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·ílená vize rozvoje mûsta Brna.
VáÏení sousedé.
JiÏ dlouho se mi zdá, Ïe záﬁí a ﬁíjen jsou nejkrásnûj‰ími mûsíci v roce. Na rozdíl od jara, kdy se v‰echno zaãíná pﬁekotnû
probouzet a zmatenû puãet ãi úmorného parného léta, kdy
stín a sklenice studené vody se zdají b˘t tím nejkrásnûj‰ím na
svûtû, se tyto mûsíce pﬁicházejícího podzimu tváﬁí velmi laskavû a serioznû, moÏná aÏ témûﬁ konzervativnû. Je cítit jistou
vyzrálost, stabilitu a stálost. Ne nadarmo v tûchto mûsících
nastupujícího podzimu slavíme svátek vína - vinobraní. A klasik by dodal: „kdo napije se obãas vína, sem tam nûco plácne,
nûkdy je to volovina, jindy je to vzácné“. TûÏko nás v ﬁíjnu
v tûchto zemûpisn˘ch ‰íﬁkách staré a dobré âeské kotliny pﬁekvapí pﬁívalov˘ dé‰È nebo naopak zniãující a horké sucho. Jakoby s pﬁíchodem podzimu najednou v‰e dostávalo jist˘ klid,
ﬁád a témûﬁ rituální poﬁádek. A právû v takové atmosféﬁe jisté
spoﬁádanosti a logiky mi dovolte, abych Vás pozval na mal˘
v˘let do fantazií naplnûné budoucnosti. Inspiroval jsem se jedním bodem jednání Zastupitelstva mûsta Brna na jeho záﬁijo-

vém zasedání. Ten název bodu znûl velmi ostraÏitû: „protipovodÀová ochrana mûsta Brna“.
·ílená vize rozvoje mûsta Brna. (L. KostroÀ)
Stalo se to, pﬁed ãím kdysi varovali sci-fi autoﬁi ekologick˘ch katastrof. El NiÀo a pár dal‰ích klimatick˘ch ãinitelÛ se
se‰lo a jako v Jurském parku zpÛsobilo, Ïe se dûly neuvûﬁitelné vûci. Zmûnilo se klíma, zaãaly tát ledy a hladiny svûtov˘ch moﬁí se postupnû zvedly. Z Moravské brány se témûﬁ
stal prÛliv napﬁíã Evropou. Spousta zemí a mûst zmizela, lidé
z nich ode‰li, ale Brno si hodnû polep‰ilo. Stal se z nûj námoﬁní pﬁístav. Na místû b˘valého Hlavního nádraÏí (v odsunuté i pﬁisunuté poloze) kotví lodû. V Komárovû je skuteãnû
nákladní pﬁístav, ale ne ﬁíãní, jak to jiÏ v 50. letech 20. století
plánoval jeden pﬁedvídav˘ profesor VUT. ProtoÏe hodnû z civilizaãních vymoÏeností zÛstalo jen v dûjepisn˘ch knihách, tû‰ívám se pohledem na dﬁevûné trojstûÏníky, které mám tak
rád. Obãas zabloudí i modernûj‰í malé tankery. Stávají na
5. nástupi‰ti, tak pr˘ se to kdysi jmenovalo. Ov‰em koukám

bedliv˘m okem, protoÏe do‰ly kusé zprávy, Ïe loupeÏiv˘ ‰védsk˘ admirál Torstenson se s flotilou opût toulá nûkde kolem
Pálavsk˘ch ostrovÛ.
Jak je v‰echno jiné, neÏ co zaÏily generace na‰ich pﬁedchÛdcÛ. Mûsto Brno má sice opût hradby, ov‰em vejde se do
nich s bídou tak 10 tisíc lidí. Ostatní Ïijí v kopcích na severu.
Mûsto ekonomicky stojí a padá s mezinárodním obchodem,
zboÏí se vozí do zbytku âeské kotliny, ale mûsto si také velmi
cení sv˘ch ‰kol...
Od tûch dob, kdy sem z Prahy pﬁevezli korunovaãní klenoty, se funkce ·pilberku hodnû zmûnila - stará pevnost
kvete. Textilky jedou naplno, tedy co len z Vysoãiny, hlavnû na
plachty, staãí. ·koda, Ïe staré prÛmyslové areály zalila voda,
nová Zbrojovka stojí dnes v arzenálu ve Stránské skále a odlévají tam poctivé, inteligentní kanóny, jako za star˘ch ãasÛ.
Z b˘valé Královopolské jsou dnes v˘znamné lodûnice. âasto
mám pocit, Ïe Ïijeme jako Robinson Crusoe - lidé, kdysi vzdûlaní ve vûku elektroniky a hi-tech, si musí umût poradit s velmi
omezenou surovinovou základnou. TakÏe máme sice konû,
po nebi obãas letí i letadlo. Elektﬁiny je jen málo a jen pro nûkoho.
Ov‰em staﬁí folkloristé by mûli radost. Nevûﬁili byste jak se
„brnûnsk˘ hantec“ obrodil a skvûle se snoubí v námoﬁních krãmách nového Oltecu s holandsk˘mi, portugalsk˘mi, nûmec-

Studio IN v ﬁíjnu
a listopadu

k˘mi a anglick˘mi nadávkami do naprosto neãekan˘ch novotvarÛ. A ty písnû. Janáãek by se zbláznil radostí. Kulturnû tedy
mûsto navázalo na své nejlep‰í tradice. Je‰tû, Ïe to Starobrno
se podaﬁilo evakuovat na ÎluÈák - nemocnice kupodivu nejsou
potﬁeba, mﬁeme hojnû zdraví na moﬁi. Hlavním problémem je
vyznat se v poãasí, rybách a dávat pozor na piráty. Pﬁes hor‰í
materiální podmínky (kde je konec domácí televize) Ïijeme vesele - dûtí se rodí spousty a ná‰ svût je jasnûj‰í a srozumitelnûj‰í, neÏ byl ten ve 20. století.
Brno je tedy skuteãnû slavné, mezinárodní a mezikulturní.
Nezakrnûlo ve své provinciálnosti, jak nûkteﬁí ‰karohlídi s˘ãkovali. Kdepak pouhé pﬁedmûstí Vídnû - Ïádná VídeÀ není.
VÁ·

STAROSTA

Informace o dûtí v na‰í mûstské ãásti mÛÏete sledovat v pravidelném magazínu o Îabovﬁeskách. Tento
zpravodajsko-publicistick˘ poﬁad je vysílán na v kabelové televizní síti UPC prostﬁednictvím televize TVb1
dvakrát v mûsíci vÏdy od pátku do pondûlí ve 22 hodin.

Karel Lázniãka osmdesátníkem

„Nûco je ve vzduchu“ - obrazy a obrázky brnûnské v˘tvarnice, malíﬁky Jaroslavy Fi‰erová máte moÏnost vidût
v brnûnském Studiu IN na Minské 65 v mûsících ﬁíjnu a listopadu. Otevﬁeno je od pondûlí
do pátku od 13 do 19 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin.
Vstup voln˘.
IVETA FI·EROVÁ

Ve spoleãnosti sv˘ch pﬁátel z BVC Îabovﬁesky oslavila volejbalová legenda Karel Lázniãka svoje krásné jubileum. Rodák ze
Skorotic, kter˘ zasvûtil cel˘ Ïivot milovan˘m ·lapanicím a jedinému klubu - Zbrojovce Brno, pﬁimûl pﬁed léty b˘valé aktivní
sportovce k pravidelnému sportování v rÛzn˘ch tûlocviãnách
v na‰í mûstské ãásti. Tomuto dvojnásobnému mistru Evropy,
mistru svûta a olympionikovi patﬁí dík nejen za to, Ïe sportovní
„staﬁíky“ nenechává zlenivût, ale i proto, Ïe neváhá pﬁipomínat
dnes uÏ témûﬁ zapomínanou etiku sportování na základech sokolsko-orelsk˘ch. Pﬁejme Karlu Lázniãkovi je‰tû dlouhá léta
v du‰evní i tûlesné svûÏesti.
ING. JI¤Í âERN¯

Obrazy z Vysoãiny
V˘stava olejomaleb Ïabovﬁeské malíﬁky Heleny Puch˘ﬁové
bude k vidûní v Galerii „i“ na Horovû ulici ã. 8 ve dnech 14.–24.
ﬁíjna 2008 od pondûlí do pátku 10.00 - 13.00 hodin.
VernisáÏ v˘stavy znám˘ch i ménû znám˘ch pohledÛ na krásnou pﬁírodu âeskomoravské vysoãiny se uskuteãní 13. ﬁíjna v 17
hodin.
Úvodní slovo pronese PhDr. Zuzana Ledererová-Protivová,
redaktorka âeského rozhlasu, v kulturním poﬁadu dále vystoupí
Mgr. Giovanna Spáãilová (klávesy) a RNDr. Ivan Koláãn˘ (recitace).
-RED-

Kurzy Alfa
Srdeãnû Vás zveme na cyklus neformálních setkání jako
úvodu do kﬁesÈanského pohledu na Ïivot. Kurzy jsou
zdarma a probíhají na pûti místech po celém Brnû.
Souãástí kaÏdého veãera je spoleãná veãeﬁe, pﬁedná‰ka
a otevﬁená diskuse na dané téma s prostorem pro jakékoliv
dotazy. ZAâÍNÁME PRVNÍ T¯DEN V ¤ÍJNU!
Více informací a rezervace na www.kurzyalfa.cz
-2-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 39. jednání Rady MâÎ
konaného v mimoﬁádném termínu dne 20. srpna 2008
Rada:
• vzala na vûdomí návrh na vydání obecnû závazné vyhlá‰ky Statutárního mûsta Brna, která by omezovala konzumaci alkoholu na
veﬁejném prostranství a nebude v rámci pﬁipomínkového ﬁízení
navrhovat lokality na území Îabovﬁesk, na kter˘ch by mûla b˘t
konzumace alkoholu regulována
• povûﬁila v‰eobecn˘ odbor ÚMâ Brno-Îabovﬁesky oslovením vytipovan˘ch firem pro v˘bûr dodávky nov˘ch prvkÛ vánoãního
osvûtlení

