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·kola Sirotkova slaví
V leto‰ním roce slaví Základní ‰kola Sirotkova 100. v˘roãí
zﬁízení. Dûjiny této ‰koly se v‰ak zaãaly odvíjet jiÏ dﬁíve.
V roce 1905 koupila obec pozemek o v˘mûﬁe 4060 m2, aby
vyﬁe‰ila problém s narÛstajícím poãtem dûtí. Pﬁes poãáteãní
peripetie rozhodl dne 22. dubna 1908 obecní v˘bor Îabovﬁesk
o zﬁízení mû‰Èanské ‰koly pro chlapce a dívky. Poãet dûtí v‰ak
nadále narÛstal, a tak bylo v roce 1910 pﬁistavûno kﬁídlo do
dne‰ní ulice Královy.
BohuÏel obû svûtové války zasáhly nepﬁíznivû do Ïivota
‰koly. Za první svûtové války byla ‰kola zabrána k vojensk˘m
úãelÛm, v roce 1944 zde byla zﬁízena nemocnice a Ïáci rozdûleni do Komína a Jundrova. Po válce ‰kola slouÏila je‰tû
krátce jako lazaret Rudé armády a po nutn˘ch opravách se
koncem roku 1945 vrátil ‰kolní Ïivot opût do prostor tak zvané
Horní ‰koly.

·kolou po dobu její existence pro‰lo jiÏ nûkolik generací
dûtí nejen z Îabovﬁesk, ale také z Komína, Jundrova, Bystrce,
Rozdrojovic a Jinaãovic.
Stejnû jako moji pﬁedchÛdci byli nuceni ﬁe‰it roz‰iﬁování
‰koly vlivem poãtu ÏákÛ, i Mûstská ãást Brno-Îabovﬁesky pﬁistoupila v letech 2000-2003 k nároãné rekonstrukci ‰koly. Celková rekonstrukce sice pﬁesáhla ãástku 70 mil. Kã, av‰ak byly
to peníze „dobﬁe investované“. Pﬁistoupilo se k vyuÏití dosud
opomíjen˘ch prostor podkroví a suterénu a ‰kola získala moderní v˘raz 3. tisíciletí.
Vûﬁím, Ïe takto zmodernizovaná bude slouÏit dal‰ím generacím ÏákÛ a kantorÛ, a to nejménû dal‰ích 100 let. VÏdyÈ
známé „·kola základ Ïivota“ není jen plan˘m rãením, n˘brÏ
skuteãností. ·kola bude vÏdy utváﬁet a formovat dûti a mládeÏ pro následující Ïivot. A to jde jen v kvalitní ‰kole s kvalitním kolektivem pedagogÛ. A to Základní ‰kola Sirotkova rozhodnû je.
VÁ· STAROSTA

Ministr dopravy symbolicky záhájil
dal‰í etapu v˘stavby VMO
V úter˘ 14. ﬁíjna zavítala na Ïabovﬁeskou radnici vzácná náv‰tûva. Delegace hostÛ v ãele s ministrem dopravy âR Ale‰em
¤ebíãkem, pﬁedstaviteli Statutárního mûsta Brna, Brnûnsk˘ch
komunikací a.s. a dal‰ích spolupracujících firem a vedení Ïabovﬁeské radnice slavnostním poklepem na základní kámen
symbolicky zahájila stavbu s názvem „Silnice I/42 Brno, Îabovﬁesky, mosty“. Cílem této stavby, která je souãástí Velkého
mûstského okruhu, je rekonstrukce mostu Fanderlíkova - Horova a úprava parkovacích ploch pod mostem na Horovû a rekonstrukce opûrn˘ch a protihlukov˘ch zdí po trase VMO mezi
Fanderlíkovou a Luãní.

které zaznûlo z úst starosty Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky Mgr.
Ale‰e Kvapila.
Dále se ujal slova dal‰í host prof. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc.,
kandidát do Senátu Parlamentu âR za KDU-âSL a seznámil pﬁítomné se sv˘m volebním programem. Uvedl i pﬁíklady dﬁívûj‰ích
úspû‰n˘ch aktivit, zejména ve funkci pﬁedsedy komise dopravy
Rady mûsta Brna.
Pﬁítomní byli dále seznámeni s pﬁípravou a programem
7. sjezdu SDâR, kter˘ se uskuteãnil v Praze dne 16. 10. 2008.
Poté následovala volná zábava. K dobré náladû pﬁispûlo i hudební vystoupení skupiny Jiﬁího Bartla Brnûnská heligonka.
Na ‰kodu byla pouze nízká úãast seniorÛ. Doufáme, Ïe se
stalo pouze nedopatﬁením, Ïe se na‰e pozvánka neobjevila vãas
v Îabovﬁeském zpravodaji. Snad se pﬁí‰tû dostaví i dal‰í zájemci
z DomovÛ pro seniory na Vychodilovû a v Táboﬁe.
Dal‰í setkání by se mûlo uskuteãnit v úter˘ 18. listopadu od
15.00 hod. v salonku ã. 1 v Rubínku.
V¯BOR SDâR M.O. BRNO-ÎABOV¤ESKY

Dárek ke Dni seniorÛ
Zlaté slunce vykouklo z mrakÛ a usmálo se na staré lidi nastupující do pﬁipraven˘ch minibusÛ pﬁed vchodem do Domova
pro seniory v Îabovﬁeskách na Vychodilovû. „Turisté“ o holích,
berliãkách a nûkteﬁí s vozíkem, kter˘m pomohl mimo zamûstnancÛ také ﬁeditel domova. Pan ﬁeditel také tento v˘let spolu
se sv˘m t˘mem zorganizoval. Bylo nás asi padesát. KdyÏ jsme
byli v‰ichni podle citlivého plánu usazeni ve ãtyﬁech minibusech, vyjeli jsme smûrem k pﬁehradû. Krásné scenerie hradu
Veveﬁí tyãící se nad srázem pﬁehrady, pablesky slunce na hladinû vody, kterou brázdily dva bílé parníãky a dvû ãerné
kachny, to v‰echno nás staré lidi okouzlilo, jakoÏ i pohled na
okolní, podzimními barvami zbarvené lesy, svítící okr, rudá
‰kumpa, vínové listy a syrová vÛnû podzimu! VÏdyÈ ve stereotypu Ïivota starého nemocného ãlovûka, zﬁídka pﬁekroãiv‰ího
bránu domova, je taková zmûna úplná nádhera! Po prohlídce
nádvoﬁí hradu Veveﬁí jsme v˘let zakonãili v restauraci „Na Rakovci“, kde nás jiÏ ãekalo osvûÏující poho‰tûní.
Byl to v˘let, za
kter˘ jsme vdûãni
a dûkujeme touto cestou na‰emu panu ﬁediteli, PhDr. Petru Nûmcovi, CSc. a v‰em
pracovníkÛm, kteﬁí se
svou pomocí na nûm
podíleli. Díky tedy za
ten mil˘ dar – za obûtavost a trpûlivost, kterou jste pro nás mûli!
Za v‰echny úãastníky v˘letu – klienty
Domova pro seniory
ANNA
KOP¤IVOVÁ
Foto Petr Such˘

Pozvánka

Setkání ke Dni seniorÛ
Dne 2. ﬁíjna 2008 se uskuteãnilo na‰e první setkání ke Dni seniorÛ. Akci uspoﬁádal Svaz dÛchodcÛ âR o.s. – místní organizace Brno-Îabovﬁesky v domû spolkov˘ch aktivit Rubínek na ul.
PoznaÀské.
Úvodní slovo pronesl pﬁedseda místní organizace pan Petr
Kalábek, kter˘ v‰echny pﬁítomné pﬁivítal a souãasnû pﬁedstavil
pﬁítomné hosty. Následovalo pozdravení a pﬁání úspû‰né práce,
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Srdeãnû zveme veﬁejnost na Den otevﬁen˘ch dveﬁí,
kter˘ se uskuteãní v pondûlí 24. listopadu. V dobû od 9.00
do 16.00 hodin si mÛÏete prohlédnout a seznámit se s provozem obou na‰ich budov – DS Vychodilova 20 a DS Tábor
22. Rádi uvítáme v‰echny zájemce o náv‰tûvu na‰eho zaﬁízení.
PHDR. PETR NùMEC, ¤EDITEL

• souhlasila s bezplatn˘m pronájmem nebytov˘ch prostor v bu-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 41. jednání Rady MâÎ
konaného v mimoﬁádném termínu 17. záﬁí 2008
Rada:
• souhlasila se znûním smlouvy o dílo s firmou STAVOS LP
spol. s r.o. na v˘mûnu vstupních dveﬁí domÛ Pod Ka‰tany 517
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek jako zhotovitele v˘mûny oken a vstupních dveﬁí domÛ Zborovská 28, 30 firmu
PÛdy Brno, s.r.o.
• souhlasila se znûním Dodatku ã. 1 s firmou STAVOPROJEKTA, stavební firma, a.s. na v˘mûnu stávajících oken za
plastová v bytovém domû VoronûÏská 3
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek jako zhotovitele
opravy havarijního stavu leÏaté kanalizaãní pﬁípojky pﬁed domem na ul. Kounicova 73 firmu STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
• souhlasila s provedením víceprací pﬁi opravû bytového domu
Kallabova 29 I. etapa
Informace z 42. jednání Rady MâÎ,
konaného dne 1. ﬁíjna 2008

dovû M· Fanderlíkova 9a ve ‰kol. roce 2008/2009 pro v˘uku
angliãtiny
• souhlasila s pronájmem nebytov˘ch prostor v budovû M· Beru‰ka, Plovdivská 6 ve ‰kol. roce 2008/2009 pro v˘uku angliãtiny
• souhlasila se stanovením v˘‰e nájemného ve ‰kolnick˘ch bytech pro rok 2009
• souhlasila s nav˘‰ením IPP oproti platnému ÚPmB z hodnoty
0,2 na novou hodnotu 0,7 na pozemcích p.ã. 5267, 5268
a 5269 za úãelem v˘stavby obytného souboru
• souhlasila s v˘stavbou polyfunkãního objektu v místû stávajícího nákupního stﬁediska Perla na nám. Svornosti 6
Informace ze 43. jednání Rady MâÎ
konaného v mimoﬁádném termínu 15. ﬁíjna 2008
Rada:
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek jako zhotovitele v˘-

mûny stávajících dﬁevûn˘ch oken za plastová na domû VoronûÏská 9 firmu STAVOPROJEKTA, a.s.
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek jako mandatáﬁe pro
v˘kon TDI na regeneraci bytového domu Vychodilova 11
firmu JM Realing s.r.o.
(Q)

