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Nastal vánoční čas
Motto:
Stromečku, vstávej,
ovoce dávej,
umej se, ustroj se,
je Štědrý den!
(Z Kladska)

Ve vzpomínkách na dětství se radujeme
z rozzářeného vánočního stromku, pod kterým
jsme našli své toužebně očekávané dárky. Jako
kouzlem obdařeny zůstaly Vánoce i dnes. Jsou,
nebo měly by být, zázračným ostrůvkem klidu,
pohody a štěstí i v dnešním chvatem a nedostatkem času oplývajícím třetím tisíciletí. Uvědomme si, že o jeho kráse a velikosti nerozhoduje
počet ani materiální hodnota dárků.
U nás, v Evropě, ale i mnoha zámořských
zemích je symbolem Vánoc vánoční stromek.
Zdálo by se, že k Vánocům patří odjakživa, ale
není tomu až tak dávno, kdy se rozšířilo jeho užívání. Zprvu byl voňavý jen svou zelení, jehličím
a pryskyřicí, později se přidávala vůně jablek,
ale i cukroví. Dále se zdobil ořechy, papírovými
řetězy, později skleněnými ozdobami nejrůznějších tvarů. Ten pravý lesk však vánočnímu
stromku dodávají svíčky nebo barevné žárovky.
Na to, proč se ujal vánoční zvyk se stromkem,
existuje několik vysvětlení. Nejpřijatelnějším je
to, že živý strom měl v den zimního slunovratu
svou zelení symbolizovat vítězství života nad
smrtí. Václav Krolmus ve svých Staročeských
pověstích vypravuje, jak v Čechách o Štědrém dni mají lidé ve svých příbytcích smrček nebo jedličku zdobenou ovocem, pečivem a jinými dobrotami, mezi nimiž
nechybí ani perník a rozinky. Stromek prý zavěšovali špičkou k zemi. Krolmus správně připomněl,
že strojení vánočního stromku
není původem slovanský obyčej. Ani Karel Jaromír Erben
ho nevypočítává mezi štědrovečerními zvyky ve své
Kytici, která po prvé vyšla
roku 1853. Nejspíše
proto, že mu v této
básnické sbírce šlo
o vylíčení staročeských domácích štědrovečerních zvyků.

Božena Němcová v Babičce, vydané dva
roky po Erbenově Kytici, poznamenává při
zmínce o osvětleném vánočním stromečku na
Starém bělidle a o krásných dárcích pod ním,
že „babička neznala ten způsob. Mezi lidem se
to nedělalo“.
Všeobecně se tvrdí, že zvyk strojit vánoční
stromeček k nám přišel z Německa a Rakouska
asi kolem roku 1815. Bohaté měšťanské vrstvy
v Praze a dalších velkých městech napodobily cizí
šlechtu. Odtud se tento zvyk začal šířit i do menších měst a na venkov. Na českém a moravském
venkově se však vánoční stromek začal strojit až
na počátku 19. století, a tak začal pomalu i zde
vytlačovat staré lidové jesličky neboli betlémy,
které mají v našich zemích mnohem starší tradici. Základním motivem jesliček je zobrazení
Kristova narození. Nesměli v nich chybět pastýři
a darovníci, kteří přicházeli k malému Ježíškovi
a jeho matce Marii s dárečky podle starého obyčeje obdarovávat šestinedělky a novorozence.
Český lidový betlém si nedovedeme představit
bez muzikantů – například v třebíčském hrají na
basu, flétnu, housle, trubky a klarinety, v jiných
zase převládají nástroje strunné.
Se snahou v betlémech více či méně věrně
zachytit obraz všedního života kontrastuje zobrazení postav sv. Tří králů a jejich doprovodu
včetně celé vznešené nádhery a cizokrajných
zvířat, především velbloudů a slonů. Jedním
z charakteristických rysů například třebíčských
betlémů je jejich spojitost s textem vánočních lidových písní – koled. V nich má mnoho figurek
vzor v postavách, o kterých se v koledách zpívá: Jan s beranem, Martin s teletem, Veruna
s husou, Dorota s košem vajec nebo Vávra
se džbánem piva. Podle textu vánočních
písní betlémy oživují desítky druhů
ptáků, jako například holub, hrdlička,
křepelka, slavík a hlavně žežulka, která nesmí chybět v žádném betlému.
Nejznámější atributy Vánoc jsem
připomněla proto, že i v dnešní
hektické době bychom neměli
zapomínat nejen na české
a moravské tradice, lidovou
kulturu, ale i na českou
klasickou
literaturu,
která výše zmíněné
odráží. K Vánocům
prostě patří štědrovečerní zvyky včetně stro-

zdarma

MOTTO: Život je příležitost.
Hazrat Inajat Chán
Vážení čtenáři, toto číslo Lískáčku jsme se
rozhodli pojmout jako vánoční – koneckonců
jak jinak v prosinci:) A jak jsme slibovali již
minule, tentokrát naším tématem jsou samé
pozitivní, radostné a zajímavé články a příspěvky. Redakční rada Lískáčku se rozhodla
jít v tomto směru příkladem a tak si prosím
pozorně přečtěte stránku o Lískáčku samotném. Dozvíte se, co vás s námi čeká nového
v příštím roce.
A o čem budou další čísla nového ročníku
2004?
V lednu 2004 si přečtete o regeneraci
panelových domů v Novém Lískovci. Budeme
velmi rádi, když se s námi o své zkušenosti
podělí obyvatelé domů, které již regenerací
prošly. A tak velmi čekáme a těšíme na jejich
příspěvky.
V únoru si počtete o dopravě v Novém Lískovci a všem, co s ní souvisí.
Březen – měsíc knihy. Vypravíme se do
knihovny a místního knihkupectví.
Vážení čtenáři, jsme velmi rádi, že
již začínáte používat naši adresu liskacek@nliskovec.brno.cz. A velmi se těšíme na další spolupráci s vámi v příštím
roce.
Redakční rada Lískáčku
mečku s dárky, zpěv koled, slavnostní večeře
v rodinném kruhu s vyvrcholením večera – slavnostní mší vánoční.
Nejkrášnějším obdobím každého člověka by
mělo být dětství – pokladnice, ze které čerpáme
krásné a někdy bohužel i méně dobré zážitky po
celý život. Dětství a Vánoce jdou ruku v ruce,
neboť co může být hezčího než rozzářené dětské
oči u vánočního stromečku. Snažme se, aby naše
děti byly šťasné nejen o Štědrém dni, ale aby
pro ně i pro Vás byl dnem pohody i každý den
„obyčejný“.
To vše Vám i Vašim dětem přeje
Mgr. Ludmila Slezáková
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zprávy z rmč

dne 12. 11. 2003
– schválila přijetí věcného daru – počítače pro
ÚMČ NL od dárce CARDION, s.r.o, Rybnická
136, Brno.
– schválila smlouvu mezi městskou částí Brno-Nový Lískovec a spol. SUPOS, s.r.o. a spol.
TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s.r.o., na celoroční údržbu svěřených ploch veřejné zeleně
a chodníků v MČ Brno-Nový Lískovec
– doporučila ZMČ schválit snížení nájemného
po dobu dvou měsíců ve výši 50% pro nájemníky regenerovaných domů Kamínky 25–35
a Oblá 14.
– schválila pronájem pozemků p.č. 1354/1
o výměře 972 m2 a p.č. 1355 o výměře 631 m2
v k.ú. Nový Lískovec k zahrádkářskému rekreačnímu účelu
– schválila změnu doby plnění u akce „Provedení terénních úprav na ploše A v lokalitě
Kamenný Vrch II“ (z důvodu nedostatku
ornice) zajišťované MČ z původních dílčích
termínů 28. 8. 2003 a 20. 11. 2003 na 30. 6.
2004 a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
se zhotovitelem, společností Colas, a.s.
– schválila uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na „Přístavba doskočiště Oblá 51c, kterým
se rozšiřuje předmět plnění a navyšuje cena
díla o 169  000 Kč včetně DPH s termínem
plnění do 15. 12. 2003.
– souhlasila s technicko ekonomickým zadáním „Dobudování chybějícího veřejného
osvětlení města Brna – 2. část ulice Travní“
– souhlasila s podáním žádosti o grant „Plácky“ u Nadace partnerství ve výši 70  000 Kč
– doporučila ZMČ schválit Dodatek č. 1 ke
Zřizovací listině vydané pro Mateřskou školu
Brno, Čtvrtě 3, kterým se mění název školy na
MŠ Kamarád

– schválila udělení plné moci k jednání a podepisování smluv o pronájmu svěřených nemovitostí na dobu delší 30 kalendářních dnů,
kratší však 1 roku řediteli Základní školy,
Brno, Kamínky 5,
– neschválila financování práce učňů ve školním zařízení ZŠ, Brno, Kamínky 5, ve výši
25  000–30  000 Kč z prostředků na provoz od
zřizovatele
– schválila financování odměn žáků Základní
školy, Brno, Kamínky 5 za účast v nejrůznějších soutěžích ve výší 5  000 Kč z neinvestičního příspěvku zřizovatele
– schválila pronájem nebytových prostor v budově Základní školy, Brno, Kamínky 5 – tělocvična o výměře 270 m2, tělocvična o výměře
210 m2, tělocvična o výměře 240 m2, tělocvična o výměře 260 m2, 6x učebna o výměře
80 m2.
– doporučila ZMČ souhlasit se zřízením věcného břemene k pozemku p.č.986 k.ú. Nový
Lískovec pro stavbu vodovodní přípojky
k nemovitosti na pozemcích p.č. 1344, 1345/1
a 1345/2 v k.ú. Nový Lískovec
– doporučila ZMČ schválit dotaci ve výši 200
tis. Kč TJ Sokol Nový Lískovec na neinvestiční
činnost
dne 26.11. 2003
– nesouhlasila s vybudováním parkovacích
míst na ulici Zoubkové na ploše parku zeleni
v městě Brně (nejvýznamnější zeleň města
Brna, jejíž plocha nesmí být zmenšena)
a uložila ÚMČ vyvolat jednání s ředitelstvím
SŠOM za účelem řešení parkování pro jejich
studenty.
– doporučila ZMČ schválit návrh rozpočtu MČ
na rok 2004
– vybrala v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky

Čisté ulice – vizitka nás všech

Dne 28. 11. 2003 proběhla na ulicích Oblá a Svážná likvidace černých
skládek, tyto skládky byly většinou v prostorách za kontejnerovým stáním a trafostanicemi. Během této akce se odvezlo 4,5 t odpadu – většinou
postelí, židlí, matrací...
Finanční prostředky, které se vynaložily na likvidaci, by se jistě daly
využít jinak pro zkrášlení naší obce, nemyslíte? A přitom všechen odpad
se dá zdarma nebo za malý poplatek uložit ve sběrném středisku na
ulici Oblá (sběrné středisko se nachází pod domy Oblá 39–41 směrem k ul.
Jihlavská).
Otevírací doba sběrného střediska Oblá:
Pondělí
13–17 hodin
Úterý
8–12, 13–17 hodin
Středa
8–12, 13–17 hodin
Čtvrtek
8–12, 13–17 hodin
Pátek
8–12, 13–17 hodin
Sobota
8–12 hodin
Neděle a svátky
zavírací den
P. Masaryk (OVŠ)

„Údržba a opravy bytových domů svěřených
MČ Brno-NL“ jako nejvhodnější nabídku
v oboru provádění servisu, údržby a oprav
výtahů – firmu ZITTA – výtahy, s.r.o.
– v oboru provádění topenářských prací – firmu František Drbálek
– v oboru malby a nátěry – firmu HUSLÍK,
s.r.o.
– v oboru vodoinstalatérských prací – OSS
BRNO, s.r.o.
– doporučila ZMČ souhlasit s prodejem pozemků pod hromadnými garážemi při ul.
P. Křivky 489/1
– schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor (rozběhové dráhy a doskočiště v objektu
Oblá 51c, Brno) se společnosti BAČ&SPORT
LINE, s.r.o
– schválila prodloužení doby pronájmu pozemku p.č. 2159/1 o výměře 901 m2, k.ú. Nový
Lískovec pod objektem prodejny nábytku,
Jihlavská 26, Brno
– schválila prodloužení doby pronájmu části
pozemku p.č. 1785 o výměře 40 m2, k.ú. Nový
Lískovec na ul. P. Křivky
– souhlasila s montáží radioamatérské antény
na domě Oblá 14, na vlastní náklady a nebezpečí žadatele, za podmínky, že nebude
poškozena krytina ani jiná součást domu.
– schválila žádost o dotaci u Ministerstva pro
místní rozvoj pro 1. etapu „Projektu regenerace panelového sídliště KV“ v Brně-Novém
Lískovci v roce 2004 ve výši 19  882 tis Kč.
ze dne 3. 12. 2003
– doporučila ZMČ souhlasit se žádostí o změnu
Územního plánu města Brna z plochy pro dopravu (DG hromadné odstavné a parkovací
garáže) na plochu smíšenou (SO smíšené plochy obchodu a služeb) při ul. Jihlavská (pod
ZŠ Svážná) v k.ú. Nový Lískovec.

ZAMYŠLENÍ: během následujícího víkendu nějaký „vzorný občan“ stačil
za kontejnerovým stáním pod ul. Oblá 50 vytvořit zcela novou černou
skládku!!!

3

LÍSKÁČEK 12/2003

informace z radnice
Od ledna cestujeme pohodlněji

...alespoň pokud jde o neskutečně přeplněné tramvaje linky č. 5 ve špičkách. Od Nového roku totiž dochází k přesměrování linky č. 7 na trasu z Králova Pole přes Českou a Mendlovo náměstí do Starého Lískovce (mimo špičky jen
na Švermovu), takže se o třetinu zvětší kapacita tramvají z Celní na Moravské
náměstí a o polovinu ze Starého Lískovce na Celní.
Od ledna se také, po dvou letech, zvyšují ceny jízdenek. Ceny předplatních
jízdenek se zvyšují o inflaci od posledního zdražení, ceny jednotlivých jízdenek
rostou o korunu, jízdenka s 60minutovou platností se ruší. To souvisí s tím, že
od 1. ledna vstupuje na trh integrovaný dopravní systém městské a příměstské
veřejné dopravy (IDS), který již v říjnovém vydání Lískáčku podrobně popsal
předseda novolískovecké komise dopravy Ing. Rostislav Košťál.
Na jihozápadním okraji Nového Lískovce proto od 1. ledna uvidíte linky
401 a 402, jedoucí od konečné tramvaje ve Starém Lískovci přes Bosonohy, Popůvky a Ostrovačice do Velké Bíteše resp. Veverských Knínic. Linka 402 také
nahradí spojení na automotodrom a linka 68 pojede jen z Mendlova náměstí
přes Myslivnu do Kohoutovic. Příměstskou linku 48 do Ostopovic a Troubska
nahradí linky 403 a 404, které pojedou až do Omic, resp. Radostic.
Vyčerpávající informace o IDS Jihomoravského kraje najdete na internetových stránkách www.idsjmk.cz.
Martin Robeš

Podchod pod Jihlavskou se rozsvítí až příští rok

V podchodu pod ulicí Jihlavskou nad Delvitou, který leží na území Starého
Lískovce, ale používáme ho téměř výhradně my Novolískovčané, nesvítí světla.
Podle sdělení správce veřejného osvětlení Technické sítě Brno jsou lampy terčem mimořádně častého vandalismu. Životnost každé opravy lampy se počítá
na několik hodin a na každodenní opravy světel, které jsou vskutku sysifovskou prací, nejsou prostředky. Podobných lokalit je v Brně několik stovek.
Proto vás prosíme o občanskou angažovanost a hlášení všech aktivit
vandalů na číslo městské policie 156, ale také o strpení s nesvítícími světly
v podchodu. Technické sítě Brno na rok 2004 přislíbily rekonstrukci osvětlení
v podchodu takovým způsobem, aby svítidla byla „vandalovzdorná“.
Vandalismus a najíždění automobilů na stožáry veřejného osvětlení je příčinou mnoha poruch i v ulicích zejména v sídlišti, například rozsáhlá porucha
na celé ulici Oblé a části Koniklecové v listopadu byla způsobena kumulací závad způsobených vandaly a automobily. Prosíme vás proto ve vašem vlastním
zájmu, abyste na stožáry dávali pozor při parkování vašich vozidel a abyste netolerovali poškozování světel ze strany vandalů. Stožáry nejsou a ani nebudou
opancéřované.
Poruchy veřejného osvětlení můžete hlásit na nepřetržitě pracující dispečink Technických sítí Brno na bezplatném telefonním čísle 800  100  312.
Martin Robeš

Úprava zeleně v městské části
V průběhu prosince a dále po celé zimní období se budou v naší městské části
provádět zmlazovací řezy v porostech keřů (hlavně ul. Oblá, Svážná), vyřezávání zahuštěných výsadeb (hlavně ul. Čtvrtě) a odstraňování náletově rostoucích
dřevin (celá MČ). Zároveň s tímto opatřením se budou v prosinci (podle průběhu
počasí) a na jaře provádět výsadby nových vzrostlých stromů.
Hlavní důvody zmlazovacího řezu keřů: obnova přehoustlých, starých,
nemocných a prosychajících keřů.
– snadnější přístup při čištění prostor od odpadků
Hlavní důvody prořezávek výsadeb stromů:
zabránění deformaci korun
stromů
– uvolnění hodnotných
dřevin.
Případné dotazy Vám
rád odpovím na tel. 547  223  375 – P. Masaryk

