
Dnes a denně jsme 
postaveni před 

potřebu se rozhod
nout. Rozhodujeme se 
od úplných maličkostí 
typu – co si dnes dám 
k obědu – až po zásadní 
věci, které ovlivňují náš 
budoucí život. A to jak v osobním, 
tak i ve veřejném životě.

Vaše soukromí rozebírat v žád
ném případě nehodlám. Právě 
proto se tomu totiž říká soukro
mí, protože zahrnuje osobní pro
stor každého člověka, do kterého 
nemá nikdo jiný přístup. A jsem 
přesvědčen o tom, že nikdo nemá 
právo rozebírat a pitvat osobní 
život druhého. Platí zde pravidlo, 
že každý by si měl udělat pořádek 
nejdříve sám u sebe (což nikdo 
nikdy nedokáže), protože je stále 
co zlepšovat, a až poté se může 
zaobírat druhými.

Platí ale také pravidlo, že každý 
člověk je za své rozhodnutí plně 
odpovědný a následky si nese sám.

Dnes mám na mysli rozhod
nutí, která ovlivňují budoucnost 
určitého společenství lidí a třeba 
i celého státu. Máme jedno takové 
rozhodování za sebou. Ano, správ
ně hádáte, pokud myslíte stejně 
jako já na lednové prezidentské 
volby. Nebudu zde vůbec hodnotit 
jednotlivé kandidáty na preziden
ta ani výsledek voleb. To již přede 
mnou udělali jiní a povolanější. 
Navíc, určitě se cítíte, stejně jako 
já, zahlceni různými „odbornými“ 
komentáři.

Spíše bych se chtěl zamyslet 
nad způsobem volby: jak se kdo 
rozhodoval, co každého z nás při 
rozhodování nejvíce ovlivnilo. 

Stejně jako vy, i já jsem 
se snažil rozhodnout co 
nejlépe, protože stejně 
jako vám, i mně záleží 
na budoucnosti naší 
společnosti a celé země. 
Chci totiž, aby mé děti 
žily v zemi, která dává 

každému osobní jistoty, svobodu, 
možnost seberealizace a osobního 
rozvoje. V zemi, která umožňuje 
lidem plnit si své sny. Možná si teď 
o mě myslíte, že jsem velký snílek, 
ale moc bych si přál, abychom se 
každým svým rozhodnutím něče
mu takovému přibližovali.

Ale abych se vrátil ke zmíně
né nedávné volbě. Chtěl jsem 
se rozhodnout správně, protože 
jsem si uvědomoval velikost své
ho rozhodnutí. A tak jsem hledal 
informace o jednotlivých kandi
dátech, kde se dalo. K největšímu 
objemu informací se samozřejmě 
člověk dostane na internetu, a ten 
jsem v hojné míře využíval. Chtěl 
jsem také znát názory druhých, 
a tak jsem pročítal mnoho diskuzí 
na sociálních sítích. A výsledek? 
Obrovský vnitřní zmatek, zděšení 
a názorová rozpolcenost. Zvláště 
před druhým kolem voleb jsem 
zaznamenal mnoho nenávistných, 
zesměšňujících a hrubých projevů 
vůči lidem s opačným názorem. 
Bylo mi z toho, mírně řečeno, velmi 
smutno. Vědomí, že žiji ve společ
nosti, která není schopna, nebo 
jen velmi málo schopna, respek
tovat názor druhého člověka, je 
velmi znepokojující. Absence úcty 
vůči člověku s jiným názorem byla 
hmatatelná, napětí se dalo krájet. 
Nakonec jsem nabyl pocitu, že se 
drtivá většina lidí rozhoduje na 
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Ze zápisníku místostarosty
Vážení spoluobčané ze Starého Lískovce, sousedé. O připra
vovaných velkých akcích, plánovaných pro naši městskou 
část na tento rok, vás v minulém čísle zpravodaje informoval 
pan starosta, a tak mi dovolte krátké zamyšlení z trochu 
jiného soudku.

základě emocí. Nerozhodují fak
ta a pravdy, ale emoce. Nejsem 
si jist, zda je to právě v případě 
volby prezidenta republiky dobře. 
V mnohých životních situacích se 
lidé rozhodují na základě emocí 
a uznávám, že emoce hrají v životě 
člověka velmi důležitou roli. Ne
jsme stroje, jsme lidé, kteří vnímají, 
cítí, žijí. Otázkou pak tedy zůstá
vá, kdy je dobré se řídit emocemi, 
a kdy je důležitější zapojit prostý 
rozum.

Na tuto otázku já neumím od
povědět. Možná však někdo ano. 
Omlouvám se, nechci zde ani ká

zat, ani moralizovat. Jen vás chci 
vyzvat k malému zastavení v kaž
dodenním shonu a k malému za
myšlení.

A znovu se proto vrátím na po
čátek své úvahy. Denně jsme nu
ceni dělat mnoho malých i velkých 
rozhodnutí, které nás více či méně 
trápí. A já vám všem přeji, abyste 
byli schopni dělat jen samá dob
rá a správná rozhodnutí. Zvláště 
ve věcech, ve kterých o něco jde 
a které jsou pro váš budoucí život 
důležité.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

17. března 2018
8 - 16 hod
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Zápisy do 1. tříd proběhnou na začátku dubna
Na základních školách ve Starém Lískovci odstartují v prv
ním dubnovém týdnu zápisy. Kam bude vaše dítě zapsáno, 
záleží na spádovosti jednotlivých škol. Spádovost stanovila 
rada městské části a najdete ji níže v článku. Na spádové 
škole má dítě nárok jít k zápisu.

Pokud nebude mít spádová 
škola kapacitu pro spádové

ho žáka, mohou si rodiče vybrat 
místo v libovolné základní škole, 
která volnou kapacitu má. Nabídku 
škol najdou rodiče na interneto
vých stránkách města Brna, rodiče 
pak do zvolené školy přihlásí dítě 
k zápisu. A jak se vybírají žáci ve 
školách s nedostačující kapacitou? 
V takovém případě o přijetí spádo
vého žáka rozhodne transparentní 
losování, na které dohlédnou čle
nové školské rady. Byť to vypadá 
tvrdě, jde podle vedení města 
Brna o nejobjektivnější a nejspra
vedlivější výběr. Doporučuje jej 
i ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy.

„Je opravdu nutné zdůraznit, že 
při nadcházejících zápisech tento 
scénář ve Starém Lískovci nehrozí. 
Kdo chce své dítě přihlásit na školy 
v naší městské části, tu možnost 
bude mít,“ ujišťuje starosta Vladan 
Krásný.

Odklad nachystejte už 
k zápisu

Pokud chcete pro své dítě žá
dat odklad školní docházky, měli 
byste mít podklady připravené 

už při zápisu. Budete potřebovat 
posouzení příslušného školského 
poradenského zařízení a odborné
ho lékaře nebo klinického psycho
loga – tyto dokumenty si musíte 
zajistit s předstihem, i když samot
nou žádost podáváte až v době zá
pisů, tedy od 1. do 30. dubna 2018. 
Nástup na základní školu takto 
mohou rodiče odložit nejpozději 
do roku, ve kterém dítě dovrší věku 
osmi let.

Brněnský web pomůže
Minulý rok zřídilo město Brno 

pro zápisy na základní školy webo
vou stránku zapisydozs.brno.cz. 
Rodiče na nich najdou všechny po
třebné informace včetně kontaktů, 
na které se lze obrátit s dotazy či 
pochybnostmi. Na stejném místě 
najdete i elektronickou žádost, 
kterou je třeba vyplnit a přinést 
k zápisu. Kromě žádosti je třeba 
k zápisu vzít i občanský průkaz 
rodiče a rodný list dítěte. Zápisu 
se letos účastní děti narozené od 
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Nada
né děti, které dovršily 6 let až po 
1. 9. 2012 mohou k zápisu, pokud 
mají doporučení pedagogicko
psychologické poradny a dopo
ručení dětského lékaře.

Jaký bude provoz mateřských 
škol o prázdninách?