Rada:
• souhlasila s v˘povûdí z nájmu bytu ã. 26, Pod Ka‰tany 22

v souladu s ust. § 711, odst. 2, písm. b) obãanského zákoníku
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 4877/4, zahrada
o v˘m. 627 m2 a p.ã. 4877/5, zast. plocha o v˘m. 23 m2 na
dobu neurãitou
• na základû usnesení Rady mûsta Brna R5/053 ze dne 5. 2.
2008 stanovila pro rok 2009 max. v˘‰i nájemného pro novû
pronajaté byty svûﬁené do správy MâÎ na 90,- Kã/m2/mûsíc.
Maximální v˘‰e nájemného pro novû pronajímané byty se
bude t˘kat voln˘ch bytÛ zveﬁejnûn˘ch k pronájmu poãínaje
datem 2. 10. 2008
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z. pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 8, Kounicova 69
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 37, Vychodilova 12 a bytu ã. 6, Vychodilova 12
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 5, Minská 32 a bytu ã. 7, Vltavská 8
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 42, VoronûÏská 6 a bytu ã. 4, âerného 31
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 66, VoronûÏská 9 a bytu ã. 5, Helfertova 7d
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 65, VoronûÏská 2 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 51, VoronûÏská 3 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 10, VoronûÏská 9 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 16, Jindﬁichova 6 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 14,
E. Machové 53 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 8, Pod Ka‰tany 7 na
dobu urãitou
• souhlasila se znûním smlouvy o dílo s firmou PÛdy Brno na
v˘mûnu oken a vstupních dveﬁí domu Zborovská 28, 30
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek jako zhotovitele regenerace bytového domu Vychodilova 11 firmu KOMFORT, a.s.
• souhlasila se znûním dodatku ã. 1 s firmou RENAS, spol.
s r.o. na regeneraci bytového domu Vychodilova 7
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 9/2008
• souhlasila s poskytnutím finanãního daru Klubu sportovní
gymnastiky Moravská Slavia Brno na zaji‰tûní úãasti J. Hlavové, reprezentantky MâÎ na mezinárodních gymnastick˘ch
závodech

V˘sledky voleb 2008 v Îabovﬁeskách
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
V Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky se z celkového poãtu
17.559 oprávnûn˘ch voliãÛ voleb do Zastupitelstva Jm kraje
zúãastnilo 8.848 voliãÛ (tento údaj uvádí poãet odevzdan˘ch
platn˘ch hlasÛ), coÏ pﬁedstavuje 50,39 %. Nejvíce platn˘ch hlasovacích lístkÛ zpracovával okrsek ã. 82 (452 platn˘ch hlasÛ)
a nejménû okrsek 85 (234 platn˘ch hlasÛ).
V˘sledky:
1. místo âSSD
2.906 hlasÛ (32,84 %)
2. místo KDU-âSL
2.137 hlasÛ (24,15 %)
3. místo ODS
2.009 hlasÛ (22,71 %)
4. místo KSâM
800 hlasÛ ( 9,04 %)
5. místo Strana zelen˘ch
496 hlasÛ ( 5,61 %)
Senát Parlamentu âR
Volebních lístkÛ do Senátu Parlamentu âR se v Ïabovﬁesk˘ch okrscích zpracovávalo celkem 8.578, coÏ pﬁedstavuje volební úãast 48,86 %. Nejvíce platn˘ch hlasÛ se se‰lo v okrsku
ã. 82 (435 platn˘ch hlasÛ), nejménû v okrsku 85 (228 platn˘ch
hlasÛ).
V˘sledky:
1. místo prof. MUDr. Milo‰ Janeãek
2.695 hlasÛ (31,42 %)
2. místo RNDr. Petr DuchoÀ
2.497 hlasÛ (29,11 %)
3. místo prof. RNDr. Jiﬁí Zlatu‰ka
1.757 hlasÛ (20,48 %)
4. místo RNDr. Daniel Boreck˘
766 hlasÛ ( 8,93 %)
5. místo prof. Ing. Zdenûk Kolíbal, CSc. 654 hlasÛ ( 7,62 %)
6. místo Mgr. Eli‰ka Kováﬁová
209 hlasÛ ( 2,44 %)
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Pozvánka na Adventní setkání u kapliãky
Také v leto‰ním roce slavnostnû otevﬁeme adventní ãas rozsvícením vánoãního osvûtlení v Ïabovﬁesk˘ch ulicích. Tato událost b˘vá kaÏdoroãnû spojena s pﬁátelsk˘m setkáním obãanÛ
u kapliãky na Burianovû námûstí. Letos se Adventní setkání
u kapliãky uskuteãní ve ãtvrtek 4. prosince v 16.00 hodin. Do
pﬁedvánoãní nálady nás uvede krojovaná hudba Damboﬁanka
z Damboﬁic s pásmem koled. Vzácn˘m hostem programu bude
Brnûnsk˘ filharmonick˘ sbor Beseda brnûnská. Pro radost mal˘ch i velk˘ch náv‰tûvníkÛ bude pﬁítomno Ïivé zvíﬁátko zapÛjãené
brnûnskou zoologickou zahradou. Na místû bude moÏno zakoupit teplé i studené nápoje, svaﬁené víno a malé obãerstvení.

Aktuálnû ze staveb VMO na území
Mâ Brno-Îabovﬁesky
VáÏení obãané,
rádi bychom Vám prostﬁednictvím Îabovﬁeského zpravodaje
poskytli aktuální informace o postupu prací na v˘stavbû Královopolského tunelu.
Celá stavba, jejíÏ oficiální název je „Silnice I/42 Brno, VMO
Dobrovského“, je pﬁi své souãasné realizaci rozdûlena na tﬁi
dílãí staveni‰tní plochy.
Samotná raÏba Královopolského tunelu – dvou tunelov˘ch
tubusÛ – je realizována ze staveni‰tû v prostoru mezi ulicemi
Podûbradova a Ko‰inova v Brnû-Královû Poli. Postup raÏby je
zﬁejm˘ z pﬁiloÏen˘ch fotografií. Na stavbû Tunelu ã. I, kter˘
vede pod ulicí Dobrovského, byly práce zahájeny v mûsíci
dubnu 2008. V souãasné dobû se raÏba nachází mezi domy
Dobrovského 7 a 10. Pokud se t˘ká Tunelu ã. 2 vedeného pod
ulicí Pe‰inovou, raÏba byla zahájena v lednu 2008 a v souãasné dobû se ãelba tunelu nachází pﬁed ulicí Slovinskou. Pravidelnû lze informace o postupu raÏby sledovat na internetov˘ch stránkách spoleãnosti Brnûnské komunikace a.s., a to na
adrese www.bkom.cz.

Druhé staveni‰tû se nachází nad ulicí Slovinskou, kde na v˘stavbû technologického centra tunelu probíhá hloubení stavební jámy pro budoucí vestavbu slouÏící provozu tunelu (ventilátory, trafostanice, v˘tah, únikov˘ prostor...). V této oblasti –
pﬁedev‰ím ve vnitrobloku ulic Palackého tﬁída, Dobrovského,
Slovinská, Pe‰inova – jsou také provádûny tzv. kompenzaãní
injektáÏe, spoãívající ve vyhloubení startovacích ‰achet slouÏících pro injektování vodorovn˘mi vrty do podzákladí bytov˘ch
domÛ. Tato metoda bude pouÏita v pﬁípadû negativní odezvy
daného území na postupující raÏbu.
Tﬁetí rozsáhlou ãástí stavby je staveni‰tû mezi ulicí Hradeckou a Luãní, kde byla provedena demolice ãásti mostu Hradecká, mostu na ulici Korejská, lávky pro pû‰í a probíhají zde

