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Hrad Veveﬁí - zaãátek území, o kterém je ﬁeã

VáÏení sousedé,
i tento úvodník bude vûnován Svrateckému údolí, jehoÏ souãástí je lokalita Îabovﬁeské louky. Projekt rekreaãního areálu „Îabovﬁeské louky“ je zcela urãitû
velmi pﬁitaÏlivé a zajímavé téma. Kultivace krajiny a nárÛst parkov˘ch ploch patﬁí jednoznaãnû do chvályhodn˘ch novodob˘ch zámûrÛ dne‰ních urbanistick˘ch tendencí. Zv˘‰ení pﬁitaÏlivosti sídli‰tní zelenû, její
koncepce s dÛrazem vyuÏití pro voln˘ ãas, rekreaci,
sport i odpoãinek je odrazem jasn˘ch potﬁeb dne‰ní populace. Celková humanizace - zlid‰tûní ﬁe‰eného prostoru - je známkou posunu my‰lení investorÛ od kvantity ke kvalitû. NárÛst stupnû kvality ﬁe‰ení lze
jednoznaãnû vystopovat i v na‰em projektu „Regenerace panelového sídli‰tû“, kter˘ realizujeme jiÏ tﬁetím ro-

kem. Proto jistû není nic pﬁekvapivého, Ïe tolik lpíme na
tom, aby Îabovﬁesky byly skuteãnû pﬁívûtivé místo pro
bohat˘ a pln˘ Ïivot, nikoliv jen místo pro pﬁespání a nejnutnûj‰í zázemí.
Projekt „Îabovﬁeské louky“ není Ïádnou osamocenou snahou umístit nûkde pár sportovi‰È a zelen˘ch
ploch pro odpoãinek a rekreaci. Tento projekt je nedílnou souãástíí celomûstského zámûru vybudování sportovnû rekreaãního areálu skuteãnû nadregionálního v˘znamu. Je jiÏ pevnû zakotven ve zmûnách Územního
plánu mûsta Brna, je souãástí celomûstské koncepce
rozvoje tûlov˘chovy a sportu, je zakotven v tendencích
rozvoje Jihomoravského regionu. Je také nedílnou souãásti protipovodÀov˘ch opatﬁení, které plánuje Jihomoravsk˘ kraj. Jde o dlouhodob˘ zámûr vybudování
sportovnû rekreaãního areálu „Svratecké údolí“, kter˘ je

definován od lávky (mostu) Na Poﬁíãí - Staré Brno aÏ po
hrad Veveﬁí vãetnû pﬁímûstsk˘ch lesÛ. Celková rozloha
tohoto areálu je zhruba 10 000 ha. Îe jde o to nejcennûj‰í, co na‰e mûsto má, je zcela zﬁejmé. Jedineãnost
takové lokality v centru Brna a snaha o její zachování
pﬁes tendence a tlaky rÛzn˘ch lobby je historicky nesmírnû cenná a dÛleÏitá pro na‰e mûsto. Kvalita bydlení
a Ïití je pﬁímo úmûrná od velikosti a poãtu takov˘ch „panensk˘ch ploch“. âím dﬁíve se podaﬁí zrealizovat tyto
vzne‰ené zámûry na‰eho mûsta, tím jistûj‰í bude zachování ãistoty a vzne‰enosti vytãen˘ch cílÛ.
Îe jde o tradiãní tendence nadãasov˘ch pohledÛ, je
patrné z pouhého faktu vlastní hodnoty kvalitní budoucnosti. A o tu jde pﬁedev‰ím autorÛm a tvÛrcÛm této my‰-

lenky. O kvalitu budoucnosti by v‰ak mûlo jít i nám
v‰em.
Ale kdyÏ uÏ jsme u tradic - Velikonoce. Nejvût‰í svátek v kﬁesÈansk˘ch náboÏenstvích oslavující zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista umuãeného na kﬁíÏi. Od roku 325
se slaví Velikonoce první nedûli po jarní rovnodennosti
a úplÀku Mûsíce. Proto jsou tedy pohybliv˘m svátkem.
A mnû nezb˘vá, neÏ nám v‰em popﬁát jménem
na‰eho Zastupitelstva i jménem sv˘m, veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.

Plesové ohlédnutí

pouze nehrají a nezpívají, oni je proÏívají. Pﬁi
sv˘ch
vystoupeních
bourají byÈ jen pomyslnou hranici mezi posluchaãi a úãinkujícími
a prostﬁednictvím frontmana skupiny Jindﬁicha
Zíky navazují kontakt
s publikem, které rádi
a spolehlivû dostávají
„do varu“. Vystoupení
skupiny jazZÍKAspol - to
je show nabízející nejen
v˘bornou hudbu, ale
i skvûlou zábavu. Zb˘vá
jen doufat, Ïe se plány
na dal‰í spolupráci podaﬁí zrealizovat a Ïe tyto
v˘borné muzikanty uvidíme a usly‰íme na nûkteré z pﬁí‰tích Ïabovﬁesk˘ch kulturních
akcích.
Velk˘ dík patﬁí i ostatním úãinkujícím, kteﬁí se zaslouÏili
o skvûlou atmosféru plesového veãera - „tradiãní“ skupinû Panoráma, která hrála k tanci na hlavním pódiu i úãinkujícím v doprovodném programu, jako bylo kouzelnické pﬁedstavení ãi
ukázky taneãního mistrovství.