Reakce na článek
„Mají si děti kde hrát“

Pracuji na radnici necelé dva měsíce a toto je mé první zaměstnání,
před tím jsem byl student a voják základní služby, takže věkově nejsem
až příliš vzdálen mládeži, která se v článku zmiňuje. Popisované místo
dobře znám a vím, že se zde mládež hodně schází, nicméně si nemyslím, že pouze represí se tento problém vyřeší. Protože jsem obyvatelem
sousedních Kohoutovic a znám se dobře s ředitelem jedné z místních
základních škol, tak bych rád zde reprodukoval pár jeho postřehů. To, že
mládež kouří nebo pije, je problémem rodiny a věku. To radnice ovlivnit
nemůže, ale může ovlivnit večerní neproduktivní zábavu. Ve spolupráci
s mládeží bychom rádi znali její názory na život v městské části: co jim
tady chybí, co by zlepšili, ať podle jejich názorů můžeme vypracovat nějaký kompromis, který by vyhovoval jak lidem, kterým „večerní život“
vadí, tak i mladým, kteří „večerní život“ vytváří.
A abych nezmiňoval v článku pouze mládež, tak pár slov k starším
lidem. Chápu, že večerní hluk je obtěžující. Jak bylo řečeno v minulém
čísle Lískáčku, do 22.00 se hluk nedá zcela odstranit pouze snížit – a to
je úkol ankety mezi mládeží, zato po 22.00 je zvýšený hluk nepřípustný
a řeší se ve spolupráci s MP Brno-západ.
Protože nadchází zima, ubude problémů na hřištích a my tak budeme
mít dost času, abychom se pokusili dopracovat k nějakému výsledku.
Proto rádi uvítáme názory všech, kterých se článek týká. Své postřehy
prosím zasílejte na adresu úřadu:
ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a
nebo e-mail: masaryk@nliskovec.brno.cz
P. Masaryk (OVŠ)

Zápis dětí do mateřských škol
v Novém Lískovci
Přihlášky se budou vydávat:
3. 2. 2004 od 12 do 16.30 hod.
4. 2. 2004 od 8 do 12 hod.
Rodiče si přinesou svůj občansky průkaz a rodný list dítěte.
Vyplněné přihlášky se budou odevzdávat:
17. 2. 2004 od 12 do 16.30 hod.
18. 2. 2004 od 8 do 12 hod.
ředitelky mateřských škol v Novém Lískovci

Místní sdružení ODS Brno-Nový Lískovec
poř ádá

Reprezentační ples
v pátek dne 23. ledna 2004

v prostor ách hotelu Myslivna od 19.30 hodin
předtančení, tombola, hudba k poslechu i tanci
Cena vstupenky včetně večeře 300 Kč
Předprodej vstupenek
v Knihovně Jiřího Mahena, Oblá 75a
v úterý 13. a 20. ledna 2004
nebo ve čtvrtek 15. a 22. ledna 2004
od 17 do 18 hodin
Srdečně zvou a příjemnou zábavu přejí poř adatelé
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žijí mezi námi

Oslavenkyně

Helena Kružíková

Významné životní jubileum oslavila
paní Helena Kružíková, divadelní a filmová
herečka, která čtyřicet let působila v činoherním souboru Národního divadla v Brně.
Narodila se v Třebíči, studovala brněnskou konzervatoř. Po dvouletém studiu přešel v roce 1948 celý ročník na nově zřízenou
Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Již během studií se projevil talent mladé
adeptky herectví a její vztah k recitačnímu
umění. Po absolutoriu nastoupila se svými
kolegy do Těšínského divadla a odtud přešla
do Mahenovy činohry. Od počátku jí byly
svěřovány významné role v českém i světovém repertoáru. V prvních letech svého působení na brněnské činoherní
scéně vytvořila dvě shakespearovské postavy: půvabnou Violu ve Večeru
tříkrálovém a živelnou Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy, dále rozporuplnou
Lídu ve hře současného dramatika Pavla Kohouta Taková láska. V druhé
polovině padesátých let vyzrálo herecké umění Heleny Kružíkové natolik,
že se skvěle uplatnila v několika stěžejních rolích, jako byla Lady Macbeth
z tragédie Williama Shakespeara Macbeth a Anna Walterová v Remarquově hře Poslední dějství. Dále připomeňme její Kleito z Nezvalovy Atlantidy,
líbeznou Mahulenu ze Zeyerovy pohádky Radúz a Mahulena a zejména
postavu Gruši z Brechtova Kavkazkého kruhu.
Věnovala se také uměleckému přednesu, účinkovala v rozhlase, televizi
i filmu a působila jako pedagožka na konzervatoři a Janáčkově akademii
v Brně. Byla jednou z předních hereček nedávné éry, která se svým inteligentním herectvím, psychologickým přístupem ke každé postavě, výtečnou
dikcí a znamenitou pohybovou kulturou zařadila do nezapomenutelných
hereckých osobností.
(Rovnost, 24. listopadu 2003)
Byli jsme velmi rádi, že oslavenkyně – novolískovecká občanka – paní Helena Kružíková přijala naše pozvání a my se mohli při příjemném podvečerním
posezení dovědět mnoho dalšího z jejího plodného života.
Citovaný článek uvádí významné divadelní role, které Vám byly svěřeny. Chcete ještě něco doplnit?
„Rolí bylo samozřejmě daleko více. Z těch významných bych uvedla ještě
dvě z pozdější doby – Lízalku v Mrštíkově Maryši a moji poslední divadelní
roli – Livii v inscenaci – Já Claudius.“
Které divadelní role patřily k Vašim nejoblíbenějším?
„Velmi jsem si oblíbila Kateřinu ve Zkrocení zlé ženy – tu jsem hrála dokonce ve dvojím provedení této hry a snad vůbec nejraději jsem měla Mahulenu,
kterou jsem hrála nepřetržitě devět let v tehdy divácky šťastné době, kdy byly
pohádky a romantika u diváků v oblibě. Ještě pro zajímavost – v roli panny
Mahuleny jsem končila jako devětatřicetiletá.“
Vyskytly se také role, které Vám nesedly?
„I takovou roli jsem potkala a to Elvíru, milenku dona Juana ve stejnojmenné Moliérově hře. Kolegyně o této roli říkaly, že je smolná. Já jsem ji hrála oblečená do tehdy módního koženého kostýmu, ve kterém bylo nesnesitelné vedro.
Pohyb herců na jevišti byl režisérem určen v přesně členěném prostoru asi jako
na šachovnici, což bylo velmi náročné, navíc ve spojení s veršovaným textem,
který bylo díky nepříliš zdařilému překladu obtížné sledovat. Mohu říci, že tu
roli jsem, tak jako řada mých kolegyň, z duše nenáviděla.“
Kdo byl Vaším nejčastějším hereckým partnerem?
„Těžko mohu říci, kdo z brněnských nebo i mimobrněnských herců byl
mým nejčastějším partnerem. Pro mne hezké ale bylo to, že v mládí byli mými
partnery herci o deset i více let starší a v mém pozdějším věku, v konci mé éry
milovnic, jsem hrála s partnery podstatně mladšími – ráda vzpomínám například na Václava Postráneckého, Jiřího Štěpničku a další. V mém hereckém životě docházelo vlastně ke střídání generací partnerů, ale já byla pořád stejná.“