stavební práce na budoucích opûrn˘ch zdech, galeriích a mostech. V prostoru staveni‰tû kﬁiÏovatky Hradecká x Îabovﬁeská
byla uvedena do provozu provizorní komunikace, po které
bude vedena veﬁejná doprava po celou dobu stavby, ãímÏ dojde k minimálnímu vyuÏítí dﬁíve plánovan˘ch objíÏìkov˘ch tras
– po ulicích Královopolská a Luãní. Do provozu byla také uvedena provizorní lávka pro inÏen˘rské sítû mezi ulicemi Záhﬁebská a VoronûÏská, která byla dodateãnû pﬁizpÛsobena i pro
pû‰í provoz. Samostatnou ãástí tﬁetího staveni‰tû je v˘stavba
kﬁiÏovatky Královopolská–Hradecká, která byla zahájena
v srpnu 2008. Hlavní ãást této kﬁiÏovatky bude realizována v letech 2009-2010. V˘stavba bude probíhat ve tﬁech etapách pﬁi
zachování provozu veﬁejné dopravy. V této souvislosti bude na
ulici Královopolská v období od 4. listopadu do 13. prosince
2008 doãasnû nahrazen provoz trolejbusÛ autobusovou dopravou. K dal‰í v˘luce trolejbusové dopravy dojde od 1. bﬁezna
2009 – tentokrát na dobu podstatnû del‰í – a to do poloviny
roku 2011, kdy bude celá kﬁiÏovatka jiÏ pﬁed dokonãením. Ve
své definitivní podobû bude kﬁiÏovatka mimoúrovÀová s tím, Ïe
spodní ãást ﬁízená svûtelnou signalizací bude vyuÏívána pﬁedev‰ím pro místní provoz a doprava tranzitní bude vedena po
dvou nov˘ch mostech.
Dal‰í související stavbou Velkého mûstského okruhu, která
byla dne 14. 10. 2008 zahájena slavnostním poklepáním základního kamene, je „Silnice I/42 Brno, Îabovﬁesky, mosty“.
Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu Fanderlíkova a Horova, opûrn˘ch a protihlukov˘ch zdí v celé trase VMO mezi ulicí
Fanderlíkovou a Luãní a dále o úpravu souvisejících ploch pod
mostem na ulici Horova.
Chápeme, Ïe v˘stavba probíhající v bezprostﬁední blízkosti
obytné zóny je ãasto nároãn˘m zásahem do Ïivota Vás, obyvatel území dotãeného realizací jednotliv˘ch objektÛ v˘‰e uveden˘ch staveb. I kdyÏ ne vÏdy lze – vlivem probíhající stavební
ãinnosti – zajistit takov˘ komfort bydlení, na kter˘ jste zvyklí, vûﬁíme, Ïe díky trpûlivosti a vzájemné spolupráci budou obû díla
úspû‰nû zrealizována.
Závûrem je na místû tûm z Vás, jichÏ se prÛbûh stavebních
prací bezprostﬁednû dot˘ká, vyjádﬁit podûkování za trpûlivost,
kterou dennû projevujete.
BRNùNSKÉ KOMUNIKACE A.S.

Organizace dopravy u podchodu Luãní
V souãasné dobû probíhá 2. etapa dopravních opatﬁení.
V druhé etapû budou provádûny tyto stavební práce: provedení
v˘kopÛ, v˘stavba nové opûrné zdi, zásypy, nová konstrukce
vozovky místní komunikace k nám. Svornosti.
Dopravní opatﬁení:
Podchod bude v provozu, v˘chod z podchodu smûrem k ul.
Zborovská po provizorním chodníku. PrÛchod chodcÛ po místní
komunikaci k nám. Svornosti nebude moÏn˘ – obchÛzí trasa
kolem ‰koly. PrÛjezd vozidel bude po stávajícím upraveném
chodníku. Stavební ãinnost potrvá do konce roku 2008.
Po ukonãení 2. etapy bude umoÏnûn prÛjezd vozidel po
místní komunikaci k nám. Svornosti a prÛchod chodcÛ podchodem.

Chcete znát novou tváﬁ Zelného trhu?
Zajímá-li Vás, jak by v budoucnu mohlo vypadat jedno z nejzajímavûj‰ích míst historického centra Brna, nav‰tivte Starou
radnici. Zde je instalována v˘stava Nová tváﬁ starého trÏi‰tû,
která pﬁedstavuje pût návrhÛ na úpravu Zelného trhu a okolí.
Návrhy pocházejí z pûti architektonick˘ch ateliérÛ, které je
pﬁedloÏily brnûnskému magistrátu k posouzení a zachycují minulost, souãasnost i budoucnost této ãásti Brna. V˘stava potrvá do poloviny listopadu 2008.
-RED-4-

POZOR! Nov˘ seznam vûcí, které mÛÏete Slavili jsme rekordem
pﬁinést do sbírky organizované
Oslavy leto‰ního 100. v˘roãí zaloÏení ‰koly byly zahájeny velkou
sportovní akcí na stadionu Pod lesem, kter˘ vût‰ina BrÀanÛ
Charitou Brno:
- BAVLNùNÉ OBLEâENÍ a PRÁDLO pro dûti i dospûlé
- NEPO·KOZENÉ: ZIMNÍ OBLEâENÍ (sportovní bundy, kabáty)
KOÎENÉ VùCI (bundy, kabelky, penûÏenky, pásky)
ZÁCLONY, LARISY, VLNùNÉ DEKY
SPACÍ PYTLE
LÒÎKOVINY, RUâNÍKY, UTùRKY
- PÉ¤OVÉ P¤IKR¯VKY a POL·TÁ¤E
- LÁTKY nejménû 1 m2
- PLY·OVÉ HRAâKY
- KNIHY – nauãné i beletrii, uãebnice, slovníky
Prosíme, abyste darované vûci pﬁinesli v urãeném ãase zabalené do pytlÛ nebo ta‰ek (ne do krabic ãi kufrÛ).
PROSÍME, NENOSTE VùCI, KTERÉ NEJSOU V TOMTO SEZNAMU! Náklady na likvidaci vûcí, které nelze pouÏít, v˘raznû sniÏují hodnotu na‰í humanitární sbírky!
DO SBÍRKY UÎ NEMÒÎEME BRÁT:
- Svetry, silonové a dederonové obleãení
- Saka, uniformy, vatované kabáty, balonové a ‰usÈákové kabáty
- Péﬁové bundy
- Obno‰ené boty
- Vatované pﬁikr˘vky, stany, koberce, matrace
- LyÏaﬁské potﬁeby (lyÏe, hÛlky, boty,)
- Ve‰ker˘ nábytek, ‰icí stroje
- Jízdní kola, koãárky, kufry
- ·kolní potﬁeby
- Prací prostﬁedky, hygienické a toaletní potﬁeby
- Nebezpeãn˘ odpad (televizory, poãítaãe)
- Drobné elektrospotﬁebiãe (kuchyÀské roboty, kávovary, varné
konvice, lampy)
- Domácí potﬁeby (sklenice, talíﬁe, hrnce, kuchyÀské náﬁadí)
- Br˘le
- Molitanové vûci a jakékoliv odﬁezky
Termíny nejbliÏ‰ích sbûrÛ pro Charitu Brno: 14. a 15. listopadu 2008 • 5. a 6. prosince 2008

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
POZVÁNKA
VáÏení obãané,
ﬁeditelství ‰koly a pedagogick˘ sbor Z· Sirotkova si dovoluje pozvat Vás k úãasti na
dvou událostech, které jsou souãástí oslav
100. v˘roãí zaloÏení na‰í ‰koly.
Dne 6. listopadu v 15.30 hod. bude v zasedací místnosti Ïabovﬁeské radnice zahájena v˘stava v˘tvarn˘ch prací zamûstnancÛ ‰koly. Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁedstavíme veﬁejnosti vydání
Storoãenky – almanachu, kter˘ mapuje minulost i souãasnost
‰koly. Pokud nestihnete vernisáÏ, v˘stavu mÛÏete zhlédnout do
konce prosince. Storoãenku si mÛÏete zakoupit na vrátnici
‰koly (cena 100,- Kã).
Na 13. listopad je naplánován Náv‰tûvní den. Mezi 14. aÏ
18. hodinou jste vítáni u nás ve ‰kole, ujmou se Vás dût‰tí prÛvodci a projdou s Vámi ‰kolní budovu. V odborn˘ch uãebnách
Vás budou oãekávat na‰i pedagogové a informovat Vás o provozu uãebny, vyuãovací technice a dal‰ích záleÏitostech procesu v˘uky, o které projevíte zájem.
V jídelnû bude pﬁipraveno malé obãerstvení, mÛÏete pobesedovat s vedením ‰koly, uãiteli nebo s ostatními hosty.
Va‰e úãast pro nás bude velkou ctí a potû‰ením.
MGR. JANA NIZNEROVÁ
¤EDITELKA ·KOLY

zná jako Rosniãku. Hlavními námûty sportovního dne byl pokus
o vytvoﬁení nového ãeského rekordu ve ‰tafetovém skoku dalekém po dobu pûti hodin a symbolická bûÏecká ‰tafeta na 100
km. Pokus o rekord byl peãlivû evidován rozhodãím z pelhﬁimovské agentury Dobr˘ den, kter˘ dbal pﬁedev‰ím na to, aby
byly zapoãítávány pouze platné pokusy bez pﬁe‰lapÛ. V prÛbûhu
celého dne jsme byli svûdky mnoha vynikajících v˘konÛ,
mnohdy aÏ na hranici sebeobûtování, na‰tûstí v‰ech 612 ÏákÛ,
jiÏ se skokÛ zúãastnili, pﬁeãkali zápolení bez zdravotní újmy.
Pﬁesnû v 15.30 hod. stﬁedobrnûnského ãasu bylo doskoãi‰tû naposledy uhrabáno a pan rozhodãí se na dvacet minut ponoﬁil do
oceánu ãísel. Poté slavnostnû oznámil, Ïe Ïáci Z· Sirotkova
jsou drÏiteli nového ãeského rekordu ve ‰tafetovém skoku dalekém, tento bude následnû zapsán v Guinessovû knize rekordÛ
âR.
¤eãí ãísel: spoleãnû jsme za dobu pûti hodin naskákali 4 km
70 m a 13 cm, ãehoÏ jsme dosáhli 1783 platn˘mi pokusy.
Jak jiÏ bylo zmínûno, soubûÏnû probíhal ‰tafetov˘ bûh na
symbolick˘ch 100 km. Îáci 1.–4. tﬁíd vÏdy obûhli jedno kolo spoleãnû, od páté tﬁídy potom kaÏd˘ Ïák absolvoval sv˘ch 240
metrÛ se ‰tafetov˘m kolíkem. Velikou radost máme z toho, Ïe se
této ‰tafety zúãastnilo mnoÏství osobností brnûnského spoleãenského a sportovního Ïivota. Mezi prvními svÛj díl ze stokilometrové trati odkrojili hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, následován starostou na‰í mûstské ãásti Mgr.
Ale‰em Kvapilem. Panu hejtmanovi se místní areál zalíbil natolik, Ïe si zde následnû, za stálého povzbuzování dûtmi a rodiãi,
odbûhl svoji kaÏdodenní dávku deseti kilometrÛ. Ze sportovního
prostﬁedí se s námi probûhlo nûkolik olympionikÛ z posledních
OH v Pekingu – diskaﬁ Jan Marcell, dálkaﬁ Roman Novotn˘, basketbalistka Hana Machová-Horáková (se slovenskou spoluhráãkou Zuzanou Îirkovou). Dal‰í olympioniky a reprezentanty âR
zastupovali v˘‰kaﬁi Zuzka HlavoÀová a SvaÈa Ton, cyklista Pavel Padrnos ãi krasobruslaﬁka Kateﬁina Beránková.
Z brnûnského vrcholového sportu se dále aktivnû zúãastnili
fotbalisté FC Brno Martin ·vejnoha a David Kalivoda a hokejista
brnûnské Techniky Pavel Maksa.
V prÛbûhu odpoledne dûti plnily úkoly na stanovi‰tích, které
pro nû pﬁipravili jejich vyuãující. Odmûnou jim na závûr bylo losování o hodnotné sportovní ceny – podepsané dresy, vlajky
klubÛ, ‰ály, ãepice atd. V závûreãné vﬁavû bylo rozdáno pﬁes
700 dárkov˘ch pﬁedmûtÛ, snad se dostalo na kaÏdého, kdo nebyl u‰lapán…
Sice jsme sportovali v chladném t˘dnu pﬁed pﬁíchodem babího léta, ale v‰echny nás mÛÏe hﬁát dobr˘ pocit z povedené
akce. Co více si pﬁát – zápal dûtí pro spoleãnou vûc, zájem rodiãÛ o dûní ve ‰kole (v tomto pﬁípadû i mimo ni), úãast mnoha
osobností na jednom místû… Kdo chvíli stál, toho rozpohybovaly
rytmy písní rádia Kiss, jehoÏ moderátor celé odpoledne bavil dûti
i dospûlé hudbou a soutûÏemi o ceny.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se na‰eho rekordního dne zúãastnili,
vûﬁíme, Ïe nám zÛstanou vûrni i pﬁi dal‰ích akcích v rámci oslav.
ZA REKORDNÍ SIROTKOVU MGR. LUKÁ· ULâ A MGR. DAN JEDLIâKA,
ZÁSTUPCI ¤EDITELKY ·KOLY

