
Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostin-
nosti v  pokoji a  dokonalý plamen dobročinnosti 
v srdci. Washington Irving
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Vánoce jsou opět na obzoru a  pro každého 
z  nás se tak neodvratně blíží čas rozhodnout, 
čím tentokrát obdarujeme svou rodinu a přátele. 
Podle výzkumu společnosti PPM Factum z minu-
lého prosince sice dárky za nejdůležitější sou-
část Vánoc považuje pouze 4% českých dospělých 
(zatímco 79% vnímá jako jejich hlavní význam 
čas setkání s  blízkými), bez nich si je však jistě 
představit nedokážeme. Proto je často první sta-
rostí, která nás může rušit od kýženého vánoč-
ního klidu, důkladný výběr dárků pro ty, se kte-
rými se o svátcích setkáme, tak abychom nikoho 
neurazili ani chybějícím, ani špatně vybraným 
dárkem. Průzkum PPM Factum přitom ukazu-

je, že pro více než polovinu dospělých je správný 

dárek takový, který přinese v  první řadě dobrý 
pocit, čehož dosahují spíše neobvyklé a  osobní, 
než hodnotné a početné dárky. 

Právě snaha vybrat pro každého z  blízkých 

originální a dojemný dárek je jedním z hlavních 
důvodů, proč nejen Češi, ale i lidé po celém světě 
nakupují každý rok stále více „charitativních“ dár-

ků, a to hlavně z e-shopů neziskových organizací. 

U nás vzkvétají e-shopy společností ADRA i UNI-
CEF, zdaleka nejvíce však e-shop Člověka v  tísni 

SkutecnyDarek.cz, který vznikl roku 2009 a  nyní 

nabízí „skutečné dárky“ v pěti různých oblastech: 

získané prostředky tak pomáhají lidem z  kritic-

kých regionů světa chránit své zdraví, dosáhnout 

lepšího vzdělání, zajistit si stálý zdroj obživy, nebo 

získat přístup ke kvalitní pitné vodě, a nově také 

znevýhodněným dětem přímo v  České republice 
ke vzdělání potřebnému pro vstup do aktivního 
života. Dárce si vybere jednu z  konkrétních cest, 
kterou Člověk v tísní v oblasti pomáhá: nejpopulár-
nější je dar dvaceti kuřat, který jen v Brně dodnes 
nakoupilo skoro 2800 lidí za téměř 700 000 korun, 
a veselá koza, kterých vyslali Brňané do nejchud-
ších oblastí Asie a  Afriky přes 2000 prostřednic-
tvím darů za více než 1,8 milionů. Vybraný způsob 
pomoci se objeví na certifikátu, který lze následně 
využít jako neobvyklý dar pod stromeček a obda-
rovat tak jak blízkou osobu, tak v jejím jméně cizí 
osobu nebo rodinu v nouzi.

Přestože 28 % účastníků prosincového výzku-
mu PPM Factum charitativní dárky nepovažu-
je za adekvátní, třetina je naopak vnímá jako 
přesně takové, jaké by je o  štědrém dnu potěši-
ly. Nějakým způsobem na charitu ve vánočním 

období přispívá téměř 60 %. Skutečný dárek je 

tak ve značném souladu s významem, který vět-
šina z nás vánočním svátkům přikládá: měly by 
být vyhrazeny klidu a sounáležitosti, ne konzum-

nímu zápalu obchodních center, a dárky by měly 

naše blízké spíše zahřát u  srdce než materiálně 
obohatit. Takový dárek musí mít pro obdarova-
ného osobní význam, což skutečný dárek umož-

ňuje jak výběrem z oblastí a konkrétních způso-

bů pomoci, tak možností upravit text certifikátu 
a na něm například výběr osobně vysvětlit. Jeho 
největší předností je však originální vyjádření 

toho, co již tradičně považujeme za základ vánoč-

ní atmosféry: láska k  bližnímu a  čas zaměřený 
na druhé přes své osobní starosti. Jestliže pro 
nás svátky vrcholí právě takovým časem sdíle-

ným s naší rodinou a dárky jsou pouhým výra-

zem naší vzájemnosti, pak může dárek, kterým 
poskytujeme podporu vzdálené a strádající rodi-

ně a vyjadřujeme naší solidaritu, mocně doplnit 
toto „kouzlo Vánoc“. Nabízí se navíc kombina-

ce s  jinými dárky: pokud například každoročně 

kupujete jednomu z rodičů knihu, můžete do ní 
jako překvapení založit certifikát první knížky 

pro sociálně vyloučené dítě, a naopak své vlastní 

děti vést k pomoci druhým, když jim například 

k plyšové hračce dáte i  skutečné zvíře pro rodi-

nu z jiného konce světa.

Není tedy divu, že skutečných dárků, kterých 

bylo za rok 2016 zakoupeno snad 30,000 za 14 mili-

onů korun, se přes 80% prodá právě v prosinci. Na 

rozdíl od mnohých dárků však jejich význam trvá 

po celý rok, a člověku, kterému pomohou, mohou 

změnit i celý život. Dárce obdrží v průběhu roku 

informace o tom, jak se dary v jeho vybrané oblas-
ti využívají, a může je sdílet s obdarovaným nebo 
sledovat také ve videích na stránkách e-shopu. 
Prostředky darované na konkrétní oblast se při-
tom vždy využijí tam, kde zrovna nejvíce chybí. 
Za dar veselé kozy je tedy mnohdy zakoupena 
skutečná koza, nikdy se však zbytečně nerozdá 
více koz, než je potřeba, a například v Kambodži 
se ze dvou darovaných koz může stát bioplynár-
na, která rodině přinese trvalý zdroj čisté energie; 
a naopak když v dubnu 2015 zemětřesení v Nepá-
lu pozabíjelo některým chudým rodinám dobytek, 
poskytl jim Člověk v tísni 150 koz i s očkováním 
také za peníze vynaložené českými dárci na oslí-
ky, kterých se zase stejného roku rozdalo přes 260 
v Etiopii. Tak jako v zahraničí může dárce sledo-
vat využití daru i v České republice, kde prostřed-

ky skutečného dárku umožňují například širokou 
síť doučování, která u  mnoha zanedbaných dětí 
předchází tomu, aby předčasně opustily vzdělává-

ní. Dobrý pocit, který dárce i obdarovaný ze sku-

tečného dárku získají, tak mnohdy není omezen 
pouze na sváteční příležitost a může naopak vést 
ke stálému zájmu o zlepšování společnosti a vytvo-

řit tak v rodině tradici pomáhání, díky jaké mohou 

neziskové organizace působit. Pokud takový zájem 
máte i vy, pak si vzpomeňte na Skutečný dárek, až 
se při vánočních nákupech ocitnete v tísni.

Albert Ferkl, autor je spolupracovníkem 

společnosti Člověk v tísni
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Žáci z Kamínek pomáhají

Již počtvrté se na žáky naší školy obrátil Spor-

tovní klub Moravia s prosbou o pomoc při zajiště-

ní tradičního Turnaje ve stolním tenise vozíčkářů, 

který se konal v  sobotu 4. 11. 2017 ve sportov-

ní hale v Kampusu. Celkem 24 žáků z naší školy 

pomáhalo vozíčkářům na tomto turnaji se sběrem 

míčků. Žáci nejen sbírali míčky, ale zároveň moh-

li sledovat a ocenit hru sportovců a uvědomit si,

s jakou houževnatostí a úsilím překonávají pře-

kážky a podávají skvělé sportovní výkony. Našim 

žákům patří poděkování za to, že se ochotně zapo-

jili do této akce a  svým chováním reprezentova-

li naši školu.

Mgr. Anna Široká, Mgr. Jiří Melichar, ZŠ Kamínky

Žákům 8. ročníků na ZŠ Svážná letos přibyl 
nový učební předmět chemie. Chemie není jenom 
o vzorečcích a definicích, jak si někteří myslí, ale 
má i zábavnější část, a to experimentální. Pokusy, 

které žáky nesmírně baví, se nejčastěji provádí ve 

speciálně vybavených učebnách nebo v  chemic-
kých laboratořích. Vzhledem k tomu, že ZŠ Sváž-
ná zatím takové prostory nemá (moderní, zce-

la nové budou vybudovány v  roce 2018 z  dotací 

evropských fondů), jsem se rozhodla žákům uká-
zat, jak taková chemická laboratoř vypadá v praxi. 

Dne 20. října 2017 jsme se se třídami 8.B a 8.
DS vypravili na Univerzitní kampus v Bohunicích. 
Navštívili jsme laboratoře Ústavu chemie, Přírodo-
vědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zde si žáci 
prohlédli vybavení základních výukových labora-
toří a  sami si provedli jednoduchý experiment 

týkající se rozpustnosti skalice modré.

Žáci byli poučeni o  zásadách bezpečné práce 
v  laboratoři, a  tak mohli začít pracovat. Nejdří-
ve se naučili vážit na laboratorních vahách a poté 

prozkoumali ovládání elektromagnetické míchač-

ky. Změřit teplotu připraveného roztoku skalice 
modré v kádince byla pro některé také zcela nová 

věc. Nejvíce je fascinoval princip míchání pomocí 
teflonového magnetického míchadélka. Samozřej-
mě, každý chemik si musí umět po sobě uklidit 
a sklidit laboratorní pomůcky. I  to jsme nakonec 
všichni zvládli.

Ing. Alena Pálková, učitelka chemie

ze školství
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VOLBA PREZIDENTA ČR 2018 
Na pátek 12. ledna 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a sobotu 13. ledna 2018 v době od 08.00 hodin 

do 14.00 hodin vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 

275/2017 Sb. volbu prezidenta ČR. Případné II.kolo se bude konat ve dnech 26.–27.1.2018.

Volbu prezidenta ČR upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších záko-

nů, ve znění pozdějších předpisů.

Volební okrsky: Oprávnění voliči mohou volit v 9 stálých volebních okrscích, které jsou umístěny na dvou základních 

školách (Kamínky, Svážná), Centrum volného času Lyska (Oblá) a střední škole BPA Brno (Zoubkova). Rozpis jednotlivých 

hlasovacích okrsků najdete v „Oznámení o době a místě konání voleb“ na úřední desce nejpozději od 28. prosince 2017.

Hlasovací lístky: Voliči obdrží hlasovací lístky pro volbu prezidenta ČR do svých domovních schránek nejpozději do 

úterý dne 9. ledna 2018, příp. pak ve dnech voleb v jednotlivých volebních místnostech.

Možnost hlasování na voličský průkaz: V případě, že se volič nemůže zúčastnit voleb v místě svého trvalého poby-

tu, lze volit na tzv. voličský průkaz. O vydání voličského průkazu lze požádat písemnou formou, a to osobně až do oka-

mžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, nebo doručeným podáním nejpozději 7 dnů 

přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018 (toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 

voliče nebo prostřednictvím datové schránky). Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 28. prosince 2017 buď voli-

či osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského prů-

kazu, anebo jej voliči zašle a to i do zahraničí na adresu uvedenou v žádosti nebo na žádost i na adresu zastupitelské-

ho úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Hlasování v zahraničí: Hlasování při volbě prezidenta ČR mimo území České republiky probíhá na zastupitelských 

a  konzulárních úřadech České republiky. Jsou odvislé od charakteru pobytu, tj. zda jde o  pobyt dlouhodobý nebo 

krátkodobý.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst.5 zákona o volbách do Parlamentu ČR, zapsání do zvlášt-

ního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem ČR v místě pobytu. Žádost o zápis 

do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději do neděle 3. pro-

since 2017. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahrani-

čí v  místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě prezidenta ČR ve volební místnosti zřízené 

u tohoto zastupitelského úřadu.

Při krátkodobém pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbě prezidenta ČR v zahraničí na zastupitelském úřa-

dě na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad v místě trvalého pobytu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů. 

Mimo území ČR nelze hlasovat do přenosné hlasovací schránky.

Případné dotazy a informace k volbám poskytne Edita Březinová 

ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, dveře č. 15, tel. č. 547 428 914

e-mail: brezinova@nliskovec.brno.cz 
Aktuální informace k volbám najdete na internetových stránkách  www. novy-liskovec.cz v odkaze Volby, Volba pre-

zidenta ČR a na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz v odkaze Volby.

TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ
Podatelna, sekretariát starostky 547 428 910
Tajemnice 547 428 928
Byty 547 428 914
Finanční odbor 547 428 921
Pokladna 547 428 916
Stavební úřad 547 428 924
Doprava 547 428 920
Životní prostředí 547 428 918
Investiční technik 547 428 915
Právník 547 428 919
Správa bytů a domů 547 428 940
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Příspěvky posílejte na adresu liskacek@nliskovec.brno.cz nebo liskacek@bartossazba.cz.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta ČR

Starostka městské části města Brna, Brno-Nový Lískovec podle zákona 275/2012 Sb., o volbě prezidenta ČR, 

a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e :

• Volba prezidenta ČR se uskuteční:

dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

případné II. kolo se uskuteční:

dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

• Počet volebních okrsků: 9

• Místem konání volby prezidenta ČR

volební okrsek č. 17001
je volební místnost BPA Brno, s. r. o., 
 Zoubkova 20
(ul. Čtvrtě, Kluchova, Lesní, Obecní,  Oldřišky 
Keithové, Palouk, Prostřední,  Raisova, 
Rybnická, Šťastného, Úpatní,  Zavřená, 
Zoubkova, chaty – č. e. 314, 648, 653, 85)

volební okrsek č. 17002
je volební místnost ZŠ Kamínky 5
(ul. Kamínky – od č. 6, chata – č. e. 649) 

volební okrsek č. 17003
je volební místnost ZŠ Kamínky 5 
(ul. Kamínky č. 2, 3, 3a, 3b a 4, Koniklecová, 
Travní, chaty – č. e. 26, 29, 176, 340, 568, 601) 

volební okrsek č. 17004
je volební místnost ZŠ Kamínky 5 
(ul. Oblá č. 1–35 a 2–14)

volební okrsek č. 17005
je volební místnost Centrum volného času 
Lyska Oblá 51c 
(ul. Oblá od č. 18 do konce sudá)

volební okrsek č. 17006
je volební místnost Centrum volného času 
Lyska Oblá 51c
(ul. Oblá od č. 39–75 lichá)

volební okrsek č. 17007
je volební místnost ZŠ Svážná 9
(ul. Oblá od č. 77 do konce lichá, Petra  Křivky, 
Plachty, Slunečná)

volební okrsek č. 17008
je volební místnost ZŠ Svážná 9
(ul. Svážná – sudá)

volební okrsek č. 17009
je volební místnost ZŠ Svážná 9 
(ul. Svážná – lichá)

• Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.

• Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Jana Drápalová, v.r.,

starosta městské části Brno-Nový Lískovec

S výměnou obecních bytů pomůže nový webový portál
Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna byla schválena nová 

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. 
Účinná jsou od 1. října letošního roku. Díky těmto pravidlům si můžou 

nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.
„Město spustilo prvního října internetový portál ,Výměna bytů ve vlastnic-

tví statutárního města Brna‘, který umožňuje zprostředkovat zájemcům výmě-
nu bytů v majetku města. Uživatelé portálu vyplní požadované údaje o stáva-

jícím bytu, jako je lokalita, velikost, příslušenství, vybavení, výše nájemného 
a dále i požadavky na byt, o který by měli zájem. Dojde-li ke spárování nabíd-

ky a požadavků, aplikace zprostředkuje zájemcům o výměnu jejich kontakty,“ 

řekl první náměstek primátora Petr Hladík.
Webové stránky, které mohou zájemci o  výměnu brněnských obecních 

bytů využít, najdete na adrese https://vymenabytu.brno.cz. Od prvního října 
projevilo zájem o výměnu bytů 34 uživatelů, z toho v 10 případech už došlo 

k výměně kontaktů se zájemci.

„Spuštění webu, který pomáhá lidem při výměně bytů, je dalším krokem 

k  větší elektronizaci veřejné správy. Navazujeme tak na předchozí projekty 
internetové mapy bezbariérovosti, mapy spádovosti škol, nebo na používání 

elektronického zápisu do škol,“ dodal Hladík.
Pravidla pronájmu bytů v  domech v  majetku města Brna stanovují, že 

si mohou nájemci vyměnit byty jen s písemným souhlasem pronajímatelů. 
Dohoda může být uzavřena jen mezi nájemci bytů, které jsou oba v majetku 

města Brna, nebo v majetku města Brna a jiné obce.
Bc. Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí, Magistrát města Brna

Informace o úředních hodinách

na ÚMČ Brno-Nový Lískovec
Ve  středu 27. prosince 2017 budou úřední hodiny 

zrušeny. ÚMČ
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První participativní rozpočet Brna podpoří 
i projekt v Novém Lískovci

Ve středu 22. listopadu o půlnoci vyvrcholilo finále projektu Dáme na vás, ve 
kterém občané Brna hlasovali, které projekty, navržené veřejností, budou nako-
nec z  rozpočtu města realizovány. Do finále se dostal i  jeden projekt na úze-
mí Nového Lískovce, který navrhuje úpravu veřejného prostoru u BMX dráhy 
v Parku pod Plachtami. Návrh zahrnuje docela velké území, včetně svahu nad 
dráhou, a možná proto se někteří v diskusích na facebooku podivovali nad tím, 
jak je možné, že projekt s názvem „Grilovací místo“ má rozpočet víc než milion 
korun. Přesto se nakonec po dramatickém vývoji hlasování umístil na pěkném 
šestém místě z 83 projektů, které se do finále probojovaly. Přiznám se, že jsem 
projektu hodně fandila. Nejen proto, že se tak v Novém Lískovci může za pení-
ze města oživit a zkulturnit další zanedbané zákoutí. Ale hlavně proto, že ten-
to projekt navrhli lidé, kteří už pro Nový Lískovec hodně dělají, starají se prá-
vě o BMX dráhu, pracují s dětmi nejen z Nového Lískovce a dokonce dokázali 
letos v červnu uspořádat na dráze mistrovství republiky v tomto sportu. Teď také 
ukázali, že se dokážou hecnout, zmobilizovat přátele, známé i veřejnost a dotáh-
nout až k vítězství projekt, který bude sloužit nejen uživatelům BMX dráhy, ale 
všem lidem z Nového Lískovce. Akce musí být podle pravidel participativního 
rozpočtu realizována hned v následujícím roce po hlasování, takže se již v létě 
můžeme těšit na grilování na nově upraveném místě. 

Příprava rozpočtu městské části na rok 2018
Jako každý rok, rozpočet městské části se připravuje už od poloviny roku 

a vždy je to náročné zvažování potřeb, priorit a na druhé straně hledání zdro-
jů a možných úspor. A stejně jako každý rok, se snažíme hlavně pokrýt potře-
by našich příspěvkových organizaci, základních a mateřských škol. A to se nám 
na příští rok, i díky mírnému navýšení příspěvku z rozpočtu města Brna, doce-
la podařilo. Nad rámec povinností zřizovatele tak budeme i nadále přispívat na 
dokrytí úvazků v mateřských školách, aby mohly s dětmi na vycházky chodit dvě 
paní učitelky, což výrazně přispívá k bezpečnosti dětí. Dál budeme přispívat na 
svačiny v základních školách, provoz veřejně přístupných sportovišť u škol i škol-
ní sportovní akce. Pokračovat budou opravy a rekonstrukce školních budov, na 
ZŠ Kamínky bude dokončena modernizace sociálních zařízení a na ZŠ Svážná 
se zahájí velká akce rozdělená do tří let, modernizace vzduchotechniky, elektro-
rozvodů a osvětlení. Stejná částka jako letos, a to jeden  milion korun, bude roz-
děleno na podporu sportovních a dalších organizací, které pracují s dětmi nebo 
pořádají akce pro veřejnost v  Novém Lískovci. Důležitou kapitolou jsou vždy 
investice. V roce 2018 to bude v oblasti dopravy přechod pro chodce na zastávce 
Oblá, kde současně vznikne několik nových parkovacích míst a zastávka MHD 
Kluchova s  bezpečnějším přechodem. Stavební povolení bude mít také pro-
jekt rekonstrukce bývalé výměníkové stanice na komunitní centrum. Realizace 
a dokončení bude ale záviset na tom, zda se podaří najít nějaký dotační titul na 

spolufinancování. Naopak na rekonstrukci prostor po poště na novou pobočku 
knihovny Jiřího Mahena v rozpočtu peníze rezervovány budou, ta by mohla ote-
vřít již 1. září. Pokračovat budou i opravy bytového fondu. Letos jsme investova-
li hlavně do rekonstrukcí bytů, které se uvolnily. Po desítkách let užívání je už 
v bytech nutné měnit elektrorozvody, podlahové krytiny i zařizovací předměty. 
Byty prochází před přidělením novému nájemci rekonstrukcí. Největší akcí byto-
vého fondu ale bude dlouhodobě plánovaná výměna balkonů na domě Kamín-
ky 25–35 za lodžie. Návrh rozpočtu městské části je zveřejněn na úřední desce 
na webu městské části až do dne jeho schvalování na zastupitelstvu 13.prosin-
ce. Do té doby můžete také podávat návrhy na změny nebo doplnění rozpočtu. 

Bydlení nad Petra Křivky
Na jednání zastupitelstva 1. listopadu byla zastupitelům městské části poprvé 

představena objemová studie výstavby bytů nad ulicí Petra Křivky. Město Brno 
nyní připravuje první etapu, ve které by mělo vyrůst 6 bytových domů s celkem 
200 bytovými jednotkami. Studii na zastupitelstvu představil náměstek primá-
tora Petr Hladík a  vysvětlil, že město v  současné době plánuje v  této lokalitě 
kombinaci bytů pro seniory, bytů pro mladé rodiny, družstevních bytů i bytů 
do osobního vlastnictví. Pozemky podél ulice Petra Křivky jsou již dlouhodo-
bě v územním plánu města určeny k bydlení a jsou ve velké většině ve vlastnic-
tví právě města Brna, město ve spolupráci s městskou částí tak může o podo-
bě projektu rozhodovat. Pan náměstek Hladík vysvětlil také řešení dopravní 
obslužnosti lokality, zejména prodloužení trolejbusu ke konečné tramvaje ve 
Starém Lískovci a  prodloužení tramvajové tratě k  Bohunické nemocnici. Ta 
bude postavena v dřívějším termínu, než je plánováno dokončení bytů nad Petra 
Křivky. K představené studii se pak rozproudila rozsáhlá diskuse. Kromě zastu-
pitelů se do ní zapojilo také asi 15 přítomných občanů. Ti vesměs vyslovovali 
obavy z nové výstavby, z jejích negativních vlivů na stávající obyvatele, zejmé-
na z důvodů zvýšené dopravní zátěže. Kladli také dotazy na způsob obsazová-
ní bytů, například jestli na něj bude mít městská část nějaký vliv. Objevovaly 
se i názory proti jakékoliv další výstavbě. Po proběhlé diskusi navrhla starost-
ka návrh usnesení, kterým zastupitelstvo uložilo informovat a řádně projednat 
záměr města na výstavbu bytů nad Petra Křivky s občany a následně provést 
reprezentativní průzkum mínění obyvatel Nového Lískovce. V současné době 
probíhá ve spolupráci s  Masarykovou univerzitou příprava informační kam-
paně pro občany tak, aby lidé měli k dispozici všechny informace a mohli se 
k záměru vyjádřit. Probíhá také dopracování záměru na úrovni Odboru byto-
vého magistrátu města Brna, kde budou zapracovány podněty a připomínky ze 
zastupitelstva. Informační kampaň bude zahájena v lednu.

Jana Drápalová

Nová linka propojí Lískovec

se Žebětínem i Bystrcí
Druhý víkend v prosinci je každoročně termínem celorepublikových změn 

jízdních řádů. Letos ke změnám dojde 10. prosince a  samozřejmě se dotknou 
i MHD. U některých tramvajových, trolejbusových a autobusových linek dochá-
zí jen ke kosmetickým změnám. Jinde se ale posilují spoje nebo vznikají dokon-
ce linky nové. 

To je případ nové linky 51, která povede i přes Nový Lískovec a tak ji budou 
moci při svých cestách využívat i místní obyvatelé. Novou linku budou zajišťovat 
standardní krátké autobusy, mimo špičku minibusy. Ty pojedou po trase Zoolo-
gická zahrada – Ečerova – Křivánkovo náměstí – Troubsko, Veselka – Popůvky 
– Troubsko – Bosonohy – Nemocnice Bohunice. „Touto linkou propojíme měst-
ské části Bystrc, Žebětín, Bosonohy, Lískovec a Bohunice. Snahou DPMB je nabí-
zet cestujícím kvalitní spojení s  minimem přestupů,“ uvedl generální ředitel 
DPMB Miloš Havránek. 

Linka 51 bude zatím ve zkušebním provozu. Minibusy DPMB ji tak budou 
obsluhovat pouze v pracovních dnech od 6 do 19 hodin. Interval v tomto přípa-
dě bude 60 minut. Jelikož linka jede přes Veselku, Popůvky a Troubsko, tedy zónu 
410, budou vozy vybaveny pokladnou pro nákup jízdních dokladů. 

Nová linka 51 bude na své trase obsluhovat celkem 25 zastávek. Navíc bude 
navazovat na další regionální spoje. V tomto případě je tak garantovaná návaz-
nost na regionální spoje do Velké Bíteše. Barbora Lukšová, tisková mluvčí

SAKO se o odpad postará i o Vánocích, 

vánoční stromky do popelnice nepatří
Společnost SAKO Brno se o  svoz směsného a  tříděného odpadu postará 

i během vánočních a novoročních svátků. Svážení odpadu v tomto období bude 
probíhat podle běžného harmonogramu, jedinou změnou bude přesun svo-
zu z pondělí 1. ledna na úterý 2. ledna a dále vždy posun o jeden den. V pra-
xi to znamená, že pondělní odvoz bude nahrazen v úterý, úterní ve středu atd.

Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena 
jen minimálně. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, tedy 24. až 26. pro-
since a 1. ledna. Navíc v neděli 31. prosince budou na všech sběrných středis-
cích probíhat inventury, proto nebudou v provozu.

Stejně jako každý rok i  letos společnost SAKO zajistí odvoz odstrojených 
vánočních stromků. Občané města Brna mají hned několik možností, kam stro-
mek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo ho mohou 
odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. Další mož-
ností je nechat stromek ležet na stálém stanovišti svozu směsného komunální-
ho odpadu, tedy u černých popelnic. Pokud je průměr kmene větší než 5 cm, 
měli by občané stromek rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpraco-
vat a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle.
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Ve čtvrtek dne 9. 11. 2017 se uskutečnilo druhé letošní setkání s jubilanty, které pořádá Komise pro 

kulturu RMČ Brno-Nový Lískovec. Slavnostního posezení se zúčastnilo deset pozvaných seniorů, paní 

starostka Jana Drápalová, pan místostarosta Jan Privarčák a členové kulturní komise.

Úvod setkání zahájili nejmladší gratulanti z Mateřské školky Pomněnky pod vedením paní učitelky 

Dany Jelínkové a paní učitelky Soni Ševčíkové. Děti předvedly přítomným velice pěkně připravený pro-

gram a na závěr svého vystoupení předaly oslavencům malé dárečky vlastní výroby. Za to byly odmě-

něny dlouhým potleskem a poděkováním.

Po úvodním slově a  přípitku následovalo představení jubilantů, osobní blahopřání a  předání 

bonboniéry a  kytičky z  rukou paní starostky a  pana místostarosty. V  tento slavností den oslavili 

svá jubilea následující občané městské části: Ladislava Nováková 70 let, Linda Zapletalová 75 let,

Miroslav Škvrňa 75 let, František Lasovský 75 let, Ferdinand Mück 75 let, Zdenka Pribylová 80 let, 

Naďa Heinrichová 85 let, Vratislav Mika 87 let, Milan Černý 88 let a Jaroslav Grec 94 let.

Druhá část setkání proběhla v družné besedě. Neformální diskuze o dění, rozvoji a problémech v naší 

městské části byla tentokrát časově delší než v předešlých setkáních. Paní starostka s panem místosta-

rostou si vyslechli od zúčastněných řadu námětů a připomínek na život v naší městské části. 

Všem jubilantům ještě jednou za celou městskou část blahopřejeme.

Za Komisi pro kulturu Tomáš Brunclík,

Foto: Josef Ptáček

Výročí vzniku samostatného Československa
V letošním roce tomu bylo již 99 let, kdy vznikl samostatný Československý 

stát. Při uctění státního svátku byl u  památníku T. G. Masaryka panem 
místostarostou a  přítomnými členy kulturní komise položen slavnostní 

věnec. Přítomní účastníci této důstojné akce zavzpomínali na historii naši 

novodobé státnosti. Jistě stojí za připomenutí mnoho myšlenek našeho 
prvního prezidenta T. G. Masaryka. Mimo jiné apeloval na všechny občany 
se slovy: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat tyto 

nedostatky, ale ne překonávat demokracii“. Myslím, že je to stále velice 

aktuální.  Za komisi pro kulturu Mgr. Michael Brázda

Velký samoprodejní bazárek na ZŠ Svážná
V měsíci říjnu se uskutečnil samoprodejní bazárek na ZŠ Svážná. Maminky 

si zde mohly nakoupit pro své děti oblečení, hračky, knihy, odrážedla, tříkolky, 
kočárky, boty, brusle, lyže a další zimní věci a vybavení.

Za Komisi pro kulturu Lenka Brabcová

Setkání s jubilanty
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Petrolejové lampy
Mahenovo divadlo v  Brně uvádí drásavé drama Jaroslava Havlíčka – 

Petrolejové lampy. Tento strhující příběh vypráví o neštěstí jednoho manželství, 

o  maloměstském pokrytectví a  o  tom, že největším lidským hrdinstvím je 

umět přijmout svůj osud. Představení naplňuje hutná atmosféra a  kvalitní 

herecké výkony. V roli Štěpky Kiliánové se představí Hana Tomáš Briešťanská, 

která srší energií, neskrývá vztek, zklamání, radost, odhodlání. Vzbuzuje 

sympatie a  soucit a  je prototypem emancipované kladné hrdinky. Martin 

Siničák coby Pavel Malina předvádí na jevišti postupný rozklad osobnosti. 

Jeho postava je zároveň pachatel a oběť a vyvolává silné a rozporuplné emoce. 

Výtvarné ztvárnění scény a  díky bohatým šatům postav diváka poměrně 

rychle obklopí duch tehdejší doby. Štěpiny extravagantní róby kontrastují 

s černobílým okolím a akcentují tak její výraznou osobnost. Samotná scéna 

se rychle a často mění díky otočnému jevišti a děj ubíhá jako o závod. 

Máte-li chuť nechat si trošku pocuchat emoce, představení Petrolejové 

lampy vám vřele doporučuji, protože zanechává mnohem silnější dojem než 

její filmová adaptace.
PaedDr. Zdeňka Bučková

Tradiční vánoční koncert Laďa Kerndl 
se svým čtyřčlenným orchestrem

Obsazení: bicí Ctibor Hliněnský, piano Mirek Veselý, baskytara Dušan 
Reichman, Kytara, trumpeta Luboš Dibdiak.

Vánoční koncert v  rytmu světových evergreenů, filmových, jazzových 

a swingových melodií.

Mezi hosty vystoupí taky MEGAFON acapella + rock.

21. prosince v 19 hodin v Semilassu

Kulturní okénko

Předávkování? Jedině vokálem!
Ve čtvrtek 16. listopadu jsem zavítala do barbershop baru Kentaur, kde se 

konal první koncert brněnské skupiny Vocal Overdose a  já jsem chtěla být 
u toho mimo jiné i proto, že jeden ze členů tohoto mužského vokálního kvar-
tetu pochází právě z Nového Lískovce. A tak jsem se Jakuba Daňhela zeptala 
na to, co by mohlo zajímat i čtenáře Lískáčku:

Jakube, kdy vznikla vaše skupina a jak jste se dali dohromady?
Vznikala vlastně postupně, v průběhu několika let. Myšlenka založit kape-

lu v tomto stylu vyšla od Martina Pospíšila (lead), který se seznámil s Voj-
tou Sklenářem (baryton) a  společně hledali muzikanty, kteří by se s  nimi 
do tohoto projektu pustili. Po období hledání a personálních změn v kapele 
jsem se přibližně před rokem přidal já (tenor) a v létě do kapely přibyl Kryšof 
Michal (bas), čímž jsme se stali kompletními a pustili se naplno do zkoušení.

Mohl bys popsat hudební styl, kterému se věnujete?

Jmenuje se barbershop, což v překladu znamená holičství. Je to proto, že 

vznikl právě v  (britských) holičstvích – mezi pány čekajícími na obslouže-
ní, kteří si z nudy začali vícehlasně zpívat tehdejší populární písně. Z tohoto 
živelného muzicírování vznikl hudební styl pro mužské kvartety (i když méně 

často se do něj pouští i sbory nebo ženské hlasy), který byl populární přede-

vším mezi válkami v USA. Tam si také svou tradici drží dodnes, ale v Evropě 
už je téměř zapomenut, a my se snažíme o jeho oživení v našich končinách.

Co vás v nejbližší době čeká?

Máme za sebou první koncerty ve Zlíně, v  Brně a  ve Velkém Meziříčí, 

a v prosinci se chystáme na vystoupení na vánočních trzích na Zelném trhu, 
konkrétně 21. 12. Další samostatný koncert v Brně plánujeme na 24. února 
v Music Labu. No a mezitím se může snadno stát, že nás především v advent-

ním období potkáte v centru města, jak zpíváme jen tak na ulici.

Děkuji za rozhovor, 
držím vám palce a  pře-

ji hodně úspěchů, o  kte-
rých budeme v  Lískáčku 

rádi informovat. Těším se, 

že letošní atmosféru brněn-
ských vánočních trhů obo-

hatíte o  styl, který je nový 
nejen pro mě, ale možná 

i pro spoustu dalších lidí.

Dana Beranová
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VÝVOJ CEN NEMOVITOSTÍ
Ceny nemovitostí stále rostou. Jak je to možné? Již loni jsem psal člán-

ky o cenách na vrcholu. Odhadoval jsem zastavení tohoto trendu a přitom 

je to zcela naopak.

Jak to začalo?
Počátek takto výrazného a prudkého růstu cen nastal v období snižování 

úrokových sazeb hypotéčních úvěrů. Hypotéky byly velmi snadno dostupné 

a nízké úrokové sazby lákaly každého k investici do nemovitosti. Velká poptáv-

ka a snižující se nabídka vyšroubovaly ceny na pomyslný vrchol.

Dalšímu zvýšení cen napomohla též omezení a doporučení ze strany stá-

tu a České národní banky, která omezila dostupnost hypotéčních úvěrů. Kvůli 

těmto omezením nejen že mnoho lidí nedosáhlo na hypoteční úvěr, ale ved-

lo to také ke zvyšování úrokových sazeb. Každý chtěl stihnout hypotéku za 

výhodných podmínek.

Jak jsme na tom teď?
Nejen já, ale i  odborníci z  řad finančních poradců a  dalších ekonomic-

kých odborníků očekávali postupné snížení zájmu o nemovitosti a hypoteč-

ní úvěry a tím pádem pozvolné zpomalení růstu cen. Opak je však pravdou.

V současné chvíli jsou 100% hypotéky nedostupné a banky neposkytují 

úvěry, jestliže nemáte minimálně 10 % hodnoty nemovitosti z vlastních zdro-

jů. Úrokové sazby se nyní průměrně pohybují kolem 2 % a stále rostou. Banky 

dodržují doporučení ČNB a více prověřují žadatele o hypotéky.

I přesto o hypotéky žádá čím dál více lidí. Tím pádem má trh s realitami 

zelenou a ceny si mohou růst.

Proč tomu tak je?
Rozhodně má na této situaci vliv plánovaná novela zákona, která umož-

ní České národní bance ovlivňovat bankovní instituce a nařizovat, jak mají 

s  peněžními produkty zacházet. Dosud se banky řídí pouze doporučením 

ČNB, nemusí však jednat v jejich souladu. Kromě nebankovních institucí se 

však doporučením ČNB řídí všechny banky, považují je za správné.

Zájemci o hypotéky mají skutečně velký zájem bydlet ve vlastním. Překo-

návají vysoké ceny nemovitostí i zhoršující se podmínky k získávání hypo-
ték. Čím dál více též oslovují nebankovní instituce, aby získali potřebných 
10–20 % k získání klasické hypotéky. 

Nově se však omezení a doporučení ČNB budou týkat také dalších ban-
kovních úvěrů, které budou následně poskytovány klientům s  hypotéčním 
úvěrem. ČNB se obává dluhových pastí, do kterých se klienti bank mohou 
tímto způsobem velmi snadno dostat.

dTest
Neříkejte své „ANO“ lehkovážně

Řeč sice nebude o žádosti o ruku, 
ale i  ve spotřebitelských vztazích 
je třeba dobře si rozmyslet, s  kým 
vstoupíte do svazku smluvního. Po 
přijetí nového občanského zákoníku 
se totiž roztrhl pytel s  telefonický-
mi nabídkami a každé vaše neuváže-

né „ANO“ může znamenat závazné přijetí smlou-

vy. Zakořeněné přesvědčení, že co není na papíře, 
nikoho nezavazuje, je omyl, který může vaši peně-
ženku hodně bolet. 

Více se dočtete na webových strán-

kách https://www.dtest.cz/clanek-6162/
nerikejte-sve-ano-lehkovazne

Když je v bytě více nájemců

Pokud je ve smlouvě na straně nájemce uve-

deno více osob, jedná se o  společný nájem bytu. 
Společní nájemci mají stejná práva a  povinnosti, 
někdy však může jednat jeden i za ostatní, zatím-

co v jiných případech je potřeba souhlas každého 

z nich. Jak se řeší situace, kdy se nemůžou ohled-
ně nájmu na něčem dohodnout? A  jak se rozho-

duje o tom, kdo z rozvádějících se manželů zůsta-
ne dál nájemcem bytu?

Více se dočtete na webových strán-

kách https://www.dtest.cz/clanek-6155/
kdyz-je-v-byte-vice-najemcu

Můžete při nákupu v  e-shopu zboží vždy 
do 14 dnů vrátit? Kdepak, existuje řada 

výjimek.

Většinou dobře víme, že při nákupu v interne-
tovém obchodě můžeme odstoupit od smlouvy do 
14 dnů od převzetí zboží. Z každého pravidla však 
existují výjimky a nejinak je tomu i při odstupová-
ní od smlouvy uzavřené na dálku. Lístky na kon-
cert, rodinnou fotoknihu ani záclony ušité na míru 
už do e-shopu nevrátíte. A jak je to v případě slu-
žeb objednaných přes internet?

Více se dočtete na webových stránkách https://

www.dtest.cz/clanek-6174/muzete-pri-nakupu-v-

-e-shopu-zbozi-vzdy-do-14-dnu-vratit-kdepak-
-existuje-rada-vyjimek

Kupujete byt od developera? Dobře si vše 

prověřte.

Mnozí mají stále v živé paměti kauzu společ-
nosti H-System, která v  90. letech připravila své 
klienty o stovky milionů korun. V současné době 

zase doznívá rozčarování lidí, kterým společnost 

Ekospol před časem zrušila výhodné rezervační 
smlouvy. Pokud nechcete něco podobného zažít na 
vlastní kůži, nevěřte slepě slibům o snovém byd-

lení, ale dobře si prověřte vybraného developera. 

Co všechno byste si měli ověřit před koupí bytu?
Více se dočtete na webových strán-

kách https://www.dtest.cz/clanek-6200/

kupujete-byt-od-developera-dobre-si-vse-proverte

Všechno, co potřebujete vědět o  záruční 
opravě

Chcete-li reklamovat zboží, je podle záko-
na vaším primárním nárokem bezplatná oprava. 

Mnohdy ale vada přetrvává, i  když se prodejce 

tváří, že je reklamace už u  konce. Jak má záruč-
ní oprava vypadat a co dělat, když nejste s nápra-

vou spokojeni? Kdy můžete žádat vrácení peněz? 
A co když prodávající reklamovanou vadu odstra-
ní, ale podaří se mu přitom poškodit zboží jiným 
způsobem?

Více se dočtete na webových strán-
kách https://www.dtest.cz/clanek-6129/
vsechno-co-potrebujete-vedet-o-zarucni-oprave

Proti výpovědi z nájmu bytu se můžete brá-
nit žalobou u soudu

Doba, kdy pronajímatel potřeboval souhlas 

soudu k výpovědi nájemce z bytu, je již minulos-
tí. Přesto i dnes soudy toto téma řeší. Nájemce se 
totiž může proti výpovědi bránit u soudu žalobou 

o  přezkum její oprávněnosti. Jak by měla tako-

vá žaloba vypadat a v  jaké lhůtě ji musíte podat, 
pokud s výpovědí z nájmu nesouhlasíte?

Více se dočtete na webových stránkách htt-

ps://www.dtest.cz/clanek-6088/proti-vypovedi-z-

-najmu-bytu-se-muzete-branit-zalobou-u-soudu.

AUTOŠKOLA
výcvik bez stresu a v pohodě

Najdete nás v Novém Lískovci na ul.

Oblá 35
(žluté domy pod Albertem)

Info na: www.autoskola1.cz

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

BOS

TAJENKA

1. ČÁST

DRUH

PIVA

OZN.

VELIČINY

EL. ODPORU

MUŽSKÝ

HLAS

TVOR

PIJÍCÍ

KREV

MPZ

SAN MARINA

NĚMECKY 

VAJÍČKO

DOUTNÁK 

(ZDROB.)

TAJENKA

3. ČÁST

SILNÝ

VÍTR

DRUH 

KVĚTINY

(MN. Č.)

MODEL

AUTA SEAT

UPRAVENÉ 

MASO

EUROASIAT SLOVENSKY 

PRODAVAČKA 

NA TRHUJEMNÁ KŮŽE

PLES

HNILOBNÝ

JED

FIRMA

V KLADNĚ

DRUH LÁTKY PLEVEL

NÁSILNÝM 

PŘEMÍSTĚNÍM

OTESAT

VOJENSKÉ LÁZEŇ-

SKÉ RE KREAČNÍ 

ZAŘÍZENÍ

UKAZOVACÍ 

ZÁJMENO

BŮŽEK

LÁSKY
VNUCENĚ

ZAMETL

(HOVOR.)
NAROZENÍ

IRSKY JÍST DRUH PEČIVA

ROZPUŠTĚNÁ 

LÁTKA
BUŇKA

SÍDLO VE 

FRANCII

RUSKÝ 

SPISOVATEL
YPSILON

SPZ MĚLNÍKA
RUSKÝ 

PANOVNÍK

OPOTŘEBIT 

JÍZDOU

NĚMECKY 

BŘEZEN
NULA

VĚNOVAT SPZ PRAHY
ZBABĚLEC 

(HOVOR.)
SPZ KLADNA

ZÁKLADNÍ 

STUPEŇ

(ZKR.)

SEM

(NÁŘEČNĚ)

SEVERO-

AMERICKÝ STÁT

MPZ IRSKA DOMÁCKY IVA

TAKOVÉ 

MNOŽSTVÍ

STAROŘÍMSKÝ 

ÚŘEDNÍK
DOZORCE

ZN. DUSÍKU
MODEL AUTA 

SEAT

OSTRAVSKÁ 

UNIVERZITA

ANGLICKY PRO- 

NAJMOUT SI

VLÁKENNÉ

VÝPLNĚ

UKAZOVACÍ

ZÁJMENO

SOUČASNÝ 

SENÁTOR
PRUDKÝ KOPEC

INICIÁLY HERCE 

TROJANA

SPĚCH

ANGLICKY

ZEPTAT SE
ZÁJMENO

UŽITKOVÁ 

ROSTLINA

DRUH

PAPOUŠKA
RUSKY ANO

INICIÁLY 

SKLADATELE

SMETANY

EVROPSKÁ 

NORMA
INICIÁLY ČES. 
SKLADATELE

PILULKA

ÚŘAD MĚST.
OBVODU

REKLAMNÍ 
POHÁDKA 
J.PANOŠKY

NÁRODNÍ

DIVADLO (ZKR.)

ÚČETNICTVÍ

(HOVOR.)