V Lískovci přibyly nové  
kontejnery na elektroodpad

Letní prázdniny jsou sice ještě daleko, městská část už ale vypracovala 
přehled provozní doby mateřských škol o prázdninách. Během tohoto 

provozu je samozřejmě zajištěno stravování dětí.
Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v letních měsících 

je povinností, kterou stanovuje Vyhláška Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy č. 14/2005 Sb. Rozsah omezení či přerušení provozu pak 
stanovuje ředitel příslušné mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. 
Ředitel se také musí postarat o to, do kterých náhradních školek budou 
děti docházet po dobu omezení nebo přerušení provozu.

Ve Starém Lískovci přibyly v polovině února další kontejnery na drobné 
vyřazené elektrozařízení a baterie. Místním jsou nově k dispozici na 

pěti stanovištích:
1. ul. Vltavská 9: stanoviště separovaného odpadu
2. ul. Labská 3–5: stanoviště separovaného odpadu
3. ulice Kosmonautů 2–4: stanoviště separovaného odpadu 
4. ul. Klobásova 79 (u Tatranu): stanoviště separovaného odpadu
5. ul. Sevastopolská 5–6: stanoviště separovaného odpadu.
Nyní tak máme ve Starém Lískovci celkem 7 kontejnerů na drobný 

elektroodpad. Kontejnery lidem usnadní odevzdávání vysloužilých 
elektrospotřebičů a baterií v místě jejich bydliště, za každé sebrané kilo 
materiálu z červených kontejnerů navíc přispívají 1 korunu na podporu 
handicapovaných spoluobčanů – Nadačnímu fondu Rovná šance. Do 
kontejnerů ale nepatří zářivky a úsporky, tonery a velké domácí spotřebiče 
včetně televizí  a počítačových monitorů – ty máte možnost odevzdat 
zdarma ve sběrných střediscích odpadů.

Podle Asekolu končí stále až sedmdesát procent, což jsou stovky 
tun, drobného elektrozařízení ve směsném komunálním odpadu. Tedy 
bez využití buď ve spalovně nebo na skládce. Tento materiál lze přitom 
využít a recyklovat podobně, jako například plasty, papír nebo sklo.Více 
na: www.asekol.cz nebo www.cervenekontejnery.cz

Mgr. Jarmila Kaplanová, odbor všeobecný 

Prázdninový provoz školek:

  9. 7. – 22. 7. 2018  MŠ Brno, Bosonožská 4

23. 7. – 29. 7. 2018  ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10

30. 7. – 12. 8. 2018     MŠ Brno, Labská 7

13. 8. – 26. 8. 2018     MŠ Brno, Kosmonautů 2

Pro městskou část Brno-Starý 
Lískovec jsou termíny zápisů 
stanoveny takto:

ZŠ Labská, ZŠ Bosonožská:
Čtvrtek 5. 4. 2018, 14–18 hod.
Pátek 6. 4. 2018, 14–18 hod.

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny:
Čtvrtek 5. 4. 2018, 13–17 hod.
Pátek 6. 4. 2018, 13–17 hod.

Spádovost starolískoveckých 
škol a školek:

Mateřská škola Bosonožská 4: 
ulice Bosonožská, Irkutská, Jemel
kova, Krymská, Kurská, Kyjevská, 
Sevastopolská, Malešovská, Ma
lostranská, Točná

Základní škola a  mateřská 
škola Elišky Přemyslovny 10: 
ulice Čermákova, Elišky Přemys
lovny, Hermannova, Klobásova (do 
č. 40), Pod školou, Pšikalova, Svah, 
Šoustalova, U Leskavy

Mateřská škola Labská 7: ulice 
Labská, Mikuláškovo náměstí, Oso
vá, Vltavská, Palachovo náměstí

Mateřská škola Oderská 2: uli
ce Dunajská, Karpatská, Oderská, 
U pošty, Valašská

