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Vážení spoluobčané, vítám vás 
na stránkách Starolískovecké-

ho zpravodaje v novém roce 2019. 
Dovolte mi, abych vám všem ještě 
jednou popřál do tohoto nového 
roku vše nejlepší, hodně osob-
ních a profesních úspěchů, hod-
ně pohody, lásky, pokoje, a aby 
vám každý den roku 2019 přinesl 
alespoň jeden důvod k radosti. 
Toho dobrého ať je co nejvíce, a to 
špatné ať se vám zdaleka vyhýbá.

Rád bych vás nyní po delší době 
informoval o všem, co nás v no-
vém roce čeká z pohledu radnice 
a naší městské části Starý Lísko-
vec. Závěr roku 2018 byl poněkud 
hektický, ale veškeré plánované 
akce byly zdárně ukončeny nebo 
alespoň zahájeny. Akce, která od-
startovala v závěru minulého roku, 
se týká rekonstrukce zateplení by-
tových domů na ulici Dunajská 
37–45. Tato stavební akce zahrnuje 
také zasklení lodžií, zasklení fran-

couzských stěn, výměnu 
sklepních oken a dveří 
zadních vstupů a  vrat 
do bojleroven. Bohužel, 
práce na této akci jsme 
museli z  klimatických 
důvodů přerušit a bude 
se pokračovat v  mo-
mentě, kdy nám to počasí dovolí. 
Prosím proto všechny dotčené 
obyvatele výše uvedených domů 
o shovívavost a trpělivost. Jen pro 
vaši informaci uvádím, že práce 
opět odstartují ve chvíli, kdy ven-
kovní teplota nebude klesat pod 
pět stupňů nad nulou. Investice 
do bytových domů, které jsou ve 
správě městské části, tímto však 
nekončí. V letošním roce chceme 
zahájit práce na kompletní rekon-
strukci rozvodů elektřiny ve spo-
lečných prostorách a následnou 
výmalbu ve všech bytových do-
mech, které máme ve správě. Dále 
zde plánujeme instalaci kamero-

vého systému pro větší 
bezpečnost obyvatel 
těchto bytových domů. 
V letošním roce připra-
vujeme také investice 
do škol. Zmínil bych ZŠ 
Labskou, kde chceme re-
konstruovat internetové 

rozvody, tzv. konektivity a dojde 
zde k rekonstrukci několika od-
borných učeben a kabinetů. Tato 
akce by měla proběhnout v době 
letních prázdnin, ale v současné 
době se intenzivně připravuje.

O parkování v naší městské části 
bylo již napsáno mnoho a věřte, že 
nás špatná situace s nedostatkem 
parkovacích míst nenechává v kli-
du. Chtěli bychom tento problém 
alespoň částečně vyřešit vybudo-
váním nových parkovacích míst. 
Máme vytipovány dvě lokality, kde 
by mělo vzniknout cca 250 nových 
parkovacích míst. Jedna lokalita 
se nachází na ulici Labská a druhá 

na ulici Kyjevská. Příprava těch-
to projektů zabere více času, ale 
chceme ho za každou cenu co nej-
dříve uskutečnit. Věříme, že tímto 
dokážeme zásadním způsobem 
ulevit výše zmíněným oblastem, 
a řidiči snadněji najdou místo pro 
zaparkování svého auta.

Plánovaných akcí pro nadchá-
zející období je mnoho a já jsem 
vás výše seznámil jen s některými, 
abych vás na samém začátku roku 
nezahltil množstvím informací. 
O všech dalších připravovaných 
a realizovaných akcích vás budeme 
průběžně informovat na stránkách 
Starolískoveckého zpravodaje.

Na závěr mi dovolte popřát vám 
mnoho krásných dnů, žákům a stu-
dentům hezké pololetní vysvěd-
čení a našemu Starému Lískovci, 
ať i v roce 2019 rozkvétá do stále 
lepší a přívětivější městské části.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty
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Nezapomeňte na poplatek za vašeho psa

Kapela Přístav slaví 20 let

S příchodem nového roku čeká 
majitele psů tradiční povinnost 

zaplacení poplatku za psa, který je 
splatný do konce března. Poplatek 
se liší podle počtů psů v domác-
nosti i podle toho, jestli pejska 
chováte v rodinném domě nebo 
v bytě. Sazba poplatku i letos činí 
200 korun u důchodců, 400 korun 
v rodinných domech a 1 500 korun 
v bytových domech. Za druhého 

a dalšího psa se poplatek zvyšuje 
o 50 procent. Zcela osvobozeni 
od poplatků jsou držitelé průkazu 
ZTP/P a jeden rok nemusí platit ti, 
kteří si přivedli psa z útulku.