Základní umûlecká ‰kola,
Brno, Veveﬁí 133
e-mail: info@zusveveri.cz
www.zusveveri.cz <http://www.zusveveri.cz
Program na listopad
6. 11. 2008 koncert v 18.00 hod. Stará radnice, Kﬁi‰Èálov˘ sál
17. 11. 2008 koncert pro âeskou alzheimerovu spoleãnost
v 18.00 hod. MSS, Dominikánská 2, Brno
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Pro v‰echny, kteﬁí potﬁebují obnovit sportovní vybavení
poﬁádá Klub rodiãÛ Z· Sirotkova 36

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: 21. listopadu - pﬁíjem vûcí 16.00–20.00 hod.
22. listopadu - burza 8.00–12.00 hod.
v˘dej vûcí a penûz - 12.00–14.00 hod.

Na‰i Ïáci opût sv˘m pﬁístupem, spoleãensk˘m odûvem i chováním, které mnohdy v dobrém pﬁedãilo chování jejich star‰ích
spoluÏákÛ ze stﬁedních ‰kol, oslovili nejen své uãitele, ale rovnûÏ vedení Filharmonie Brno.
Svûdãí o tom dopis, kter˘ ﬁediteli Z· Brno, nám. Svornosti 7,
panu Mgr. Miroslavu Slámovi, poslal osobnû ﬁeditel Filharmonie
Brno, pan MgA. David Mareãek, Ph.D.
Z fotografie je patrno, jak ukázkovû Ïáci reprezentovali svoji
Z·.
EVA DOSTÁLOVÁ, DIPL. UM.

¤ád burzy a dal‰í bliÏ‰í informace získáte na
www.zssirotkova.cz nebo na tel. 541 211 945.

Aktuálnû ze Z· nám. Svornosti…
také na www.zsnsvor.brno.indos.cz
·kolní rok se nenápadnû rozbûhl a jak ãas plyne, je tﬁeba pﬁipomenout akce, které na‰e ‰kola pravidelnû poﬁádá.
V‰echny zájemce o náv‰tûvu zveme do na‰í ‰koly na Dny
otevﬁen˘ch dveﬁí, které se uskuteãní ve dnech 19. 11. 2008
a 11. 12. 2008, vÏdy od 8 do 16 hodin.
V tyto dny mají rodiãe moÏnost nav‰tívit nejen tﬁídu, ve které
se uãí jejich ratolest, ale také jazykové uãebny, multimediální
pracovny, jídelnu, tûlocviãnu a po pﬁezutí i ‰kolní bazén. V odpoledních hodinách budou pﬁístupny také v‰echny herny ‰kolní
druÏiny.
Dne 19. 11. 2008 od 15 hodin zároveÀ startuje dal‰í roãník
na‰í jiÏ tradiãní akce, urãené budoucím prvÀáãkÛm, zaãíná „Hra
na ‰kolu“.
·kolní projekt, jehoÏ smyslem je dÛsledné a pozvolné propojení mateﬁské a základní ‰koly, je letos navíc umocnûn úzkou
spoluprací s okolními ‰kolkami. Dûti z mateﬁské ‰koly Beru‰ka
na Plovdivské ulici do ‰koly pravidelnû docházejí na plaveck˘
v˘cvik a v druhém pololetí k nim pﬁibudou i dûti z M· nám. Svornosti. Pﬁijìte si tedy i Vy ‰kolní radosti a starosti vyzkou‰et
s dûtmi naneãisto! Akce bude probíhat vÏdy ve stﬁedu, jednou za
ãtrnáct dní, pravidelnû od 15 hodin.
Dûti si bûhem „hrací 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
2009 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, stejnû jako termíny
speciálních lednov˘ch dní otevﬁen˘ch dveﬁí, které budou
urãeny uÏ v˘hradnû pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ.
Na Vás i Va‰e dûti se tû‰í vedení ‰koly a v‰ichni vyuãující!
MGR. PETR PAVLÍâEK, ZÁSTUPCE ¤EDITELE
Pravidelné setkání s Filharmonií Brno, jejíÏ pﬁedstavení na‰e
‰kola nav‰tûvuje ﬁadu let, probûhlo v leto‰ním ‰kolním roce jiÏ
16. záﬁí. Îáci 8. a 9. tﬁíd spolu se stﬁedo‰koláky z brnûnsk˘ch
‰kol absolvovali koncert hudby M. P. Musorgského – jeho klavírní skladby „Obrázky z v˘stavy“.

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

Úspû‰nû jsme propluli mûsícem ﬁíjen a jiÏ tu máme mûsíc
dal‰í s akcemi a aktivitami, abychom nezaháleli.
A právû toto pﬁání Vám mÛÏeme splnit... I v mûsíci listopadu
na‰e Salesiánské stﬁedisko nabízí ãinnosti doslova u‰ité na
míru. Je jen na Vás, jakou si vyberete.
7.–9. 11. se vydají vybraní zástupci z na‰ích animátorsk˘ch
ﬁad na Celostátní setkání animátorÛ do Pardubic. MÛÏete na
nû myslet a tû‰it se, Ïe se s námi rádi podûlí o své záÏitky ze
setkání pﬁi ãtvrteãních animátorsk˘ch m‰ích.
A abychom ani my nezaháleli, tak nás odváÏné náctileté ãeká
14.–15. 11. tradiãní páteãní klub. Tentokrát se ale bude ve
stﬁedisku pﬁespávat a kdo ví, co se v‰echno pﬁes tuto noc
stane... protoÏe spoleãnû nav‰tívíme „noãní Las Vegas“.
Kdo se bude po noci strávené na stﬁedisku cítit, mÛÏe se vydat spoleãnû s ostatními na sobotní v˘let, kter˘ se koná právû
15. 11.
Abychom si i my trochu odpoãinuli, bude pﬁes státní svátek
17. 11. stﬁedisko zavﬁené.
Dne 23. 11. nabízí pﬁedstavení Divadlo BedruÀka. Koho nezaujme divadelní nabídka, toho zveme na jiÏ tradiãní pûkn˘ program, pﬁipraven˘ Sestrami Salesiánkami s názvem Cecilka,
kter˘ se koná téhoÏ dne.
Na 27. 11. máme nachystáno animátorské setkání ve stﬁedisku. V‰ichni animátoﬁi jsou srdeãnû zváni.
Kdo si bude chtít vytvoﬁit svÛj vlastní krásn˘ adventní vûnec
a pﬁipravit se tak je‰tû lépe na pﬁíchod adventu a následnû na
dobu vánoãní, je srdeãnû zván na jeho v˘robu 29. 11. do sálu
pod kostelem.
A kdyÏ uÏ jsme tak pûknû naÈukli téma adventu, od 30. 11.
nás ve veãerní oratoﬁi ãeká adventní ãtení.
I v listopadu jsou pro dûti pﬁipraveny aktivity ve ãtvrteãním
Klubu Krtek. Pokud chcete znát nabídku, co Vás v nich tento
mûsíc ãeká, sledujte speciální „krtkovsk˘“ plakátek na vstupních
dveﬁích.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu Salesiánského stﬁediska.
ZAMùSTNANCI A ANIMÁTO¤I SASM-DDM BRNO-ÎABOV¤ESKY
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Vlci ve ‰kolním roce 2008/2009
Milí ãtenáﬁi, rádi bychom Vám touto cestou pﬁedstavili ná‰
„Vlãí“ program pro tento ‰kolní rok a zároveÀ Vás pozvali na
na‰e akce pro veﬁejnost.
Kromû del‰ích v˘prav o podzimních, jarních nebo velikonoãních prázdninách, bûhem nichÏ nav‰tûvujeme vzdálenûj‰í místa
na‰í republiky, pﬁipravujeme také krat‰í víkendové akce. Je to
napﬁíklad tradiãní zimní v˘jezd s velkou soutûÏí ve vaﬁení, takzv.
soutûÏí o Zlatou vaﬁeãku nebo úãast na setkání jihomoravsk˘ch
pion˘rÛ.
V na‰em plánu akcí se najde místo i pro zápolení v tábornick˘ch dovednostech, vánoãní besídku, sportovní akce jako je napﬁíklad v˘jezd na bûÏkách nebo v˘tvarnou dílnu. Tímto Vás na
tuto akci srdeãnû zveme. Tradiãnû se na‰ich v˘tvarn˘ch dílen
úãastní rodiãe na‰ich svûﬁencÛ a tentokrát máte tuto moÏnost i
Vy, kteﬁí nás je‰tû neznáte. Dílnu povede zku‰ená lektorka. Více
informací najdete v pﬁiloÏené pozvánce.
Kromû v‰ech tûchto osvûdãen˘ch akcí pﬁipravujeme také
jednu specialitu, a tou je Tanec s Vlky aneb Ples k pﬁíleÏitosti 45.
v˘roãí zaloÏení na‰í skupiny, které oslavíme v dubnu 2009. Ples
se bude konat 7. 2. 2009 v sále kulturního domu Rubín. Na plese
rádi uvítáme v‰echny pﬁíznivce hudby, tance, zábavy a VlkÛ. Na
v‰echny se tû‰íme.
Více informací o nás najdete na www.vlcibrno.cz
ZA VEDOUCÍ 11. PS VLCI MONIKA PROCHÁZKOVÁ