Sál vyprodan˘ do posledního místeãka, dobﬁe se bavící
hosté, parket pln˘ od první skladby - takov˘ byl leto‰ní ples Zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky, kter˘ v ostatní brnûnské „plesové“ konkurenci obstál se ctí.
Pﬁekvapením a posléze jednou ze ‰piãek plesového veãera
byli hosté z âesk˘ch Budûjovic. Kapela jazZÍKAspol mûla pÛvodnû zahájit slavnostní veãer a poté hostÛm ve vestibulu pﬁíjemnou hudbou vyplÀovat chvíle odpoãinku v pﬁestávkách
hlavní kapely. Hudební projev skupiny jazZÍKAspol byl v‰ak natolik strhující a spontánní, Ïe mnozí hosté se nespokojili jen
s poslechem a tanãilo se i ve vestibulu. Toto uskupení pod vedením Jindﬁicha Zíky (zpûv, trubka), ve sloÏení Ivan Studen˘
(kontrabas), Marián Jungwirth (bicí) a host z Brna Ladislav
KáÀa (piáno), kter˘ zastoupil onemocnûlého stálého ãlena skupiny, zaujali sv˘m neopakovateln˘m, spontánním hudebním
projevem, kter˘ je pro nû charakteristick˘. Skupina se specializuje na swing, jazz, latinskoamerické rytmy, písnû s prvny
funky. Posluchaãi brzy poznají, Ïe tito pánové ony skladby

Foto Petr Such˘
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Jak˘ by to byl ples bez tomboly. I leto‰ní plesová tombola
byla bohatá, a to díky laskav˘m sponzorÛm. Ná‰e podûkování
patﬁí i sponzorÛm, kteﬁí ná‰ ples podpoﬁili finanãními dary. Jejich soupis uvádíme v abecedním ﬁazení:
.A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky, s.r.o.
Arch.Design, s.r.o.
Bytasen, spol. s r.o.
âebus, cestovní kanceláﬁ, s.r.o.
Frama, s.r.o.
Inter-Stav spol. s r.o.
Jafra Cosmetics
Kejdu‰-Urbá‰ek - invest. ãinnost ve stavebnictví, s.r.o.
Kvûtináﬁství Petr Matu‰ka
Lékárna u Rubínu, a.s.
Mary Kay
MO âeského svazu vãelaﬁÛ
Pomark s.r.o.
Servisní sluÏby Svoboda, spol. s r.o.
Stavoprojekta - stavební firma, s.r.o.
TEZA Brno, a.s.
U Damiány - zdravá v˘Ïiva, bylinky, vinotéka
ZOO Brno
DùKUJEME!
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 8. jednání Rady MâÎ
konaného dne 7. bﬁezna 2007
Rada:
• souhlasila se vznikem spoleãného nájmu bytu ã. 7, VoronûÏská 2
• souhlasila se vznikem spoleãného nájmu bytu ã. 21, Kounicova 69
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 20, Pod
Ka‰tany 14 a bytu ã. 13, Kostelecká 13, Prostûjov
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 71, Vychodilova 12 a bytu ã. 15, Galla‰ova 8
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 5, Vychodilova 7, bytu ã. 55, Spodní 16, bytu ã. 26, SváÏná 32
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 3, Vychodilova 12 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 16, VoronûÏská 6 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemních smluv u obecních bytÛ ve
stﬁe‰ní nástavbû domu G. Preissové 1 postaven˘ch dle programu podpory v˘stavby nájemních bytÛ a technické infrastruktury na dobu urãitou do 30. 4. 2009. Rada souhlasila se
zveﬁejnûním zámûru pronájmu bytu ã. 19 ve stﬁe‰ní nástavbû
tohoto domu

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
Z· JANA BABÁKA 1, BRNO
Náv‰tûva Ïákovského parlamentu Z· Jana Babáka na Z·
pro tûlesnû postiÏené na Kociánce
Prst˘nek pro Jiﬁinku
KdyÏ jsem byla spolu s Dûtsk˘m parlamentem na‰í ‰koly
v ústavu pro tûlesnû postiÏené dûti na Kociánce, stala se tato
dojemná pﬁíhoda, která utkvûla v mé pamûti.
Vstoupili jsme do jedné z tﬁíd, kde právû probíhalo vyuãování
dûtí. Ty nás pﬁivítaly s vﬁel˘mi úsmûvy na tváﬁi a nad‰en˘mi pozdravy. Byla mezi nimi i jedna veselá a upovídaná sleãna, tﬁináctiletá Jiﬁinka. Na‰e paní uãitelky si s ní spolu s nûkolika dívkami zaãaly povídat.
Jednou z nich byla deváÈaãka Veronika Coufalová. Jiﬁinka si
se zájmem prohlíÏela její prst˘nky, které se jí oãividnû líbily. Zanedlouho zatouÏila jeden si vyzkou‰et. Dívka si ho nad‰enû navlékla na prst a pozorovala. KdyÏ se schylovalo k na‰emu odchodu, zeptala se s nadûjí v hlase: „Dá‰ mi ho?“ Touha v jejích
oãích Veroniku pﬁimûla, aby souhlasila. Jiﬁinka zvesela objala
svoji novou kamarádku a vlepila jí vdûãnou pusu. Snad se ani
nedá slovy popsat, jakou mûla z prst˘nku radost. A Veronika
byla také jistû ráda. Odcházela s vûdomím dobrého skutku a pocitu, Ïe je na svûtû o jednoho ‰Èastného ãlovûka víc.
Myslím si, