopoledne a každý jubi‑
lant si odnese dárek.

Zejména pro seniory a lidi se 
zdravotním postižením, kteří 

žijí osaměle, jsou určena takzva‑
ná SOS tlačítka Tísňového volání. 
Tlačítka Tísňového volání mají zvý‑
šit bezpečnost těchto lidí a také 
zmírnit jejich obavy, že v případě 
nouze či zdravotního kolapsu ne‑
dosáhnou na telefon a nedovolají 
se pomoci.

Potřebujete SOS tlačítko? Ob‑
raťte se na Magistrát města Brna. 
Žádost můžete podat na Odboru 

sociální péče MMB (Socio ‑info 
point), Koliště 19, Brno, zároveň 
zde získáte všechny potřebné in‑
formace. Formulář uživatel obdrží 
na místě nebo si jej může stáhnout 
a vytisknout z webových stránek 
www.css.brno.cz.
Otevírací doba:
pondělí a středa 8.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.00–15.00
pátek  8.00–12.00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E ‑mail: socioinfopoint@brno.cz

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili 
na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 

a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000‑6, 

PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního 
zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů 
tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je 
různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška 
porostu

Nadzemní vedení 
napětí od 1 kV do 35 kV

7 m od krajního 
vodiče

max. 3 m

Nadzemní vedení
napětí nad 35 kV do 110 kV vč.

12 m od krajního 
vodiče

max. 3 m

Podzemní vedení
do napětí 110 kV včetně

1 m od krajního 
kabelu

nesmí být 
žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, 
kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí Bezpečná 
vzdálenost 
pro práci

Vzdálenost 
porostu od 
vedení

Vedení NN
nízké napětí (400/230 V)

1 m od vedení min. 2 m

Vedení VN 
vysoké napětí (22 kV)

2 m od vedení min. 3,6  m

Vedení VVN 
velmi vysoké napětí (110 kV)

3 m od vedení min. 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit 
zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto společností 
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po 
jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být 
bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický 
stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce 
prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, 
osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém budou 
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady 
E.ON Distribuce, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, 
je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční 
soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení 
právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům 
či uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 
22 nebo navštivte www.eon‑distribuce.cz.
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Starolískovecké vinobraní

Den radnice

Dnes už málokdo ví, že Starý 
Lískovec byl vinařskou ob‑

lastí, která se mohla pyšnit svými 
vinicemi. Staré zvyky však naštěstí 
nevymřely a i  letos jsme oslavili 
vinobraní. Místní sokolovna ožila 
hudbou a tancem 30. září. A o zá‑
bavu bylo královsky postaráno, 
protože kromě kvalitního burčáku 
a vína nechyběl bohatý kultur‑
ní program, který po celý večer 
provázela dechovka Hovorané 
a cimbálovka Spolek odvážných.

Na úvod nás čekalo překvapení, 

o které se postarali letošní stárci 
a naši mladí tanečníci. Ti společně 
zatančili brněnské lidové tance, 
a to Chlobivá z Líšně, Řetázkuvá 
z Líšně, Mazurka Lendler z Tuřan 
a Vénešná z  Líšně. Vystoupení 
mělo velký úspěch: i  proto že 
všichni tanečníci vystoupili ve 
starolískoveckých krojích.

Tradiční soutěž v natahování 
vína koštýřem o láhev šampaňské‑
ho vyhrála za ženy Klára Ondrová, 
zatímco mezi muži dominoval Jan 
Turčínek ml. Vyvrcholením celého 

večera pak byla bohatá půlnoční 
tombola, které vévodila především 
kvalitní značková vína a sladkosti, 
hlavní cenou byla ovečka. Ovšem 
tombolou vše nekončilo a zábava 
pokračovala až do ranních hodin. 
V neděli 1. října pak byla odslou‑
žena slavnostní mše k výročí po‑
svěcení kostela sv. Jana Nepomuc‑
kého za účasti našich krojovaných 
dětí a chasy.

Je krásné, že i ve Starém Lískovci 
má vinobraní svou tradici, o čemž 
svědčí také zaplněný sál a přítom‑
nost starosty naší MČ pana Vla‑
dana Krásného. Závěrem chci po‑
děkovat zejména orelské jednotě 
ze Starého Lískovce, sponzorům 
a všem lidem, kteří se na přípravě 
a zdárném průběhu této kulturní 
akce podíleli.

Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec 

Na začátku října jsme si na Vícegeneračním hřišti v Bosonožské ulici 
užili Den radnice. Návštěvníci si zasportovali při běžeckých závodech 

a ti, co nechtěli běžet, si užili bublinovou show. Děti čekalo na hřišti 
nafukovací skákací auto a jiné atrakce, spousta soutěží o lákavé ceny, 
nebo třeba hrnčířský kruh. Dospělí si užili ochutnávku vín nebo třeba 
barmanskou show.  (red)
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Na indiánském táboře se 
trénovala rychlost i důvtip

Školkáčci přišli kuchtit 
do Bosonožské

Páťáci si vyjeli na zámek  
a památník

Michal Jančík exceluje v paravoltiži
Michala Jančíka, žáka devátého roční‑

ku na Základní škole Bosonožská 9, 
znají jeho spolužáci, učitelé a účastníci Bo‑
sonožského slavíčka nebo Starolískovecké 
superstar především jako nadaného zpěváka. 
V posledních letech však přidal ke svým akti‑
vitám paravoltiž, což je gymnastika na koni 
za doprovodu hudby pro tělesně a mentálně 
postižené.

Michal již třetím rokem dvakrát týdně tré‑
nuje v JK Fany Hostěnice. A jeho tréninkové 
úsilí přináší výsledky i úspěchy: vloni poprvé 
startoval na Mistrovství České republiky, které 
se konalo v Brně, a se svým výkonem dosáhl 
na bronzovou medaili v kategorii TH 2 určenou 
pro soutěžící s tělesným postižením.

Letos se konalo Mistrovství ČR v Praze. 
Michal dokázal obhájit 3. místo ve své kate‑

gorii a k tomu přidal 2. místo ve skupinové 
soutěži. Tréninkový zápal i výborné výsledky 
přinesly Michalovi i další ocenění ‑ letos získal 
Paravoltižní pohár České hippoterapeutic‑
ké společnosti. Je to ocenění za celý rok, ve 
kterém se sčítají body za účast a umístění 
v jednotlivých závodech. Přejeme Michalovi, 
aby se mu i nadále dařilo v tomto krásném 
sportovním odvětví.

V krásném prostředí na hranici 
Vysočiny jsme prožili úžasné 

2 týdny indiánského tábora. Po 
celou dobu na nás dohlížel indi‑
ánský šaman, který kontroloval, 
abychom postupně splnili všechny 
důležité zkoušky, které pravý indi‑
án musí zvládnout. Naučili jsme 
se spoustu nových věcí o  tom, 
jak šifrovat zprávy, poznávat zví‑
řata podle stop, rozdělat oheň 
za každé situace, poznat, jaké se 
blíží počasí nebo používat byliny 
k léčbě nemocí. A při plnění zkou‑
šek – tzv. šípů – jsme každý den 
překonávali nové výzvy.

Hráli jsme spoustu her, při kte‑

rých jsme potřebovali rychlost, 
obratnost, týmovou spolupráci 
a důvtip k řešení originálních úko‑
lů. Mezi nezapomenutelné zážitky 
patřilo lezení po skalách a jízda na 
koních, které jsme si užili všichni 
bez ohledu na počáteční obavy 
nebo zdravotní limity. Především 
jsme si ale odnesli spousty vzpo‑
mínek na společně strávený čas 
plný legrace a kamarádství. Tábor 
byl částečně materiálně zabezpe‑
čen z dotace MČ Starý Lískovec, 
za kterou tímto velmi děkujeme.

Hanka Picková a Jarmila Póčová, 
TOM Oftalmo

Letošní projekt ZŠ Bosonožské 
s okolními školkami „Na skok 

do školy“ odstartovala první ak‑
tivita: Na konci září se v kuchyňce 
naší školy z dětí stali kuchaři a ku‑
chařinky. Předškoláci z MŠ Boso‑
nožská si z předem připravených 
ingrediencí za pomoci šikovných 
a nápaditých čtvrťáků ze 4.B vyro‑
bili malé chuťovky. Zatímco jedna 
skupinka namáčela v čokoládové 
polevě banánové jednohubky, 

druhá vyráběla s velkou dávkou 
kreativity malé chlebíčky. Mazalo 
se, krájelo se, zdobilo se a na závěr 
nesměla chybět ochutnávka všeho 
dobrého. Prostě vaření děti baví!

Věříme, že příjemný pobyt před‑
školáků ve „velké škole“ napomůže 
odbourat jejich ostych při zápisu 
do první třídy a že si už před vstu‑
pem na nové působiště najdou 
starší kamarády.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská

Poslední letní den se naši páťá‑
ci vypravili na celodenní po‑

znávací výlet, který se uskutečnil 
v rámci vzdělávacího projektu pro 
žáky ZŠ věnovaného návštěvám 
paměťových institucí od MŠMT. 
Žáci měli výlet zdarma, z peněz 
projektu jsme uhradili veškeré ná‑
klady na vstupné, autobus i oběd.

V zámku v Budišově u Třebíče 
jsme si užili výstavu běžných i exo‑
tických vycpaných živočichů, což 
se nám bude hodit do hodin pří‑

rodovědy. Slunečné poledne jsme 
strávili v  Náměšti nad Oslavou 
u místního zámku a poobědvali 
v nedaleké restauraci Na Statku. 
Odpoledne jsme ještě zavítali do 
nedalekých Kralic nad Oslavou do 
Památníku Kralické bible, kde na 
nás dýchnul kus české historie. Vý‑
let se velmi vydařil a snad každý si 
z něj odnesl nějaký krásný zážitek.

Kateřina Ježová
za 5. ročník na ZŠ Labská
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Dotace zařídila hendikepovaným bezbariérové 
výlety i grilování

Podzim v Lince

Násilí do vztahů nepatří! 
Přijďte se k nám poradit

Místní organizace Svazu těles‑
ně postižených z ulice Kos‑

monautů děkuje MČ Brno‑Starý 
Lískovec za finanční i morální pod‑
poru naší organizace v roce 2017. 
Díky tomu jsme mohli uspořádat 
akce a zájezdy bezbariérovými 
dopravními prostředky, kterých 
se zúčastnili jak členové organi‑
zace, tak jejich rodina, asistenti, 
kamarádi a přátelé.

Navštívili jsme například Krali‑
ce nad Oslavou, kde jsme shlédli 
Památník Bible kralické a kostel 
sv. Martina. Prošli jsme si i krás‑
né Slavonice s pozdně gotickými 
a  renesančními domy, či Maříž 
s originální autorskou keramikou, 
Velehrad, Dačice, Buchlovice a jiné.

Pořádali jsme soutěž o nejlepší 
bábovku, kde se nám sešlo 13 vý‑

borných výrobků: nechyběla bá‑
bovka ořechová, maková, manda‑
rinková nebo kokosová či špaldová.

Na konci dubna jsme měli Ča‑
rodějnické grilování a u grilu jsme 
si poseděli i v červnu. Pánové se 
zástěrami měli plné ruce práce s pří‑
pravou pochoutek. Velmi příjem‑
ným odpolednem nás do večerních 
hodin provázela kytara Jarka Šípka, 
který neúnavně hrál a všichni jsme 
si s ním notovali, bylo nám fajn.