• souhlasila s uzavﬁením nájemních smluv na pronájem tûlocviãny
v objektu Plovdivská 8 s tûmito nájemci: Sportovní ‰kola míãov˘ch her mládeÏe, LuÏánky stﬁedisko volného ãasu, Kovo ·meral a.s., Jaroslav ¤ehÛﬁek, Ing. Stanislav Skoumal, Michal Pavoniã, Jezdci Brno, JUDr. Jiﬁí Ne‰por, Daniel Kubíãek
• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ M· Beru‰ka, Plovdivská 6 na pokrytí mzdov˘ch nákladÛ pro zpracovatele evidence úplat za pﬁed‰kolní vzdûlávání a dal‰í agendu s tím
spojenou
• souhlasila s ãerpáním rezervního fondu M· ÎiÏkova 57 na pokrytí
nákladÛ na opravu bazénu na ‰kolní zahradû.
• schválila smlouvy o pronájmu gymnastického sálu v KD Rubín
a v Rubínku

Informace z 40. jednání Rady MâÎ
konaného 3. záﬁí 2008

XIII. zasedání Zastupitelstva MâÎ
konané dne 4. záﬁí 2008

Rada:
• souhlasila s pronájmem pozemkÛ dle pﬁílohy ã. 1 v lokalitû Îabovﬁeské louky o celkové v˘mûﬁe 29.894 m2
• souhlasila se znûním Dodatku ã. 4 k nájemní smlouvû na pronájem pozemkÛ ze dne 1. 12. 1993. Pozemky budou pronajaty na
dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p. ã. 17 - ostatní plocha, neplodná pÛda o v˘mûﬁe 60 m2 na dobu neurãitou
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o. z. za
pouÏití § 706 o. z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 67, v domû VoronûÏská 9
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o. z. za
pouÏití § 706 o. z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 11, Pod Ka‰tany 13
• trvala na usnesení ze dne 9. 7. 2008, kdy konstatovala, Ïe nebyly
splnûny podmínky ust. § 706 o. z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 39,
VoronûÏská 3
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 1, Mozolky 1a na dobu
urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 10, Pod Ka‰tany 11 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 17, Pod Ka‰tany 12 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 52, VoronûÏská 6
• vzala na vûdomí usnesení Rady mûsta Brna R5/074 ze dne
29. 7. 2008, kdy souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu ã. 6, Mozolky 53 na dobu urãitou
• vzala na vûdomí odstoupení od dohody s v˘mûnou bytu ã. 13,
Pod Ka‰tany 15 a bytu ã. 17, Labská 23
• souhlasila se znûním Dodatku ã. 1 s firmou FRAMA, spol. s r.o.,
ke smlouvû na rekonstrukci domu a v˘stavbu tﬁí nov˘ch bytov˘ch
jednotek v domû Králova 28
• souhlasila se znûním Dodatku ã. 1 s firmou TRISTAV Brno, spol.
s r.o. ke smlouvû na opravu stﬁech domÛ Pod Ka‰tany 12-24
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek jako zhotovitele v˘mûny vstupních dveﬁí domÛ Pod Ka‰tany 5-17 firmu STAVOP LP
spol. s r.o.
• vzala na vûdomí Dodatek ã. 8 k nájemní smlouvû ã. 076/03 na
pronájem domovních kotelen, v˘mûníkov˘ch, boilerov˘ch a hydroforních stanic uzavﬁené s firmou STOS - TZ Brno, s.r.o., s úãinností od 1. 9. 2008
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 8/2008
• vybrala na realizaci dodávky nov˘ch prvkÛ vánoãního osvûtlení
firmu JKV OPAVA s.r.o.
• souhlasila s úpravou v˘‰e sazby místního poplatku za umístûní
stavebního zaﬁízení vãetnû skládek stavebního materiálu v pﬁipravované novele pﬁílohy obecnû závazné vyhlá‰ky Statutárního
mûsta Brna ã. 12/2007, o místních poplatcích, z pÛvodnû odsouhlasené sazby ve v˘‰i:
za prvních 30 dní
30,- Kã/m2
za dal‰ích 30 dní
40,- Kã/m2
za kaÏd˘ch dal‰ích 30 dní
50,- Kã/m2
na sazbu poplatku ve v˘‰i:
za prvních 30 dní
1,- Kã/m2/den
za dal‰ích 30 dní
2,- Kã/m2/den
za kaÏd˘ch dal‰ích 30 dní
3,- Kã/m2/den

Zastupitelstvo:
1. Souhlasilo s prodejem pozemku p. ã. 3978/11- zahrada o v˘mûﬁe 45 m2 z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
2. Souhlasilo se smûnou ãásti (7,1 m2) pozemku p. ã. 524/2 - zahrada o celkové v˘mûﬁe 45 m2 a ãásti (32,2 m2) pozemku p. ã.
525/1 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové v˘mûﬁe 206 m2 ve
vlastnictví Statutárního mûsta Brna, za ãást (2,4 m2) pozemku
p. ã. 524/1 - zahrada o celkové v˘mûﬁe 737 m2 a ãást (36,9 m2)
pozemku p. ã. 4814/5 - ostatní plocha, jiná plocha o celkové
v˘mûﬁe 115 m2, k. ú. Îabovﬁesky z úrovnû Statutárního mûsta
Brna.
3. Souhlasilo s odnûtím svûﬁeného majetku Mûstské ãásti BrnoÎabovﬁesky Protokolem ze dne 22. 10. 1992, rozhodnutím Zastupitelstva mûsta Brna ze dne 24.–26. 3. 1992, a to pozemku
p. ã. 5867 - ostatní plocha, ostatní komunikace o v˘mûﬁe
204 m2 za podmínky, Ïe orgány mûsta Brna bude odsouhlasen
pronájem ãásti pozemku p. ã. 5867 za úãelem realizace v˘stavby Vila domy Palackého vrch (vybudování obsluÏné komunikace).
4. Souhlasilo se smûnou budovy ã. p. 38 na ulici Metodûjova ã.
or. 6 vãetnû pozemku p. ã. 568/1 - zastavûná plocha o v˘mûﬁe
494 m2, k. ú. Královo Pole, ve vlastnictví Statutárního mûsta
Brna za pozemky p. ã. 5034/23 - orná pÛda o v˘mûﬁe 82 m2,
p. ã. 5034/37 - orná pÛda o v˘mûﬁe 876 m2 a p. ã. 5034/130 orná pÛda o v˘mûﬁe 1.457 m2, k. ú. Îabovﬁesky z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
5. Souhlasilo se stávajícím zaﬁazením domu Pod Ka‰tany 17 do
seznamu domÛ nedoporuãen˘ch k prodeji a ponecháním
domu v majetku mûsta Brna.
6. Souhlasilo s uzavﬁením dohody o splátkách dluÏného nájemného a poplatkÛ z prodlení za uÏívání obecního bytu na ul.
G. Preissové 1. V pﬁípadû nedodrÏení dohody o splátkách
a bûÏného nájemného vã. záloh na sluÏby spojené s uÏíváním
bytu, bude vypovûzen nájem pﬁedmûtného bytu v souladu
s ust. § 711 odst. 2, písm. b) obãanského zákoníku.
7. Schválilo úpravu rozpoãtu ã. 6/2008.
8. Schválilo plnûní rozpoãtu za I. pololetí 2008 vãetnû bytového
hospodáﬁství.
9. Schválilo rozpoãtov˘ v˘hled Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky
na období 2010–2019.
10. Souhlasilo s odnûtím svûﬁeného majetku - budovy Plovdivská
ã. or. 8, ã. p. 2572 postavené na pozemku 2373/53 a taktéÏ pozemkÛ p.ã. 2373/50, 2373/51, 2373/53, 2373/54, 2373/59,
2373/60, 2373/61, 2373/62.
11. Starosta MâÎ Mgr. Kvapil informoval o tom, Ïe Rada MâBÎ na
38. zasedání dne 6. 8. 2008 souhlasila s vyuÏitím maximálního
pﬁírÛstku mûsíãního nájemného z bytÛ od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2009 v souladu se zákonem ã. 107/2006 Sb., o jednostranném
zvy‰ování nájemného z bytÛ a Sdûlením MMR ã. 214/2008 Sb.
u bytÛ svûﬁen˘ch mûstské ãásti. Zv˘‰ení nájmu se bude t˘kat
bytÛ, které mají v souãasné dobû aktuální nájemné od 1,Kã/m2 podlahové plochy za mûsíc do 70,- Kã/m2 vã. podlahové
plochy za mûsíc.
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(Q)

NepﬁipusÈme nulovou variantu R-43!
Souãasná silnice I/43 Svitavy-Brno, jako prakticky poslední
z pÛvodních úzk˘ch dvoupruhov˘ch hlavních komunikací, svádí
cílovou i transitní dopravu do stﬁedu mûsta a je v souãasné dobû
povaÏována za „silnici smrti“. Tomuto tristnímu stavu by mûla odpomoci zejména plánovaná ãtyﬁpruhová komunikace R-43, která
jako spojka od komunikace R-35 Hradec Králové–Olomouc
vede kolem Jevíãka, Sebranic, Malhostovice a dále úsekem Kuﬁim–Troubsko, kde se má napojit na dálnici D1 a je co do terénních prací prakticky dobudována. OdpÛrcÛm R-43 J. Pálkové
a P. Firbasovi v ÎZ ã. 9/08 zﬁejmû vadí, Ïe jako znalec jmenovan˘ ministrem spravedlnosti m.j. v oboru dopravy, odvûtví doprava silniãní a mûstská a mající v tomto odvûtví je‰tû zvlá‰tní
specializaci pro technické posuzování dopravních nehod, mohu
zmínûné smutné oznaãení komunikace I/43 potvrdit nejen na základû mé odbornosti, ale zejména na základû nûkolika pﬁípadÛ
tûÏk˘ch dopravních nehod, které jsem tam mûl za povinnost posuzovat.
UÏ na semináﬁi 21. 10. 1999 (dále: semináﬁ) o mnû velmi
správnû ekologisté usoudili, Ïe realizace rychlostní komunikace
R-43 je m˘m prvoﬁad˘m politick˘m cílem. MoÏná mûli je‰tû v pamûti, jak dÛraznû jsem jako pﬁedseda komise dopravy Rady
mûsta Brna proti nim prosadil realizaci tunelového pﬁipojení Brna
v Pisárkách na dálnici D1 (údajnû tam totiÏ byl biotop a mraveni‰tû). Na uvedeném semináﬁi pﬁedstavili ekologisté cca 10 variant vedení R-43. Lze je rozdûlit na varianty vedoucí v˘chodnû
od plánované Bystrcké trasy mûstem a na dvû varianty, nacházející se mimo mûsto západnû od Bystrcké trasy R-43, tj. varianta Ostrovaãická („Boskovickou brázdou“) a varianta s 8,5 km
dlouh˘m tunelem. Není bezúãelné pﬁipomenout veﬁejnosti alespoÀ závûry z tohoto semináﬁe, které se kupodivu shodují s názory, které dodnes zastává i ZMâ Brno-Îabovﬁesky.
V závûru a doporuãení z tohoto jejich semináﬁe se totiÏ m.j.
praví: „Úsek R-43 Troubsko–Kuﬁim má slouÏit nejen tranzitní dopravû, ale také dopravû pﬁímûstské. Varianty Ostrovaãická a Tunelová nejsou relevantní tomu, co má ﬁe‰it Bystrcká varianta,
protoÏe neobsluhují pﬁímûstskou dopravu. Jsou totiÏ pﬁíli‰ vzdálené od mûsta na to, aby byly dopravnû v˘hodné a slouÏí ãistû
tranzitní dopravû, která je mÛÏe odÛvodnit za 20, 30 nebo více
let“. To by v podstatû mohlo pﬁedstavovat vlastní odpovûì odpÛrcÛ R-43 na souãasnou potﬁebu silniãního obchvatu. Ze souhrnného hodnocení variant v‰ak tehdy ekologisté upﬁednostnili
variantu s centrálním, ãtyﬁkilometrov˘m tunelem pod mûstem Brnem a tzv. „nulovou variantu“.
Dal‰í projednávání jejich v˘chodních variant v‰ak v prÛbûhu
doby vedlo k jejich naprostému kolapsu a proto se v poslední
dobû vrátili k prosazování jimi samotn˘mi pÛvodnû zamítnuté varianty Boskovickou brázdou a v rozporu s jejich pÛvodní anal˘zou se jim dnes dokonce nelíbí, kdyÏ je taková varianta oznaãována jako dopravní závlek. V ÎZ ã. 9/08 na str. 8 se odpÛrci R-43
pokou‰ejí bagatelizovat takto vznikl˘ kilometrov˘ nárÛst, kter˘
podle nich je dokonce v jednom smûru krat‰í neÏ ve smûru
opaãném. Z jejich podivnû zamotaného v˘poãtu pak vypl˘vá, Ïe
pﬁípadná diference 4 km ãiní ãasovû necelou minutu, coÏ ve skuteãnosti pﬁedstavuje rychlost vozidla 240 km/hod a tím téÏ i vrchol jejich dopravního diletanství. K tomu ekologisté v Radû
mûsta Brna pﬁed ãasem prosadili za 6 mil. korun provûﬁení varianty Územního plánu mûsta Brna bez R-43.
Z aktuální anal˘zy, provedené k 1. 8. 2008 Odborem územního plánování a rozvoje (dále: anal˘za) v‰ak zákonitû vyplynulo, Ïe dopravní zátûÏ v trase Boskovickou brázdou, by se pohybovala mezi 10-17 tis. vozidel dennû, coÏ zde z jedné strany
nevyÏaduje v˘stavbu rychlostní komunikace, na druhou stranu
znamená v˘znamn˘ negativní dopad do krajiny v celém úseku
od Malhostovic a âebína pﬁes Chudãice, Veverskou Bít˘‰ku,
Hvozdec a Veverské Knínice do Ostrovaãic.
Oblast není a nebyla nikdy na takov˘ zásah pﬁipravována
a ani Zastupitelstvo JmK nedoporuãuje tuto trasu dále sledovat,

protoÏe z hlediska dopravní úãelnosti není variantou rychlostní
silnice R-43. Hlavním skryt˘m nebezpeãím je v‰ak nesoulad
trasy s územnû plánovacími dokumenty kraje a uveden˘ch obcí.
Tato skuteãnost mÛÏe v dÛsledku znamenat neprojednatelnost
této trasy a tedy situaci, kdy nebude rychlostní komunikace R43 realizována vÛbec. Riziko neprojednání trasy Boskovickou
brázdou je tak vysoké, Ïe mÛÏe v dÛsledku vést aÏ k „nulové variantû“.
ProtoÏe odpÛrci - ekologisté nemohou toto v‰echno nevûdût,
je dÛvodné je podezírat z toho, Ïe jejich cílem je právû „nulová
varianta“, k ãemuÏ mají i plnou mediální podporu. V loÀském poﬁadu âT2 „Nedej se!“ byly velmi tendenãnû vylíãeny „hrÛzy“,
které zpÛsobí Bystrcká varianta, ale nebylo v nûm ani slova
o tom, Ïe tyto hrÛzy pﬁejdou v pﬁípadû „nulové varianty“ na statisíce ostatních obyvatel mûsta Brna. Podle zmínûné anal˘zy povede „nulová varianta“ k v˘raznému pﬁetíÏení stávající komunikaãní sítû s rizikem jejího zkapacitnûní s dopady do pﬁilehlého
území. To pak neumoÏní otevírání zastaviteln˘ch ploch a dal‰í
zvy‰ování intenzity vyuÏití území. V pﬁípadû „nulové varianty“
bude nutné redukovat velikost prÛmyslové zóny Tuﬁany–·lapanice, nové plochy bydlení v Chrlicích, Holáskách a Brnûnsk˘ch
Ivanovicích, posoudit obsah zóny Dolní Her‰pice–Pﬁízﬁenice. Na
jihu mûsta pak pÛjde o úpravu dne‰ní silnice I/52 (VídeÀská) na
zkapacitnûnou komunikaci rychlostní s vylouãením tramvaje,
úpravu vzdáleností kﬁiÏovatek a omezení obsluhy území pouze
z kolektorov˘ch komunikací. Na severozápadû mûsta budou
omezeny zastavitelné plochy spádující ke svitavské radiále (Kohoutovice, Jundrov, Komín, Îabovﬁesky, Bystrc a Kníniãky)
a k pﬁehradní radiále a VMO (Oﬁe‰ín, Jehnice, ¤eãkovice, Medlánky a Ivanovice), tedy v podstatû cel˘ severní segment mûsta.
Ze závûrÛ anal˘zy jednoznaãnû vypl˘vá to, co Zastupitelstvo
Mâ Brno Îabovﬁesky opakovanû prohla‰uje, Ïe totiÏ „nulová
varianta“ má negativní dopad na pﬁetíÏení komunikaãní sítû
mûsta Brna ve v‰ech smûrech a znamenala by zastavení
rozvoje mûsta a jeho konstantní zóny a zhor‰ení podmínek
pro Ïivot v dnes stabilizovan˘ch plochách. Je s podivem, Ïe
v Zastupitelstvu a ve vedení mûsta mohou pÛsobit politici, kteﬁí
si takov˘ negativní v˘voj mohou vÛbec dovolit prosazovat.
Tak napﬁíklad pﬁed ãasem se v Brnû konalo jednání vybran˘ch senátorÛ a odpÛrcÛ proti R-43, jehoÏ v˘sledky zﬁejmû chtûli
úãastníci bez nás pﬁedloÏit k jednání Senátu. Proti tomu rozeslalo Zastupitelstvo Mâ Brno-Îabovﬁesky jako dotãená mûstská
ãást na rÛzná kompetentní místa, jmenovitû pak i pﬁímo pﬁedsedovi Senátu panu Pﬁemyslu Sobotkovi, své odmítavé stanovisko. Senát nakonec správnû odmítl se takto navozenou causou zab˘vat. Mezi tím v‰ím dohadováním rostou kolem pÛvodní
komunikace I/43 kﬁíÏky jako memento tûm politikÛm, ekologistÛm a odpÛrcÛm R-43, kteﬁí nejsou schopni pﬁistoupit na racionální ﬁe‰ení. Nezb˘vá mi, neÏ odvolat se na antickou zku‰enost:
¤ímsk˘ senátor Marcus Porcius Cato Maior byl znám˘ tím, Ïe
pﬁi Ïádné pﬁíleÏitosti neopomnûl prohlásit: „Ceterum autem censeo Carthaginem delendam esse! (Ostatnû soudím, Ïe Kartágo
musí b˘t zniãeno!)“. A bylo. Já si dovoluji parafrázovat: „Ostatnû
soudím, Ïe R-43 musí b˘t co nejdﬁíve postavena“. A bude!
I kdyby k tomu bylo tﬁeba pﬁijmout samostatn˘ zákon o R-43,
jak˘ je v souãasnosti navrhován k projednání v Parlamentu âR
o R-35.
PROF. ING. ZDENùK KOLÍBAL, CSC.
SOUDNÍ ZNALEC V OBORU DOPRAVY, STROJÍRENSTVÍ A EKONOMIKY

