
Vážení a milí, poslední rok nás 
přes pravidelné deratizace 

venkovních ploch trápí mnohoná-
sobně větší výskyt potkanů, zvláš-
tě v ulicích podél Osové, a tak jsem 
se začal pídit po důvodu. Oslovil 
jsem dva nezávislé odborníky s žá-
dostí o vysvětlení, proč k tomu 
došlo. Oba odborníci se shodli na 
tom stejném: důvodem je stavba 
Lidlu na bohunické straně ulice 
Osová. Potkani jsou velmi nervózní 
zvířata a nesnáší, když se jim nad 
hlavou otřásá země, například při 
zatloukání betonových pilotů. Vadí 
jim těžká stavební technika, jež-
dění bagrů a další stavební hluk. 
Stavba Lidlu probíhá na relativně 
velké ploše, která je navíc protkána 
různými kolektory a kanalizačními 
přípojkami, kde potkani žijí. A tak 
se nemilí hlodavci přestěhují ji-
nam… v tomto případě za silnici 
na naši stranu, kde žádný stavební 
ruch neprobíhá.

Samozřejmě, že jsme reagovali 

zvýšeným počtem ná-
strah, nicméně dokud se 
stavba Lidlu nedokončí, 
bude u nás potkanů více, 
než je obvyklé. Navíc, když 
tu u nás mají to pověst-
né „dobré bydlo“. Proto 
bych se znovu rád vrátil 
ke svému apelu na všechny oby-
vatele naší městské části, který 
jsem napsal ve zpravodaji před 
nějakou dobou: Prosím, nekrmte 
potkany. O těch „spoluobčanech“, 
kteří hází odpadky a jídlo rovnou 
z balkonu se ani nechci bavit. Ta-
kové lidi považuji za bezohledné 
sobce. Ale někdy i dobré úmysly 
vedou do pekla. Chápu, že někteří 
chtějí, zvláště teď v zimě, přilepšit 
ptactvu nebo toulavým kočkám, 
a tak rozhazují po trávnících chle-
ba, rohlíky a podobně. Ale to je 
bohužel špatně. Nakonec je z toho 
vydatná strava právě pro potka-
ny, případně holuby a havrany. 
O havrany se nikdo bát nemusí. 

Ti si najdou dost potravy 
na okolních polích. A pot-
kany a holuby přece krmit 
nechceme.

Nevytvářejme jim u nás 
„dobré bydlo“, nebo se 
jich nikdy nezbavíme. 
Pod nohama nám budou 

běhat potkani a na balkonech se 
budeme brodit v holubím trusu. 
Věřím, že nikdo, kdo je jen trochu 
zodpovědný k sobě a svému okolí, 
nic takového nechce.

Ať ale skončíme alespoň trochu 
pozitivně: rád bych vás všechny 
pozval na tradiční rozsvěcení sta-
rolískoveckého vánočního stro-
mu. Věřím, že si sváteční okamžik 
užijeme v  příjemné atmosféře 
a najdeme spoustu společných 
témat k řeči. Témat, která budou 
rozhodně barvitější a příjemnější, 
než je téma tohoto úvodníku Sta-
rolískoveckého zpravodaje.

Váš starosta
Vladan Krásný
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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 12/2017 – redakční uzá-
věrka 4. prosince

Termíny uzávěrek 
zpravodaje
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ZŠ Elišky Přemyslovny založila centrum kolegiální podpory
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny po-

máhají již mnoho let žákům 
s  různými typy znevýhodnění. 
Naše zkušenosti a dlouholetou 
praxi ze společného vzdělává-
ní teď sdílíme s kolegy z dalších 
dvou starolískoveckých škol – ZŠ 
Bosonožskou a ZŠ Labskou. To 
vše v rámci projektu Pedagogic-
ké fakulty Palackého univerzity 
v Olomouci, se kterou již mnoho 
let úspěšně a velmi podnětně spo-
lupracujeme.

Projekt je pro nás velmi přínos-
ný: můžeme se vzájemně navště-
vovat v hodinách, problematiku 
společného vzdělání vzájemně 
konzultovat a také se u kolegů 
inspirovat. V běžném pracovním 
životě se nám totiž málokdy pove-

de podívat se na práci pedagogů 
v jiných školách. Proto také velmi 
děkuji za vstřícnost paní ředitel-
ce Mgr. Lence Špačkové a panu 
řediteli Mgr.  Petru Urbánkovi. 
Učitelům, kteří se s námi scházejí, 
děkuji za ochotu rozšířit si své „pe-

dagogické obzory“, bez které by 
toto centrum kolegiální podpory 
nemohlo existovat.

Množství podpůrných opatření, 
která potřebují žáci v běžných zá-
kladních školách a která jim oprav-
du pomáhají překonat jejich ať už 

vážnější či drobné handicapy, neu-
stále narůstá. Pro nás je nezbytné 
tento fakt přijmout a udělat vše 
(nejen v rámci dalšího vzdělává-
ní pedagogů) pro to, aby se žáci 
i učitelé cítili ve škole spokojeně 
a co nejpřirozeněji.

Centrum kolegiální podpory, 
které vzniklo na naší škole, plá-
nuje své působení rozšířit na celé 
město Brno. Přišlo nám ale samo-
zřejmé začít uvnitř městské části, 
propojit naše tři školy a ještě více 
stmelit vzájemnou velmi dobrou 
součinnost. Děkujeme a za všech-
ny zaměstnance ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny přejeme všem klidné 
prosincové dny, pohodu o Váno-
cích a vše dobré v roce 2018.

Margita Kotásková

Pěvecký sbor WIBIDI při ZŠ Labská zve rodiče i další přátele školy 
a zpěvu na své vystoupení v sobotu 16. prosince od 11.30 na 

Náměstí Svobody. O dalších vystoupeních sboru, např. v Červeném 
kostele nebo na akademii ke 40. výročí školy, budete včas informováni 
po Novém roce.

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.

Pozvánka

Vítání občánků

Přes 400 prodejců  Inspirace pro nákup dárků 

Pestrý doprovodný program  Kuchyňské studio 

Řemeslnická dílna  Parkování v areálu ZDARMA

2017
BRNO

www.vanocnive
letrhy.cz

Listopad v Lince voněl dřevem

V listopadu jsme v Lince nezaháleli, téměř všechna páteční odpoledne 
jsme věnovali práci se dřevem. Své lžíce, misky nebo stoličky si tak 

mohli vyrobit i úplní začátečníci. A protože se přiblížila zima, museli 
jsme, jako každý rok, uspat zahradu. Na Martinském uspávání zahrady 
děti ve světle vlastnoručně vytvořených lampiónů plnily úkoly, díky 
kterým sestavily uspávanku pro zahradního skřítka. Nechyběl ani táborák 
a dechberoucí ohňová show skupiny Flame Spirit.

Zatímco zahrada už odpočívá, připravujeme pro vás další zimní řez-
bářské dílny a tradiční prosincové vystoupení kroužků s vánoční dílnou, 
na které rádi přivítáme každého, kdo si chce vyrobit dárečky a adventní 
dekorace. Všechny naše aktivity najdete na linka.luzanky.cz

Přejeme vám pohodový předvánoční čas
 Vaše Linka



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czListopad 2017 3

Mediální kroužek tvoří zpravodajství Lískovce

Deváťáci se vzdělávali 
v Terezíně a Kutné Hoře

Na všech starolískoveckých 
školách funguje už od roku 

2014 mediální kroužek. Žáci se 
tu stávají kameramany, střihači, 
moderátory a zkouší také práci 
ve zpravodajské sekci. Ti nejlepší 
se pak mohou podílet na zpravo-
dajství MČ Brno-Starý Lískovec, 
které najdete na oficiální stránce 
městské části www.staryliskovec.
cz v sekci Videogalerie. Každý mě-
síc sem dětský štáb natáčí aktuální 
reportáže z naší městské části. Při-
nášíme záznamy z kulturních akcí, 
starolískovecké novinky, informa-
ce o krizových událostech či roz-
hovory se slavnými osobnostmi.

Záznamy z kulturních akcí: 
Naše městská část zažije během 
každého měsíce spoustu kultur-
ních a zábavních akcí, které na-
vštěvuje spousta lidí. A my se sna-
žíme přinášet reportáže z těchto 
akcí. V poslední době jsme natáčeli 
například Starolískovecké mladé 
hody, Letní noc, Festival Živý Lís-

kovec, nebo třeba Modrý dětský 
den. Na těchto akcích se studenti 
kroužku zdokonalují za asisten-
ce odborníků, kteří už mají praxi 
a mohou žáky něco nového naučit.

Krizové události: Tato rubrika 
je mezi diváky nejvíce oblíbená, 
protože zachycuje situace, které 
jsou velmi napínavé či dokonce kri-

Na začátku října se žáci de-
vátých tříd ze ZŠ Labské vy-
pravili na výlet do Terezína 
a Kutné Hory. Zájezd byl fi-
nancován v rámci dotačního 
projektu ministerstva škol-
ství, který umožňuje zapla-
tit nejen vstup do českých 
muzeí a památníků, ale také 
s  tím spojené náklady na 
ubytování, stravu a dopravu.

Žáky čekal v Terezíně celoden-
ní seminář, během kterého 

se nejprve seznámili se stručnou 
historií pevnosti. Následně si 
v rámci komentované prohlídky 
prošli město, ve kterém bylo za 
2. světové války zřízeno židovské 
ghetto. Procházkou po městě, 
nahlédnutím do jednotlivých 
budov a seznámením se s osudy 
jednotlivých obyvatel tak získali 
lepší představu o těžkém životě 
v ghettu. Na závěr navštívili Malou 
pevnost, která sloužila jako vězení 
pražského gestapa.

Druhý den při zpáteční cestě 
navštívili deváťáci Kutnou Horu, 

tické. Jsme rádi, že se nám povedlo 
navázat spolupráci s JSDH Brno-
-Starý Lískovec a Městskou policií 
Brno. Přinesli jsme vám reportáž 
z požáru Hošnovy vily v Novém 
Lískovci, z podomního prodeje či 
o problémech s bezdomovci.

Rozhovory se známou osob-
ností: Natočit rozhovor se známou 

osobností je nádherná zkušenost. 
V sérii živých vysílání nás navštívil 
například finalista Českosloven-
ské superstar Martin Kurc, starosta 
Starého Lískovce Vladan Krásný, 
místostarosta Starého Lískovce 
Jiří Dvořáček, vítěz paralympiády 
Vojtěch Vašíček, hendikepovaný 
basketbalista Marek Šrůtka, hvěz-
da seriálu Ordinace v růžové za-
hradě 2 Radim Fiala, skvělý herec, 
dabér a hlavně vynikající komik Jiří 
Krampol a další. A již nyní máme 
domluvené natáčení s dalšími za-
jímavými osobnostmi.

Práce v  mediálním kroužku 
je velmi pestrá a zajímavá. Naše 
společnost spolupracuje i s Kni-
hovnou Jiřího Mahena, s Domo-
vem pro seniory na Mikuláškově 
náměstí, všemi základními školami 
Starého Lískovce a spoustu dalších 
organizací. Zaujala vás novinářská 
práce? I vaše dítě se k nám může 
přidat.

J. Kříž, Y. Kučera 

kde si užili komentovanou pro-
hlídku chrámu sv. Barbory zařa-
zeného do seznamu světového 
dědictví UNESCO, Kostnici v Sedlci, 
jejíž výzdobu tvoří lidské kosterní 
pozůstatky, a mincovnu Vlašský 
dvůr, ze které si každý na památku 
přivezl repliku pražského groše.

Daniel Andrášik, 
za kabinet dějepisu ZŠ Labská
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Den stromů nám ozdobil 
celou chodbu

Nabitý podzim 
v ZŠ Bosonožská

Na Bosonožské besedovali o hrůzách 2. světové války
Vzpomínky z koncentračního tábora a svě-

dectví o hrůzách 2. světové války přišla 
žákům ze ZŠ Bosonožská přiblížit paní Erika 
Bezdíčková, která se v roce 2013 odhodlala 
sepsat knihu „Mé dlouhé mlčení“. V knize líčí 
strasti svého života, především v době, kdy byla 
ona i celá její rodina zatčena a deportována do 
vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Na začátku besedy vysvětlovala žákům paní 
Suchánková, která zastupuje židovskou obec, 
co to vlastně holocaust je, co to znamenalo pro 
Židy, a jak museli žít na začátku 2. světové války. 
V další části žáci zhlédli dokumentární film ČT 
z cyklu Neznámí hrdinové, který o životě paní 

Bezdíčkové vytvořila v roce 2013 Olga Somme-
rová. Závěrem si vzala slovo sama paní Erika, 
která vyprávěla vzpomínky ze svého života. 
Mnohé z nich vehnaly posluchačům slzy do očí. 
Svým vyprávěním pamětnice těžkého období 
českého národa žáky velmi zaujala, během 
besedy jí kladli mnoho otázek a po ukončení 
této vzdělávací akce se zamyšleně rozcházeli 
do svých tříd. My, kteří jsme tyto hrůzy naštěstí 
nezažili, si vlastně nic podobného nedokážeme 
ani představit. Jsme přesvědčeni, že už by se ni-
kdy nic takového v dějinách nemělo opakovat!

M. Svobodová, ZŠ Bosonožská

Mezinárodní den stromů se slaví 20. října. Žáci z Bosonožské si den 
připomněli projektem a v každé třídě společnými silami zpracovali 

úkol, který podpořil jejich přírodovědnou gramotnost. Jednotlivým tří-
dám přinesli jejich zástupci ve školním parlamentu zalaminované karty 
s určitým druhem stromu. Třídy měly strom poznat a vyplnit k němu 
informační kartičku. Dále měli žáci podle kreativity a možností jednot-
livých tříd zpracovat předem určené téma – např. domy na stromech, 
strom během roku, listnaté a jehličnaté stromy, léčivé stromy, písničky 
o stromech, plody stromů apod.

Tak například v 1. A jsme dostali téma Domy na stromech. Nejprve jsme 
si ukázali, jak takové domy mohou vypadat, z čeho jsou vyrobeny, kdo 
tam asi bydlí a zda bychom chtěli takový dům také mít. Zhodnotili jsme 
všechny výhody i nevýhody bydlení na stromě, co nás napadly. Děti se 
potom buď samostatně, anebo ve skupince pustily do tvoření takových 
domečků z přírodních materiálů. Práce dopadla výborně a moc jsme si 
ji všichni užili. Výsledkem Mezinárodního dne stromů je spousta velmi 
pěkných plakátů a výrobků, které již teď zdobí celou stěnu chodby školy 
v pavilonu C.

P. Sovová, J. Knotková, ZŠ Bosonožská

Přelom října a listopadu byl v ZŠ 
Bosonožská opravdu nabitý 

akcemi a aktivitami. Deváťáci vy-
razili na výstavu do Moravského 
zemského muzea s názvem „Svět 
nerostů“.

Ovoce a zelenina ovládly první 
třídy v úterý 24. října. Děti vníma-
ly vitamíny všemi smysly. V rámci 
tematické integrované výuky roz-
dělovaly ovoce a zeleninu a dozvě-
děly se, co jsou to citrusové plody. 
Ovoce žáčci rozdělili na domácí 
a exotické, nebo podle toho, zda 
má pecku, jádřinec či dužinu s ja-
dérky. Zelenina prošla dělením po-
dle části, kterou u rostlin využívá-
me. Povídali jsme si o vitamínech 
a jiných prospěšných látkách. Vše 
jsme také počítali, malovali, slabi-
kovali. Poznávali hmatem, čichem 
i chuťovými pohárky – nakonec si 
totiž prvnáčci vyrobili ovocný salát 
a zeleninovou mísu a řádně si na 
vitamínech pochutnali.

Poslední říjnový den slavili 
v 1.A dušičkový Halloween. Bě-
hem celého dopoledne všechna 
třídní strašidla, čarodějky a ducho-
vé museli plnit nejrůznější úkoly 
v jednotlivých předmětech podle 
svého třídního rozvrhu, aby si na-
konec zasloužili přípitek nápojem 
neviditelnosti a následnou oslavu 
na hostině. Děti ví, co znamená 
svátek Dušičky v ČR a Halloween 
v zahraničí. Pracovaly pěkně ve 
skupině, tolerovaly se a respek-
tovaly svoje schopnosti.

Výběr žáků naší školy z 6. a 7. 
ročníků se zúčastnil základní sku-
piny florbalové soutěže základních 

škol a víceletých gymnázií v Bull-
dogs Brno.

Čtvrťáčci se na začátku listopa-
du učili češtinu v knihovně. Četly 
se ukázky pohádkových knih od 
domácích i zahraničních autorů. 
Vedoucí knihovny paní Bednářová 
dovedla otázkami děti k základním 
znakům, které jsou pro pohádky 
typické. Děti pak dokázaly rozpo-
znat pohádky lidové a umělé nebo 
moderní. Ve skupinkách sestavily 
děj pohádky a potom podle dějo-
vé osnovy určovali název pohád-
ky. Na závěr si všichni prohlédli 
celé dětské oddělení v knihovně 
a někteří si odnesli i přihlášku do 
knihovny.

