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Vážení spoluobčané, máme po 
komunálních volbách v naší 

městské části. Upřímně přizná
váme, že jsme skrytě věřili, že 
výsledky naší práce voliči ocení. 
Ale tak vysoký výsledek jsme ne
čekali ani v nejhezčím snu. Oproti 

minulým volbám jsme si výrazně 
polepšili. ODS o tři mandáty, KDU
ČSL o jeden mandát. Díky tomu 
jsme společně získali pohodlnou 
většinu v zastupitelstvu městské 
části. Za to patří velký dík vám, 
voličům. Velmi děkujeme, že jste 
nám umožnili pokračovat v tom, 
na čem už léta pracujeme, tedy 
na ještě krásnějším a přívětivějším 
Starém Lískovci. Opět se ukázalo, 
že voliči dokáží ocenit práci pro 
městskou část, a i přes svoje ce
lostátní politické preference na 
komunální úrovni volit ty, kterým 
věří – za to jsme velmi rádi. Také 
se potvrdilo, že negativní, útočná 
a zákeřná kampaň nikam nevede.

Vážení spoluobčané, ještě jed
nou přijměte naše upřímné podě

kování a věřte, že té silné podpory, 
které se nám od vás dostalo, si 
velmi vážíme a uděláme vše proto, 
abychom vás nezklamali.

Váš starosta Vladan Krásný
Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Poděkování voličům
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Členové jednoty Orel Brno
Starý Lískovec oslavili sto 

let od založení Československa 
zasazením lípy – symbolu české 
státnosti. Strom koupili v Tuřanech 
a zasadili 22. září v zeleném pásu 
v prostoru mezi základní školou 
Bosonožská a trafostanicí u více
účelového hřiště. Současně byla 
objednána i  pamětní deska se 
jménem dárce.

Akce proběhla v rámci oslav Dne 
radnice, při kterém si mohli obča
né Starého Lískovce zasportovat 
na vícegeneračním hřišti v Boso
nožské ulici. Všichni příchozí si užili 
také bublinovou show, ochutnáv
ku vín, dětské dílničky, atrakce, 
soutěže o ceny i koncert zpěváka 
Braňa Poláka a rappera Suverena. 
Děkujeme členům orelské jednoty, 
kteří lípu zasadili, i všem, kteří se 
na pořádání Dne radnice podíleli.

Josef Jaňura, starosta jednoty 
Orel Brno ‑Starý Lískovec

Nová lípa připomíná sto let Československa
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Výsledky voleb ve St. Lískovci Jen vy rozhodnete!
poř. 

č.
Název volební strany Počet hlasů počet 

mandátůabs. %
1 Česká strana sociálně dem 

okratická
4 958 6,23 1

2 Občanská demokratická strana 32 248 40,52 10

3 NK společně pro Starý Lískovec 4 128 5,19 1

5 ANO 2011 13 664 17,14 4

7 KDUČSL 13 182 16,56 4

8 Komunistická strana Čech  
a Moravy

4 726 5,94 1

ČSSD ANO 2011
1. Květuše Doležalová 320 1. David Růžička 693

ODS 2. Michal Němeček 687

1. Vladan Krásný 1896 3. Pavel Šimánek 673

2. Kateřina Kottová 1610 4. Marek Čáp 677

3. Miloslav Jůzl 1570 KDU-ČSL
4. Taťana Absolínová 1576 1. Jiří Dvořáček 978

5. Ivan Mokrý 1553 2. Stanislav Skřička 697

6. Jan Turčínek 1594 3. Jan Šmídek 641

7. Kamila Horáčková 1568 4. Jan Zlámal 624

8. Aranka Nováková 1539 KSČM
9. Jiří Filip 1532 1. Rostislav Maleňák 258

10. Božena Malová 1514

NK společně pro St. Lískovec
1. Petr Hudlík 232

Děkujeme všem občanům MČ Brno-Starý Lískovec, kterým nebyl 
osud městské části lhostejný a vyjádřili svůj názor ve volbách.

Zvolení členové zastupitelstva MČ BrnoStarý Lískovec a počet hlasů 
ve volbách v r. 2018

Na začátku září proběhlo další letošní vítání starolískoveckých občánků. 
Štěstí do života jim popřál starosta Vladan Krásný. Pokud se chcete se 
svým děťátkem zúčastnit tradičního obřadu Vítání občánků, je třeba 
zapsat je do seznamu nově narozených dětí. Městská část totiž infor‑
mace o narození dětí automaticky nedostává. Kontaktovat můžete 
Márii Liptákovou na emailu Maria.Liptakova@staryliskovec.cz, nebo 
telefonicky na čísle 606 318 474.

Oslavy života

Přidejte se k hasičům
Do zásahové jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Brno StarýLískovec nyní přijímá
me nové členy. Naše jednotka je zařazena do 
kategorie typu JPO 5 – to znamená, že jsme 
24 hodin denně připraveni do deseti minut 
od vyhlášení poplachu vyjet k mimořádným 
událostem. Ročně naše jednotka zasahuje prů
měrně u více jak třiceti událostí. Mimo jiné se 
naši členové účastní také pravidelných školení 
a cvičení, která jsou pro každého člena jednotky 
povinná.

Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů 
potřebují, a splňuje níže uvedené podmínky pro přijetí:

 – trestní bezúhonnost
 – minimální věk 18 let
 – dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kontrola u obvodního lékaře)
 – dobrá fyzická zdatnost
 – zodpovědnost a ochota pomáhat druhým
 – chuť pracovat
 – bydliště ve Starém Lískovci nebo v okolí
 – ochota jezdit na školení, výcviky atd.
 – výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C

Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte mezi nás. Stačí 
zavolat a domluvit si schůzku na tel. 737 474 392. Rádi uvítáme každého 
zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam, odkud ostatní 
utíkají“.

I ty můžeš být tím, kdo zachrání lidský život nebo uchrání majetek 
před přírodními živly!

Druhý ročník participativního 
rozpočtu Dáme na vás je ve 

svém finále. Od 1. do 22. listopa-
du můžete vybírat mezi 64 projek
ty z 19 městských částí, které na
vrhli přímo obyvatelé města Brna. 
Hlasovat můžete na damenavas.
brno.cz z pohodlí vašeho domova 
nebo na všech pobočkách Knihov
ny Jiřího Mahena. K dispozici pro 
hlasování budete mít 5 kladných 
hlasů a 2 záporné. Jednomu pro
jektu můžete udělit až 2 kladné 
hlasy. Šanci uspět mají projekty 
s největším počtem hlasů až do 

vyčerpání částky 30 milionů korun. 
Kdo nemá rád elektronické hlaso
vání na webových stránkách, může 
ve středu 14. listopadu od 10.00 do 
18.00 hlasovat fyzicky v Knihovně 
Jiřího Mahena na Kobližné.

Městská část Brno Starý Lísko
vec má ve finále projekt „Rodinné 
víceúčelové hřiště Lískováček“. 
Prohlédněte si videospot tohoto 
projektu, ale i dalších, na faceboo
kové stránce Dáme na vás. Hlasuj
te pro své favority! Dáme na vás!

Kancelář participace



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czŘíjen 2018 3

Nové rodinné hřiště Lískováček může vzniknout už příští rok

Malí tanečníci sklidili na vinobraní bouřlivý potlesk

Mezi téměř 13 tisíci obyvateli 
Starého Lískovce je nespo

čet rodin s malými i odrostlejšími 
dětmi. Když jsem byl malý, hrá
val jsem si vždycky „za barákem“. 
Mnozí si jistě pamatujete kolotoč 
ve tvaru koule a systém jedno
duchých prolézaček. Na asfaltové 
ploše jsem se naučil jezdit na kole. 
Hřiště ve vnitroboku ulic Dunajská 
a U Hřiště bylo tehdy jednoduché, 
ale funkční. Dnes je zanedbané 
a především nevyužité. Přitom ne
daleko je restaurace, vinárna, ka
deřník, tedy prostory, kde to žije… 
Jako občan Starého Lískovce jsem 
se rozhodl, že s tím něco udělám. 
Rád bych totiž, aby si můj čerstvě 
narozený syn i ostatní děti měly 
kde hrát. A moc rád bych poznal 
své sousedy a někdy si prostě jen 
tak sedl zase „za barák“.

Do projektu „Dáme na Vás“ MMB 
jsem přihlásil projekt rodinného 
hřiště Lískováček. S pomocí profe
sionální architektky jsem se poku
sil do nápadu zahrnout všechno, 
co nám v Lískovci doposud chybí. 
V rámci hřiště je proto navržená 
zóna s nerezovým grilem ukrytým 
za terénním valem, kde by moh
la probíhat sousedská setkávání. 
Není umístěná pod balkony, ale 
tak, aby nic nerušilo obyvatele 
domů. V centru hřiště by vznikl 
altán, s „anti vandal“ houpacími 
sítěmi. V přední části najdete herní 
prvky pro nejmenší, vedle work 
out  neboli venkovní posilovnu, 

a základní parkour překážky pro 
mládež. K  tomu ruské kuželky, 
veselé lavičky, labyrint. V návrhu 
hřiště je zkrátka pro každého něco. 
Projekt je s pomocí architektky 
připraven naprosto reálně.

Od 15. října do 9. listopadu 
se můžete na náměstí Svobody 

seznámit nejen s projektem naše
ho hřiště, ale také s „konkurencí“. 
Město má na podporu projektů 30 
milionů a rodinné hřiště Lísková
ček chce z této částky ukrojit téměř 
rovné 3 miliony. To je maximum 
pro jeden návrh. O vítězství pak 
mohou rozhodnout všichni ob

čané s trvalým pobytem v Brně. 
O celé realizaci hřiště, pokud bude 
projekt mezi vítěznými, rozhoduje 
město Brno, tedy magistrát.

Naše městská část myšlenku 
hřiště „Lískováček“ podporuje, 
a také proto byl projekt označen 
jako plně proveditelný. Nejdůle
žitější je však podpora od vás. Již 
22. října se od 17.00 uskuteční 
na Nové radnici tzv. Medailové 
setkání. Zde uvidíte návrh hřiště 
a můžete mu udělit „bod“. Dáte 
mi tak možnost představit pro
jekt širšímu množství lidí. Největší 
podpora pak bude potřebná od 
1. listopadu, kdy se na webových 
stránkách damenavas.brno.cz 
spustí hlavní hlasování. V tom je 
potřeba nasbírat co nejvíce hlasů. 
A rozhodnout můžete vy všichni.

Abych projekt a jeho myšlen
ku podpořil co nejvíce, pořádám 
26. října na hřišti (za Dunajskou 
25) „První sousedský MINI festi-
val“. Rád bych dokázal, že i v rámci 
sídliště můžeme znát své sousedy, 
zlepšit vzájemné vztahy a nebýt 
lhostejní vůči svému okolí. Akce 
se uskuteční od 17.00 do 21.00 
a připraveno bude ZDARMA jíd-
lo od šikovných sousedů a pivo 
i limonáda za ceny dávno minulé 
(15 a 11 korun). Přijďte prosím po
jíst, popít, zazpívat, zahrát, anebo 
jen popovídat. 

 Jiří Filip ml. 
(36 let, občan Starého Lískovce) 

Naše sokolovna opět ožila hud
bou, tancem a zpěvem, když 

v podvečer 6. října hostila tradiční 
Starolískovecké vinobraní, které se 
koná k výročí posvěcení kostela 
sv. Jana Nepomuckého.

Po slavnostním zahájení zazně
ly první tóny cimbálové muziky 
„Kyničan“ a dechovky Hovorané. 
Očekávané společné vystoupení 
chasy a krojovaných dětí z taneč
ního kroužku začalo před zcela 
zaplněným sálem. Naši tanečníci 
zatančili pásmo lidových tanců 
z Brněnska, a to „Nevěrná, Šotyš
ka, Zahradník a Pšenka“, s velkou 
radostí a nadšením. Sál je pak od
měnil bouřlivým potleskem.

Oblíbenou soutěž v natahování 

vína koštýřem o láhev šampaň
ského vyhrála v  kategorii žen 
paní Barbora Szábóová, zatímco 

mezi muži dominoval Jan Turčí
nek ml. O půlnoci byla rozdělena 
bohatá tombola, odkud si výherci 

odnášeli hlavně řadu kvalitních 
značkových vín, sladkosti, ale také 
hlavní cenu – uzenou hlavu čuníka. 
V tanci a zpěvu se pokračovalo až 
do časných ranních hodin.

V neděli 7. října pak byla slou
žena slavnostní mše v  kostele 
sv. Jana Nepomuckého za účasti 
krojovaných dětí a chasy.

Rádi bychom poděkovali ze
jména orelské jednotě ze Staré
ho Lískovce, za finanční podporu 
městské části Brno Starý Lískovec 
a statutárnímu městu Brnu, všem 
sponzorům a také všem, kteří se 
podíleli na zajištění a přípravě této 
krásné kulturní akce.

Josef Jaňura, starosta jednoty 
Orel Brno ‑Starý Lískovec
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Prvňáčci z Labské se seznámili na zábavném odpoledni

V Bosonožské se volilo do školního parlamentu

Špioni na Bosonožské

Noví žáčci 1. tříd na ZŠ Labská 
si 6. září užili zábavné odpo

ledne. Hlavním cílem odpoledního 
adaptačního programu na školním 
hřišti bylo usnadnit dětem vstup 
do školy, seznámit je s novými 
spolužáky a umožnit jim navázat 
nové kamarádské vztahy. Také 
rodiče měli možnost blíže poznat 
pedagogy a spolužáky svých dětí.

Prvňáčci přišli v doporovodu 
svých rodičů a sourozenců, všech
ny přítomné přivítal pan ředitel 
s paní zástupkyní a třídními uči
telkami. Pro děti bylo připraveno 
několik stanovišť, na kterých plnily 
nejrůznější úkoly: skládaly puzzle, 

s rodiči poměřily síly ve skákání 
v pytli, vydaly se po stopách Yetty
ho, starším spolužákům nastřílely 
mnoho branek ve florbale a zažily 
i další výzvy.

Za odměnu si prvňácci odnesli 
diplom a malý dáreček a po vy
dané námaze se s chutí pustili do 
opékání špekáčků a ochutnává
ní dobrot, které připravily jejich 
maminky. Rodiče s dětmi tak do
stali příležitost potkat se s učiteli 
a vychovateli mimo školní lavice. 
Děkujeme všem za hojnou účast 
a věříme, že setkání si všichni užili 
a že jsme nastavili pozitivní atmo
sféru pro vzájemnou spolupráci.

Na začátku školního roku se ve školních 
lavicích ZŠ Bosonožská diskutuje, kdo 

bude tento rok zastupovat třídu v parla
mentu. Letos v září to bylo podobně: nové 
vedení školního parlamentu zorganizovalo 
s mnohými loňskými členy volby.

V každé třídě si během třídnické hodiny 
žáci zvolili dva parlamentáře a jednoho 
zástupce. Letos však volby zaznamenaly 
jednu podstatnou změnu, která se týkala 
deváťáků: ti si při této příležitosti natréno
vali, jak to chodí u oficiálních voleb v České 
republice. Voličský průkaz, hlasovací lístky, 
plenta a volební urna  tím vším si nejstarší 
žáci školy úspěšně prošli během určené 
vyučovací hodiny. Po tomto důstojném 
aktu proběhla na závěr kratičká rozprava 
na téma: „Proč je důležité chodit k vol
bám?“ Žákovský parlament tak letos tvoří 

34 parlamentářů a 17 zástupců.
Na první povolebním setkání se zvolení 

zástupci tříd navzájem seznámili se svými 
představami, jak by měl letos parlament 
pracovat a které akce by parlamentáři rádi 
zorganizovali nejen pro sebe, ale i pro žáky 
školy. První velkou seznamovací akcí bylo 
mimořádné zasedání parlamentu, které 
bylo spojené se společným přespáním ve 
škole. Součástí akce byly hry zaměřené na 
poznání nových členů a stmelení kolekti
vu. Nechybělo ani klasické zasedání, při 
kterém žáci prodiskutovali nadcházející 
akce a jejich podobu. Vrcholem pak byla 
tématická noční úniková hra v prostorách 
školy, na jejímž konci proběhla debata na 
téma:  „Co dělat během a po přepadení“. 

V. Holík a H. Šašinková, ZŠ Bosonožská

Léto je každoročně nejlepším 
ročním obdobím. No proč asi? 

Protože máme ty skvělé a vytou
žené prázdniny. A protože někteří 
z nás se na konci června se ško
lou neradi loučí, hned třetí týden 
v červenci jsme si dali za odměnu 
příměstský tábor, který probíhal 
u nás na Základní škole Bosonož
ská již potřetí.

Skvělých pět dní jsme strávi
li s dětmi ve špiónské akademii. 
Vyzkoušeli jsme si šifry na velké 
šipkované v Těsnohlídkově údolí, 
pátrání po ztracených zvířatech 
ze zoologické zahrady ve Vyško
vě, překonali strašlivou bouři na 
Sirotčím hrádku na Pálavě i stezku 

odvahy mezi Dunajovskými kop
ci. No zkrátka a dobře, po týdnu 
dřiny se z nás stali špioni  profíci 
jaksepatří. A co je nejdůležitější, 
vypátrali jsme si skvělé odměny.

Velké poděkování patří jak ve
dení ZŠ Bosonožská za možnost již 
potřetí tento tábor uspořádat, tak 
vedení ZŠ Dolní Dunajovice za po
skytnutí prostor k dvoudennímu 
výletu. Děkujeme samozřejmě ro
dičům za podporu a hlavně dětem, 
protože s nimi je největší radost se 
do obdobných akcí pouštět stále 
zas a znova.

Kolektiv pedagogů 
ŠD, ZŠ Bosonožská, září 2018
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Senioři si užili barvy vzácných papoušků 
i melodie skupiny Javory

Podzim v Lince začal od podlahy

Většina z  nás má papoušky 
spojeny s tropy, sluníčkem, 

vlhkem a horkem. Mnoho druhů 
papoušků je ale schopno přežívat 
venku a dokonce hnízdit i v našich 
klimatických podmínkách. A prá
vě ty poutají největší zájem našich 
chovatelů. 

Klienti z Domova pro seniory 
na Mikuláškově náměstí se 

v půlce září vypravili na takové 
krasavce podívat. Do papouščí zoo 
v Bošovicích, jediné svého druhu 
v Evropě, nás doprovodili i mladí 
dobrovolníci z organizace Adra.

V ptačí říši nás přivítala příjemná 
průvodkyně a vysvětlila nám, že 
v současné době v zoo žije na 200 
kusů a přes 50 druhů papoušků. 
Ani ohlušující křik nás neodradil 
od pozorování exotických Papou
šíčků brýlatých, Ary vojenské, me

xické, zelenokřídlé, červenouché 
a arakandy, nebo třeba papoušků 
kakadu. Pozornost si vyžádal i nej
oblíbenější druh v lidské péči – 
papoušek žako, který má známý 
talent v napodobování a učení se 

Letošní školní rok začal v Lince pěkně od podlahy. Vlastně od podlah: 
během celého září se vyklízelo, bouralo a opravovalo. A první říjnový 

týden se schůzky kroužků dětí i cvičení pro dospělé uskutečnily v novém. 
Za nové podlahy v Lince děkujeme městské části Starý Lískovec.