Poplatek můžete zaplatit v hoto-
vosti na pokladně ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec, Oderská 4, nebo převo-
dem na účet 19-19022621/0100, 
variabilní symbol VS je číslo znám-
ky vašeho psa. Upozorňujeme, že 

ani letos nebudeme zasílat slo-
ženky.

Pokud jste si pejska pořídili nově, 
máte na jeho přihlášení 15 dnů. Je 
třeba přijít osobně na úřad měst-
ské části s občanským průkazem, 
případně i s potvrzením o důcho-
du nebo o invalidním důchodu. Po 
přihlášení psa dostanete evidenční 
známku, poplatek vám úředníci 
vyměří na pokladně. Podobná 

cesta čeká i ty, jejichž pes uhyne. 
V takovém případě musí majitel 
na úřadu vrátit známku a případný 
přeplatek mu bude vrácen.

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

Hudební skupina Přístav z Brna patří ke stálým tvářím nastupující 
generace v žánru trampské a folkové hudby. Věnují se akustické 

hudbě v tomto žánru a diváckou úspěšnost dokazují hraním na prestižních 
folkových festivalech, účinkováním v rádiích a v televizi, hraním s Pavlem 
Lohonkou Žalmanem nebo Romanem Horkým. Jsou držitelé mnoha 
ocenění v oblasti folkové a trampské muziky, z nichž nejvýraznější je zisk 
Porty: celkem 8× včetně jedné slovenské. V roce 2001 vyšlo debutové 
album s názvem Prašná cesta (Good day records), druhé CD s názvem 
Papírový drak v roce 2008 (Agentura Poutníci). Mezi tím vyšly jejich pís-
ně na mnoha trampských a folkových kompilacích (Volání větru, Porta 
50 let apod.). V roce 2017 Přístav vydal své třetí CD s názvem PřiHrátky.

Výroční koncert u příležitosti 20 let brněnské kapely Přístav bude 
pomyslným milníkem existence kapely – a to jak velikostí akce, tak 
i konceptem – všechny tři kapely (Přístav, Marien, EpydeMye) poprvé 

vystoupí na jedné akci v jeden den. Přístav zavzpomíná na tvorbu z mi-
nulých let, ale také představí nové písničky, mezi kterými pokřtí novou 
píseň pro přátelské vinařství J. Stávek z Němčiček. Těšit se můžete na 
spoustu drobných radostí a překvapení, které pro vás kapela Přístav 
chystá. Zajímaví hosté jsou samozřejmostí.

Vstupenky: 250,– v předprodeji a 280,– na místě ZTP a ZTP/P mají 
vstupenku za 200,– v předprodeji a na místě za 220,– . Děti do 150 cm 
vstup zdarma.

Předprodej v síti smsticket a na těchto místech:
 – TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM, Panenská 1 

tel.: 513 039 035, 602 404 246, email: panenska@ticbrno.cz
 – INDIES, Poštovská 2, Brno, tel.: 542 218 382
 – STUDENT AGENCY, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 

tel.: 539 000 770 
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Vítání nových občánků 
Přijďte s námi oslavit nový život. Pokud se chcete se svým děťátkem 

zúčastnit tradičního obřadu Vítání občánků, je třeba zapsat je do se-
znamu nově narozených dětí. Městská část totiž informace o narození dětí 
automaticky nedostává. Kontaktovat můžete Márii Liptákovou na emailu 
Maria.Liptakova@staryliskovec.cz, nebo telefonicky na čísle 606 318 474.

Naplánovaný společný termín pro obřad bohužel není možné ope-
rativně měnit. V případě, že rodině tento termín nevyhovuje, se však 
můžete Vítání občánků zúčastnit v dalším možném termínu.

Osmáci navštívili záchranáře
Poslední prosincový týden byla 

výuka přírodopisu žáků 8. roč-
níku ZŠ Bosonožská zaměřena zce-
la prakticky – učili jsme se první 
předlékařskou pomoc a na vlastní 
kůži poznávali činnosti některých 
složek záchranného integrované-
ho systému.

Žáci 8. C byli na exkurzi v letecké 
záchranné stanici v Tuřanech, kde si 
prohlédli vrtulník i s vybavením. Při 
prohlídce byla ohlášena záchranná 
akce, takže zaměstnanci museli při-
pravit vše potřebné. Nepřekáželi 
jsme a jen se dívali, jak vyváží vrtul-
ník z hangáru a připravují jej k akci. 
Ta se nakonec naštěstí nekonala, 
ale i tak to byl pro všechny velký 
a nečekaný zážitek. Nakonec se byli 
osmáci podívat i u leteckých hasičů.

Žáci z 8. A zase navštívili pozem-
ní záchrannou stanici v Brně při 
fakultní nemocnici Bohunice. Pro-
hlédli jsme si různé druhy sanitních 
vozů (velkou sanitu pro pacienty, 
malou jen pro lékaře, speciální pro 
infekční choroby a pro převoz or-
gánů). V sanitce si pod vedením 
našeho průvodce někteří změřili 

tep, saturaci kyslíkem či množství 
cukru v krvi. Navštívili jsme i dispe-
čink a sledovali pomoc dispečera 
po telefonu. Na závěr si někteří 
na vlastní kůži vyzkoušeli obnovu 
srdeční činnosti pomocí AED, jiní si 
vyzkoušeli masáž srdce na figuríně.

Poslední třída osmého ročníku 
8. D vyrazila na urgentní příjem 
Nemocnice Milosrdných bratří. Bě-
hem vstřebávání vyčerpávajících 
informací o zastavení krvácení či 
o resuscitaci si osmáci se zájmem 
prohlédli vybavení ordinace zdra-
votnickým materiálem i speciálními 
diagnostickými přístroji. Viděli jak se 
„točí“ EKG a jak vypadá elektrokar-
diograf zdravě fungujícího srdce. 
Pod odborným vedením vedoucí 
sestry ambulance Pavly Grossové si 
prakticky procvičili způsob ošetření 
tepenného krvácení a také resusci-
taci dospělého či dítěte s využitím 
resuscitačních figurín. Nejzábavnější 
částí během závěrečné výuky zásad 
ošetření zlomenin pak bylo sádro-
vání ruky jednoho ze spolužáků.

K. Kovářová, D. Kotolanová,  
ZŠ Bosonožská
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Prosinec na Labské 
už voněl Vánocemi

Hudebka s drumbeny:  
hledali jsme společný rytmus

V prosinci se naše škola stejně 
jako v předchozích letech za-

pojila do mnoha vánočních akcí. 
Hned na začátku prosince si rodiče 
společně s dětmi vyrobili adventní 
věnce. Po pár dnech následovala 
další dílnička, která se nesla v po-
dobném duchu. Rodiče s dětmi si 
tentokrát upekli perníčky, vyrobili 
svícen, voskovou svíčku, vánoční 
ozdoby a stromeček.

Také náš školní pěvecký sbor 
WIBIDI poslední měsíc v loňském 
roce nelenošil a zúčastnil se hned 
několika vystoupení. Vánoční 
písně zazpíval nejen na náměstí 
Svobody, ale navštívil i domov dů-
chodců, kde rozzářil tváře našich 
starších spoluobčanů. Kromě toho 
vystoupili zpěváci sboru WIBIDI 
i na našem tradičním vánočním 
jarmarku. Peníze z jarmarku a díl-
niček putovaly do Klokánku a po-
sloužily i ke koupi drobných dárků 
pro seniory.

V předvánočním čase měl na-
pilno i náš školní parlament. Par-
lamentáři přiložili 4. prosince ruku 
k dílu coby pomocníci při vánoč-
ních dílničkách ve 2. A. A hned 
následující den si děti z 2. stupně 
připravily pro své mladší spolužáky 
mikulášskou nadílku. Za odreci-

tování básničky nebo zazpívání 
písničky čekala na kluky a holky 
z prvního stupně od čertů, Miku-
láše a andělů sladká odměna.

Přicházející Vánoce jsou pro nás 
impulsem ke zkrášlování jednotli-
vých tříd – školní parlament zor-
ganizoval 3. ročník soutěže o nej-
krásnější adventní výzdobu. Cena 
za vítězství – Den třídy – lákala, 
a tak se žáci předháněli v kreativi-
tě. Vítězná 8. A si svoji mimoškolní 
akci dle vlastního výběru za svoji 
přenádherně vyzdobenou třídu 
bezpochyby zaslouží.

Týden před vánočními svátky 
se pak školní parlament věnoval 
charitativní činnosti. Děti vyráběly 
adventní svícny pro Nadační fond 
Modrý hroch a ve svém volném 
čase pomáhaly při jejich prodeji 
na náměstí Svobody v rámci ad-
ventních trhů.

Poslední akcí školního parla-
mentu roku 2018 pak byla 20. pro-
since procházka vánočním Brnem. 
Skupinky žáků 2. stupně plnily 
úkoly spojené s brněnskou historií, 
prohlédly si svátečně vyzdobené 
centrum Brna. A pak už nezbývalo 
než se těšit na Vánoce.

Učitelé ZŠ Labská Žáci 1. stupně si ozvláštnili hu-
dební výchovu. Vždy po roční-

cích vytvořili obrovské spolupra-
cující hudební těleso a prokázali 
souhru v interaktivním programu 
Zdeňka Rollera „Hledáme společný 
rytmus“. Každý z žáků se tak na 
45 minut stal hráčem na drumben.

Pod odborným vedením doká-
zali malí bubeníci pohotově reago-
vat na změnu udávaného tempa 
a rytmu, spolupracovat mezi sebou 
a navazovat na sebe. Během hodi-

ny rozvíjeli neverbální komunikaci 
a dodržování pravidel, bez kterých 
by tu nic nefungovalo. Dovedli za-
hrát na bubny velmi dynamicky (po 
rozdunění celé tělocvičny běhal 
mráz po zádech), ale také ztvár-
nit jemný jarní deštík. Zaujala nás 
i ukázka hry na několik netradič-
ních nástrojů, které zněly exotický-
mi tóny. Program byl přizpůsobený 
věku od předškoláků až po páťáky 
a líbil se dětem i učitelům.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská
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Žáci z Bosonožské pilovali  
angličtinu v divadle

Charitativní jarmark přinesl peníze  
nemocnému Jakubovi

Na anglické divadelní představení „Tajné deníky 
Adriana Molea“, které bylo zpracováno podle 

knižní předlohy Sue Townsendové, se 18. prosince 
vydali žáci 7.–9. ročníku ZŠ Bosonožská. Herci byli 
žáci víceletého gymnázia v Řečkovicích a byli jen 
o něco málo starší než diváci, což bylo velkým mo-
tivačním prvkem pro rozvoj angličtiny našich žáků. 
Autorka divadelního ztvárnění na začátku krátce česky 
shrnula celý děj, samotné představení se pak velmi 
povedlo – naši diváci odcházeli spokojení, protože 
angličtině veselé hry z drtivé většiny rozuměli, a také 
se výborně bavili.

Angličtinu v divadle otestovali i mladší žáci, kteří 
viděli divadelní představení „Narnia“. Předlohou 
pro ně byla kniha C. S. Lewise a představení se 
uskutečnilo díky projektu města Brna „Anglické 
Vánoce“ v divadle Buranteatr. Scénáristka divákům 
opět stručně představila děj, i když většina žáků už 
příběh znala z filmové adaptace. Díky anglickému 

provedení však mohli vstřebat novou slovní záso-
bu. Pro některé z našich diváků byla překvapením 
jednoduchost kulis i celé výpravy, což je ve srov-
nání s celovečerním filmem pochopitelné. Herci 
komunikovali v průběhu děje s publikem a podle 
reakcí žáků na přímé dění na jevišti lze soudit, že 
naše žáky příběh vtáhnul a přiblížil jim zkušenost 
z autentického jazykového prožitku.

J. Vašíková, ZŠ Bosonožská

Vychovatelé školní družiny na 
ZŠ Bosonožská zorganizovali 

v předvánočním čase 4. prosince 
tradiční vánoční dílny. V letošním 
4. ročníku bylo pět dílen. Žáci si 
pozvali své rodiče a společně vyrá-
běli vánoční ozdoby z vlny a z filcu, 
svícny z jablek, dárkové tašky či 
andílky z jutových provázků na 
polystyrenovém kuželu.