Ve Vašem uměleckém životě nebyly pouze divadelní role, ale také
umělecký přednes, působení v rozhlase, filmu i televizi, byla jste také
vynikající dabérkou.
„Moje působení v rozhlase má počátek ještě v době studia konzervatoře
a Janáčkovy akademie múzických umění. Bylo časově náročné – zkoušelo i natáčelo se před i po zkouškách a představeních v divadle, ale líbilo se mi, neboť
v té době brněnské rozhlasové studio hodně znamenalo – řekla bych, že bylo
rovnocenné se studiem pražským. Byla jsem také konferenciérkou různých pořadů – dnes se tomu moderně říká moderátorka. Uváděla jsem koncerty, různé
slavnostní akce, zasedání a jiné. Byla to náročná činnost, kterou nebylo možno
předem připravovat, ale tvořila se přímo při vysílání. Je velká škoda, dnes má
brněnské rozhlasové studio pouze krajský formát, v němž zůstalou pouze něco
zábavy a četby a umělecké pořady téměř vymizely.
Byla jsem také první moderátorkou brněnské televize – uváděla jsem
pořad Bakaláři, kteří v Brně vznikli po vzoru Bakalářů pražských.
A ještě o dabingu – brněnský dabing začínal v roce 1964, tehdy pod Československým státním filmem. Prvním filmem dabovaným v Brně byl vynikající
polský film Nůž ve vodě, jenže tehdy nebyl v Brně technik, herci ani režisér,
kteří by dabing ovládali. Proto první dabing v Brně režíroval pražský režisér
Ludvík Žáček. Natáčelo se oproti dnešnímu tempu velmi dlouho – plných
čtrnáct dní, v nichž jsme se museli dabingu naučit. Dabing je technicky náročná profese – od dřívějšího dělení filmu na smyčky, které se s herci postupně
zkoušely, až po dnešní digitální techniku, která dabování nesmírně zkrátila.
Já dabingu zůstala věrná s výjimkou krátkého období vytváření soukromých
tvůrčích společností až do nedávné doby. Svůj poslední a největší dabing jsem
absolvovala v seriálu Dallas, který se točil prakticky pět let – prvních sedmdesát dílů v roce 1972, zbývající části se dotáčely až do roku 1997.“
Určitě významnou roli ve Vašem životě zaujímala také pedagogická
činnost.
„Na brněnské konzervatoři jsem učila od roku 1974, na Janáčkově akademii múzických umění od roku 1980, a to hlavní předměty – scénickou tvorbu
a umělecký přednes. Mými žáky byla řada dnes velmi úspěšných hereček a herců – za všechny bych jmenovala alespoň Zuzanu Slavíkovou – v současné době
mj. populární moderátorku soutěžního pořadu Nejslabší! Máte padáka!“
Když to všechno shrneme a připočteme k tomu Váš rodinný život s běžnými denními povinnostmi a starostmi – dalo se všechno vůbec stihnout?
„Já jsem měla skutečně velmi hektický život. Dnes ani nevím, kdy jsem
jedla a kdy spala, a role jsem se učívala také třeba v tramvaji. Nedovedu si ale
představit, jak bych všechno stíhala bez takového partnerství, jako jsem měla
a mám se svým manželem, který, ač sám muzikant, mi ve všem velmi pomáhal.
Snad bych nemohla mít ani děti, protože by je neměl kdo vychovávat, neměl by
se kdo starat o domácnost. Manžel nás všechny doma svou péčí rozmazlil a mě
rozmazluje dodnes, i když dnes už je to vzájemné.“
Dnes jste na zaslouženém odpočinku. Jaký je? Nechybí Vám něco z Vašich dřívějších aktivit?
„Jsem přesvědčená o tom, že každý má odejít včas. Já jsem to udělala. Kdysi
jsem si přečetla, že všeliká věc na světě má svůj jistý čas. A každé předsevzetí
s ním souvisí – čas zrození, čas sázení, čas sklizně, čas boje, čas pokoje, čas
umírání. V mém životě nastal čas pokoje, ale zároveň prožívám i čas sklizně
– na jevištích v Čechách, na Moravě i na Slovensku mám svoje mladší kolegy
a žáky, jejichž úspěchy a radost sklízím zároveň s nimi a je jich hodně. Proto
jsem školu měla vždy tak ráda.
I v důchodu jsem aktivní. S manželem jsme si přáli pořídit domek, v němž
bychom užívali penze. I když jsem původně chtěla bydlet jinde, ze všech inzerátů a nabídek se mi nejvíce zalíbil náš dnešní domek v Novém Lískovci, který
jsme si upravili k obrazu svému, i když návrh připravil architekt, z manžela
muzikanta se stal řemeslník, nakoupil materiál, nářadí a kromě elektrorozvodů jsme upravovali všechno sami – od koupě domku v roce 1984 jsme pět
let opravovali a 2. prosince 1989 – po svatbě naší dcery – jsme se do domku
definitivně nastěhovali. Mohu říci, že jsme v Novém Lískovci velmi šťastni,
moc se nám zde líbí. Život tady je jiný, než na jaký jsme byli čtyřicet let zvyklí
v nájemním domě, kde jsem v podstatě neznala ani své nejbližší sousedy. Zde
jsou lidé jiní, přátelští, pomohou, poradí a zapůjčí, cokoliv člověk potřebuje.
Připadám si, jako kdybych zde žila odjakživa. Koupili jsme si také starší auto,
takže hodně cestujeme. Na výlety jezdíme od jara do podzimu.“
Pokračování na str. 
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vánoce
Oslavenkyně Helena Kružíková
Dokončení ze str. 
Blíží se Vánoce. Jak je prožíváte a jak se na ně těšíte?
„Na Vánoce se těší každý, snad až na hospodyňky, které mají spoustu práce, ale stejně na to zapomenou. U nás se slavily Vánoce obvyklým způsobem
jako v jiných rodinách s tím rozdílem, že v mém mládí nebyli lidé tak bohatí
a většinou nejskromnější dárky způsobovaly největší radost. Vzpomínám na
jednu příhodu z dětství týkající se mého tatínka, který byl zatížen na sladké.
Na kolekce nebylo peněz, tak byly na stromku nahrazovány bonbónky, které
maminka dostávala přídavkem při větších nákupech a balila je do barevných
papírků. Tatínek bonbónky vyjídal a papírky na stromku nechával. Když jsem
se zeptala maminky, proč jsou některé papírky prázdné, odpověděla: „Víš, Ježíšek ví, že nejsi lakomá, tak Ti udělal takovou ozdobu a ten vnitřek dal jiným
dětem, jejichž rodiče na sladkosti nemají vůbec.“ A já jsem tomu věřila.
S manželem i nyní pokračujeme v původní tradici. Vánoční cukroví peču
podle maminčiných receptů, neboť mi žádné jiné tak nechutná. I když mám
velmi šikovnou snachu, která výborně vaří i peče, cukroví má krásně nazdobené, mně chutná nejvíce to moje. Letos mám ztíženou situaci po operaci ruky,  
šla jsem zavčas, abych se do Vánoc uzdravila a mohla dělat cukroví. Ruka ale
dodnes není v pořádku, takže jak to letos dopadne s cukrovím – nevím. Jediné
Vánoce, na které nerada vzpomínám, byly spojeny s úmrtím mé maminky. Teď
už ale mívám zase Vánoce veselé, mám syna, dceru, snachu, zetě a pět vnuček,
takže náš malý domeček nás všechny o Vánocích snad ani nepojme.“
Poděkovali jsme oslavenkyni za pěkné povídání a do dalšího života popřáli hodně zdraví, spokojenosti, elánu a jen samé příjemné zážitky.
Jiří Faber
Jan Chaloupka

Informace o pořadech
v planetáriu
O ztracených planetách
Pracovníci brněnské hvězdárny na Kraví hoře připravili pro děti od 5 let
nový astronomický pořad
„O ztracených planetách“. Pohádkové vyprávění o dvou kamarádkách,
které cestovaly na výlet ve Velkém vozu, zavede malé posluchače až na
hvězdnou oblohu, na níž se seznámí s jejími obyvateli. Dozví se, jak se
kdysi planety ztratily, kdo jim pomohl,  a proč je na nebi doprovázejí jen
některá souhvězdí. Součástí pořadu je i malá soutěž, v níž děti poznávají
jednotlivé planety, které pak uvidí nejen na umělé obloze planetária, ale
mohou je spatřit i na skutečném nebi. Pořad probíhá  většinou v pondělky
v 9.00 a 10.30 h a je možné se na něj objednat na telefonu: 541 321 287.
Soubory pokusů z optiky
Všem vyučujícím fyziky sdělujeme, že přednáškový sál, kde se konají pokusy z geometrické a vlnové optiky,  je po rekonstrukci již v provozu. Pořady z optiky většinou probíhají ve středy a čtvrtky v 8.30, 10.00
a v 11.30 h.  Objednávky na telefonním čísle: 541 321 287.

komplexní podvojné účetnictví
účetní závěrka zkrácená
Eva Křenková, samostatná účetní
tel.: 547  210  989, mobil: 605  348  285 do 19 h.

Koupím byt 3–4+1 v ulici Kamínky
Tel.: 732  900  082

WELLNESS PORADNA

hubnutí, zeštíhlení, energie z potravin. doplňků
www.hubnete.cz/radostne
tel.: 732  518  895

JMELÍ

symbol vánoc

Málokdo si dnes uvědomí, že prastarý vánoční zvyk vyzdobit si svůj
domov větvičkou jmelí či políbit se pod ní pro štěstí nemá nic společného
s křesťanskou tradicí. Abychom nalezli kořeny tohoto zvyku, musíme se
vrátit zhruba o 2  400 let zpět do doby železné, kdy na našem území žili
Keltové.
Právě oni připisovali jmelí kouzelnou moc a jejich druidové nelenili
vyšplhat se do korun posvátných dubů, aby zlatým srpem uťali cizopasný
keřík, který byl nedílnou součástí jejich obřadů. Přestože jmelí rostlo i na
jiných listnatých nebo jehličnatých stromech, pro Kelty, kteří stromy uctívali, bylo nejcennější jmelí právě z dubů, pod nimiž konali obřadné oběti.
Už římský historik a přírodovědec Plinius Starší nás informuje: „Druidové, tak totiž nazývají své kouzelníky, nepovažují nic za posvátnější než
jmelí a strom, na němž roste, zvláště když je tímto stromem dub. Druidové
vybírají totiž dubové háje pro své slavnosti a bez dubového listí nevykonají
jediný posvátný obřad; a tak i samotné jméno druidů lze považovat za odvozené od uctívání dubu. Věří totiž, že vše, co roste na těchto stromech, je
sesláno z nebe a je znamením, že tento strom si vyvolil sám bůh. Se jmelím
se na něm lze setkat zřídka, avšak když je najdou, trhají je velmi slavnostně. Dělají to především v šestém dni luny, od něhož datují počátky svých
měsíců, svých roků, svého třicetiletého cyklu, protože šestého dne je měsíc
plný síly. Když vykonají patřičné přípravy k oběti a hostině pod stromem,
přivedou na místo dva bílé býčky, jejichž rohy nebyly dosud svázány. Kněz
oděný do čistého bílého šatu se vyšplhá na strom; zlatým srpem jmelí utne
a zavine je do bílého plátna. Pak přinesou oběti prosíce boha, aby se jeho
dar množil zároveň s těmi, kterým ho seslal.“
Z prastarých keltských rituálů se do dnešních dnů pochopitelně nezachovalo takřka nic – jen jmelí, symbol života a štěstí přešlo do tradic
jiných, následujících kultur.
A protože štěstí není nikdy dost a netrvá většinou příliš dlouho, nedivme se proto ani našim slovanským předkům, že ačkoli přijali křesťanství,
nechtěli se vzdát ani některých prastarých pohanských praktik jak ke štěstí
přijít.
Mgr. Jana Říhová
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vánoce
Koledy z Hané
Narodil se Ježíšek,
kópíme mo kožíšek,
hodně dlóhé chlopaté,
abe mo bel po pate.
Koleda, koleda, dědóško,
máte dírko v kožóško,
dáte-li mně voříšek,
zašiju vám kožíšek.