Mateřská škola Kosmonautů 
2: ulice Klobásova (od č. 41), Krou
pova, U hřiště. ul. Kosmonautů, 
Máchalova, Martina Ševčíka, Příčky
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Obnovené starolískovecké 
Ostatky měly velký úspěch
Obnovit starolískovecké ostat

ky jsme plánovali už dlouho, 
ale teprve letos se nám podařilo 
vše uskutečnit. Oslovili jsme sta
rolískovecké hasiče a společnými 
silami jsme začali s přípravami 
této akce. V sobotu 10. února se 
o čtvrt na deset sešly masky před 
hasičkou. V 9:30 vyšel průvod ma
sek s hudbou po Starém Lískovci 
 obcházel plánované zastávky, 
na kterých na něj čekalo bohaté 
občerstvení typické pro ostatky. 
K našemu překvapení se hlásili 
další majitelé rodinných domů 
a prosili o návštěvu masek s hud
bou před jejich domem. Hodinu 
po poledni průvod masek s hud
bou skončil. V takovém rozsahu se 
uskutečnil po desítkách let a měl 
velký úspěch.

Odpoledne jsme pak chystali sál 
sokolovny na večerní akci. Úderem 
sedmé hodiny večer už bylo vše 
dovezeno a připraveno a přichá
zeli první návštěvníci a masky. Při 

prvních taktech kapely EU!BURG 
se návštěvníci nesměle odhod
lávali k tanci, ale s postupujícím 
večerem byl taneční parket stále 
plnější. Soutěž v hasičské zručnosti 
vyhrála mezi ženami Martina Va
culová a mezi muži Pavel Minarčík. 
Nejhezčími maskami večera byl 
vyhodnocen „Bivoj“ a „Motýl Ema
nuel s Makovou panenkou“. Přesně 
o půlnoci pak začalo dlouho oče
kávané pochovávání basy, které 
mělo velký úspěch. Že se nám tato 
premiérová akce podařila, o tom 
svědčily spokojené tváře návštěv
níků i masek, kterých byla v sále 
většina. Děkujeme všem, kteří pro 
nás tento krásný zážitek ve Starém 
Lískovci připravili, zejména Orelské 
jednotě ze Starého Lískovce a SDH 
Starý Lískovec.

Josef Jaňura, 
starosta Orel Starý Lískovec

Karel Maršálek
starosta  SDH Starý Lískovec

Máte psa? 
Nezapomeňte na poplatek

S příchodem nového roku čeká majitele psů tradiční povin
nost zaplacení poplatku za psa, který je splatný do konce 
března.

Poplatek se liší podle počtu psů v domácnosti i podle toho, jestli pejska 
chováte v rodinném domě nebo v bytě. Sazba poplatku i nadále činí 

200 Kč u důchodců, 400 Kč v rodinných domech a 1 500 Kč v bytových 
domech. Za druhého a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %. Zcela 
osvobozeni od poplatků jsou držitelé průkazu ZTP/P a jeden rok nemusí 
platit ti, kteří si přinesli psa z útulku.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ BrnoSta
rý Lískovec, Oderská 4, nebo převodem na účet 1919022621/0100, 
variabilní symbol VS je číslo známky psa. Upozorňujeme, že ani letos 
nebudou zasílány složenky.

Pokud jste si pejska pořídili nově, máte na jeho přihlášení 15 dnů. 
Je třeba přijít osobně na úřad městské části s občanským průkazem, 
případně i s potvrzením o důchodu nebo invalidním důchodu. Po přihlá
šení psa dostanete evidenční známku, poplatek vám úředníci vyměří na 
pokladně. Podobná cesta čeká i ty, jejichž pes uhyne. V takovém případě 
musí na úřadě vrátit známku a případný přeplatek bude majiteli vrácen.

Zanedbat povinnosti se v tomto případě nevyplácí, majiteli může být 
vystavena pokuta a nedoplatky může městská část exekučně vymáhat. 
Bližší informace získáte na odboru finančním, tel. 547 139 204, u Martiny 
Vajbarové.

(red)

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2018.

Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití letošního 
výtěžku naleznete na: 

http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/ 

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
26,2 mil. Kč, což je téměř o 2,5 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci darovali do kasiček 2 386 037 Kč, 
což je o 400 tis. Kč více než loni.Trikralova

sbirka2  18

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka2  18

V Bohunicích a Starém Lískovci 

se vykoledovalo 89 750 Kč

DĚKUJEME VÁM!
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Na ZŠ Bosonožská se utkali 
mistři anglického slova

Beseda s autorem dětských hororů

Poděkování kuchyni

Ve vyučovacích hodinách Kon
verzace v  angličtině si žáci 

8. a 9. ročníku připravovali zadaná 
konverzační témata a pod vede
ním svých vyučujících uspořádali 
třídní kolo soutěže, kde předvedli 
své jazykové dovednosti. Na jed
notlivých konverzačních tématech 
se dohodli vyučující předmětové 
komise cizích jazyků, kteří také se
stavili hodnotící kritéria pro výběr 
těch nejzdatnějších řečníků. Vítě
zové třídních kol pak postoupili do 
školního kola konverzační soutěže 
v angličtině.

V jazykové učebně se 30. ledna 
nakonec sešlo osm soutěžících 

a každý z nich si vylosoval jedno 
téma, na kterém měl dokázat, na
kolik vládne anglickým slovem. Na 
téma měl plynule hovořit sám, ale 
čekaly jej také nahodilé otázky od 
všech vyučujících.

Vítěz postoupil do okresního 
kola, které se koná 22. února v CVČ 
Lužánky. A kdo půjde do Lužá
nek školu reprezentovat? Nejlé
pe konverzovali Tereza Kalábová 
z 8.A a Stanislav Hynk s Barborou 
Holanovou z 9.A. Všem moc blaho
přejeme a věříme, že se jim povede 
dobře reprezentovat naši školu 
i na brněnské úrovni soutěže.

J. Macháček, ZŠ Bosonožská

Poslední leden bývá ve školách 
nevšedním dnem proto, že 

všichni žáci obdrží školní zprávu 
o své pololetní práci. U nás ve škole 
byl navíc pro žáky čtvrtých, pátých 
a šestých ročníků ještě zpestřen 
o neobvyklou besedu se spisova
telem Janem Svitákem. Jan Sviták 
je autorem hororových příběhů pro 
děti. Setkání u nás ve škole autor 
odstartoval besedou se žáky: po
vídali si, co je třeba k tomu, aby 
napsali knihu nebo příběh. Vysvět

loval si s dětmi pojmy jako fantazie, 
múza a kreativita. Děti kladly otázky 
a zajímaly se o to, co vše předchází 
vydání knihy. Na besedu navázalo 
autorské čtení ze dvou knih Jana 
Svitáka (Luciferovo kopyto a Čerto
vo kopyto). Při jedné z ukázek byli 
nejmenší žáci zapojeni do děje – to 
když je autor vyzval, aby příběh do
plňovali o zvukové efekty. Dětem 
se beseda líbila a ukázky z knih se 
zaujetím poslouchaly.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská

Ráda bych poděkovala školní 
kuchyni při ZŠ Bosonožská 

9 za výbornou péči o děti i další 
strávníky.

S  potěšením sleduji vedoucí 
stravovacího provozu paní Hum
políčkovou, jak pracuje s profesio
nální odborností a hlavně s láskou. 
Když vyzvedávám oběd synovi, 
tak se vždy setkám s příjemným 
a vstřícným personálem. Paní ku
chařky jsou milé a velmi jim záleží 
na spokojenosti dětí. Neustále vy
lepšují receptury i výdej obědů.

Nově si děti mohou k obědu 
vybrat zeleninové saláty, ovoce 
či dezerty dle své potřeby. Také 
výběr nápojů se rozšířil. Nemohu 
si vynachválit pestrost svačinek 
i obědů, kde je možnost výběru 
ze dvou nabídek.

Kvalita i kvantita podávaných 
pokrmů je výborná i s ohledem na 
předepsané podmínky a normy 
zdravého stravování pro děti a mlá
dež. Výjimečností jídelny je obsluha 
pěkně oblečených studentů v uni
formě Střední hotelové školy. Děti 
se vzájemně učí etiketě a stolování. 
Na stolečku mívají pěkně prostřeno.

