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Novoroãní pﬁedsevzetí

·Èastn˘ let po cel˘ rok 2007
v‰em Ïabovﬁesk˘m obãanÛm
pﬁeje redakce
(a souãasnû dûkuje panu Ing. Hostinskému
za zdaﬁil˘ snímek)

Nevím proã, ale kaÏd˘ rok na Silvestra se stále znovu vracím ke starému zvyku „novoroãního pﬁedsevzetí“. MoÏná je
to slavnostní chvíli toho okamÏiku, kdy o pÛlnoci vstupujeme
magickou bránou do dal‰ího, nového roku. A chci b˘t lep‰í,
hodnûj‰í a pozornûj‰í. Chci se zbavit star˘ch zlozvykÛ. Teì,
od tohoto okamÏiku to bude platit...(?) T˘den, dva, nûkdy
i mûsíc a pﬁedsevzetí bere za své. Má to v‰ak i dobrou
stránku, Ïe o sv˘ch slabinách vím a mûl bych s tím uÏ nûco
dûlat. A tak znovu ãekám na pÛlnoc 31. prosince - svátek má
Silvestr, svátek mají i moje novoroãní pﬁedsevzetí.
Známe to v‰ichni. Od ledna „zaãínáme jinak“ - pﬁestáváme kouﬁit, zhubneme, více se budeme vûnovat dûtem, budeme více sportovat a Ïít zdravû... A je tu únor a my se nadále po ránu dusíme kuﬁáck˘m ka‰lem, kulatíme se
v pohodlném kﬁesle s talíﬁem nûãeho dobrého k zakousnutí
a dûti sly‰í stále stejnou obligátní odpovûì „musí‰ poãkat,
teì nemám ãas“.
Kdy tedy vlastnû nastane ten prav˘ okamÏik, abychom
zaãali Ïít jinak a lépe? Pﬁiznejme si upﬁímnû, Ïe asi nikdy.
Dál budeme bojovat s vlastní slabou vÛlí, s na‰imi nectnostmi - jsme pﬁece lidé, nejsme stroje. Vût‰inu bojÛ s na‰í
dobrou vÛlí prohráváme, o to slad‰í v‰ak je radost z obãasného vítûzství nad vlastní slabostí.
Îivota bûh mÛÏeme z veliké míry ovlivnit sami sv˘m chováním, sv˘mi postoji. Co v‰ak jde zcela mimo nás a na‰e
touhy a pﬁání, je bûh ãasu. âím jsme star‰í, tím zbûsileji
nám utíká. „Nemám ãas“ je vûta, která se pevnû a natrvalo
zabydlela v na‰em slovníku. A proto bych Vám rád popﬁál kromû pevného zdraví, ‰tûstí, úspûchÛ v kaÏdém Va‰em
díle - hlavnû dostatek ãasu. Mûjte ãas na rodinu, na dûti, na
vnouãata, na Va‰e koníãky, na uÏívání si kaÏdodenních radostí, které Ïivot pﬁiná‰í. Mûjte ãas na pﬁátele, pﬁíbuzné
a známé.
Mám toho na srdci hodnû, co bych Vám na prahu nového
roku rád popﬁál, ale mám pﬁedsevzetí, Ïe letos toho musím
stihnout mnohem více neÏ vloni, a tak se nezlobte, uÏ váÏnû
nemám ãas...
V‰echno nejlep‰í v roce 2007!

VÁ·

STAROSTA

Co na Ïabovﬁeském adventu
nechybûlo
Nechybûlo publikum. Na‰i spoluobãané si opût v hojném poãtu pﬁi‰li zazpívat koledy a nechat se okouzlit atmosférou blíÏících se Vánoc.
Nechybûla ZlaÈanka. Bez této muziky, která se postarala nejen o úvod a závûr, ale také o ozvuãení celého programu, si tradiãní adventní setkání tûÏko umíme pﬁedstavit. Jejich muzikanti
i krojovaní zpûváci vÏdy posluchaãe potû‰í i dojmou.
Nechybûlo pﬁivítání pana starosty, kter˘ u kapliãky tradiãnû
pﬁeje sv˘m pﬁátelÛm a sousedÛm hodnû sil v pﬁedvánoãním
shonu a pak krásné, klidné Vánoce. Nechybûlo ani slovo duchovního ze salesiánského kostela. Jeho zamy‰lení odkrylo v˘znam adventní doby v kﬁesÈanském svûtû.
Nechybûla váÏná hudba. Vystoupení sboru Brnûnské filharmonie Beseda brnûnská bylo jedineãn˘m umûleck˘m záÏitkem.
Jaké by to byly Vánoce bez dûtí. Nechybûlo tedy ani zpívání a hraní mal˘ch koledníkÛ na flétniãku z Mateﬁské ‰koly ÎiÏkova.

A co tedy chybûlo? Sníh. Upr‰ené poãasí bylo spí‰e du‰iãkové neÏ pﬁedvánoãní. Kdyby ke v‰em tûm krásn˘m vánoãním
písním, slovÛm a sváteãní náladû mezi rozzáﬁen˘mi vánoãními
svûtly je‰tû poletovaly bílé snûhové vloãky... Tak tﬁeba pﬁí‰tû.
IVETA FI·EROVÁ

·tûdrej veãer nastal…
…v dûtském domovû Dagmar tro‰ku v pﬁedstihu - jiÏ v pondûlí 18. prosince. V tento den se jako kaÏdoroãnû opût se‰li zástupci Ïabovﬁeské obce se svûﬁenci domova, jejich „tetami“ vychovatelkami a jedním „strejdou“ vychovatelem i vedením
domova na vánoãní besídce. Byl to veãer splnûn˘ch pﬁání. Pan
starosta rozdal dûtem dárky, o které si „napsaly JeÏí‰kovi“.
Dﬁíve neÏ se zaãalo rozbalovat, domácí i hosté se vzájemnû
pobavili kulturním programem. Dûti a mládeÏ z domova pﬁipravily pásmo na vánoãní téma, pan starosta s dal‰ím hostem sváteãního podveãera Mgr. Norbertem Tomkem z Diagnostického
ústavu opût po roce zavzpomínali na mladá léta, kdy spoleãnû
vystupovali coby muzikanati a rozezpívali cel˘ domov. A pak uÏ
následovalo to nejdÛleÏitûj‰í - rozbalovanání dárkÛ. Obdarováni v‰ak ode‰li i hosté, a to vlastoruãnû vyroben˘mi dáreãky
jako upomínkou na sváteãní chvíle s dûtmi z domova Dagmar.
IVETA FI·EROVÁ

Vánoãní nálada prostoupila cel˘m domovem
Písniãky
Osvobozeného divadla
v provedení
b˘val˘ch
kolegÛ muzikantÛ
Mgr. Ale‰e
Kvapila
a Mgr.
Norberta
Tomka.

Foto Petr Such˘
Nechybûlo Ïivé zvíﬁátko. V minul˘ch letech to byla Jákobova
ovce, tentokrát malá
oveãka kamerunská.
Pﬁítomnost Ïivého zvíﬁátka, které trpûlivû
sná‰í hlazení od dûtí
i dospûl˘ch, napomáhá
navodit vánoãní atmosféru, vÏdyÈ pﬁece JeÏí‰ek a oveãky patﬁí
k sobû.
Nechybûlo obãerstvení a nûco na zahﬁátí. I tro‰ka svaﬁeného
vína pomÛÏe k dobré náladû.

Bude
tam ta
vytouÏená
autodráha?
(Byla)

Foto
Petr
Such˘
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 2. jednání Rady MâÎ
konaného dne 6. prosince 2006
Rada:
• jmenovala sloÏení komisí:
KOMISE BYTOVÁ A MAJETKOVÁ
pﬁedseda
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.
místopﬁedseda
Ing. Ivo Procházka
ãlen
Ing. Pavel Tyralík
ãlen
Mgr. Filip Leder
ãlen
Bc. Igor Fuãík
KOMISE STAVEBNÍ
pﬁedseda
Milan Bezdûk
místopﬁedseda
Ing. arch. BlaÏena Hubáãková, Ph.D.
ãlen
Ing. Pavel Tyralík
ãlen
Ing. Jiﬁí Denk
ãlenka
Ing. Daniela Janíãková
ãlen
Ing. Pavel Bene‰
ãlen
Ing. Miroslav Skalick˘
KOMISE ·KOLSTVÍ, TùLOV¯CHOVY A MLÁDEÎE
pﬁedseda
Mgr. Jan Bobrovsk˘
místopﬁedseda
Milan Bezdûk
ãlen
Bc. Igor Fuãík
ãlen
Mgr. Miroslav Sláma
ãlen
Miloslav Strouhal
ãlenka
Mgr. Daniela Kabelková
ãlen
Mgr. Marek ·lapal
KOMISE DOPRAVNÍ
pﬁedseda
prof. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc.
místopﬁedseda
Mgr. Marek ·lapal
ãlen
Petr Kalábek
ãlen
Ing. Miroslav Vykoupil
ãlen
Ing. Zdenûk Tich˘
ãlen
Ing. Franti‰ek Jeglík
ãlen
Ing. Jiﬁí Andres
KOMISE REDAKâNÍ
pﬁedseda
Mgr. Jan ·abata
místopﬁedseda
Ing. Gustav Závodsk˘,CSc.
ãlen
Ing. Václav Vébr
ãlenka
Mgr. Daniela Kabelková
ãlen
Ing. Karel DoleÏal
ãlen
Mgr. Vít Cvrãek
ãlen
Ing. Svatopluk Gabriel
KOMISE ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
pﬁedseda
Bc. Petr Machálek
místopﬁedseda
Ing. Gustav Závodsk˘, CSc.
ãlenka
Ludmila Drbalová
ãlenka
Jiﬁina Waschková
ãlen
Ing. Franti‰ek Procházka
ãlenka
Alena Pitzmausová
ãlen
Martin Benáãek
KOMISE VE¤EJNÉHO PO¤ÁDKU
pﬁedseda
Ing. Gustav Závodsk˘, CSc.
místopﬁedseda
Mgr. Jan ·abata
ãlen
Bc. Petr Machálek
ãlen
Ing. Naser Oweis
ãlen
Ing. Pavel Bene‰
ãlenka
Kamila Blatná
ãlen
Mgr. Vít Cvrãek
KOMISE KULTURNÍHO
A SPOLEâENSKÉHO VYÎITÍ
pﬁedseda
Mgr. Daniela Kabelková
místopﬁedseda
Ludmila Drbalová
ãlen
Petr Kalábek
ãlen
Milan RÛÏiãka
ãlenka
Mgr. Klára Kováﬁová

• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 2, Fanderlíkova 11 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 39, Vychodilova 12 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 65, VoronûÏská 9, na dobu neurãitou
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z. pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 4, Kounicova 81
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 14, Pod Ka‰tany
16
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 8, Zborovská 19
• souhlasila se vznikem spoleãného nájmu bytu ã. 1, Fanderlíkova 9
• souhlasila s pﬁevedením práva bydlení a povinností spojen˘ch
s uÏíváním bytu ã. 21, VoronûÏská 18
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 13, Tábor 32a za dan˘ch podmínek na dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 4, ·umavská 34 za
dan˘ch podmínek na dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 8, Pod Ka‰tany 5 za
dan˘ch podmínek na dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 4, Vychodilova 12 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem nebytového prostoru ã. 557, VoronûÏská 3 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem nebytového prostoru ã. 639, Kounicova 73 na dobu neurãitou
• zru‰ila v˘bûrové ﬁízení na pronájem nebytového prostoru
ã. 589 a uloÏila majetkovému a bytovému odboru znovu zveﬁejnit zámûr pronájmu se specifikací, Ïe prostor není urãen pro
restauraãní ãinnost
• souhlasila se zveﬁejnûním zámûru pronájmu nebytového prostoru v domû Minská 36 s úãelem vyuÏití:
- provozování prodejny tabák
- sortiment tabák, tisk, cigarety, zapalovaãe, doutníky, nápoje
- spoleãnost, která má zku‰enosti s prodejem
- pÛsobí na trhu v âR minimálnû 5 let
- provozuje více prodejen tohoto druhu
- bude vést nejen základní sortiment tabákÛ, cigaret a tiskovin,
ale také bude slouÏit jako sluÏba zákazníkÛm - prodej jízdenek MHD, sazka terminál Online, dobíjecí kupóny, zahraniãní
tisk
- design prodejny by mûl b˘t spí‰e na vy‰‰í úrovni
- pﬁi v˘bûrovém ﬁízení dodat návrh projektu (technické ﬁe‰ení
a vybavení)
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 267, zast. plocha garáÏí
o v˘m. 22 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 244, zast. plocha garáÏí
o v˘m. 20 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 2484, zahrada o v˘m.
300 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 5175, zahrada o v˘m.
612 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemkÛ p.ã. 2590/2 o v˘m. 18 m2
a 2590/4 o v˘m. 17 m2, zast. plocha garáÏemi a p.ã. 2590/6
o v˘m. 34 m2, ost. plocha na dobu neurãitou
• vzala na vûdomí dohodu s firmou Domina art s.r.o. o ukonãení
SOD na akci Pojezdn˘ chodník z ulice Klímova do dvorního
traktu objektu Minská 36
• souhlasila se znûním dodatku ã. 1 s firmou INTER-STAV spol.
s r.o. na akci Vyregulování topného systému ‰kolsk˘ch zaﬁízení
v Mâ Brno-Îabovﬁesky
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 70
v domû Vychodilova 12 na dobu urãitou
• souhlasila s v˘povûdí z nájmu bytu ã. 2, v 1. podlaÏí obytného
domu Pod Ka‰tany 20 v souladu s ust. § 711, odst. 2 písm. b)
obãanského zákoníku
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• souhlasila s v˘povûdí z nájmu bytu ã. 17, VoronûÏská 3 v souladu s ust. § 711, odst. 2 písm. b) obãanského zákoníku
• vzala na vûdomí informaci o neodkladném odstranûní havárie
rozvodu ÚT v topném kanále pod prÛjezdem bytov˘ch domÛ
na ul. Pod Ka‰tany 9 a 11, souhlasila s úhradou ceny díla za
provedené v˘kopové práce na rozvodu ÚT firmû INVA spol.
s r.o. a s úhradou ceny díla za provedenou v˘mûnu rozvodÛ
ÚT vã. zemních prací a zpûtné úpravy komunikace spoleãnosti
Tepelné zásobování Brno, a.s.
• odvolala MVDr. Martina Hovorku z v˘konu funkce jednatele ve
spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky, zru‰ila povûﬁení Mgr.
Ale‰e Kvapila k v˘konu hlasovacích práv spoleãníka MâÎ na
valné hromadû spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky, odvolala kandidáta Ing. Radovana Chytila z v˘konu funkce pﬁedsedy dozorãí rady spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky
a kandidáty Mgr. Filipa Ledera a Ing. Ivo Procházku z v˘konu
funkce ãlenÛ dozorãí rady spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky a doporuãila Zastupitelstvu MâÎ tyto kandidáty odvolat
• povûﬁila MVDr. Martina Hovorku v˘konem funkce jednatele ve
spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky, Mgr. Ale‰e Kvapila v˘konem hlasovacích práv spoleãníka MâÎ na valné hromadû
spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky, Milana Bezdûka v˘konem funkce pﬁedsedy dozorãí rady spoleãnosti .A.S.A. SluÏby
Îabovﬁesky a kandidáty Ing. Karla DoleÏala a Ing. Ivo Procházku ãlenstvím v dozorãí radû spoleãnosti .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky a návrh postupuje Zastupitelstvu MâÎ ke schválení

• schválila smlouvu o poskytnutí sociální sluÏby
• souhlasila s pﬁedloÏen˘m rozpisem provozní doby mobilní ledové plochy v Îabovﬁeskách a s v˘‰í vstupného
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 6/2006
• schválila návrh rozpoãtu pro rok 2007 vãetnû bytového hospodáﬁství a doporuãuje Zastupitelstvu MâÎ ke schválení
• schválila cenu za pronájem sálu ve 2. NP Domu spolkov˘ch
aktivit Rubínek pro dûti, studenty, dÛchodce, invalidní obãany,
sportovní akce, místní spolky a místní politické organizace
200,- Kã + DPH pﬁi délce akce do 2 hodin. Nad tuto dobu 700,Kã + DPH/hod. dle ceníku schváleného na 84. jednání rady
• schválila návrh smlouvy se spoleãností AZ-MEDIA s.r.o. na v˘robu a vysílání pravidelného Magazínu Mâ Brno-Îabovﬁesky
prostﬁednictvím televize TV Brnûnská 1 v roce 2007
• souhlasila s uzavﬁením dodatku ã. 3 ke smlouvû o dílo
ã. 030/05 na regeneraci panelového sídli‰tû Brno-Îabovﬁesky
II. etapa z dÛvodu nav˘‰ení ceny zpÛsobené provedením nutn˘ch víceprací
• souhlasila s pﬁevodem finanãních prostﬁedkÛ z rezervního
fondu Z· nám. Svornosti do investiãního fondu na nákup poãítaãové jednotky pro PC uãebnu
• souhlasila se zámûrem firmy .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky s.r.o.
zﬁídit bankovní úvûr a doporuãila Zastupitelstvu MâÎ ke schválení
• schválila program II. zasedání Zastupitelstva MâÎ dne 14. 12.
2006
(Q)

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
patﬁiãn˘ smûr a voda – Ïáci ﬁeku opou‰tûjí a vlévají se do moﬁe.
Vûﬁíme, Ïe na‰e snaha a práce bude úspû‰ná a na‰e dûti velmi
obohatí lidské moﬁe svou kreativitou a rÛzností.
Horatius: I mal˘mi vûcmi se napomáhá velk˘m
MGR. EVA KOKE·OVÁ
T¤ÍDNÍ UâITELKA 4.B

ZÁKLADNÍ ·KOLA BRNO,
JANA BABÁKA 1, 616 00 BRNO
·kola - dílna lidskosti
·kola Jana Babáka se mÛÏe pochlubit skuteãností, Ïe dûti
se ve ‰kolních lavicích nebojí. Prioritou je vytvoﬁit pro dûti pﬁíjemné ‰kolní klima. Pûknou pracovní atmosféru ve tﬁídû, pûkné
mezilidské vztahy. Celá koncepce ‰koly tomu napomáhá. Uãitelé sestavili v minulém ‰kolním roce ‰kolní vzdûlávací program
s názvem POZNÁVÁNÍ + PROÎITEK + TVO¤IVOST a jiÏ letos
je uvádûn v praxi. Vûﬁte, nebyla to práce jednoduchá. Bylo
nutné vyuÏít ve‰keré pedagogicko-psychologické a odborné
znalosti uãitelÛ a realizovat je v praxi. Velkou prioritou pro uãitele je hledat pﬁesnou diagnózu Ïákovy osobnosti. Pomocí evaluaãních metod získáváme informace o tûÏkostech a starostech
ÏákÛ. Toto v‰e nám pomáhá rozvíjet Ïákovu osobnost. V˘sledky potvrzují, Ïe na‰i Ïáci se jeví jako aktivní, samostatní,
tvoﬁiví, s dobr˘mi znalostmi a vûdomostmi.
Jako jedna z mála brnûnsk˘ch ‰kol se mÛÏe na‰e ‰kola pochlubit fungujícím Ïákovsk˘m parlamentem. Îáci se pokou‰ejí
vést a ﬁídit ‰kolní chování formou mezitﬁídních soutûÏí. Ekologické problémy je také nenechávají lhostejné, protoÏe k pﬁírodû
mají blízko. Sponzorují zvíﬁata v brnûnské ZOO, chrání v˘sadbu kolem ‰koly a ve svém bydli‰ti.
Víme, jak je dûtská du‰e vnímavá a citlivá k dûtem integrovan˘m. Na‰i Ïáci pravidelnû, jiÏ ‰est˘m rokem nav‰tûvují své
kamarády na Základní integrované ‰kole Kociánka. Hrají postiÏen˘m dûtem divadlo a vÏdy v adventním ãase pﬁiná‰ejí finanãní sponzorsk˘ dar, na kter˘ zorganizovali celo‰kolní
sbírku. Odmûnou je pﬁátelství a radost tûchto dûtí, které nás vítají s otevﬁenou náruãí. Úãast na zasedáních brnûnského Dûtského parlamentu v LuÏánkách je samozﬁejmostí. Zde se buì
prezentujeme vlastními projekty nebo ãerpáme z poznatkÛ
ostatních dûtí.
·kola je ﬁeka, kde vodním proudem jsou Ïáci – pﬁicházejí,
projdou mezi bﬁehy, jeÏ tvoﬁí jejich pedagogové. Ti dají vodû

Zápis do 1. tﬁíd Z· Jana Babáka
se koná v pondûlí 15. 1. 2007 od 14.00 do 18.00 hodin
a v úter˘ 16. 1. 2007 od 14.00 do 18.00 hodin
Náhradní termín zápisu je v pondûlí 29. 1. 2007 od 15.00 do
17.00 hodin.
·kolní vzdûlávací program „Poznávání, proÏitek, tvoﬁivost“
- Hravá angliãtina od 1. tﬁídy pro v‰echny Ïáky
- MoÏnost specializace na hudební v˘chovu od 1. tﬁídy (ZU·
v budovû)
- Roz‰iﬁující program cizích jazykÛ pro nadané Ïáky
- Dalton ve v‰ech roãnících
Dal‰í informace o ‰kole naleznete na www.zsbabak.cz, telefon: 541 211 986
V‰echny Ïáky a jejich rodiãe srdeãnû zveme na dny otevﬁen˘ch dveﬁí 11. 1. 2007 s informaãními schÛzkami pro rodiãe ve 12 a v 16 hodin.

Aktuálnû ze Z· nám. Svornosti…
také na www.zsnsvor.brno.indos.cz

Zápis do 1. tﬁíd
Z· nám. Svornosti 7 zve budoucí prvÀáãky a jejich rodiãe
k zápisu do 1. tﬁíd a to:
v pátek
19. ledna 2007
od 13. 00 do 18. 00 hodin
v sobotu 20. ledna 2007
od 9. 00 do 12. 00 hodin
náhradní termín dle individuální domluvy na telefonním
ãísle 541 213 250 (Mgr. P. Pavlíãek, zástupce ﬁeditele)
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Co Vás u nás ãeká?
- vzdûlávací program Základní ‰kola
- vlastní ·kolní vzdûlávací program
- v˘uka plavání od 1. do 9. tﬁídy
- v˘uka anglického jazyka v rozsahu 2 hodin t˘dnû v jedné z prvních tﬁíd dle zájmu (doporuãujeme pro dûti, které se jiÏ angliãtinû vûnovaly v pﬁed‰kolním vûku)
- v˘uka dramatické v˘chovy v „neangliãtinov˘ch“ prvních tﬁídách
- zimní a letní ‰koly v pﬁírodû (nejãastûji âeskomoravská vrchovina, Jeseníky)
- pﬁístup k Internetu s vlastní e-mailovou schránkou na ‰kolním
serveru ve dvou poãítaãov˘ch uãebnách
- úãast na v˘ukov˘ch programech a kulturních akcích
- pravidelná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (ind. plány pro integrované Ïáky, práce s Ïáky s poruchami
uãení….)
- ‰kolní druÏina provozuje krouÏek plavání, zpûvu, cviãení s míãi
a dal‰í dle zájmu
- lyÏaﬁsk˘ zájezd pro „sedmáky“ a zájemce z 8. a 9. tﬁíd (nyní Krkono‰e – Pec p. S.)
- volitelné pﬁedmûty v 7. – 9. roãníku (angl. konverzace, informatika, uÏité v˘tvarné ãinnosti, semináﬁ – ãeského jazyka
a matematiky, pﬁírodních i spoleãensk˘ch vûd, dramatická v˘chova, zemû Euro)
- moÏnost placené v˘uky v ZU· Orchidea, v soukromé ‰kole hry
na flétnu nebo angliãtina v soukromé „jazykovce“
- ‰kolní jídelna nabízí v˘bûr ze dvou jídel (‰kol. kuchynû je pﬁímo
v budovû)
MGR. MIROSLAV SLÁMA – ¤EDITEL ·KOLY
ZA KOLEKTIV PEDAGOGICK¯CH I PROVOZNÍCH ZAMùSTNANCÒ ·KOLY

CHVÁLÍME…
Na‰e ‰kola, ve spolupráci s Filharmonií Brno, se jiÏ ãtvrt˘m
rokem úspû‰nû prostﬁednictvím koncertÛ snaÏí v Ïácích pûstovat kulturní cítûní a potﬁebu úãastnit se na úrovni spoleãenského dûní. Îe jde skuteãnû o událost nejen kulturní, ale i spoleãenskou je patrno uÏ pﬁi prvním pohledu.
Îáci 2. stupnû na‰í ‰koly nav‰tívili v pátek 8. prosince 2006
jiÏ tradiãnû koncert Filharmonie Brno, tentokrát s titulem POP
STORY. Dívky pﬁicházely ve spoleãensk˘ch ‰atech, mladí muÏi
v oblecích. Bez zajímavosti není ani skuteãnost, pro nás pedagogy velmi potû‰itelná, Ïe chování ÏákÛ se díky jejich slavnostnímu obleãení i tomu, Ïe se nacházeli v koncertním sále
Besedního domu, kultivuje. Chvála na adresu ÏákÛ na‰í ‰koly
zaznûla opakovanû i z úst dirigenta Filharmonie Brno pana Milo‰e Machka z koncertního pódia, po koncertû i od nûkter˘ch
dal‰ích filharmonikÛ, kteﬁí ten den pro na‰í ‰kolu hráli.
VynasnaÏíme se, aby tato tradice pokraãovala i v dal‰ích letech.
ZA Z· NÁM. SVORNOSTI 7
EVA DOSTÁLOVÁ, UâITELKA HUDEBNÍ V¯CHOVY

Co bude s plochou po b˘valé
sjezdovce?
Na to se táÏe kaÏd˘ druh˘, kterého potkávám. V souãasné
dobû se mi jeví situace pﬁíznivûji. Mám informaci, Ïe pﬁíslu‰né
odbory Magistrátu mûsta Brna posoudily dal‰í vyuÏití b˘valé
sjezdovky a navrhují Radû mûsta Brna schválit projekt v˘sadby
zelenû na holé plo‰e, jak byl vypracován pod vedením Veﬁejné
zelenû mûsta Brna. V nejbliÏ‰í moÏné dobû bude také pﬁíslu‰n˘m útvarem Magistrátu mûsta Brna podána Ïádost o zru‰ení
dﬁíve zkolaudované stavby, která jiÏ dnes fakticky neexistuje.
Pﬁedpokládám, Ïe stavební úﬁad Mûstské ãásti Îabovﬁesky Ïádosti vyhoví. Tím budou vytvoﬁeny podmínky pro dal‰í rozhodování Zastupitelstva mûsta Brna hlavnû pﬁi hledání finanãních
prostﬁedkÛ v rozpoãtu mûsta Brna. Spolupráci nabídlo Magistrátu mûsta Brna i Obãanské sdruÏení WilsonÛv les, a to pomocí
pﬁi zaji‰Èování sadebního materiálu, provedením nûkter˘ch manuálních prací, pﬁípadnû i finanãní sbírkou.
Dal‰í nové informace najdete na na‰ich webov˘ch stránkách: www.wilsonuvles.cz
ING. FRANTI·EK PROCHÁZKA

WilsonÛv les po volbách
Máme po volbách. Karty jsou novû rozdány a nás, ãleny Obãanského sdruÏení WilsonÛv les ãeká pokraãování v práci.
Hlavní je, jak z na‰eho názvu vypl˘vá, ochrana Wilsonova lesa.
Jde o v˘jimeãné pﬁírodní dílo, které by mûlo slouÏit v‰em.
S touto variantou poãítá i platn˘ Územní plán mûsta Brna. Musíme také usilovat o záchranu stávajících porostÛ, ve kter˘ch
ﬁádí hmyzí a houbová kalamita.
Máme po volbách. Vûﬁíme, Ïe máme spoleãn˘ zájem se
zastupiteli Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky. Máme dobr˘
úmysl domlouvat se, aby na‰e dobrá vÛle pomoci byla chápána a v patﬁiãné míﬁe vyuÏívána. Na‰ím zájmem po volbách
je navázat spolupráci s nov˘mi zastupiteli. Chceme se postupnû sejít se v‰emi kluby zastupitelÛ a hovoﬁit o moÏném
pﬁínosu Obãanského sdruÏení WilsonÛv les pro celé Îabovﬁesky, nejen pro WilsonÛv les. Uskuteãnily se jiÏ dvû
schÛzky, které podle nás splnily své poslání. Oãekáváme, Ïe
se postupnû sejdeme i s ostatními.
VáÏení spoluobãané, chraÀme v‰ichni WilsonÛv les. Takovou ochranou mÛÏe b˘t i to, Ïe do jeho okraje nebudeme vyhazovat zahradní nebo jin˘ odpad!
V¯BOR OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ
WILSONÒV LES