Návrat k lidovým tradicím?

Časem „Dušiček“ či chcete-li „Halloween“ nastává pro mnohé z nás období zamyšlení a vzpomínek na ty, kteří s námi již být nemohou a na něž během
roku mnohdy zapomínáme. Naše MŠ se letos poprvé pokusila o novou formu
zažívání dětského poznávání vyjádřením vlastních pocitů při „Pochodu
světlušek“, kdy jsme po předchozích dopoledních rozhovorech společně s rodiči zapálili ručně vyrobené lampióny a pomerančové svícínky „Helouvínky“
a vyrazili na Kamenný vrch za blikajícími světýlky. Odměnou rozzářených
dětí se stalo nejen setkání se strašidýlkem, ale i sladké pamlsky, které jim
pohádková postava zanechala jako důkaz svého způsobu poděkování.
I my, dospělí máme za co děkovat našim svěřencům. „Tradiční vánoce
v naší MŠ“ připomínají dlouhý, náročný „maraton“. Děti se podílejí na výzdobě prostor školky, kterou pravidelně navštěvuje Mikuláš s Čertem, každoročně poskytujeme obrázky, výrobky z keramické hlíny do vánoční soutěže
„Mosty mezi městy“, prakticky od poloviny listopadu se z oken line zpěv
vánočních koled, ze kterých skládáme pásmo nejen k „Posezení u vánočního
stromečku“, ale i potěšení babiček a dědečků v Penzionu, domovu důchodců
na ul. P. Křivky, a letos ponejprv k presentaci při vystoupení na „Brněnských
Vánocích“ na náměstí Svobody dne 11. prosince 2003, na kterých uplatní i své
manuální dovednosti, a to v řemeslných dílnách.
Tímto nejen našim dětem, ale celé veřejnosti přejeme zasloužené, pokud
možno „Vánoce na sněhu“, těm nejmenším radost ze všech dárků hmotných
i těch citových a do nového roku načerpání nových sil nám všem.
Srdečně zveme širokou veřejnost na „Den otevřených dveři“ naší mateřské školy dne 14. ledna 2004 v době od 8 do 10 hod. a od 15.45 do 16 hod.
Za kolektiv MŠ Pomněnky Dana Tesařová

Večeře u syna

aneb mládenci dávejte si pozor na své matky
John pozval svoji matku na večeri. Během večere si matka nemohla nevšimnout, že jeho spolubydlící Julie je velmi pěkná. Už dlouho měla podezření, že John má vztah se svojí spolubydlící a teď byla ještě zvědavější.
Při jídle proto sledovala jejich reakce, byla zvědavá, zda je mezi Johnem
a jeho spolubydlící něco víc než jen pohledy. Jako by četl její myšlenky, John
povídá:
„Já vím, co si musíš myslet, ale mohu tě ujistit, že Julie a já jsme jen spolubydlící.“
Asi o týden později přišla Julie za Johnem a povídá, „Od té doby, co tu
byla tvoje matka na večeri, nemohu najít tu krásnou stříbrnou naběračku na
omáčku. Nemyslíš, že ji sebrala?“.
John povídá: „Sice o tom pochybuji, ale pro jistotu jí napíšu.“ Tak si sedl
a napsal: „Milá mami, já neříkám, že si sebrala naběračku na omáčku z mého
domu, neříkám ani, že si ji nesebrala. Faktem však zůstává, že chybí od té
doby, co jsi tu byla na večeri. S láskou John.“
O pár dní později dostal John dopis od své matky a v něm stálo:
„Drahý synu, já neříkám, že spíš s Julií, a neříkám ani, že nespíš s Julií.
Faktem však zůstává, že kdyby spala ve svojí vlastní posteli, tak by v ní už
dávno našla naběračku na omáčku.
S láskou máma.“

Vánoční recepty:
Pečeme perníčky

Každý z nás občas zatouží, aby vlastníma rukama vytvořil něco
krásného, neobvyklého pro svou radost, ale především pro radost
svých blízkých. Vánoční svátky nám dávají mnoho možností. Jednou z nich je příprava perníčků, které můžeme péct pro konzumaci
i dekoraci, ale také mohou být vděčným dárečkem. Neměli bychom
na ně zapomenout ani letos.
Málokdo ví, že historie perníku je velmi dlouhá. Do Evropy se
rozšířil ze starého Řecka a Říma. První zmínky o výskytu perníku na
našem území jsou již z roku 1335. Dějiny uvádějí, že už ve 14. století se
v českých zemích objevilo nové řemeslo – pernikářství. Jako pekaři
mívali i perníkáři ve svých domech pekárnu a moučnici. Z medového těsta dělali perníky a marcipán. Základem těsta je mouka, tuk,
cukr, med a pak samozřejmě koření, které dělá perník perníkem
– hřebíček, skořice, anýz, badyán. Ráda se podělím o starý osvědčený
recept na perníky: 80 dkg hladké mouky, 30 dkg práškového cukru,
10 dkg mletých ořechů, 1 dkg jedlé sody, 20 dkg tuku (Hery), 4 vejce,
8 lžic teplého medu, perníkové koření. Zpracujeme v těsto a necháme
2 hodiny odležet. Pak je vyválíme na vále a vykrajujeme formičkami
tvary. Pečeme v rozehřáté troubě na 180 °C. Po upečení potřeme hned
bílkem.
Nejčastějším způsobem krášlení upečených a vychladlých perníčků je malba cukrovou polevou – 250 g moučkového cukru na jeden
bílek. K tomu postačí mikrotenový sáček s ustřiženým rohem a trocha trpělivosti. Nutná je dobře našlehaná poleva a pevná ruka.
Krásné Vánoce přeje A. Široká, uč. 1. stupně ZŠ Kamínky

Medové perníčky

Suroviny: 5 vajec, 50 dkg moučkového cukru, 1 lžíce mleté skořice,
½ lžíce mletého hřebíčku, špetka mletého nového koření a dle možnosti badyánu, 1 dkg jedlé sody, citrónová kůra, 8 lžic vlažného medu,
80–90 dkg hladké mouky. Lze přidat i strouhané ořechy. Na polevu:
20 dkg moučkového cukru třeme s 1 bílkem a 1–2 kávovými lžičkami
octa. Na potření: 1–2 vejce.
Postup: vejce, cukr, koření a jedlou sodu smícháme a třeme asi
¼ hodiny. Použijeme-li šlehač, tak šleháme asi 4 minuty. Přidáváme
citr. kůru, med, mouku. Vypracování těsta dokončíme na vále. Vyválíme placku, vysokou asi 4 mm a vykrajujeme tvary. Tyto dáváme
na vymaštěný plech, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme prudce
v rozpálené troubě dozlatova. Po zchladnutí zdobíme buď cukrovou
polevou, nebo čokoládou a mandlemi, nebo můžeme nechat tak.
Perníčky postupně měknou, chceme-li urychlit měknutí, dáme do
sáčku s rozkrojeným jablkem.