Letos se dílny poprvé propojily 

s charitativně zaměřeným jarmar-
kem. Výtěžek jsme přes organizaci 
Dobrá srdce zaslali rodině Jaku-
ba, který se od svých třinácti let 
potýká s leukémií. Školní družina 
i učitelé s dětmi na 1. stupni vy-
robili různorodé vánočně laděné 
výrobky, které si kupovali rodiče, 
prarodiče, ale i děti přicházející 
na vánoční dílny. Atmosféru navíc 
dokreslila vůně perníku, který pro 

charitativní prodej upekly paní 
kuchařky ve školní jídelně. Po ode-
čtení všech nákladů na výrobu 
produktů jsme zaslali na léčebné 
výlohy pro Jakuba částku deset 
tisíc korun. Celá akce měla vel-
mi pozitivní odezvu. Poděkování 
patří všem zúčastněným a hlavně 
dětem, které se nezištně nadchly 
pro dobrou věc.

M. Fišerová, ZŠ Bosonožská

V zimním čase nejen chutná, ale 
i náramně zahřeje.

Ingredience na 4 porce: Jedna 
středně velká brambora, jedna ci-
bule, 8 stroužků česneku, 500 ml 
bujónu, kelímek 30% smetany, 
60 g másla, 2 lžíce olivového ole-
je, 1 lžíce nakrájené petrželky, 
dva krajíce toustového chleba, 
sůl, pepř.

Příprava: Tousty nakrájejte na 
stejně velké kostky, opečte na 20 g 
másla a uchovejte v teple.

Oloupanou bramboru nakrá-
jejte na plátky, cibuli a česnek na 
kostičky. Na rozehřátém olivovém 
oleji lehce opečte cibuli, brambory 
a česnek. Pozor, aby směs nebyla 
hnědá. Přilejte vývar a vařte při 
nízké teplotě asi 20 minut. Přidejte 
smetanu a vařte ještě 10 minut. 
Polévku rozmixujte, dochuťte solí 
a pepřem. Přimíchejte zbývající 
kousky studeného másla. Podávej-
te na nahřátých talířích s opečený-
mi krutony a sypané petrželkou.

Polévku můžete vylepšit přidá-
ním bílého vína. Uberte 100 ml 
vývaru a nahraďte ho 100 ml bí-
lého vína. Pokrm vás pak překva-
pí intenzivní chutí. Je to něco, co 
chcete jíst až do poslední lžičky. 
Dobrou chuť!

Taťana Absolínová

Gourmet
Krémová česneková 

polévka

Nabízíme volnou pozici kuchařky v mateřské škole. Požadujeme minimálně vyučení 
v oboru kuchař. Dobré komunikační schopnosti, kladný vztah k dětem, schopnost samo-
statné i týmové práce, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost a slušné vystupování. 
Praxe v dětském zařízení je výhodou. Vhodné i pro zdatné důchodce. Nástup 1. 3. 2019.
Kontakt: MŠ Oderská 2, Brno. Telefonní číslo: 607 077 570, 547 353 077.
E-mail: msjidelny@seznam.cz
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 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107
 � 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. 
 �  Sháníme paní na hlídání 2leté dcerky. Po–pá 7.30–12.30. Cca 25 hodin/
týden. Nástup od 1. 3. 2019, hlídání by probíhalo u nás doma. Zájemkyně 
pište na mail m15@seznam.cz, případně na 736 604 721

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/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!

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

 � Vodoinstalatér, tel: 602 861 402
 � Pronajmu dlouhodobě garáž na ul. Šoustalova. El. není zavedena. 
Cena: 1000,- Kč/měsíc. Mobil: 737 429 450 (p. Poláček).

 � Poskytujeme hotovostní i bezhotovostní půjčky. Bez ručitele s mož-
ností pojištění. Bez registru, s exekucemi i po ukončené insolvenci.
Půjčky poskytujeme v souladu s předpisy a právními normami ČNB 
tel: 607 769 847 

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

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

Inzerce

Milí spoluobčané ze Starého Lískovce, dovolte mi popřát 
Vám za ČSSD vše dobré v novém roce. Zdraví, štěstí, 
pohodu, mnoho lásky a porozumění, dostatek času na 
své blízké, osobní i pracovní úspěchy, pozitivní myšlení 
a přátelské lidi okolo.