Nové jsou kromě podlah také některé kroužky. Pokud máte doma 
malého kutila, kterého zajímají všemožné motorky, žárovky a pípátka, tak 
třeba právě na něj čeká naše Elektrodílna. A zatímco nová sezóna kroužků 
už naplno vypukla, my pro vás připravujeme tradiční Uspávání zahrady. 
Letos se na vás bude náš zahradní skřítek těšit 9. listopadu odpoledne 
a určitě nachystá dětem zapeklité úkoly.

Krásně vybarvený podzim přeje Linka.

Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. – úterý 30. 10. 
Vánoční prázdniny: od soboty 22. 12. do středy 2. 1. 2019 včetně. 
Vyučování začne 3. 1. 2019.
Pololetní prázdniny: v pátek 1. 2. 2019
Jarní prázdniny: 11. 2.–17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. 2019
Školní rok 2018/2019 končí v pátek 28. 6. 2019 
(Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019.)

Organizace školního roku 2018/2019

Nemocní či sami? Využijte 
službu Tísňové volání

Středisko služeb pro osoby se  
sluchovým postižením  audiohelp z. s. 

Upozorňujeme občany, že máme stále volnou kapacitu pro zájemce 
o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený se

niorům a lidem se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. 
Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto lidí a snížení jejich obav, 
že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a 
nedovolají se pomoci.  

Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místem, kde 
obdržíte veškeré informace je Odbor sociální péče MMB (Socio-info 
point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář zájemce obdrží na místě nebo 
si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz. 

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

V centru města Brna, na ulici Běhounská 2/22 v pasáži Typos, se nachází 
středisko služeb pro osoby se sluchovým postižením AUDIOHELP z.s. 
Hlavním cílem je pomáhat našim uživatelům překonávat obtíže spojené 
se ztrátou sluchu – konkrétně se zaměřujeme na osoby nedoslýcha
vé, seniory. Rádi zodpovíme vaše dotazy a poradíme, jak postupovat 
v určitých situacích – vyšetření sluchu, předání kontaktů na lékařská 
pracoviště, jak získat sluchadlo nebo i  jiné kompenzační pomůcky, 
např. bezdrátové zařízení na poslech televize, zesílený telefon, vibrační 
budík či signalizace bytového zvonku nebo telefonu. Některé z nich je 
možné zapůjčit k osobnímu vyzkoušení. Dále provádíme základní servis 
sluchadla (vyčištění tvarovky, výměna hadičky). Službu je také možno 
poskytnout přímo v domácím prostředí pro klienty těžko pohyblivé 
a imobilní. Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 541 240 381 nebo 
prostřednictvím e mailu na adrese: cknh.audiocentrum@seznam.cz. 
Otevírací doba střediska je PO, ÚT, ST 8.00–15. 00 hodin a ČT, 8.00–12. 00. 
Na středu a čtvrtek je nutné se telefonicky objednat, jedná se o dny 
výjezdů za klienty.

Mgr. Zuzana Kisely, sociální pracovnice

slov. Výletníky pobavil pozdravy 
čau, ahoj, a také se představil jako 
Žako.

Na výlet do papouščí zoo nám 
vyšlo slunečné počasí, a kromě po
hody a přátelských a empatických 

lidí jsme si užili také příjemného 
posezení na terase Cafe Kakadu.

