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Terénní pracovníci z Likusáku pomohou i ve Starém Lískovci

Udělejte jedním dárkem radost více lidem
Vánoce se blíží a všichni hledáme dárky, které 

udělají radost. Nabízíme Vám možnost koupit si 
dárky, které nejen potěší Vaše milé a blízké, ale jejich 
zakoupením podpoříte i další potřebné lidi. Nebojte 
se přijít a podívat, zda Vás nějaký výrobek, kniha či 
kalendář neosloví.

V neděli 2. prosince po obou mších svatých (tedy 
v 8.30 a v 10.30 hodin) si můžete v kostele sv. Jana 
Nepomuckého zakoupit drobné dárky v rámci misij‑
ního jarmarku. Výrobky vyrábějí maminky s dětmi 
a výtěžek jde na Papežská misijní díla (PMD). Česká 
republika v rámci PMD podporuje 11 různých pro‑
jektů. Například Projekt podpora vzdělání dětí je 
určen na podporu zajištění školního a předškolního 
vzdělávání, stavby a opravy různých typů škol, nákup 

lavic a vybavení, knih a učebních pomůcek nebo 
školních uniforem pro chudé děti. Více informací 
o PMD naleznete na http://www.missio.cz/projekty/
podpora ‑z‑cr/

V neděli 9. a 16. prosince můžete po mších svatých 
(opět 8.30 a 10.30 hodin) v klubovně – žlutá přízemní 
budova vedle fary kostela – zakoupit křesťanskou lite‑
raturu (i dětskou), kalendáře a výrobky Fair Trade. Fair 
trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, 
zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního 
Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Podrobnější informace naleznete na htt‑
ps://www.fairtrade ‑cesko.cz/#!fair ‑trade

Za Pastorační radu farnosti Starý Lískovec a Bohunice 
 Lia Vašíčková

V ulicích Nového Lískovce 
a Bohunic se již šestým ro‑
kem mohou lidé potkávat 
s pracovníky Nízkopraho‑
vého klubu Likusák, který 
spadá pod organizaci Ra‑
tolest Brno. Na žádost sta‑
rolískoveckého starosty se 
nyní jejich práce rozšíří i do 
Starého Lískovce.

Sociální pracovníci, kteří v těch‑
to městských částech pracují, 

poskytují tzv. terénní sociální prá‑
ci. V ulicích nabízí mladým lidem 
sociální služby, preventivní a vol‑
nočasové aktivity. V rámci terénní 
práce chodí sociální pracovníci po 
městských částech a vyhledávají 
lokality, kde se sdružuje neorgani‑
zovaná mládež (nejčastěji se jedná 
o místa větších dopravních uzlů, 

Poděkování 
občanům

Letos jsme si u pomníku na Toč‑
né ulici 26. října 2018 připo‑

mněli 100. výročí konce 1. světové 
války a založení Československa. 
Dík patří všem občanům, kteří na 
shromáždění přišli, a zvláště vzác‑
ným hostům – vnučkám občanů 
Starého Lískovce, kteří v této válce 
bojovali jako vojáci. Poděkování 
patří paní Boženě – vnučce pana 
Kafoňka, paní Marii – vnučce le‑
gionáře Antonína Šoustala a paní 
Boženě – vnučce pana Sedláčka.

Velký dík za organizaci akce 
a průvodní slovo na shromáždě‑
ní patří paní Věře Ondráškové‑
‑Hádlíkové. V závěru akce si pod 
její taktovkou zazpívali přítomní 
i Českou a Slovenskou hymnu.

Ing. Rostislav Maleňák, 
zastupitel

podchody, parčíky, zastrčené la‑
vičky, nejrůznější plácky, obchodní 
prostory aj.). V těchto místech poté 
nabízejí své služby. Toto mapová‑
ní prostoru a identifikace pato‑
logických jevů je označováno za 
monitoring terénu, díky kterému 
je patrné, ve kterých lokalitách je 
potřeba zasahovat.

V lokalitě Starý Lískovec se do‑
posud působilo spíše sporadicky 
– pouze jako doplněk práce v No‑
vém Lískovci, protože zde neby‑
la taková intenzivní potřeba. To 
se ale za poslední dobu výrazně 
proměnilo. Díky výše zmíněnému 
monitoringu terénu ve spolupráci 
s radnicí MČ Starý Lískovec se ob‑
jevily témata a oblasti, na kterých 
je potřeba intenzivně pracovat 
a začít je systematicky řešit.