Co proÏil Zlat˘ kvítek v ﬁíjnu
Letos poprvé se ná‰ dívãí skautsk˘ oddíl zúãastnil charitativní
sbírky Postavme ‰kolu v Africe. Organizuje ji âlovûk v tísni a za
peníze, které skauti v celé âeské republice, vyberou zamûstnanci âlovûka v tísni a dobrovolníci postaví dûtem v Etiopii
‰kolu. A samozﬁejmû zajistí její provoz vãetnû za‰kolení vyuãujících. Ná‰ stánek jste mohli vidût na Malinovského námûstí, kde
jsme spolu s dal‰ími brnûnsk˘mi skauty prodávaly vlastnoruãnû
vyrábûné rukodûlné v˘robky. Peníze za tyto pﬁedmûty jste mohli
sami dát do zapeãetûn˘ch pokladniãek.
Podzimní prázdniny strávily ãlenky Zlatého kvítku s ostatními
oddíly na‰eho stﬁediska v malé vesnici kousek od Znojma. I tentokrát probûhl ná‰ tradiãní závod Velká podzimní, kde si v‰ichni
vyzkou‰eli své znalosti ve zdravovûdû, uzlovaní, pouÏívání map
a také napﬁíklad vaﬁení.
Pokud byste mûli chuÈ se k nám pﬁidat nebo se jen podívat
jak to u nás chodí, tak vûzte, Ïe se scházíme kaÏd˘ pátek odpoledne od pÛl ãtvrté do ‰esti hodin v klubovnû vedle Knihovny
Jiﬁího Mahena na Mozolkách 52.
ALENA AUGUSTOVÁ

Îivot ve tmû mÛÏe b˘t barevn˘
DÛkazem tohoto zdánlivû si protiﬁeãícího tvrzení je Ïivotní
pﬁíbûh na‰eho Ïabovﬁeského spoluobãana pana Marka Susãíka. Pﬁes své tûÏké postiÏení Ïije moÏná bohat‰ím a plnûj‰ím Ïivotem neÏ mnozí z nás - zdrav˘ch.
Na my‰lenku kontaktovat pana Susãíka a pﬁiblíÏit jeho osud
ãtenáﬁÛm zpravodaje mû pﬁivedla moje kolegynû ze sociálního
odboru, která se s ním mnohokrát pracovnû setkala. Svého klienta popisovala jako ãlovûka s obdivuhodnou vnitﬁní silou. Pan
Susãík je totiÏ nevidom˘.
Na této skuteãnosti jsem nespatﬁovala nic pozoruhodného do
okamÏiku, neÏ jsem se s panem Susãíkem a jeho Ïenou osobnû
setkala. KdyÏ jsem se dozvûdûla, co v‰echno tenhle jednatﬁicetilet˘ muÏ dokázal, vûdûla jsem, Ïe jeho pﬁíbûh stojí za zveﬁejnûní.
Jako pﬁíklad nám zdrav˘m, kteﬁí si stále na nûco stûÏujeme
a jsme vûãnû nespokojení, i lidem, kteﬁí se musí vyrovnat se zdravotním handicapem.

Pane Susãíku, tento
ãlánek jsem nazvala Îivot ve tmû mÛÏe b˘t barevn˘. Souhlasíte? MÛÏete se s tímto názvem
ztotoÏnit?
Ano, máte pravdu,
klidnû to tak napi‰te. Nevidom˘ ãlovûk mÛÏe skuteãnû Ïít pestr˘, plnobarevn˘ Ïivot, zatímco vidící
mÛÏe Ïít ve vûãné ‰edi. To není otázka absence zraku, n˘brÏ povahy kaÏdého z nás.
V ãem Vy spatﬁujete barevnost Va‰eho Ïivota?
Mám spoustu práce, velké plány, zajímám se o v‰e kolem
sebe, o vûci veﬁejné, uãím postiÏené dûti hudbû, fascinuje mû
svût elektroniky, studuji, mám úÏasnou Ïenu, ... zkrátka Ïiji naplno.
Zaãnûme od zaãátku. A sice otázkou, kterou jste jistû sly‰el nejménû stokrát, ale mnû pﬁipadá natolik zásadní, Ïe se jí
nemohu vyhnout. Jste nevidom˘ od narození nebo se tak
stalo v prÛbûhu Ïivota vinou nemoci ãi úrazu?
Nevidom˘ jsem od narození. Byl jsem nedono‰ené dítû, hned
po narození mi kyslík v inkubátoru spálil sítnici a k tomu se vyskytl
také ‰ed˘ a zelen˘ zákal.
Kdy jste si zaãal uvûdomovat svÛj handicap?
Jako dítû jsem si svoje postiÏení nûjak palãivû neuvûdomoval.
Chodil jsem do základní ‰koly pro stejnû postiÏené dûti, byl jsem
s nimi dnes a dennû, a tak mi to pﬁipadalo docela normální. Problémy nastaly aÏ pozdûji, kdyÏ si ãlovûk touÏí najít partnera. V tu
chvíli je slepota opravdov˘m problémem.
Jak se díváte na integraci nevidom˘ch a vÛbec postiÏen˘ch lidí do spoleãnosti? Musí Vás jistû tû‰it, Ïe uÏ nejsou
izolováni, jak se o to snaÏil minul˘ reÏim.
Víte, ono to není tak úplnû jednoduché. Samozﬁejmû, Ïe vyãleÀování postiÏen˘ch ze spoleãnosti bylo ‰patné. Nevidomí se
nemûli jak realizovat a konãili jako telefonisté nebo ko‰íkáﬁi.
Dne‰ní doba nabízí nevidom˘m mnohem ‰ir‰í moÏnosti realizace,
av‰ak uplatnit se na trhu práce je i tak velmi obtíÏné.
Pane Susãíku, nedá mi, abych se nezeptala. Vy coby po
cel˘ Ïivot nevidom˘ samozﬁejmû rozeznáte co je hebké,
drsné, teplé nebo studené. Jak si ale pﬁedstavujete cel˘
svût? Jak si pﬁedstavujete, Ïe vypadá ãlovûk, pes nebo tﬁeba
kvûtina?
Budete se divit, ale docela dobﬁe. V dûtství jsem hodnû ãasu
strávil u babiãky ve Veverské Bít˘‰ce ve spoleãnosti m˘ch bratrancÛ a sestﬁenic. Ti mû nijak ne‰etﬁili a brali mû naprosto pﬁirozenû jako jednoho z nich a s nimi jsem poznal venkovské prostﬁedí - a tedy i toho va‰eho psa nebo kvûtinu. Ani taÈka mû
ne‰etﬁil a zatloukat hﬁebíky nebo pracovat s vrtaãkou nebylo nic
neobvyklého. V‰ak to obãas stálo i nûjak˘ ten ‰krábanec ãi ﬁíznutí.
Nûkolikrát mû napadlo, co je v uvozovkách „hor‰í“ - zda
oslepnout v prÛbûhu Ïivota, kdy ãlovûk alespoÀ ví a pamatuje si, jak vypadá okolní svût nebo b˘t nevidom˘ od narození a v‰e kolem vnímat zkreslenû jen na základû vlastní
pﬁedstavivosti.
Jednoznaãnû oslepnout pozdûji. Takov˘ ãlovûk ví, o co pﬁi‰el
a vyrovnat se s novou situací je pro nûj mnohem
tûÏ‰í neÏ pro nás, kteﬁí
takhle Ïijeme od narození.
VraÈme se je‰tû ke
studiu. Absolvoval jste
tedy základní ‰kolu pro
zrakovû postiÏené dûti.
Co bylo dál?
Následovala konzervatoﬁ v Praze. Studoval jsem
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hru na akordeon a také na klavír a klarinet. A v Praze proto, Ïe
jen v Praze je konzervatoﬁ pro nevidomé a slabozraké, je to konzervatoﬁ Jana Deyla.
Chápu. Je pﬁece známo, Ïe nevidomí mají dokonal˘ hudební sluch a cit pro hudbu.
Tak to se m˘líte. Nevidomí mají skuteãnû lep‰í sluch neÏ vidící
lidé, protoÏe ho mají vytrénovan˘. To v‰ak neplatí pro hudební
sluch, ten nûkomu byl dán a nûkomu ne - stejnû jako u ostatních.
Po absolvování konzervatoﬁe jste se v‰ak jiÏ studiu
hudby dále nevûnoval.
Ono by to bylo komplikované. Akordeon se na JAMU v té
dobû nedal studovat a s klarinetem bych nemohl pÛsobit v Ïádném orchestru, protoÏe bych nevidûl na dirigenta. A navíc - uÏ
v jedenácti letech jsem propadl svûtu elektroniky a v˘poãetní
techniky. A tak jsem se po absolvování konzervatoﬁe vrátil zpût
do Brna a nastoupil na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity.
To je od hudby poﬁádn˘ skok. Co na to Va‰i rodiãe?
Maminka coby dcera uãitelky velmi dbala na mé vzdûlání
a kdyÏ jsem nastoupil na vysokou ‰kolu, byli rodiãe samozﬁejmû
‰Èastní.
Jaké jste mûl na vysoké ‰kole podmínky ke studiu? Mûla
fakulta nûjaké zku‰enosti s nevidom˘mi studenty?
Na Fakultû informatiky jsem byl prvním nevidom˘m studentem, takÏe mé studium byla pro v‰echny zúãastnûné novou zku‰eností. Mé studium bylo jedním z podnûtÛ pro zaloÏení stﬁediska Teiresiás, které pﬁi Masarykovû univerzitû pÛsobí a jehoÏ
smyslem je pomoc zdravotnû postiÏen˘m studentÛm. Stﬁedisko
zaji‰Èuje pﬁepis materiálÛ do Braillova písma, poskytuje tlumoãníky, doprovod, organizuje kurzy celoÏivotního vzdûlávání atd.
Jsem rád, Ïe jsem se na vzniku tohoto velmi prospû‰ného zaﬁízení mohl podílet. Na Fakultû informatiky jsem vystudoval magistersk˘ obor Aplikovaná informatika a letos v létû jsem promoval.
TakÏe máte titul Magistr?
Ano.
Tak to je‰tû dodateãnû gratuluji. A jak, pane magistﬁe, Ïijete nyní, ãím se zab˘váte?
Na ãásteãn˘ úvazek uãím zrakovû postiÏené dûti na specializované základní ‰kole v Pisárkách hru na hudební nástroje. Tato
moje pedagogická ãinnost v‰ak vyÏadovala dal‰í odborné vzdûlání, a tak jsem zaãal dálkovû studovat speciální pedagogiku na
Pedagogické fakultû a nyní jsem ve druhém roãníku. Kromû toho
se podílím na ãinnosti stﬁediska Teiresiás a vypomáhám pﬁi
tvorbû speciálního programového vybavení pro zrakovû postiÏené.
Spatﬁujete v práci s postiÏen˘mi dûtmi své poslání?
Do jisté míry ano. Uãit zrakovû postiÏené dûti hudbû je krásné
a prospû‰né. JelikoÏ mou velkou Ïivotní láskou jsou poãítaãe
a v‰e co s nimi souvisí a jsem v tomto smûru i odbornû vzdûlán,
baví mû i tvorba software pro zrakovû postiÏené. Baví mû pﬁedávat dál v‰e, co jsem se nauãil.
V na‰em povídání nastala malá pﬁestávka a já jsem byla pozvána, abych si prohlédla poãítaãové vybavení, které má pan
Susãík doma a které je pro nûj nepostradatelné pro komunikaci,
studium i práci. Mûla bych na tomto místû popsat v‰echny ty
technické vymoÏenosti. PﬁestoÏe se mi dostalo podrobného v˘kladu, radûji jsem se spolehla na kolegyni ze sociálního odboru,
která vede pﬁesnou evidenci ve spisu. A tak tedy uÏ vím, Ïe
kromû mnoha jin˘ch kompenzaãních pomÛcek pan Susãík pouÏívá digitální ãtecí zaﬁízení s hmatov˘m v˘stupem, kdy je text pﬁepisován do Braillova písma. V ﬁíjnu t.r. ná‰ úﬁad panu Susãíkovi
poﬁídil digitální ãtecí zaﬁízení s hlasov˘m v˘stupem. S textem
v elektronické podobû je nevidom˘ seznámen pomocí ãtecího pﬁístroje, kter˘ text pﬁeãte prostﬁednictvím hlasového v˘stupu. Díky
této pomÛcce jsou pro nûj dostupné nejen studijní materiály, ale
ve‰keré dal‰í ti‰tûné dokumenty. Mgr. Susãík mû poÏádal, abych
v ãlánku nezapomnûla vyﬁídit jeho velk˘ dík Úﬁadu na‰í mûstské
ãásti za vstﬁícnost a pomoc pﬁi poﬁizování tûchto nákladn˘ch