V první podzimní týden mezi 
nás pak již počtvrté zavítala známá 
brněnská kapela Javory. Souroze
necká dvojice Hana a Petr Ulrych
ovi spolu s Kateřinou Štruncovou 
spolehlivě zvedli náladu všem 
v zaplněném společenském sále 
našeho domova. Nezaměnitel
ný hlas Hany a bohatá hudební 
tvorba Petra vynikaly v úžasných 
písních, které na housle dopro
vodila právě Kateřina Štruncová. 
Závěrem krásného koncertu jsme 
Javorům popřáli, aby v jejich ko
runách stromů vyrůstaly nové 
a nové lístečky originálních „javo
rovských“ písní, které potěší tisíce 
srdcí jako doposud.

Libuše Matějková, Ergo
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Šikovné ruce
Podzimní dekorace

Je to jeden z  mých oblí
bených kuřecích receptů. 
Lahodnou chuť tomuto 
jídlu dodávají nejen jablka, 
ale i česnekovo bylinková 
marináda. Vždy používám 
čerstvé bylinky  rozmarýn, 
tymián a šalvěj. A protože 
je všechno pečené dohro
mady, jednotlivé přísady se 
během pečení krásně spojí 
do dokonalé chuti. Určitě 
recept vyzkoušejte.

Doba přípravy: 20 minut
Doba vaření: 30 minut
Celkový čas: 50 minut

Ingredience: 
5 ks kuřecích stehnen, 
4 lžíce olivového oleje, 
1,5 polévkové lžíce červeného ví
nového octa, 
3 stroužky drceného česneku, 
1 polévková lžíce čerstvého tymi
ánu, šalvěje a rozmarýnu, 
sůl a čerstvě mletý černý pepř, 
1 velký sladký brambor nakrájený 
na 2 cm velké kostičky, 
500 g růžičkové kapusty nakrájené 
na poloviny, 
2 středně velká sladká jablka na
krájená na měsíčky asi 2 cm tlusté, 

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

 � JÓGA PROTI STRESU, relaxační 
cvičení, pro všechny věkové kate
gorie, St. Lískovec, ZŠ El. Přemy
slovny 10, říjen – květen, www.
joga brno.webnode.cz, jsanco
va@ensomail.cz, tel. 775 608 971, 
přihlášky předem do naplnění 
kapacity.
 � ITEVO, Kamenice 2, BRNO hle-
dá topenáře, instalatéry. Info: 
602 741 25960 itevo@itevo.cz.

 � Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, dvířka skříňky a pracovní 
desky na míru. Vrba 603438707.

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOO
KŮ tel. 608 880 107.

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

 � Pronájem pro oslavy www.
oslavto.cz

 �  Vodoinstalatér tel: 602 861 402.
 � Kvalitní čištění koberců, čalou
něného nábytku a matrací, úklid 
domácností, mytí oken, žehlení, 
objednávky nákupů po telefonu, 
drobné práce v domácnosti… to 
vše Vám nabízí A Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199  
na všem se domluvíme.

 �Opravím počítač / seřídím. 
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 �Nová služba ve vašem městě 
a -nanas.cz poskytuje služby 
pečovatelky v prostředí vašeho 
domova. Pomůžeme s hygienou, 
s přípravou stravy, nákupem, 
úklidem, doprovodem k  lé
kaři atd. www.a nanas.cz, tel: 
602 103 103.

Inzerce

Gourmet
Podzimní kuře

VYMĚNÍM OB 2+1 (75m2) V ŽABOVŘESKÁCH 
(U Šelepky) za 3+1 - 5+1 VE STARÉM LÍSKOVCI. 
nabídky na: milan7878@seznam.cz 

 

Pedikúra 
Tereza Hošková 

Starý Lískovec 
Irkutská 3 

   777 098 284 3  

  POSILOVNA
  2 TURBOSOLÁRIA
  SKUPINOVÉ LEKCE
  INDOORCYCLING
  STOLNÍ TENIS, BOX
                      OTEVŘENO :  po - pá  9   - 21.30
                                                 so - ne  15 - 20.30
  Labská 27, 62500 Brno,  tel.547 353 249, 774 669 568
  www.fitness-petra.euweb.cz,  facebook Fitness Petra
                                fitnesspetra@seznam.cz
 Hledáme cvičitelky sál.lekcí a instruktory indoorcyclingu!

