
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký
zpravodaj

Září 2019 ROČNÍK 27

www.staryliskovec.cz



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 20192

kový „desátek“ z ceny se 
slevou je mnohem nižší, 
než z nájmu bez slevy. 
Je tedy docela zřejmé, 
že město má zájem na 
tom, aby nájmy byly co 
nejvyšší.

My jsme samozřejmě 
na zrušení této slevy u stávajících 
nájemníků odmítli přistoupit. Dle 
našeho právního názoru pravidla 
neporušujeme, naopak jsme pře‑
svědčeni, že jsme v souladu s pra‑
vidly i se Statutem města Brna. 
Bohužel, jaké právní stanovisko je 
správné, může rozhodnout pouze 
soud. A bylo by dost absurdní, aby 
se město Brno soudilo s vlastní 
městkou částí, nemluvě o tom, 
jak dlouho by se na soudní verdikt 
čekalo.

Začala tedy složitá vyjednávaní 
s BO MMB, a samozřejmě i s pří‑
slušným náměstkem primátorky, 
kde jsme tvrdě hájili zájmy našich 
občanů v obecních domech. Na 
tomto místě bych chtěl poděkovat 
náměstkovi Oliveru Pospíšilovi, že 

Zápisník starosty
nakonec vyslyšel naše argumenty 
a přiklonil se ke kompromisu, který 
je pro naše dosavadní nájemce 
ideální.

Výsledkem tedy je, že všichni 
naši současní nájemci, bez ohledu 
na to zdali mají smlouvu na dobu 
neurčitou, či se jim smlouva pravi‑
delně prodlužuje, budou moci této 
slevy využívat nadále! A to platí 
i při přechodu nájemní smlouvy. 
Bohužel, noví nájemci, kterým 
bude přidělen byt v budoucnu, 
už této slevy využívat nebudou 
moci. Myslím však, že je to přija‑
telná cena za to, že se nám poda‑
řilo pro všechny aktuálně bydlící 
v obecních bytech slevu zachovat.

Takže až bude opět „jedna paní, 
či pán povídat“, jak jsme všem 
zdražili nájem, můžete jim s klid‑
ným svědomím říci, že minimálně 
mluví nepravdu.

Přeji Vám pěkné září a současně 
Vás zvu na „Den radnice“, kde se 
můžeme společně vidět i „splk‑
nout“.

Váš starosta Vladan Krásný

Prvňáčci přivítáni
Několikahodinový maraton si střihli starosta Starého Lískovce Vladan 

Krásný a jeho místostarosta Jiří Dvořáček při vítání novopečených 
prvňáků ve starolískoveckých základních školách. Během prvního dne 
školního roku stihli popřát hodně štěstí a píle dětem ve všech třech 
školách – na Bosonožské, Labské i Elišky Přemyslovny.

Vážení přátelé, prázdniny utekly 
jako voda a jen jsme se se ško‑

láky a učiteli rozloučili, už je zase 
vítáme do nového školního roku. 
Doufám, že si všichni důkladně 
odpočinuli a s vervou se teď bu‑
dou moci vrhnout do nové práce 
a učiva. Vítám hlavně prvňáčky, 
kteří mají vše před sebou, a přeji 
jim, aby se za rok těšili do školy 
stejně, jak se teď těšili do první 
třídy.

Nicméně v  tomto článku se 
budu muset věnovat něčemu jiné‑
mu. Jde o to, že někteří jednotlivci 
v naší městské části z nějakých 
důvodů, snad proto, že nerozumí 
psanému slovu, anebo spíše zcela 
záměrně začali rozšiřovat fámy, 
že se bude plošně zdražovat ná‑
jemné v našich obecních bytech. 
Dovolte tedy, abych vše uvedl na 
pravou míru

Je pravdou, že v květnu toho‑
to roku Bytový odbor Magistrátu 
města Brna (dále BO MMB) prove‑
dl na naší městské části kontrolu 
výkonu samostatné působnosti 
zaměřenou na evidenci žadatelů 
o byt a pronájem obecních domů. 
Na základě této kontroly bylo ná‑
sledně BO MMB napadeno naše 
usnesení, kterým naše městská 
část schválila plošné slevy z ná‑
jemného.