SOUHLAS ILUZE
ANGLICKY

NEBO

HODY LÁSKY ODSTÍN
NEPRAVDIVĚ 

ŘEČENÉ

BÍLÁ KÁVA

LISTNATÝ

STROM
PRACOVNA

VELCÍ LIDÉ TOXICKÝ PLYN

OBCHODNÍ 

REJSTŘÍK

OBUVNICKÉ 

LEPIDLO

DRUH LAMY

EGYPTSKÝ BŮH VÝŠIN

INSTITUT

NÁRODNÍCH
PÁMÁTEK

PÍSMENO 

FÉNICKÉ 
ABECEDY

MPZ POLSKA

MEZINÁRODNÍ 

LÉKAŘSKÁ RADA
POLNÍ MÍRY ATLAS

BOBIZAČNÍ

SLABIKA
SNÍŽENÝ TÓN SPZ PÍSKU

TAJENKA

2. ČÁST
U

ČESKÝ VÍTĚZ 

RALLYE
DAKAR

JAPONSKÝ 

KRESLENÝ FILM

NÁPOVĚDA: 

TRIL, EDIL, COMIR, AGAPA,

OTAMÝR, KOFA, IMAB, MEM,
ANTL, HOR, AGO

Tajenka: Vánoce jsou večer plný překvapení který jindy není
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dětský koutek
Najdi deset rozdílů v obrázku

Pomoz donést dárečky správnou cestou ke stromečku

Řešení je na str. 18
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ZŠ Svážná v Londýně
Naše škola se v  termínu od 15. do 20. října 

vydala na výlet do Londýna, do jedné z největších 

metropolí světa. Bylo to úžasné. Všichni jsme byli 

Londýnem úplně fascinovaní. Ale začneme pěk-

ně od začátku.

V neděli 15. října jsme v dopoledních hodinách 

vyrazili autobusem ze zastávky Jihlavská směr Pra-

ha, kde se k nám přidal pan průvodce a pokračo-

vali jsme směrem na Německo, Nizozemí a  Bel-

gii až do Francie. Do Calais jsme přijeli v brzkých 

ranních hodinách a tam nás čekala pasová kont-

rola a následný nástup na trajekt. Po vylodění se 

všichni rozbolavělí a hlavně ospalí ocitáme koneč-

ně na britské pevnině. Pro nás to je úspěch, vydr-

želi jsme dvacet hodin v autobuse. 

Čeká nás však ještě zhruba dvouhodinová ces-

ta do Londýna, takže do centra přijíždíme kolem 

deváté hodiny ráno a  vydáváme se na pěší výlet 

Londýnem. První den jsme viděli mnoho pamá-
tek, například Big Ben, Buckingham Palace, par-
lament a mnoho dalšího, ale nesmíme opomenout 
museum Madame Tussauds, ze kterého jsme všich-
ni byli úplně unešení. Voskové figuríny vypada-

ly opravdu reálně. Po prohlídce města nastal čas 

vyrazit do rodin, u kterých v následujících dnech 

budeme bydlet. V rodinách nebyly žádné kompli-

kace a všichni byli s jídlem a nocováním spokojeni. 

Hned ráno po probuzení nastal čas na projížďku 

Londýna autobusem a následný výstup k prohléd-

nutí Tower Bridge. A  další zastávkou byla opět 

muzea, přesněji Science Museum a  Victoria and 

Albert Museum.

Třetí den jsme se vypravili mimo Londýn - 

směr Stonehenge. Když jsme dorazili na mís-

to určení, všem byla ohromná zima, ale nikdo si 

nenechal ujít vidět něco takového. Byla to famózní 

a velkolepá starověká památka. Odtud jsme zamí-

řili na královské sídlo Windsor, které nás doslo-

va okouzlilo.

Následující den, nutno říci i  poslední den 

v  Londýně, jsme navštívili památník Great Fire 

of London. Procházíme se opět po Tower Bridge 
a  naší poslední zastávkou je Greenwich a  nultý 
poledník v královské observatoři. Pomalu se pře-
souváme k  autobusu a  čeká nás předlouhá cesta 
zpátky domů do Česka. Nutno říci, že Anglii jsme 

si všichni moc užili a přivezli jsme si spoustu zají-
mavých zážitků a vzpomínek.

Adéla Šenkyplová, 9.A

š h ž l ř l í

Rodičovská kavárna na ZŠ Svážná 
a matematika prof. Hejného

V měsíci říjnu usedli v podvečer do školních lavic rodiče prvňáčků a druháčků, kteří se učí na naší 
škole matematiku metodou prof. Hejného, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli několik matematických 
prostředí.

Po úvodním seznámení s osobností prof. Hejného byly rodičům představovány a popisovány prin-
cipy výuky v rámci jednotlivých matematických prostředí. Rodiče si tak aktivně vyzkoušeli pavučiny, 
počítání se zvířátky dědy Lesoně, součtové trojúhelníky, krokování, autobus a geoboard.

Všem rodičům děkujeme za jejich zájem, chuť a elán a neopakovatelnou atmosféru.
Mgr. Lenka Brabcová

Halloween na ZŠ Kamínky
Ani v letošním roce na naši školu ZŠ Kamínky anglická strašidla a bytosti ze světa kouzel nezapo-

mněla a na Halloween nás navštívila. Stále se nenaučila česky, takže s překladem pomáhala naše česká 

půvabná i dechberoucí strašidla původem z 8. a 9. tříd naší školy.
Tentokrát to byla vzácná návštěva z Bradavic v čele s Brumbálem a Hermionou. Naši žáci - i když 

ten den to byli upíři, čarodějnice a hrůzostrašné příšerky – se spolu utkali v čarodějnických kláních. 
Účastnili se konkurzu do Famfrpálových týmů, uvařili lektvar pro záchranu nejlepší žačky Hermiony, 

která omylem vypila jed, naučili se halloweenský tanec a společným kouzlem zahnali Mozkomory, kte-

ří se pokoušeli napadnout i naší školu.
Well done everybody. Mgr. Ivana Demlová

11 LÍSKÁČEK 12/2017 

ze školství



Bulldogs Brno na ZŠ Kamínky
Florbal je již řadu let populárním školním sportem na všech školách. Je zařazován do 

výuky tělesné výchovy a  často i  do výběrových kroužků. Na naší škole jsme tento sport 

posunuli ještě o kousek dál a to o přípravu mladých florbalistů s profesionálními trenéry.

Od letošního školního roku máme jednu sportovní třídu prvňáčků. Žáci sportovní tří-

dy se jednou týdně, v rámci výuky tělesné výchovy, věnují florbalu pod vedením trenéra z floorballo-

vého klubu Bulldogs Brno, se kterým škola při přípravě mladých florbalistů spolupracuje. Možná, že za 

pár let, budeme číst na soupisce prvoligových hráčů i jména našich dětí.

Od 9. listopadu byla příprava malých florbalistů rozšířena o řady druháků. Na tělocvik se v ten den 

druháci velmi těšili, protože věděli, že je čeká slíbené překvapení. Čekal je opravdový florbalový trénink. 

Vyzkoušeli si florbalovou rozcvičku i práci s florbalkou. Všichni se zapojili s velikým zápalem naučit se 

něco nového a hlavně být v tom dobří. Z tělesné výchovy byli ten den druháci velmi unavení, ale také 

i velmi spokojení a šťastní. Těší se na další florbalový trénink, který bude probíhat vždy jednou za 14 dní.

Mgr. Jindra Severinová

Soustředění pěveckého sboru 
Zpěváček ze ZŠ Kamínky

Ve dnech 10. až 12. 11. 2017 se zúčastnil pěvec-
ký sbor Zpěváček ze ZŠ Kamínky soustředění 

v Lesním penzionu Podmitrov na Vysočině. Sbor 
byl v tomto školním roce založen p. uč. Mgr. Kami-
lou Horáčkovou – vedoucí sboru, její pravou rukou 
a spolehlivou pomocnicí Mgr. Magdou Hájkovou, 
která pomáhá s vystoupením a přesunem dětí na 
vystoupení.

Navštěvují ho žáci a žákyně 3. až 9. ročníku + 
1 žák 1. roč.

Tento pobyt byl zorganizován v rámci nácviku 
naplánovaných vánočních vystoupení pro rodiče 
i širokou veřejnost. Nacvičovali jsme pásmo vánoč-
ních písní a  koled, které postupně předvedeme. 

Pěvecké zkoušky byly velmi náročné, ale děti zpí-
valy s radostí a zájmem. Kromě náročných pěvec-
kých zkoušek jsme navštívili místní zříceninu 
hradu a zvířecí farmu. Vše probíhalo v klidné, pří-
jemné atmosféře a krásném prostředí. Tímto zve-
me všechny na vánoční koncert pěveckého sboru 
Zpěváček ze ZŠ Kamínky, který se koná ve čtvrtek 
7. 12. 2017 v 17 hod. v jídelně školy. Pěvecký sbor 
Zpěváček přeje všem krásné Vánoce.

Mgr. Magda Hájková, Mgr. Kamila Horáčková

Studovna na Kamínkách
Celorepublikový problém zvyšování čtenářské 

gramotnosti se naše škola snaží řešit nejrůznějšími 
způsoby – přímo ve výuce, především v hodinách 

mateřského jazyka, či v  předmětech naukových, 

návštěvami knihoven se zajímavými programy, 
besedami se spisovateli, tvůrčím psaním, absolvo-
váním divadelních představení, pomocí projektů 

a ostatními zajímavými metodami. 

Dalším počinem k získání nových čtenářů se stal 
nápad vedení školy, tj. zbudování studovny. 24. říj-
na byla tedy v rámci řešení tohoto problému slav-

nostně otevřena nově vybudovaná studovna spojená 

s četbou knih z fondu školní knihovny. Tato událost 
s výstižným názvem „Putování s knihou“ byla pro-
pojena i s plněním nejrůznějších aktivit týkající se 

četby a  výchovy k  čtenářství. K  naší velké radosti 

přišlo mnoho zvědavých a zvídavých dětí v dopro-

vodu svých rodičů a blízkých. A objevili se kromě 

dětí školou povinných i  malí předškoláci, kteří se 
teprve do školy chystají. Také v jejich očích zajiskři-
lo, i když číst se teprve budou učit. Ale např. obráz-

kové postavičky, pohádkové příběhy a vyprávění už 

znají ze školky nebo od svých rodičů či prarodičů.
Celé odpoledne po vystoupení nově sestavené-

ho pěveckého sboru s písní Čtenářská bylo zahájeno 

ředitelem školy Mgr. Petrem Novákem, Ph.D. a sta-

rostkou městské části Nového Lískovce Ing. Janou 
Drápalovou, která velmi mile promluvila k návštěv-
níkům vernisáže „Putování s  knihou“ a  sama se 

některých aktivit spolu s dětmi se zájmem zúčast-

nila. Poté se účastníci vydali s viditelným napětím 
ve tvářích po cestě vytyčené pohádkovými postava-
mi k plnění rozmanitých úkolů. Dozvěděli se např. 

o  významu vzniku knihtisku, vytvářeli společně 

příběhy, stříhali, lepili, vybarvovali, hráli si scrable, 

luštili hádanky a kvízy, zamýšleli se nad oblíbený-
mi knihami a vytvářeli jejich ilustrace či komiksy. 
Během návštěvy naší školy mohli rovněž zhlédnout 

prezentaci úspěchů našich žáků v minulosti. Sezná-

mili se také s plány naší školy do budoucna. 
Vyvrcholením tohoto úsilí byla tvorba vlastní 

knížky, kterou si chlapci a  děvčata odnesli domů. 

Pro závěrečnou tvorbu mohli sami využít tiskařské-

ho lisu a podle své fantazie navrhnout titulní stranu.
Rozzářené oči a  dětské úsměvy se staly přísli-

bem, že tímto nápadem na existenci studovny na 
naší škole se postupně splní jeden z jejích hlavních 

cílů, tj. pomáhat k  trvalému zvyšování čtenářské 

gramotnosti žáků a žákyň na ZŠ Kamínky.

Mgr. Helena Hanousková a Mgr. Aneta Kselíková, 

ZŠ Kamínky,

přišlo mnoho zvědavých a zvídavých dětí v dopro o  významu vzniku knihtisku, vytvářeli společně
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Závodníci ze ZŠ Kamínky
bodují ve šplhu
Ve středu 22. 11. 2017 se žáci 1. i 2. stupně naší školy zúčastnili obvodních kol ve šplhu.

Závodníci 3.–5. tříd soutěžili na ZŠ Svážná, skvěle šplhali a šestkrát stáli na stupních vítězů.

V kategorii 3. tříd Ludmila Kolářová získala 2. místo, Kateřina Sekaninová obsadila 3. místo.

V kategorii 4. tříd si David Kovář vyšplhal 2. místo. V kategorii 5. tříd Veronika Treblíková 

a Vítězslav Siegel získali 3. místo a Martin Sedlecký vybojoval 1. místo vynikajícím časem 3,8 s.

Žáci 2. stupně zamířili na SŠ Jílová, kde v  obvodním kole v  kategorii dívek 8.–9. tříd získa-

la naše děvčata dvě prvenství. V jednotlivcích 1. místo vybojovala Karolína Macháčková, a taktéž 

v  týmu společně s Vanessou Pokornou a Sabinou Obořilovou (6. tř.) slavily vítězství. Naši mlad-

ší žáci Ondřej Kratochvil, Jakub Kozák a Jan Komínek získali v týmu 2. místo. Všichni jmenovaní 

postupují do městského kola.

Našim závodníkům blahopřejeme a držíme palce v dalších soutěžích.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Petr Janáček, ZŠ Kamínky

Okresní kolo ve stolním tenise na ZŠ Svážná
Ve dnech 18. a 19. 10. proběhlo na naší škole okresní kolo ve stolním tenise. Hrálo se v obou tělocvič-

nách, kde jsme rozmístili hráče ke čtyřem pingpongovým stolům. Turnaj měl hojnou účast a celá dvě 
dopoledne a chvíli i odpoledne bylo z tělocvičen slyšet ťukání míčků. V kategorii mladších žáků soutě-
žilo celkem deset škol, nejlépe si vedla Základní škola Masarova. V kategorii mladších žákyň soutěžila 
čtyři družstva a vyhrála naše děvčata ze ZŠ Svážná. Starší kluci byli nejlepší ze ZŠ Novolíšeňská (osm 
soutěžících družstev), starší děvčata ze ZŠ Kamínky (čtyři soutěžící družstva). Vítězná družstva starších 
hochů i děvčat pak bojovala na krajském kole v Hodoníně o postup na republikové finále. Všem soutě-

žícím i pedagogům děkujeme za účast a hráčům za kvalitní výkony. Jestli budeme mít čest organizovat 
okresní kolo i příští rok, těšíme se na vás.