Pod dohledem lektorů z Rozma-
rýnku si čtvrté ročníky užily i špet-
ku ekologie. Na začátku programu 
si čtvrťáci zvolili akademické tituly 
a těmi se oslovovali. Téma celého 
dne totiž byla Konference vědců 
s problematikou domácí ekologie. 
Paní a páni profesoři, docenti, léka-
ři atd. diskutovali na různá témata 
spojená se spotřebou vody v do-
mácnosti, ekologickým zateplením 
domů, úsporou energie, využitím 
obnovitelných zdrojů, významem 
rostlin ve městech, správným 
architektonickým řešením měs-
ta z hlediska staveb a zeleně… 
Žáci také zhodnotili ekologickou 
stavbu Rozmarýnku od sklepa po 
zelenou střechu a jako specialis-
té posoudili vliv domu na životní 
prostředí. Byl to pro ně zajímavý 
vhled do problematiky využití ob-
novitelných zdrojů.

Kolektiv učitelů, ZŠ Bosonožská

Základní škola Brno, Labská 27, Starý Lískovec hledá vyučenou 
kuchařku s praxí (nejlépe ve školním stravování) na plný úvazek. 

Nástup možný od 3. ledna 2018. 
Kontakt: 602 293 002, ivana.kleinova@zslabska.cz
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Vozíčkáři se utkali o pohár ve stolním tenisu

Nejstarší se setkali s nejmladšími, zpívali s dudáky i Gottem

Už šestnáctý závěrečný turnaj 
Českého poháru stolního te-

nisu vozíčkářů pořádal v sobotu 
4. listopadu sportovní klub Mora-
via Brno. Akci zaštítil brněnský pri-
mátor Petr Vokřál a do turnaje se 
přihlásilo 52 soutěžících ve třech 
výkonnostních kategoriích. Čtyři 
z přihlášeních se kvůli zdraví bo-
hužel nakonec nezúčastnili.

Skupinu A tvořili reprezentanti 
a nejlepší hráči. Mezi nimi zvítězil 
Jiří Žák z domácího SK Moravia 
Brno. Jiří Žák se stal i celkovým 
vítězem letošního ročníku Čes-
kého poháru v A kategorii, a tím 
i  nejlepším hráčem letošního 
ročníku. Na stříbrnou dosáhl Mi-
chal Stefan z SK Nové Město nad 
Metují. Bronz letos patří Jiřímu 
Suchánkovi z SKSL Liberec. Jiří Su-

chánek získal bronzovou medaili 
i v nedávném mistrovství Evropy 
v jednotlivcích a spolu s Martinem 
Zvolánkem získali stříbro v druž-
stvech skupiny TT2.

V kategorii B zvítězil Filip Na-
cházel z HK Euro -Club Handicap 
Jilemnice, který suverénně vyhrál 
i v celém ročníku této kategorie. 
Druhá pozice patří Ladislavu Vin-
trlíkovi a třetí místo obsadil Ivo 
Melkus, oba z domácí SK Moravia.

V kategorii C, kterou tvoří za-
čínající a rekreační hráči, zvítězil 
Adam Kožuch z SKV Ostrava, který 
vyhrál i celý ročník této kategorie. 
Druhý skončil Marcel Řezníček ze 
stejného klubu a bronzové místo 
obsadila hráčka TJ Sokol Lhůta Mo-
nika Valachová.

Zvláštní poděkování patří Nadaci 

ČEZ a dalším sponzorům a dárcům, 
bez kterých by nebylo možné tento 
turnaj uspořádat. Děkujeme i naše-
mu starostovi Vladanu Krásnému 
a místostarostovi Jirkovi Dvořáčkovi, 

kteří se přišli podívat a předávali 
ceny vítězům jednotlivých kategorií.

Místopředseda klubu SK Moravia 
Brno a radní Starého Lískovce 

Vojtěch Vašíček

Spojit nejstarší a nejmladší ge-
neraci a užít si společně vol-

ný čas byl skvělý nápad: Domov 
seniorů na Mikuláškově náměstí 
navštívily děti z MŠ Kosmonautů 

a všichni si společně užili tvořivé 
dílny. U stolů si mladí i staří pro-
cvičili jemnou motoriku, po roz-
cvičení jsme si zahráli společenské 
hry a na závěr si zazpívali písničku. 

Celým dopolednem se prolínala 
letitá zkušenost seniorů s dětskou 
bystrostí a bezelstností. Klienti si 
návštěvu dětí velmi pochvalovali, 
proto jsme se rozhodli v setkávání 
dvou generací pravidelně pokra-
čovat.

Ve středu 18. října jsme si uži-
li akci „S  dudáky kolem světa“. 
Poutavé a zábavné vyprávění nás 
zavedlo do světa tohoto tradiční-
ho hudebního nástroje. Dudáci 
předvedli fascinující variace napříč 
různými národy: z gajd zazněly pís-
ně a melodie typické pro Bulhar-
sko, Řecko, Makedonii, Španělsko, 
Maďarsko, Slovensko, Jižní Čechy, 
Horňácko i Brněnsko. Dudáci, kteří 
k nám přijeli, jsou nositelé unikátní 
lidové tradice: řadu let účinkují na 
mezinárodních folklorních festiva-

lech u nás i v zahraničí a spolupra-
cují s mnoha organizacemi zabý-
vajícími se rozvojem a udržením 
lidových tradic a mouder našich 
předků. U nás v domově sklidili 
velký úspěch.

Hudba rozezněla i další středeč-
ní dopoledne. Náš domov navštívi-
lo duo Radek Verne a Josef Bouda 
alias Karel Gott revival Morava. 
Společenskou místností se nesly 
písně z repertoáru krále českých 
zpěváků, ale došlo i na stálice mezi 
lidovými písničkami jako je Mora-
va, krásná zem nebo Když jsem šel 
z Hradišťa. Tváře klientů se rozzáři-
ly, když si se zpěváky notovali. Na 
závěr jim popřáli zaplněné sály 
a v hrdle zlatého slavíka, stejně 
jako jej má sám Karel Gott.

DPS Mikuláškovo nám.

Svatomartinský pochod

Prvňáčci, druháčči a jejich rodiny se ve středu 8. listopadu 
přidali k akci školní družiny ZŠ Labská a od 17 hodin se 

vydali na Svatomartinský pochod. Přes mírnou nepřízeň 
počasí se děti i rodiče sešli opět v hojném počtu. A kdo 
přišel, neprohloupil.  Po samotném pochodu v okolí školy, 
který si užily zejména děti se svými lampiony, pokračoval 
večer v areálu školy. Pohoda a dobrá nálada vládla jak u 
ohně se špekáčky, tak u čaje s perníčky či lahodného moku 
pro rodiče. Tak zase za rok!

Hana Spěváková, za školní družinu ZŠ Labská
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Gourmet
Kaštanová polévka

Šikovné ruce
První vánoční 

dekorace
Potřebujete:
karton
šablonu stromku
tužku
nůžky
tiskátka
kancelářskou děrovačku
bavlnku

Měla jsem doma krabici s pěk-
ným vánočním potiskem. Recy-
klovat věci mě baví, a tak jsem 
dostala nápad udělat z krabice 
první vánoční dekoraci. Vystřihla 
jsem z potištěných kartonů čtrnáct 
stromečků ve dvou velikostech. 
Na některé stromečky jsem vyu-
žila nepotištěné okraje krabice. 
Ty jsem pak dozdobila tiskátky 
s vánočním motivem. Kancelář-
skou děrovačkou jsem udělala na 
stromcích otvory, protáhla jsem 
jimi bavlnku v různých délkách. 
Stromečky jsem zavěsila na lampu 
v mém oblíbeném čtecím koutku.

Zkuste to také, je to jednodu-
ché, pěkné a zábavné.

Taťana Absolínová

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

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka a skříň-
ky a pracovní desky na míru Vrba. 603 438 707

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

 � Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně 
zdarma, jedle 700Kč smrk 450Kč, výška 160–200cm, 
t: 702 909 454

 � Žaluzie: výměny, opravy, sítě a dveře proti hmy-
zu. Hanák Tel: 604 850 396

 �Doučím matematiku ZŠ/SŠ a opravím i počítač. 
P.Beller@seznam.cz 776 187 490 

 � PŮJČOVNA ŠATŮ – svatby, plesy, maturity, taneční. 
736 620 266 Mikuláškovo nám. 14

 �Nabízím opravy oděvů, zakázkové šití byt. texti-
lu a oděvů. Tel: 773 481 500

 �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

 �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!