Podle právního názoru 
BO MMB jsou námi po‑
skytované slevy v rozpo‑
ru s pravidly přidělování 
bytů a zároveň tedy i se 
statutem města Brna. 
BO MMB tedy následně 
zahájil dozor nad naší 
městskou částí a současně vydal 
usnesení o pozastavení našeho 
usnesení týkajícího se této plošné 
slevy. Jinak řečeno, BO MMB je 
přesvědčen o tom, že naše nájem‑
né je nízké a je nutné tuto slevu 
zrušit.

Ve své podstatě je to důsledek 
zavedení nových pravidel před 
dvěma roky. A já osobně jsem pře‑
svědčen, že to má i  jiný důvod. 
MMB městským částem pravi‑
delně přispíval na opravy byto‑
vého fondu z tzv. Fondu bytové 
výstavby. Ten byl většinou plněn 
příjmy z prodejů bytových domů 
(privatizace). Poté, co se v minu‑
lém volebním období privatizace 
bytových domů v Brně prakticky 
„zastavila“, zdroj příjmů do tohoto 
Fondu bytové výstavby vyschnul. 
A  jedním ze způsobu, kterým 
město Brno chce tento fond opět 
naplnit, je odvod 10 % z nájmů od 
městských částí zpět na město. 
Chcete ‑li, můžeme tomu po staru 
klidně říkat „desátek“. A logicky ta‑
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Pozor na podzimní blokové čištění
Ještě jednou před zimou vyjedou do ulic Starého Lískovce čisticí vozy, 

které připraví ulice na zimní údržbu. Především řidiči by si tak měli 
dát pozor na přenosné dopravní značky zakazující zastavení či parkování 
v době čistění ulic.

Zapomnětliví řidiči, kteří své vozy v den blokového čistění neodvezou, 
zaplatí za odtah. Podle únorového rozhodnutí Rady města Brna činí 
poplatek za technický úkon, takzvaný zpětný odtah, 1500 korun. To 
znamená, že auto odtahový vůz auto naloží, počká, až v místě jeho stání 
silničáři vyčistí silnici, a poté auto opět složí na stejné místo. Odpadá tak 
cestování za odtaženým autem, nemalá sankce ale zůstává.

Doba čištění je v daných dnech stanovena v rozmezí 9.00–17.30. Při 
blokovém čištění v městské části Brno‑Starý Lískovec budou do ulic 
umístěny značky B29 (Zákaz stání) a také značky IZ 8a (Zóna s dopravním 
omezením) a IZ 8 b (Konec zóny s dopravním omezením), v souladu 
s opatřením obecné povahy po projednání návrhu projektové doku‑
mentace PČR DI podle § 19a Zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 
komunikacích.

Značka ZÓNA označuje oblast (část obce apod.), kde platí výstraha, 
zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky 
nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích 
uvnitř oblasti není stanoveno jinak.

Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se 
vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem 
(v našem případě je zde uvedena ulice, datum a čas). Značky jsou umís‑
těny dle projektu dopravního značení (blokového čištění), který najdete 
na webových stránkách Starého Lískovce, případně je do projektu do‑
pravního značení možno nahlédnout na Odboru všeobecném ÚMČ Brno 
Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, dveře č. 216 nebo č. 223, vždy 
v úřední dny, v pondělí a ve středu v rozmezí 7.45–11.00 a 12.00–17.00.

Informace o termínech blokového čištění jsou pravidelně zveřejňovány 
na úřední desce, ve Starolískoveckém zpravodaji, na webových stránkách 
Starého Lískovce (http://www.staryliskovec.cz/cs/deni v ‑mc/blokove 
cisteni.html), popř. v aplikaci Brněnských komunikací, a. s. (v této aplikaci 
nelze vyznačit některá parkoviště a úseky vozovek). Podzimní čištění 
vozovek v kompetenci Brněnských komunikací proběhne v noci z 24. na 
25. října a poté ještě jednou 14. listopadu. Čistí se pouze nejdůležitější 
dopravní tepny (v tabulce označené jako ZÁKOS).