Sociální pracovníci NK Likusák 
jsou neustále v  pohybu. Tam, 
kde se vyskytují nějaké problémy 
a riziková mládež, se dříve nebo 
později objeví také oni. Mladým 
lidem nabízejí své služby a pomoc. 
Mezi nejčastější témata, která 
s mladými lidmi – klienty řeší, patří 
vztahové problémy (s vrstevníky 
i rodinou), škola, práce, experi‑
mentování s návykovými látkami, 
závislosti, finanční potíže, trávení 
volného času aj.

Svou práci chodí také předsta‑
vovat do základních škol, a to pří‑
mo do vyučování v jednotlivých 
třídách.

Práce s  rizikovou mládeží je 
náročná a NK Likusák je pro ně 
mnohdy jediným záchytným bo‑
dem, kde mohou nabízených slu‑
žeb využívat dobrovolně. Mladí 

lidé, kteří si ve svém životě nejsou 
jistí sami sebou a bojí se někomu 
otevřít, potkávají v ulicích odborně 
vzdělané sociální pracovníky NK 
Likusák, kteří své znalosti dlouho‑
době prohlubují. S klienty navazují 
otevřený vztah založený na důvěře 
a skrze respekt k nim mohou řešit 
těžká a mnohdy vážná témata. 
Svěřit se někomu se šikanou, fyzic‑
kým násilím, nechtěným těhoten‑
stvím nebo užíváním návykových 
látek totiž vyžaduje blízký, respek‑
tující a chápající přístup.

Také proto byli sociální pra‑
covníci NK Likusák (neziskové 
organizace Ratolest Brno) oslo‑
veni panem starostou Krásným 
k intenzivní spolupráci v MČ Starý 
Lískovec.

Ratolest Brno díky smlouvě 
o  spolupráci s  MČ (platné od 
1/2019), bude v lokalitě intenziv‑
ně pracovat s dospívající mládeží, 
které bude prostřednictvím NK 
Likusák nabízet sociální služby 
a preventivní aktivity. To se bude 
dít několikrát během dne, kdy se 
budou sociální pracovníci v loka‑
litě pohybovat. Součástí této spo‑
lupráce je i navázání spolupráce 
s další základní školou, kde budou 
sociální pracovníci představovat 
služby klubu a mladým lidem je 
také nabízet – konkrétně se jedná 
o ZŠ Labská.

NK Likusák dává mladým lidem 
druhou (a někdy i několikátou) 
šanci k tomu, srovnat si svůj vlastní 
život, začít fungovat bezproblé‑
mově, naučit se sám o sebe po‑
starat a zvládat řešit své potíže. 
Pracovníci, ve spolupráci s klienty, 

samostatně organizují nebo se 
spolupodílí na tvorbě komunit‑
ních akcí.

Pro mladé lidi (ale v konečném 
důsledku i jejich rodiče), je určitě 
dobré vědět, že v jejich okolí pra‑
cují lidé, kteří věcem dospívajících 
rozumí, umí s nimi mluvit, ví, kam 
se obrátit v případě potřeby nebo 
s kým spolupracovat na řešení 
problémové situace. Takovýto 
přenos relevantních informací je 
jedna z nejbezpečnějších variant 
pro dospívající mládež. Setkává‑
me se s tím, že přístup k  infor‑
macím může mladým lidem buď 
zcela chybět, nebo jimi mohou 
být díky internetu naopak pře‑
hlceni a tím pádem i neschopni 
rozeznat, které informace jsou 
pravdivé. Toto může způsobo‑
vat problémy a nejistoty v životě 
mladých lidí, se kterými si sami 
neví rady.

O tom, jak funguje NK Likusák, 
stále mnoho lidí neví. Mezi veřej‑
ností kolují o této práci zkreslené 
informace, které plynou z nevědo‑
mosti. Na tomto základě se může 
přirozeně objevit pocit zbytečnosti 
z existence takové služby v lokali‑
tě, ale opak je pravdou. Nízkopra‑
hové kluby, podobné tomu jako je 
NK Likusák, fungují nejen v dal‑
ších městských částech Brna, ale 
i všude po České republice a jsou 
velkým přínosem pro obyvatele 
jednotlivých měst.

Více informací o NK Likusák na‑
leznete na www.ratolest.cz.

Jan Kopic, vedoucí
NK Likusák, Ratolest Brno, z.s.
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Hasiči oslavili 115 let od svého založení

„Zastávka Hlavní nádraží“. 
Nedoslýchaví v tramvaji uslyší

Dobrovolný hasičský sbor z Brna ‑Starého 
Lískovce oslavil v sobotu 13. října 115 let 

od svého založení. Oslava se uskutečnila v ha‑
sičské zbrojnici v Brně ‑Starém Lískovci na ul.
Točná 5, která bude mít příští rok taky své 
jubileum – v roce 2019 totiž uplyne už 60 let 
od doby, kdy ji svépomocí postavili občané 
Starého Lískovce.

Oslava odstartovala v 15 hodin, kdy všechny 
přítomné členy a hosty přivítal starosta sboru 
Karel Maršálek, a minutou ticha jsme ucti‑
li památku všech zakládajících a zemřelých 
členů sboru. Následoval slavnostní přípitek 
a příspěvky hostů. Příchozí čekalo bohaté ob‑
čerstvení a prohlídka historických a současných 
fotografií, ocenění, předmětů z činnosti sboru 
a současné výzbroje, výstroje a techniky sboru.

Všichni přítomní členové a hosté obdrželi 
pamětní upomínkové vlaječky, které vyrobila 
a dodala místní firma pana Horta, za což mu 
patří veliké poděkování. 

Děkuji také všem, kteří tuto oslavu uspořá‑
dali, a sboru přeji další dlouhá léta působení 
na úseku požární ochrany . Snad bude i nadále 
naplňovat heslo všech hasičů: „Bohu ke cti, 
bližnímu ku pomoci“.

starosta SDH K. Maršálek

Slyšet hlášení v tramvaji? Pro 
zdravé osoby samozřejmá věc, 
pro nedoslýchavé sci ‑fi. Už jen 
do tohoto pátku. To vyjde do 
brněnských ulic tramvaj opatře‑
ná tzv.  indukční smyčkou, která 
umožní nedoslýchavým cestujícím 
zaznamenat hlášení zastávek či vý‑
zvy a informace od řidiče. V Česku 
se jedná o pilotní projekt.

„Indukční smyčku v  pilotním 
projektu vyzkoušíme na tramvaji 
Vario LF2, která jezdí převážně na 
lince číslo 1. Zkušební provoz po‑
trvá do konce ledna, pak provoz 
a přínos vyhodnotíme,“ uvedl ge‑
nerální ředitel Dopravního podniku 
města Brna Miloš Havránek. „Je pro 
nás důležité posouvat se neustále 
vpřed a tento projekt si bezesporu 
zaslouží naši podporu,“ dodal.

S nápadem přišla Unie neslyší‑
cích Brno, která na projekt získala 
dotaci od Magistrátu města Brna.

„Získali jsme dotaci 26 tisíc ko‑
run, která plně pokryla náklady 
na zakoupení zařízení indukční 
smyčky,“ řekl vedoucí Unie nesly‑
šících Brno Ivan Poláček. „Užitek 
z toho budou mít všichni cestující 

s lehkou až těžkou nedoslýchavos‑
tí, kteří používají naslouchátko. 
V hlučném prostředí sluchadla ne‑
dokáží rozpoznat hluk od mluve‑
ného slova, což uživateli způsobuje 
diskomfort a zařízení pak často vy‑
pínají. Tím ale přicházejí o důležité 
informace a jsou dezorientovaní,“ 
dodal Poláček. Indukční smyčka 
vysílá signál, který neslyšící svým 
naslouchacím zařízením přijímají.

Jen na území Brna je podle Unie 
neslyšících na tři tisíce uživate‑
lů naslouchacích zařízení. Cílem 
unie je, aby indukční smyčky 
byly instalovány nejen ve vozech 
městské hromadné dopravy, ale ve 
vlacích a všude tam, kde dochází 
k vyššímu výskytu osob, například 
v posluchárnách vysokých škol, na 
nádražích a podobně.

Tramvaj Vario LF2 s evidenčním 
číslem 1120 bude označena žlutý‑
mi ikonkami u každých dveří vozu, 
tak aby nedoslýchaví věděli, že prá‑
vě zde mohou novinku otestovat.

V Česku se jedná o vůbec první 
použití indukční smyčky ve voze 
městské hromadné dopravy.

DPmB
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EU letos podpoří i družinu 
na Bosonožské

Předškoláčci šli na skok do školy a studovali stromy

Školáci z Labské si užili 
Babí léto v Praze

ZŠ Bosonožská získala i pro 
letošní rok peníze z evrop‑

ských fondů, z Výzvy č. 63 – Pod‑
pora škol formou projektů zjed‑
nodušeného vykazování, kterou 
vyhlásilo MŠMT v rámci OP VVV. 
Školní projekt pod názvem „Per‑
sonální podpora pedagogického 
sboru na ZŠ Bosonožská“ navazu‑
je na předchozí dvouletý projekt. 
Díky získané finanční podpoře ve 
výši 1 613 370,– korun můžeme 
pokračovat v aktivitách, které jsme 
odstartovali před dvěma lety, a na‑
víc je ještě rozšířit.

Z nových peněz jsme se rozhodli 
zaplatit jak profesní růst vychova‑
telů školní družiny, tak i rozmanité 
aktivity. Díky tomu je program ve 
školní družině pestřejší a zkvalit‑
nilo se i zájmové vzdělávání dětí 
v družině. Chceme rozvíjet projek‑
tovou výuku, podporovat sdílení 
zkušeností vychovatelů z různých 
škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv a máme v plánu zapojit 
odborníky do aktivit družiny.

První vlaštovkou byl projektový 
den, který probíhal pod vedením 
odborníka z praxe. V druhé půlce 
října jej připravili vychovatelé škol‑
ní družiny ve spolupráci s dobro‑
volnými hasiči ze Starého Lískovce. 
Hasiči dětem nachystali poutavou 
přednášku z jejich života, ukáza‑
li, co vše obsahuje zdravotnická 
brašna, a předvedli zdravotnické 
pomůcky pro první pomoc. Žáci 
si vyzkoušeli práci s hasicí hadicí, 
prozkoumali moderní hasičský vůz 
a hasiči jim také ochotně ukázali, 
co vše se v něm nachází. Své na‑
byté poznatky si pak mohli žáci 
prozkoušet ve vědomostním kvízu. 
Největší zážitek si však děti od‑
nesly ze samotné zásahové akce, 
kdy hasičský sbor přijel houkajícím 
vozem uhasit předem připravené 
plameny.

M. Fišerová, ZŠ Bosonožská

Slunečné a teplé počasí dopro‑
vázelo žáky z 5.C, kteří vyjeli ve 

dnech 10. a 11. října na dvouden‑
ní exkurzi do Prahy. Po příjezdu 
vlakem je čekal velmi rozmanitý 
program, který navazoval na pro‑
jekt MŠMT „Paměťové instituce“, 
z něhož byl i z větší části finančně 
hrazený.

Během prvního dne si páťáci vy‑
šlápli Královskou cestou na Pražský 
hrad, a na vlastní oči si prohlédli 
historické objekty, o kterých se 
učili ve vlastivědě. Odpoledne si 
prošli Václavské náměstí, a poté 
se přesunuli na expozici do nové 
budovy Národního muzea, kde 
se poutavým způsobem sezná‑
mili například s méně známými 
živočichy naší planety. Náročný 
den zakončili vydatnou večeří v re‑
stauraci a noclehem v žižkovském 
hostelu.

Druhý den žáci zůstali věrní 
Žižkovu a podívali se na nejvyšší 

televizní věž s výhledem do širo‑
kého okolí. Pak se přesunuli do 
Národního památníku na blízkém 
Vítkově, kde už je čekal program 
ke 100. výročí založení ČSR. Po vý‑
borném obědě v blízké restauraci 
se vydali na bájný Vyšehrad, kde 
si připomněli něco ze Starých po‑
věstí českých a pohráli si na hřišti 
postaveném na stejné téma. Pak 
už je čekala cesta na nádraží a vla‑
kem zpět domů.

Kromě návaznosti na učivo 
1. stup ně jsme viděli i mnohé další 
zajímavosti a užili si také spoustu 
dobrodružství a legrace. A tak to 
má být. I když byl výlet náročný, 
všem se moc líbil. Mé poděkování 
patří nejen paní učitelce Chabičov‑
ské, která se ujala role skvělého 
doprovodu, ale rovněž i zvídavým 
a nadšeným dětem, které si přínos‑
nou akci náležitě užily.

Mgr. Kateřina Ježová, tř. učitelka, 
organizátorka výjezdu

Do projektu „Na skok do školy“, který každo‑
ročně připravuje naše škola pro předško‑

láčky, se letos přihlásily MŠ Bosonožská a MŠ 
Kosmonautů.

Obě mateřské školy navštívili žáci třetího 
ročníku, kteří si pro ně připravili dopolední pro‑
gram Slavnost stromů. Předškoláci si prostřed‑
nictvím úkolů na stanovištích zopakovali vše, 
co už o stromech vědí. Na jednom stanovišti 
se učili o proměně listnatých stromů v různých 
ročních obdobích, na druhé metě ukazovali, co 
do lesa nepatří, dále skládali puzzle s obráz‑
ky stromů, nebo se učili, kde bydlí různí lesní 
živočichové. Na pátém stanovišti proběhla 
výuka stromů – měli je poznat podle květů, 

listů nebo šišek. Na posledním, šestém, si pak 
děti povyprávěly pohádku z lesního prostředí.

Nechyběla ani společně zazpívaná píseň s po‑
hybovými prvky – co by to bylo za oslavu bez 
hudby! Žáci pak vyráběli ozdoby na slavnostní 

den – tvořili pestrobarevné sovy, které se pak 
na větve stromů zavěsí. Třeťáci předškoláčkům 
pomáhali sovu obkreslit, vystřihnout i doma‑
lovat očka či pírka. Pak se na šňůrce všechny 
sovy proletěly po třídě a předškoláčci se s námi 
rozloučili s tím, že se sovičky v dalších dnech 
venku vyvěsí u příležitosti Dne stromů.

Naši třeťáci si měli možnost vyzkoušet učit 
někoho druhého, být trpělivý, pozorný a plný 
pochopení k pomalejšímu tempu nebo k méně 
šikovným ručičkám. Zjistili, jak moc se toho 
sami už o stromech dozvěděli, a v neposlední 
řadě zavzpomínali na svá nedávná léta v ma‑
teřské škole.

M. Halová, H. Šašinková, ZŠ Bosonožská,
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Hendikepovaní si užili rok bohatý na akce i zájezdy

Co je nového na „Elišce“?

Jaký byl letošní rok z pohledu Svazu 
tělesně postižených? Díky finanční 
podpoře z městské části Brno ‑Starý 
Lískovec úspěšný a bohatý na akce. 
Děkujeme!

V bezbariérových domech na ulici Kosmo‑
nautů se nenudíme. Hned v lednu jsme 

pořádali besedu, při které jsme probrali všechny 
změny v sociálních zákonech a ve financování 
kompenzačních pomůcek. Zvládli jsme i před‑
nášku o zdravé výživě s názvem „Jídlo a chování 
jako lék“. Každý měsíc pořádáme pravidelný tré‑
nink paměti pod vedením odborného lektora. 
Teplé dubnové dny nás vylákaly na grilování 
s čarodějnicemi pod odkvetlou třešní, při klo‑
boukovém setkání jsme si zase zasoutěžili ve 
vzpomínkové hře „Kloboučku hop!“.

U nás v bezbariérových domech roste počet 
těch, kteří si do domácnosti pořizují pejska. Aby 
nedocházelo k nepříjemným situacím, požádali 
jsme zkušeného kynologa, který vychovává 

a cvičí asistenční psy, o setkání na téma „psí 
život“. Majitelé psů získali užitečné rady a spo‑
kojení tak budou pejsci, majitelé i sousedé.

Účastníme se koncertů, výstav, seminářů a za‑
pojujeme se do různých akcí, které připravují 
spřízněné organizace. Zajistili jsme obyvatelům 
bezbariérových domů možnost volit v naší 
klubovně při volbě prezidenta republiky i při 
volbách do zastupitelstva obcí a do senátu.

Nechceme sedět doma, chceme objevovat 
a poznávat nová místa. Zamířili jsme proto do 
Dolních Kounic a zažili jsme netradiční pro‑
hlídku tajuplného hradu s působivou energií. 
Další zastávkou bylo obdivované mariánské 
poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Vybu‑
dované nájezdové rampy a zdvihací plošina 
nám umožnily zhlédnout nádhernou barokní 
výzdobu celého areálu. Po mnoha letech jsme 
navštívili Drážďany, prošli jsme se městem. 
Navštívili jsme Zwinger a viděli jsme i znovu 
postavený kostel Frauenkirche, který byl jed‑
ním z lákadel našeho zájezdu. Malou zastávku 

jsme si udělali na zámku Pillnitz, letním sídle 
saského krále, které je považováno za dokonalý 
příklad čínského stylu v evropské architektuře. 
Při prohlídce Malé pevnosti v Terezíně nám 
běhal mráz po zádech, ale i toto smutné místo 
je součástí naší historie.

Velmi příjemný zážitek jsme si naopak odnesli 
ze zámku Trója v Praze. Není sice bezbariéro‑
vý, ale téměř vše bylo vynahrazeno vstřícným 
přístupem personálu. Byli jsme překvapeni, že 
stejně krásně, jako je vyzdobený zámek, jsou 
vyzdobeny i hospodářské budovy. Na výletě do 
Újezdu u Černé Hory jsme se zastavili v kostele 
svaté Barbory v Adamově, kde jsme si prohlédli 
unikátní Světelský oltář ze16. století. Naší měst‑
ské části ještě jednou děkujeme za finanční 
podporu. Největší odměnou je pro nás to, když 
vidíme spokojenost účastníků kterékoliv akce, 
to pak máme radost a víme, že naše činnost je 
smysluplná…

Božena Malová, hospodářka
 a členka výboru MO STP

Dovolte mi, abych se s vámi 
podělila o  novinky, které 
nám v ZŠ a MŠ Elišky Pře‑
myslovny dělají radost:

v  průběhu měsíce září jsme 
dokončili celkovou rekonstruk‑
ci všech toalet v prostorách ZŠ. 
Všichni ve škole ocenili nové, mo‑
derní a velmi vkusné prostředí na 
sociálních zařízeních. Poděkování 
patří zřizovateli – městské části 
Starý Lískovec, která celou opravu 
financovala.

I oplocení zahrady MŠ máme 
nové. A v okolí školní budovy byly 
vysázeny nové stromy jako náhra‑
da za pokácenou lípu, která byla 
napadena houbou.

Od září také nově používáme 
elektronický systém Edookit pro 
komunikaci s rodiči i v rámci školy, 
z projektu MMB jsme ve škole na‑
instalovali dvě interaktivní tabule.

Na všechny novinky se u nás 
ve škole můžete podívat na Dnu 
otevřených dveří, který se v ZŠ 
uskuteční ve čtvrtek 29. listopa‑
du a na který všechny srdečně 
zveme. Od 8.00 do 11.40 můžete 
nahlédnout do výuky ve třídách 
ZŠ. Odpoledne od 16:00 pak od‑
startuje tvůrčí dílna, kde budeme 
zdobit adventní věnce. Na toto 
tvoření je nutné se přihlásit. Více 
informacích najdete na našich no‑
vých webových stránkách www.
zspremyslovny.cz.



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Listopad 20186

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Jiří Smetana • Den vydání 16. 11. 2018 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhra zuje 
právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno‑Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e‑mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Šikovné ruce
Mikulášská punčocha

 � Prodej medu, Jan Novák, Ostopovice – Nová 8. T: 702 472 259. Med 
květový 140 Kč, akátový 150 Kč, medovicový 160 Kč.

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

 � Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč 
smrk 450 Kč, výška 150–250cm, t: 702 909 454.

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

 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 � Kvalitní čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid do‑
mácnosti, 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.

 � Pronájem pro oslavy www.oslavto.cz.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.

 �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!

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107.
 � Vodoinstalatér tel.: 602 861 402.

 � STŘEDISKO SLUŽEB PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  
AUDIOHELP z. s.  

 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 nedoslýchavé, 
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  8–15. 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.