Volby ve Starém Lískovci při-
nesly výsledky, které uká-

zaly vůli občanů naší městské 
části. Ať již ČSSD ve volbách 
skončila v minulosti v koalici, 
či nyní několik období v opozi-
ci, vždy to pro nás znamenalo 
závazek dělat poctivě práci pro 
Starý Lískovec. Pravdou je, že 
v opozici je to o hodně těžší. 
I přesvědčit ve volbách voliče 
z pozice opozice je složité.

V současné době jsme získali 
jeden mandát v zastupitelstvu. 
Přestože jsem zůstala jediná, 
budu nadále usilovat o naplňo-
vání našich předvolebních slibů 
a věřím, že budu konstruktivní 
opozicí. Politická práce není vý-
tah k moci a měla by být součin-
ností všech zúčastněných napříč 
politickými stranami. Pokud si 
to zúčastnění dokáží uvědomit, 
nemají snahu bourat to, co dob-
ře funguje, a jsou schopni spo-
lečně zapracovat na tom, co je 
potřeba zlepšit, tak je to super.

Jsem a vždy jsem byla pře-
svědčená, že by se do činnosti 
pro městskou část měly zapojit 
všechny politické strany, které 
získaly hlasy občanů. Nejenom 
v Zastupitelstvu městské čás-
ti, ale mít možnost pracovat 
i v dalších orgánech, jako jsou 
výbory a komise. Měli by získat 

prostor především odborníci, 
a to i z řad sympatizantů jed-
notlivých stran. Komise jsou po-
radním orgánem Rady městské 
části a právě zde je možnost 
otevřít se těm, kteří chtějí pro 
MČ pracovat.

Vážení spoluobčané, jsem 
otevřená Vašim nápadům a ná-
mětům ke zlepšení života nás 
starolískovečáků. Pro prvotní 
komunikaci nabízím mailovou 
adresu a určitě choďte na zase-
dání Zastupitelstev, kde uvidíte, 
jak Vámi volení zástupci pracují.

Mgr. Květuše Doležalová, 
zastupitelka, e ‑mailová adresa: 

cssdstliskovec@email.cz

Šikovné ruce
Krmítka pro ptáčky

Konečně napadl sníh a zima při-
tuhuje. Je nejvyšší čas myslet 

na krmení pro malé ptáky. Potře-
bují vydatnou stravu, aby nezmrzli. 
O víkendu jsme se rozhodli vyrobit 
doma jednoduchá krmítka. Je to 
snadné a také velmi pěkné. Jsou 
daleko dekorativnější než koupe-
né koule.

Co potřebujete:
Kokosový tuk, semena pro ptá-

ky (hotovou směs mají v místním 
květinářství), prázdné kelímky od 
jogurtu, několik klacíků, provázek.

Jak na to:
Rozehřejte při nízké teplotě ko-

kosový tuk a vmíchejte semínka. 
Směs naplňte do kelímků a ne-
zapomeňte do každého z  nich 
zapíchnout klacík. Dejte ven vy-
chladnout. Po úplném ztvrdnutí 
kelímky nařízněte a roztrhněte. 
Vyjměte krmítka z kelímků a na 
klacíky přivažte provázky. Zbývá 
už jen najít venku vhodné větve 
k zavěšení. Je to prima aktivita 
s dětmi.

Taťana Absolínová
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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

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

U nás jsi pánem 
internetu ty!

�.netbox.cz

Akce platí d
o 28. 2. 2019

100/100 Mb/s
za 350 Kč/měs.
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     BOHUNICE ZPRAVODAJ - 1
        93,00 mm x 43,00 mm
       

ÚDRŽBA V DOMÌ 
BYTÌ A ZAHRADÌ

HOMECGE

www.udrzbavdome.cztel: +420 731 041 041

93

43TADY JSME

Potøebujete vyøešit kapající kohoutek?
Ucpanou rýnu, pokažený vypínaè, nebo
smontovat nový nábytek, povìsit polièku,
opravit malbu èi udržovat zahradu?
                            Uklidit?
                         Umýt okna?

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.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz
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PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66  •  pemmbrno.prodej@pemm.cz  •  www.pemm.cz

www.benu.cz

U Pošty 14, 
Brno – Starý Lískovec 
625 00       

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

až

%
SLEVA

z doplatku

až

p

*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 zdravotnic-
tví 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.

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