Na začátku července jsme si užili 
Snídani pod šiřým nebem a v rám‑
ci upevnění dobrých sousedských 
vztahů jsme uspořádali piknik. 
Všichni zúčastnění si s  sebou 
přinesli dobrou náladu, stylové 
oblečky a dobroty k zakousnutí. 
Všechno vyšlo podle plánu a celé 
dopoledne hřálo slunce.

Po celý rok navíc probíhá v klu‑
bovně kurz Tréninku paměti pod 
vedením odborného lektora, kaž‑
dý čtvrtek v podvečer se scházíme 
v klubové místnosti, navštěvujeme 
a účastníme se akcí, na které při‑
cházejí pozvánky z různých insti‑
tucí a spolků (kurzy, semináře, ško‑
lení, besedy, hudební vystoupení 
různých žánrů, výstavy, divadelní 
představení, rekondice pro zdra‑
votně postižené apod.)

Naší MČ Brno ‑Starý Lískovec pa‑
tří poděkování nejen za finanční 
příspěvek na činnost, ale i za vy‑
tváření důstojných podmínek pro 
život zdravotně postižených ve 
Starém Lískovci. Žijeme zde rádi 
a jsme zde doma.

B. Malová, členka výboru 
MO Svazu tělesně postižených 

Ve čtvrtek 23. listopadu otevíráme 
dveře ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 

všem, kteří se chtějí podívat, jak u nás ve 
škole vypadá běžné vyučovací dopoled‑
ne. V 1. až 4. vyučovací hodinu je možné 
nahlédnout přímo do výuky ve všech tří‑
dách. Odpoledne od 16.00 bude tvořivá 
dílna pro ty, kteří si budou chtít společně 
dozdobit již navázaný zelený adventní 
věnec z kanadské jedle. Více informací o 
dílně získáte na www.zspremyslovny.cz 
nebo na telefonním čísle 603 550 767. Za 
celou školu srdečně zve Margita Kotásková

Den otevřených dveří 
na Elišce

Je tady podzim, příroda nešetří barvami 
a fantazií. Stejně pestrá je i nabídka krouž‑

ků a akcí v Lince: ti nejmenší si mohou přijít 
pohrát do hlídacího koutku Kulička. Pokud 
chtějí maminky strávit hravé dopoledne se 
svými skřítky, je pro ně připravený ve čtvrtek 
Barvínek. Páteční dopoledne patří všem, kteří 
mají chuť si oprášit svoji angličtinu v Anglické 
konverzaci s lektorkou z Jemenu.

Pro školáky máme ještě pár volných míst 
v některých kroužcích. V pondělním Vaření 
s Ildikó se děti naučí připravit speciality ne‑
jen maďarské kuchyně. Úterý patří na Lince 
tvořivým klukům a holkám. Nejdříve Výtvar‑
ka pro prvňáky plná kreslení, malování, ale 
i netradičních výtvarných technik. Vlastno‑

ručně si ušít tašku, polštář nebo třeba šaty 
si vyzkouší švadlenky v Šití nití s Markétou. 
Ve středu potkáte na Lince malé milovní‑
ky zvířat. V kroužku Mazlíci se děti potkají 

s nejrůznějšími domácími mazlíčky a naučí 
se o ně starat.

Dospělým je určené podvečerní Kondiční 
cvičení nebo Kalanetika.

Novinkou jsou kurzy práce se dřevem a Řez‑
bářká dílna pro dospělé a starší děti. Pro celou 
rodinu i jednotlivce je na pátek 3. 10. připravena 
dílna Dřevěná stolička. Přijďte si užít společné 
řezání, broušení a tvoření.

Pro malé i velké je na pátek 10. 11. přichystá‑
no Uspávání zahrady. V tvořivé dílničce si vyro‑
bíme lampión a s ním vyrazíme na světýlkovou 
cestu zahradou. Přejeme pohodové podzimní 
dny a těšíme se na vás.