 � Předvánoční úklid: Půjčovna. Čističe na okna, ko-
berce, sedačky, auto-sedačky. Parní čističe: podlahy, 
koupelny. Přivezeme – předvedeme – odvezeme. 
Termíny, informace: 721 821 943

 � PRODAVAČ/KA. Oblíbená podniková prodejna 
Ovocnářského družstva HLEDÁ nové kolegy na 
pozici „PRODAVAČ/KA“. Práce na hlavní pracovní 
poměr a dobu neurčitou. Možný i zkrácený úva-
zek na dohodu. Práce je vhodná pro muže i ženy. 
PERSPEKTIVNÍ jsou i STARŠÍ UCHAZEČI! Důležité je 
pro nás nadšení pro práci, komunikativní a vstřícné 
jednání se zákazníky a ochota učit se novým věcem. 
Práce je vhodná i pro osoby ve starobním důchodu. 
Dobré platové podmínky a další bonusy. V případě 
zájmu volejte nebo pište, ozveme se všem zájem-
cům. Kontakt: Sady Starý Lískovec, tel. 774 917 083, 
e-mail: info@jobbees.cz.

Čas kaštanů je tu! Jak já je 
miluju! Těším se celý rok na 

vánoční čas na Zelném trhu a na 
pečené kaštany. Vygooglila jsem 
si, že kaštany byly oceňovány lidmi 
po staletí, ať už pražené, vařené 
nebo používané jako kaštanová 
mouka. Patří mezi ořechy a  na 
rozdíl od jiných ořechů kaštany 
obsahují velmi málo tuku. Důle-
žitými složkami jsou vitamin C, B, 
draslík, kyselina linolová a flavo-

noidy. V současné době je koupíte 
v obchodech v poměrně dobré 
kvalitě, a tak si můžete připravit 
kaštany i doma! Můžete je péct 
v troubě, venku na grilu, vařit v mi-
krovlnce, nespotřebované můžete 
uchovávat i v mrazáku. Vyzkoušej-
te můj oblíbený a snadný recept 
na skvělou polévku:

Ingredience:
500 g kaštanů
250 g brambor
zeleninový vývar
majoránka
sůl, pepř
olivový olej
1 cibule
trochu citronové šťávy

Za prvé namočte kaštany na pár 
hodin do vody. Ostrým nožem pro-
řízněte skořápky do kříže a pečte 
v troubě asi 10–15 minut při 220 °C 
tak, až skořápky prasknou. Teď je 

oloupejte. Mělo by to jít snadno. 
(Pokud se vám nechce kaštany 
doma tepelně zpracovávat, jsou 
k dostání už i vařené například 
v Makru.)

Oloupané kaštany a brambory 
dejte do kastrolu, zalijte vodou, 
osolte a  vařte přikryté, až jsou 
brambory měkké. Poté vodu 
z brambor slejte, ale uchovejte. 
Vařené kaštany a brambory řádně 
rozmixujte a přidejte uchovanou 
vodu. Aby měla polévka správ-
nou konzistenci dolejte ji vývarem, 
osolte, dochuťte pepřem, citrono-
vou šťávou a majoránkou. Cibuli 
nakrájejte na kostičky a osmažte 
na olivovém oleji tak, aby byla pěk-
ně sklovitá i malinko hnědá. Na 
závěr vmíchejte cibuli do polévky.

Hm. Vynikající! Ta sladko -pi-
kantní kombinace kaštanů a bram-
bor je opravdu třída. Jestli chcete, 
vyzkoušejte.

Taťana Absolínová.

Inzerce
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Otrhej stromek
a oprav s námi

domek!

�  .netbox.cz/liskovec
Jak na to, najdeš na

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

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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1+1
ZDARMA

KÁVA
Kávu 

si nejlépe 
vychutnáte ve dvou. 

Proto přijměte tento poukaz na 1+1 
kávu dle Vašeho výběru ZDARMA.

Jemelkova 31 
Po-Ne 9:30-20:00

SKVĚLÁ ITALSKÁ KÁVA

DOMÁCÍ ZÁKUSKY A DORTY

VÝBORNÉ CHLEBÍČKY

Nově otevřená kavárna!

Těšíme se 
na Vás!

U hřiště 21  |   530 34 34 34      |   potrefenahusa.staryliskovec

1,5 km