80 let poskytovan˘ch sluÏeb na
Poliklinice Zahradníkova
Koﬁeny historie souãasné polikliniky Zahradníkova sahají do
roku 1924. Objekt od poãátku poskytoval zdravotní ambulantní
péãi v kombinaci s nemocenskou pokladnou, dﬁíve známou pod
jménem Okresní nemocenská pokladna „Na Vyhlídce“ (podle
pÛvodního jména dne‰ní ulice Nerudova).
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Komplex budov
technicky vzájemnû
propojen˘ch byl budován ve dvou po
sobû jdoucích etapách. V první etapû
byla postavena budova Okresní nemocenské
pokladny.
Tûm z Vás, kteﬁí objekt znají, pﬁipomínáme, Ïe se jedná
o ãást budovy s majestátním vchodem, zdoben˘m souso‰ím „Zdraví“ akademického
sochaﬁe Václava Macha. V˘stavba byla zapoãata v ﬁíjnu 1922.
Projektantem stavby a vnitﬁního zaﬁízení byl architekt J. Kumpo‰t.
Stavba budovy je zaﬁazena mezi monumentální objekty architektury meziváleãného období na území mûsta Brna, je zapsána do
seznamu nemovit˘ch kulturních památek. Nová budova ONP zaãala plnû fungovat pro potﬁeby poji‰Èovny a poji‰tûncÛ od 14. 10.
1924. âást tohoto objektu byla administrativní. Zvlá‰tní péãe byla
vûnována prostorÛm slouÏícím pro zdravotnické úãely. Ve druhé
etapû bylo postaveno tzv. ambulatorium, léãebn˘ ústav, jehoÏ
vchod je z ulice Zahradníkova, sousedící s ulicí Veveﬁí. Zde byla
umístûna zubní klinika, klinika chorob oãních, krãních a nosních,
klinika nemocí koÏních a pohlavních, oddûlení pro choroby tuberkulosní, chirurgické oddûlení, poradna matek, ústav pro fyzikální terapii, rentgen a archiv.
Stavba ambulatoria byla zapoãata 6. ledna 1927. Hrubá
stavba byla dokonãena 2. srpna 1927, v ãervenci roku 1928 byla
budova léãebného ústavu dostavûna a 1. záﬁí byl zahájen provoz. Tato stavba nemûla v dobû svého vzniku co do kvality provedení v tehdej‰ím âeskoslovensku srovnání. Po roce 1937 do‰lo k roz‰íﬁení poskytovan˘ch odborn˘ch sluÏeb a také ke zﬁízení
lÛÏkové ãásti pro potﬁeby interní a chirurgické se 70 lÛÏky. Byl
vybudován i operaãní sál. V r. 1953 bylo rozhodnuto, Ïe komplex
budov ONP v Brnû bude pﬁedán do vlastnictví a uÏívání Krajského národního v˘boru v Brnû, kter˘ byl zastoupen Krajsk˘m
ústavem národního zdraví. V r. 1956 byly budovy pﬁevedeny do
správy Mûstského ústavu národního zdraví v Brnû. V r. 1997 do‰lo k bezúplatnému pﬁevodu státního majetku objektÛ SZZ II poliklinika Zahradníkova do vlastnictví mûsta Brna. V souãasné
dobû náv‰tûvnost polikliniky ãítá 2000–2500 klientÛ dennû.
Zdravotní péãe je poskytována v 23 odbornostech, nûkteré s celomûstskou pÛsobností. Poskytování zdravotní péãe v tûchto budovách má více jak osmdesátiletou tradici. Bylo by Ïádoucí
s ohledem na tuto
tradici, ale pﬁedev‰ím na potﬁeby
pacientÛ, aby poliklinika plnila svou
funkci i nadále.
MUDR. KATE¤INA
VOMELOVÁ
¤EDITELKA SZZ II
BRNO P.O.

Sbírka pro Charitu
Termíny sbûrÛ pro Charitu Brno: 26. a 27. ﬁíjna 2008 •
14. a 15. listopadu 2008 • 5. a 6. prosince 2008
pátek od 12-17 hod., sobota od 9-12 hod.
Vûci pro Charitu sbíráme do vagonu vedle nástupi‰tû ã. 5
u hlavního nádraÏí âD, zastávka Nové sady tramvají ã. 1, 2, 4,
8, 12 a 13. Prosíme v‰echny, kteﬁí chtûjí pﬁispût, aby vûci pﬁinesli svázané do balíkÛ nebo v pytlích ãi krabicích. DodrÏte ãas
sbûru !!! Vûci pﬁinesené po odbavení vagonu nemáme moÏnost
uskladnit.

BLIÎ·Í INFORMACE: pí. Halámková tel. ã.: 543 249 684,
pí. Keprtová tel. ã.: 543 214 816.
Seznam vûcí, které mÛÏete pﬁinést do sbírky organizované Charitou Brno:
- ODùVY, PRÁDLO pro kojence, dûti i dospûlé (nemusí b˘t tﬁídûné)
- OBUV - JEN NOVOU!
- LOÎNÍ PRÁDLO, P¤IKR¯VKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY
- DOMÁCÍ POT¤EBY (vybavení domácnosti: nádobí, pﬁíbory, utûrky...)
- HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POT¤EBY: m˘dla, kartáãe, ‰ampóny,
Ïínky, zubní pasty a kartáãky, holicí strojky a m˘dla, hﬁebeny, ruãníky,
toaletní papír...
- PRACÍ PROST¤EDKY
- ZDRAVOTNICKÉ PROST¤EDKY: obvazov˘ materiál, dezinfekãní prostﬁedky, vitamínové pﬁípravky, NE LÉKY!
- POT¤EBY PRO ZÁJMOVOU âINNOST: jehly, háãky, pletací dráty,
nitû, bavlnky, zbytky pﬁíze, vlny, látky...
- ·KOLNÍ POT¤EBY: tuÏky, pera, pastelky, barvy, ‰tûtce, se‰ity, bloky,
ãtvrtky, papíry, ta‰ky, omalovánky, penály, pravítka, kruÏítka...
- HRAâKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPORTOVNÍ POT¤EBY
(funkãní, nepo‰kozené)
- OPTICKÉ BR¯LE (i po‰kozené), OPTICKÁ SKLA, LUPY
- POHLEDNICE, PO·TOVNÍ ZNÁMKY - i pouÏité
- KNIHY - nauãné i beletrii, uãebnice, slovníky, knihy v ãe‰tinû i v cizích
jazycích
- TRVANLIVÉ POTRAVINY - cukr, mouka, lu‰tûniny, r˘Ïe, tûstoviny, ãaj,
káva, kakao, su‰ené mléko...

Jezdecká socha Jo‰ta ozdobí na‰e mûsto
Zastupitelstvo Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky na svém zasedání v kvûtnu t. r. schválilo poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i
21 796,– Kã Obãanskému sdruÏení Jo‰t Moravsk˘ o.s. na realizaci sochy markrabûte moravského, Jo‰ta Lucemburského/Moravského. Pﬁi návrhu v˘‰e tohoto daru vycházelo z aktuálního
poãtu obyvatel Îabovﬁesk – za kaÏdého Ïabovﬁeského obãana
byla tedy darována 1,– Kã.
Hlavní ideou vzniku jezdecké sochy moravského markrabûte
Jo‰ta Lucemburského (1354–1411) je vzdát hold v˘znamné
osobnosti, jeÏ sv˘m Ïivotem ovlivnila podobu nynûj‰í Moravy
a jejího uspoﬁádání jak v kulturním, tak i historickém kontextu.
Jednalo se panovníka, jehoÏ zahraniãní politika byla úzce spjata
s Moravou a naplnûním pravého evropanství se v‰ím, co k nûmu
patﬁí, tedy i ‰achovanou orlicí. Umístûní sochy se plánuje na Moravské námûstí v Brnû, kde byl v nedalekém kostele sv. Tomá‰e
Jo‰t Moravsk˘ pohﬁben po vzoru moravsk˘ch LucemburkÛ
v ãele s Janem Jindﬁichem. V Brnû, pﬁesnûji na ·pilberku, podlehl ãesk˘ panovník vleklé nemoci, a to tûsnû pﬁed korunovací
na ﬁímského krále.
Rok 2010 bude rokem, kdy uplyne pﬁesnû 600 let od zvolení
Jo‰ta Lucemburského ﬁímsk˘m králem. K tomuto datu také smûﬁuje aktivita obãanského sdruÏení Jo‰t Moravsk˘, jehoÏ jedin˘m
cílem je ve spolupráci s moravsk˘mi mûsty a obcemi sbírat finanãní prostﬁedky k uskuteãnûní dobrého díla.
Na tuto sbírku mohou pﬁispívat i jednotlivci mohou pﬁispívat
i jednotlivci nebo rÛzné kolektivy. K tomuto úãelu byl zﬁízen úãet
ã. 5004035000/5500.
Více informací naleznete na www.jostmoravsky.cz
- RED-

Pozvání na prohlídku brnûnské Teplárny
Akciová spoleãnost Teplárny Brno Vás co nejsrdeãnûji zve na
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí, které se budou konat ve dnech
3. ﬁíjna 2008 (od 12.00 do 18.00 hod.) a 4. ﬁíjna 2008 (od 8.00
do 15.00 hod.).
Otevﬁeny pro Vás budou brány pûti teplárensk˘ch provozÛ
(·pitálka, âerven˘ ml˘n, Brno-sever, Staré Brno, Bystrc). Podrobnûj‰í informace naleznete na www.tepl-brno.cz.
Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU!
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Potom uÏ je ve tﬁídû ãekala nejen paní uãitelka, ale také
nové uãebnice, pomÛcky a dáreãky od sponzorujících firem.
Doufáme, Ïe dûti mají na svÛj první ‰kolní den krásné vzpomínky. Pﬁejeme na‰im prvÀáãkÛm, aby se jim ve ‰kole po cel˘
rok líbilo.
MGR. KRISTINA STEINHAUSEROVÁ, MGR. JANA BRADÁâOVÁ,
T¤ÍDNÍ UâITELKY 1. A A 1. B Z· NÁM. SVORNOSTI

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

Záﬁí máme za sebou, ale tím to nekonãí...
Dûti jiÏ opût pilnû plní své úkoly do ‰koly a vûnují se nejrÛznûj‰ím krouÏkÛm, mimo jiné i v na‰em Salesiánském stﬁedisku
mládeÏe.
Dal‰í ‰kolní rok jsme zahájili s nad‰ením a úsmûvem na tváﬁi.
Rukodûlné, hudební i pohybové krouÏky se rozjely naplno a nám
animátorÛm a snad i dûtem dûlají jejich úspûchy radost. Neustále pozorujeme zlep‰ování technik ve fotbale, obratnûj‰í prstíky v keramice i lep‰í znalost not. O co nám ale pﬁedev‰ím jde,
je kamarádství. Stejnû jako minul˘ rok jsme zde poznali spoustu
nov˘m kamarádÛ a kamarádek.
Také tento mûsíc máme pﬁed sebou spoustu práce, ale i legrace. I kdyÏ máme cel˘ t˘den plnû nabit˘ aktivitami ve stﬁedisku
i mimo nûj, pﬁece jen je zde dal‰í nabídka akcí, na které vás
v‰echny k nám do Salesiánského stﬁediska mládeÏe zveme.
JiÏ tradiãnû nás tento rok ãeká fotbalov˘ turnaj. Leto‰ní zahájení Frassati cupu mÛÏeme v‰ichni podpoﬁit 4. 10.
Tent˘Ï den 4. 10. nás ãeká i velk˘ sobotní v˘let. Opût se mÛÏeme tû‰it na spoustu záÏitkÛ a her.
O ãtrnáct dní pozdûji 18. 10. nás ãeká dal‰í pohybová aktivita
a to Hokejbalov˘ turnaj pro mlad‰í.
V nedûli 26. 10. nás sv˘m umûním potû‰í divadelníci z Dramatického klubu BedruÀka s pﬁedstavením nazvané Ka‰párek
a sedlák.
A aby tûch akcí na tento mûsíc nebylo málo, ãekají nás i 27.29. 10. podzimní prázdniny a v tomto termínu se koná Keramick˘ pﬁímûstsk˘ tábor.
Pﬁes podzimní prázdniny bude na‰e stﬁedisko zavﬁené, tudíÏ se mÛÏete tû‰it na listopad a dal‰í nabídku na‰ich akcí.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu Salesiánského stﬁediska nebo jakékoli aktivity námi nabízenou.
ZAMùSTNANCI A ANIMÁTO¤I SASM BRNO-ÎABOV¤ESKY

Dravci ve
‰kole
Závûr prvního
t˘dne ve ‰kole
jsme se ÏákÛm
snaÏili zpﬁíjemnit
v˘ukov˘m
programem - letov˘mi
ukázkami
dravcÛ
spoleãnosti Seiferos, která se zab˘vá ochranou drav˘ch ptákÛ.
Pﬁes úvodní potíÏe, hluk sekaãek, ãil˘ stavební ruch v blízkosti ‰koly i zv˘‰enou dopravní zátûÏ, se nám draví ptáci pﬁedstavili v celé své kráse a pﬁedvedli své umûní na ‰kolním hﬁi‰ti
k radosti v‰ech pﬁihlíÏejících dûtí i náhodn˘ch divákÛ za plotem.
Îáci byli mnohokrát poutav˘m v˘kladem vtaÏeni do v˘kladu
a sv˘mi odpovûìmi na poloÏené otázky dávali najevo, Ïe je
tento netradiãní v˘ukov˘ poﬁad opravdu zaujal.
MGR. PETR PAVLÍâEK
ZÁSTUPCE ¤EDITELE Z· NÁM. SVORNOSTI
Taneãní konzervatoﬁ Brno, Nejedlého 3, 638 00 Brno
poﬁádá

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
s praktick˘mi ukázkami v‰ech taneãních disciplin
ve dnech 10. 10. 2008 od 15.00–18.00 hod.
11. 10. 2008 od 9.00–12.00 hod.
Pﬁihlá‰ky ke studiu se pﬁijímají do 30. listopadu 2008
od dûtí z pát˘ch tﬁíd Z·.
BliÏ‰í informace na www.tkbrno.cz

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol

Templáﬁi a âína

·kola opût oÏila
Prvního záﬁí - první ‰kolní den - zaãal pro v‰echny ‰koláky
stejnû. Jen pro ty nejmen‰í to byl urãitû den v˘znamnûj‰í.
Do ‰koly se prvÀáci vypravili úplnû poprvé. Nûkteﬁí se jistû
hodnû tû‰ili, nûkomu bylo i trochu úzko.
V na‰í ‰kole se letos prvÀáãci seznámili nejdﬁíve s tûmi nejstar‰ími spoluÏáky, s Ïáky 9. tﬁíd.
Ti jim v atriu ‰koly pﬁed zraky rodiãÛ a v‰ech ÏákÛ pﬁedali na
uvítanou pamûtní stuÏky s textem „PrvÀák 2008“.

Ná‰ tábornick˘ oddíl hraje kaÏd˘ rok celoroãní etapovou hru. Etapová hra (etapovka) je
taková, kdy na schÛzkách, na v˘pravách a na
táboﬁe probíhají jednotlivé etapy (soutûÏe,
hry, bodovací úkoly apod.) a body za tyto etapy se postupnû
sãítají. Vítûzem se pak stává jednotlivec nebo skupina s nejvy‰‰ím bodov˘m ziskem. Odmûnou za etapu nemusí b˘t jen
body. Napﬁíklad pﬁi etapovce Piráti z Karibiku dostávali jednotlivci „rum“, ze kter˘ pak vymûnili poklad starého piráta. Pﬁi etapovce Templáﬁi zase dostávali oznaãení místa vzácné relikvie
a poté, co relikvie na‰li, je museli odnést do pﬁístavu. Letos je
naplánovaná etapovka âína a z kvádrÛ za splnûné etapy budeme stavût Velkou ãínskou zeì.
Tábornick˘ oddíl Templáﬁi zahajuje 5. rok své historie v Îabovﬁeskách. Pokud si pﬁeãtete historii oddílu na internetov˘ch
stránkách, dovíte se, Ïe zaãátky nebyly vÛbec jednoduché.
Díky podpoﬁe ﬁady lidí se nakonec pobyt v oddílu stal pﬁíjemn˘m trávením volného ãasu pro holky a kluky nejen ze Îabin.
Tímto bych za oddíl rád podûkoval Fakírovi a Sisce, Sokolu Îabovﬁesky, radnici Mâ, VRK D˘chánek, rodiãÛm na‰ich ãlenÛ
a mé Ïenû.
SchÛzky: stﬁeda nebo ãtvrtek, 16.00–17.40 na Rosniãce.
CUTI – ING. ALE· TAUFAR – VEDOUCÍ ODDÍLU
WWW.TEMPLARI.WEBZDARMA.CZ
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Slavnostní vítání prvÀáãkÛ
Slavnostní vítání Ïabovﬁesk˘ch prvÀáãkÛ se uskuteãnilo ve
ãtvrtek 11. záﬁí. V krásném slunném poãasí dûti nejprve zhlédly
‰ermíﬁské klání a jako vÏdy se do nûho i aktivnû zapojily. Ani holãiãky nezÛstaly pozadu a stateãnû bojovaly. V sále KD Rubín
jednotliví vyuãující od místostarosty Ing. DoleÏala pﬁevzali pamûtní listy pro svoje prvÀáãky, kde dûti na‰ly kromû pﬁání od
pana starosty i fotografii celé tﬁídy i svou vlastní. Následovalo divadelní pﬁedstavení - jiÏ tradiãnû v provedení Divadélka
Malé(h)ry s úãinkujícími Danielou a Nikolou Zbytovsk˘mi a Bárou Seidlovou. Letos to byla pohádka Snûhová královna.

Pan uãitel z 1.C ze Z· Sirotkova s nad‰ením pﬁebírá pamûtní
listy pro svoje svûﬁence.
Foto Petr Such˘

Stezkami albánsk˘ch oslÛ
Honza Vlasák v KJM
Poboãka Knihovny Jiﬁího Mahena Mozolky 52 zve v‰echny
své ãtenáﬁe i pﬁíznivce z ﬁad veﬁejnosti na zajímavé setkání se
znám˘m cestovatelem, cyklotrempem a spisovatelem Janem
Vlasákem
S pomocí dataprojektoru a promítacího plátna nás autor seznámí s pozoruhodnou zemí, o níÏ v˘stiÏnû ﬁíká: „Albánie – rozlohou jako Morava, 3,5 milionu obyvatel a 800 000 betonov˘ch
bunkrÛ pro pﬁípad napadení imperialisty. Naprosto bezpeãná
zemû
pﬁátelsk˘ch
a vstﬁícn˘ch lidí. Od památného roku 1996 se
v domácnostech nachází 630 000 útoãn˘ch
pu‰ek AK-47, více znám˘ch pod názvem „kala‰nikov“. V pﬁípadû
ohroÏení vás má kdo
bránit. Pokud jde o fotogeniãnost krajiny, v Evropû jí mÛÏe konkurovat
snad jen Norsko.“
Setkání se uskuteãní v pátek 10. ﬁíjna
v 17.30 hod. v prostorách poboãky KJM
Mozolky 52.
IVETA KUBOVÁ
VEDOUCÍ POBOâKY

Teplé barvy podzimu Vás zahﬁejí v Kvûtináﬁství Matu‰ka na
Horovû ul. 69. Podzimní
aranÏmá k zakoupení nebo
tﬁeba jen pro inspiraci k dispozici dennû od 8 do 18 hodin,
v sobotu od 8 do 12 hodin. Od
20. ﬁíjna budou v prodeji i „du‰iãkové“ vazby.