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 ZÁKOS
29. 10. 30. 10. 31. 10. 1. 11. 4. 11. 5. 11. noční 

z 24.10.
na  25.10.

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

Blok č. 2: Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 
1–5, 7–15, 17–25, 27–35, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť 
u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod 
U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parko‑
višť, Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zá‑
sobovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

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

Blok č. 5: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parko‑
viště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. 
parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.

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

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

Lucie Honzová, odbor všeobecný

Městská část Brno‑Starý Lískovec pořádá sbírku vhodných ozdob 
na tradiční vánoční strom, který pravidelně zdobí Mikuláškovo 
náměstí. Pokud máte nápady, přebytečné baňky, nebo třeba tip na 
skvělé ručně vyráběné ozdoby z libovolného materiálu, ozvěte se 
Jarmile Kaplanové z odboru všeobecného na tel. +420 547 139 238. 
Všem děkujeme a těšíme se na setkání pod vánočním stromem na 
začátku letošního Adventu.

Ozdobte starolískovecký stromeček!
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Cestující v brněnské MHD za jízdenky  
budou moci platit kartou ve voze

Věci nejsou na 
jedno použití. Brno 
zachraňuje odpad

Kam se chodilo do školy  
před „Eliškou“

Nákup jednorázové jízdenky v brněn‑
ské MHD bude pro cestující pohodl‑
nější. Vozy Dopravního podniku města 
Brna budou nově opatřeny validátory, 
které umožní po nástupu koupi jízden‑
ky pouhým přiložením bezkontaktní 
karty. V testovacím režimu vyjedou 
první vozy s novými validátory po No‑
vém roce, kompletně se systém spustí 
na jaře. Náklady činí téměř 65 milió‑
nů Kč.

„Možnost bezkontaktního nákupu jízde‑
nek ve vozech je dalším krokem kupře‑

du v modernizaci brněnské městské hromadné 
dopravy. Cestování tak bude pro naše zákazníky 
opět jednodušší, jsem si jistý, že tuto inovaci 
ocení,“ řekl generální ředitel Dopravního pod‑
niku města Brna Miloš Havránek.

Nové validátory budou opatřené jak ozna‑
čovačem na papírové jízdenky, tak displejem, 
ke kterému budou cestující přikládat bankovní 
kartu. „Cestující kartu přiloží při svém nástupu 
a systém mu automaticky započte základní jíz‑
denku na hodinu za 25 Kč. Znovu si při výstupu 
musí pípnout pouze ten, kdo jede kratší dobu 
a má zájem o jízdenku za 20 Kč,“ vysvětluje 
fungování systému vedoucí tarifního oddě‑
lení Vít Prýgl. Nové elektronické odbavování 
cestujících je nastaveno tak, že cestujícímu 
na konci dne na základě jeho jízd vybere tu 
nejvýhodnější variantu. „Pokud pojede člověk 
během dne čtyřikrát, nezaplatí čtyři hodinové 
jízdenky za sto korun, ale systém mu započte 
jízdenku celodenní za 90 korun,“ dodal Prýgl.

Cestující, kteří budou mít zájem o zlevněnou 
nebo vícezónovou jízdenku, si tuto svou varian‑
tu zvolí ručně na displeji a poté kartou zaplatí. 
Kontrola takto zakoupených jízdenek bude 

vypadat stejně, jako doposud u elektronických 
předplatných jízdenek. Pracovníci přepravní 
kontroly jsou vybaveni čtečkami, ke kterým 
cestující přiloží svou kartu a revizoři zkontrolují, 
zda mají platnou jízdenku.

Stejný systém nákupu jízdenek bude fungo‑
vat nejen v Brně. „Předpokládáme, že spuštění 
nového systému elektronického odbavování 
v brněnské MHD by mělo časově korespon‑
dovat se stejným procesem v rámci celého 
Integrovaného dopravního systému Jihomo‑
ravského kraje,“ uvedl Havránek.

Náklady na pořízení téměř 3000 validátorů 
činí pro dopravní podnik téměř 65 miliónů 
korun, přibližně třetinu z nich pokryje dota‑
ce z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Už nyní je možné bezkontaktně 
jízdné platit kartou ve čtyřech vozech, které 
jsou v provozu na lince 76.

Hana Tomaštíková, DPMB

Už třetím rokem funguje na některých brněnských 
sběrných střediscích prodej starých funkčních věcí. 

Lidé v něm mohou odkládat nebo naopak za symbolickou 
částku pořídit nádobí, knihy, obrazy, hračky, sportovní 
potřeby, zkrátka vše, co se jednomu jeví jako nepotřebné 
a druhému ještě poslouží nebo mu udělá radost. Za sym‑
bolických 10 korun si tak můžete pořídit třeba hrníček 
jako vzpomínku na mládí nebo si levně vybavit začínající 
domácnost.

Vybrané peníze používají pracovníci Veřejné zeleně 
města Brna na výsadbu květin. Od roku 2016 tak Brňané 
přispěli více než 515 tisíc korun, které pomohly vysázet 
477 m2 trvalkových záhonů, 608 m2 květnatých luk a přes 
55 tisíc cibulovin. Například květinové záhony na Poříčí, 
Rostislavově náměstí nebo Dobrovského tak vyrostly právě 
díky tomuto projektu.

Počáteční inspiraci nalezl iniciátor tzv. re ‑use projektu 
Martin Vaněček ve Vídni a Brno bylo prvním českým měs‑
tem, kde se projekty vracení věcí zpět do života rozběhly. 
„Nabízet občanům možnost zamyslet se nad koloběhem 
života, zastavit se a potěšit se výrobky, které jsme třeba 
měli, když jsme byli malí nebo jsme po nich toužili, se nám 
jeví smysluplné,“ říká předseda představenstva společnosti 
SAKO Filip Leder.

Projekt je jedinečný v tom, že přispívá k ochraně životní‑
ho prostředí a zároveň může pomoct brněnským rodinám 
vybavit domácnost, i když staršími věcmi. Kromě toho 
odložené věci stále častěji ze záliby používají lidé, kteří je 
pozměňují nebo úplně mění původní funkci předmětů 
a dávají jim nový význam.

Martin Drozd, SAKO Brno

Lískovec až do roku 1818 neměl žádnou 
školu. Teprve pak byla zřízena na místě 

tehdy zvaném Hlinky, dnes Příčky, v malé 
chaloupce jednotřídka, která sloužila až 
do roku 1864. Do další školy na dnešní 
Hermannově číslo 3 chodily společně 
děti z Lískovce i z Bohunic, než byla v roce 
1883 v Bohunicích otevřena škola na ulici 
Lány.

V Lískovci od roku 1869 působil pan 
nadučitel Josef Ponížil. Zasloužil se o po‑
stavení další školy, v pořadí třetí, na dneš‑
ní Klobásově ulici. Od roku 1889 patřila 
k nejkrásnějším budovám v širokém okolí.

V roce 1918 skončila válka. Vznik Čes‑
koslovenska znamenal předěl i ve školství 
‑ přihlásil se velký počet žáků do českých 
škol. Vzhledem ke stoupajícímu počtu 
obyvatel Lískovce a Bohunic staré školy 
přestaly vyhovovat. Místní školní rady 
byly vyzvány, aby po dohodě postavily 
novou obvodní školu.

Největší zásluhu na výstavbě nové 
školy měl tehdejší starosta František 
Smrž. Slavnostní otevření Obecné ško‑
ly na ulici Elišky Přemyslovny se konalo 
28. října 1934. Současně zahájila činnost 
i škola mateřská. Obecná škola smíšená 
měla 5 tříd.