Krémové ořechové rohlíčky

Zpracujeme 20 dkg mletých ořechů, 20 dkg moučkového cukru,
1 větší vejce a 5 dkg hrubé mouky v těsto. Tvarujeme rohlíčky (nejlépe ve formičce, z této dávky se jich udělá asi 40) a pečeme pomalu na vymazaném plechu v mírně předehřáté troubě. Poté zdobíme
krémem (vlnovkou či jak chceme) a nakonec namáčíme v čokoládě.
Krém zhotovíme tak, že šleháme ½ kostky másla, ½ kostky ztuženého tuku, 10 dkg moučkového cukru, kakao dle chuti a teplý uvařený
vanilkový puding – uvaříme z poloviny sáčku pudingu a 2 dcl vody.
Přeji dobrou chuť! Mgr. Marie Vaňková
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Vánoční příběh

na vánoce už nebude sama
Regeneraci panelových domů v Novém Lískovci budeme
sice probírat až v lednovém čísle, takže tento příběh může na
první pohled vypadat jako předčasný, ale až si přečtete jeho
konec, doufám, že pochopíte, že takovéto příběhy se nejlépe
vypráví o vánocích.
Paní A. měla těžký život. Ztratila několik nejbližších lidí.
V malém bytě v paneláku bydlela sama s malým pejskem.
Všechno trápení a smutek vedly k tomu, že ztratila smysl
života a při přežívání si vypomáhala i alkoholem. Sousedi
si občas stěžovali na zápach, který se z bytu linul. Paní ale
řádně platila nájem a nikdo nevěděl, jak je situace vážná.
V létě zahájila radnice rozsáhlé opravy panelového
domu, kde paní bydlela, a proto jí bylo nabídnuto náhradní
ubytování. Když jí přišli pracovníci městské části pomoci
se stěhováním, našli ji ve velmi špatném zdravotním stavu
ležet uprostřed odpadků a špíny. A tady se pomalu smutný

Vážení čtenáři Lískáčku
ti pravidelní i méně pravidelní

Dostal se k nám nedávno dopis jednoho rozhořčeného občana, který si v rámci mnoha jiných stížností, stěžoval i na
to, že Lískáček je tendenční časopis a nepřináší nic nového
a objevného. Tak trochu nás to pravda zamrzelo, ale pak jsme
si řekli, co když má ten pán pravdu, a zamysleli jsme se nad
sebou. A v rámci tohoto zamyšlení a v rámci blížícího se času
všeobecného nadělování jsme se rozhodli nadělit něco nového
našim čtenářům.
1. Řekli jsme si, že tak jako každá žena nemůže chodit
stále se stejným účesem a dnešní styl velí měnit image, i my
půjdeme do sebe a kapánek se vizuálně vylepšíme.
Ano, v novém roce budete do svých schránek dostávat
Lískáček s barevnou obálkou. A protože když už změna, tak
od podlahy a my jsme nemohli nic vymyslet, rozhodli jsme
se požádat o pomoc fantazii dětí. Děti ze šestých ročníků ZŠ
Kamínky si v rámci výtvarné výchovy sedly a vymyslely nám
nový kabát. Z mnoha opravdu zajímavých návrhů zvítězil návrh Michala Ondráčka ze 6.A, který po úpravě našim grafikem
panem Bartošem budete moci posoudit již na lednovém čísle.
Takže Michalovi děkujeme za spolupráci a pomoc.
2. Lískáček je zde pro vás, vážení spoluobčané Nového
Lískovce a proto od únorového čísla zavádíme novou službu
pro občany – zavedení řádkové inzerce v Lískáčku. Možnost
inzerovat má každý občan Nového Lískovce (tj. s trvalým
bydlištěm v naší čtvrti), a to formou neplacené i rozšířené
– tedy již placené – inzerce.
Inzeráty do 72 znaků i s mezerami budou zveřejňovány
zdarma.

příběh začal měnit k lepšímu. Hodná sousedka se ujala
pejska a paní putovala do nemocnice. Byt byl se souhlasem
příbuzných vyklizen deratizační a asanační službou, protože i dělníci stavební firmy odmítli tuto hrůzu řešit. V bytě
bylo stejně jako v ostatních bytech v domě vyměněno bytové jádro, stoupačky, kuchyňská linka, topení a okna a byl
celý nově vymalován. Potom se paní mohla z nemocnice
vrátit zpátky domů i se svým pejskem, o kterého se obětavá
sousedka po celou dobu starala. Jen ji trápilo, že se při překotném vyklizování bytu ztratily některé věci, které měla
ráda a hlavně obrázek, který pro ni měl velkou cenu jako
vzpomínka na hezké životní období. Pravděpodobně skončil někde v kontejneru před domem. Nejdůležitější a nejkrásnější ale je, že tyto události měly zásadní vliv na její
vztahy s rodinou. Zjistila, že ještě má kolem sebe lidi, pro
které hodně znamená a že i ona má pro koho žít. Je zřejmé,
že pobyt v nemocnici pro starého člověka není nikdy nic
příjemného. Tentokrát měly události dobrý konec. Takže
vážená paní, přejeme vám krásné a spokojené vánoce.
KD
Větší sdělení do 160 znaků – 50 Kč
Případné uveřejnění fotografie k inzerátu – 100 Kč (celkem)
Bližší informace o způsobu, jak inzerát podat a jak jej případně zaplatit i s příslušným formulářem obdržíte v lednovém
čísle Lískáčku.
3. A další překvapení – již od lednového čísla zavádíme
právní poradnu pro občany Nového Lískovce. JUDr. Dominiková z našeho UMČ byla tak laskavá a rozhodla se nám
a hlavně vám pomoci právní radou. Vaše dotazy můžete již
nyní zasílat na naši adresu liskacek…. Poradna je samozřejmě
bezplatná, vycházíme z příkladů mnoha společenských časopisů a sloupek, ve kterém vám JUDr. Dominková odpoví, bude
vypadat takto: Za výběr příspěvků odpovídá redakční rada
a zaslané dotazy nejsou považovány za úřední korespondenci.
V každém měsící zvládneme jeden, max. dva dotazy a budeme
se snažit vybírat takové odpovědi, které jsou zajímavé pro větší
množství občanů. Pište nám, rádi vám odpovíme.
4. A tak už s tím překvapeními končíme, necháme si něco
na příští Vánoce. Poslední vánoční dárek naleznete na protější straně. Není to křížovka ledajaká, má tajenku, kterou
když nám zašlete do 2. 1. 2004 na naši adresu liskacek@nliskovec.brno.cz, případně ji vhodíte do poštovní schránky
na zdi UMČ a doplníte ji vašim názorem na Lískáček (jak
vidíte i kritiku pozitivně zhodnotíme), můžete se ocitnout
mezi třemi vylosovanými, kteří obdrží knihy z brněnského
vydavatelství ERA.
A tak vám, milí čtenáři, přejeme příjemnou zábavu, pěkné
Vánoce a hodně pěkného počtení v Lískáčku nejen v příštím
roce.
Vaše redakční rada
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naše křížovka
SPZ AUT
KOLÍNA

OČ

VZDÁLITI SE SOBOLŮM
JÍZDOU
VLASTNÍ

ZKOSENÍ

ŠVÝCARSKÉ
PLATIDLO

ODDÍL
TRIASU

POVZDECH

DOKONČIT
REVIZE
ORBU
ÚČETNICTVÍ

NELÉTAVÝ
PTÁK

DOMÁCKY
ALFRÉD

DRUH
ANTILOPY

STOH
(ZASTAR.)

PÁDOVÁ
OTÁZKA

PRAVIT

ČÁSTI
HLAVY

4. DÍL
TAJENKY

NAHÁČ

UONDATI

1. DÍL
TAJENKY
OBLÉKATI
VZÍT

UZÁVĚR
ROURY
FRANCOVKA

REDAKTOR
TV NOVA

TŘI
(SLOVEN.)

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

2. DÍL
TAJENKY

BÝVALÝ
OBCH. DŮM

CITOVÝ
VZRUCH

VÝZVA

DRUH
ZÁPASU

DRUH
PALMY

POTÁPĚČ
(BÁSN.)

ŽENSKÉ
JMÉNO
ZKR. PRO
SATELIT

MORAVSKÉ
MĚSTO

VARIANTA
METODĚJE

KONÁNÍ
(BÁSN.)

DOMÁCÍ
HLÍDAČI

NECHŤ

BIOGRAF

KRYT

BAHENNÍ
PTÁK

KOVOVÝ
PLÁT

DOMÁCKY
KATEŘINA

PŘEDLOŽKA

NÁČRT

SLŮVKO
BUDDHISTŮ

ZNAČKA
AUT

ZEĎ NAD
ŘÍMSOU

BŮH LÁSKY

KUSY DŘEV

ANIŽ

SPOJKA

DRUH
OŘECHU

OSOBNÍ
ZÁJMENO

KLEKNUTÍ

MALÁ
HORA

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

STAŘEC

TRÁPENÍ

SVIŠTĚNÍ

DRUH
STŘELY

PLOD
OŘEŠÁKU

ČÁSTI VĚTY

PRUŽINY

SPOJKA

TOUŠE

PŘEDNÍ
STRANA

DOTOVÁNÍ

KRASOVÉ
ÚZEMÍ

SLONÍ ZUB

SPZ AUT
OLOMOUCE

PŘIKRÝVKA

CVIK
CVIČENCE

DĚTSKÝ
POZDRAV

ČESKÉ
MĚSTO

KOVOVÁ
VLÁKNA

ROHOVNÍK
(ZASTAR.)