Na‰e jedovaté rostliny
Dnes si budeme povídat o rostlinû, která není v˘raznû jedovatá, zato velmi zajímavá. Jedná se o tﬁezalku teãkovanou
(Hypericum perforatum L.), jeÏ b˘vala povaÏována za kouzelnou
bylinu, takÏe b˘vala souãástí mnoh˘ch ãarovn˘ch pﬁípravkÛ,
které hrály roli i v magii. V této souvislosti se tﬁezalka pouÏívala
napﬁ. jako ochrana pﬁed bleskem, k zaﬁíkání zl˘ch duchÛ nebo
proti námûsiãnosti.
Tﬁezalka je vytrvalá bylina,
dorÛstající v˘‰ky aÏ 60 cm.
Z rozvûtveného plazivého oddenku vyrÛstají pﬁímé oblé lodyhy, které jsou opatﬁené
dvûma podéln˘mi li‰tami. Lodyha je pak opatﬁena vstﬁícn˘mi olistûn˘mi vûtviãkami.
Kvetoucí lodyhy jsou nahoﬁe vidliãnatû vûtvené. Krátce ﬁapíkaté vrchní listy jsou protáhle
vejãité s lysou ãepelí, v níÏ jsou
proti svûtlu dobﬁe patrné siliãnaté nádrÏky jako prosvítající
teãky vedle ãerno-ãerven˘ch
Ïlázek, obsahujících ãervené
barvivo (hypericin). Pûtiãetné
Ïluté kvûty jsou sestaveny do
bohat˘ch kvûtenství. Svrchní
semeník dozrává ve Ïláznaté
tobolky, které obsahují pryskyﬁiãnaté nádrÏky.
Tﬁezalka je roz‰íﬁená po celé Evropû a Asii, kde zdomácnûla
díky své v˘jimeãné adaptabilitû, pﬁestoÏe se jedná o pÛvodnû
tropickou rostlinu, pocházející ze severní Afriky. Její tropick˘ pÛvod dokazuje nepﬁeru‰ovan˘ vegetaãní cyklus. Proto ji u nás nalézáme na proslunûn˘ch tepl˘ch lokalitách, nejãastûji orientovan˘ch k jihu.
Celá rostlina, hlavnû v‰ak stonek a listy obsahují ﬁadu fyziologicky úãinn˘ch látek, jako napﬁ. katechinové tﬁísloviny, flavonové glykosidy (hyperosid, rutin, kvercitrin, silice, fenolická barviva s fotosenzibilizujícím úãinkem a hypericin.
Hypericin pﬁi vût‰í konzumaci u krav zpÛsobuje zãervenání
mléka, coÏ ve stﬁedovûku b˘valo vnímáno tak, Ïe „krávy dojí
krev“. Fotosenzibilní fenolická barviva pﬁi del‰ím pobytu na
slunci zpÛsobují alergické reakce, které jsou v˘raznûj‰í u jedincÛ
s niÏ‰ím v˘skytem melaninu (rezavá ãi bílá srst, albíni). U tmavû
zbarven˘ch zvíﬁat k této reakci nedochází.
Fyziologick˘ úãinek látek tﬁezalky se vyuÏívá v medicinû pﬁi
léãení ledvinov˘ch a plicních chorob, pﬁi revmatismu, ischiasu,
spáleninách, astmatu, zánûtech, nechutenství a proti hlístÛm.
Látky obsaÏené v tﬁezalce teãkované (ne v‰ak v ostatních druzích tﬁezalky) jsou fyziologicky velice úãinné. To znamená, Ïe léãiv˘ úãinek mají pouze preparáty farmaceuticky pﬁipravené. Varuji pﬁed individuální pﬁípravou rÛzn˘ch ãajÛ a mastí, protoÏe pﬁi
chybném dávkování i usu‰ené drogy mÛÏe u laikÛ nebo samoukÛ dojít k velmi nepﬁíjemné fyziologické reakci, vyÏadující dlouhodobou odbornou léãbu.
ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC.
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CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
nabízí:
• PONDùLÍ: Keramika dûti 15.00-16.30, keramika dûti s toãením 17.00-19.00, dospûlí 17.00-19.00. Smalty 13.00-17.00
(1x za 14 dnÛ, sudé t˘dny, rezervace 604 932 340). V˘tvarn˘
svût dûti od 4. tﬁ. 14.00-15.30. Medvídek – maminky s dûtmi
od 3 let 16.00-17.00. Flétna 13.00-18.00.
• ÚTER¯: Keramika dûti 15.00-16.30, dûti s toãením 17.0019.00, dospûlí 17.00-19.00. Rákosníãek – hlídání dûtí s programem 8.30-16.00. Máta – klub maminek s dûtmi 10.00-17.00.
• ST¤EDA: Keramika pro maminky s dûtmi 14.00-15.00, dûti
15.00-16.00. V˘tvarn˘ kurz pro dospûlé – 16.00–18.00,
18.00-20.00. Angliãtina pro dûti 17.00-18.00. Klub deskov˘ch her 13.00-17.00.
• âTVRTEK: Flétna 13.00-16.00. ·ikovné tlapky 16.00-17.00.
Rákosníãek – hlídání dûtí s programem 8.30-16.00. Máta –
klub maminek s dûtmi 10.00-17.00. Kameníãek – mineralogick˘ (8-10 let) 15.00-16.00. Kﬁi‰Èálek – mineralogick˘ (od 11
let) 16.00-17.00. Toulavá botiãka – klub cestovatelÛ. Klub
deskov˘ch her 13.00-17.00.
• PÁTEK: Sluníãko – maminky a dûti od 18 mûsícÛ 9.30-10.30.
Keramika pro maminky na MD 10.30-11.30. Zvoneãek hlídání dûtí po dobu krouÏku ãi pﬁedná‰ek 10.30-11.30. Pﬁedná‰ky (viz web) 10.30-11.30. V˘tvarn˘ kurz pro dospûlé –
18.00-20.00.
• U tûchto krouÏkÛ budou upﬁesnûny dny: Hudební - klavír,
kytara. Pﬁírodovûdné – Kytka (1.-4. tﬁ.), Îabec (od 5. tﬁ.), Eko‰kola (pro náctileté), Virus (od 8. tﬁ. v˘‰e). Sportovní – bﬁi‰ní
tance, cviãení na velk˘ch míãích, jóga. Jazykové pro dospûlé
– angliãtina, ‰panûl‰tina.
Dále vás zveme na V˘tvarné stﬁedy aneb tvoﬁení pro kaÏdého: dûti – 22. 10., 19. 11., 17. 12. (vÏdy 16-18 hod.), dospûlí
– 1. 10., 5. 11., 3. 12. (vÏdy 17-20 hod.)
ZO âSOP Pozemkov˘ spolek Hády Vás ve spolupráci
s Lipkou - ‰kolsk˘m zaﬁízením pro environmentální vzdûlávání
srdeãnû zve na

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
v pﬁírodní památce Kavky a RÛÏeninû lomu,
kter˘ se uskuteãní v nedûli 28. záﬁí 2008
od 10.00 do 15.00 hod.

la‰ském muzeu v pﬁírodû v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Doprava
vlastním autobusem, odjezd od hlavního vchodu BVV v 8 hod.,
návrat kolem 18 hod. Poplatek 100 Kã/os, dûti 50 Kã. Omezená
kapacita exkurze - je nutné se pﬁedem nahlásit na e-mailu:
karla.petrivalska@rezekvitek.cz, pﬁípadnû na: 775 580 205.
Více v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz.

Sobû‰ická Mulda
V nedûli 12. ﬁíjna 2008 se opût po roce koná okruhov˘ závod
horsk˘ch kol Pell’s Sobû‰ická Mulda 2008. Pro závodníky je pﬁipraveno nûkolik zajímav˘ch tratí: nároãná traÈ po nezpevnûn˘ch
cestiãkách pro dospûlé - star‰í osmnácti let na 15 km nebo 30
km, lehãí traÈ rÛzn˘ch délek po nezpevnûn˘ch cestiãkách pro
mládeÏ v rÛzn˘ch vûkov˘ch kategoriích. Souãasnû probíhá
i Velo Hanák Muldiãka 2008 - závod dûtí 4-9 let na kolech po
louce.
Ve‰keré informace najdete na www.czex.cz/mulda

Bûh nadûje v Brnû
Brnûnské Sokolské Ïupy poﬁádají humanitární, nezávodní
akci spojenou s veﬁejnou sbírkou zamûﬁenou na podporu v˘zkumu rakoviny. Akce je inspirována Bûhem Terryho Foxe, kter˘
v âeské republice probíhal v letech 1993–2007.
V Brnû se bûh uskuteãní v parku LuÏánky 4. ﬁíjna 2008. Od
9.00 hod. do 12.00 hod. budou od budovy Stﬁediska volného
ãasu po pÛlhodinách odstartovány jednotlivé bûhy. Souãástí
akce bude doprovodn˘ program: rozcviãky pﬁed kaÏd˘m startem, vystoupení cviãencÛ pódiov˘ch skladeb, dále tradiãní soutûÏe pro dûti, na které bude navazovat i instruktáÏ na dopravním
hﬁi‰ti. Pﬁijìte podpoﬁit boj proti rakovinû.

Slavnostní akademie
Sokolská Ïupa Jana Máchala Vás zve na Sokolskou akademii, poﬁádanou k 90. v˘roãí vzniku âSR, která se koná ve ãtvrtek 9. ﬁíjna 2008 v 17.00 hod., v hale Sokola Brno I na Kounicovû ul. ã. 20. Vystoupí vrcholoví gymnasté, ‰ermíﬁi, historick˘
‰erm, krasojezdci, florbalisté a 370 cviãencÛ - sokolÛ s ukázkami
pódiov˘ch a hromadn˘ch skladeb.

Roztanãen˘ Rubínek

Spojení MHD: od koneãné zastávky autobusu ã. 64 v Malomûﬁicích
nebo autobusem ã. 56 a 78 od zastávky Velká Klajdovka v Lí‰ni.

Kontakt: ZO âSOP Pozemkov˘ spolek Hády, Václav Izák,
tel.: 732 488 349, e-mail: pshady@email.cz

Rezekvítek informuje
V˘pravu za netop˘ry a noãními mot˘ly do Moravského
krasu poﬁádá Rezekvítek ve ãtvrtek 2. 10. 2008. Sraz
v 17 hod., Îidenice-Stará Osada (bus 201, odjezd 17.16), zpût
21.30 z Ochozu. Cestou k Ochozské jeskyni budeme hledat
rÛzné bezobratlé Ïivoãichy – zamûﬁíme se zejména na rÛzné
‰kÛdce rostlin. Se soumrakem si poslechneme, odchytíme
a zblízka prohlédneme netop˘ry i jejich hmyzí potravu. Vlastní
svûtlo s sebou! Více info na www.rezekvitek.cz–Kalendáﬁ akcí.
Pﬁihla‰ujte se e-mailem: karla.petrivalska@rezekvitek.cz nebo
tel.: 775 580 205. Poplatek – 30 Kã na osobu, dûti zdarma.
Exkurzi do terénní stanice Akademie vûd âR, Beskydy, Bíl˘
KﬁíÏ poﬁádá Rezekvítek v sobotu 11. 10. 2008. Zde jsou studovány vlivy globálních klimatick˘ch zmûn (jako napﬁ. nárÛstu
koncentrace CO2, zesilování skleníkového jevu apod.) na lesní
ekosystémy. Na zpáteãní cestû nahlédneme kousek do historie a Ïivota lidí na pﬁelomu 19.-20. století pﬁi zastávce ve Va-

Od 15. záﬁí zahajujeme dal‰í podzimní taneãní sezónu tentokráte v krásném taneãním sále v rekonstruovaném objektu
Rubínek a to tûmito kurzy:
• pro v‰echny zaãínající taneãní páry je pﬁipravena v˘uka
spoleãensk˘ch tancÛ, která bude postupovat od základních
krokÛ aÏ po jednoduché taneãní variace v taneãních kurzech
pro zaãáteãníky. Zahájení: v pondûlí 15. záﬁí ve 20.15 hodin,
ve ãtvrtek 18. záﬁí ve 20.30 hodin.
• pro v‰echny vyspûlé taneãní páry je pﬁipravena v˘uka spoleãensk˘ch tancÛ, která bude zaãínat opakováním základních
krokÛ a bude pokraãovat aÏ po nádherné taneãní sestavy v taneãních kurzech pro mírnû pokroãilé. Zahájení: ve ãtvrtek
18. záﬁí ve 19.00 hodin.
• pro v‰echny Ïeny je pﬁipraven taneãní kurz lady dancingu
pro zaãáteãnice, kter˘ bude pln˘ nápadit˘ch taneãních kreací
a krásn˘ch melodií. Zahájení: ve stﬁedu 17. záﬁí v 19.15 hodin
• pro v‰echny Ïeny i muÏe je pﬁipraveno cviãení, které
zpevní a zároveÀ protáhne Va‰e tûlo v hodinách cviãení pilates - stﬁeda v 18.00 hodin, nedûle v 17.30 hodin, v hodinách
cviãení pro zdraví – úter˘ v 10.00 hodin, ve ãtvrtek v 18.00
hodin, v hodinách jógy – pondûlí v 18.00 hodin
Podrobnûj‰í informace získáte na mobilu 739 359 688 nebo
na info@stabilstudio.cz, www.stabilstudio.cz
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Akce Ekologického institutu Veronica
• 3.- 4. ﬁíjna 2008 • BIOjarmark na Zelném trhu • Tradiãní brnûnsk˘ jarmark s biopotravinami pﬁímo od ekozemûdûlcÛ
a s dal‰ími bioprodukty • Kontakt: Ivana Hrabinová, tel. ãíslo
542 422 753, ivana.hrabinova@veronica.cz
• 5. ﬁíjna 2008 • Studánková exkurze – Adamovsk˘ potok •
Kontakt: Rudolf Pecháãek, rudolfpechacek@centrum.cz
• 11. ﬁíjna 2008 • Exkurze na ekofarmy • Zveme vás na dal‰í
exkurzi k ekologick˘m zemûdûlcÛm. • Kontakt: Ivana Hrabinová, tel. 542 422 750, ivana.hrabinova@veronica.cz
• 19. ﬁíjna 2008 • Studánková exkurze – Podél Rakovce a Vrbovce • Kontakt: R. Pecháãek, rudolfpechacek@centrum.cz
• 9. záﬁí – 31. prosince 2008 • V˘stava Vyhlídky na Brno • V˘stava pﬁiná‰í 29 rÛzn˘ch pohledÛ na Brno ve fotografiích
autorÛ Milana PeÀáze a Karla Hudce. • DÛm ochráncÛ pﬁírody, Panská 9, Brno • Kontakt: veronica@veronica.cz, tel. ãíslo
542 422 750

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@zabovresky.cz
¤íjen 2008
zaãátky vÏdy v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak
2. 10.

Vûra ·PINAROVÁ se skupinou Adama Pavlíka - koncert

14. 10.

CO CHCETE VùDùT O SEXU
– talk s dr. Radimem UZLEM

15. 10.

MUJ BÁJEâN¯ ROZVOD – autorka: Geraldine Aron,
hraje: Eli‰ka BALZEROVÁ

¤ÍJEN V ZOO BRNO

30. 10.

JUMPING DRUMS
– nová bubenická show Five Elements

1. ﬁíjna 2008 DEN SENIORÒ V ZOO BRNO.
Tato akce je pﬁístupná i pro bûÏné náv‰tûvníky zoo.

31. 10.

JI¤Í KOLBABA – To je Havaj!
zaãátek: 19.00

4. ﬁíjna 2008 SVùTOV¯ DEN ZVÍ¤AT A PODZIMNÍ ZOOTROFEJ.
Tato akce je pﬁístupná i pro bûÏné náv‰tûvníky zoo.

Rubínek
8. 10.

Upﬁesnûní programu bude zavû‰eno na webov˘ch stránkách zoo.

Karel BUDÍN – AFRIKA – 1. díl (JAR, Namibie)

Pﬁedprodej vstupenek: KD Rubín, BKC - Bûhounská 17,
DÛm pánÛ z Lipé, Wolf Music - Dvoﬁákova 3,
Indies - Po‰tovská 2, Kudrna - podchod nádraÏí âD,
Kult - Rybkova 1

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. TATIANA TOMEâKOVÁ
Makovského nám. 2, Brno-Îabovﬁesky,
budova privátního zdravotnického zaﬁízení „MEDISPOL“.
Nabízí: - volnou kapacitu pro léãbu diabetu a jeho komplikací
- odborn˘ personál
- krátké ãekací lhÛty a pﬁíjemné prostﬁedí,
Jsme smluvním partnerem pro tyto zdravotní poji‰Èovny: VZP,
ZP MV âR, NYNÍ NOVù I VOJENSKÉ ZP, OBOROVÉ ZP,
ZP METAL ALLIANCE. • Kontakt: 539 090 227

Program kina LUCERNA na ¤ÍJEN 2008

Bájeãní muÏi na rychl˘ch lodích
Tihle muÏi (i Ïeny) mají v rukou jen jeden nástroj. Nepotﬁebují
se spoléhat na vítr v plachtách a pﬁesto dokáÏou rozﬁíznout
vodní hladinu mnohem rychleji, neÏ byste si pﬁedstavili. Letos
nám dali najevo, Ïe patﬁí k absolutní svûtové elitû – mám na
mysli pﬁedev‰ím jejich veleúspû‰nou úãast na OH v Pekingu.
Kromû toho v‰ak mûli na‰i veslaﬁi dal‰í úspûchy, na kter˘ch
se mimo jiné podíleli i závodníci âeského veslaﬁského klubu
v Brnû. Na MS juniorÛ v Ottensheimu získali Tomá‰ Emr a Jakub Mach 7. místo! Petr Ouﬁedníãek byl na MS do 23 let v Brandenburgu tﬁináct˘.
âeské veslování jde nahoru. Je to stále populárnûj‰í sport,
a i to je jeden z mnoha dÛvodÛ, proã si ho vyzkou‰et! MÛÏe‰ se
pﬁijít podívat ve v‰ední den mezi 16.-18. hod. nebo v sobotu od
10 do 13 hod. do na‰eho klubu poblíÏ Sokolského koupali‰tû na
pﬁehradû.
Ano, pro nûkoho je to celodenní v˘let, ale pro nás to není ani
15 minut. Cesta vede pﬁes hráz, kolem kamenného lva, aÏ dojde‰ na konec asfaltového
chodníku, kde je brána do
zahrady star˘ch vrb, zahrady s dokonal˘m trávníkem, kde spoleãnû ty
a tvoje posádka poznáte,
jaké to je poráÏet skuteãné
soupeﬁe.
Info na tel. 546 221 227
nebo www.cvkbrno.cz .
PETR JANÁâEK

1.10.
1.10.
2.10.-12.10.
2.10.-3.10.
4.10.-6.10.
4.10.-5.10.
7.10.-8.10.
9.10.-10.10.
11.10.-13.10.
14.10.-15.10.
11.10.-12.10.
13.10.
14.10.-15.10.
16.10.-19.10.
16.10.-19.10.
18.10.-19.10.
18.10.-20.10.
20.10.-22.10.
20.10.-22.10.
23.10.-26.10.
23.10.-26.10.
25.10.-26.10.
25.10.-26.10.
27.10.-28.10.
27.10.-28.10.
27.10.-29.10.
27.10.-29.10.
30.10.-31.10.
1.11.-2.11.
3.11.-5.11.
30.10.-2.11.
3.11.
1.11.-2.11.
3.11.-5.11.