V dnešní uspěchané době si děti 
zaslouží péči o stravování ve škole, 
a rodiče si zaslouží, aby o jejich děti 
bylo pěkně a odborně postaráno. 
Děkuji paní Humpolíčkové a jejímu 
týmu za výbornou kuchyni. Vím, 
jak je tahle práce náročná, neboť 
je strávníků hodně a každý má jiné 
chutě a jiné návyky z domova.

Za mě a moji rodinu píšeme 
škole jedna!
spokojený rodič – nutriční specialista

          

Den otevřených dveří 26. 3. 2018 / 15.30-18.00 
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.  

Přijďte se podívat a promluvit si s učiteli, pracovníky  

školního poradenského pracoviště a vedením školy. 

Co Vás čeká : komentovaná prohlídka 

ukázka výuky anglického jazyka (16.00 a 16.30) 

ochutnávka ve školní jídelně (16.30-17.30) a další 

        

13. února Společně v lavicích
Děti ze spádových mateřských škol (MŠ Bosonožská a MŠ Kos-
monautů) se přijdou podívat do první třídy a zúčastní se výuky.

13. března
14. března

Zvířátka na farmě strýčka Donalda
Pro děti ze spádových mateřských škol připraví starší žáci do-
polední program tematicky zaměřený na zvířátka se zábavnou 
výukou angličtiny.

13. března Ukázková hodina v dyslektických třídách
Pro všechny zájemce z řad odborné i rodičovské veřejnosti, 
kteří budou mít možnost vidět práci speciálních pedagogů se 
žáky s poruchami učení.

5. + 6. dubna 
14–18 hodin

Zápis do první třídy
… jen se projdeme pohádkovou cestou.

od 5. dubna Příjem žádostí o přípravnou třídu 
Pro děti s odkladem povinné školní docházky

11. dubna
od 15.30 hodin

Zahájení edukativně stimulačních skupinek
Skupinky předškoláčků a jejich rodiče se budou scházet 1 × týd ně 
s cílem ZÁBAVNĚ připravit dítě na vstup do první třídy. Dosta-
ne se jim odborných rad od školní psycholožky a speciálních 
pedagožek…

18. dubna
od 8.30 hodin

Speciální olympiáda
Soutěž pro žáky s poruchami učení z brněnských škol.

Pro podrobnější informace navštivte po domluvě naši školu 
(547 218 242, 737 073 387), rádi se Vám budeme věnovat. 

Nebo navštivte www.zsbos9.cz

Informace pro 
rodiče nejen 
předškoláčků
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Klub důchodců nelenil: jen mezi lidmi je život!
V období letních prázdnin jsme 

se scházeli jen 1× za 14 dní – 
část svého času jsme věnovali 
Klubu důchodců a zálibám, část 
pak rodině a hlídání vnuků a pra
vnuků. I přesto jsme si užili pestrý 
program: prázdniny jsme zahájili 
na Brněnské přehradě v Bystrci, na
vštívili jsme také kostel a kostnici 
ve Křtinách, Líšeň, Mariánské údolí 
a podnikli jsme i výlet k Muchově 
boudě se zastavením v Eldorádu.

Oslavili jsme několikery naro
zeniny našich členek a potkali se 
i s ostatními vrstevníky z Klubů 
důchodců v Brně v Jundrově. S lé
kařem MUDr. Rostislavem Vyzulou 
jsme diskutovali na téma Jak se 
chovat ke svému zdraví a vyrazi
li jsme i do kina Lucerna na film 
Po strništi bos, který natočili otec 
a syn Svěrákovi.

Dvakrát do měsíce se setkáváme 
na tanečkách v Křenové ulici. Byli 

Nevypínejte počítač, 
aktualizujeme systém, 

hlásí festival Jeden svět
15. – 23. března 2018

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět, který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, opět 

míří do Brna. Tematicky obsáhlá nabídka padesáti dokumentů českých 
a zahraničních tvůrců přináší osudy lidí z mnoha zemí.

Letošní téma festivalu „Aktualizace systému“ odkazuje na to, že nejen 
počítače potřebují čas na to, aby zpracovaly všechny potřebné informace 
a mohly hladce fungovat. Život v informačním věku plném dezinformací 
a mediálních manipulací klade i na člověka vysoké nároky – rozlišovat, 
co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor.