kompenzaãních pomÛcek. Jak sám ﬁíká, bez této pomoci by nedosáhl takového úspûchu pﬁi studiu. Marek Susãík totiÏ získal nejen vysoko‰kolsk˘ titul, ale i Cenu dûkana, která je udûlována
nejlep‰ím studentÛm informatiky. Byl prvním nevidom˘m absolventem magisterské informatiky v âeské republice.
V rozhovoru jsme se posunuli k dÛvûrnûj‰ímu tématu. Po celou dobu s námi u stolu sedûla manÏelka Mgr. Susãíka Renata.
Její muÏ ji mnohokrát vzal za ruku, pohladil po tváﬁi. Na první pohled bylo zﬁejmé, Ïe mezi tûmi dvûma je krásn˘, láskypln˘ vztah.
I kdyÏ - jak Marek Susãík podotknul - i on dostane poﬁádnû vynadáno, kdyÏ tﬁeba v koupelnû pﬁi mytí pocáká zrcadlo ...
Jak jste se s Va‰í paní seznámil?
ManÏelka studovala Pﬁírodovûdeckou fakultu, já Fakultu informatiky. Nûkteré pﬁedná‰ky mûly obû fakulty spoleãné. A tam
jsme se poznali.
PromiÀte, ale jak, podle ãeho jste si paní Renatu vybral,
kdyÏ jste ji nevidûl?
Pﬁi‰el jsem do posluchárny a zeptal se, zda je vedle ní volné
místo. V jejím váhavém ano mi nûco zaznûlo, nûco tam zacinkalo... A pak uÏ jsme si pﬁedná‰ky plánovali tak, abychom tam
byli spolu. I kdyÏ - jak Renatka pozdûji pﬁiznala - v prvním momentû chtûla utéct. A pﬁi na‰í první spoleãné procházce mû
„vedla“ tak ‰ikovnû, Ïe mû nechala narazit do sloupu. Dnes uÏ to
se mnou umí, je velice obûtavá, ochotná a spolehlivá a jsem
‰Èastn˘, Ïe ji mám, Ïe jsme spolu.
Teì mû napadá - proã vlastnû nemáte vodícího psa?
Naã? M˘m nejlep‰ím prÛvodcem, spoleãníkem, pﬁítelem a Ïivotní láskou je moje Ïena.
Za pár dnÛ se Vá‰ Ïivot radikálnû zmûní. Z Vás dvou budete Vy tﬁi.
Je to tak. V polovinû listopadu ãekáme narození na‰í dcery
Anetky. Velice se na miminko tû‰íme a i kdyÏ to zpoãátku bude
nápor hlavnû na manÏelku, s pomocí rodiãÛ to urãitû zvládneme.
Pane magistﬁe, Vy pÛsobíte stále tak pohodovû, klidnû,
usmûvavû ... DokáÏe Vás vÛbec nûco rozãílit?
DokáÏe. Lidská hloupost. S ní se moc tûÏko bojuje.
KdyÏ jsem ‰la k manÏelÛm Susãíkov˘m natoãit tento rozhovor,
mûla jsem tendenci podléhat lítosti, s jak˘m tûÏk˘m handicapem
se musí tenhle sympatick˘ pár dennû vyrovnávat. KdyÏ jsem od
nich odcházela, litovala jsem leda sama sebe. Pro svou neschopnost povznést se nad malichernosti, pro hloupé a nepodstatné záleÏitosti, kter˘mi si otravujeme Ïivot.
Renato a Marku Susãíkovi, drÏím palce do dal‰ího Ïivota, AÈ
se Vám v‰e daﬁí a jste spolu ‰Èastní. A dûkuji za rozhovor.
IVETA FI·EROVÁ