Inzerce

To napětí, co nám Mikuláš přinese 
do punčochy nachystané za ok‑
nem! Vzpomínáte? Radost dvoj‑
násobnou můžete udělat vlast‑
noručně ušitou punčochou. Je to 
tak snadné! Ušila jsem ji z obyčejné 
kuchyňské utěrky.
Co potřebujete: 1 ks kuchyň‑
ské utěrky, papír na střih, tužku, 
špendlíky, nůžky, nitě, šicí stroj 
a stuhu na poutko a na dozdobení 
punčochy.
Jak na to: Zvětšete si střih na ko‑
pírce na A4 a vystřihněte jej. Teď 
ho přišpendlete na přeloženou 
látku a tužkou obkreslete. Na hor‑
ní straně přidejte 4–5 cm na lem. 
Punčochy vystřihněte. Položte je 
k sobě hezkými stranami směřu‑
jícími dovnitř a přišijte kolem s vý‑
jimkou horní strany. Otočte pun‑
čochu na lícní stranu a přežehlete 
ji. K naznačenému místu manžetu 
přehněte směrem ven. Urovnejte ji 
a dozdobte podle vlastní fantazie. 
Nezapomeňte přišít poutko. Vypa‑
dá to skvěle, že? Punčochu můžete 
naplnit nejen sladkostmi, ale moc 
pěkně vypadá i s větvičkou chvojí.

Taťana Absolínová

Ingredience: 250 g mouky, 175 g másla, 50 g 
kysané smetany (zakysaná smetana nebo krém 
fraiche), 50 g cukru. K posypání skořicový cukr, 
1 vejce nebo trocha kondenzovaného mléka
Příprava: Z mouky, másla, cukru a kysané sme‑
tany zpracujte jemné těsto. Zabalte je do potra‑
vinářské fólie a dejte do chladna asi na 30 minut. 
Potom rozválejte těsto na pomoučeném vále 
asi na 3 mm silnou placku. Vykrajujte hvězdičky 
a pokládejte je na plech vyložený papírem. Po‑
třete je vejcem nebo kondenzovaným mlékem 
a posypejte skořicovým cukrem. Pečte v troubě 
při 175 °C po dobu 15 minut, dokud nebudou 
lehce zlatavé. Doba pečení závisí na velikosti 
hvězdiček, a také každá trouba peče jinak. Hvěz‑
diček jsou dva plechy.

Taťana Absolínová

Gourmet
Smetanové hvězdičky 

sypané skořicovým cukrem
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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

Prodej vánočních kaprů 
z Litomyšle a Vysočiny

zahájení 18. 12. 2018 
•  dopňkový prodej: lín, amur, jeseter, pstruh, siven
•  prodej vanočních stromků 
•  21. 12. zahájení vánočních trhů

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

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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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

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT 
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz

Splňte si své sny. Je tu nový Peugeot Rifter se všestranným využitím jak pro rodinné, tak firemní účely. Velmi praktické široké boční posuvné dveře jsou vstupní bránou do moderního interiéru prosvětleného designovou multifunkční střechou Zénith®. 
Jakmile se ocitnete ve světě Peugeotu Rifter a usednete za volant, naplno pocítíte moderní koncept místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® s vyvýšenou přístrojovou deskou a dotykovým 8" displejem. Peugeot Rifter nabízí 2 délky karoserie a až 7místnou 
variantu s objemem zavazadlového prostoru až 4 000 litrů (při sklopení sedadel). Nový Peugeot Rifter je připraven na všechna vaše dobrodružství.

Spotřeba a emise CO2 modelu Rifter v kombinovaném provozu: 4,1–5,7 l/100 km, 109–131 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy  
Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

PEUGEOT i-Cockpit®

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR AŽ 4000 l

AŽ 7 MÍST

PŘIPRAVEN NA VŠECHNA 
VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ

NOVÝ PEUGEOT RIFTER

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

*Členům zákaznického programu BENU PLUS 
poskytneme slevu až do výše 60 % z doplatku u léků 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle 
možností přípustných právními předpisy. Informace 
o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR 
www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. Akce platí 
do odvolání pouze v této BENU Lékárně. Slevu uplatníte 
předložením BENU Lékové karty s receptem.

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

www.benu.cz

až

%
SLEVA

z doplatku

až

*Členům zákaznickéhokéh  programu BENU PLUS 
poskytneme slevu až do výše 60 % z doplatku u léků 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle 
možností přípustných právními předpisy. Informace 
o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

g p j

K
 doplatku

U Pošty 14, 
Brno – Starý Lískovec 
625 00       

     
+420 731 638 184
brno.sliskovec@benu.cz

  |  U Hřiště 21  |   husaliskovec

Oslavte 
s námi příchod 
nového roku
otevřeno od 11:00 do ??

 530 34 34 34rezervace:


