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KﬁiÏovatka Královopolská-Pﬁívrat s pohledem do Kroftovy ulice zatíÏené autobusovou dopravou

VáÏení spoluobãané, sousedé.
V posledním ãísle Îabovﬁeského zpravodaje jsem upozornil na neãekanou a nepﬁíjemnou zmûnu v organizaci
autobusového spojení linek ã. 44/84. Tato „velká ro‰áda“ zamotala hlavu mnoha lidem. Zmûnou trasy tûchto autobusÛ
hustota provozu neúmûrnû vzrostla zvlá‰tû na ulici Kroftovû.
Dostupnost tûchto linek se pro mnoho z nás stala problematickou. Z dÛvodu nutnosti hledání uspokojivého ﬁe‰ení
probûhlo ve velmi krátkém ãase následné jednání u generálního ﬁeditele Dopravního podniku mûsta Brna Ing. Proke‰e. Konalo se samozﬁejmû i za úãasti na‰í samosprávy
(pﬁedseda komise dopravy MMB - Ing. J. Vesel˘ a starosta
Mâ Îabovﬁesky). Následnû se na na‰í radnici se‰la odborná
koordinaãní skupina, která dostala jasné zadání. Nalézt opti-
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mální variantu z tûch „moÏn˘ch“ pﬁi zachování hlídaného limitu nákladovosti MHD a zaji‰tûní dobrého dopravního spojení a dostupnosti pro Ïabovﬁeské obãany.
Vznikl nov˘ návrh lokálního pﬁevedení trasy autobusov˘ch linek 44/84 a 67 v úseku mezi zastávkami ·tursova
a Pﬁívrat do ulice ·tursova, pﬁes Rosického námûstí a Královopolskou. Tento kompromisní návrh se zdá b˘t dobr˘
a perspektivní. Trolejbus zÛstává zachován v pÛvodní stopû.
Zmûna ãásti trasy autobusÛ (historicky existovala dohoda
o tom, Ïe autobusy Kroftovou jezdit nebudou) umoÏní vytvoﬁit pﬁestupov˘ uzel autobusÛ s tramvají na Rosického námûstí. Tímto ﬁe‰ením dojde ke sníÏení spojÛ MHD projíÏdûjících ulicí Kroftovou bez zásadního zhor‰ení dopravní
obsluhy. V˘raznû se také zlep‰í dostupnost tûchto autobusov˘ch linek, která je spojena s v˘hodou dobrého doprav-

ního spojení. Poãet spojÛ stávajících trolejbusov˘ch linek 29,
30 a 36 bude totiÏ i nadále postaãovat pro místní obsluhu oblasti pﬁiléhající k zastávce Vrázova. NavrÏenou zmûnu tras
uveden˘ch autobusov˘ch linek lze tedy povaÏovat za pﬁimûﬁenou a souãasnû izazlep‰ené ﬁe‰ení tangenciální vazby
Horova-Královopolská-Skácelova-Královo Pole. Podaﬁilo se
dosáhnout zámûru „udrÏení cílového smûru“.
Souãasnû uvaÏovaná zmûna pﬁednosti v jízdû v kﬁiÏovatce ·tursova-Kroftova (·tursova-Hlavní se stane hlavní
silnicí), pﬁiãemÏ dojde k vytvoﬁení jasn˘ch dopravních pomûrÛ v lokalitû s návaznosti na Ïádoucí koneãné ﬁe‰ení.
Konkrétním datem této navrhované zmûny je termín 9. prosince 2007 - poãátek platnosti nového jízdního ﬁádu IDS
(integrovan˘ dopravní systém). V‰echny tyto navrhované
koncepãní zmûny vycházejí z na‰í zpracované a projednané studie ‰ir‰ích dopravních vztahÛ v lokalitû ulice Sochorovy. Tato studie v koneãné fázi navrhuje zjednosmûrnûní ulice Kroftovy a propojení ulice Podveské do ulice
Sochorovy.
Dal‰ím hlediskem tûchto zmûn je zachování stabilní trasy
autobusov˘ch linek. Na základû zku‰eností z provozu MHD
pﬁes stavbu MUK Hlinky, kde docházelo velmi ãasto k v˘lu-

kám a nepﬁíjemnému zdrÏování v kolonách aut, se jeví pﬁevedení okruÏních linek do dlouhodobû stabilní trasy z pohledu cestujícího (zákazníka MHD) jeví jako jednoznaãnû
pﬁehlednûj‰í, spolehlivûj‰í a jasnûj‰í.
Jsem si vûdom toho, Ïe názor na toto organizaãní ﬁe‰ení
dopravy se mÛÏe ãasem vyvíjet. Dodavatel stavby Velkého
mûstského okruhu firma ÎS OHL a investor ¤SD (¤editelství
silnic a dálnic) pﬁislíbili zkrácení termínu dokonãení stavby
Dobrovského tunely, tj. v termínu pÛvodnû plánovaném na
rok 2011. Za tuto vstﬁícnost dûkujeme. Do této doby se dostateãnû a prokazatelnû vyzkou‰í Ïivotaschopnost tohoto
navrhovaného ﬁe‰ení. Vûﬁím, Ïe k tomuto datu (r. 2011)
bude i koncepce organizace dopravy v mûstû Brnû o nûco
dále a dopravní odborníci budou schopni nabídnout obãanÛm mûsta Brna pﬁijatelnûj‰í ﬁe‰ení v rámci ‰ir‰ích dopravních vztahÛ. Z na‰eho pohledu - pohledu Ïabovﬁeského obãana - to znamená jediné. Konec objíÏdûk, konec
experimentÛ a jasnou vizi jak postupovat dál v koncepci organizace dopravy na území na‰í mûstské ãásti.

VÁ·

STAROSTA

Dal‰í 100. narozeniny v Îabovﬁeskách! Den otevﬁen˘ch dveﬁí DS Vychodilova
Dne 27. záﬁí 2007 se doÏila 100 let paní Adéla KﬁíÏová ze Îabovﬁesk. Slavnostní dopoledne pro svou nejstar‰í klientku pﬁipravily pracovnice Domovinky, denního stacionáﬁe pro seniory
na ulici Horova. Zde také
paní KﬁíÏovou nav‰tívil
starosta MâÎ Mgr. Ale‰
Kvapil a pﬁedal jí kytici
a vûcn˘ dar k vzácnému
Ïivotnímu jubileu. Po chvíli
pﬁátelského
popovídání
do‰lo i na oblíbenou písniãku milé jubilantky, ke
které se pﬁidali v‰ichni,
kdo byli slavnostní chvíli
pﬁítomni. Paní Adéle KﬁíÏové je‰tû jednou upﬁímnû
gratulujeme a pﬁejeme
hodnû ‰Èastn˘ch, klidn˘ch
a spokojen˘ch dnÛ.
IVETA FI·EROVÁ
SBOR PRO OBâANSKÉ

Nov˘ zákon o sociálních sluÏbách pﬁinesl do sociální oblasti
celou ﬁadu zmûn, které se velmi v˘raznû dot˘kají i klientÛ a provozu Domova pro seniory Vychodilova. Abychom pﬁispûli k lep‰í
informovanosti a orientaci ÏadatelÛ o umístûní i ‰ir‰í veﬁejnost
o tûchto zmûnách, rozhodli jsme se opût uspoﬁádat Den otevﬁen˘ch dveﬁí spojen˘ s v˘stavkou v˘robkÛ obyvatel vytvoﬁen˘ch
v rámci ergoterapeutick˘ch aktivit. Náv‰tûvníci si budou moci
v obou budovách domova pro seniory (Tábor 22, Vychodilova
20) prohlédnout spoleãnû uÏívané prostory i vzorov˘ byt. Den
otevﬁen˘ch dveﬁí se
uskuteãní v pondûlí
19. listopadu 2007
v dobû od 9.00 do
16.00 hod., kdy rádi
pﬁivítáme v‰echny zájemce o náv‰tûvu na‰eho zaﬁízení.
PHDR. PETR NùMEC,
¤EDITEL

DS VYCHODILOVA

ZÁLEÎITOSTI

ZachraÀte konû - podûkování
FOTO

PETR SUCH¯

Dne 21. záﬁí 2007 se v KD Rubín uskuteãnil benefiãní koncert
pod zá‰titou starosty a Úﬁadu mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky
na záchranu útulku pro t˘rané konû v Topolanech u Vy‰kova.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí jak˘mkoliv zpÛsobem pﬁispûli na tuto akci,
díky které se podaﬁilo pro útulek získat 57.000,- Kã.
JITKA DUBSKÁ, VEDOUCÍ KD RUBÍN

Kurzy ALFA
Srdeãnû Vás zveme na cyklus neformálních setkání jako úvodu
do kﬁesÈanského pohledu na Ïivot.
Kurzy jsou zdarma a v Îabovﬁeskách probíhají
v Rubínku (PoznaÀská 10) vÏdy v pondûlí od 18 hodin.
Souãástí kaÏdého veãera je spoleãná veãeﬁe, pﬁedná‰ka
a otevﬁená diskuze na dané téma s prostorem pro jakékoliv dotazy.
Více informací a rezervace na www.kurzyalfa.cz
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 21. jednání Rady MâÎ
konaného v mimoﬁádném termínu dne 20. záﬁí 2007
Rada:
• souhlasila v souladu s ust. ãl. VIII nájemní smlouvy s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním
bytu ã. 26, Pod Ka‰tany 16
• souhlasila se znûním smlouvy o dílo s firmou KONE a.s. na generální opravu v˘tahÛ v byt. domech Pod Ka‰tany 5, 7, 9, 11
• souhlasila se znûním smlouvy o dílo s firmou Techem, spol.
s r.o. na dodávku a montáÏ elektronick˘ch rozdûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ do nájemních jednotek v byt. domech Pod Ka‰tany 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
• schválila poÏadavek na bezodkladné vrácení autobusové
okruÏní linky ã. 44 a 84 do pÛvodní trasy a povûﬁila v‰eobecn˘
odbor zasláním poÏadavku odboru dopravy MMB
Informace z 22. jednání Rady MâÎ
konaného dne 3. ﬁíjna 2007
Rada:
• souhlasila s pronájmem ãásti pozemku p.ã. 2510/1, ost. plocha
o v˘m. 434 m2 ãlenûné na jednotlivá stání a pﬁístupovou cestu
na dobu neurãitou a souhlasila s opûtovn˘m zveﬁejnûním zámûru pronájmu zb˘vajících 3 parkovacích stání na pozemku
p.ã. 2510/1
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy s nájemcem nebytového prostoru v objektu radnice, Horova 28 na dobu urãitou s úãinností od 29. 5. 2008 do 28. 5. 2013
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 269, zast. plocha o v˘m.
20 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 285/28, zast. plocha
o v˘m. 18 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 525/2, zast. plocha
o v˘m. 19 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.ã. 4875/1, zahrada o v˘m. 400 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 266 o v˘m. 22 m2 na
dobu neurãitou
• souhlasila s ukonãením nájmu garáÏe v objektu Vychodilova 9
o v˘m. 20 m2 dohodou ke dni 31. 10. 2007
• souhlasila se zmûnou nájemní smlouvy z doby urãité na dobu
neurãitou za nebytové prostory v domû Pod Ka‰tany 15 - ordinace dûtského lékaﬁe MUDr. Slatinské
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 11. Kounicova 85
• revokovala usnesení 14. jednání a vzala na vûdomí, Ïe byly
splnûny podmínky ust. § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 5,
Mozolky 53
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 15, VoronûÏská 16
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z.pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 1, Jindﬁichova 8
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 4, Záhﬁebská 14
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z.pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 8, PoznaÀská 22
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 66, VoronûÏská 6
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z. pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 21, Pod Ka‰tany 22
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 33, VoronûÏská 6
• souhlasila se vznikem spoleãného nájmu (nájemkynû a její
vnuãky) bytu ã. 12, Pod Ka‰tany 22
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 66, VoronûÏská 2 a bytu ã. 4, Skácelova 53

• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 8, Vychodilova 7 a bytu ã. 53, Horácké nám. 8
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 14,
Kounicova 83 a bytu ã. 5, Milady Horákové 11
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 3, Tábor 12 a bytu ã. 2, Kotláﬁská 44
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 2, Fanderlíkova 1 a bytu ã. 6, âápkova 32
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 2, Mozolky 1a na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 12, Mozolky 61 na dobu neurãitou
• souhlasila v souladu s ust. ãl. VIII nájemní smlouvy s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním
bytu ã. 26, Pod Ka‰tany 14
• souhlasila v souladu s ust. ãl. VIII nájemní smlouvy s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním
bytu ã. 24, Pod Ka‰tany 11
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 7, G. Preissové 7 na
dobu neurãitou s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném a sluÏbách a pﬁíslu‰enství ve v˘‰i 58.942,- Kã, smlouvu o postoupení
pohledávky doporuãuje Zastupitelstvu MâÎ ke schválení
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 28, VoronûÏská 9 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 46, VoronûÏská 2 na
dobu urãitou
• uloÏila majetkovému a bytovému odboru provedení revize nájemních smluv na komerãní objekty star‰ích 5 let uzavﬁen˘ch
na dobu neurãitou
• souhlasila s uzavﬁením dodatku ã. 2 k Rámcové smlouvû
o umístûní zaﬁízení telekomunikaãní sítû NETBOX uzavﬁené
dne 20. 1. 2004 se spoleãností SMART Comp. a.s. za pﬁedpokladu, Ïe firma SMART Comp. a.s na své náklady souãasnû
s pokládkou optick˘ch kabelÛ poloÏí u dosud nepﬁipojen˘ch
bytov˘ch domÛ rezervní chrániãku pro potﬁeby MâÎ,
kterou pak bezúplatnû pﬁevede do vlastnictví Mâ Brno-Îabovﬁesky
• souhlasila se znûním dodatku ã. 1 s firmou Trade FIDES a.s.
na doplnûní EZS kulturních a ‰kolsk˘ch zaﬁízení v MâÎ
• jako zhotovitele v˘mûny rozvodÛ domácích telefonÛ v domû
Vychodilova 12 vybrala firmu DU·IL-elektro
• souhlasila s pronájmem ãásti pozemku p.ã. 4872/68, ost. plocha o v˘m. 1.839 m2 âeskému zahrádkáﬁskému svazu ZO Bráfova z úrovnû Statutárního mûsta Brna
• vzala na vûdomí Dohodu o narovnání uzavﬁenou dne 27. 9.
2007 mezi MâÎ a âesk˘m zahrádkáﬁsk˘m svazem, ZO Bráfova, zpûtvzetí v˘povûdi z nájmu pozemkÛ v lokalitû Îabovﬁeské louky ze dne 27. 7. 2006 a souhlasila s uzavﬁením dodatku ã. 3 k nájemní smlouvû na uÏívání pozemkÛ ze dne
1. 12. 1993
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 2, G. Preissové 3, bytu ã. 19, Zikova 8 a bytu ã. 1, Klímova 14
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 9, Pod Ka‰tany 17 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 6, Králova 28 jako bytové náhrady za stávající obecní byt ã. 7, Králova 28 na dobu
urãitou
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 4, Pod Ka‰tany 11 a bytu ã. 10,
Fi‰ova 22
• souhlasila s aktualizovan˘m znûním povodÀového plánu Mâ
Brno-Îabovﬁesky
• souhlasila s pronájmem nebytov˘ch prostor v Z· Jana Babáka, Z· nám. Svornosti, a s pronájmem tûlocviãny v objektu
Plovdivská 8
• souhlasila s pronájmem nebytov˘ch prostor o v˘m. 20 m2 v budovû M· Beru‰ka, Plovdivská 6, V. JeÏové pro v˘uku angliãtiny
• souhlasila s pronájmem nebytov˘ch prostor v budovû M· Fanderlíkova 9, D. Okle‰Èkové pro v˘uku angliãtiny

-3-

• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ Z·
Jana Babáka na úhradu nákladÛ na cestovné pro pedagogick˘
doprovod na ‰kolách v pﬁírodû
• souhlasila se smlouvou ã. 2007-018 uzavﬁenou mezi MâÎ a firmou INGUR BRNO spol. s r.o. na provádûní správy, provozu,
obsluhy a údrÏby v˘mûníkové stanice v objektu Plovdivská 8
• schválila finanãní dar Svazu tûlesnû postiÏen˘ch, místní organizaci Brno-Îabovﬁesky a Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slávia a nav˘‰ení finanãního daru FC Îabovﬁesky a SK
Îabovﬁesky a postupuje ke schválení Zastupitelstvu MâÎ

• souhlasila se zmûnou úãelu uÏívání bytu v objektu Plovdivská
8 ze sluÏebního bytu na nebytov˘ prostor
• souhlasila s návrhem úprav autobusov˘ch linek ã. 44 a 84
zpracovan˘m dopravním odborem DpMB, a.s.
• vzala na vûdomí Dohodu o vzájemné spolupráci pﬁi zaji‰Èování
veﬁejného poﬁádku a bezpeãnosti s Mûstsk˘m ﬁeditelstvím Policie âR
• schválila program VIII. zasedání Zastupitelstva MâÎ, které se
uskuteãní 25. 10. 2007
(Q)

UÏívání obecních bytÛ v Mûstské ãásti
Brno-Îabovﬁesky je pod kontrolou

organizacemi dosáhnout v budoucnu ‰ir‰ího a aktivního zapojení
star‰ích Ïen do veﬁejného Ïivota.
Jak nás kontaktovat?
V‰echny potﬁebné informace najdete na www.zeny50.cz
a pokud nemáte internet, tak kaÏd˘ ãtvrtek od 16 do 20 hodin
na adrese Stﬁedisko CELSUZ (Charita âR), tﬁ. Kapitána Jaro‰e 9, Brno. Na na‰ich webov˘ch stránkách a samozﬁejmû ve
Stﬁedisku najdete termíny v‰ech poﬁádan˘ch akcí. Také nám
mÛÏete psát a dávat námûty pro na‰i ãinnost na e-mail
info@zeny50.cz nebo po‰tou na adresu: Ing. Jana Jaru‰ková,
V˘stavní 26, 603 00 Brno.

Nezﬁídka se stává, Ïe na Úﬁad Mâ Brno-Îabovﬁesky, ãasto
pﬁímo za starostou, pﬁicházejí obãané s poÏadavkem na urychlené vyﬁe‰ení jejich bytové situace. Skuteãnost, Ïe pﬁidûlit obãanu obecní byt jen tak „od stolu" nelze, Ïe se jedná o dlouhodob˘ proces, kter˘ podléhá postupu schváleného Radou MâÎ
a vyhlá‰ce Mûsta Brna, v jehoÏ první fází je tﬁeba se zaregistrovat jako Ïadatel o obecní byt a vyplnit potﬁebné formuláﬁe, odmítají akceptovat. Nejãastûj‰ím argumentem je poukazování na
tzv. „ãerné" pronájmy a nedÛsledné sledování a ﬁe‰ení neplatiãÛ
soudní cestou.
Tato i jiná podobná naﬁãení dÛraznû odmítáme a v‰echny
„poctivé i nepoctivé“ nájemníky v obecních bytech bychom chtûli
ujistit, Ïe tomu tak není. V‰ichni nájemníci obecních bytÛ v na‰í
mûstské ãásti jsou peãlivû a pravidelnû monitorováni z hlediska
ﬁádného a vãasného placení nájemného a úhrad spojen˘ch
s uÏíváním bytu. Kontrolou prochází i uÏívání obecních bytÛ nájemníky v souladu s nájemní smlouvou.
V opaãném pﬁípadû Mûstská ãást Îabovﬁesky ﬁe‰í tyto pﬁípady soudní cestou tak, Ïe nájemníci, kteﬁí hrubû poru‰ují nájemní smlouvu nebo neplatí ﬁádnû a vãas nájemné a úhrady spojené s uÏíváním bytu, jsou na základû pravomocného rozsudku
soudu z bytu vyklizeni soudním vykonavatelem. Stejn˘m zpÛsobem je ﬁe‰eno i neoprávnûné uÏívání bytÛ.
Nájemníci obecních bytÛ v Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky,
kteﬁí neporu‰ují povinnosti vypl˘vající z nájemní smlouvy a ﬁádnû
a vãas platí nájemné a úhrady spojené s uÏíváním bytu, nejsou
proti v˘‰e uveden˘m nájemníkÛm nikterak znev˘hodnûni.
JUDR. JITKA JIRMANOVÁ
VEDOUCÍ PRÁVNÍK Ú¤ADU

Proã vzniklo sdruÏení Îeny50?
Nûkdy to vypadá, Ïe star‰í Ïeny neexistují. Ani tzv. Ïenské
ãasopisy a státní organizace se sociálním zamûﬁením jim nevûnují pﬁíli‰nou pozornost. Pﬁi ztrátû zamûstnání velmi tûÏko hledají uplatnûní na trhu práce, i kdyÏ jsou odbornû i fyzicky zdatné,
coÏ ãasto vede k pocitÛm zbyteãnosti a k depresím. Dûti uÏ vût‰inou „vylétly z hnízda“ a „starání se“ o partnera nemusí vÏdy
plnû uspokojovat. Mnohdy k tomu pﬁistupuje péãe o stárnoucí rodiãe, coÏ b˘vá psychicky vyãerpávající. Proto je potﬁeba najít si
ãinnost, pﬁi které se Ïena uvolní a odreaguje. A ve vy‰‰ím vûku
je to stále tûÏ‰í.
Obãanské sdruÏení Îeny50 bylo zaloÏeno na podzim v roce
2006. Jeho cílem a základním mottem je „Harmonická zralá
Ïena“. Poﬁádá akce zamûﬁené na Ïeny stﬁedního a vy‰‰ího
vûku, i kdyÏ vûk nemá Ïádnou omezující roli. Jedná se o pﬁedná‰ky zab˘vající se problematikou Ïivotního stylu, zdraví, atd.,
o volnoãasové (sportovní, kulturní i zábavné) aktivity. Chceme
pﬁispût i k ﬁe‰ení rÛzn˘ch Ïivotních situací a pﬁi seberealizaci,
pomoci Ïenám najít ztracené sebevûdomí, zahnat pocity osamûní a strachu ze stárnutí. Cílem je i ve spolupráci s podobn˘mi

Hledáme Vás mámo, táto!
KampaÀ s tímto názvem zahájí 26. listopadu 2007 SdruÏení
pûstounsk˘ch rodin. Ukazuje cestu lidem, kteﬁí mají moÏnost
a touhu pﬁijmout do rodiny nové dítû, vyvrací omyly a fámy, které
v souvislosti s pûstounskou péãí kolují, nabízí pomoc a kontakty.
SdruÏení pûstounsk˘ch rodin se náhradní rodinnou péãí zab˘vá
od roku 1995 a prostﬁednictvím Poradny náhradní rodinné péãe
zaji‰tuje pro budoucí i stávájící pûstounské a adoptivní rodiny
komplexní konzultaãní a poradenské sluÏby v oblasti pedagogické, psychologické, sociální i právní. Sídlí v Brnû na ulici Anenská 10 a její pracovníci jsou k dispozici od pondûlí do ãtvrtka od
8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin.
KampaÀ Hledáme Vás mámo, táto vyvrcholí benefiãním
pﬁedvánoãním koncertem 1. 12. 2007 v 19.00 hodin ve velkém sále divadla Husa na provázku. Úãinkuje Ïenská vokální
skupina Yellow Sisters. Souãástí veãera bude i vystoupení dûtí
z pûstounsk˘ch rodin, nízkoprahové Pestré klubovny a dal‰í milá
pﬁekvapení.
MGR. ANDREA MALINKOVÁ
e-mail: malinkova@pestouni.cz
www.pestouni.cz

Listopadové pozvání LATY
Centrum rodinn˘ch aktivit LATA, poboãka SVâ LuÏánky
zve rodiny s dûtmi 3. 11. 2007 od 17 do 19 hodin na tradiãní
podzimní akci SVùT¯LKA NA ·PILBERKU.
Pﬁipravili jsme pro Vás podveãerní putování s lampiony pro
dûti i dospûlé. âeká na Vás nûkolik stanovi‰È s úkoly inspirovan˘mi v˘vojem svûtla od plamínku po Ïárovku a po zdolání celé
cesty i drobné odmûny. PÛvodním námûtem je setkání a rozlouãení se svûtlem pﬁed pozdním podzimem a zimou – tedy tmavou
polovinou roku. Svût˘lka na ·pilberku v‰ak nejsou jen jednorázovou akcí, chceme nabídnout rodinám pﬁi trávení dlouh˘ch veãerÛ námût ke spoleãné procházce a také ukázat romantickou
atmosféru veãerního ·pilberku. KaÏd˘m rokem tak vzniká pﬁíleÏitost ke spoleãné v˘robû lampionÛ a svût˘lek v Latû nebo
i doma.Tradiãní náplní práce v ﬁíjnov˘ch krouÏcích je pak také
oÏivování povûstí o svût˘lkách a bludiãkách, v˘roba lampionkÛ,
louãení se sluníãkem a vítání podzimu. Start v parku pod ·pilberkem z ulice Husovy.
PAEDDR. LUCIE NEâASOVÁ, VEDOUCÍ POBOâKY LATA
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Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
Pﬁedstavujeme SAM B·M Brno
Rozhovor s pﬁedsedkyní obãanského sdruÏení SAM
Bc. Evou Vyroubalovou
Dobr˘ den paní Vyroubalová, na úvod bych Vás ráda poprosila o vysvûtlení zkratky, pod kterou vystupuje Va‰e obãanské sdruÏení?
Za zkratkou SAM se skr˘vá Sportovní akademie mládeÏe, coÏ
je název na‰eho obãanského sdruÏení, které zahájilo ãinnost na
zaãátku leto‰ního roku. Nûkdy se vyskytuje i kombinace SAM
B·M, coÏ je Basketbalová ‰kola mládeÏe, která vyvíjí svoji ãinnost
právû v rámci SAM Brno.
Vût‰ina sportovnû zaloÏen˘ch obyvatel Îabovﬁesk má
B·M spojenou se Z· nám. Svornosti s osobou pana Chalupy. MÛÏete mi objasnit spojitost SAM s B·M pana Chalupy?
Basketbalová ‰kola mládeÏe pana Chalupy se od ledna zaãlenila do Sportovní akademie mládeÏe jako jedna z jejich sportovních ãinností. SAM navazuje na tradice basketbalové ‰koly a pﬁi
rozvoji tohoto sportu u dûtí a mládeÏe vychází z její koncepce
a pravidel. Pan Chalupa je odborn˘m garantem a nadále pracuje
s dûtmi v rámci SAM. B·M je v souãasnosti hlavní sportovní aktivitou SAM a nadále pÛsobí pﬁi Z· nám. Svornosti, která je jejím
domovem jiÏ od 70. let minulého století.
A co tedy nabízíte dûtem a jejich rodiãÛm Vy jako SAM
Brno?
Nabízíme aktivní vyuÏití volného ãasu dûtí, které mají rády pohyb. Zamûﬁujeme se na v‰estrann˘ tûlesn˘ a psychick˘ rozvoj
dûtí a mládeÏe. U nejmen‰ích dûtí rozvíjíme zejména rychlost
a obratnost formou soutûÏí a her s míãem i bez míãe. U vût‰ích
dûtí jsou jiÏ tréninky zamûﬁeny na rozvoj basketbalov˘ch ãinností
jednotlivce, které neustále zdokonalujeme. Chceme, aby se dûti
basketbalem bavily nejen na vrcholové, ale i na zájmové úrovni.
Jako doplÀkov˘ sport prozatím mlad‰ím dûtem nabízíme plavání.
Jaké dûti u Vás sportují a kdo se o nû stará?
Momentálnû máme druÏstvo pﬁípravky (chlapci a dívky ve vûku
od 6 do 10 let), nejmlad‰ích mini (chlapci a dívky ve vûku od 8 do
10 let), star‰ích mini (chlapci ve vûku od 10 do 12 let) a kadetÛ
U16 (chlapci ve vûku od 13 do 16 let). Celkem máme v souãasnosti kolem 75 dûtí. Stará se o nû 5 kvalifikovan˘ch licencovan˘ch
trenérÛ a 4 asistenti.
Kde trénujete, v jakém ãase a podle jak˘ch kritérií vybíráte
dûti do pﬁípravky?
V Îabovﬁeskách na‰e tréninky probíhají v tûlocviãnû Z· nám.
Svornosti a máme je kaÏd˘ den od 14.30 hod. Jedin˘m kritériem
pro v˘bûr dûtí je jejich chuÈ sportovat a zaﬁadit se do kolektivu
dûtí. Tvrdíme, Ïe neexistuje ne‰ikovné dítû. Nebráníme se ani dûtem, které mají nadváhu nebo jiné zdravotní problémy jako tﬁeba
astma. Vût‰ina klubÛ se takov˘ch dûtí bojí, protoÏe vyÏadují zv˘‰enou péãi a dohled.
Jaká je Va‰e spolupráce se ‰kolou?
SnaÏíme se o úzké propojení mimo‰kolní aktivity a ‰koly. ZaloÏili jsme sportovnû pedagogickou radu, kde jsou zástupci SAM
a Z· Svornosti. Zajímá nás, jak se dûtem daﬁí ve ‰kole a rozhodnû nechceme, aby dûti sportovaly na úkor v˘sledkÛ ve ‰kole.
Hledáme rovnováhu mezi sportem a ‰kolou. Chceme, aby sportovní aktivita vyváÏila negativní dÛsledky dlouhodobého sezení
v lavicích. Uãíme dûti t˘mové spolupráci a pomoci druh˘m. Pûstujeme v dûtech návyk pravidelného sportování, kter˘ vede ke
správnému Ïivotnímu stylu, na kter˘ se v souãasné dobû zamûﬁuje také rámcov˘ vzdûlávací plán na‰í sportovní akademie.
Vûnujete se dûtem jen na tréninku, nebo i mimo tûlocviãnu?
Dobr˘ kolektiv nelze tvoﬁit pouze na tréninku. Jezdíme s dûtmi
na jednodenní v˘lety, na které bereme i rodiãe. Populární je napﬁ.
v˘let na Slovensko do termálních lázní. Pﬁátelská utkání, na která

pokud moÏno jezdíme vlakem, doplÀujeme napﬁ. náv‰tûvou cukrárny nebo poﬁádáme Mikulá‰sk˘ turnaj pro rodiãe a dûti. Pﬁed
zahájením nové sezóny máme pravidelnû v srpnu intenzivní t˘denní pﬁípravu v Ti‰novû.
Ale taková intenzivní letní pﬁíprava je pﬁece pouze pro aktivní hráãe?
Tak tomu u nás není. Na letní pﬁípravu jezdí v‰echny dûti, které
mají za sebou rok pﬁípravky a jsou samostatné. V rámci spoleãného t˘dne se vytvoﬁí vÏdy nejpevnûj‰í vazby. Vzájemnû si totiÏ
pomáhají dûti rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií. Mlad‰í si najdou své
vzory a star‰í pomáhají mlad‰ím zvládat bûÏné denní povinnosti
a odlouãení od rodiãÛ. U star‰ích dûtí neprobíhá pouze sportovní
pﬁíprava na sezónu, ale také tvorba správné party, na‰e nejmen‰í
dûti mají tuto pﬁípravu organizovánu jako sportovní tábor.
Jaká sezóna vás ãeká letos?
Na‰e druÏstva jsou pﬁihlá‰ena do soutûÏí oblastních pﬁeborÛ
v rámci jiÏní Moravy. Kromû mistrovsk˘ch utkání budou sehrána
je‰tû rÛzná pﬁátelská utkání a turnaje. Jeden uÏ máme za sebou
- turnaj „O stﬁelick˘ pohár“, jehoÏ jsme byli spolupoﬁadatelé. Zahrály si dûti z druÏstva star‰ích mini (10-12 let). Turnaj se konal
ve Stﬁelicích v nové ‰kolní tûlocviãnû.
Poﬁádáte také nûjak˘ turnaj v Z· nám. Svornosti?
Ano, uÏ po tﬁetí budeme poﬁádat mezinárodní turnaj „O cenu
17. listopadu“, kter˘ se letos koná 18. 11. 2007. V prosinci poﬁádáme tﬁetí roãník Mikulá‰ského turnaje. Jde o turnaj pro dûti a jejich rodinné pﬁíslu‰níky. Hráãi vytvoﬁí smí‰ená druÏstva, která mají
zastoupeny v‰echny vûkové kategorie a hraje se na jeden ko‰
systémem 3 na 3. Jde spí‰e o takové pﬁíjemné sportovní zpestﬁení pﬁedvánoãního shonu.
TakÏe Vá‰ program do konce roku je pûknû nároãn˘, stihnete také je‰tû nûco jiného neÏ basketbal?
V‰ichni dospûlí u nás pracují s dûtmi ve svém volném ãase.
KaÏd˘ z nás má své zamûstnání, které samozﬁejmû musí stihnout. Basketbalem se pouze bavíme. SnaÏíme se vytvoﬁit pﬁíjemné prostﬁedí pro dûti a jejich rodiãe a nauãit dûti pravidelnû
sportovat. Peãujeme i o talentované hráãe, které pﬁedáváme do
basketbalov˘ch klubÛ, kde se mohou dále rozvíjet a hrát vy‰‰í
soutûÏe âBF.
Co byste na‰im ãtenáﬁÛm ze Îabovﬁesk chtûla na závûr
vzkázat?
Zveme k nám v‰echny dûti 1. stupnû Z· ze Îabovﬁesk a blízkého okolí, které mají rády pohyb. Rodiãe budou vûdût, co jejich
dítû dûlá ve svém volném ãase a v jakém kolektivu se rozvíjí.
Dûkuji za rozhovor.
IVETA FI·EROVÁ

Aktuálnû ze Z· nám. Svornosti…
také na www.zsnsvor.brno.indos.cz
V‰echny rodiãe zveme do na‰í ‰koly na Dny otevﬁen˘ch
dveﬁí, které se uskuteãní ve dnech 13. 11. 2007 a 12. 12.
2007, vÏdy od 8 do 16 hodin.
Dne 13. 11. 2007 od 15 hodin zároveÀ startuje dal‰í roãník
na‰í jiÏ tradiãní akce urãené budoucím prvÀáãkÛm - zaãíná „Hra
na ‰kolu“. Pﬁijìte si ‰kolní radosti a starosti vyzkou‰et s dûtmi
naneãisto! Akce bude probíhat kaÏdé druhé úter˘ aÏ do konce
dubna. Dûti si bûhem „vyuãovací hodiny“ vyzkou‰ejí, jaké to je
sedût v lavici, dávat pozor, plnit zadané úkoly, soustﬁedit se na
práci… Za odmûnu je pokaÏdé ãeká velká pochvala a drobn˘
dárek. Nemusíte mít obavy, Ïe by Va‰e dítû nûkteré úkoly je‰tû
nezvládlo. V‰echny potﬁebné dovednosti procviãují s paní uãitelkou v mateﬁské ‰kole.
Akce je urãena v‰em pﬁed‰kolákÛm, tedy i tûm, kteﬁí v záﬁí
2008 nastoupí do první tﬁídy jinam, neÏ na nám. Svornosti.
Dal‰í informace a termíny najdete ve sv˘ch mateﬁsk˘ch ‰kolách a na webov˘ch stránkách ‰koly.
Na Vás i Va‰e dûti se tû‰í vedení ‰koly a v‰ichni vyuãující!
MGR. PETR PAVLÍâEK, ZÁSTUPCE ¤EDITELE
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Olympiáda Ïabovﬁesk˘ch základních ‰kol
Na pﬁelomu záﬁí a ﬁíjna se konala v na‰í mûstské ãásti tradiãní
olympiáda pro 1. stupeÀ Ïabovﬁesk˘ch základních ‰kol. Zúãastnily se opût na‰e tﬁi základní ‰koly. SoutûÏilo se v atletice, vybíjené a ve fotbale. Celou olympiádu vyhrála Základní ‰kola Jana
Babáka pﬁed Z· Sirotkova a Z· Nám. Svornosti.
MGR. RADIM HELÁN

Velkomoravsk˘ pátek
V pátek 21. záﬁí jsme se ve 4. A v duchu vydali do 9. století.
Chtûli jsme nahlédnout do dob Velkomoravské ﬁí‰e. Rozdûlili
jsme se do nûkolika skupin: kuchaﬁi, ‰perkaﬁi, tkalci, stavitelé
a hrnãíﬁi. KaÏdá skupina mûla zvlá‰tní úkol. Paní uãitelka nám
v‰echno pﬁipravila a ukázala, jak máme postupovat.
Kuchaﬁi v‰em pﬁipravili malé poho‰tûní v podobû krupiãné
ka‰e s medem, rozinkami a jablky. Byla v˘borná!!! Tkalci utkali
krásné ta‰tiãky a kobereãky z vlny, stavitelé vybudovali starovûké opevnûné hradi‰tû, hrnãíﬁi vyrobili z hlíny rÛzné misky,
so‰ky apod. ·perkaﬁi vytvoﬁili z drátkÛ, kamínkÛ a korálkÛ celou
kolekci krásn˘ch ‰perkÛ, které v‰ichni obdivovali.
SnaÏili jsme se v‰e vyrobit podle star˘ch postupÛ. Paní uãitelka nás pochválila, protoÏe se nám to moc povedlo.
Myslíme si, Ïe cel˘ den byl moc hezk˘ a v‰em bychom doporuãovali, aby si to zkusili.
Tento pátek si urãitû v‰ichni zapamatujeme a myslíme si, Ïe
za 4. A mÛÏeme ﬁíct, Ïe se nám to moc líbilo a rádi bychom si
v‰e zopakovali.
A. ·TASTNÁ, Z. ¤EHÁKOVÁ,
L. TYRNEROVÁ, L. JIND¤ICHOVÁ – ÎÁKYNù 4. A

V˘zva v‰em absolventÛm Z· Sirotkova
Základní ‰kola Sirotkova oslaví v pﬁí‰tím roce 100. v˘roãí zaloÏení, proto se obracíme s prosbou na obãany Îabovﬁesk, zejména pamûtníky a absolventy. Rádi bychom získali kopie materiálÛ o historii ‰koly, fotografie, vysvûdãení nebo jakoukoli jinou
dokumentaci. Pﬁipravujeme vydání almanachu, uvítáme proto
i vzpomínková vyprávûní pamûtníkÛ.
Kontaktujte nás prosím na ãísle 541 211 945, smluvíme
s Vámi schÛzku a dohodneme dal‰í spolupráci.
VEDENÍ Z· SIROTKOVA

·koly na‰ich sousedÛ
V˘tvarná soutûÏ
Gymnázium P. KﬁíÏkovského s umûleckou profilací zve
v‰echny ‰ikovné a umûlecky talentované dûti k úãasti na v˘tvarné soutûÏi „MÒJ KRAJ aneb MALUJI, TEDY JSEM“.
SoutûÏ je vypsána v kategoriích pro jednotlivce ve vûku 6 aÏ
11 let a 12 aÏ 16 let.
Do soutûÏe budou pﬁijímána plo‰ná díla provedená libovolnou technikou v maximálním formátu A2 na téma „MÛj kraj“. Díla
na rubu opatﬁená jménem, pﬁíjmením, datem narození, bydli‰tûm autora, adresou vysílající ‰koly a telefonick˘m kontaktem
za‰lete nejpozdûji do 31. ledna 2008 na adresu Gymnázia
P. KﬁíÏkovského, Kristenova 27, 624 00 Brno.
Díla, která budou hodnocena odbornou porotou sloÏenou
z pedagogÛ PedF MU, FA VUT, S·U¤ a Gym. P. KﬁíÏkovského
se nevracejí, budou vydraÏena na aukci. V˘tûÏek bude pouÏit na
humanitární úãely.
Hodnotné ceny (finanãní hotovost, roãní pﬁedplatní jízdenky
DPmB, mobilní telefon, v˘tvarné potﬁeby) získají tﬁi nejlep‰í
z kaÏdé kategorie.

Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
- dÛm dûtí a mládeÏe Brno-Îabovﬁesky

Pro v‰echny, kteﬁí potﬁebují obnovit sportovní vybavení
poﬁádá Klub rodiãÛ Z· Sirotkova 36

Foerstrova 2, 616 00 Brno-Îabovﬁesky,
tel./fax 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz

BURZU ZIMNÍHO VYBAVENÍ
Co: LyÏe, lyÏáky, lyÏaﬁské hole, snowboardové boty,
snowboardy, bûÏky, brusle, zimní obleãení, rukavice,
bundy, lyÏ. kombinézy, boty, popﬁ. kola, batohy,
tenisové rakety a v‰e co se t˘ká sportu !
Kde: Z· SIROTKOVA 36, Îabovﬁesky
Kdy: 23. listopadu - pﬁíjem vûcí 16.00 – 21.00 hod.
24. listopadu - burza 8.00 - 12.00 hod.
v˘dej vûcí a penûz 12.00 – 14.00 hod.
¤ád burzy a dal‰í bliÏ‰í informace získáte na
www.zssirotkova.cz nebo na tel. 541 211 945

Ekologie ve stﬁedisku
Mûsíc ﬁíjen byl pln˘ pﬁíleÏitostn˘ch akcí. Ve ãtvrtek 4.10. se
v na‰em areálu uskuteãnila ãást Olympiády Ïaboﬁesk˘ch základních ‰kol a také probûhlo slavnostní vyhlá‰ení v˘ledkÛ.
Sportovní akce pokraãovaly fotbalov˘m turnajem Frassati Cup
a na konci mûsíce se rozbûhla Podzimní hokejbalová liga, jejíÏ
zápasy se hrají kaÏd˘ pátek a nedûli v podveãer. V‰e zakonãili
cyklisté na podzimním putování v okolí Kun‰tátu. ¤íjen v‰ak byl
pln˘ i dal‰ích nesportovních akcí. Konaly se rÛzné akce v pﬁírodû, napﬁ. tradiãní Sobotní v˘let nebo Drakiáda.
Amatérské loutkové divadlo BedruÀka, které u nás rovnûÏ
pÛsobí, zahrálo bûhem ﬁíjna dvakrát pﬁedstavení Eko kolem do-6-

kola. Tûmito pﬁedstaveními se v na‰em stﬁedisku rozbíhá projekt
na tﬁídûní odpadu, zvlá‰tû plastu, papíru a skla. Rádi bychom
podpoﬁili v‰echny na‰e náv‰tûvníky v moÏnosti tﬁídûní odpadu
a zvlá‰tû v‰echny dûti, abychom se spoleãnû nauãili pﬁistupovat
zodpovûdnû k místu, kde Ïijeme.
A na co se mÛÏete tû‰it v listopadu? Kluci i dûvãata, kteﬁí hrají
rádi hokejbal, se mohou zúãastnit v sobotu 3. 11. hokejbalového
turnaje. Rodiãe s dûtmi jsou zváni 13. 11. dopoledne do Klubka,
kde si mohou vytvoﬁit lampiónky na Martinskou slavnost, která
se koná tent˘Ï den odpoledne pod Palackého vrchem. Mladí
náctiletí jsou vítáni 16. 11. veãer od 20 hod. v Páteãním klubu
s názvem Pevnost Oratoﬁ, kdy se uskuteãní soutûÏní noc na motivy známé pevnosti Boyard.
ZA SALESIÁNSKÉ ST¤EDISKO MLÁDEÎE
RADEK KOMÍNEK

ﬁejné knihovny. Knihovna Jiﬁího Mahena projekt realizovala
spoleãnû se sv˘m zﬁizovatelem Magistrátem mûsta Brna z finanãních prostﬁedkÛ Spoleãného regionálního operaãního programu strukturálních fondÛ Evropské unie a z rozpoãtu mûsta
Brna a státu.
IVETA KUBOVÁ, VEDOUCÍ POBOâKY

Kalendáﬁ akcí Salesiánského stﬁediska v listopadu:
3. 11. Hokejbalov˘ turnaj – pro druh˘ stupeÀ Z·
13. 11. Klubko: V˘roba lampiónkÛ – aktivita Klubu maminek
13. 11. Martinská slavnost – akce Klubu maminek, prÛvod
s lampiónky
16. 11. Páteãní klub: Pevnost Oratoﬁ
17. 11. Sobotní v˘let
25. 11. Puntíkované království – pﬁedstavení loutkového divadla
27. 11. Klubko: Malování na hedvábí s Jitkou Kotra‰ovou

U pﬁíleÏitosti zaãlenûní poboãky do automatizované knihovní sítû se zde konalo setkání pﬁedstavitelÛ na‰í radnice
s vedením z ústﬁedí Knihovny Jiﬁího Mahena v Brnû. Vedoucí
Ïabovﬁeské poboãky Iveta Kubová (vpravo) seznamuje pﬁítomné s ve‰ker˘mi novinkami.
Foto Petr Such˘

Poboãka Knihovny Jiﬁího Mahena pﬁipojena
âtenáﬁi poboãky KJM se v Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky
doãkali dal‰í v˘znamné modernizace, a to pﬁipojením do sítû
automatizovan˘ch knihoven. První kroky, které vedly k nové
podobû knihovny, byly zahájeny jiÏ v roce 2005 a 2006. Bûhem
rekonstrukce do‰lo k v˘mûnû podlahové krytiny, k roz‰íﬁení
prostor pÛjãovny
i ãítárny, a koneãnû i k novému
uspoﬁádání
nábytku a knihovního fondu. V leto‰ním roce byl
poﬁízen nov˘ obsluÏn˘ pult, kter˘
sv˘m citliv˘m ﬁe‰ením velmi dobﬁe
doplÀuje stávající
vybavení poboãky a vyhovuje nárokÛm moderních knihovnick˘ch a informaãních sluÏeb. Na rozhraní oddûlení pro dûti a dospûlé ãtenáﬁe vznikla dal‰í místa vhodná k posezení ãi odkládání knih nebo ãasopisÛ.
Nabídka knihovny byla zpestﬁena o hudební úsek, kde si
ãtenáﬁi mohou vybírat z nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ, k dispozici je mluvené slovo, jazz, lidová, populární i váÏná hudba.
Pﬁipojení k automatizované knihovní síti bylo tedy jedním
z posledních krokÛ, na které mnozí ãtenáﬁi jiÏ netrpûlivû ãekali.
Zaãlenûní do sítû umoÏní uÏivatelÛm vyuÏívat sluÏeb dal‰ích
provozÛ, které jsou online propojeny. Jedná se o provozy KobliÏná 4, Mahenova 8, nám. Svobody 15, Lány 3, Vondrákova
15, nám.SNP 33, Libu‰ina tﬁ. 27, Palackého 164, Jírova 2
a Stará Osada 15. Ve dnech 15.–29. 10. probûhlo pﬁipojení
dal‰í poboãky v Mûstské ãásti Brno-Vinohrady Velkopavlovická 25. Dal‰í v˘hodou je moÏnost prolongace a rezervace na
webov˘ch stránkách KJM, a to na adrese www.kjm.cz. S konkrétním postupem seznámí uÏivatele pracovnice poboãky. Propojení poboãky v na‰í mûstské ãásti bylo po technické stránce
ﬁe‰eno v rámci projektu Veﬁejn˘ pﬁístup obãanÛ ve Statutárním
mûstû Brnû k ‰irokopásmovému internetu prostﬁednictvím ve-

Na‰e jedovaté rostliny
Nyní, kdy nás v dobû vrcholící sezóny láká les k náv‰tûvû,
mÛÏeme zvlá‰tû v podhorsk˘ch luãinách nalézt rostlinu s ãern˘mi bobulemi podobn˘mi borÛvkám. Tyto plody patﬁí rostlinû
samorostlík klasnat˘ (Actaea spicata L.).
Je zajímavá i tím, Ïe ve
stﬁedovûku byla nepostradatelnou souãástí magick˘ch obﬁadÛ, které mûly
vést k nalezení pokladÛ.
O úspû‰nosti této procedury se uÏ historické prameny nezmiÀují.
Samorostlík je vytrvalá
bylina dosahující v˘‰ky aÏ
70 cm, vyrÛstá ze silného
ãernohnûdého
oddenku.
Stonek je pﬁím˘ a rozvûtven˘, listy jsou stﬁídavé,
dlouze ﬁapíkaté, trojãetnû speﬁené s v˘raznû ozuben˘m okrajem. Oboupohlavní drobné bílé kvûty jsou ve dlouze stopkat˘ch
hroznech, na jejichÏ koncích mohou b˘t kvûty s fialov˘m odstínem. Kvete od kvûtna do ãervence. Zajímavé je, Ïe jeho kvûty
jsou bez nektaru. Plodem jsou ãerné lesklé a vícesemenné bobule o prÛmûru aÏ 1 cm.
Celá rostlina obsahuje toxin protoanemonin, kter˘ dráÏdí
tkánû, se kter˘mi pﬁichází do styku. PoÏití plodÛ zpÛsobuje zvracení a prÛjem, pﬁi vût‰ích dávkách omámení aÏ delirium. Otravy
jsou v‰ak velmi vzácné, protoÏe celá rostlina nepﬁíjemnû zapáchá, coÏ je také dÛvodem toho, proã b˘loÏravci tuto rostlinu nekonzumují, takÏe u zvíﬁat nebyla otrava zaznamenána.
Okrasné zahradnictví pouÏívá vy‰lechtûné kultivary této rostliny jako trvalky, zvlá‰tû na skalniãkové záhony. Hodí se i pro pûstování ve stínu stromÛ a keﬁÛ, ale také pro ﬁez do bytu nejen
pro atraktivní kvûtenství, ale i pro dekorativní hrozny nápadnû
ãern˘ch bobulí.
ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC.

-7-

CVâ JabloÀka, VáÏení ãtenáﬁi,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
nabízí je‰tû volná místa v krouÏcích:
MEDVÍDEK - klub pro maminky s dûtmi
SLUNÍâKO - klub pro maminky s dûtmi (od 2,5 let).
PASTELKA - Malování a tvoﬁení pro maminky s dûtmi.
PALETKA - Malování a tvoﬁení pro dûti od pﬁed‰kolního vûku.
V¯TVARN¯ SVùT - (od 3. tﬁídy) Grafické techniky (mûdiryt, linoryt, tisk z plochy…), akvarel, olejomalba a náv‰tûvy v˘stav.
KERAMIKA - pro dûti
V¯TVARNÉ ST¤EDY - vitráÏe, pedig, batika, malování na sklo
a textil, keramika pro dûti
Vánoãní dílna 1. 12. 2007 od 14.00 do 17.00 hodin - vánoãní
ozdoby a pﬁáníãka, drobné dárky, adventní vûnce z chvojí. S sebou: pﬁezÛvky, pentle a svíãky na zdobení. Cena 50,- Kã
DDM Kominíãek, Vavﬁinecká 3, Brno-Komín
tel.: 541 223 639 (604 932 340), www.ddmhelceletova.cz
POHÁDKY Z HLÍNY - KrouÏek keramiky pro dûti od 5 let. Téma
pohádek, v˘roba loutek a mnoho dal‰ího.
HLÍ≈ÁâEK - keramické tvoﬁení pro rodiãe (babiãky) s dûtmi.
Dal‰í informace - ãas konání, cena atd. najdete na adrese
www.ddmhelceletova.cz

Základní umûlecká ‰kola,
Brno, Veveﬁí 133

zaãátek ‰kolního roku uÏ máme úspû‰nû za sebou. U nás je
nerozluãnû spjat se zaãátkem ãinnosti na‰eho tábornického oddílu Vlci. Staﬁí i noví ãlenové oddílu se kaÏdoroãnû po prázdninách schází, aby spoleãnû proÏili krásné chvíle u tradiãního slavnostního zahajovacího ohnû. Poãasí se i letos vydaﬁilo, a tak
nám odpoledne plné her, zpûvu, soutûÏí rychle ubûhlo. Na ﬁadu
pﬁi‰lo i vyhlá‰ení celoroãního bodování za minul˘ rok. Vítûzové
si odnesli zajímavé ceny a pak jsme slavnostní oheÀ ukonãili.
V‰ichni se mohou tû‰it
na dal‰í akce, v˘pravy
a
schÛzky,
které
chystáme.
Na první v˘pravu
jsme se vydali do Jihlavy
na oddílové hry bez hranic, které se konaly 24.28. 10. 2007. Nav‰tívili
jsme aquapark, jihlavské podzemí, ZOO, zahráli si spoustu her…
Pokud byste se rádi
dozvûdûli více, mÛÏete
nav‰tívit na‰e stránky
www.vlcibrno.cz, nebo
Vás rádi uvítáme v na‰í
klubovnû na adrese
Kroftova 108.
JAN JARKA, 11. PS VLCI

Tel.: 541 142 4411
e-mail: info@zusveveri.cz
www.zusveveri.cz <http://www.zusveveri.cz

Akce ochráncÛ pﬁírody
v listopadu 2007

Program na listopad:
15. 11. 2007
Slavnostní koncert, Kﬁi‰Èálov˘ sál, Stará
radnice v 18.00 hod.
30. 11. 2007
Slavnostní koncert, Malá snûmovní síÀ,
Dominikánská ul. 2, v 18.00 hod.

6. listopad – Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady. Exkurze do zahrádky paní Anny ·toãkové. Poﬁádá – Helena Vla‰ínová – Ekologická poradna Veronica – 542 422 750
21. listopad – Konference k soutûÏi studentsk˘ch prací o Ïivotním prostﬁedí (8.30 h.). Vyhlá‰ení v˘sledkÛ studentsk˘ch
prací probûhne v budovû KÚ Jihomoravského kraje. Poﬁádá ZO
âSOP Veronica pod zá‰titou Jihomoravského kraje – Hana
Chalupská – 542 422 757
30. listopad – Inspektor Koleno - divadlo A.I.D.S
Tû‰íme se na setkání s Vámi!
Aktuální informace o na‰ich akcích sledujte na
www.veronica.cz!

Ústav pﬁístrojové techniky AV âR, v.v.i.
Akademie vûd âeské republiky
poﬁádá

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí 2007
http://www.isibrno.cz/
Doba otevﬁení: ãtvrtek 8. listopadu 2007 od 9 do 17.45 hodin
pátek 9. listopadu 2007 od 9 do 15 hodin

SdruÏení rodiãÛ a pﬁátel Dûtského folklorního souboru
ISKERKA BRNO

Adresa: ÚPT AV âR, Královopolská 147, Brno-Královo Pole
Doprava: zastávka Skácelova, tramvaje ã. 12 a 13,
autobus ã. 84, 44, 67, 53, trolejbus ã. 30, smûr Královo Pole

vás srdeãnû zve na pﬁedvánoãní koncert

„Na lidovú noteãku“
v Kulturním centru SEMILASSO Brno-Královo Pole
Palackého tﬁída 126, Brno-Královo Pole

Tématické okruhy (laboratoﬁe):
• Elektronová mikroskopie - Environmentální elektronov˘ mikroskop
• Elektronová litografie - Elektronová litografie a syntetická holografie
• Speciální technologie - Svaﬁování elektronov˘m paprskem
• Nukleární magnetická rezonance - NMR tomograf, silná magnetická pole
• Nízké teploty a supravodivost - Vlastnosti kapalného hélia, kapalného
dusíku, jev supravodivosti, vlastnosti látek za velmi nízk˘ch teplot)
• Laserová technika - Silové pÛsobení svûtla na mikroobjekty a mikroorganismy, lasery a jejich aplikace

nedûle 25. 11. 2007 ve 14.00 hodin
úãinkují: Dûtské folklorní soubory, zastﬁe‰ené
SdruÏením pﬁátel folklóru v Brnû – dûtská sekce
Uskuteãnûní koncertu podpoﬁili:
Úﬁad Mûstské ãásti Brno-Královo Pole
firma Glanc s.r.o. – KC Semilasso
Folklorní sdruÏení âeské republiky, SdruÏení pﬁátel folklóru v Brnû
Dûtsk˘ folklorní soubor ISKERKA BRNO

Organizované skupiny prosíme, aby si s pﬁedstihem
rezervovaly termín na na‰ich internetov˘ch stránkách.
Kontakt: tel.: 541 514-232 (111), fax: 541 514-402

Vstupné: dospûlí 30,- Kã • dûti mají vstup zdarma
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Vystoupení BFS Beseda brnûnská
listopad a prosinec 2007

ZOO Brno

• 2. 11. 17.30 Latinská m‰e za zemﬁelé v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brnû - pﬁi m‰i svaté zazní REQUIEM W. A. MOZARTA
úãinkují: Brnûnsk˘ filharmonick˘ sbor Beseda brnûnská, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, sólisté. Varhany David Postráneck˘. ¤ídí
Petr Kolaﬁ. Vstup voln˘
• 7. 11. 19.30 Koncert v katedrále sv. Petra a Pavla v Brnû
A. DVO¤ÁK STABAT MATER - Brnûnsk˘ filharmonick˘ sbor Beseda
brnûnská, Orchestr katedrály sv. Petra a Pavla, sólisté. ¤ídí Petr Kolaﬁ. Pﬁedprodej vstupenek BKC Bûhounská 17, DONUM Petrov 9
• 18. 11. 17.00 Koncert v Podolí u Brna
AVE MARIA v tvorbû hudebních skladatelÛ - A. Vivaldi Magnificat
Úãinkují: Soprán Natalia Romanová. Mezzosoprán Naìa Bláhová. Brnûnsk˘ filharmonick˘ sbor Beseda brnûnská, Orchestr katedrály sv.
Petra a Pavla. ¤ídí Petr Kolaﬁ. Vstupné dobrovolné
• 25. 12. 19.30 Vánoãní koncert v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brnû. Jan Jakub Ryba: âeská m‰e vánoãní „HEJ MIST¤E“
Dómsk˘ smí‰en˘ sbor, Brnûnsk˘ filharmonick˘ sbor Beseda brnûnská, orchestr a sólisté, ﬁídí Petr Kolaﬁ
Pﬁedprodej vstupenek BKC Bûhounská 17, DONUM Petrov 9
• 1. 1. 2008 17.00 Novoroãní koncert v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brnû. Úãinkují: Soprán Naìa Bláhová, trubka Vlastimil Bialas, trombón Franti‰ek Jeﬁábek. Varhany Petr Kolaﬁ
Pﬁedprodej vstupenek BKC Bûhounská 17, DONUM Petrov 9

Pﬁedná‰ka v URBAN CENTRU BRNO, Meãová 5
dne 7. listopadu 2007 v 17.00 hodin
na téma: OhroÏené druhy zvíﬁat
- pﬁedná‰í Mgr. Jiﬁí Dobiá‰, zoolog-specialista brnûnské ZOO

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
LISTOPAD 2007
(pokud není uvedeno jinak, zaãátky v 19.30 hod.)

1. 11. 2007

VÁCLAV NECKÁ¤
a BACILY

2. 11. 2007
18.00 hod.

JI¤Í KOLBABA - Hawai - rajské ostrovy v Tichém
oceánu. Beseda se znám˘m cestovatelem a fotografem.

6. 11. 2007

IRSKÁ TANEâNÍ SHOW - MYSTERY OF THE DANCE
Dynamická a pÛsobivá taneãní show, ve které oÏívá
pﬁíbûh staré keltské legendy o lásce ãlovûka a víly.
Charakteristická irská hudba spojená s taneãní virtuozitou, práce nohou, strhující rytmus a údernost
irského stepu vytváﬁí dokonalou taneãní show.

7. 11. 2007

Swingové veãery v Rubínku s Gabrielou Koãí &
Jazz Company
Koná se v Rubínku - PoznaÀská 10, Brno-Îabovﬁesky

Program kina LUCERNA na LISTOPAD 2007
1.11.-7.11.
1.11.-4.11.
3.11.-4.11
3.11.-4.11.
5.11.
5.11.-7.11.
8.11.-9.11.
8.11.
9.11.-12.11.
10.11.-11.11.
10.11.-11.11.
12.11.-13.11.
13.11.-14.11.
14.11.
15.11.-17.11.
15.11.-16.11.
17.11.
17.11.-18.11.
18.11.- 19.11.
18.11.-21.11.
20.11.-22.11.
22.11.
23.11.-26.11.
22.11.
23.11.-25.11.
26.11.
24.11.-25.11.
24.11.-25.11.
26.11.-28.11.
27.11.
29.11.-30.11.
29.11.-2.12.
1.12.-2.12.
1.12.-2.12.
1.12.-2.12.

18:15
20:30
14:00
16:15
16:00
20:30
17:45
20:30
15:45 a 20:30
14:00
18:00
18:00
20:30
18:15
18:15
20:30
16:15 a 20:30
14:00
16:00 a 20:30
18:15
20:30
17:30
17:45
20:30
20:30
15:30
14:00
16:00
20:30
18:15
17:45
20:30
14:00
15:45
18:00

GYMPL
âR – komedie
FAUNÒV LABYRINT Mex./·p./USA – mysteriozní/sci-fi
ROBINSONOVI
USA, ã.dab. – anim.komedie
KRÁLOVNA
VB – drama
FAUNÒV LABYRINT Mex./·p./USA – mysteriozní/sci-fi
SKANDÁL
USA – drama
BABEL
USA/Mex. – drama
MEDVÍDEK
âR – komedie
MEDVÍDEK
âR – komedie
DIVOKÉ VLNY
USA,ã.dab. – anim.komedie
KUPEC BENÁTSK¯
USA/It. – drama/komedie
BÍLÁ MASAJKA
Nûm. – mil.drama
MEDVÍDEK
âR – komedie
PRAVIDLA LÎI
âR – drama
VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
TAJNOSTI
âR – drama
TAJNOSTI
âR – drama
RATATOUILLE
USA – anim.komedie
MEDVÍDEK
âR – komedie
TAJNOSTI
âR – drama
MEDVÍDEK
âR – komedie
EDITH PIAF
Francie – Ïivotopisn˘
EDITH PIAF
Francie – Ïivotopisn˘
ALL YOU NEED IS LAUGH âR – veãer studentského filmu
KRÁLOVSTVÍ
USA – thriller
TAJNOSTI
âR – drama
ARTUR A MINIMOJOVÉ
USA/Fr. – anim.pﬁíbûh
INTERVIEW
USA – drama
VÁ·E≈ A CIT
VB/USA – romant.drama
TAJNOSTI
âR – drama
ÎIVOTY TùCH DRUH¯CH
Nûmecko – drama
ZBOUCHNUTÁ
USA – komedie
DIVOKÉ VLNY
anim.komedie
VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
KRÁLOVNA
VB – drama

Brno, Minská 19, tel. 549 247 070, 605 282 438
www.kinolucerna.info
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15. 11. 2007 PETR MUK a p.m. band The best of tour 2007“
20. 11. 2007 NEZMA¤I - Kﬁest nového CD
22. 11. 2007 MRCHY aneb ¤ekni mi pravdu o své lásce
hrají: Dá‰a Bláhová, Dana Batulková, Nina Diví‰ková a Lenka Skopalová... o svûtû Ïen, kterému by
mohli muÏi rozumût. Mohlo by se zdát, Ïe je to divadlo pro Ïeny o Ïenách, ale nemylte se!
24. 11. 2007 KASKABÁL

Pﬁipravujeme:
2. 12. 2007

JAROSLAV UHLÍ¤ - Mikulá‰ská hodina zpûvu

4. 12. 2007

VYHAZOVAâI
hrají: Ondﬁej Brzobohat˘, Tomá‰ Racek/Ernesto
âekan, Antonín Duchoslav/Vojtûch Hájek, Petr
Vágner
Zmûna programu vyhrazena.

Pﬁedprodej vstupenek: KD Rubín, BKC - Bûhounská 17,
DÛm pánÛ z Lipé, Wolf Music - Dvoﬁákova 3,
Indies - Po‰tovská 2, Kudrna - podchod nádraÏí âD,
Akompas - ·tefánikova 51

Z galerie Ïabovﬁesk˘ch osobností
Rudolf Bohata - umûleck˘ dﬁevoﬁezbáﬁ
Kdo z Vás jste procházeli ulicí Eli‰ky Machové v Îabovﬁeskách, moÏná jste si v zahradû jednoho z rodinn˘ch domÛ pov‰imli dﬁevûné plastiky zobrazující Ïenskou postavu, která
s okolní keﬁovou v˘sadbou vytváﬁí harmonick˘ celek. Kdybyste
ve‰li do haly onoho domu, ocitli byste se v malé galerii dﬁevûn˘ch plastik, kter˘mi svÛj dÛm zkrá‰lil jeho obyvatel a umûlec,
kterého Vám chceme v rámci rubriky na‰ich zajímav˘ch osobností pﬁedstavit - pan Rudolf Bohata. A kdybyste mûli to ‰tûstí
jako já a pana Bohatu a jeho paní nav‰tívili na jejich chalupû to uÏ byste vÛbec nevûdûli, kam se podívat a co obdivovat nejdﬁíve. Krásnû zrekonstruovaná chalupa v jiÏních âechách v klidném koutû u lesa, interier, ale pﬁedev‰ím okrasná zahrada citlivû
doplnûná drobn˘mi i vût‰ími dﬁevûn˘mi plastikami vypovídají
o vkusu a estetickém cítûní majitelÛ. Ale hlavnû o talentu, píli
a umûleckém nadání pána domu.
„Neumím sedût s rukama zaloÏen˘ma“, ﬁíká pan Bohata. Staãilo pohlédnout do pracovního pﬁístﬁe‰ku a bylo jasné, Ïe mluví
pravdu - mezi rozliãn˘mi nástroji a kusy je‰tû surového dﬁeva ãekala na své dokonãení rozsáhlá plastika kapliãky. Pﬁi pﬁíjemném
posezení u zahradního stolu - ve spoleãnosti dobráckého dﬁevûného vodníka - jsem mûla pﬁíleÏitost pana Bohatu trochu vyzpovídat.
Pan Ing. Rudolf Bohata je pÛvodním povoláním technik. Vystudoval strojní inÏen˘rství. V mládí se jako kaÏd˘ chlap zajímal
o auta a motory a o své budoucí v˘tvarné dráze je‰tû nemûl tu‰ení. Geny zdûdûné po otci - architektovi a autorovi krásn˘ch
obrazÛ - se zaãaly probouzet, kdyÏ pan Bohata pracoval jako
projektant ve v˘robû keramiky. V té dobû se zaãal zajímat
o hlínu. A zde mohl uplatnit své technické vzdûlání a zruãnost sám si vyrobil keramickou pec i hrnãíﬁsk˘ kruh. Jeho v˘tvory byly
autorské v pravém slova smyslu, neboÈ mimo vlastnoruãnû vyrobeného strojního zaﬁízení sám vytváﬁel i glazury. Vztah ke keramice zdûdila i dcera pana Bohaty Markéta.
Od keramiky pﬁe‰el Rudolf Bohata k dﬁevu a jak to tak jiÏ
v jeho umûlecké dráze bylo zvykem, nejprvé si svépomocí zajistil technické vybavení - na vlastnoruãnû vyrobeném soustruhu
vytváﬁel drobná soustruÏená dílka. Od soustruÏení pﬁe‰el k ruãnímu vyﬁezávání a v tom se umûlecky naplno na‰el. Jeho rukama pro‰ly snad v‰echny dostupné druhy dﬁeva. Pracuje s dﬁevem dubov˘m, bukov˘m, lipov˘m, s dﬁevem ovocn˘ch stromÛ tﬁe‰nû, jablonû, ‰vestky. Obvykle nesahá po dﬁevu s jiÏ konkrétním
zámûrem,
n˘brÏ
pﬁesnû naopak. Uchopí kus
dﬁeva, zkoumá tvar, barvu
a dﬁevûn˘ ‰palík se v jeho
rukou postupnû zaãne pﬁemûÀovat v rybku, v ptáãka,
v misku. Nebo tﬁeba v roztomilého trpaslíka s lucernou, kter˘ rovnûÏ zdobil
jeho zahradu a kter˘ se tak
v˘raznû odli‰oval od jin˘ch
zahradních trpaslíku - sádrov˘ch oblud.
Kromû vlastní fantazie
se pan Bohata inspiruje
i díly slavn˘ch umûlcÛ. Tak
vznikla plastika Salome
podle Gustava Klimta,
plastika ‰lechtice inspirovaná
dílem
Albrechta
Dürera a mnoho dal‰ích.
Vytváﬁí drobné figurální
plastiky, závûsné dﬁevo-

ﬁezby i velké skulptury. Své dílo
pﬁedstavil v létû t.r. na v˘stavû v reprezentaãních prostorách nové budovy Brnûnsk˘ch plynáren. Jeho
tvorba je zastoupena v Ïabovﬁeské
Galerii-i na Horovû ulici, od listopadu bude vystavena i v umûleckém atelieru Ama v Galerii na Orlí.
Rudolf Bohata je ãlenem SdruÏení
umûlcÛ Moravy a Slezska, které
pﬁipravuje pﬁedvánoãní v˘stavu
umûleck˘ch dûl od 3. 12. do 19. 12.
2007 v Letovicích u Brna. I zde budou pﬁedstaveny dﬁevoﬁezby
Rudolfa Bohaty - jen tak pro potû‰ení nebo i pro radost pod vánoãním stromkem.
IVETA FI·EROVÁ

Folt˘n – ve správn˘ ãas na správném místû
Moravská
galerie
v Brnû pﬁipravila na zimní
mûsíce leto‰ního roku
rozsáhlou retrospektivní
v˘stavu Franti‰ka Folt˘na
(1891–1976),
jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích malíﬁÛ spjat˘ch s Brnem.
Folt˘novy obrazy mají své
místo ve vût‰inû dlouhoFranti‰ek Folt˘n, Îabovﬁesky 1950-52
dob˘ch expozic ãesk˘ch olej, plátno, 90 x 120 cm
muzeí umûní. Souãástí
rozsáhlého projektu, kterému pﬁedcházely více neÏ dva roky pﬁíprav, je nejen velká v˘stava, ale i obsáhlá publikace s vÛbec prvním soupisem Folt˘nova díla.
Franti‰ek Folt˘n - 16. listopadu 2007 – 17. února 2008
MORAVSKÁ GALERIE V BRNù www.moravska-galerie.cz
PraÏákÛv palác, pﬁízemí + první patro

Pozvánka na v˘stavu
Galerie-i, Horova 8, Brno-Îabovﬁesky, Vás zve na v˘stavu obrazÛ:
Jiﬁí Kristen - Toulky Vysoãinou.
V˘stava bude zahájena volnû pﬁístupnou vernisáÏí v pondûlí 5. 11.
2007 v 17.00 hod. Dále bude pﬁístupna ve dnech 6.-16. 11. 2007
v dobû od 10-13 a 14-17.30 hod.
Náv‰tûvníci jsou srdeãnû vítáni.

Studio IN v listopadu
„S úsmûvem“ vystavuje své obrazy malíﬁ, ilustrátor, filmaﬁ, ale
také ‰pr˘maﬁ Ladislav Pálka (1945). Od roku 1974 pracoval ve
filmov˘ch ateliérech ve Zlínû ve skupinû Hermíny T˘rlové jako
v˘tvarník, animátor, reÏisér a scénárista mnoha veãerníãkÛ. Autorsky se
podílel na nûkter˘ch dílech oblíbeného seriálu Pat a Mat. Poprvé
v Brnû se pﬁedstaví ve Studiu IN,
Minská 65. K dispozici budou m.j.
i kalendáﬁe autorem podepsané.
V˘stava potrvá do konce listopadu, otevﬁeno je dennû od 13 do
19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstup je voln˘.
-RED-
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Evropská úroveÀ plavcÛ PVK Brno
Plaveck˘ veteránk˘ klub Brno, kter˘ má sídlo v Îabovﬁeskách, se zúãastnil XI. Mistrovství Evropy masters v plavání konaného ve Slovinsku od 28. 8. do 2. 9. 2007. Závodníci PVK Brno nastoupili v nejsilnûj‰í sestavû, a tak získali
celkem v jednotlivcích 3 zlaté, 10 stﬁíbrn˘ch a 3 bronzové
medaile. Ve ‰tafetách se umístili tﬁikrát na druhém místû.
Nejúspû‰nûj‰í byl podle oãekávání svûtov˘ rekordman Jan
Ziegler, kter˘ ve sv˘ch kategoriích získal 3 zlaté medaile, a to na
100 m mot˘lek, 100 m prsa a 100 m znak, dále je‰tû získal
stﬁíbro a bronz.
Se dvûma stﬁíbrn˘mi a jednou bronzovou se ve sv˘ch disciplinách pﬁekvapivû umístil Vladimír ¤epka. Dvû stﬁíbrné medaile
získaly Jarmila ¤ebíãková a RÛÏena Vymazalová. S jednou
stﬁíbrnou medailí se mohou pochlubit Franti‰ek Pokorn˘, Rudolf
·merda a Jiﬁí Stejskal a bronzovou Irena Bártová.

Mistrovství Evropy masters je pro plavce seniory jednou za
dva roky vÏdy vyvrcholením závodní ãinnosti. Tentokrát se mistrovství zúãastnilo 4 230 plavcÛ z celé Evropy. Jako vÏdy mûlo
nejsilnûj‰í zastoupení Nûmecko, kde plavci-senioﬁi mají pro svou
sportovní ãinnost vytvoﬁeny v˘borné podmínky.
Pﬁesto plavci z PVK Brno nezÛstali ve sv˘ch kategoriích pozadu. Získali nejvíce medailí z deseti ãesk˘ch plaveck˘ch klubÛ.
Pﬁes tyto nesporné úspûchy není seniorské plavání finanãnû
podporováno plaveck˘m svazem âSTV, a tak si oddíly masters
musí hledat své sponzory jinde.
JARMILA ¤EBÍâKOVÁ, P¤EDSEDKYNù KLUBU

I
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ROSNIâKA
Vás zve k pﬁíjemnému posezení v intimním prostﬁedí
Otevﬁeno St-So od 18.30 hod.

Sobotní Oldies diskotéka
Du‰ana Mrázka (od 21 do 03 hod.)
• Salonek pro 25 osob. Vhodné pro promoce, svatby, rodinné
veãírky apod. (Pro akce sleva 10 %)
• V˘bûr z 80 druhÛ jídel (tûstoviny, steaky, mexická)
• ·irok˘ v˘bûr vín (âejkovice, Valtice, Spielberg, Tanzberg)

Jana Neãase 1
Telefon: 549 240 160, 605 710 291
KOUPÍM BYT v OV, DB 3+1 v Brnû,
nejlépe v Îabovﬁeskách. Tel.: 603 555 931

WINDBAZAR
Tábor 32a, BRNO-Îabovﬁesky
Prodej lyÏí a snowboardÛ
PÛjãovna - dûtsk˘ch setÛ 1.500,-/sezóna
Akce - dûtské lyÏe = lyÏáky zdarma
Snowboard+boty = vázání zdarma

Domácí dílna
- zahradnické potﬁeby
- dﬁevûné li‰ty, hranoly
- nástroje, náﬁadí
- nábytkové kování, garn˘Ïe
- spojovací materiál
- tmely, ﬁetûzy, lepidla
- koÏenka, ubrusy, tapety
- sololit, pﬁekliÏka
- molitan, juta

• Horova 13
tel.: 603 540 263
• Veveﬁí 21, 603 540 228
• Gajdo‰ova 14, 515 540 704

www.cupakdomdilna.cz

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

VYMùNÍM OB 3+1 v Jeseníku za OB 2+2,
pﬁíp. 1+1 v Îabovﬁeskách. Tel.: 731 338 103,
e-mail: stepan.ok@centrum.cz

STAROÎITNOSTI BAZAR
·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

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

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

opravy staroÏitného nábytku
P¤ÍJEM INZERCE
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

C U PÁ K

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

NABÍZÍM ÚKLID VA·EHO DOMU, BYTU,
KANCELÁ¤E. PRAVIDELNù I JEDNORÁZOVù
TEL.: 732 363 414

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

- 11 -

SIMPLY CLEVER

RADĚJI TOMU VĚŘTE:
K NOVÉMU VOZU ŠKODA
ROOMSTER DOSTANETE
KARTU NA BENZIN
V HODNOTĚ 20 000 Kč

NĚKTERÉ SÁZKY SE NEVYPLÁCEJÍ

Můžete ji využít také na nákup
dalšího zboží a služeb na čerpacích
stanicích. Vyberte si například verzi
Roomster Style vybavenou mimo
jiné klimatizací Climatic, centrálním
zamykáním, čtyřmi airbagy, ABS,
palubním počítačem a tónovanými
skly. Při využití originálního
financování od ŠkoFINu si odvezete
navíc sadu zimních kol zdarma.
Navštivte nás proto co nejdříve,
těšíme se na Vás.
Nabídka platí do 31. října 2007

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Roomster: 5,1–7,0 l/100 km, 135–167 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

MASÁÎE A EPILACE - KOSMETIKA - V¯KLAD Z KARET
KADE¤NICTVÍ - INFRASAUNA - PEDIKÚRA - SOLARIUM
ÎABOV¤ESKY, MUâEDNICKÁ 26 • TEL.: 541 210 388, 603 424 401

ZdeÀka Jonesová Buãková – PERMANENTNÍ MAKE-UP
✹ oboãí 3900,- Kã
Ceny jsou
✹ oãní linky spodní + horní 3900,- Kã
vãetnû
jedné korekce
✹ rty kontura 3900,- Kã

www.sweb.cz/studiomacon

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

Jízda Brno/1 osoba 100,- Kã
Jízda mimo Brno 8,- Kã/1 km
Prosíme o zapÛjãení fotografií z pÛvodních Îabovﬁesk.
Za 50% slevu na jízdném po Brnû.

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.