Aby u nás bylo bezpeãnûji

Zápis do 1. tﬁíd Z· Sirotkova
Téma zápisu: P¤EKVAPENÍ Z KLOBOUKU
aneb
BOB a BOBEK ZVOU DùTI DO ·KOLY
Kdy:
v pátek 19. 1. 2007 od 13.00 do 19.00 hodin
v sobotu 20. 1. 2007 od 9.00 do 12.00 hodin
Náhradní termín: stﬁeda 7. 2. 2007 od 8.00 do 14.00 hodin
Kde:
budova ‰koly, vchod ze ·eránkovy ulice
Den otevﬁen˘ch dveﬁí pro budoucí prvÀáãky a jejich rodiãe
se bude konat ve stﬁedu 10. 1. 2007 od 8.00 do 16.00 hodin.
Informace: tel. 541 211 945, www.zssirotkova.cz
Tû‰íme se na Vás !
T¤ÍDNÍ UâITELÉ BUDOUCÍCH 1. T¤ÍD: MGR. EVA KOLÁâKOVÁ
MGR. HANA PùG¤ÍMOVÁ, MGR. VÍT JAKUBEC

Policie âeské republiky ve spolupráci s na‰í radnicí zavádí
od 1. ledna 2007 novou sluÏbu pro Ïabovﬁeské obãany. Svoje
podnûty a pﬁipomínky k bezpeãnosti a poﬁádku v okolí svého
bydli‰tû mÛÏete sdûlit:
stará zástavba, staré Îabovﬁesky nstr. Kvûtoslava Velebová
nová zástavba, sídli‰tû
prap. Vladislava Valová
tel.: 974 624 219
541 212 759
541 212 780
kontaktní pracovník na na‰í radnici: JUDr. Jana DoleÏalová,
tel.: 549 523 560
Tarina Divisová
tel.: 549 523 563
-RED-
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Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
- dÛm dûtí a mládeÏe Brno-Îabovﬁesky
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Îabovﬁesky,
tel./fax 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz

Nov˘ rok ve stﬁedisku
V prosinci jsme se v na‰í oratoﬁi rozlouãili s uplynul˘m rokem tradiãními akcemi jako bylo setkání s Mikulá‰em, vánoãní
tvoﬁení nebo adventní
dobroãinn˘
koncert schol. Dûti
i dospûlí si mohli vyrobit originální dárky
pro své blízké, mladí
hudebníci a divadelníci z na‰eho stﬁediska pﬁi Vánoãní
akademii pﬁedvedli,
co se nauãili a co nacviãili.
I v lednu se pro Vás chystá mnoho akcí. Ve dnech 13. a 14.
ledna to bude velk˘ dûtsk˘ ma‰karní ples. Leto‰ním motivem
je Popelka. Jako kaÏd˘ rok bude v programu karnevalu zaﬁazena také soutûÏ o nejlépe zamaskovanou rodinu. Dne
20. ledna se uskuteãní ples stﬁediska. K poslechu i tanci bude
hrát kapela Kanci Páni Nadlesní. Dne 27. ledna se dûti vydají
na dal‰í sobotní v˘let, tentokráte do Jundrovské obory. V nedûli
28. ledna pﬁedstaví amatérské loutkové divadlo BedruÀka svou
novou hru Karlík a továrna na ãokoládu. A koneãnû 31. ledna
oslavíme svátek Dona Boska, zakladatele salesiánÛ. Tû‰íme
se na vidûnou a pﬁejeme krásn˘ a úspû‰n˘ nov˘ rok.

noãní víkend jsme strávili v Mikulovû a seznámili jsme se s tradiãními vánoãními zvyky.
BohuÏel nás neminulo ani to ‰patné. Za poslední pÛl rok se
nám do klubovny uÏ dvakrát vloupali nenechavci, kteﬁí si myslí,
Ïe mezi na‰imi hrami, v˘tvarn˘mi a sportovními potﬁebami
ukr˘váme kdovíjaké cennosti. Neukr˘váme. Oni to zjistí, ale to
uÏ máme rozbité okno nebo vylomené dveﬁe. A místo toho,
abychom dávali peníze na zábavu „na‰ich“ dûtí, musíme financovat opravy po zlodûjích a zabezpeãovací zaﬁízení proti dal‰ím zl˘m lidem.
Ale tohle nás nemÛÏe ohrozit, a proto i v novém roce na‰e
ãinnost bûÏí na plné obrátky. Na sobotu 27. 1. 2007 jsme pﬁipravili nejen pro na‰e ãleny, ale i pro veﬁejnost jednodenní v˘let na bûÏky. Strávíme pﬁíjemn˘ den a zlep‰íme si kondiãku po
Vánocích. V‰ichni jsou srdeãnû zváni. Podrobné informace naleznete na na‰ich webov˘ch stránkách www.vlci.flexa.cz. Na
lyÏe se chystáme i o jarních prázdninách. A pomalu se uÏ pﬁipravujeme na letní tábor, kter˘ bude tentokrát v duchu seriálu
M.A.S.H.
V‰em na‰im pﬁíznivcÛm pﬁejeme v novém roce mnoho ‰tûstí
a modrou oblohu nad hlavou.
MGR. DANIELA KABELKOVÁ, VEDOUCÍ 11. PTO VLCI,
KROFTOVA 108, BRNO-ÎABOV¤ESKY

Pﬁipravované akce v lednu:
13. a 14. 1. 15.00 dûtsk˘ ma‰karní ples
20. 1.
20.00 ples stﬁediska
27. 1.
sobotní v˘let do Jundrovské obory
28. 1.
15.30 Karlík a továrna na ãokoládu - divadelní
pﬁedstavení BedruÀky
31. 1.
svátek zakladatele salesiánÛ Dona Boska
ZA SALESIÁNSKÉ ST¤EDISKO MLÁDEÎE

MARTIN LOUâKA

Co se dûje u VlkÛ?
VáÏení ãtenáﬁi,
je tu povánoãní ãas, období, kdy vût‰ina z nás bilancuje
uplynul˘ rok. I my vám proto pﬁiná‰íme malé ohlédnutí za na‰í
ãinností v 1. pololetí ‰kolního roku 2006/2007, kter˘ jsme zahájili slavnostním táborákem v na‰í klubovnû pod Palackého
vrchem. V klubovnû se také
odehrávaly
pravidelné
schÛzky plné her a poznání.
Kromû nich jsme uspoﬁádali
i rukodûlné dílny, na nichÏ
jsme vyrábûli zvíﬁátka ze
sena a ãínské lampiónky.
Nav‰tívili jsme pravûkou expozici v Anthroposu a zasportovali jsme si v lanovém
centru na Lesné. Na podzimní v˘pravu, která se nesla ve znamení Halloweenu,
stra‰idel a vyﬁezávan˘ch
d˘ní, jsme se vydali do Adr‰pa‰sk˘ch skal. Pﬁedvá-

„DAISY“
Bez dobré znalosti cizích jazykÛ se ãesk˘m dûtem dveﬁe do
svûta otevﬁou jen velmi tûÏko. Pro pﬁed‰kolní zaãátek s jazyky
hovoﬁí také typická spontánnost projevu dûtí, nemají zábrany
a jazykové bloky. Z pohledu jazyka je tato etapa neopakovatelná a bylo by ‰koda ji promarnit.
V na‰í mateﬁské ‰kole se mohou dûti s angliãtinou seznamovat pod vedením p. uã. Vasilie JeÏové uÏ od ãtyﬁ let formou her,
básní a písní, poslechem audio kazet ãi CD, sledováním krátk˘ch
pﬁíbûhÛ na videu nebo DVD. âteme si pohádky v anglickém jazyce a dûti si tak nenásilnou formou roz‰iﬁují slovní zásobu.
Zájem dítûte je v tomto vûku témûﬁ jedinou moÏnou pozitivní
motivací, proto jsou tematické okruhy dûtem blízké – hraãky,
rodina, barvy, zvíﬁátka apod. S angliãtinou si „hrajeme“ kaÏd˘
den. Dûti si samy vybarvují pracovní listy a tvoﬁí si tak svÛj anglick˘ se‰it. Také si vytváﬁejí obrázkov˘ slovník – kartiãky zatavené do folie. KaÏd˘ rok se s dûtmi zúãastÀujeme soutûÏe
„English Jungle“ kde jsme jiÏ mnohokrát získali první místa.
Pro rodiãe dvakrát v roce pﬁipravujeme besídku, na kterou
se dûti velmi tû‰í a s nad‰ením nacviãují pro rodiãe pohádku
v angliãtinû. Dûti dostanou sladkou odmûnu a na závûr ‰kolního roku diplom, hraãku a CD s na‰í angliãtinou.
Od loÀského ‰kolního roku jsme se zapojili do projektu „Angliãtina do ‰kol“. Spolupracujeme proto se Z· nám. Svornosti,
aby dûti jiÏ v 1. tﬁídû mohly navázat na znalosti z M·.
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Na‰e jedovaté rostliny

Letos slaví angliãtina pod názvem „DAISY“ jiÏ 10. v˘roãí.
Chceme Vás tedy pozvat na „Den otevﬁen˘ch dveﬁí“ kter˘ se
koná 24. 1. 2007 od 9 do 10 hodin.
Budeme se na Vás tû‰it.
UâITELKY A DùTI Z M· „BERU·KA“
PLOVDIVSKÁ 6

Vãelaﬁi zvou na pﬁedná‰ku
MO âeského svazu vãelaﬁÛ Brno-Îabovﬁesky poﬁádá dne
17. 1. 2007 v 16.30 hodin velmi zajímavou pﬁedná‰ku na téma
Vãelí produkty a léãba apiterapií. Pﬁedná‰ka se koná ve velkém sále Domu spolkov˘ch aktivit Rubínek.
Pﬁedná‰í pﬁední vãelaﬁsk˘ odborník Ing. Pﬁidal z Mendelovy
univerzity Brno. Vstup i pro veﬁejnost zdarma.
Dal‰í pﬁedná‰ka se uskuteãní 21. 2. 2007 v 17.00 hodin tamtéÏ. Na téma Chov matek a ‰lechtitelská práce ve vãelaﬁství
bude hovoﬁit Ing. Janou‰ek, vedoucí vãelaﬁské stanice v Rosicích u Brna.

