
My jsme se hned od 
počátku roku vrhli 

do práce, protože letošní 
rok nás čeká spousta úko-
lů. Dovolím si tedy svůj 
článek věnovat tomu, co 
chceme letos realizovat 
a co připravujeme.

Možná jste si povšimli, že jsou 
už opět v plném proudu práce na 
školním hřišti na ZŠ Bosonožská. 
Pokud nám počasí bude přát a ne-
zamrzne, mohlo by být v dubnu 
celé nové sportoviště hotové. Na 
tento projekt jsme hrdí, jelikož 
škola dostane velmi moderní 
školní hřiště, určené pro mnoho 
různých sportovních činností. Od 
běžeckého oválu, přes fotbalo-
vé hřiště, víceúčelové hřiště pro 
míčové hry až po skok do dálky 
a další sportovní disciplíny. Jsme 
přesvědčeni, že ZŠ Bosonožská si 
takové hřiště zaslouží a že budeme 
pyšní, že takové školní hřiště ve 
Starém Lískovci máme.

Oprava dalšího 
vnitrobloku na řadě

Na ŽŠ Bosonožské dále chys-
táme rekonstrukci podlahové 
krytiny kuchyně, která již není 
v dobrém stavu. Nepůjde pouze 
o celkem jednoduchou výměnu 
podlahových dlaždic, ale o nároč-
nou kompletní rekonstrukci celé 
podlahové konstrukce. Vlhkost 
a voda nám totiž prosakují do tříd 
a do místností pod kuchyní.

Na ZŠ Labská pro změnu pro-
běhne rekonstrukce „krčku“, tedy 
spojovací chodby mezi ZŠ Labská 
a Ekogymnáziem. Celá tato chod-
ba je v havarijním stavu, je plná 
vlhkosti a plísně, a proto je potřeba 

toto místo zrekonstruovat. 
I na ZŠ a MŠ Elišky Přemy-
slovny bychom rádi ještě 
letos zvládli kompletně 
zrekonstruovat WC a svo-
dy ve všech patrech.

Jednou ze zásadních 
akcí pak bude realizace 

II. etapy projektu „Revitalizace 
panelového sídliště - vnitrobloky“. 
První zdárně ukončenou etapou 
bylo vloni realizované multifunkč-
ní hřiště „Sluníčka“.

Druhá etapa se bude zabývat 
vnitroblokem v prostoru za ma-
teřskou školkou Bosonožská, tedy 
ve vnitrobloku Krymská, Sevasto-
polská. Vznikne zde speciální 3D 
hřiště určené tentokrát pro děti 
předškolního věku, odpočinková 
zóna a parková úprava. Celý prostor 
bude samozřejmě určen veřejnosti, 
ale současně bude sloužit právě pro 
děti z MŠ Bosonožská. Tento projekt 
by se měl realizovat v létě.

Nová kontejnerová stání 
přispějí k bezpečnosti

Velkou pozornost chceme letos 
upřít na kontejnerová stání pro 
komunální odpad. V této chvíli 
připravujeme kompletní rekon-
strukci patnácti kontejnerových 
stání, které jsou již v havarijním 
stavu, a přesun jednoho kontejne-
rového stání na ulici Vltavská. Toto 
kontejnerové stání stojí před pře-
chodem, zcela zabraňuje řidičům 
ve výhledu, zdali někdo nechce 
vstoupit do vozovky a také tam 
již v minulosti došlo k závažným 
úrazům. Proto přesuneme toto 
kontejnerové stání na jiné místo, 
aby již nehrozila možnost dalších 
úrazů, nebo ještě něčeho horšího. 
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Abychom vám umožnili 
snadnější plánování pří-

spěvků do Starolískoveckého 
zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada termíny uzávěrek. Cílem 
redakční rady je zapojit do 
Starolískoveckého zpravo-
daje vás všechny, kteří v naší 
městské části žijete. Plánuje-
te zajímavou akci, na kterou 
chcete pozvat své sousedy? 
Své příspěvky můžete posílat 
na adresu noviny@starylis-
kovec.cz.
Uzávěrka vydání 2/2018: 
12. února

Termíny uzávěrek 
zpravodaje

Vážení a milí, dovolte, abych vás přivítal v novém roce 
a popřál vám do něj hodně zdraví, štěstí, lásky a pracovních 
úspěchů. Věřím, že jste si vánoční svátky užili v klidu a v ro-
dinném kruhu a trochu si odpočinuli od všedních starosti.

Těchto 16 kontejnerových stání 
by tedy mělo být zcela nových, 
zbytek kontejnerových stání bude 
postupně opravován.

I obecní domy čekají proměny. 
Celý blok Dunajská 37–45 projde 
generální opravou zateplení a sou-
časně proběhne rekonstrukce 
balkónů včetně jejich zasklení. Ve 
všech obecních domech provede-
me výměnu elektrických rozvodů 
ve společných prostorách. Sou-
časně s tím bychom rádi nainsta-
lovali do našich obecních domů 
i kamerový systém pro ochranu 
před vandaly, zloději či jinými „ne-
zvanými návštěvníky“.

Není to zdaleka vše, co máme 
na tento rok naplánováno. Budou 
se opravovat malá dětská hřiště, 
bude se investovat do zeleně, košů 
i laviček a mnoho dalšího. Při jed-
nání s vedením Brněnských ko-
munikací se mi podařilo prosadit 
další opravy chodníků a vozovek.

S „Eliškou“ i Labskou 
pomůžou evropské 
dotace

A to se nechci moc rozepisovat 
o dvou velmi zásadních akcích, kde 
čekáme na vyjádření a schválení fi-
nancování ze strukturálních fondu 
EU (IROP). První je přístavba na ZŠ 
a MŠ Elišky Přemyslovny (zvětšení 
tělocvičny a vybudování specia-
lizovaných učeben) a druhou je 
kompletní rekonstrukce IT techno-
logií, IT učeben a sítí na ZŠ Labská.

Na závěr bych ještě rád zmínil, 
že společně s panem místosta-
rostou budeme navrhovat Radě 
městské části zakoupení mobilní-
ho kluziště pro veřejnost. Já osob-
ně bych byl velmi rád, kdyby už 
letos na podzim měli naši občané 
a naše lískovecké děti možnost 
pořádně si zabruslit, aniž by museli 
opouštět naši městskou část.

Váš starosta Vladan Krásný
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V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta

Zapomnětliví řidiči, kteří své vozy v den blokového čistění neodvezou, 
zaplatí za odtah bezmála dva tisíce korun.

Blok č. 1
Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, 
vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parkoviště před 
domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště,
Vltavská parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská 
x Osová, parkoviště Osová nad trolejbusovou točnou.

Blok č. 2
Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 
17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto 
bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3
U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, 
U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Boso-

Výbor SRPŠ ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10

Vás srdečně zve na tradiční 

PLES SRPŠ  
V pátek 16. 2. 2018 od 19.30 hod
V sokolovně, Máchalova ulice č. p. 4 

K tanci a poslechu hraje Blue Band.

Tombola.
Vstupné: 50,- Kč, místenka 100,- Kč.

Předprodej vstupenek od 15. 1. 2018 v budově školy.

nožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací 
komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4
Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, Oderská x 
Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy 
k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5
Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště, Krymská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Ma-
lešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.

Blok č. 6
U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, 
Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná i za 
dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro 
parkování vozidel.

ZÁKOS:
Místní komunikace ZÁKOS (uvedeny v jednotlivých blocích), Akademická 
vč. parkoviště, Bítešská, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, Jihlavská, Klobá-
sova, Netroufalky, Osová, komunikace na Ostopovice.

Blok 
č. 1

Blok
č. 2

Blok 
č. 3

Blok
č. 4

Blok 
č. 5

Blok 
č. 6

ZÁKOS

blokové čištění 
po zimním 
období

3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 9. 4. 10. 4. po zimě 
provádí 
Bkom

blokové čištění 
včetně chemic-
ké likvidace 
plevele

18. 6. 19. 6. 20. 6. 21. 6. 22. 6. 25. 6. 28. 6.
noční  
z 28. 6.
na 29.6. 

blokové čištění 
před zimní 
údržbou

29. 10. 30. 10. 31. 10. 1. 11. 2. 11. 5. 11. 25.10.
noční  
z 25.10.
na 26.10.

Blokové čištění bude provedeno v časovém rozmezí vždy od 9.00 do 17.30. 
Parkoviště Akademická budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOSu.

S příchodem jara vyjedou do ulic městské části čisticí vozy, 
které odstraní po zimě posypový materiál a další nečisto-
ty. Především řidiči by si tak měli dát pozor na přenosné 
dopravní značky zakazující stání v době čistění silnic. Jarní 
úklid proběhne ve Starém Lískovci ve dvou turnusech. 
První začíná na začátku dubna, podruhé se čisticí vozy do 
ulic vrátí v půli června.
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Úspěchy a plány „chytrého“ Brna
Od loňského jara Brno postup-

ně připravovalo novou Vizi 
a strategii #brno2050. Brněnští 
zastupitelé tento hlavní strategic-
ký dokument města, který určuje 
jeho dlouhodobý směr rozvoje, 
v  prosinci 2017 schválili. Vize 
a strategie #brno2050 představuje 
stav města Brna, v jakém ho chce-
me předat budoucím generacím.

Vize a strategie je postavena na 
25 hodnotách. Spolupracovalo na 
nich více než 200 odborníků z uni-
verzit, firem, neziskového sektoru, 
řada aktivních občanů, zástupců 
veřejné správy a zástupců politic-
kých klubů, kteří dohromady tvoří 
brněnský městský ekosystém. Každá 
hodnota má svého odborného ga-
ranta, má jasně stanovené cíle a mě-
řitelné indikátory. Do tvorby byla 
zapojována brněnská veřejnost.

A jaké tedy bude Brno v roce 
2050? Bude městem příjemným, 

ve kterém se propojuje příroda 
se zástavbou. Stane se moder-
ním dopravním uzlem, kombinu-
jícím různé druhy dopravy. Cesta 
vlakem do Prahy za hodinu a do 
Vídně do 45 minut. Lidé se budou 
v Brně cítit bezpečně – ve dne 
i v noci. Čistota města se stane 
běžným standardem. Lepší recy-
klace odpadu a jeho využití jako 
nového surovinového zdroje. Běž-
né úřední záležitosti budou moci 
Brňané vyřídit on -line odkudko-
liv na světě. Informace o městě 
budou přehledné a srozumitelné 
všem.

Co bude dál? Schválenou Vizí 
a strategií #brno2050 práce ne-
končí. Z hlediska hokejové termi-
nologie jsme v závěru první třetiny. 
V současnosti se pracuje na detail-
nějším rozpracování, které určí, co 
je konkrétně v Brně nejdůležitější 
realizovat v příštích 10 letech. Na 

jaře začne příprava Akčního plánu 
s přehledem konkrétních projektů 
a aktivit pro nejbližší tři roky. Nej-
dříve však zahájíme přímou diskusi 
se starosty městských částí, sérii 
setkání s širokou veřejností včetně 
veřejných panelových diskuzí na 
vybraná témata a další aktivity pro 
zapojení obyvatel města.

Veřejné debaty odstartují již 
v  únoru. Na té první budeme 
diskutovat o elektronizaci správy 
města. V této souvislosti si napří-
klad zkuste odpovědět na otázku. 
Máte již svůj online účet Brno iD? 

Že nevíte, o co jde? Přitom svůj 
účet Brno iD již má přes 50 tisíc  
Brňanů. Jedná se o  jedinečný 
městský projekt v rámci Smart City 
v Evropě. Více o Brno iD a o jed-
notlivých funkčních aplikacích na-
jdete na www.brnoid.cz. Přijďte, 
zapojte se do nejen do další fáze 
tvorby #brno2050. Sledujte www.
brno2050.cz nebo www.facebook.
com/chytrebrno, kde najdete také 
plán akcí s konkrétními termíny 
událostí.

Jaroslav Kacer, náměstek  
primátora pro oblast Smart city

Teplo Brňanům v novém  
roce nezdraží

Nový rok v Lince

I když cena plynu na světovém 
trhu v posledních týdnech vzrůs-

tá, zákazníci Tepláren Brno se ne-
musejí zdražení obávat. V Brně zů-
stane cena tepla pro rok 2018 na 
stejné úrovni jako v minulém roce.

„Stabilizace ceny tepla je naším 
dlouhodobým cílem, který se nám 
bezesporu daří plnit,“ uvedl gene-
rální ředitel Tepláren Brno Ing. Petr 
Fajmon, MBA.

Snížení ceny tepla o 5 % v lednu 
2017 i její následné udržení jsou 
dány řadou dlouhodobých opatře-
ní z uplynulých let a plánovaných 
i do dalšího období. Patří mezi ně 
průběžný nákup zemního plynu či 
neustálá modernizace výrobních 
technologií a distribuční sítě, která 
se postupně mění z parovodní na 
horkovodní.

„V uplynulém roce jsme spusti-
li dva nové špičkové horkovodní 
kotle na provozu Brno -Sever. Díky 
tomu jsme zde zvýšili účinnost vý-
roby tepla na tomto zdroji z 83 % 
na 91 % a snížili emise oxidů dusí-
ku (NOx) o 56 %. Zároveň jsme na 
Brno -severu zlikvidovali zbylou 
zásobu mazutu. Éra těžkého top-
ného oleje v Teplárnách Brno se 
tak již stala definitivní minulostí,“ 
připomněl Petr Fajmon.

V době letní odstávky pak tep-
lárny nahradily 5,4 km zastaralých 
parovodů úspornými horkovody. 
Minimalizace ztrát při distribuci 
tepla se promítá i do nákladů tep-
lárny, která může uspořené mili-
ony použit právě pro stabilizaci 
ceny tepla. 

(jih)

Do nového roku v Lince vykro-
číme lednovým Pohádkovým 

karnevalem se soutěžemi a hrami. 
Připravujeme pro vás také kroužky 
na druhé pololetí školního roku. 
Kromě již probíhajících kroužků se 
můžete těšit i na novinky: ŽÍŽAL-
KY – pohybově taneční kroužek 
pro děti od tří do pěti let, který 
poběží každé úterý odpoledne. 
V  úterky dopoledne si můžou 
maminky s dětmi od 1 roku přijít 

zacvičit do kroužku MAMI A MIMI. 
Oba kroužky budou mít ukázko-
vou hodinu 30. ledna.

O jarních prázdninách 5.–9. úno-
ra chystáme také dílny pro školáky. 
Děti můžete přihlásit na celý týden 
nebo na jednotlivé dny. Více infor-
mací a přihlášky naleznete buď 
na webu linka.luzanky.cz nebo na 
e -mailu altrichterova@luzanky.cz.

Těšíme se na vás na Lince!
Barbora Dedková, SVČ Lužánky

Cesta za napoleonskými válkami

Před Vánocemi cestovali žáci 
8. tříd ZŠ Bosonožská časem: 

vrátili se o dvě století zpět a té-
měř na vlastní oči se seznámili 
s  válečnými situacemi, způso-
bem boje, vojenským vybavením 
i rekonstrukcí nejvýznamnějších 
bitev napoleonských válek. Díky 
Vladimíru Holíkovi, který ve škole 
pracuje jako asistent pedagoga, 
studuje historii na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity 
a aktivně se účastní rekonstrukcí 
bitev, si prohlédli výstroj i výzbroj 
vojáka rakouské armády z dob na-
poleonských válek.

Prozkoumali uniformu vyrobe-
nou ze stejných materiálů jako 
před více než 200 lety i zbraň – 
křesadlovou pušku. Žáky zaujaly 
informace o způsobu boje na po-
čátku 19. století a jeho srovnání 
s pozdějšími přístupy i popis uni-
forem jednotlivých armád.

Vladimír Holík jim pomocí inter-
aktivní techniky přiblížil průběh 
nejznámějších Napoleonových 

bitev. Vyučovací hodina byla dost 
krátká vzhledem k šíři problemati-
ky i množství zajímavých informa-
cí, které zazněly nebo mohly za-
znít. I tak byla cenným rozšířením 
učiva 8. ročníku a žáci se mohou 
těšit na další setkání, ať již s vojáky 
z prusko -rakouské války roku 1866 
nebo z 1. světové války.

L. Špačková, ZŠ Bosonožská
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Předvánoční čas jsme si užili Předškoláci si vyzkoušeli 
školu nanečistoNa ZŠ Labská jsme si s žáky i rodiči užili bohatý předvánoční program. 

Akce odstartovalo pletení adventních věnců, na kterém si tento 
symbol očekávání Vánoc mohl každý ozdobit dle svých představ. Krásný 
věnec si ze školy odneslo téměř 70 dětí a rodičů.

Jen o pár dní později odstartoval vánoční jarmark před třídními 
schůzkami. Na jarmarku nabízejí žáci prvního stupně za dobrovolný 
příspěvek nejrůznější vánoční dekorace, které se svými učiteli ve škole 
vyrobili. Letošním výtěžkem jsme podpořili centrum Klokánek, ale také 
vánoční besídky jednotlivých tříd.

Kreativitu žáci a jejich rodiče projevili i na vánočních dílničkách. Kromě 
oblíbeného pečení a zdobení perníčků vyráběli také andílky, stromečky 
nebo svícny.

Když už začaly vánoční svátky klepat na dveře, reprezentovala se 
škola na Náměstí Svobody, kde zazpíval školní sbor Wibidi pod vedením 
Mgr. Veroniky Maříkové. Posluchači si mohli užít asi půlhodinové pásmo 
koled, a to jak těch tradičních, tak i současných. V poslední části programu 
malé zpěváčky podpořili také členové učitelského pěveckého sboru.

Rekordních 62 předškoláků z 
MŠ Bosonožská a MŠ Kosmo-

nautů si přišlo procvičit tělo i mysl 
do tělocvičen se čtvrťáky ze ZŠ 
Bosonožská. Čtvrťáci pro ně měli 
v tělocvičně připravena stanoviště 
s úkoly: děti si ověřily znalost pohá-
dek, vyzkoušely svoji paměť, bys-
trost v hledání rozdílů v obrázcích 
a postavily hrad z obřích kostek.

V  druhé tělocvičně si předško-
láci zasportovali se žáky sedmé 
třídy. Všechny nás přesvědčili o své 
rychlosti, obratnosti, mrštnosti a 
šikovnosti a seznámili se s někte-
rým sportovním náčiním, které 
na ně bude čekat, až nastoupí do 
první třídy. A protože pohyb a sou-
těžení není dětem cizí a úkoly je 
bavily, vracely se do svých školek 

s úsměvem, pochvalou i sladkou 
odměnou.

ZŠ Bosonožská má pro předško-
láčky spádových mateřských škol 
připraveny ještě další dva progra-
my. Pak se již setkáme u zápisu do 
první třídy, který se koná ve čtvrtek 
a pátek 5. a 6. dubna od 14 do 18 
hodin. A pro ty, kteří do první třídy 
s ostatními letos ještě nenastoupí 
z důvodu odkladu povinné školní 
docházky, máme dobrou zprávu: 
i v příštím školním roce mohou 
navštěvovat přípravnou třídu. Po 
zápisu chystáme setkávání v edu-
kativně – stimulačních skupinkách, 
což je hravá příprava na vstup do 
první třídy nejen pro děti, ale i je-
jich rodiče.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská

Anglická soutěž na ZŠ Labská

Víme, jak září vánoční Budapešť

Před Vánocemi uspořádala naše 
škola již třetí ročník soutěže 

v anglickém jazyce English Train. 
Letos se zúčastnilo celkem 40 žáků 
z pěti škol. Kromě naší školy se do 
soutěže zapojily i školy z Ostopo-
vic, Bosonoh, Troubska a Mora-
van. Klání jsme tradičně rozdělili 
do dvou kategorií, a to pro žáky 
4. a 5.tříd. Soutěžilo se v písemné 
a ústní části.

V rámci písemné části museli 
žáci plnit zadané úkoly na základě 
poslechu, a také se hodnotilo po-
rozumění čtenému textu. V ústní 
části pak měli udělat krátký roz-

hovor a také si popovídat na dané 
téma dle vylosovaného obrázku.

Všichni soutěžící projevili vý-
borné znalosti anglického jazyka 
i schopnost jeho použití v běžné 
konverzaci. To je spolu s posilová-
ním motivace pro jeho studium 
jedním z hlavních cílů naší soutě-
že. Z naší školy se zúčastnili 4 žáci 
v každé kategorii. Nejlépe si vedli 
žáci 4. tříd, kde Pavel Golumbovskij 
obsadil 3. místo a Monika Dlouhá 
4. místo. Všem soutěžícím gratulu-
jeme a těšíme se na setkání opět 
za rok.

za kabinet Aj Hana Charvátová

Vánoční trhy jsou neodmysli-
telnou součástí každých Vá-

noc, a to nejen u nás, ale v celé 
Evropě. V  předvánočním čase 
jsme s našimi žáky navštívili jed-
no z nejkrásnějších měst bývalé 
rakousko -uherské monarchie – 
Budapešť. Pravou sváteční atmo-
sféru maďarské metropole jsme si 
vychutnávali na vánočních trzích 
u baziliky sv. Štěpána. Ale zůstat 
jen u adventních stánků by byla 
věčná škoda: náměstí sv. Štěpána 
nedominují jen stánky, vánoční 
strom a kluziště, ale především 
klasicistní bazilika sv. Štěpána – 
největší kostel v Budapešti, který 
je zasvěcený prvnímu maďarské-
mu králi. Bazilika je stejně vysoká 
jako budapešťský parlament. Obě 
budovy dosahují výšky 96 metrů 

a symbolicky tak odkazují na rok 
896 – datum údajného přícho-
du Maďarů do Uher. Parlament 
je bezpochyby nejimpozantnější 
budovou pešťského břehu Du-
naje a  nejhezčí pohled na něj 
se tak skýtá z protějšího břehu 
– z Budy. Budínskému hradnímu 
vrchu dominuje kromě Královské-
ho paláce také Matyášův kostel 
a věžičky Rybářské bašty. Ta stojí 
na místě bývalých hradeb u stře-
dověkého náměstí, kde se dřív 
prodávaly ryby. Je odtud nádherná 
vyhlídka na Dunaj a Pešť. Nejhezčí 
pohled byl ve večerních hodinách 
před odjezdem zpět domů, kdy se 
Budapešť ukázala v celé své kráse 
plně rozsvícená a rozzářená.

Mgr. Hana Pohlídalová,
ZŠ Bosonožská
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Senioři si v prosinci užili jarmark i chvíle s nejmenšími

Levhartici v brněnské zoo se narodili kluk a holka

Po Mikuláši se k nám do Do-
mova seniorů na Mikuláškově 

náměstí přišly opět podívat děti 
z MŠ Kosmonautů. Čtvrteční odpo-
ledne se neslo v duchu tvořivých 
dílniček a náš společný čas jsme si 
opět užili. Pravidelná setkání nej-
menších s nejstaršími plánujeme 
i v tomto roce.

V polovině prosince jsme po-
řádali vánoční jarmark. Vánoční 
trhy patří k adventní atmosféře. 
Několikadenní jarmark se v domo-

vě konal už potřetí. Dveře do spo-
lečenské místnosti, kde jarmark 
sídlil, se otevřely už 14. prosince 
v devět hodin dopoledne, posled-
ním jarmarečním dnem pak bylo 
úterý 19. prosince.

K mání byly nádherné výrob-
ky z keramické dílny DSM – ryby, 
andělé, mísy, hrníčky, svícínky 
a spousta dalších věcí a dekorací 
z keramiky. Návštěvníci z řad kli-
entů, příbuzných a hostů zvenčí si 
mohli z jarmarku odnést také ručně 

vyráběná mýdla, soli, polštáře s le-
vandulí a další drobnosti vyrobené 
v domově. Bylo se opravdu na co 
koukat, ale nezůstalo jen u obdi-
vování a nakupování – přítomní 
se mohli občerstvit vánočním pun-
čem nebo svařákem, vánočními 
perníčky a cukrovím. Nakonec jsme 
si zazpívali známé i málo známé 
koledy. Všem, kteří se podíleli na 
pořádání jarmarku, ale i těm, kteří 
se přišli na jarmark podívat a na-
koupit si, mnohokrát děkujeme.

Skauti a dětský sbor z farností 
Brno Starý Lískovec a Bohunice za-
vítali mezi nás s Betlémským svět-
lem a vánočními písněmi v neděli 
17. prosince. Rozzářené oči dětí, 
radost starších a mnoho úsměvů, 
které ohřívají přes dvacet let Váno-
ce nám všem, dokazují, že to není 
zbytečné… alespoň na chvíli pro-
budit to dobré, co je v nás ukryto, 
zamyslet se a zastavit v dnešním 
hektickém čase. „ To světlo ve tmě 
svítí a tma je nepohltila.“

Už známe pohlaví levhartích 
mláďat z brněnské zoo: v lis-

topadu narozená mláďata levharta 
cejlonského jsou samec a sami-
ce. Dobře prospívají a rostou jako 
z vody.

„Matka Nayana se o oba po-
tomky vzorně stará. Malý samec 
váží 2,18 kilogramu, samička má 
jen o něco méně, přesně 2,1 kilo-
gramu. Jsme na ně nesmírně hrdí 
a dělají nám opravdu radost,“ řekla 
kurátorka chovu savců v Zoo Brno 
Dorota Gremlicová s tím, že se jed-
ná o velký chovatelský úspěch.

Dvojčata jsou se svou matkou 
stále ve vnitřní ubikaci. Návštěv-

níkům se pravděpodobně před-
staví na jaře, až povyrostou a bude 
tepleji. Nyní dostala od veterináře 

vitamíny, odčervení a čipy. Za dva 
týdny je čeká další očkování.

Malí levharti se narodili 21. listopa-
du 2017. Poslední úspěšný odchov 
tohoto poddruhu zaznamenala Zoo 
Brno v roce 2000. Od té doby se na 
Mniší hoře vystřídalo devět levhartů, 
ale až samice Nayana a samec Daan 
vytvořili stabilní a harmonický pár. 

Daan se narodil 19. září 2011 v Bur-
gers’ Zoo v nizozemském Arnhemu, 
do Brna dorazil 25. února 2013. Sa-
mice Nayana přijela pět dnů před 
Daanem z bratislavské zoo, narodila 
se 24. června 2011.

Levharti cejlonští žijí ve volné 
přírodě na ostrově Srí Lanka. Podle 
odhadů IUCN (Mezinárodní svaz 
pro ochranu přírody) jich zde zbý-
vá jen něco mezi 750 a 900 jedinci. 
Tento poddruh je proto vedený na 
Červeném seznamu jako ohrože-
ný. Chov levhartů cejlonských řídí 
EAZA (Evropská asociace zoologic-
kých zahrad) a je v něm umístěno 
celkem 69 zvířat.
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Gourmet
Rychlá snídaně ze 
sladkých brambor

Šikovné ruce
Papírový svícen

Co potřebujete: Zbytek pěkné-
ho vánočního balicího papíru, 

nůžky, oboustranně lepicí pásku, 
čajovou svíčku na baterii.

Také vám doma zbyly kousky 
vánočních balicích papírů a je vám 
líto je vyhodit? Já jsem z jednoho 
takového pěkného zbytku udělala 
papírový svícen. Je hotový během 
pěti minut a nadělá doma spoustu 
parády. Použila jsem papír o roz-
měru 14 × 25 cm (samozřejmě si 
můžete rozměry určit sami podle 
potřeby). Papír jsem po délce pře-
hnula a v pravidelných vzdálenos-
tech kolmo na přehyb prostříhala. 
Poté jsem papír svinula do válce 
a slepila pomocí oboustranné le-
picí pásky. Do svícnu jsem umístila 
čajovou svíčku na baterii. Jedno-
duché, že? Přeji pěknou zimní 
pohodu.

Taťana Absolínová

 � SERVIS  POČÍTAČŮ A NOTE-
BOOKŮ  tel. 608 880 107.

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

 �Opravím počítač. P.Beller@ 
seznam.cz, 776187490

 � Koupím družstevní byt nebo 
byt v OV – Starý Lískovec, Bo-
hunice. V hotovosti. 
 � Tel: 777 301 160.

Základem tohoto receptu jsou 
sladké strouhané brambory, 

sýr Čedar a trocha česneku. Tuto 
snídani máme moc rádi. Je rych-
lá, nasytí celou rodinu a vypadá 
i chutná skvěle. Navíc dostanete 
dávku komplexních sacharidů, 
vlákniny, vitamínu A, C a manganu.

Čas přípravy: 10 minut
Čas pečení: 15 minut
8 kusů

Ingredience: 1/2 šálku strouhané 
sladké brambory (1 menší sladká 
brambora), 1/4 šálku sýru Čedaru,
1/2 lžíce česnekového prášku, 
8 velkých vajec, sůl a  pepř, dle 
chuti pažitka

Jak na to:
Předehřejte troubu na 200 °C 
a olejem vymažte formu na mu-
ffiny. Oloupanou středně velkou 
sladkou bramboru nastrouhejte 
na hrubém struhadle a stejně na-
strouhejte i sýr. V míse smíchejte 
1/2 šálku strouhané sladké bram-
bory, 1/4 šálku sýru Čedar a 1/2 
polévkové lžíce česneku. Na každé 
dno muffinové formy dejte vrcho-
vatou polévkovou lžíci směsi. Na-
vrch každého muffinu vyklepněte 
vejce. Dochuťte solí a pepřem.

Pečte na 200° C 13–15 minut, 
nebo dokud vejce nejsou v poža-
dované konzistenci. Hotové muffi-
ny posypejte nakrájenou pažitkou. 
Ta vůně! Přeji krásné ráno.

Taťana Absolínová

Inzerce

              SVATEBNÍ SALON 
 
 

                 Půjčovna / Prodej / Šití na míru 
-  vlastní kolekce svatebních šatů 
-  chlapecké obleky 
-  dívčí šaty a sukně 
-  pánské doplňky (kravaty, šle, motýlek …) 
-  prodej/půjčení svatebních doplňků a dekorací    

                 LEDEN a ÚNOR  15 % sleva na půjčení šatů 
PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE NEBO PIŠTE PŘEDEM 
Tel.: 777 695 412        Hana Křivánková                  Klobásova 52 
www.angelstyle.cz         info@angelstyle.cz         vchod z ul. Kroupova 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě 
a dveře proti hmyzu.  
Hanák Tel: 604 850 396

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODE-
LOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na 
Vltavské 5. Volejte 737 405 554. 
Termín Vaší návštěvy domluví-
me ihned.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dve-
ří 350Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plo-
tů, zednické práce, tapetování. 
606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno-horak.cz, Brno, Lís-
kovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!
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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

www.vitadu.cz

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

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Expedienty 
– Pekařské výrobní dělníky
– Elektrikáře (vyučení v oboru, vyhláška 50/1978 Sb., praxe)

NABÍZÍME:
Práci ve stabilní prosperující společnosti, 5 týdnů 
do volené, finanční motivační bonusy, 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

JABLKA A 100% MOŠT PŘÍMO OD SADAŘE

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

čerstvé pečivo a uzeniny, čerstvá a nakládaná 
zelenina, sušené ovoce, výrobky z ovoce, 

těstoviny a veganské výrobky

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

Sleva až polovina 
z doplatku na recept. 
Pro každého.
Každý den.*

*Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální 
obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod 
Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis 
ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva 
byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku 
nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil 
na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, 
aby nedošlo k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení 
o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Lékárna Dr.Max
U pošty 14
Brno – Starý Lískovec

Otevírací doba
Po–Pá    7:30–17:30 hod.

Inzerce-50%-Brno_133-190x133mm.indd   1 1/3/18   11:58 AM

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

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

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

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