Martina Altrichterová
SVČ Lužánky

Brněnská organizace Persefona má tradici 
v řešení problematiky domácího a sexuál‑

ního násilí již od roku 1999. Obětem násilí, nebo 
jejich blízkým, kteří chtějí obětem pomoci, po‑
máháme prostřednictvím odborného právního, 
psychologického a sociálního poradenství. Dále 
nabízíme terapeutický program zaměřený na 
zvládání agrese v blízkých vztazích pro původce 
domácího násilí. Veškeré služby poskytujeme 
bezplatně, klienti u nás mohou na svou žádost 
vystupovat i anonymně. Poradenství může být 
poskytnuto jednorázově nebo opakovaně – 
v případě potřeby dlouhodobějšího doprováze‑

ní celým procesem řešení životní situace klienta.
Pokud tedy zažíváte násilí od blízkého člo‑

věka nebo máte zkušenost se znásilněním 
či jinou formou sexuálního násilí, přijďte se 
k nám poradit! Jen za loňský rok se na Per‑
sefonu obrátilo s žádostí o pomoc více než 
500 klientů. Poradenské služby poskytujeme 
v Brně na adrese Gorkého 17 v pracovní dny od 
9.00–17.00. Na osobní konzultaci je potřeba se 
předem objednat buď telefonicky (737 834 345) 
nebo emailem (poradna@persefona.cz). Více 
informací najdete též na webových stránkách 
www.persefona.cz
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Gourmet
Medové hrušky 

v listovém těstě

Inzerce

Šikovné ruce Bílý obal na vázu

Letos tak rychle přišel podzim, 
téměř přes noc. Je nejvyšší čas 

se postarat o správnou náladu. 
Jednoduchou skleněnou vázu 
nebo láhev si můžete velmi snad‑
no přeměnit v pěknou stylovou 
vázu. Na papírový přebal potře‑
bujete pouze bílý kreslící papír.

Co potřebujeme:
 šablona listu
 nůžky
 kreslící papír
 skleněná váza nebo láhev
 tavná lepicí pistole
 oboustranně lepící páska

Postup:
Obkreslete si listy na papír a vy‑
střihněte.

 � Nabízím opravy oděvů, zakázkové šití byt. Textilu 
a oděvů. Tel: 773 481 500
 �Hledám byt, družst. nevadí. T: 739 826 409
 �Hledám dům nebo pozemek v Brně. Opravy nevadí. 
T: 607 127 906
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ 
provádím na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned. 
 � Tip na zvláštní dárky: energetické obrazy, trička 
i šátky ‑ www.atelier‑sarka.cz
 � Koupíme byt 3+1 – 4+1 v blízkosti bohunické 
nemocnice, ideálně v posledním patře, ale není 
podmínkou. Tel.: 733 514 600
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka a skříň‑
ky a pracovní desky na míru Vrba. 603 438 707
 � Salón La Belleza – kosmetické služby Brno‑Bo‑
hunice, Běloruská 2. Ošetření pleti, prodlužová‑
ní / trvalá řas, úprava / barvení obočí, depilace. 
Tel: 734 678 177, www.salonlabelleza.cz

 �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!
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. 
Hanák Tel: 604 850 396
 � Kompletní počítačové služby, odborně.  
www.bednapc.cz 608 880 107
 � PŮJČOVNA ŠATŮ – svatby, plesy, maturity, taneční. 
736 620 266 Mikuláškovo nám. 14

Ingredience na 4 porce: 4 malé 
hrušky, 4 šálky vody, 2 šálky krupi‑
cového cukru, 1 šálek medu, 1 půl‑
ku z malého citronu, 3 celé skořice, 
6 celých hřebíčků, 1 vanilkový lusk, 
plát listového těsta