Dobrá zpráva pro bruslaﬁe
Mobilní ledová plocha v Îabovﬁeskách je opût pﬁipravena
k bruslení. Nachází se na Îabovﬁeské 3 (tenisov˘ areál CLASSIC).
Provozní doba:
·koly
Veﬁejnost
Skupiny
Pondûlí - pátek
8.00-13.00 14.00-16.30 19.45-23.00
17.00-19.00
Sobota, nedûle, svátek
9.00-12.00 19.45-23.00
13.00-15.30
16.00-19.00
Vstupné: dospûlí
40,- Kã
dûti do 15 let 20,- Kã

Na konci roku, kdy konãí podzim a vládu nad pﬁírodou se
chystá pﬁevzít paní Zima, se zdá, Ïe vût‰ina pﬁíslu‰níkÛ rostlinné
ﬁí‰e – aÏ na malé v˘jimky – se pﬁipravuje ke spánku nebo pﬁedává Ïivotní ‰tafetu dal‰ím generacím a Ïe tím tedy pominulo nebezpeãí otravy jedovat˘mi rostlinami. Skuteãnost, Ïe tomu tak
není, potvrzují nûkteré v˘jimky, mezi nûÏ patﬁí posed bíl˘ (Bryonia alba L.).
Tato rostlina, která intenzivnû kvete na konci záﬁí a zaãátkem
ﬁíjna, právû nyní vytváﬁí plody, jimiÏ jsou ãerné bobule velikosti
borÛvky, zpÛsobující ﬁadu nepﬁíjemn˘ch otrav, zvlá‰tû u dûtí.
Posed je vytrvalá bylina, jejíÏ ﬁepovit˘ koﬁen se velmi vûtví.
·plhav˘ stonek se za pomoci úponkÛ zachycuje na plotech nebo
jin˘ch oporách a dosahuje délky aÏ dvou metrÛ. Kvûty jsou jednoduché, stﬁídavé, se srdãitou ãepelí. BíloÏluté kvûty jsou
drobné, nahlouãené ve vrcholiãnat˘ch kvûtenstvích.
ProtoÏe se jedná o rostlinu teplomilnou, vyskytuje se na jiÏní
Moravû v okolí vinic, na okraji kﬁovin a na prosvûtlen˘ch pobﬁeÏních hou‰tinách. Na‰e mûsto leÏí na hranici jejího v˘skytu,
takÏe se s ní mÛÏeme setkat na stanovi‰tích, obrácen˘ch k jihu.
Celá rostlina, zvlá‰tû pak její koﬁen, obsahuje ﬁadu alkaloidÛ,
na pﬁíklad bryonin, dále saponiny a silice. ·Èáva z této rostliny
pÛsobí pﬁi styku s pokoÏkou dráÏdivû, to znamená, Ïe místo dotyku nejprve zãervená a pozdûji se mohou objevit puch˘ﬁe
a otoky. Pﬁi poÏití (t˘ká se i bobulí) dochází nejprve k silnému
prÛjmu a zvracení, coÏ doprovázejí kolikové bolesti. Vzhledem
k útlumu d˘chacího centra dochází pozdûji k d˘chacím potíÏím,
selhání ledvin (v moãi se objevuje krev) a v závûru se dostavují
silné svalové kﬁeãe, které mohou konãit i úmrtím. ProtoÏe jedním
z projevÛ intoxikace (otravy) je i blouznûní doprovázené halucinacemi, tak se na‰i pﬁedkové domnívali, Ïe v rostlinû sídlí zl˘
duch, kter˘ zpÛsobuje posedlost (proto název „posed“). V této
souvislosti lze uvést, Ïe tato rostlina pﬁipomíná stﬁedomoﬁskou
mandragoru.
Rod posed se u nás vyskytuje i v dal‰ích druzích, které jsou
také jedovaté. Je to posed ãern˘
a posed dvoudom˘ (rostlina má
samãí a samiãí jedince, kteﬁí rostou
zvlá‰È). Rozdíly mezi tûmito druhy
nejsou pﬁíli‰ v˘razné aÏ na barvu
bobulí, které jsou u samiãích jedincÛ
posedu dvoudomého ãervené.
Praktické vyuÏití tato rostlina
nemá. Pﬁed ãasem byla pûstována
na území b˘valého SSSR a v Íránu
údajnû jako léãivka, ale Svûtová
zdravotnická organizace ji pro její
neÏádoucí doprovodné úãinky ze
seznamu léãiv˘ch bylin vyﬁadila.

Rezervace na tel.: 737 725 805
dal‰í informace na www.bruslení.unas.cz

Veronica informuje
Ekologická poradna Veronica vydala dal‰í roãník publikace
Praktick˘ rádce - Jak chránit Ïivotní prostﬁedí v Brnû. Bûhem
první poloviny roku bude publikace distribuována na v‰echny
brnûnské mûstské ãásti zdarma.
Akce v lednu 2007:
8. ledna
Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady
9. ledna
Exkurze za netop˘ry v Brnû
11.-31. ledna Jak se do Brna volá, tak se z Brna oz˘vá ...
13.-14. ledna Jak se do kraje volá I.
23. ledna
Panelová diskuse - územní plán Brna
Dal‰í informace: www.veronica.cz <http://www.veronica.cz>
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ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC.

DÛleÏité zmûny v systému dávek
sociální péãe a sociálních sluÏeb
Od nového roku nabudou úãinnosti nové zákony upravující
poskytování sociálních sluÏeb a systém dávek sociální péãe.
Jedná se zejména o zákon ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách a zákon ã. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon o sociálních sluÏbách zavádí novû „pﬁíspûvek na péãi“
urãen˘ pﬁímo uÏivatelÛm sociálních sluÏeb, kter˘ nahradí dosavadní „zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost“ a „pﬁíspûvek pﬁi péãi
o blízkou nebo jinou osobu“. V˘‰e pﬁíspûvku se bude pohybovat
od dvou tisíc do jedenácti tisíc korun dle stupnû závislosti Ïadatele na pomoci jiné osoby. Posuzování pro tyto úãely budou zaji‰Èovat posudkoví lékaﬁi úﬁadu práce. Zákon také stanoví jednotlivé druhy sociálních sluÏeb a typy zaﬁízení, v nichÏ mohou b˘t
sluÏby poskytovány.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi zavádí zcela nové dávky „pﬁíspûvek na Ïivobytí“, „doplatek na bydlení“ a „mimoﬁádnou
okamÏitou pomoc“. âást dosud poskytovan˘ch dávek bude zru‰ena, ãást bude nahrazena dávkami nov˘mi.
Pro lep‰í informovanost obãanÛ mûsta Brna o v‰ech tûchto
zmûnách byly od 15. listopadu 2006 zﬁízeny internetové stránky
www.brno.cz/socinfo. Souãasnû byla zﬁízena schránka pro dotazy v elektronické podobû socinfo@brno.cz a telefonická linka
542 173 808 k zodpovûzení dotazÛ, která je v provozu kaÏd˘
den v dobû od 8.00 hod. do 14.30 hod.

• jednorázové penûÏité dávky tûÏce zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm a star˘m obãanÛm budou ﬁe‰eny v rámci mimoﬁádné
okamÏité pomoci
• jednorázové penûÏité dávky tûÏce zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm a star˘m obãanÛm umístûn˘m v zaﬁízeních sociální
péãe ãi zdravotnick˘ch zaﬁízeních budou ﬁe‰eny v rámci mimoﬁádné okamÏité pomoci
• vûcná dávka tûÏce zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm a star˘m
obãanÛm bude ﬁe‰ena v rámci pﬁíspûvku na Ïivobytí
Kam pro dávky sociální péãe od 1. 1. 2007?
Îádosti o pﬁíspûvek na péãi vyﬁizuje Odbor sociální péãe Magistrátu mûsta Brna ve spolupráci s Úﬁadem práce v Brnû.
O dávkách - pﬁíspûvku na Ïivobytí, doplatku na bydlení a mimoﬁádné okamÏité pomoci - bude rozhodovat jak Odbor sociální
péãe Magistrátu mûsta Brna (o Ïádostech rodiãÛ s nezaopatﬁen˘mi dûtmi, tûhotn˘ch Ïen a nezaopatﬁen˘ch dûtí), tak úﬁady
mûstsk˘ch ãástí (o Ïádostech ostatních obãanÛ). Jednodu‰e ﬁeãeno, z hlediska pﬁíjemcÛ dávek sociální péãe se jejich poskytovatel nemûní a budou i nadále v kontaktu s tûmi úﬁady a jejich
pracovníky tak, jak tomu bylo doposud.
ING. MIROSLAV FOLT¯N
VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍ PÉâE MMB

Seniorklub informuje:
Motto: Prospûch jednotlivcÛv má b˘t zároveÀ
prospûchem celku. Cicero