V roce 1940 byla ve škole zřízena i jed‑
notřídní škola německá. V době války byl 
ve školní dílně sklad zdravotnického ma‑
teriálu civilní obrany a na konci války byla 

škola zabrána a sloužila jako nemocnice. 
Žáci pak chodili do Bohunic a starší do 
Brna. Při osvobozovacích bojích utrpěla 
škody i budova školy. Hned po osvobo‑
zení se začalo s úklidem, opravami a také 
s rekonstrukcí budovy.

Slavnostní otevření Měšťanské školy 
se uskutečnilo 16. září 1945. Na přípravě 
vyučování se podílel nově jmenovaný 
ředitel Rudolf Kuba a všichni učitelé. Po 
rekonstrukci škola měla pro výuku 8 uče‑
ben, 5 kabinetů, 2 ředitelny, sborovnu, 
tělocvičnu a dílnu a později i jídelnu.

Budováním sídliště od roku 1971 na 
území Bohunic a Starého Lískovce při‑
bývalo nových obyvatel a hlavně dětí. 
Postupně došlo k výstavbě 4 velkých 
základních škol: ZŠ Arménská, ZŠ Char‑
kovská (nyní Bosonožská), ZŠ Labská a ZŠ 
Šmeralova (nyní Vedlejší). Do nich dojíždí 
i žáci z Ostopovic, Bosonoh, Troubska, 
a také mladí hokejisté z okolí do sportovní 
třídy na ZŠ Labská.

Již v osmdesátých letech byla pláno‑
vána rekonstrukce a přístavba ZŠ Elišky 
Přemyslovny. Slib byl splněn zatím jen 
částečně. Přejeme všem pedagogům, 
zaměstnancům a hlavně žákům klid na 
práci a dobré výsledky v novém školním 
roce. Zvláště to přejeme „naší Elišce“, když 
je jí letos 85 let. Stále jí to sluší!

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák
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Šikovné ruce
Domečky na tužky

Už si chystáte věci do školy? Úplně nejdůležitější je uklidit si svůj stůl. 
Strávíte u něho tolik času, takže není špatné si pracovní místo trošku 

zorganizovat. Výroba praktických krabiček na ukládání psacích potřeb 
vám přiliš práce nedá. Budete mít na stole nejen pořádek, ale i pěknou 
dekoraci vlastní výroby.

Co potřebujete: Krabici od mléka nebo džusu (tetrapack), tužku, 
pravítko, nůžky, řezák, papír na polepení krabice, lepidlo, černý fix.

Jak na to:  Na dvou protilehlých stranách krabice si nakreslíte s pomocí 
pravítka střechu. Řezákem ji opatrně vyříznete a zarovnáte sousední okra‑
je do roviny. Bílým papírem 
postupně polepíte všechny 
strany a necháte lepidlo chvíli 
zaschnout. Nezoufejte, pokud 
se vám papír poněkud krabatí. 
Po uschnutí lepidla se papír 
krásně vyrovná. Pak okraje 
papíru zastřihnete podle tva‑
ru. Na čelní ploše nakreslíte 
fixou okna a dveře, třeba i ga‑
ráž nebo poštovní schránku. 
To už záleží na vás.

Domeček na tužky je hoto‑
vý. Tak ať vám dělá v novém 
školním roce radost!

Taťana Absolínová

Hřiště i parkoviště jdou 
do boje o peníze  

z participativního rozpočtu

Třetí ročník participativního 
rozpočtu Dáme na vás je ve 

svém finále. Od 1. do 29. listopadu 
můžete vybírat mezi projekty, kte‑
ré navrhli přímo obyvatelé města 
Brna. Šanci uspět mají projekty 
s největším počtem hlasů až do 
vyčerpání částky 35 milionů korun. 
Městská část Brno‑Starý Lískovec 
má ve finále dva projekty „Parkovi‑
ště na ul. U hřiště“ a „Rodinný areál 
s relax zónou a grilem Lískováček“.

Prohlédněte si detaily těchto 
projektů, ale i dalších, na www.
damenavas.brno.cz a  pomoz‑
te nám získat na ně prostředky 
svým hlasem. Hlasovat můžete 
na stejném webu z pohodlí svého 
domova nebo na všech poboč‑
kách Knihovny Jiřího Mahena. 