Jak na to: Zarovnáme hrušky na 
spodní části přibližně jeden cm, 
stopky ponecháme a hrušky oloupe‑
me. V hlubokém kastrolu smícháme 
vodu, cukr, med a necháme při menší 
teplotě povařit, dokud se nerozpustí. 
Přidáme půlku citronu, skořici a hře‑
bíček, vyškrábanou vanilku a hrušky. 
Vaříme přikryté 18–25 minut, dokud 
hrušky nejsou téměř měkké. Doba 
vaření záleží na velikosti a zralosti 
hrušek. Zda jsou dostatečně měkké 
zjistíme píchnutím vidličkou. Neza‑
pomeňte hrušky občas přelít.
Hrušky pomocí děravé lžíce předá‑
me na talíř a necháme mírně vy‑
chladnout. Sirup přecedíme a pone‑
cháme si stranou 1 plný hrnek. Na 
pomoučeném vále rozložíme listové 
těsto. Nakrájíme je na 15 mm široké 
proužky. Proužky těsta obtáčíme 
kolem hrušky, začínáme na spodní 
části. Přidáváme další pruhy, až jsou 
hrušky v těstě zcela zabalené. Opa‑
kujeme u zbývajících hrušek. Konce 
proužků při nadstavování vždy na‑
vlhčíme vodou pomocí štětce, lépe 
se tak těsto spojí.
Hrušky přeneseme do pekáčku 
vyloženém pečícím papírem. Pe‑
čeme při 200 °C 20–25 minut nebo 
dozlatova. Mezitím přivedeme 
zbývající sirup do varu. Povaříme 
asi 10–15 minut, dokud není sirup 
hustý. Hrušky postavíme na de‑
zertní talíře a pokapeme sirupem. 
Podáváme teplé.

Taťana Absolínová

Změřte výšku a šířku vázy, vyznač‑
te si ji  na papíře a ustřihněte. Nyní 
papír obtočte kolem vázy a slepte 
pomocí  oboustranné lepicí pásky 
nebo lepicí pistole. Přehněte listy 

uprostřed a přilepte je v tomto zá‑
hybu na papírovou vázu tavnou le‑
pící pistolí. Přeji vám hodně zábavy 
a pěkné podzimní dny.

Taťana Absolínová

•	Koupím byt 1+1, ev. 2+1 v St. Lískovci. 
Hotovost! Tel: 733 677 683
•	Rodina hledá 3+1 a větší. Nabídněte.  

Tel: 602 185 147
•	Koupím chatu v okolí Brna.  

Tel.: 702 087 313
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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

MASÉRSKÁ A TRENÉRSKÁ ŠKOLA s.r.o. 
Mgr. et. Mgr. et. Bc. Romana Šimáčka LL, M. MBA

&
ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY 

www.maserskaskola.cz   www.instituttcm.cz
+420 720 952 103, 545 211 691, maserskaskola@maserskaskola.cz

 https://www.facebook.com/maserska.skola.7

Brno-Komín, Čichnova 23

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Listopad:  6.–12. 11. svatomartinská husa
    20.–26. 11. koláčové slavnosti
Prosinec:  4.–17. 12. adventní menu
 24. 12. štědrovečerní večeře
 31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
Plesová sezóna:  19. 1. Moravský ples
 26. 1. Maškarní ples
 2. 2. Myslivecký ples
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky
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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

AKTIVUS, s.r.o., Klobásova 13, Brno-Starý Lískovec

Provádí oPravy kožené galanterie 
a kožených oděvů

 Provozní doba:  PO, Út  13:00–17:00 hod.
	 																										 ČT								 15:00–18:00	hod.
                           Pá         13:00–17:00 hod

Tel:	778	065	518	 e-mail:	skrhakova@atlas.cz

prodej 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

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  

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

+ Super

parta

www.hrdinouvife.cz
724 140 140

U nás má totiž i začínající operátor montáže 
po zaučení 22 400 Kč

Staňte se hrdinou naší výroby

Vydělávejte,
kolik si zasloužíte

Radek Svačina
operátor montáže dveří