Zmûny v systému dávek sociální péãe
Doposud poskytované dávky budou buì zcela zru‰eny, nebo
zru‰eny a nahrazeny v˘‰e jmenovan˘mi nov˘mi dávkami.
Dávky, které budou zru‰eny:
• pﬁíspûvek na rekreaci dûtí dÛchodce
• pﬁíspûvek na rekreaci a lázeÀskou péãi
• pﬁíspûvek na v˘daje na dopravu úãastníkÛm rekreace a lázeÀské péãe
• pﬁíspûvek na topnou naftu
• pﬁíspûvek na zakoupení topn˘ch tûles a dal‰ích spotﬁebiãÛ
• pﬁíspûvek na zﬁízení telefonní úãastnické stanice, pﬁíslu‰né
slevy budou poskytovat operátoﬁi;
• pﬁíspûvek na zmûnu pﬁipojení telefonní úãastnické stanice, pﬁíslu‰né slevy budou poskytovat operátoﬁi;
• jednorázové penûÏité pﬁíspûvky a vûcné dávky pﬁi odchodu ze
zaﬁízení
• pﬁíspûvek na provoz telefonní úãastnické stanice
• pﬁíspûvek na poﬁízení základního vybavení dítûte v péãi pﬁedcházející svûﬁení do pûstounské péãe
• pﬁíspûvek pﬁi uzavﬁení manÏelství dítûte v pûstounské péãi
• jednorázov˘ penûÏit˘ pﬁíspûvek, kter˘ v rámci zákona
o hmotné nouzi není upraven
Dávky, které se nahrazují dávkami nov˘mi
• pﬁíspûvek pﬁi péãi o blízkou nebo jinou osobu bude nahrazen
pﬁíspûvkem na péãi
• jednorázová a opakující se penûÏitá dávka sociálnû potﬁebn˘m
obãanÛm, kter˘m je sociální péãe poskytována ve zdravotnickém zaﬁízení, bude ﬁe‰ena pﬁíspûvkem na Ïivobytí
• jednorázová nebo opakující se penûÏitá nebo vûcná dávka
k zabezpeãení v˘Ïivy a ostatních základních osobních potﬁeb
a nezbytn˘ch nákladÛ na domácnost je transformována na
pﬁíspûvek na Ïivobytí
• pﬁíspûvek na v˘Ïivu dítûte bude zru‰en a Ïivotní situace pﬁíjemcÛ bude ﬁe‰ena pﬁíspûvkem na Ïivobytí
• dávky sociální péãe v mimoﬁádn˘ch pﬁípadech budou ﬁe‰eny
penûÏitou nebo vûcnou pomocí v rámci mimoﬁádné okamÏité
pomoci
• penûÏit˘ pﬁíspûvek na úhradu za uÏívání bytu nezaopatﬁeného
osiﬁelého dítûte bude ﬁe‰en doplatkem na bydlení

Na první schÛzce v novém roce dne 4. ledna nám paní
JankÛ ze soc. odboru Magistrátu mûsta Brna nám vysvûtlí
zmûny ve zpÛsobu dávek a provádûní sociální péãe s následnou besedou. Pﬁipravte si dotazy. Na 2. schÛzce 18. 1.
si opût popovídáme o na‰ich záÏitcích a zku‰enostech.
Na 1. února pﬁislíbila paní prof. Vrbická sdûlit dal‰í zajímavosti o na‰em mûstû.
Scházíme se vÏdy 1. a 3. ãtvrtek v mûsíci v 9.30 hod.
v Rubínku na PoznaÀské 10.
Pﬁeji v‰em do nového roku v‰e nejlep‰í.
JANA HRÒZOVÁ

Studio IN pﬁipravilo v lednu
nûkolik „lahÛdek“
Zaujala nás publikace, která v souãasné brnûnské tvorbû
nemá obdobu - Brno v akvarelech ZdeÀka Bláhy. Trojjazyãná
exkluzivní kniha potû‰í nejen brnûnské patrioty.
Zdenûk Bláha Ïije a tvoﬁí v na‰í lokalitû a tak se snad podaﬁí
domluvit s ním i autogramiádu. Budeme Vás informovat.
Obrazy malíﬁky Hany Münsterové potû‰í milovníky psÛ a koãek. „Kocour hledá koãku. Zn.: Îijeme jen sedmkrát.“ Humor,
nadsázka jsou pozváním ke vstupu do roku 2007.
-RED-
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Kulturní dÛm RUBÍN, Makovského nám. 3,
tel.: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci lednu 2007
8. 1.
15. 1.
22. 1.
29. 1.

Indie II. ãást
Toulky Evropou
Kyrgyzstán
Severoitalská a ‰v˘carská jezera

Ing. ·tûpán Novák
Ing. Michael Pálka
Mgr. Martin Bûlock˘
Mgr. Jaromír Procházka

Pﬁedná‰ky se konají vÏdy v pondûlí od 16.30 do 18.00 hod.

CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
nabízí volná místa
v krouÏku ‰panûl‰tiny (dospûlí zaãáteãníci) a angliãtiny
(pﬁed‰kolní dûti a dospûlí zaãáteãníci). Dále moÏnost pﬁípravy
k pﬁijímacím zkou‰kám na osmiletá gymnázia z ãeského jazyka.

Tûlocviãen není nikdy dost
KaÏd˘, kdo prochází Sirotkovou ulicí, musí projít kolem budovy základní ‰koly, umístûné v zástavbû rodinn˘ch domkÛ, a na
mysl mu urãitû pﬁijde: „Pûknû opravená budova, nová okna,
nová stﬁecha, okolí budovy upravené, tam musí b˘t v˘borné podmínky k uãení.“
Na‰e ‰kola se v posledních létech rozrostla, jiÏ v roce 1999
mûla 550 ÏákÛ, dnes má dokonce 730 ÏákÛ a zdá se, Ïe kapacitnû jsme takﬁíkajíc na konci. V létech 2000-2003 budova pro‰la rozsáhlou rekonstrukcí, rozhodnû je v souãasném stavu
chloubou Îabovﬁesk. Zdálo by se, Ïe je v‰e v naprostém poﬁádku. Ale není. Projekt rekonstrukce nepoãítal s dostateãn˘m
prostorem pro v˘uku tûlesné v˘chovy a sportovní vyÏití (tolik penûz zase k dispozici nebylo). Ve dvoﬁe budovy sice vzniklo hﬁi‰tû
s umûl˘m povrchem, zdaleka v‰ak nestaãí k celoroãní kvalitní
v˘uce. ·kola nemá vlastní hﬁi‰tû pro atletiku a míãové hry, pronajímáme si hﬁi‰tû Pod lesem na Rosniãce, které je jednak od
‰koly pomûrnû daleko, jednak není zrovna v ideálním stavu…
K dispozici pro v˘uku jsou je‰tû tzv. malá a velká tûlocviãna.
Malá tûlocviãna má rozmûry dvou bûÏn˘ch tﬁíd, slouÏí k hraní
stolního tenisu, v˘uka v ní je velmi obtíÏná, protoÏe v˘uková skupina má bûÏnû okolo 20 ÏákÛ. Velká tûlocviãna je takto naz˘vána pouze z tradice, její vybavení a rozmûry jsou dávno pﬁekonané a neodpovídají souãasn˘m poÏadavkÛm na kvalitní
sportovní vyÏití. Místnost byla sice „rekonstruována“, nová podlaha je v‰ak v reklamaãním ﬁízení (stejnû jako povrch venkovního hﬁi‰tû), parkety se rozestupují, praskají, o zbytcích laku,
kter˘ mûl vydrÏet nûkolik let, radûji nemluvit. Stﬁecha budovy to je labutí píseÀ, nebyla totiÏ zahrnuta do rekonstrukce a je
v naprosto nevyhovujícím stavu.
A ﬁe‰ení? Nabízí se jedno a je celkem jednoduché, leã radikální. Starou budovu zbourat a vybudovat novou moderní tûlocviãnu s patﬁiãn˘m zázemím, pﬁímo na místû staré. Oslovili jsme
pﬁedbûÏnû a nezávaznû nûkolik odborníkÛ – architektÛ, kteﬁí nás
ubezpeãili, Ïe pokud pﬁidáme nevyuÏit˘ ‰kolní pozemek, mÛÏe
vzniknout perfektní tûlov˘chovné zaﬁízení, stylem stavby odpovídající budovû ‰koly. Získání nového prostoru pro sport je nejvût‰ím zájmem v‰ech tûlocvikáﬁÛ Z· Sirotkova, pro kter˘ jsme získali i vedení ‰koly. Myslím, Ïe více neÏ sedm stovek dûtí ze
Sirotkovy i Ïabovﬁe‰tí obãané - sportovci by si novou tûlocviãnu
urãitû zaslouÏili. Podpoﬁí nás mûstská ãást, její zastupitelé a politici, kteﬁí mají na starosti rozvoj sportu ve mûstû Brnû? Podpoﬁí
nás Ïabovﬁeská veﬁejnost? V pﬁí‰tím roce bychom chtûli nechat
vypracovat projekt, protoÏe víme, Ïe ‰tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m.
Podaﬁí se?
Sportu zdar a nové, vût‰í a moderní tûlocviãnû zvlá‰È!
MGR. JI¤Í KOSTKA
UâITEL TùLESNÉ V¯CHOVY Z· SIROTKOVA

Plaveck˘ úspûch
Ïabovﬁesk˘ch dûtí i dospûl˘ch
Doslova fantastická plavecká show probûhla 14. prosince
2006 ve sportovním a rekreaãním areálu Kraví hora jako 3.
roãník plaveck˘ch závodÛ „O pohár Svrateckého údolí“ pod
patronací Mgr. Michala Bortela, starosty Mâ Brno-stﬁed,