K dispozici pro hlasování budete 
mít 5 kladných hlasů a 2 záporné. 
Jednomu projektu můžete udělit 
až 2 kladné hlasy.

Abychom projekty a jejich my‑
šlenky podpořili co nejvíce, pořá‑
dáme 11. října na hřišti za domem 
Dunajská 25 „Druhý sousedský 
MINI festival“. Rádi bychom doká‑
zali, že i v rámci sídliště můžeme 
znát své sousedy, zlepšit vzájemné 
vztahy a nebýt lhostejní vůči své‑
mu okolí. Akce se uskuteční od 
17.00 do 21.00 hod. a připraveno 
bude zdarma jídlo od šikovných 
sousedů a pivo, víno i limonáda za 
ceny dávno minulé. Přijďte prosím 
pojíst, popít, zazpívat, zahrát, ane‑
bo jen popovídat.

Č í s l o  1 0 / 2 0 1 9   –  r e d a k č n í  u z á v ě r k a  1 4 .   ř í j n a  2 0 1 9
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Inzerce

Bohužel nás hrozně mrzí, že tak krásná městská část má takové koupa‑
liště. Rok se s rokem sešel a situace s koupalištěm se posunula jenom 

o kousek, a to díky drobným kosmetickým opravám a občerstvení, které 
změnilo majitele. Tak se ptáme, proč je tak těžké dohodnout schůzku mezi 
všemi subjekty a najít kompromisní řešení, které by vyhovovalo všem 
a zejména Vám občanům. Nemůžeme, však veškerou vinu házet jenom 
na radnici, jelikož bylo velice pozoruhodné při schvalování rozpočtu na 
letošní rok, že Tělovýchovná jednota nepožádala o dotace na její chod, 
tak jak to udělaly ostatní příspěvkové organizace v MČ, i přesto že by tyto 
dotace byla ochotna podpořit většina z opozičních zastupitelů. Tak nám 
nezbývá jenom doufat, že se vedení jednoty s tím to stavem neuspokojí 
a do příštího roku budou s námi jednat o podpoře.

Šimánek Pavel

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

 � Pletací stroje zn. Dopleta – jednolůžkový a dvoulůžkový. Prodám. 
Tel. 723 093 541.

 �  Med akátový a lipový 150Kč/Kg. Včelař Starý Lískovec. Tel: 606 706 214.
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábradlí, 
rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, sádrokartony, podlahy, 
elektřina, voda. Živnostníci pro Starý Lískovec. Tel: 606 469 316, 547 
225 340, Platba hotově = sleva 250 Kč!

 �  Vodoinstalatér tel: 602 861 402.
 � PRODEJ/PRONÁJEM GARÁŽE STARÝ LÍSKOVEC. Koupím – případně vy‑
užiji pronájmu garáže ve Starém Lískovci. E‑mail: zdenek323@seznam.cz.

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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh, 
realizace na klíč. Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e‑mail. info@tbz‑
centrum.cz, www.tbzcentrum.cz

 �  Koupíme byt 2+kk, nebo 2+1 v lokalitě Bohunice, Starý a Nový Lískovec. 
Platba v hotovosti. Tel.: 775 674 544.

 � Čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu, drobné práce 
v domácnosti,… to vše Vám nabízí rodinná firma A‑Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme. 

 �Opravím počítač. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.

Na báječné dovolené v malém městě Kiskunmajsa v Maďarsku jsme 
jednou dostali nádherně vonící vydatnou večeři. Byly to řízky po 

maďarském způsobu. Zachutnaly nám tak moc, že jsme požádali paní 
domácí o recept. Je to sice jídlo hodně kalorické, ale tak dobré, že ho 
doma rádi opětovně vaříme.

Pro 6 osob potřebujete:
600 g barevných paprik, 200 g cibule, 2 stroužky česneku,
6 silnějších vepřových řízků (po 150 g), 6 lžic oleje,
sůl, pepř, 2 lžičky sušeného oregana, 1 nasekanou pálivou papričku
1/8 l vývaru, 1 kelímek 30% smetany, 1 plechovku (420 ml) krájených 
rajčat, 400 g mletého vepřového masa, čerstvé oregano

Příprava:
Papriku umyjte, očistěte a nakrájejte na proužky. Oloupejte cibuli 

a česnek. Cibuli nakrájejte na půlkroužky a česnek nasekejte. Řízky 
omyjte a osušte.

Na velké pánvi zahřejte 3 polévkové lžíce oleje. Po dvou porcích rychle 
opečte řízky po obou stranách. Dochuťte solí a pepřem. Řízky vložte do 
zapékací mísy a přikryjte mísu poklicí.

Na pánev přidejte 3 lžíce oleje a lehce osmažte cibuli, na proužky na‑
krájenou papriku, česnek, pepř a pálivou papričku. Krátce poduste, poté 
vmíchejte vývar, smetanu, přidejte rajčata z konzervy a povařte 5 minut.

Z mletého masa vytvořte 6 karbenátků a položte je na každých 6 řízků. 
Řízky zalijte omáčkou a nepřikryté pečte v předehřáté troubě na spodní 
mřížce (trouba: 200 °C / horkovzdušná trouba: 175 °C / plyn: stupeň 3) po 
dobu přibližně 1 1/2 hodiny. V posledních 45 minutách mísu přikryjte. 
Hotové dozdobte čerstvým oreganem.

V Maďarsku se podává s bílým vesnickým chlebem, ale chutná i s rus‑
tikální bagetou.

Bon étvágyat!
Taťana Absolínová

Gourmet
Maďarské řízky

Pro nemluvňata,  
školáky i dospělé

Hudební škola YAMAHA, U Leskavy 27 nabízí osvědčený systém prak‑
tického hudebního vzdělávání pro děti i dospělé, jehož základem jsou 
originální, oblíbené „přípravky“ pro nemluvňata, batolata a předškoláky. 
Navštivte 4. a 6. září BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE: Robátka (4–18 mě‑
síců), První krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky), Rytmické krůčky (4–6 let). 
Doba konání, další informace a rezervace na brno.yamahaskola.cz. 

Zápis do oborů Zobcová flétna a Kytara 3. a 11. září v 17.00. 
Kontakty: facebook.com/YamahaBrno, misa@yamahaskola.cz,  

mobil: 739 269 821
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 , s.r.o.  U Pošty 14,  625 00 BRNO-Starý Lískovec

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách?
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny
Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných 
odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: 
vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta?
Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma 
kamerový záznam a protokol o stavu 
Vaší odvětrávací šachty.

PLÍCE DOMU    
tel.: 601 153 200    
milansz@plicedomu.cz   
www.plicedomu.cz

www.futurumbrno.cz

» AUGMENTOVANÁ REALITA
» VIRTUÁLNÍ REALITA S HTC VIVE
» SIMULÁTOR LETU PTÁKA 
» DETEKTOR LŽI 
» HLUKOMĚR A DALŠÍ

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

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

www.stofcom.cz
Tel. 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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Skvěle vybavené vozy za maximálně výhodné ceny už na vás čekají. Akce 7 dní Peugeot trvá od 16. do 22. září 2019, tedy i o víkendu. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.

16.–22.9.

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

�.netbox.cz

Dva lístky do kina

měsíc internetunebo

Studenti, má tohle logiku?

TAK TROCHU
JINÝ POČTY
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Kontakt: 773 999 813
Email: INFO@AKADEMIE-REALIT.CZ

RYCHLÉ JEDNÁNÍ

SLUŠNĚ A POCTIVĚ

CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

VOLEJTE JEŠTĚ DNES, JSME PŘIPRAVENI

PŘÍMÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ
OD ČESKÉ REALITNÍ SPOLEČNOSTI
S DLOUHOLETOU HOSTORIÍ

GARANCE NEJLEPŠÍ
VÝKUPNÍ CENY PRO VÁS

VEŠKERÉ PAPÍROVÁNÍ VYŘÍDÍME

POTŘEBUJETE PRODAT BYT ČI DŮM? 