Venku je tak krásně, příroda je 
plná barev a stromy se ohýbají 

pod tíhou úrody jablek. Nasbírala 
jsem si pod stromem nedaleko na
šeho domu spadaná planá jablka. 
Doma jsem z nich udělala tento 
super snadný věnec.

Potřebujete kus silného drátu 
(přibližně 2–3 mm). Ohněte jej do 
kruhu a na jednom z konců vytvoř
te uzávěr tak, že ho otočíte opač
ným směrem. Na drát napíchej
te malá jablka a uzavřete konec 
kruhu obtočením smyčky. Věnec 
jsem dozdobila lýkem a pověsila 
na vchodové dveře. Zbytek ma
lých jablíček jsem dala do skleněné 
vázy. Barvy podzimu máme tak 
i v obýváku. Užívejte si babího léta.

Taťana Absolínová

2 šalotky nakrájené na kolečka, 
4 tenké plátky nakrájené slaniny, 
2 lžíce nakrájené petržele na oz
dobu.

Předehřejte troubu na 220 
stupňů. V misce smíchejte 2 lžíce 
olivového oleje, ocet z červeného 
vína, bylinky a drcený česnek, pepř 
a sůl. Směsí potřete kuřecí maso 
a  nechte ho odpočinout. Mezi 
tím připravte ostatní přísady. Na 
velký plech urovnejte nakrájené 
sladké brambory, jablka, růžičko
vou kapustu a šalotku. Pokapejte 
dvěma lžícemi olivového oleje, 
osolte a opepřete. Zeleninu po
kryjte kuřecími kousky a posypejte 
nakrájenou slaninou. Pečte v pře
dehřáté troubě, dokud nemá kuře 
zlatavě křupavou kůrku. Trvá to asi 
30–35 minut. Nakonec posypejte 
nakrájenou petrželkou.

Toto jídlo vám určitě bude 
chutnat v podzimních chladných 
dnech.

Taťana Absolínová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem voličům,  

kteří přišli k volbám  
a podpořili svým  
hlasem ČSSD.

Mgr. Květuše Doležalová,
předsedkyně MO 02  

ČSSD Brno-Starý Lískovec
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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

www.pohrby.cz

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

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

NOVÁ
RESTAURACE
NOVÁNOVÁNOVÁ

Švermova 654/9, Brno-Bohunice
Tel.: +420 727 881 158 

NOVÁ
RESTAURACE
NOVÁ

V KAVKAZSKÉM STYLU!

www.kavkazrestaurant.cz
Švermova 654/9, Brno-Bohunice

www.kavkazrestaurant.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Nejsem prorok!
S námi máš internet 

bez závazku.

Já už chci vylézt! Ne, ne, až za rok!

www.netbox.cz/liskovec

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Získá pro Vás i Vaši rodinu 

finanční odškodnění při 
autonehodě. 

tel. 773 269 603 

www.autocrashinfo.cz 

v BRNĚ a okolí

A++ 
6 kg

1000 ot./min

Pračka 
s horním plněním

6 990,-DOPRAVÍME

VYNESEME

ZAPOJÍME

odvoz starého 
spotřebiče ZDARMA

Křenová 19, Brno, tel. 543 255 555
w

w
w.

ch
la

ds
er

vi
s.c

z

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057

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

1,5 km

specialista na výživu

www.zvire.cz
Přes 12.000 produktů pro Vaše mazlíčky, pejsky, kočičky 

a drobná zvířata. Pestrý výběr, výborné ceny! 
U nás nakupujete u odborníků, nebojte se zeptat.

Tel.: 777 831 573, www.zvire.cz

Večerní rozvozy krmiv a chovatelských potřeb 
až k vám domů