Mgr. Ale‰e Kvapila, starosty Mâ Brno-Îabovﬁesky, Ing. Svatopluka Bene‰e, starosty Mâ Brno-Bystrc a Karla Hledíka,
starosty Mâ Brno-Komín.
Bouﬁlivá atmosféra tradiãnû doprovázela také 3. roãník
tûchto plaveck˘ch závodÛ pro dûti a mládeÏ ve vûku 12-15 let
ze základních ‰kol mûsta Brna. Dívky a chlapci z Ïabovﬁesk˘ch základních ‰kol opût zabodovali a získali ﬁadu vítûzství
a ﬁadu pﬁedních míst. KdyÏ plavali své rozplavby handicapovaní sportovci, které sem kaÏd˘ rok rádi zveme, bylo srdeãné
povzbuzování zdrav˘ch dûtí moÏná je‰tû hlasitûj‰í. Integrace
handicapovan˘ch a zdrav˘ch sportovcÛ je pro nás, pro tyto
závody a pro jeden z nejvût‰ích sportovních projektÛ svého
druhu v Evropû s názvem „Velk˘ sportovní projekt Brna a Jihomoravského kraje“, kter˘ s manÏelkou dûláme jiÏ osm let,
jednou z prioritních oblastí.
To, co jsme ale letos zaÏili pﬁi tzv. ‰tafetû „dospûlákÛ“, kdy
se areál Kraví hora doslova tﬁásl v základech a vyburcoval
v‰echny „dospûláky“ k ãasto neuvûﬁiteln˘m v˘konÛm, Brno uÏ
dlouho nevidûlo. V leto‰ním roce se nám podaﬁilo dát dohromady ‰tafety „dospûlákÛ“ mûstsk˘ch ãástí, kdy za Mâ Bystrc
startovala místo zranûného pana starosty jeho manÏelka Vûra
Bene‰ová v t˘mu spoleãnû s vyuãujícími bystrck˘ch Z·. Za
Mâ Îabovﬁesky závodil pan starosta Kvapil s ﬁeditelem, zástupcem ﬁeditele a tûlocvikáﬁem ze Z·. Barvy Mâ Komín hájil pan starosta Hledík spoleãnû s vyuãujícími ze Z·, za Mâ
Brno-stﬁed za nemocného starostu Bortela a za podpory místostarostky Dr. Hrubé závodili zástupci areálu Kraví hora a uãitelé ze Z·. Pát˘m t˘mem „dospûlákÛ“ byl generální mediální
partner celého projektu televize Brnûnská 1 a ‰est˘m t˘mem
na‰i kamarádi z dûtského domova Dagmar, kter˘ kromû „dospûlákÛ“ vyslal na tyto závody také dûti a mládeÏ - to v‰e za
podpory paní ﬁeditelky. Îabovﬁeská ‰tafeta „dospûlákÛ“ nakonec v tomto fantastickém souboji zvítûzila. Starosta Kvapil, ﬁeditel Z· nám. Svornosti Sláma, zástupce Z· Sirotkova Jedliãka a uãitel ze Z· J. Babáka Helán byli na toto vítûzství
náleÏité hrdí.
Z pozice ﬁeditele plaveck˘ch závodÛ bych rád podûkoval rozhodãím z Komety, areálu Kraví hora, vodní záchranné sluÏbû
a servisu elektroãasomíry. Podûkování patﬁí také Kateﬁinû Svobodové, která se starala o ve‰ker˘ dal‰í technick˘ servis.
V‰ichni jsme si slíbili, Ïe nejpozdûji za rok a moÏná je‰tû
v bohat‰ím sloÏení se opût pﬁed Vánocemi sejdeme na této
spoleãenské a pﬁátelské akci.
V˘sledky chlapci:
50 m voln˘ zpÛsob: 1. Kuãera Martin Z· Sirotkova 28,15
sec., 2. Doubrava Jan Z· Bakalovo nábﬁ. 28,56 sec., 3. Pokorn˘ Daniel Z· Sirotkova 31,16 sec.; 50 m prsa: 1. Kmoníãek Michal Z· Sirotkova 39,73 sec., 2. Pokorn˘ Daniel Z· Sirotkova 42,17 sec., 3. Ratajsk˘ Radim Z· nám. Svornosti
42,18 sec.; 50 m znak: 1. Kuãera Martin Z· Sirotkova 33,53
sec., 2. Doubrava Jan Z· Bakalovo nábﬁ. 35,46 sec., 3. Zacha Dan Z· Sirotkova 40,02 sec.; 50 m voln˘ zpÛsob tûlesnû
postiÏení: 1. Solãány Jan SK Kontakt bB 50,74 sec.; 4x50
m voln˘ zpÛsob: 1. Z· Sirotkova 2:07,74 sec., 2. Z· nám.
Svornosti 2.21,86 sec., 3. Z· Pastviny 2:33,06 sec.
V˘sledky dívky:
50 m voln˘ zpÛsob: 1. Ne‰porová Krist˘na Z· Sirotkova
30,47 sec., 2. ·trychová Markéta Z· Kﬁídlovická 32,90 sec.,
3. Brandejsová Klára Z· Sirotkova 32,96 sec.; 50 m prsa: 1.
Kneblová Veronika Z· Horní 41,92 sec., 2. Vajãnerová Edita
Z· Bakalovo nábﬁ. 43,81 sec., 3. Bure‰ová Aneta Z· La‰tovkova a Brandejsová Klára Z· Sirotkova 44,84 sec.; 50
m znak: 1. Ne‰porová Krist˘na Z· Sirotkova 34,21 sec., 2.
Spoustová Dora Z· Bakalovo nábﬁ. 37,04 sec., 3. Audyová
Markéta Z· Vejrostova 39,80 sec.; 50 m voln˘ zpÛsob tûlesnû
postiÏení: 1. Vyhlídalová Markéta SK Kociánka Brno 55,65
sec.; 4x50 m voln˘ zpÛsob: 1. Z· Bakalovo nábﬁ. 2.20.56
sec., 2. Z· Sirotkova 2.27,00 sec., 3. Z· Horní 2.35,50 sec.
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·tafeta 4x50xm voln˘ zpÛsob osobností:
1. Brno-Îabovﬁesky 2.14,65 sec., 2. Brno-stﬁed 2.47,93
sec., 3. Brno-Bystrc 3.01,86 sec., 4. TV Brnûnská 1 3:14,80
sec., 5. Brno-Komín 3.21,65 sec., 6. Dûtsk˘ domov Dagmar
3.45,56 sec.
MICHAEL SVOBODA
¤EDITEL PLAVECK¯CH ZÁVODÒ

Vítûzné gesto Ïabovﬁeského starosty

Víte Ïe...
Pﬁedobrazem filmového dramatu Anglick˘ pacient, které získalo pﬁed deseti lety devût OskarÛ, se stal Ïivot maìarského
hrabûte László de Almásyho? Ve filmu hrál hlavní roli atraktivní
Ralph Fiennes. Podle zveﬁejnûn˘ch dokumentÛ britské tajné
sluÏby v‰ak nemohl b˘t filmov˘ obraz vzdálenûj‰í skuteãnosti.
Almásy nejenÏe pÛsobil jako nacistick˘ ‰pion. V jedné zprávû
tajné sluÏby MI5 stojí, Ïe byl velmi o‰kliv˘ a o‰untûle oblékan˘,
mûl mohutn˘, povisl˘ nos, pokleslá ramena a nervózní tik.
ProtoÏe ale ve 30. letech zkoumal severoafrické pou‰tû
a byl jejich velk˘m znalcem, kdyÏ nacistická vojska obsadila
Maìarsko, naverbovala ho nûmecká tajná sluÏba pod pﬁímé
velení generála Erwina Rommela, kter˘ velel Africkému armádnímu sboru. Almásy mûl zpoza britsk˘ch linií pomáhat do
Káhiry ‰pionÛm, kteﬁí zprostﬁedkovávali do hlavního stanu
v Berlínû informace o pohybech britsk˘ch vojsk.
Jednou se Almásy vydal na cestu se dvûma agenty, a kdyÏ
po strastiplném putování dosáhli v‰ichni tﬁi egyptského území,
pokraãovali ‰pioni z jedné osady do hlavního egyptského
mûsta vlakem, zatímco se hrabû vrátil zpût do Lybie. Agenti ale
v Káhiﬁe proh˘ﬁili svou odmûnu v zábavní ãtvrti a byli bûhem
dvou mûsícÛ zadrÏeni. Z pﬁípadu se vyklubala velká ostuda.
Hrabû Almásy byl na konci války v Maìarsku zatãen, ale
soud v Budape‰ti ho osvobodil. Zemﬁel v roce 1952.
PODLE

âLÁNKU Z âASOPISU

SPIEGEL

P¤ELOÎIL A UPRAVIL

JAN ·ABATA

Program kina LUCERNA na LEDEN 2007
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
LEDEN 2007
23. 1. 2007 FRANTI·EK NEDVùD a DRUHÉ PODÁNÍ
19.30 hod. Koncertní program PÁTÁ je prÛﬁezem tûch nejlep‰ích
písní z dosud vydan˘ch alb.
Pﬁipravujeme:
2. 2. 2007 PAVEL BOBEK a MALINABAND
23. 2. 2007 14. ples Zastupitelstva Mâ Brno-Îabovﬁesky
25. 2. 2007 Dûtsk˘ karneval
Zmûna programu vyhrazena
Pﬁedprodej vstupenek: KD Rubín, BKC - Bûhounská 17,
DÛm pánÛ z Lipé, Wolf Music - Dvoﬁákova 3,
Indies - KobliÏná 16, Kudrna - podchod nádraÏí âD,
Velk˘ ·palíãek, Akompas - ·tefánikova 51

MO âeské strany sociálnû demokratické
Brno-Îabovﬁesky dûkuje obãanÛm
za úãast v komunálních volbách
a pﬁeje V‰em pevné zdraví do nového roku

2.+3.1.
2.+3.1.
2.+3.1.
4.-10.1.
6. a 7.1.
4.-10.1.
4.-10.1.
11.-14.1.
13. a 14.1.
11.-14.1.
11.-14.1.
13.+14.1.
15.-17.1.
15.-21.1.
18.-24.1.
20.+21.1.
20.+21.1.
22.-24.1.
25.-31.1.
25.-31.1.
25.-28.1.
27.+28.1.
29.-31.1.