„Zvykli jsme si volit jednoduchá a líbivá řešení a jednat pod vlivem 
emocí. Chceme, aby si diváci návštěvou kina mohli dovolit něco, na co 
v každodenním životě plném (dez)informací ze sociálních sítí není čas. 
Zpomalit a v klidu si vytvořit vlastní názor na konkrétní téma, podívat 
se na věci z různých úhlů pohledu a zasadit si je do kontextu,“ říká ko
ordinátor brněnského festivalu Dan Petrucha.

Letošní dokumenty nás zavedou mj. na Island, Ukrajinu i dalekou 
Sibiř, ale také do Indie, Sýrie či afrického Konga. Ukážou pracovní 
podmínky nejhůře placených zaměstnání, moderní technologie před
vídající zločin ještě dříve, než k němu dojde, dopady lidské činnosti 
na ekosystémy oceánů nebo odhalí šokující případ otroctví v neda
lekém Maďarsku. Festival nabídne i portréty bývalého slovenského 
premiéra Mečiara nebo vítěznou kampaň současného prezidenta 
USA Donalda Trumpa.

Vybrané dokumenty budou doprovázeny debatami s tvůrci a odbor
níky. Vstupenky lze koupit v kamenném i online předprodeji, fanouškům 
dokumentárních filmů nabízíme i letos festivalové karty umožňující 
poloviční slevu na vstupné. Festival je možné navštívit v Univerzitním 
kině Scala, sále B. Bakaly, Uměleckoprůmyslovém muzeu, Café Práh 
a Buranteatru.

Dan Petrucha, Liga lidských práv
koordinátor festivalu Jeden svět v Brně

www.jedensvet.cz/brno

jsme na Brněnském veletrhu na 
výstavě REHAPROTEX s přednáš
kou o zdraví, a také na vystoupení 
zpěvačky Nadi Urbánkové. Další 
návštěva nás zavedla do Bílého 
domu, kde se konala přednáška 
o Chytré lékárně. Později jsme sem 
zavítali ještě jednou – konala se tu 
přednáška na téma „Terapie a re
flexní autoterapie bolestí“. Den 
seniorů jsme slavili na Zelném 
trhu a pak s klubem v Žebětín
ském dvoře. Pravidelně také na
vštěvujeme taneční odpoledne 
v Bosonohách, kam jsme vždycky 
pozváni.

Rok 2017 se pomalu přiblížil ke 
svému konci, ale my jsme se na
dále setkávali na společenských 
akcích, neboť mezi lidmi je život! 
Pro Svátek všech svatých si jedna 
z členek našeho Klubu důchodců 

připravila ozdobné květináčky na 
hrob. Stačili jsme navštívit také 
taneční zábavu v Bosonohách, 
nebo tanečky v Křenové ulici. Naše 
přítomnost na „světelné show“ na 
náměstí Svobody v Brně byla také 
velkým zážitkem. Neminuli jsme 
ani Kateřinskou zábavu v Bohuni
cích, kam jsme byli pozváni.

Také v  naší městské části se 
rozsvěcoval vánoční strom: ty 
rozzářené oči všech dětí jsou ne
zapomenutelným zážitkem. Na 
Dominikánské náměstí jsme se 
vydali na koncert studentů JAMU. 
A pak už přišlo každoroční setkání 
s představiteli naší městské části, 
se kterými jsme si popřáli hlavně 
pevné zdraví, ale také mnoho štěs
tí, akcí a úspěchů do roku 2018.

Libuše Medková, Klub důchodců 
Starý Lískovec
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Gourmet
Krevety s chřestem 

v balíčku

Šikovné ruce Ozdoba na ubrousky

Tento měsíc je ve znamení Ryb. 
Lidé narození v tomto měsíci 

milují rodinu a rodinné oslavy. Tak 
jim připravte překvapení v podobě 
pěkně upraveného stolu s ubrous
ky ozdobenými papírovými ryb
kami.

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

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

 � Pronájem pro oslavy www.oslavto.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.maliribrnohorak.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.

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

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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ. Tel. 608 880 107.

 � Pro babičku hledáme menší byt (1+kk až 2+1) 
v blízkosti FN. Máme hotovost. Tel: 739 586 722.

 �Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší v St. Lískovci. 
Cenu respektujeme. Prosím, nabídněte! 
T: 604 508 585.

 �Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 
50 km od Brna. Tel.: 602 102 038.

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

Také se vám stýská po letním 
grilování? Venku je sice ještě 

zima, ale domácí gril v  troubě 
a krevety v balíčku tu náladu sko
ro navodí. Rychlé, snadné a svěží.

Ingredience na 4 porce:
700 g loupaných krevet (hmotnost 
po rozmrazení), 400 g zeleného 
čerstvého chřestu (může být i ste
rilovaný), 2 lžíce suchého bílého 
vína nebo kuřecí vývar, 4 lžičky 
sekaného česneku (4 stroužky), 
2 lžičky citrónové kůry, 6 lžic más
la nakrájeného na malé kostky, 
1 1/2 lžíce čerstvé citrónové šťávy, 
2 lžíce nasekané čerstvé petrželky
sůl a čerstvě mletý černý pepř

Jak na to:
Předehřejte gril na 220 stupňů. Při
pravte si 4 listy alobalu o rozměru 
30 cm. Rozdělte krevety do středu 
balíčků, vedle po délce fólie polož
te chřest. Přelejte každý balíček 
1/2 lžící bílého vína. Posypte čes
nekem. Ten je tu důležitý, tak jím 
nešetřete. Na jeden balíček dejte 
lžičku nasekaného česneku. Při
dejte strouhanou citronovou kůru, 
dochuťte solí a pepřem. Rozdělte 
kousky másla rovnoměrně mezi 
balíčky na krevety a chřest. Zabalte 
ne příliš těsné balíčky, aby teplo 
uvnitř mělo prostor k prohřátí. 
Grilujeme asi 9–10 minut. Balíčky 
opatrně rozbalte a pokapejte cit
ronovou šťávou. Můžete přidat ke 
každé porci klínek citronu na do
chucení. Posypeme pewtrželkou.

Taťana Absolínová

Inzerce

Pozvánka

Co potřebujete: reliéfní papír (220 g), nůžky a řezák, ubrousky

Jak na to: Rybu si zvětšete pomocí kopírky na délku 10 cm. Obkreslete 
ji na tuhý papír a vystřihněte. Řezákem prořízněte naznačené otvory 
a kancelářskou děrovačkou udělejte rybě oko. Otvorem v těle ryby 
protáhněte složený ubrousek. Tak ať se rodinná sešlost zadaří!

Taťana Absolínová

Milí Starolískovečtí občané, zveme Vás i všechny zájemce o his
torii Brna na přednášku brněnských archeologů J. Grunsei

sena, V. Kolaříka a L. Sedláčkové: Pozoruhodné výsledky arche-
ologického výzkumu pravěkého a raně středověkého sídliště 
a novověkého hřbitova na Vojtově ulici v Brně. Přednáška je 
doprovázena bohatou obrazovou dokumentací, koná se 7. března 
v přednáškovém sále Moravského zemského archivu na Palachově 
nám. č. 1. Začáteak je v 15.00 hodin. Těšíme se na Vás.

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057
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Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

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

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Něco se chystá.

A bude to kulaté!
Celkem vylosujeme 130 klientů, kteří získají 

1 rok služeb ZDARMA.

netbox slaví

děkujeme w.netbox.cz/liskovecww
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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
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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

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

PRAČKA
ZWY 61025 WI,  A++

CHLADSERVIS.CZ
Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

INSTALUJEME A NEFUNKČNÍ 
ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

5.990 Kč

A++, 6 kg, 1000 ot./min.

+ 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

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

KONTAKT: 739 072 290

Restaurace Harmonie v Zastávce u Brna hledá
číšníka/servírku na HPP. Nástup možný IHNED!

Praxe vítana, není podmínkou.
Důležité je příjemné a profesionální vystupování.
Strava, nápoje, zázemí sportoviště a sauna 
ZDARMA!
Vyšší hodinová mzda navýšená o spropitné.   