-9-

18:00
20:00
18:45
20:30
16:00 a 20:30
14:00
20:30
20:30
16:15 a 20:30
20:30
14:30
18:45
18:15
18:15
20:30
14:15
16:15
18:15
20.30
18:00
20:00
14:15
16:00
14:15
16:15
18:15
20:30
18:30
16:30 a 18:30
18:00
20:30
15:30
14:15
20:00

U Mù DOBR¯
âR – komedie
ÚTùK DO DIVOâINY
USA – dobrodruÏn˘
MÁJ
âR – romant.drama
BATHORY
âR – drama
BATHORY
âR – drama
ZAPOMENUT¯ OSTROV
USA,ã.dab. – dobrodruÏn˘
ROLLING STONES
USA – dokument
MAMMA MIA!
VB – komedie/muzikál
MAMMA MIA!
VB – komedie/muzikál
MAMMA MIA!
VB – komedie/muzikál
LOVCI DRAKÒ
Fr.,ã.d. – anim.komedie
SLEPÉ LÁSKY
SK – hran˘ dokument
PROSÍME P¤ETOâTE
USA – komedie
UKRUTNù ·ËASTNI
Dánsko – komedie
PA¤ÍÎI, MILUJI Tù
Francie – romant.komedie
KUNG FU PANDA
USA,ã.d. – anim.komedie
BOBULE
âR – komedie
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
Korea – mysteriozní
PA¤ÍÎ
Francie – romantick˘
TOBRUK
âR – váleãné drama
12
Rusko – drama
HORTON
USA,ã.d. – anim.komedie
POLOâAS ROZPADU
SK – komedie
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
âR – pohádka
BOBULE
âR – komedie
SIROTâINEC
·p./Mex. – misteriozní drama
VENKOVSK¯ UâITEL
âR – drama
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
KATY≈
Polsko – drama
KATY≈
Polsko – drama
VALL-I
USA,ã.d. – anim.komedie
BATHORY
âR/SK/VB – histor.drama

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

PLASTOVÁ OKNA
BEZ OLOVA

I
IN
NZ
ZE
ER
RC
CE
E

Nabídnûte nám jakoukoliv Va‰i nemovitost k prodeji ãi k pronájmu.
Zaruãujeme Vám nejvy‰‰í v˘nos a rychl˘ prÛbûh transakce.
Na‰e RK se vyznaãuje osobním, seriózním pﬁístupem
a maximálním nasazením.
Volejte 777 739 818 nebo 606 724 874.

Pb

MYSLETE NA SVOJE ZDRAVÍ

PROFIPLAST, spol.s r.o.
tel.: 545 214 647-8

KOUPÍM RODINN¯ DÒM V BRNù
K BYDLENÍ (vût‰í i men‰í i ve ‰patném
stavu). Jen solidnû.
Platím hotovû. Jsem pﬁím˘ zájemce.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj

• plastové profily bez pﬁísad OLOVA a KADMIA
nevyluãují zdraví nebezpeãné v˘pary ‰kodlivin
• jedineãná a v˘hodná cena bez pﬁíplatku
• kompletní montáÏ vãetnû zednického zapravení
• ZDARMA sada na ãi‰tûní a údrÏbu oken, k tomu dárek:
venkovní okenní teplomûr
• soutûÏ o automobil ·KODA FABIA COMBI
Vranovská 38, 614 00 Brno
fax: 545 214 645

www.profiplast.eu e-mail: profiplast@profiplast.eu
DrÏitel certifikátu systému ﬁízení jakosti podle âSN EN ISO 9001:2001

Nabízíme k prodeji atraktivní ﬁadov˘ RD v Îabovﬁeskách
pod Palackého vrchem. 3 podlaÏí, 6 pokojÛ, kuchyÀ,
koupelna, garáÏ, dal‰í bohaté uÏitné zázemí.
Velmi dobr˘ stav. Terasovitá zahrada, krásn˘ v˘hled.
Stûhování 04-06/2009. Cena 7,000.000,- Kã.
www.s-reality.cz, Tel.: 608 433 000

windbazar
Brno-Komín, ul. Hlavní 35 (prodejna cyklosport)
prodej:

- lyÏe, snowboardy, nové i pouÏité
- helmy, snow. boty, vázání
novinka! - boty Heelys (boty s koleãkem)
pÛjãovna - lyÏe, snowboardy, dûtsk˘ lyÏ. set
1.500,-/sez.
- kompl. servis lyÏí a snowboardÛ
na nejnovûj‰ích strojích Montana
Tel.: 541 260 402,
prodej i pÛjãovna 606 905 125,
servis 723 371 709

Pﬁipojení k Internetu
www.orionet.cz

SENIOR DOPRAVA

cena od 400,- Kã, rychlost od 2048 kbit/s, rychl˘ servis
moÏnost internetové telefonie - plnohodnotná náhrada pevné linky

Jízda Brno od 100,- Kã/jízda/osoba
Jízda mimo Brno 8,- Kã/1 km
www.sweb.cz/studiomacon

tel.: 530 505 200

☎

PraÏská 10, Brno-Bosonohy

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

Kvalitní znaãkové dámské a pánské odûvy.
BiÏuterie a doplÀky.
MoÏnost v˘bûru i ve vût‰ích velikostech.

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

Najdete nás v I. patﬁe nákupního centra Rubín,
Makovského nám. 1, Brno-Îabovﬁesky
Otevﬁeno: Po-Pá 10.00–18.00 hod.
Tel.: 541 213 688

Info na tel. ã.: 602 779 220
PùKN¯ RD V BRNù a okolí do 20 km
koupím hotovû. • Tel.: 737 532 350 i SMS

STAROÎITNOSTI BAZAR
·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

vykupují v hotovosti
• stﬁíbro • obrazy • so‰ky • porcelán •
• pohledy • v˘kup pozÛstalostí aj. •

Otevﬁeno: po-ãt 10-17 hod.

opravy staroÏitného nábytku

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNù,
ve vlastnictví moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.

SAUNA S VENKOVNÍM BAZÉNEM
na Z· Sirotkova se pro veﬁejnost otevírá 29. záﬁí

603 424 401

ZdeÀka Jonesová Buãková

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

Tel.: 541 217 026, 603 511 874
- 10 -
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SIMPLY CLEVER

HATTRICK ČESKÉHO
DESIGNU
Vůz Škoda Fabia získal jedno
z nejprestižnějších světových ocenění
v oblasti designu – cenu Red Dot.
Tato trofej se stala triumfem
společnosti Škoda Auto, která získala
cenu Red Dot již potřetí v řadě!
Fabia letos převzala symbolickou
štafetu od modelu Roomster,
který loni navázal na úspěch vozu
Octavia Combi v roce 2006. Tedy co
novinka, to pro automobilku Škoda
designérský úspěch. Red Dot Design
Award je v současnosti jedna
z nejprestižnějších cen v oblasti
designu. Design vozu Fabia ocenila
pověstným „červeným puntíkem“
mezinárodní porota a zařadila ho tak
vedle automobilů jako Jaguar XF,
Rolls-Royce Phantom Drophead,
BMW X5 nebo Aston Martin DBS.

ŠkodaFabia

V SÍNI SLÁVY SVĚTOVÉHO DESIGNU

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 uvedených
vozů: 4,1–8,7 l/100 km, 109–207 g/km

Váš autorizovaný
prodejce vozů Škoda:

www.skoda-auto.cz

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

BRNO

P¤ÍJEM INZERCE
KLEINER
www.levnesporaky.cz
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prodej spotﬁebiãÛ a náhradních dílÛ za zajímavé ceny
KS 2476.10S2 za 8.910,- Kã
s dovozem, montáÏí, odvozem pÛvodního
ES 3475.1E00 za 9.410,- Kã
s dovozem, montáÏí, odvozem pÛvodního
‰irok˘ sortiment náhradních dílÛ a pﬁíslu‰enství na spotﬁebiãe znaãek MORA,
FAGOR, KARMA, GORENJE… (termoãlánky, v˘mûníky, plechy, ro‰ty, knoflíky…)
spotﬁebiãe a pﬁislu‰enství na propan – butan
Dovoz nového a odvoz starého sporáku zdarma, záruãní i pozáruãní servis, pﬁi
zakoupení sporáku moÏnost pﬁipojení…
Ko‰inova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevﬁeno: po-pá 8-18 hod.
parkování zdarma

Print-Typia, spol. s r. o.,
Cejl 823/21a, 602 00 Brno,
tel.: 545 211 426, 545 212 151
e-mail: printdtp@rzone.cz

KOUPÍM POZEMEK V BRNù pokud
moÏno stavební (men‰í i vût‰í).
Prosím nabídnûte. Rychlé jednání.
Tel.: 776 637 839.

Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevﬁeno: po-pá 8.30-16.30 hod.

MASÁÎE A EPILACE - KOSMETIKA - V¯KLAD Z KARET
KADE¤NICTVÍ - INFRASAUNA - PEDIKÚRA - SOLARIUM
ÎABOV¤ESKY, STRÁNSKÉHO 19 • TEL.: 541 210 388, 604 754 616

Hluboké ãi‰tûní aknózní pleti 400,- Kã
Rozbor pleti a poradenství zdarma
Prodej materiálu na domácí o‰etﬁení aknózní pleti
bylinnou kosmetikou ATOK v cenû do 500,- Kã

www.sweb.cz/studiomacon
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