16:30
18:15
20:30
16:30
14:00
18:45
20:30
16:45
14:30
18:45
20:30
16:30
18:00
20:30
18:00
14:30
16:15
20:30
16:30
18:30
20:30
14:15
20:30

SPLÁCHNUTEJ
USA, ã.d. – anim.komedie
MALÁ MISS SUNSHINE
USA – rom.komedie
VùJÍ¤ LADY WINDERMER
VB – rom.komedie
ERAGON
USA, ã.d. – dobrodruÏn˘
ERAGON
USA, ã.d. – dobrodruÏn˘
BORAT
USA – komedie
PRAVIDLA LÎI
âR – drama
LOVECKÁ SEZÓNA
USA, ã.d. – anim.
LOVECKÁ SEZÓNA
USA, ã.d. – anim.
SVùTLA V SOUMRAKU
Finsko – drama
KUPEC BENÁTSK¯
USA/It. – komedie/drama
ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA – komedie
BÍLÁ MASAJKA
Nûmecko – rom.drama
VOLVER
·panûlsko – komedie
PRAVIDLA LÎI
âR – drama
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Fr., ã.d. – pro dûti
V·ICHNI MOÎNÍ SBùRAâI A JÁ
Francie – dokument
SHORTBUS
USA – milostn˘
HAPPY FEET
Austr./USA – animovan˘,ã.d.
SÓLOKAPR
VB/USA – komedie
PARFÉM: P¤ÍBùH VRAHA
Nûm./Fr. – thriller
AUTA
USA – animovan˘, ã.d.
BEASTIE BOYS
USA – dokument

Brno, Minská 19, tel. 549 247 070, 605 282 438
www.kinolucerna.info

MASÁÎE A EPILACE CELÉHO TùLA - KOSMETIKA
KADE¤NICTVÍ - INFRASAUNA - PEDIKÚRA - SOLARIUM

TJ TÁBOR BRNO Vás zve na

cviãení Ïen v Z· Jana Babáka

ÎABOV¤ESKY, MUâEDNICKÁ 26 • TEL.: 541 210 388, 603 424 401

v úter˘ 19-21 hod., ãtvrtek 19-20 hod.

Do nového roku 2007
pracovní kolektiv - STUDIO MACON
v‰em stávajícím a budoucím klientÛm
Pﬁejeme Vám ‰tûstí, protoÏe je krásné.
Pﬁejeme Vám zdraví, protoÏe je vzácné.

V lednu 2007 pro Vás otevíráme novou prodejnu s bylinkami
a zdravou v˘Ïivou na Veveﬁí 118a. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.
Podrobnûj‰í informace vãetnû otevírací doby sdûlíme v pﬁí‰tím vydání ÎZ.

www.sweb.cz/studiomacon
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PRINT-TYPIA, spol. s r. o., Cejl 823/21a, 602 00 Brno,
tel.: 545 211 426, tel./fax: 545 211 505,
e-mail: printdtp@rzone.cz

P¤ÍJEM INZERCE

I N Z E RC E

Chaloupky 3a
624 00 Brno
tel.: 541 223 073
mob.: 605 25 87 88
www.cal-liska.cz

- zakázková v˘roba,
- v˘roba kﬁesel PRESIDENT,
- v˘roba u‰ákÛ (klasickou metodou),
- opravy ãalounûného nábytku,
- potahování stûn, dveﬁí…

STAROÎITNOSTI BAZAR
·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

vykupují za hotové
• stﬁíbro • obrazy • sklo •porcelán •
nábytek • v˘kup cel˘ch pozÛstalostí aj.

opravy staroÏitného nábytku

Otevﬁeno: po-pá 8-18 hod.
Tel.: 541 217 026

PODLAHÁ¤SKÉ PRÁCE
Minská 60, 616 00 Brno,
tel.: 549 244 925, tel./fax: 541 212 190
e-mail: schenk@nbox.cz
www.schenk-sport.cz

KANCELÁŘE K PRONAJMUTÍ
V novém roce 2007 pﬁeje kolektiv

LÉKÁRNY EVA
v‰em spoluobãanÛm pevné zdraví,
‰tûstí, osobní úspûchy.
Va‰i lékárnu najdete
na ulici Královopolská 48

V našem objektu Srbská 53 nabízíme:
• Volné kanceláře ihned k pronajmutí
s nepřetržitým provozem
• Nepřetržitá vrátní služba a ostraha objektu
• Možnost trvalého připojení na internetovou síť
• Spolehlivost a solidnost
při sjednávání nájemního vztahu
• Poštovní služba

Tû‰íme se, Ïe Vám nabídneme
na‰e komplexní sluÏby v provozní dobû
po aÏ pá 7.30-19.00 hod.
so 8.00-13.00 hod.

• Možnost zřízení sídla své firmy
Volejte: 541 589 111 (248, 249), faxujte: 541 589 303
- 11 -

SIMPLY CLEVER

ŠKODA TIP. SERVIS ZA VÝHODNOU CENU.

VÝMĚNA BRZDOVÝCH
DESTIČEK

VÝMĚNA ZADNÍCH
TLUMIČŮ

VÝMĚNA ZADNÍHO
DÍLU VÝFUKU

VÝMĚNA ČELNÍHO
SKLA

SERVISNÍ PROHLÍDKY
VOZŮ ŠKODA

od 873 Kč

od 2 367 Kč

od 1 293 Kč

od 2 383 Kč

od 720 Kč

Cena je platná pro vozy
Felicia a Felicia Combi. Výhodná nabídka se vztahuje i na výměny u vozů Favorit, Octavia Tour
a Fabia.

Cena je platná pro vozy Felicia. Výhodná nabídka
se vztahuje i na výměny
u vozů Favorit, Octavia
Tour a Fabia.

Cena je platná pro vozy
Felicia 1,3. Výhodná
nabídka se vztahuje
i na výměny u dalších
motorizací vozů Felicia,
jakož i u vozů Favorit,
Octavia Tour a Fabia.

Cena je platná pro vozy Felicia. Výhodná nabídka
se vztahuje i na výměny
u vozů Favorit, Octavia
Tour a Fabia.

Cena zahrnuje Škoda originální díl, práci a pomocný materiál. Výše uvedené částky
jsou doporučené ceny včetně DPH platné do 31. 3. 2007. Bližší informace a nabídku
Škoda Tip žádejte u participujících servisních partnerů Škoda.

Váš autorizovaný
servisní partner Škoda:

www.skoda-auto.cz

Autonova Brno
Masná 20, 657 79 Brno
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

HLEDÁME pro sezonu 2007 SPRÁVCE
tûl. areálu TJ Komín (tenis, odbíjená).
Vhodné pro dÛchodce se sport. duchem.
Informace mobil 608 951 045

Bankovní pÛjãky do 150 000 Kã.
Splátky jiÏ od 702 Kã/mûs. Zdarma!
Pro dÛchodce a podnikatele (i zaãínající).
Dagmar Zhánûlová, tel.: 737 301 970

Cena platí pro roční prohlídku vozů Fabia 1,2/40
a 47 kW. Výhodná nabídka
se vztahuje i na servisní
prohlídky dalších motorizací
vozů Fabia a vozů Octavia
Tour. Doplnění či výměnu
provozních kapalin
hradí zákazník.

ŠkodaTip
Servis za výhodnou cenu

BRNO

V¯UKA ANGLIâTINY v Îabovﬁeskách
individuální i malé skupiny • zku‰ená lektorka
pﬁíprava k maturitû a zkou‰kám na V·

volejte tel.: 549 241 550

Tiskárna Print-Typia, spol. s r. o. Brno
pﬁeje V‰em ãtenáﬁÛm Îabovﬁeského zpravodaje
úspû‰n˘ a ‰Èastn˘ nov˘ rok 2007

SENIOR DOPRAVA
☎ 541 210 388, 603 424 401
ZdeÀka Jonesová Buãková

Jízda po Brnû 100,- Kã/osoba
Mimo Brno 8,- Kã/km
K LÉKA¤I A ZPùT, DO LÁZNÍ, NA PO·TU, PRO NÁKUP…
!!! PRACUJEME PRO V·ECHNY VùKOVÉ KATEGORIE !!!
➼
Ke kaÏdé jízdû dárek ➼

www.sweb.cz/studiomacon
Kontakty na Úﬁad Mâ Brno-Îabovﬁesky: tel.: ústﬁedna 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.brno.cz/zabovresky
Pﬁipomínky ke zpravodaji, pﬁíspûvky a dotazy zasílejte na Úﬁad mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky, Horova 28, 616 00 Brno, k rukám Ivety Fi‰erové,
tel. ã.: 549 523 537, e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zaﬁazené pﬁíspûvky se nehonorují, nezaﬁazené se nevracejí. • Uzávûrka obvykle druhé pondûlí
v mûsíci. • Redakãní rada: Mgr. Jan ·abata - pﬁedseda, Ing. Gustav Závodsk˘, CSc., Mgr. Daniela Kabelková, Ing. Karel DoleÏal, Ing. Václav Vébr, Mgr. Vít
Cvrãek, Ing. Svatopluk Gabriel • Redaktor: Iveta Fi‰erová. • Náklad 12 100 v˘tiskÛ. • Zdarma. • Schváleno MK âR E 12125. • Inzerce, tisk, pﬁíprava a sazba:
PRINT-TYPIA, spol. s r. o., Cejl 823/21a, 602 00 Brno, tel.: 545 244 551, 545 211 426, tel./fax: 545 211 505, e-mail: printdtp@rzone.cz.