AUTOR
FERDY
MRAVENCE

MYS

KILOGRAMY

SRBSKÁ
HORA

SPORTOVNÍ
ÚBOR

KUJNÝ
NEROST

ASIJSKÝ
STÁT

SÍDLO
V SÚDÁNU

MUŽSKÉ
JMÉNO

DOMÁCKY
IRENA

ZVÍŘECÍ
ÚSTA

ŽENSKÉ
JMÉNO

HLAS
VRÁNY

DRUH
PEPŘE

NÁDHERA

DRAVÝ PTÁK

SPZ AUT
KLADNA

EVROPAN

3. DÍL
TAJENKY

DIVOKÁ
LAMA

PANELOVÉ
DOMY

ASIAT

POMŮCKA:
BRH, ITA, KARUB, LOKA,
OM, RÉT

Tajenka ukrývá japonské přísloví
Ze správných odpovědí, které budou doplněné názorem na Lískáček a budou odevzdané do 2. ledna 2004 na adresu Lískáčku
(e-mailem nebo vhozené do poštovní schránky na zdi ÚMČ), budou vylosovaní tři, kteří obdrží knihy z brněnského vydavatelství ERA.
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Dům na půli cesty

v Pohořelicích
volá o pomoc
V dětských, diagnostických a kojeneckých ústavech se v sou-

časné době nachází více než 20 000 dětí. V těchto zařízeních je
jim poskytována materiální a sociální podpora, ale pouze do
dosažení
plnoletosti.
Poté jsou tyto dospělé
děti vypuštěny do světa,
bez základních sociálních návyků, jakými
je například nutnost
práce pro získání obživy, běžný úklid, vaření
nebo třeba vyjednávání
na úřadech. Tito mladí
lidé jsou bez prostředků
a bez přístřeší. Nemají kam jít. Nevědí, jak se postavit na vlastní
nohy. V zoufalé situaci se často obracejí na své biologocké rodiče,
kteří z nejrůznějších důvodů o kontakt nestojí, nebo se přidají
k partě vrstevníků. Často se stává, že skončí v některém z azylových domů nebo v horším případě ve vězení. Šanci pro tyto mladé
lidi představuje Dům na půli cesty. Tady mají možnost se naučit
vše potřebné, od základní sebeobsluhy po pravidelnou pracovní
činnost. Je jim zde poskytnuto dočasné přístřeší a veškerá pomoc,
kterou mohou potřebovat.
Projekt Dům na půli cesty byl zahájen v květnu roku 2002,
kdy se Sdružení pěstounských rodin, které je provozovatelem
tohoto zařízení, podařilo získat lovecký zámeček, který nechal ve
Velkém Dvoře u Pohořelic postavit roku 1793 Leopold z Ditrichštejna. Záměček byl v zcela zdevastovaném stavu. Sdružení tehdy

získalo peníze na opravu budov na nádvoří objektu. V současné
době jsou všechny tři domky v areálu zámečku plně opraveny
a obydleny. Ve dvou bydlí současní klienti Domu na půli cesty
a ten třetí slouží jako
obydlí pro rodinu správce a jako dočasné kancelářské prostory. Budova
samotného zámečku je
však stále v neobyvatelném stavu. Dům na půli
cesty proto letos uspořádal kampaň, která
má pomoci při shánění
dostatečného množství
finančních prostředků na rekonstrukci zámku. To by mělo rozšířit kapacitu ubytovacích prostor pro klienty, které musí zařízení
kvůli nedostatku volných lůžek zatím odmítat, a zároveň poskytnout dostatek místa pro chráněné dílny a kancelářské prostory.
Na rekonstrukci zámečku je potřeba získat 7,3 milionu korun.
Sdružení pěstounských rodin oslovuje občany s prosbou o pomoc při rekonstrukci zámečku. Chcete-li pomoci, kontaktujte
Sdružení na brněnských číslech 543  249  142 nebo 543  331  718,
kde vám budou poskytnuty veškeré potřebné informace. Další
kontakty a bankovní spojení jsou uvedeny pod tímto textem.
Sdružení pěstounských rodin
Anenská 10, 602  00 Brno
Tel.: 543  249  142, 543  331  718
Fax: 543  249  141
E-mail: pestouni@pestouni.cz
www.pestouni.cz
Bankovní spojení:
KB Brno, č. účtu: 1127480237/0100
Dům na půli cesty
Velký Dvůr 134, 691  23 Pohořelice
Tel.: 519  424  354
E-mail: dum@pestouni.cz
www.pestouni.cz
Bankovní spojení:
KB Brno, č. účtu: 1127480237/0100

MUDr. JANA JÁSZBERÉNYIOVÁ
Praktická lékařka pro děti a dorost
Kamínky 13, 634 00 Brno, tel. 547 353 056

STAVEBNÍ SPOŘENÍ • SKVĚLÝ DÁREK POD STROMEČEK • DÁREK NA CELÝ ŽIVOT

Udělejte radost současně také sami sobě. Staňte se
naším doporučitelem a získejte odměnu 900 Kč za
průměrnou smlouvu – i vlastní.
Volejte: 603  145  097 nebo tel./fax: 547  221  102

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že máme volnou kapacitu pro registraci nových pacientů.
Nabízíme:
– zdravotní péči dětem od narození do 19 let hrazenou zdravotní
pojišťovnou
– homeopatickou léčbu i pro dospělé
– krátkou čekací dobu
– návštěvní služba podle domluvy
– vstupní prohlídka pro uzavření smluvního pojištění (pouze pro
děti)
– ošetření smluvních pojištěnců (pouze pro děti)
Placená inzerce

LÍSKÁČEK 12/2003

10

školství a sport
AC Moravská Slavia Brno
pořádá pod záštitou starostky MČ Brno-Nový Lískovec
XXV. ročník Silvestrovského běhu

MEMORIÁL

RICHARDA PLCHA
středa 31. prosince 2003

Datum: středa 31.prosince 2003
Místo konání:
sportovní areál ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec, povrch trati – asfalt v kombinaci s terénem
Pořadatel: 	
AC Moravská Slávia Brno
Ředitel závodu:
Ladislav Zouhar
Hlavní rozhodčí:
František Nemetz
Velitel tratí:
Mgr.Milan Stejskal
Doprava: trolejbus č.35 a 26 z Mendlova náměstí směr Kamenný Vrch
– zastávka Oblá; autobus č. 50 od Ústředního hřbitova – zastávka Oblá;
autobus č. 50 od ZOO Bystrc – zastávka Oblá; tramvaj č. 5, 8 směr Starý
Lískovec – konečná zastávka; parkoviště – před školou nebo u prodejny
Delvita.
Prezentace: 	
žákovské kategorie do 8.45 hod., ostatní do
30 minut před startem
Startovné:
žactvo 10 Kč, ostatní 20 Kč
Ceny:
věcné (1.–3. místo) v hlavním závodě (1.–6. místo),
občerstvení zajištěno pro všechny účastníky
Doplňkové soutěže – v areálu školy pro běžce i přihlížející, pro děti i dospělé. Proběhne pokus o překonání rekordu Kamenného vrchu s nejdelším
dostřelem špuntu šampusů (kategorie alko a nealko). Držitelem rekordu je
Pavel Buráň výkonem 30,34 m z roku 2001. Budou vyhodnoceni a odměněni jednotliví vítězové s nejdelším dostřelem. Účast přislíbili i brněnští
olympionici.
Časový program
9.00 hod.
přípravka roč. 96–97 400 m
9.20 hod.
přípravka roč. 94–95 750 m
9.40 hod.
mladší žactvo roč. 93–90
750 m
10.00 hod.
starší žactvo roč. 89–88
1  500 m
10.20 hod.
ženy a dorost
4  500 m
10.30 hod.
rodiče s dětmi (děti – rok narození 1998 a mladší)
11.00 hod.
hlavní závod mužů a veteránů 8  450 m
11.00 hod.
lidový běh 2  250 m
Soutěže probíhají podle Pravidel atletiky. Pořadatel si vyhrazuje právo
upravit časový pořad v závislosti na počtu startujících.
ALBRECHT Karel s.r.o. zahajuje zápis do kurzů:
jazykové výuky:
angličtiny, němčiny, ruštiny,
francouzštiny, italštiny,
španělštiny a portugalštiny.

cvičení z:
matematiky, fyziky a chemie
pro žáky 9. tříd a pro studenty 1.–4.
ročníků SŠ; opakování a příprava
k maturitě a přij. zk. na SŠ, VŠ

Přihlášky: Albrecht Karel s.r.o., středisko vzdělávání, Václavská 6,
603  00 Brno, tel.: 721  137  601. Provozní hodiny Po–Pá 13–17 hod.