TyfloCentrum Brno, o.p.s

Jak pomoci nevidom˘m
aneb slepotou Ïivot nekonãí
Zkuste na chvíli zavﬁít oãi a projít se po vlastním bytû – venku
na ulici to kvÛli bezpeãnosti své i okolí radûji nezkou‰ejte. Zkuste
si v restauraci vybírat jídlo jen podle toho, Ïe Vám nûkdo jin˘ ãte
jídelníãek. Zkuste zavﬁít oãi a dívat se na televizi tak, Ïe dûj sledujete jen sluchem.
To je jen pár situací, kter˘mi si mÛÏete na chvíli vyzkou‰et,
jaké to je nevidût. Mezi v‰emi tûÏce zrakovû postiÏen˘mi je
úplnû nevidom˘ch jen asi 12%, ale úplná slepota se simuluje
nejlépe. Vût‰ina tûÏce zrakovû postiÏen˘ch má jakési zbytkové
vidûní a pﬁedstavit si, co v‰echno (a jak) vidí, je dost obtíÏné. Zaregistrují postavu, ale nerozeznají tváﬁ, pﬁehlédnout tenk˘ sloup
na chodníku, poznají, Ïe jde o nápis ãi text, ale nejsou schopni
jej pﬁeãíst, nûkteﬁí jen rozli‰í svûtlo a tmu a i to je pro nû v˘znamné, napﬁ. pﬁi orientaci. Nûkteﬁí z nich mají i jiné zdravotní
postiÏení, více neÏ 60% tûÏce zrakovû postiÏen˘ch je v seniorském vûku.
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TûÏké zrakové postiÏení zasáhne kaÏdou lidskou ãinnost. ZtíÏená je orientace a samostatn˘ pohyb, v˘bûr obleãení, rozpoznávání pﬁedmûtÛ a vûcí, pﬁíprava a konzumace jídla, drobné
práce v domácnosti, ãtení a práce s informacemi vÛbec. TûÏké
zrakové postiÏení znamená dûlat nûkteré ãinnosti úplnû jinak
nebo je nelze dûlat vÛbec, tûÏké zrakové postiÏení zpÛsobuje
pomûrnû velkou závislost na pomoci druh˘ch.
Toto v‰echno o Ïivotû nevidom˘ch a slabozrak˘ch víme a nabízíme pomocnou ruku na cestû tmou. Jsme obecnû prospû‰nou spoleãností, která poskytuje ﬁadu specifick˘ch sluÏeb lidem
s tûÏk˘m zrakov˘m postiÏením. Pomáháme jim vyznat se ve sloÏitostech tohoto svûta, doprovázíme je, pﬁedãítáme jim, pomáháme s nejrÛznûj‰ími úkony v domácnosti, uãíme je Ïít ve zmûnûn˘ch podmínkách, poznávat svût kolem nás jinak, u nás
získávají dovednosti, které jim otevﬁou svût informací a umoÏní
komunikaci moderními prostﬁedky (práce s poãítaãem bez kontroly zrakem). Na‰í snahou je, aby pﬁijali svou Ïivotní situaci takovou, jaká je a ukazujeme jim, Ïe i takto mohou Ïít plnohodnotn˘ a krásn˘ Ïivot. Mezi na‰imi pracovníky je ﬁada
nevidom˘ch, kteﬁí mohou b˘t ve vyrovnávání se s tíÏiv˘m údûlem slepoty pﬁíkladem. Pro vidící veﬁejnost poﬁádáme záÏitkové
semináﬁe, na kter˘ch je moÏné si vyzkou‰et chÛzi s bílou holí
a rÛzné ãinnosti poslepu.
Sídlíme ve starém domû na Chaloupkovû ulici ã. 7 v Brnû,
kter˘ odkázal nevidom˘m ve 30. letech 20. století básník a uãitel Josef Chaloupka, od jehoÏ narození 4. ãervna uplynulo 110
let. Prostory domu jsou bohuÏel jiÏ zcela nevyhovující zejména
z dÛvodu stáﬁí domu (vlhkost), uspoﬁádání (b˘val˘ pavlaãov˘
dÛm) a zastaralého technického ﬁe‰ení (bariérovost, ‰patn˘ stav
tepelné izolace, potﬁeba opravy topení a elektroinstalace).
Na projekt nové budovy máme jiÏ studii proveditelnosti, stavební povolení a vypracovan˘ projekt moderní budovy, která je
koncipována tak, aby nabízela na jednom místû komplexní nabídku sluÏeb pro tûÏce zrakovû postiÏené. Partnery projektu jsou
jak sesterská organizace Tyfloservis, tak Sjednocená organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch, ná‰ zakladatel. Znak vzpﬁímeného brnûnského draka s bílou holí provází na‰e sluÏby jiÏ od
roku 2001. Písmena DRAK symbolizují filosofii na‰í práce:
- dát rozvahu a klid – nad situací, v níÏ jsi se ocitnul,
- dojít k rozhodnutí a koncepci – jak ﬁe‰it svou Ïivotní situaci,
- dûlat rozumnû a po krocích – v‰e, co ti pomÛÏe.
Pomozte nám postavit DÛm sluÏeb pro nevidomé Josefa
Chaloupky.
Sbírkové konto na stavbu Domu sluÏeb Josefa Chaloupky,
ã.ú.: 30015-2025306339/0800 pﬁispût mÛÏete také zasláním
dárcovské SMS DMS DRAK
âíslo pro v‰echny operátory: 87 777. Cena DMS je 30 Kã, na
projekt pﬁispûjete ãástkou 27 Kã. Dûkujeme

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

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí 2008
Doba otevﬁení :

âtvrtek 6. listopadu 2008: od 9.00 do 17.45 hodin
(pﬁedpokládan˘ konec cca v 19.30 hod.)

Pátek 7. listopadu 2008: od 9.00 do 15.00 hodin
(pﬁedpokládan˘ konec cca v 17 hod.)
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
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
Organizované skupiny prosíme, aby si s pﬁedstihem rezervovaly termín
na na‰ich internetov˘ch stránkách - http://www.isibrno.cz/
Kontakt: tel.: 541 514 232 (111), fax: 541 514 402

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@zabovresky.cz
LISTOPAD 2008
zaãátky vÏdy v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak
1. 11.
4. 11.
6. 11.

Více informací o nás: www.tyflocentrum-bm.cz, o projektu: www.chaloupka.org

13. 11.
18. 11.
19. 11.

Kulturní dÛm RUBÍN, Makovského nám. 3,
tel.: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz

21. 11.
22. 11.
27. 11.
28. 11.

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu Petra Bezruãe
v listopadu a prosinci 2008
3. 11.
10. 11.
17. 11.
24. 11.
1. 12.
8. 12.
15. 12.

7. 12.

Malta
Mgr. Jaromír Procházka
Zatmûní slunce v pou‰ti Gobi prof. RNDr. Miloslav Druckmüller
svátek
Fany - hory, slunce a smaragdová jezera MUDr. Roman Janusz
NP Taman Negara - Malajsie
RNDr. Alena Îákovská
Kyrgyzstán - pohoﬁí Pamír a Ëan ·an
Mgr. Martin Bûlock˘
Nepál - trek na Makalu
PhDr. TaÈána Slavíková

5. 11.

The Fireballs – rock’n’roll
Druhá tráva a Robert KﬁesÈan – koncert
Bájeãná zemû Franti‰ka Josefa – Franti‰ek Nedvûd a Josef Náhlovsk˘ – zábavná show
Son Caliente – koncert kubánské skupiny
Nezmaﬁi – koncert ke 30. v˘roãí zaloÏení skupiny
Veæké ilúzie – Rado‰inské naivné divadlo – nová hra Stanislava ·tepky
Ostrovy v Indickém oceánu – Jiﬁí Kolbaba
Ma‰karní ples pro dospûlé – hraje Nová Tch˘nû
MladosÈ – slovensk˘ folklorní soubor
Vlakem na stﬁechu svûta (âína a Tibet) – Jiﬁí Kolbaba
Pﬁipravujeme:
Jaroslav Uhlíﬁ – Hodina zpívání – zaã. 15.00 hod.
Rubínek – PoznaÀská 10
Afrika – II. ãást (Namíbie a Zimbabwe) – pﬁedná‰í Karel
Budín - zaã. 19.00 hod.

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

Pﬁedná‰ky se konají vÏdy v pondûlí od 16.30 do 18.00 hod.
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Akce ochráncÛ pﬁírody Veronica
na listopad

LISTOPAD V ZOO BRNO
23. 11. 2008
PRVNÍ NAROZENINY MEDVÍëAT.

• 11. listopadu – Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady
• 13. listopad – Konference k soutûÏi studentsk˘ch prací o Ïivotním prostﬁedí
• 21. listopadu – R.Ú.S. (Divadlo A.I.D.S)
Aktuální informace o akcích sledujte na www.veronica.cz
Tù·ÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

Akce bude probíhat od 13 hod. a je pﬁístupná i pro
bûÏné náv‰tûvníky zoo.
Upﬁesnûní programu bude zveﬁejnûno na webov˘ch
stránkách zoo.

Studio IN v listopadu
Nové centrum vzdûlávacích
a umûleck˘ch aktivit v Îabovﬁeskách
Nová Akropolis, o.s., Blatného 24, 616 00 Brno-Îabovﬁesky
www.akropolis.cz, brno@akropolis.cz,
tel: 545 241 855, mob: 737 384 063
PROGRAM LISTOPAD
(V‰echny uvedené akce se budou konat na v˘‰e uvedené adrese.)

• Úter˘, 4. 11. 2008 od 18.00 do 22.00 h
¤ecko, kolébka BohÛ
• Úter˘, 11. 11. 2008 od 18.00 do 22.00 h
Velcí ãe‰tí panovníci
• Úter˘, 18. 11. 2008 od 19.00 h
Filosofie: umûní nauãit se Ïít
• Sobota, 22. 11. 2008 od 15.00 do 18.00 h
Umûní starovûku
• Úter˘, 25. 11. 2008 od 19.00 h
Kodexy cti

Listopadov˘ program je zamûﬁen na kvapem se blíÏící
svátky vánoãní. Za pov‰imnutí stojí produkce z ateliéru ak. malíﬁky Kláry Trnkové, dcery slavného Jiﬁího Trnky. K dispozici
jsou bylinkové kalendáﬁe s kuchaﬁkou nebo kalendáﬁe s kníÏkami pro nastávající ãi ãerstvé maminky s miminky a dal‰í zajímavé, krásnû ilustrované tituly ateliéru Trnka.
Dárky je dobré poﬁizovat v pohodû, promy‰lenû. Studio IN se
orientuje na ãeskou v˘tvarnou
tvorbu v oblasti módy, umûní, ﬁemesel a také na knihy a dárky.
V Îabovﬁeskách Studio IN pÛsobí jiÏ tﬁináct˘m rokem na ulici
Minská 65. Otevﬁeno je od pondûlí do pátku od 13 do 19 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstup
je voln˘, zákazníky si h˘ãkáme,
ﬁíkají provozovatelé. Pﬁesvûdãte
se.
RED

Program kina LUCERNA na LISTOPAD 2008
1.11.–2.11.
1.11.–2.11.
3.11.–5.11.
1.11.–2.11.
3.11.
3.11.–5.11.
6.11.–12.11.
6.11.
7.–10.11.
11.11.–12.11.
8.11.–9.11.
13.11.–19.11.
13.11.–16.11.
15.11.–17.11.
15.11.–17.11.
17.11.–19.11.
20.11.–26.11.
20.11.–23.11.
24.11.
22.11.–23.11.
22.11.–23.11.
25.11.–26.11.
27.11.–30.11.
1.12.–3.12.
27.11.–30.11.
29.11.–30.11.
29.11.–30.11.
1.12.
1.12.–3.12.

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

CVâ JabloÀka,

VALL-I
USA, ã. dab. – anim.komedie
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
KATY≈
Polsko – drama
KATY≈
Polsko – drama
BATHORY
âR – hist.drama
MÁJ
âR – romant.drama
NESTYDA
âR – komedie
NESTYDA
âR – komedie
NESTYDA
âR – komedie
VALL-I
USA,ã.dab. – anim.komedie
DùTI NOCI
âR – drama
KARAMAZOVI
âR – drama
KUNG FU PANDA
USA,ã.dab. – anim.komedie
MAMMA MIA!
VB – muzikál/romance
REMBRANDTOVA NOâNÍ HLÍDKA NL/Ka – historick˘
MALÉ OSLAVY
SK/âR – drama
MAMMA MIA!
VB – muzikál/romance
MAMMA MIA!
VB – muzikál/romance
SEZNAMTE SE S DAVEM
USA,ã.d. – komedie
ABSURDISTÁN
Nûm,ã.d. – komedie
2 DNY V PA¤ÍÎI
Francie – komedie
NESTYDA
âR – komedie
NESTYDA
âR – komedie
QUANTUM OF SOLACE
VB/USA – bondovka
KRTEK FILMOVÁ HVùZDA
âR – dûtské pásmo
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
KOZÍ P¤ÍBùH: POVùSTI STARÉ PRAHY âR – animovan˘
ÚTùK DO DIVOâINY
USA – drama

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

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
• Keramika • V˘tvarné • Pﬁírodovûdné • Jazykové – Angliãtina, ·panûl‰tina
• Relaxaãní • Pohybové • Pro rodiãe s dûtmi • Klub Rákosníãek
• AKCE - Vánoãní dílna 29. 11. • Vánoãní cviãení
BliÏ‰í informace na internetu

Sluneãná Olympiáda dûtí z 1. stupnû
Ïabovﬁesk˘ch Z·
Dva krásné sluneãné dny provázely leto‰ní Olympiádu dûtí
z 1. stupnû Ïabovﬁesk˘ch Z·, pﬁi které Ïáci 3., 4. a 5. tﬁíd soutûÏili nejprve v atletice na stadionu Pod Palackého vrchem ve
sprintu na 50 m, bûhu na 400 m, skoku do dálky, hodu kriketov˘m míãkem a ve ‰tafetû 4x60 m. Potom v Salesiánském stﬁedisku mládeÏe probûhlo finále fotbalového turnaje chlapcÛ a vybíjené dívek o celkové poﬁadí mezi ‰kolami. Do posledního
fotbalového zápasu nebylo rozhodnuto. Toto drama pro sebe
nakonec rozhodla tentokrát Z· Jana Babáka. Obou tûchto akcí
se zúãastnil Ing. Karel DoleÏal – místostarosta MâÎ.
Cel˘ seriál sportovních i spoleãensk˘ch akcí pro Ïabovﬁeské
dûti ze Z· a M· mají pod patronací starosta Mgr. Kvapil a místostarostové Ing. DoleÏal a JUDr. Helán, kteﬁí také spoleãnû
s organizátory Michaelem a Kateﬁinou Svobodov˘mi, Salesiánsk˘m stﬁediskem mládeÏe a KD Rubín, pﬁipravují v prosinci
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2008 velkou show v KD Rubín – slavnostní vyhlá‰ení nejlep‰ích
ÏákÛ Z· Brna-Îabovﬁesk za rok 2008.
Z v˘sledkÛ:
Atletika: Chlapci: 50 m: 1. ·urík Jakub (Z· nám. Svornosti)
8,30 s., 2. Sedlák Daniel (Z· Sirotkova) 8,38 s., 3. Skoták Marek (Z· nám. Svornosti) 8,60 s.; 400 m: 1. Nykod˘m Jiﬁí (Z· Sirotkova) 74,27 s., 2. Sedlák Daniel (Z· Sirotkova) 79,09 s., 3.
Siala Dominik (Z· nám. Svornosti) 82,00 s; dálka: 1. Kuãera
Jiﬁí (Z· Sirotkova) 3,87 m, 2. Odehnal Martin (Z· Sirotkova)
3,44 m, 3. Matûjovi Pavel (Z· J. Babáka) 3,40 m; kriket: 1. Kuãera Jiﬁí (Z· Sirotkova) 45,53 m, 2. Ondrou‰ek Adam (Z· J.
Babáka) 40,06 m, 3. Kﬁivánek Marek (Z· nám. Svornosti)
31,44 m; 4x60 m: 1. Z· J. Babáka A 40,65 s., 2. Z· Sirotkova
A 40,85 s., 3. Z· Sirotkova B 42,04 s.
Dívky: 50 m: 1. Vyorálková Petra (Z· Sirotkova) 8,36 s., 2.
Vondrová Tereza (Z· J. Babáka) 8,78 s., 3. Nemsilová Libu‰e
(Z· J. Babáka) 8,78 s.; 400 m: 1.Ho‰ková Lucie (Z· J. Babáka)
81,30 s., 2. Prestová Simona (Z· Sirotkova) 83,99 s., 3. ·léglová Tereza (Z· nám. Svornosti) 86,46 s.; dálka: 1. Ho‰ková
Lucie (Z· J. Babáka) 3,37 m, 2. ·léglová Tereza (Z· nám.
Svornosti) 3,20 s., 3. Nemsilová Libu‰e (Z· J. Babáka) 3,13 m;
kriket: 1. Krumpholcová Sára (Z· Sirotkova) 31,60 m, 2. Veselá
Krist˘na (Z· J. Babáka) 28,04 m, 3. Hrabalová Dominika (Z·
Sirotkova) 24,59 m; 4x60 m: 1. Z· J. Babáka A 41,57 s., 2. Z·
J. Babáka B 41,96 s., 3. Z· Sirotkova A 43,76 s.

Turnaj ve fotbale: 1. Z· nám. Svornosti, 2. Z· J. Babáka, 3.
Z· Sirotkova, nejlep‰í stﬁelec: âápek, âech, Svoboda – 1
branka. Turnaj ve vybíjené: 1. Z· J. Babáka, 2.ZS Sirotkova, 3.
Z· nám. Svornosti.
Celkové koneãné poﬁadí: 1. Z· J. Babáka, 2. Z· Sirotkova,
3. Z· nám. Svornosti.

I
IN
NZ
ZE
ER
RC
CE
E

Permanentní vstupenky na zápasy basketbalistek GAMBRINUSU SIKA BRNO v Evropské lize
i na v‰echna domácí utkání v první lize jsou
k dostání ve vrátnici haly Rosniãka v Horákovû
ulici v Îabovﬁeskách. Cena je stejná jako
v pﬁedcházející sezonû 750 Kã.

ÎiÏkova 61, 616 00 Brno
Tel.: +420 549 244 646
Mobil: +420 608 922 958

Pronajmu vytápûnou garáÏ v domû Záhﬁebská 5.
Kontakt: 549 255 818

❄

SENIOR DOPRAVA
☎

603 424 401

❄

❄

Zveme Vás do novû otevﬁené solné jeskynû
ORCHIDEA, která se nachází v pﬁízemí budovy
Medispol, Makovského nám. 2
v Brnû-Îabovﬁeskách. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Jízda Brno od 100,- Kã/jízda/osoba
JAKO VHODN¯ VÁNOâNÍ DÁREK
„PRO TY, CO NIC NEPOT¤EBUJÍ“
vystavujeme pﬁedplatné kupony na senior dopravu

NOVINKA! Moﬁské akvárium
tel. objednávky: 539 090 235, 773 625 516

www.sweb.cz/studiomacon

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.
Tel.: 541 217 026, 603 511 874
Chaloupky 3a
624 00 Brno
tel.: 541 223 073
mob.: 605 25 87 88
www.cal-liska.cz

opravy staroÏitného nábytku

❄

SOLNÁ JESKYNù ORCHIDEA

ZdeÀka Jonesová Buãková

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

❄

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
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SIMPLY CLEVER

BEZPEČNĚ DO KAŽDÉ
ZATÁČKY A BONUS
30 000 Kč NAVRCH
Víte, že je možné ušetřit a přitom
zvýšit svou bezpečnost? S originálním
financováním od ŠkoFINu získáte
k novému vozu Škoda kompletní sadu
zimních kol a navíc slevu 30 000 Kč.
Nezapomeňte na letošní novinku
- dopravní značku označující úseky,
kam se může od 1. 11. do 30. 4. jen
se zimní výbavou. Nečekejte na závěje
a nechte si u nás udělat kalkulaci
měsíčních splátek. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Nabídka platí pro Škoda Leasing nebo Škoda Úvěr
v rámci akce „BONUS - zimní kola“ a vztahuje se na
všechny modelové řady Škoda. RPSN od 11,57 %.

ŠkodaSuperb

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster

ŠkodaOctavia

Objednejte si prodlouženou záruku
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Škoda 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 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

Inzerujte pravidelnû,
inzerce u nás se vyplatí

BRNO

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

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

V Y S TA V U J E M E P ¤ E D P L A T N É N A S L U Î B Y
Praktick˘ dárek, kter˘ potû‰í • Rádi poradíme
s v˘bûrem vhodného dárkového balíãku

www.sweb.cz/studiomacon
Vydává Mûstská ãást Brno-Îabovﬁesky, Horova 28, 616 00 Brno, Iâ 4499278502 • 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. Marek ·lapal, Ing. Svatopluk Gabriel • Redaktor: Iveta Fi‰erová • Náklad
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