Mgr. Michaela Junková a Mgr. Roman Ambrosek

Podzimní tvoření v MŠ Vážka
Podzim je jedno z ročních období, hono-

sící se nejbarevnější krajinou, nejbohat-

ší úrodou různých plodů a  hlavně je pod-

zim tím pravým časem na tvoření přírodnin. 

Mateřská škola Vážka se chopila této příležitosti a uspořádala pro rodiče a děti 

Podzimní odpoledne.

Vyrábělo se ze všeho, co příroda dala. Došlo i  na dlabání dýní, tvoře-

ní figurek, zvířátek z  kaštanů, žaludů či brambor. Listy se staly základem 

pro výrobu ježků, sov, skřítků podzimníčků. Větvičky jehličnanů pro věneč-

ky a kytičky, které byly doplněny barevnými plody jeřabin, šípků. Otiskova-

ly se nejen listy, ale i  ovoce a  zelenina. V  květináčích se v  mechu vyjímaly 

muchomůrky z oříšků.

 Fantazie byla neomezená. V každé třídě si děti s rodiči vytvořily něko-

lik originálních výrobků, které si odnesly domů. Nálada při tvoření se nes-

la v duchu přátelském a odměnou pro všechny byla rozzářená dětská očka.

 Děkujeme všem zúčastněným a  těšíme se na brzké shledání u  tvoření 

předvánočního.

Zuzana Suchá
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Kam s ním?
Už nějakou dobu jsem se chystala napsat článek 

o problému s množstvím odpadů, které společnost 

produkuje, o  zbytečné produkci obalů a  o  bezod-

padových domácnostech, neboli o řešení „zero was-

te“. Ne náhodou se ke mně tedy dostala informace 

o  bezobalovém obchodě, který se sice nachází na 

Lesné, ale jehož majitelka v naší čtvrti bydlí. Jme-

nuje se Martina Beranová a  já jsem bez váhání 

a  s  velkou dávkou zvědavosti přijala pozvání do 

jejího království.

Martino, co přesně znamená bezobalový 
obchod a jak vypadá?

Bezobalový obchod je místo, kde si může-
te nakoupit zboží do vlastních nádob. Přijdete, 
vyskládáte si své nádobky na pult a  necháte si 

je naplnit potravinou, kterou si vyberete. Množ-

ství potraviny vám odsypeme dle vašeho přání 
do předem odvážené nádobky. Tím předcházíte 
vzniku jednorázového odpadu v podobě sáčku.

Jak tato forma obchodu vlastně vznikla?

Kdekdo by řekl, že 21. století je období plasto-
vé. Do plastových obalů se dnes balí kdeco. Baná-
ny po jednom, vaječné bílky, zelenina … tímto 

odpadem, který už dál nepoužijeme, zamořuje-

me krajinu kolem sebe. Proto je nasnadě, že na 
tuto krizi se našla odpověď právě v podobě bez-
obalových obchodů. Náš obchod sice není první 

tohoto druhu, ale tato forma se rychle rozšiřuje. 

Jak nebezpečné jsou plastové odpady a proč 
je eliminovat?

Podle statistiky ČR vyhodí průměrně jeden 
obyvatel ČR za rok 310kg odpadu. Jde to až tak 

daleko, že Tichým oceánem už nyní pluje tzv. 

Osmý kontinent, tvořený jen z  odpadu. Tímto 
odpadem se živí ryby a těmi rybami zase my, tak-

že tento odpad nakonec skončí v  našem žalud-

ku. Žraloci často neumírají na stáří, ale na vyhla-

dovění s plným žaludkem odpadu. Proto vznikla 

myšlenka či filozofie „zero waste“ neboli nulo-

vého odpadu.

Můžete to vysvětlit podrobněji?

Řekla bych, že název tohoto hnutí není ozna-

čení toho, jak žijeme, ale toho, kam se chceme 

dostat. Dokonce i  jedna z  hlavních průkopnic 

Bea Johnson přiznává, že sama občas nějaký 

ten odpad vyprodukuje. Ve své knize „Domác-

nost bez odpadu“ se zmiňuje o pěti bodech, kte-

ré nás navedou na tu správnou cestu „zero was-

te“: odmítnout, omezit, znovu použít, recyklovat, 

vyhodit. Tyto body jsou sepsány podle důležitosti 

a recyklace je až předposlední možností, protože 

má své limity. Všechno se totiž recyklovat nedá, 

výroba recyklátu se musí vyplatit víc než výroba 

nové suroviny a  v  neposlední řadě je recyklace 

pořád průmyslovým zpracováním i s jeho nega-

tivními důsledky. Recyklace tedy není ochrana 
životního prostředí, ale mírní negativní dopad 
na něj.

Jak se to daří aplikovat v praxi?
 Každý sám za sebe se snažíme podle své-

ho nejlepšího vědomí a svědomí udělat pro svo-
je životní prostředí maximum. Začátečníkům 
bych chtěla poradit, ať se nebojí tyto kroky dělat 
postupně. Je důležité si na změnu stylu zvyknout, 
aby se pro vás stala samozřejmostí a neotravova-
la vám život.

Kdy jste začala provozovat svůj obchod?
Myšlenkou bezobalového obchodu se zabý-

vám už od začátku tohoto roku, protože mi vadi-
lo, že neexistuje možnost nakoupit si do vlastních 
nádob a že musím vyhazovat spoustu zbytečného 
odpadu. Nechala jsem se tedy inspirovat obcho-
dem, který tehdy již existoval v  Praze. Dlouho 

jsem sice hledala dobrou lokalitu, až jsem našla 

vhodné prostory na Lesné, na ulici Nezvalova.

Co vše se dá ve vašem obchodě koupit?
Myslíme nejen na bezobalovost, ale také na 

uhlíkovou stopu (energie spotřebovaná na výro-
bu určitého produktu) a snažíme se hledat české 
výrobce našich surovin. Nabízíme sice i biopotra-
viny, ale ty nejsou naší prioritou. Chceme totiž, 
aby byl obchod dostupný pro každého. Může-
me se pochlubit i  bazárkem sklenic. Ten slou-
ží hlavně zákazníkům, kteří si nevzali dostatek 
sklenic, ale i pro nováčky, kteří přijdou do naše-
ho obchodu poprvé a  vlastní nádoby si s  sebou 
nevzali. Momentálně se snažíme doplnit základ-

ní sortiment potravin (pšeničnou mouku, prášek 

do pečiva, ocet). Najdete tady luštěniny, ořechy, 
ale i  bezfosfátové čisticí prostředky a  podobně. 
Prodáváme i pečivo, celozrnné perníčky a pořád 

sortiment rozšiřujeme. Na Vánoce chystáme pře-

kvapení, ale to nebudu prozrazovat. Vzhledem 
k  tomu, že dnešní internetová doba umožňuje 
zájemcům obchod prezentovat a  nabízet kom-

pletní přehled sortimentu, je příjemné, že si 

můžete v  klidu domova vybrat, co si zakoupíte, 
a že si na nákup také můžete připravit dostateč-
né množství nádob.

Cestou na trénink jsem si ještě pochutnala 

na vynikajícíh perníčcích a  čokoládě a  přemýš-
lela jsem o  tom, co mohu já osobně udělat pro 
své životní prostředí. Pokud podobná myšlenka 

napadla i  vás, navštivte obchod osobně, přečtěte 

si knihu, najděte si další informace. Děkuji Mar-
tině za pěkné přijetí i  zajímavé povídání a  přeji 

jí, aby se jí v podnikání dařilo.

Za čtenáře Lískáčku se ptala Ivana Daňhelová
Odpovídala Martina Beranová, majitelka 

bezobalového obchodu

(www.bezobalovyobchod.cz)

Co vše se dá ve vašem obchodě koupit?

M ti ř ě á b b l ý
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Máte problém se svým psem?
Nevíte si rady s jeho výchovou či má pouze 

nějaký špatný zlozvyk? Zkuste se obrátit na 

psího psychologa.

Psi se stejně jako lidé rodí s genetickými zákla-

dy, ale zároveň jsou ovlivňováni výchovou svých 

páníčků. Pokud jste udělali chybu již v počátku, to 

znamená při výběru psa, nebo v druhé fázi, kterou 

je příchod štěňátka domů a  jeho první výchova, 
může se stát, že si nyní se svým čtyřnohým mazlíč-
kem nevíte rady. Nápravou problémového chování 
psů se v České republice zabývá velice málo vete-
rinářů či výcvikářů, ale stejně dobře nebo i  lépe 
vám může pomoci psí psycholog. Na psího psy-
chologa se stále častěji obracejí lidé, jejichž čtyř-
nohý mazlíček například štěká po celý den v bytě 
a  ruší sousedy, neposlouchá či utíká, znečišťuje 
byt, je ustrašený nebo naopak agresivní, pokousal 
člověka a tak dále. Nejdříve je samozřejmě zapo-
třebí stanovit si, kde vznikl problém. A  protože 
psi nejsou od narození duševně nemocní či agre-
sivní, mnohdy bývá chyba jinde. Většina psů totiž 
nějakým způsobem reaguje na své okolí. Psí psy-
cholog Jaroslav Opat z  Tišnova tvrdí, že pejska-
ři nejčastěji chybují v  tom, že podcení první pří-

znaky problému. Pokud se tedy projeví náznaky 
nevhodného psího chování, je nejlepší zasáhnout 
ihned. V první fázi pan Opat zjišťuje o jakou rasu 

jde, z jakého je prostředí a jak se k pejskovi cho-

vá páníček, případně zbytek osob s  ním žijících. 

„Převýchova pejska nespočívá jen v tom, že si psa 

vezmu domů a pracuji s ním. Dost často je zapo-

třebí také zapracovat na majitelích chlupáčů. Lec-

kdo by si myslel, že mi přiveze pejska domů a  já 

ho předělám. Tak tomu ale rozhodně není. Páníč-

ky učím, jak ke psům přistupovat, například to, že 

by pes neměl vycházet ze dveří první, nebo jak ho 

správně krmit a získat si u toho respekt,“ říká Jaro-

slav Opat z Tišnova. Důležitým úkolem je naučit 

páníčky, jak dát psům najevo, že vůdcem smečky 

jsou právě oni, a  ne psi. A  jaké metody psí psy-

cholog používá? Někomu by se mohly zdát zvlášt-

ní, ale jsou velice účinné. Pro komunikaci se psy 

používá psí psycholog prostředky, jako by on sám 

byl členem smečky. Se zvířaty se dorozumívá ges-

ty, zvuky i postojem těla. Například do psa pomo-

cí prstů kousne nebo ho zažene postojem těla do 
kouta a podobně.

Jaroslav Opat z  Tišnova je v  kontaktu se psy 
téměř od narození. Velmi dobře si uvědomoval, že 
vlastnit domácího mazlíčka není jen legrace, ale 
především velký závazek, takže než si pořídil své-
ho prvního pejska, staral se o čtyřnohé kamarády 
svých přátel. Postupem času zjistil, že se s každým 
psem, nehledě na věk či rasu, dokáže domluvit, a to 

ať se jedná o bázlivého, agresivního či jen neposluš-

ného pejska. To bylo impulsem pro to, aby se této 
činnosti začal věnovat profesionálně. Se psy komu-
nikuje jejich řečí, která je sice neagresivní, zároveň 
však vyjadřuje nadřazenost. Rolí psího psychologa 
je vytvořit si hlavní postavení ve smečce, a  to pak 
následně předat majitelům psů. Pokud pak majite-
lé budou dodržovat pár základních pravidel, pejsek 
se už nevrátí do starých kolejí. Své čtyřnohé cvi-
čence Jaroslav samozřejmě často odměňuje a chválí. 

„Ze své zkušenosti vím, že mít psa se špatný-
mi zlozvyky a nežít s ním v harmonii není žádná 
radost, ale naopak trápení. Pejska si většina lidí 
pořizuje proto, aby se stal členem rodiny, dělal jim 
radost, případně hlídal či plnil požadavky. V pří-
padě, že toto nefunguje a  páníčci se více trápí 
než radují, je nejvyšší čas to začít řešit,“ říká Jaro-
slav Opat.

Více informací o  práci pana Opata najdete na 
www.jakspravnenapsa.cz.

Michaela Opatová

ať se jedná o bázlivého agresivního či jen neposluš

psího psychologa.

P i t j ě j k lidé dí ti ký i ákl

Eko drogerie
Všichni používáme čisticí prostředky a všichni 

také víme, že musíme zlikvidovat prázdné obaly po 

jejich spotřebování. Chápeme, že tím zatěžujeme 
životní prostředí. Jak by se vám líbilo, kdybyste si 

saponát na mytí nádobí, tekutý prací prostředek, 
aviváž, gel na WC nebo přípravek na čištění skla 

prostě načepovali? V naší čtvrti už to máme vyře-

šeno a můžeme využít systému, který nabízí nově 
otevřená prodejna eko drogerie. A jak to funguje? 

Přijdete do obchodu se svou lahví a obsluha vám 
ji naplní tím, co chcete a kolik toho chcete. Proda-

vač láhev odváží, nalepí na ni etiketu a na ni napí-
še, co obsah láhve tvoří. Systém je stejný, jako když 

si kupujete ovoce nebo zeleninu v  obchodě. Jak 
vidíte, je to velmi jednoduché a navíc nejste vázá-

ni na koupi celého balení, ale jen na tolik, kolik 
toho opravdu potřebujete. Tím šetříte nejen pří-

rodu, ale i  své peníze. Při koupi stáčené drogerie 

totiž ušetříte 15 až 20% toho, co byste utratili za 
obvyklé prostředky. Prodejnu čepované eko droge-

rie najdete v novém objektu na adrese Kamínky 3a.
Srdečně vás zvu k návštěvě a těším se, že budete 

patřit do rozrůstající se rodiny spokojených zákaz-

níků, kteří uvažují ekologicky.
Barbora Kadlecová
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Kondiční trénink pro mladé 
ve Fitku Kameňák

Již od letošního září probíhá u nás ve spolku Fitko Kameňák Kondiční tré-

nink pro mladé. Cvičení je každý týden vedeno formou kruhového tréninku 

a cvičit chodí školní děti. Zařazen je trénink s balančními pomůckami, tře-

cími (frikčními ) i závěsnými systémy.

Celý kurz jsme zahájili v září otevřenými lekcemi zdarma, kdy měly děti 

možnost se nezávazně přesvědčit, zda je jim tato forma pohybu blízká. Na 

otevřených hodinách byli rovněž přítomni rodiče. 

Cílem celého projektu je smysluplné trávení volného času a  prevence 

civilizačních chorob pohybového aparátu. Celý projekt se koná s podporou 

ÚMČ Nový Lískovec.

Děkujeme za pomoc a podporu!

Za Fitko Kameňák z.s. , Silvie Kůtová

Kurz dětské atletické 
přípravky

Kurz dětské atletické přípravky náš spolek provozuje již od svého vzniku 

v roce 2012. Každým rokem se snažíme o inovaci a vzděláváme se dál v prá-

ci s našimi nejmladšími klienty.

Základem nových pomůcek je nyní sada atletické školky, která umožňu-

je dětem formou hry seznámit se s atletikou samotnou, jako výchozí aktivi-

tou pro veškerý pohyb.

Pohybové hry předznamenávají disciplíny skutečné atletiky, ne však s hlav-

ním cílem výchovy budoucích závodníků. Cílem her je motivace dětí pro dal-

ší trénink a zároveň zábavná forma vzdělávání.

Letošní minipřípravku jsme opět zahájili sérií otevřených lekcí jako ochut-

návkou pro malé sportovce i jejich rodiče. Celý kurz podpořil ÚMČ Nový Lís-

kovec, za jehož podporu my i děti děkujeme!

Za Fitko Kameňák z.s. , Silvie Kůtová

Stáže pomáhají studentům získat zaměstnání
Stáže jsou mezi studenty stále oblíbeným 

způsobem, jak získat potřebnou praxi nebo 

dokonce rovnou práci. To může potvrdit i  stu-

dentka Veronika, která se zúčastnila stáže s Ces-

tou pro mladé na pozici specialistky marketin-

gu a  hned po skončení stáže dostala nabídku 

na zaměstnání. A  není sama, přibližně polo-

vina zapojených firem nabídne stážistům dal-

ší spolupráci.

Smyslem stáže je, aby se studenti seznámili 

s  tím, jak to ve firmě reálně funguje, co obnáší 

daná pozice a  aby se naučili maximum nových 

věcí. Veronice se to podařilo, na stáži u Piaristů 

se dostala k zajímavým projektům i lidem, psala 

PR články, dělala monitoring médií a  účastnila 

se i konkrétních eventů. I pro Petra, současného 

stavbyvedoucího a bývalého stážistu v OK Pyrus, 

byla stáž úspěšným startem do pracovního světa. 

Stáž mu ukázala, jaký je rozdíl mezi praxí a tím, 

co se učí ve škole. Jako nový stavbyvedoucí má 

zodpovědnost za kompletní stavbu, cení si hlav-

ně toho, že může ovlivnit průběh stavby, výběr 

materiálů i technologické postupy. 

Výběr pozic je opravdu pestrý, za první rok 

proběhly stáže na 65 různých pozicích. Nejoblíbe-

nější jsou architekt/ka, finanční referent/ka a spe-

cialista/ka marketingu. Právě na pozici specialis-

ty marketingu byl i Dominik, který po stáži také 

ve firmě IMP net zůstal jako nový zaměstnanec. 

Věnuje se hlavně SEO optimalizaci, linkbuildin-

gu a obsahové strategii. 

Najít vhodnou stáž není pro studenty vždy 

lehké, proto je tu Cesta pro mladé, která bezplatně 

propojuje firmy a studenty a prostřednictvím stá-

ží jim umožňuje navázat nové vztahy. Studentům 

je proplaceno cestovné a ubytování, takže mohou 

jít na stáž kdekoliv v  České republice. Výhodou 

také je, že pokud škola není proti, mohou si stu-

denti vysokých škol nechat stáž uznat jako povin-

nou školní praxi, popřípadě ve firmě získat pod-

klady pro psaní bakalářské či diplomové práce. 

Studenti si také cení toho, že mohou v průběhu 

stáže zdarma absolvovat kurz měkkých kompe-

tencí a  probrat svou kariéru při individuálním 

poradenství s odborníkem.

Pro koho je Cesta pro mladé určena? 

Na jedné straně pro studenty prezenčního studia 

již od 2. ročníku vysoké školy a vyšší odborné ško-

ly, žáky posledních ročníků střední školy a studenty 

jednoletých jazykových škol, kterým stáž dává žáda-

nou praxi. Na druhé straně pro firmy, ale i  veřejné 

a neziskové organizace, které se zapojují, aby stáž stu-

dentům poskytly. Za poskytnutí kvalitní stáže mohou 

čerpat výhody, které Cesta pro mladé nabízí. Nejenže 

dostanou finanční odměnu, jako kompenzaci nákla-

dů, ale získají neotřelé a inspirativní nápady mladé-

ho člověka a vyzkouší si potenciálního zaměstnance.

Jak se zapojit?

Firmy i studenti se mohou zapojit do projektu 

Cesta pro mladé bezplatně. Stačí se online zaregis-

trovat na www.cestapromlade.cz, kde je pro stu-

denty zveřejněna kompletní nabídka stáží. V pří-

padě dotazů nebo nejasností lze kontaktovat přímo 

Markétu Lasovskou, manažerku pro Jihomoravský 

a  Zlínský kraj. Markéta Lasovská, marketa.lasov-

ska@fdv.cz, 778 439 640. 

Projekt Cesta pro mladé realizuje Fond dalšího 

vzdělávání, státní příspěvková organizace Minis-

terstva práce a sociálních věcí. Je financován z ESF 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstna-

nost a ze státního rozpočtu ČR. 
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Ratolest Brno slavila ve velkém 
a s horou novinek

 Nezisková organizace Ratolest Brno oslavi-

la letos své 22. narozeniny. Kromě představe-

ní nové vizáže, na které pracovala poslední rok 

a půl, představila také nový projekt Výstava na 

míru a  čestné patrony, kteří s  organizací nově 

spolupracují.

Začátkem listopadu oslavila nezisková organi-

zace Ratolest Brno své 22. narozeniny, na kterých 

prezentovala novinky z organizace. Mezi nimi byly 

například Výstava na míru charitativního projektu 

Galerie Ratolest, změna vizuálu organizace (webo-

vé stránky i další materiály) a čestní patroni. Sou-

částí této akce byla i prodejní výstava obrazů Gale-

rie Ratolest.

Za změnou vizáže stála potřeba celkové promě-

ny i vnitřních procesů organizace. Jednalo se o změ-

nu nového loga Ratolesti Brno i charitativní Galerie 
Ratolest. Cílem změny loga bylo odlehčení a zjedno-
dušení pro lepší rozpoznatelnost organizace. 

Nové logo Ratolesti Brno vychází z toho původ-
ního, jak barevně, tak tematicky a  i  nadále nese 
prvky lidské postavy (část panáčka se zdviženou 
rukou), avšak z hlediska grafického i typografické-
ho je mnohem jednodušší, snadněji čitelné a  na 
první pohled odlehčené (totéž platí i pro logo Gale-
rie Ratolest).

„Naším cílem nebylo proměnit se zcela od zákla-
dů, protože naše historie je pro nás nesmírně důle-
žitá. Vzhledem k  tomu, že se doba neustále zrych-

luje a  procesy i  věci se čím dál více zjednodušují, 

rozhodli jsme se s ohledem na naše tradice vytvořit 

novou vizuální podobu Ratolesti Brno, která bude 

moderní a bude dostatečně pokrývat potřeby dneš-

ního světa (zobrazování, přehlednost, stručnost, jas-

nost).“ vysvětluje Lucie Kudrnová Vosečková, ředi-

telka Ratolesti Brno.

Mezi další novinky, které Ratolest Brno předsta-

vila, patří také ojedinělý koncept Výstavy na míru, 

kterou nabízí charitativní projekt Ratolesti Brno - 

Galerie Ratolest. 

„Díky pronájmu Výstavy na míru získáte více 

než jen vyzdobené kanceláře, nebo vaše vlastní 

domovy. Peníze, které za pronájem zaplatíte, dále 

pomáhají a budou použity na pomoc dětem a mla-

dým lidem z Brna, kteří se nacházejí v obtížné život-

ní situaci,” vysvětluje Radka Kšicová, koordinátorka 
Galerie Ratolest.

Výstavy na míru jsou určeny pro široké spekt-
rum zákazníků. Je možné si vyzdobit vlastní kance-
láře, reprezentativní prostory, vnitřky budov, domác-
nosti, nebo si soubory děl zapůjčit na jednorázové 
akce, plesy, svatby, soukromé party apod. Kterýko-
li z obrazů je možné si zakoupit také samostatně.

Hlavní myšlenkou Galerie Ratolest je „umění(m) 
pomáhat“ – tedy prostřednictvím prodeje a proná-
jmu uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi 
a celé rodiny z programů Ratolesti Brno.

K poslední novince patřilo představení čestných 
patronů, kteří s Ratolestí Brno začali letos spolupra-
covat. Jedná se o trojnásobného mistra světa v lezení 
Adama Ondru, mistra světa v thaiboxu Jana Müllera 
nebo tým brněnských ragbistek z týmu RC  Dragon 

Brno.
Všichni tito lidé mají silnou vazbu na Brno 

a  svým patronstvím a  spoluprací s  Ratolestí Brno 

dávají najevo, že jim není jejich okolí lhostejné. 

„Naši patroni mají jedno společné. Proto, aby se 
dostali tam, kde jsou a  aby mohli dělat, co je baví 
nebo naplňuje, museli mnoho obětovat. Nikdo to na 

své cestě nemá jednoduché a někdy je potřeba najít 

si svou vlastní cestu. Stejně tak si jde svou vlastní 

cestou i naše organizace, která hledá efektivní řeše-

ní nejrůznějších problémových situací a pružně rea-

guje na obtíže, se kterými se děti, mladí lidé i jejich 

rodiny potýkají. Jsme velmi rádi, že se nám podaři-

lo spojit síly s našimi patrony, kteří nám pomáhají 

nést myšlenku pomoci svému okolí dál, mezi širo-

kou veřejnost,“ doplňuje Veronika Křížková, vedou-

cí PR oddělení.
V případě zájmu o projekt Výstava na míru, či 

možného zakoupení obrazu, se můžete obrátit na 
koordinátorku projektu Radku Kšicovou.

Kontakty:
Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka, lucie.
voseckova@ratolest.cz, 777 984 042
Mgr. Veronika Křížková, vedoucí PR oddělení,
veronika.krizkova@ratlest.cz, 774 682 776
Mgr. Radka Kšicová, koordinátorka Galerie Ratolest, 
radka.ksicova@ratolest.cz, 731 500 050

Projekt Galerie Ratolest je v roce 2017 realizo-
ván za finanční podpory statutárního města Brna.

STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
HODINOVÝ MANŽEL

•  řemeslnické práce

•  laminátové a  dřevěné plovoucí 

podlahy

•  PVC, vinyl, koberce

•  renovace podlah

Mobil: 603 755 174 www.podlahservis.cz

- Servis a prodej notebooků,
   počítač  a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Renovace tonerů do tiskáren
- Správa a montáž datových sítí

Stofcom s.r.o., Žebětínská 70
623 00 Brno - Kohoutovice

DŮM SLUŽEB
http://www.stofcom.cz

Tel./fax: 547 221 591
Po–Pá 9–12, 13–17 hod.

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

Žaluzie Hanák
Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře 

proti hmyzu. Vertikální žaluzie, látkové roletky.
Menší domácí práce a úpravy tipu: domácí 

manžel.

Milan Hanák, Svážná 19
tel.: 604 850 396

e -mail: zaluzie.hanak@seznam.cz
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Napsali jste nám
Vyjádření k článku „Druhá světová válka v Novém Lískovci“ ve zpra-
vodaji Lískáček č. 11/listopad 2017 na str. 9:

Jak můžete hlásat do světa takové bludy, že – cituji – „Osvobození se Nový 
Lískovec dočkal po celodenních bojích v podvečerních hodinách dne 25. květ-

na 1945“, když druhá světová válka oficiálně skončila již 8. května 1945, při-
čemž celé Brno bylo osvobozeno již 25. dubna 1945.

Dalo by se snad věřit tomu, že šlo o  nějaký překlep v  datu, kdyby ten-

to termín byl uveden pouze číslicemi, ale zde je napsáno přímo 25. květen.

Já si celou tehdejší situaci docela dobře pamatuji, neboť já jsem byla u toho, 
na rozdíl od většiny dnešních obyvatel Nového Lískovce.

Jitka Volavá, e-mail: jitkavolava@seznam.cz

Fusion Brno představil 
cyklus „100 let hudby“

Rock-popový pěvecký sbor Fusion Brno s tradičním zázemím na ZŠ Sváž-
ná v Novém Lískovci letos na podzim odstartoval svůj první výchovný pro-

gram pro školy s názvem „100 let hudby – aneb od gramofonu po Spotify“. 
V rámci programu byla postupně představena jednotlivá desetiletí krátkým 
a vtipným videem, nebo moderátory a vypíchnuty důležité a zajímavé údaje. 

Pro každou dekádu byl vybrán jeden z hitů té doby, který Fusion sbor před-

vedl ve vlastní úpravě. 
Žáci i učitelé všech tří škol byli příjemně překvapeni atmosférou, prove-

dením i svěžím pojetím a mohli se přesvědčit na vlastní kůži, že výchovné 

koncerty mohou skutečně zaujmout mladou generaci a  představit jim pís-

ně jejich babiček i rodičů a i ty současné tak, aby jejich pozornost byla cele 
upřena na pódium přes celý, více než hodinový program, a následně moh-
li odcházet nadšení a inspirovaní k poslechu nejen mainstreamové tvorby.

Příští rok bychom rádi cyklus zopakovali a znovu nabídli školám i veřej-

nosti.  Za Fusion Brno Pavel Marák
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Řešení sudoku ze str. 10

Zdravotnické okénko z lékárny
Geriatrie – péče o starší pacienty

S blížícími svátky si vzpomínáme na naše rodiny, děti i rodiče a často se 

vracíme tam, odkud pocházíme. A můžeme se ptát, jak bychom mohli o naše 

zkušenější příbuzné lépe pečovat.

S rostoucím věkem přibývá nemocí, opouští síla kvůli úbytku svalové hmo-

ty. U seniorů je proto zvlášť důležitá větší spotřeba bílkovin (maso a mléčné 

výrobky ve stravě či např. nutridrinky s proteiny). Kosti jsou křehčí z důvo-

du snížení kostní hmoty. Osteoporózou, tzv. řídnutím kostí, zpočátku bezpří-

znakově trpí polovina žen po menopauze a polovina mužů, kteří překročili 

70 let. Jako prevence je vhodné doplnit vápník (kalcium) a zejména vitamin 

D, kterého máme nedostatek v potravě, největší část vzniká v našem těle při-

rozeně z cholesterolu za účasti slunečního záření. V zimě s přibývající nechu-

tí a strachem vypravit se ven a ubývajícím slunečním svitem je střednědobé 

doplnění vitaminu D obzvlášť vhodné pro kosti i svaly.

Kardiovaskulární systém postihují změny jako snížení srdečních buněk 

a naproti tomu se objevuje fibróza a zmnožení pojivové tkáně, což vede ke ztrá-

tě poddajnosti a snížení objemu krve vypumpované srdcem do cév. Zvyšuje se 

diastolický tlak krve. Aorta a další velké tepny ztrácejí elasticitu podobně se zvý-

šeným podílem kolagenu a sníženým podílem elastinu. Navíc ukládání vápní-
ku a tuků do cévních stěn (ateroskleróza) vede ke zbytnění stěny levé srdeční 
komory z důvodu srdečního přetížení. Zvyšuje se tak systolický tlak. Tlak krve 
tedy přirozeně stoupá, aby byly všechny orgány těla včetně mozku dostatečně 
okysličeny. Ideální tlak krve tedy také stoupá z přibližně 120/80 mmHg na roz-
mezí 130/75 mmHg až 150/90 mmHg. Zvláště při kolísání tlaku je velmi důležité 
tlak krve pravidelně měřit nejlépe doma pomocí pažního tlakoměru ke správ-
nému dávkování (titraci léčby) léků na tlak. U nás v lékárně Vám krevní tlak 
zdarma změříme kdykoliv. Tlakoměry (tonometry) na domácí použití zakou-
píte v lékárnách či ve zdravotnických potřebách běžně.

 Jako doplněk k léčbě vysokého krevního tlaku a ještě výrazněji při léčbě 

zvýšeného cholesterolu, je vhodné doplnit koenzym Q 10 (ubichinon). Právě 

léky na cholesterol (tzv.statiny) zabraňují přirozené cestě jeho vzniku v orga-

nismu. Přirozená tvorba koenzymu Q 10, nezbytného pro energetickou bilan-

ci buněk, od 20–25 let stále klesá. Kromě doplnění energie pro celý organi-

smus zabraňuje bolestivosti svalů. Dále je antioxidantem a spolu se selenem 

(200 mg Q10 a 200 μg Se/den) snížil v testované skupině Švédů úmrtnost na 

choroby kardiovaskulárního systému o 54 %. Rozvoj těchto onemocnění (např. 

ICHDK ischemická choroba dolních končetin) provází vznik aterosklerózy 

(kornatění tepen). Právě nedostatek koenzymu Q10 způsobuje častou únavu, 

bolení svalů či paradentozu. Díky kvalitním přípravkům jej lze běžně doplnit. 

 Hlavními rizikovými faktory pro rozvoj aterosklerózy jsou kouření, zvý-

šený cholesterol, vysoký krevní tlak, cukrovka. Dalším rizikovým faktorem 

je mužské pohlaví a věk. Proto je potřeba zbavovat se zlozvyků. S odvykáním 

kouření Vám může pomoci náš proškolený a  certifikovaný kolega – lékár-

ník. Dále doporučujeme omezit konzumaci alkoholu, zvýšit příjem rostlin-

ných fytosterolů (doplňky stravy), pravidelný pohyb a omezení příjmu soli 

z důvodu snížené funkce ledvin.

Máme-li efektivně předcházet civilizačním chorobám, měli bychom ozdra-
vit náš životní styl a při výběru a správném užívání vhodných léků a doplň-
ků stravy spolupracovat se svým lékařem a lékárníkem.

A protože se blíží vánoční čas, rádi vám v naší lékárně poradíme s výbě-
rem dárků nejen pro seniory. I  pěkný balíček s  kvalitní kosmetikou může 
potěšit .

Za celou lékárnu vám přejeme klidný adventní čas a krásné Vánoce, pro-
žité ve zdraví a v kruhu nejbližších.

Kolektiv Chytré lékárny Kamenný vrch
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Vánoční Lyska 
14. 12. 2017 od 16 do 18 hodin

Adventní čas na Lysce zakončíme tvořivými dílnami s vánoční atmosférou. Dílny jsou otevřené 
pro všechny. Na své si přijdou všichni, kdo rádi tvoří, dávají přednost vlastnoručně vyrobeným 
dárkům a dekoracím a třeba i rádi mlsají čerstvě upečené dobroty. Tvořivých stanovišť bude 
hned několik. Je na vás kolik si jich projdete. Pro děti do 6 let s doprovodem. Cena: 50 Kč. 
Program dílen již brzy na lyska.luzanky.cz. Své místo si rezervujte na: helca@luzanky.cz.

Jarní prázdniny na Lysce

Kdo zůstává o jarních prázdninách doma a neví, co dělat, rád stříhá, lepí, tvoří, natáčí a sdílí, 
může se přihlásit na náš příměstský tábor Scrapbookové jaráky (Výtvarná práce s papírem dle 
moderních trendů doplněná o práci s digitálními médii a sociálními sítěmi): 5.–9. 2. 2018, 
každý den od 9 do 16 hodin. Cena: 1400 Kč (cena zahrnuje lektora, oběd, zdravotníka a mate-
riál). Více informací a přihlášky na lyska.luzanky.cz nebo na raduz@luzanky.cz.

Gastronomický 
kalendář akcí
hotelu MYSLIVNA

Prosinec: 4.–17. 12. adventní menu
 24. 12. štědrovečerní večeře
 31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
Leden: 8.–14. 1. zabíjačkové speciality
 22.–28. 1. speciality z domácí udírny
Plesová sezóna: 19. 1. Moravský ples
 26. 1. Maškarní ples
 2. 2. Myslivecký ples

Více informací:
info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Pravidelný program
Mateřského centra Sedmikráska Brno, z. s.

více info a elektronické přihlášky na: www.mcsedmikraskabrno.cz
DOSPĚLÍ S DĚTMI: Poupátka (po a út, 6 měs.–1 rok), Hudební hrátky (1,5–2 roky), (2–4 
roky), Kvítka (pondělí odpol. sk. 1–2 r. a 2–4 r., úterní a středeční sk. 1–2 r., 2–3 r.), Zdra-
votní cvičení nejenom po porodu, Pracičky (1,5–4 r.), Tai-chi pro rodiče s  dětmi od 10 

let a mládež.

DĚTI: Logohrátky (3–5 let), Než půjdu do školy (5–7 let), Dramaťáček KUDY TUDY DO 
POHÁDKY (4–8 let), English with Puppy (3–7 let) s  možností převodu z  MŠ Pomněnky, 

Taneční hrátky pro malé kamarádky (3–5 let), Ptáčata (4–9 let) – kroužek v  přírodě 
s  možností převodu z  MŠ Pomněnky, Flétnička (4–9 let) základy hry na zobcovou flétnu 

pro začátečníky a mírně pokročilé.

DOSPĚLÍ: Tai-chi (začátečníci, mírně pokročilí/pokročilí), Jóga nejenom pro ženy, Jóga pro 
seniory, Meditačně-relaxační večery pro ženy, Zdravotní cvičení nejenom po porodu, 

Angličtina, Němčina, Italština.

V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě … aneb „komunikace bez leg-

race“ nabízíme v sídle naší organizace pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otco-

vé na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři:

činnost Kontaktního a informačního centra (po–pá: 8.30 –12.30 hod.)

– zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi

službu:

– psychologické poradny

–  psychologické poradny pro rodiče a děti (poradenská a prediagnostická intervence)

–  logopedické poradny pro rodiče a děti (poradenská a prediagnostická intervence)

– laktační poradny

vzdělávací preventivní aktivity na podporu rodiny:
15. 12. 2017 – Výchova jinak, jak ne/používat pochvalu + Děti a empatie, dětské emo-
ce + Bezpodmínečný základ … aneb co by měl každý dobrý rodič vědět

!Rezervace předem nutná!

Aktivity projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě ... aneb „komunikace bez 

legrace“ jsou podpořené z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

 

Dotazy ke všem aktivitám Vám rádi zodpovíme na e-mailu: mcsedmikraska@volny.cz, 
na tel. č.: 773 907 909 nebo v kanceláři MC Sedmikráska, Oblá 51, Brno-Nový Lískovec, 
v provozních hodinách (po–pá 8.30–12.30 hod.).

Provoz MC Sedmikráska Brno, z. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem 

a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion 

a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema.
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2. ledna 2018 v 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
 které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 

koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se 
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se 
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti  
ze Schola BiGy Brno. 

4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, 

u České spořitelny. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou 
či neumějí. DĚKUJEME! 

4

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

Trikralova
sbirka2  18

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 

Zveme důchodce z Nového Lískovce 
do našeho Klubu seniorů.

Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c 
vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás 
uvítáme. Spojení na vedoucí paní  Fukanovou tel. 530 328 486.

Skauti opět dovezou 
Betlémské světlo

do Nového Lískovce
Betlémské světlo se již pro mnohé z nás stalo 

jedním ze symbolů Vánoc. Tato tradice, pocháze-
jící z Rakouska, se rozšířila díky skautům i v naší 
zemi. Z Betléma, místa narození malého Ježíška, 
od věčného světla z baziliky Narození Páně, při-
vezou světýlko chlapec nebo děvče, kteří vykonali 

pro druhé něco dobrého. Do Česka ho tradičně dovážejí z Vídně brně-
nští skauti a skautky. Plamínek se šíří jako symbol lásky, klidu a míru 
po celém světě. 

Do Nového Lískovce donesou skauti Betlémské v  sobotu 23. 12. 
2017, kdy v  době od 16 do 17 hodin si ho před prodejnou Albert 
na ulici Petra Křiv-
ky můžete odpálit 
a  odnést do svých 
domovů i vy.

Přejeme vám, aby 
i tento symbol Vánoc 
přinesl do vašich 
domovů tu správnou 
atmosféru. 

Václav Procházka, 
za skauty střediska 

Ignis Brno

Ondráš ladí vánočně
Sérií adventních koncertů Čas vzácný přišel přivítá Vojenský umělec-

ký soubor ONDRÁŠ závěr roku – čas vánoční. Orchestr lidových nástrojů 
pod vedením Jaromíra Kučery spolu s  pěveckými sólisty a  dívčím sborem 
navodí adventními písněmi poklidnou atmosféru i  v  Brně, kde 20. prosin-
ce v 16.30 hod. završí předvánoční přípravy koncertem v Červeném kostele. 

„Adventní zpěvy, které uslyšíte, se zpívaly v  chrámech i domovech našich 
předků po staletí. Je v nich vyjádřena touha po novém životě, po nové radosti. 
Jsme stvořeni k radosti. K nekončící radosti. K radosti objektivní, která nebu-
de jen nějakou bublinou k splasknutí… A proto i adventní rorátní zpěvy nás 
k této radosti chtějí nasměrovat.“ Martin Kovář, autor pořadu.

Pořad je rozdělen do čtyř částí – od zvěstování příchodu Krále, se zamě-
řuje pozornost na Pannu Marii, jakožto matku, která naslouchá, až po zro-
zení Ježíše. Zazní starobylé adventní a rorátní zpěvy v hudebních úpravách 
Martina Kováře, diváci si vychutnají i  zajímavé orchestrální skladby jako 
 Čajkovského Andante Cantabile nebo soudobý Gabrielův hoboj od skladate-
le filmové hudby Ennio Morricone. 

Svými zpěvy doplní představení brněnský dětský pěvecký sbor Kantilé-
na. Koncert se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana 
Bohumila Šimka.

Přijďte se zaposlouchat do pokojných tónů symbolizujících zrození nového 
života, zamyslet se nad smyslem Vánoc a oddechnout si v adventním shonu.

 LÍSKÁČEK 12/2017 20

tipy pro volný čas



Vážení spoluobčané! Parlamentní volby máme za sebou. Jak 
dopadly, všichni víme. Jak dopadne povolební vyjednávání, to 
se teprve uvidí. Co je však již jisté je to, že nový parlament již 
může fungovat a my všichni můžeme očekávat, jakou budeme 
mít novou vládu. Ale i v naší městské části máme řadu věcí, kte-
ré bychom měli řešit a to nejen ty každodenní záležitosti, ale i ty, 
které nás mohou potkat v následujícím období. Jednou z těch nej-

významnějších patří rozhodování o rozšíření našeho sídliště o obytné domy na uli-
ci Petra Křivky za koncem ulice Koniklecové směrem nad konečnou trolejbusu č. 
26. Tento záměr bytové výstavby byl jedním z klíčových bodů jednání zastupitel-
stva naší městské části, které se konalo dne 1.11.2017. K tomuto bodu za značné-
ho zájmu přítomných občanů byla provedena presentace záměru bytové výstav-
by v uvedené lokalitě a to ze strany náměstka primátora města Brna a architekta 
zodpovědného za zpracování příslušné studie. Následující diskuse a připomínky 
zejména ze strany přítomných občanů byla velmi podnětná a ne vždy byly polo-
žené otázky uspokojivě odpovězeny. V rámci objektivního pohledu a bez jakého-
koliv zaujetí si dovolím předpovědět, že členové našeho zastupitelstva nebudou mít 
lehké se rozhodnout, jak se k záměru bytové výstavby vyjádřit. Proč? Protože proti 
sobě stojí dva protichůdné důvody. Na jedné straně je vyjádření přítomných občanů 
na jednání zastupitelstva, kteří z různých důvodů výstavbu odmítli. Na druhé stra-
ně je třeba vnímat zájem těch spoluobčanů, kteří chtějí řešit svoji bytovou otázku 
a to formou nájmu v obecních bytech. V současnosti naše městská část eviduje 297 
žadatelů o přidělení obecního bytu v naší městské části. Protože plánovaná bytová 
výstavba podle její presentace se uvažuje formou jak soukromé, tak i družstevní 
a obecní výstavby, je otázkou, jak dalece uspokojí tato výstavba žadatele o poskytnu-
tí obecního bytu. Co bude dál s presentovaným záměrem, uvidíme v dalším období.

Šťastné a spokojené prožití svátků vánočních a hodně zdraví a pohody v roce 2018! 
JUDr. Petr Všetečka

Záchrana přírody v Novém Lískovci
Více než 500 bytů i  pro sociální rodiny a  další stavby, 

mají vyrůst nad ulicí Petra Křivky, podél cesty do Kohou-
tovic, pod okny domů na Koniklecové. A to je pouhá první 
etapa této výstavby, kterou na podnět paní starostky z poli-
tické Strany zelených, město požaduje.

Jaké budou další etapy a kolik soukromých developerů si 
rozebere poslední volnou zelenou lokalitu, až po chráněnou Koniklecovou 
louku, si můžeme domýšlet jen v nejhorších představách. Ano, starostka ze 
Strany zelených a její sdružení, ve kterém maskuje svou politickou činnost, 
prosazuje vší silou likvidaci jedné z posledních zelených lokalit.v Novém 
Lískovci. Devastující účinky této výstavby na přírodu, okolní domy, obyva-
tele a celou Koniklecovou louku je vůbec nezajímají.

Spolu s občany, kteří o tom již vědí, jsme se tomuto rozhodnutí postavi-
li. Nesouhlasíme s likvidací volné přírody v této lokalitě zvané KV2 a udě-
láme vše proto, aby byla zachována příroda pro nás všechny.

Bude Vám snad vedení radnice tvrdit, že to není pravda, že oni vlast-
ně stavět nechtějí, ale něco musí, atd? Je to lež jako věž, na kterou jsme od 
sdružení paní starostky zvyklí a kterou občané Nového Lískovce, kteří toto 
sdružení volí, ještě neprohlédli.

Nedáme se zastrašit ani umlčet a nevěříme výhružkám, že by tam mohl 
stavět někdo jiný. Je to účelové a nepravdivé zastrašování.

Chceme, aby bylo v Novém Lískovci opravdu lépe ve skutečnosti a ne se 
o tom jen psalo. Chceme zachovat volnou přírodu, kterou máme. Chceme 
posílit a zlepšit dopravní spojení MHD. Efektivně a pro nás výhodně řešit 
narůstající počty aut a vyřešit parkování pro současné obyvatele.

Vždy stojíme za Vámi a bojujeme za obyvatele Nového Lískovce.
Přejeme všem radostné a klidné vánoční svátky a všechno nejlepší do 

nového roku. Těšíme se na každé setkání s  Vámi a  na všechny podněty 
a připomínky, které nám dáte. 

Bc. Josef Schmied, ČSSD Nový Lískovec

Nová výstavba.
Blíží se adventní čas a  vánoce. Přeji proto všem hezký 

advent, pokojné vánoce i úspěšný rok 2018.
Poslední zasedání zastupitelstva přineslo debatu k  nové 

výstavbě nad ulicí Petra Křivka. Podle předloženého návrhu, 
by zde mělo stát osm domů. Tři pro seniory, tři pro startovací 
byty a dva jako družstevní, nebo obecní bydlení.

Pro mne bylo překvapením, že návrh vůbec nepočítal s přístupem k MHD. 
Potvrdil ale názor Novolískoveckých patriotů z minulosti, že realizace vodního 
prvku (retenční nádrže) v parku pod Plachtami má souvislost i s touto výstav-
bou. Nové domy doplní podzemní přepouštěcí nádrž částečně přepouštějící 
dešťovou vodu do kanalizace a částečně dopouštějící retenční nádrž v parku. 
A co vybudovaný hlubinný vrt za půl milionu Kč? Ten se již využívat nebu-
de, nebo se při výpočtech před realizací udělala chyba?

Pan Hladík ani evidentně netušil, co to je sociální byt, nebo startovací 
byt. Kdyby to věděl, nemohl by tvrdit, že stačí být pouze důchodcem, nebo 
být párem s příjmem nad 30 tisíc Kč. V červnu 2017 koalice, jíž je členem on 
i naše „zelená“ paní starostka, prosadila nová pravidla pro přidělování obec-
ních bytů, která tyto pojmy jasně vymezují.

Sám asi ani netušil, že celá tato výstavba je jen zbožné přání Rady měst-
ské části, které neprojednala ani se zastupiteli, ale především s občany. Nyní 
se jí tento pohrdavý přístup vrací ve formě protestů zastupitelů i občanů. Rád 
bych poděkoval všem, a nebylo jich málo, kteří nalezli odvahu, aby řekli svůj 
názor zastupitelům i panu náměstkovi osobně do očí.

Výsledkem tedy je, že příprava stavby se zatím zastavila! Z úst paní sta-
rostky Drápalové zazněl příslib, že proběhne diskuse s občany i anketa k otáz-
ce realizace.

Plníme tak náš volební slib. Aby byl definitivní, požadujeme vyhláše-
ní referenda k otázce realizace společně s komunálními volbami na podzim 
2018. Brzy začneme po Novém Lískovci sbírat od občanů podpisy pod peti-
ci za jeho vyhlášení.

Chceme budoucnost tvořit s Vámi.
Brno 23. 11. 2017 www.nl-patrioti.cz Petr Oupor

Jak s jistotou sehnat byt
Zastupitelstvo městské části na svém jednání v měsíci září 

přijalo nová pravidla pro přidělování bytů. Jedná se o  citlivý 
materiál, který může spoustě lidem změnit život, usadit se, pra-
covat a žít. Jde o materiál, který je stále živý a upravuje se stejně 
jako zákony, které reagují na potřeby společnosti a jsou poplat-
né době. Naše pravidla se svojí poslední změnou tak vylepši-

la, že žadatel z měsíce května se rázem dostane v měsíci říjnu na první mís-
to. A jak toho lze tak rychle docílit? Rada je celkem jednoduchá. Přemnožit se.

Žadatelé z  let 2005, 2007 či 2008 nepochopili strategii přidělování bytů. 
Myšlenka, že si pořídím bydlení, pořídím si partnera a  založím rodinu, pro-
tože mám kam, je dle našich pravidel zcela zvrhlá a neprůchozí. Nejlepší ces-
tou je přemnožit se. Pokud se pozorně podíváte na pravidla, tak je optimální 
mít malý byt déle než dva roky, mít partnera, každý partner oba rodiče, hodně 
sourozenců a k tomu nejlépe tak čtyři děti a bydlet samozřejmě v Brně. Tento 
život na hromadě vás pak vynese do popředí pořadníku dle „našich“ pravidel. 
A vůbec vás tam tolik nemusí bydlet. Musí tam být všichni přihlášeni. Řekne-
te si, kdo může jen tak změnit trvalou adresu, aby pomohl své rodině. Změna 
dokladů, adresa pro zasílání pošty, kontakt pro zaměstnavatele atd. Pro někte-
ré je to celkem jedno, jestli jsou vedeni na Husové 5 nebo v nějakém Lískovci. 
Většinou poštu nevybírají, pohybují se po neznámých adresách bez označení 
schránek a domovních zvonků. A za to, že uvolní přemnožený byt a půjdou do 
většího, jim dáme ještě pět bodů. Vždyť tím, že je pošleme do většího, jiného 
volného bytu, obec přeci žádný volný byt navíc nezískává. 

Naše obec má kladný vztah k přírodě, ale nebere si z ní dostatečné ponauče-
ní. Jenom když si vezmeme toho prostého ptáčka, který si najde svoji samičku, 
postaví si hnízdečko a teprve poté si do něj nasnáší vajíčka. Není mi znám žád-
ný druh, který by si vajíčka nasnášel ve svém hnízdě do kopce. Pokud vytváří-
me nějaká pravidla, tak by měla zohledňovat všechny zúčastněné, tak jako ve 
sportu musí být pravidla stejná pro všechny hrající strany. Na naší obci chce-
me jedněm pomáhat víc a určitě všem došlo komu. Takže, kdo chce rychle byd-
let ve státním, držte se textu písně pana Wericha ze starého kresleného filmu 
o stvoření světa. „Milujte se a množte se“.

Mgr. Petr Punčochář, zastupitel za ODS a za lidi
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politické okénko
Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou.



TEXTOVÁ INZERCE
Textová inzerce je určena pouze pro občany z  Nového Lískovce, je 

zdarma a je omezena  počtem 100 znaků.  Inzerát nesmí mít charakter 

komerčního inzerátu.

Nabízím k  pronájmu garážové stání v  domě Oblá 64. Informace na 

tel. č. 776 631 803, 739 837 725. 530 323 083.

Vyměním OB 1+1 za OB 2+1, 2+KK v  Novém Lískovci. Zn. Spěchá. 

Tel. 602 814 141, e-mail: novotnah90@seznam.cz.

Hledám garáž k  pronájmu nebo ke koupi v  objektu garáží na ulici Petra 

Křivky nebo poblíž. Tel.: 734 722 511.

Obývací pokoj Universal Prostějov rok 1966, lešt. ořech bezv. stav, příbor-

ník, knihovna, šatní skříň. Tel. 777 204 562.

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 v Lískovci. Telefon 773 216 797

Novinky pro dospělé:

S. Brown: Pomsta
D. Lagercrantz: Muž, který hledal svůj 

stín
A. Moore: Irská kráska: příběh 

Gracelin
B. Schlink: Letní lži: příběh
P. Zídek: Utajená láska prezidenta

Novinky pro děti:

A. Desbordes: Co mi řekl táta

O. Hník: Můj atlas Česka
A. T. Smith: Bruno šampionem
R. Suchá: Divadélko se zvířátky

P. Šrut: Velká kniha českých pohádek 

Žebříček pro dospělé:

D. Douglas: Sestřičky
J. Moyes: Život po tobě
R. Sepetys: Sůl moře
A. Mornštajnová: Hana
M. Holcová: Riskantní rozhovor

Žebříček pro děti:

Jak to, že planety obíhají
Chip a Dále v mateřské škole

Medvídek Pů a medový strom

R. Dahl: Velké myší spiknutí 
N. Choux: Objevujeme svět! Mláďátka

NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena

FORMULÁŘ PRO TEXTOVOU INZERCI
Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte (nezapomeňte na kontakt pro odpovědi) a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ 
Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerč-

ního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Kontaktní údaje pro případné nejasnosti (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a požadovaný počet vydání:

VÁNOČNÍ SUŠENKY SPEKULKY 
Spekulky jsou kořeněné cukroví, které se peče v období adventu v Němec-

ku (i jinde). Přidává se do nich směs několika druhů koření a ořechy lísko-

vé, vlašské nebo mandle. Spekulky potřebují čas na rozležení, proto je peče-

me s předstihem, aby se stihly rozležet. Někteří ale dávají přednost čerstvým 

křupavým sušenkám třeba k  odpolednímu čaji. Při pečení těchto sušenek 

budete mít provoněný celý byt krásnou vánoční vůní.

Co je potřeba: 100 g strouhaných ořechů, 350 g hladké mouky, 150 g más-

la nebo Hery, 200 g moučkového cukru, 60 g šlehačky, kůra z poloviny citro-

nu, 2 žloutky, špetka soli, koření.

Postup: Do misky prosijeme mouku, přidáme cukr, mleté ořechy, koření, 

sůl a strouhanou citronovou kůru. Všechny sypké suroviny důkladně promí-

cháme. Pak přidáme žloutky, smetanu ke šlehání a máslo. Máslo lze nahradit 

Herou, mám to vyzkoušené, vzhledem k obsahu aromatického koření nepo-

znáte rozdíl. Vypracujeme tužší těsto, podobné těstu na perníčky. Necháme 

ho přes noc v chladu odležet.

Na silikonové nebo jiné nepřilnavé podložce vyválíme placku asi 

3 mm silnou. Tvořítky na sušenky vykrajujeme různé tvary

Vykrájené tvary poskládáme na plech vyložený papírem na pečení. Sušen-

ky pečeme při teplotě 180 °C po dobu 10 minut. Sušenky by měly zůstat 

bledé bez růžových okrajů. Hotové vychladlé sušenky uskladníme v uzavře-

né dóze. Chceme-li, aby vydržely, pečlivě je uschováme.

OŘECHOVÉ ŠPIČKY
NA LINECKÁ KOLEČKA

Co je potřeba: 90 g mleté vlašské ořechy, 90 g mleté piškoty, 90 g mou-

čkový cukr, 300 ml mléko, 2 lžíce rumu, 1 ks vanilkový cukr, 60 ks upeče-

ná linecká kolečka, rybízová marmeláda, čokoládová poleva.

Postup: Kolečka potřít marmeládou, ořechovou hmotu (vařit mléko 

cukry ořechy rum, piškoty) natříkat na kolečka, v lednici nechat ztuhnout, 

namáčet ve vlažné polevě.

Hledám větší byt s terasou v Brně. T: 739 826 409

Sháníme 2+kk/1 v Lískovci. Děkujeme. T: 607 127 906

Hledám domek se zahradou Brno či Brno-venkov. T: 722 012 297

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

Doučím matematiku ZŠ/SŠ. P.Beller@seznam.cz, 776187490.
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MALBY 14 Kč/m2 , nátěry dveří 350 Kč/kus, 
tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, 
zednické práce aj. Tel.: 606 469 316 , 547 225 340
PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč!
Brno- LÍSKOVEC  a  okolí www.maliribrno -horak.cz

+420 720 987 758

Náš projekt je zaměřen na rozvoj sociálních 
vztahů mezi seniory Domova Koniklecová a  žáky 
BPA Brno. Jeho cílem je hlavně zlepšování kvality 

života seniorů, rozvíjení jejich kognitivních funkcí 
a zlepšování fyzické kondice. 

Na začátek setkání se seniory v domově jsme si 
pro ně připravili zdravotní cvičení, která byla zamě-
řena na rozvoj manuální zručnosti a soběstačnos-
ti. Potom jim žáci předváděli ilustrativní scénky 
– jednalo se o názorné ukázky modelových situa-
cí z oblasti kriminalistiky, do kterých by se mohli 
dostat (pohrůžka násilím, násilí, vyhrožování). Uči-
tel kriminalistiky situace podrobně rozebral a pou-
kázal na důležité znaky, které mohou napomoci 
k dopadení pachatele. Součástí rozboru byl i nácvik 
první pomoci u  násilných trestných činů. Senioři 
byli velmi šikovní a překvapilo nás, že jejich poho-
tové reakce a  schopnost zachytit znaky protipráv-
ního jednání a  poskytnout základní první pomoc 
oběti jsou stále na dobré úrovni. 

Jako odměna za skvělou spolupráci následo-
valo pohoštění, které jsme pro seniory i  s pomocí 
našich maminek připravili. Toto setkání v novolís-
koveckém Domově nebylo první ani ojedinělé. Žáci 
naší školy pravidelně pomáhají při pořádání „Spor-
tovních dnů“, v advent-
ním čase pak připravu-
jí předvánoční posezení 
se seniory doprovázené 
zábavným programem, 
vánočním nadílením 

a občerstvením, na kterém se podílejí i rodiče žáků 
Bezpečnostně právní akademie.

Projekt spolupráce BPA a  Domova senio-
rů se realizuje za finanční podpory městské  části 
Brno-Nový Lískovec, zastoupené starostkou paní 
Ing. Janou Drápalovou, které patří velký dík. Podě-
kování náleží také vedení Domova a  jejich klien-
tům a také učitelům BPA, kteří nás obohatili o nové 
a zajímavé zkušenosti.

Lucie Seemannová, žákyně 1.A

různé
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Otrhej stromek
a oprav s námi

domek!

www  .netbox.cz/liskacek
Jak na to, najdeš na

Zuzana Thalmannová
Realitní makléřka

M: +420 73  691 200
E: zuzana.thalmann@re-max.cz 

www.re-max.cz/zuzanathalmann

Čas na změnu?
Profesionální a korektní zprostředkování
– prodeje
– koupě
– pronájmu

nemovitosti od někoho, kdo tu žije mezi Vámi.

Přejeme Vám příjemné prožití  vánočních svátků. 
RE/MAX 100 Port Panská 2, 602 00 Brno

PRODEJ
– účinná propagace nemovitosti na silných realitních serverech
– ověřená prodejní strategie
– podpora realitní společnosti
KOUPĚ
– vyhledání nemovitosti dle vašich kritérií
– smluvně ošetřené zakázky
– zajištění výhodného hypotéčního úvěru
Všem klientům zajišťujeme
– bezplatné konzultace
– kompletní právní servis
– související služby: stěhování, vyklizení, rekonstrukce, úklid
Nabízíme finanční odměnu za doporučení nebo tip
vedoucí k uzavření obchodu.

inzerce
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