Vánoční akademie

ZŠ Svážná srdečně zve všechny příznivce školy na Vánoční akademii, kterou pro Vás připravili žáci a učitelé naší školy na 18. prosince
v 18.00 hod. v kinosále školy. Bude na co se dívat, těšíme se na Vás.
Mgr. Marie Vaňková, ředitelka školy

Vánoční jarmark na Svážné

Školní družina při ZŠ Svážná zve všechny zájemce do zelené chodby
(vchod zadem) na Vánoční jarmark. Tento bude ve čtvrtek 18. prosince
2003 od 16 do 17 hod. Budeme nabízet vánoční výrobky, které naše děti
spolu s vychovatelkami vyrobily.
Eva Jenyšová, vedoucí vychovatelka

Mateřské centrum Kuřátka
občanské sdružení maminek (nejen) na mateřské dovolené

Brno, Poštovská 1

e-mail: kuratka@quick.cz

Informujte se o naší činnosti: http://web.quick.cz/mckuratka
6.1.2004 út
Bingo – na Tři krále s výhrou od 10 hod.
7.1. st Udělejte si sněhuláka od 10 hod.
8.1. čt Kašpárkovo divadélko od 10 hod.
8.1. čt Zimní malování od 16 hod.
9.1. pá Denní režim batolat a předškolních dětí od 10 hod.
13.1. út Bude zima, bude mráz.. od 10 hod.
14.1. st Den barev od 10 hod.
15.1. čt Kašpárkovo divadélko od 10 hod.
15.1. čt Kozoroh slaví - party pro děti nejen tohoto znamení od 16 hod.
16.1. pá Práce a radosti s keramikou od 10 hod.
20.1. út Bouda, budka... od 10 hod.
21.1. st Šašek z látky a říkánky od 10 hod.
22.1. čt Kašpárkovo divadélko od 10 hod.
22.1. čt Modelujeme, hrátky s hmotou od 16 hod.
23.1. pá Pohádková miniškolička od 10 hod.
27.1. út Padá sníh, pojedeme na saních od 10 hod.
28.1. st Kosí říkánka a kos na kolíčku od 10 hod.
29.1. čt Kašpárkovo divadélko od 10 hod.
29.1. čt Výrobky z papíru od 16 hod.
30.1. pá Krůčky za krásou, kosmetika, líčení od 10 hod.
ÚTERÝ
9–12
		
STŘEDA 9–12
		
ČTVRTEK 9–12
		
15–18
		
PÁTEK
9–12
		

S písničkou do pohádky
E. Maršálková, D. Morávková
Dílna a říkánky pro děti
Lucie, S. Valová
Kašpárkovo divadélko
S. Valová, E. Břoušková
Výtvarný a společenský klub
A. Krásná
Miniškolička pro děti i mámy
I. Buršíková, M. Šancová

MC Kuřátka je občanské sdružení maminek, nejen na mateřské dovolené. Připravujeme programy pro děti, maminky i celé rodiny. Maminky,
které jsou se svou drobotinou doma, mají možnost nás navštívit, mnohé
se přiučit a poskytnout dětem společnost vrstevníků a mnoho zábavy.
Program je přizpůsoben možnostem a přáním dětí. I ti nejmenší obohatí
domácí galerii svými dílky nebo se zapojí do soutěží či si vyzkouší, jaké je
to v divadélku. Nemusíte se ohlašovat dopředu, stačí, když přijdete.
Mimo program v centru připravujeme i další akce. V současné době
u nás probíhá sbírka oblečení a hraček pro děti (0–3 roky) z dětského
domova. Máte-li možnost a Vaše robátko povyrostlo z oblečků, prosíme
o pomoc dětem, které nemají štěstí – milující rodiče.
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různé
Masáže-rekondice-regenerace

SLUNÍČKO
Jana Remešová
Tel.: 608 255 663
Kamínky 24,
Brno-Nový Lískovec
3. vchod - zadní
provoz podle objednání

harmonizační masáž
• klasická, sportovní, bezkontaktní
• jemná tlaková masáž
• bowenová tlaková masáž, shiatsu
• aroma masáž
• a také baňkování
• lymfodrenáže a reiki
a dále automatická kresba - harmonizační obrázky, práce s kameny a bylinkami, aromaterapie

LÍSKÁČEK 12/2003
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Chovatelské potŘeby

Svážná 17, Kamenný Vrch (u školy), telefon: 547  223  054,
mobil: +420  603  955  575, e-mail: chov.potreby@seznam.cz
nabízí: SLEVA - Kočkolit - Biostelivo 59 Kč/ks, od 2 ks 55 Kč/ks Nejlevnější
vybavené klece pro hlodavce již od 299 Kč • živá zvířata - křečci, akv. rybky,
na objednávku i další druhy (želvy, hadi, ještěrky...) • Nejlevnější kvalitní
granule pro psy např. K9 - 12 kg/660 Kč Chicopee - 15 kg/630 Kč Chicopee
jehněčí+ryže 15kg/760 Kč, Eukanuba pro velká plemena 15 kg/1465 Kč
Purina proplan 15 kg/1235 Kč

Knihy Trojan

KOPÍROVÁNÍ

Knihy • Časopisy • Kalendáře
Prodejna: Plachty 8, Kamenný Vrch
Otevřeno: pondělí–pátek 7–18 hod., sobota 8–11 hod.
Tel./fax: 547  246  894 • e-mail: knihy.trojan@quick.cz

Vertikální solárium
Kamínky 26

výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů • prodej
zámků a kování • montáže bezpečnostních systémů •
strojní ostření nástrojů a nářadí • zámečnická výroba

telefon 604  209  570

Opravy aut. praček
Tel. 547  354  025
602  561  263
PRODEJ-SERVIS
SINGER

Nábytek – VIČAR
Výroba skříní na míru s posuvnými dveřmi
• záruka 5 let
• kvalitní práce na míru
• krátké dodací lhůty
• široká barevná škála výplní dveří
(imitace dřeva, zrcadla, skla, lamely)
Luděk Vičar, Svážná 2, 634  00 Brno, tel.: 777  264  577

ŠICÍ STROJE

Husqvarna, Brother, Veronica

• Záruční a pozáruční opravy šicích a obnitkovávacích strojů.
• Prodej nových šicích strojů + vyzkoušení + zaškolení.
Miroslav Jelínek,
664  49 Ostopovice, Branky 17, tel.: 547  352  285, 602  553  203
JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

Informační
a poradenské
centrum

Českomoravské stavební spořitelny, a.s.
• Bezplatné poradenství v oblasti
stavebního spoření pro občany
a právnické osoby
• Projekt stavebního spoření na
míru včetně uzavření prvotní
smlouvy
• Státní podpora 25 % z ročních
úspor, max. 4  500 Kč ročně
• Vyřizování meziúvěrů a úvěrů
• Každý, kdo uzavře smlouvu
obdrží dárek

Po-Pá 10.00 – 18.00 hod.
Adresa: Informační a poradenské centrum Petra Křivky 1a,
OD Albert, 634  00 Brno-Nový Lískovec,
Tel.: 547  211  008, 724  236  383,
e-mail: ipc-novy-liskovec@cmss-oz.cz

zámečnictví - brusičství fa JA-KO
Nouzové otevírání zámků (NON-STOP)
Mobil: 603  420  826
Prodejna Svážná 28	PO–PÁ 14.00–18.00 hod.

Zimní akční ceny
slevy až 30 %
Jiří Nový,
Labská 5, 625 00 Brno

NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY

Opravy mikrovlnných trub,
automatických praček, el. sporáků
a domácích elektrospotřebičů

MICHAL RAŠOVSKÝ
Tel.: 602  717  7 21,
547  223  314
Svážná 1 • 634  00 Brno
Záleského 11 • 628  00 Brno

Koupelny vašich snů
rekonstrukce bytových jader • dlažby a plovoucí podlahy • vyřízení stavebního povolení
Tel.: 547  244  280, 547  244  410 • www.radeco-brno.cz
RADECO s.r.o., Moravany u Brna

OXEL – baterie
Prodejna malo i velkoobchod

Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL: alkalická tužková baterie LR6 – 12,70 Kč/1ks nebo
69,70 Kč/10 ks, alkalická mikrotužka LR03 – 12,80 Kč/1ks nebo 70,50 Kč/10 ks, alkalická 9V
baterie 6LF22 – 14,40 Kč (akce do vyprodání zásob) velký monočlánek R20 – 10,70 Kč, malý
monočlánek R14 – 7,60 Kč, tužková baterie R6H – 3,50 Kč/1ks nebo 19,90 Kč/10 ks, mikrotužka
R03 – 4,20 Kč, 9V baterie 6F22 – 14,40 Kč, plochá baterie 3R12 – 18,90 Kč, knoflíkové lithiové
baterie 3V–12,10 Kč – POZOR – uvedené ceny jsou včetně DPH
www.oxel.cz, www.atcentrum.cz
Oblá 83, tel.: 547 246 854, mobil: 606 95 96 69, po – pá 8.00 – 16.30 prodejna Auto Top

Auto Top Centrum

nabízí:
• autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání s DO •
imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál • konektory, pojistky, relé, spínače,
sirény, reproduktory, průchodky atd. • příslušenství k mobilním telefonům, hands free, baterie,
pouzdra • Naše ceny: centrální zamykání univerzální 1 487 Kč, centrální zamykání s DO
2 969 Kč, autoalarm Eaglemaster EM 5200 2671 Kč, autoalarm Jablotron
CA320 - 4 066 Kč, mechanické zajištění řadící páky 5 200 Kč, pískování oken 490 Kč,
hands free univerzální 1 208 Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/7110 –
4 200 Kč.
Oblá 83, tel.: 547 215 109, po – pá 8.00 – 16.30 hod.

SLENDER LIFE
Oblá 43 – Kamenný Vrch
Tel. 547  222  732
Hezké prožití
vánočních svátků
a hodně lásky, zdraví
a pohody v novém
roce všem našim
zákazníkům.
Těšíme se na vás zase
od 7. ledna
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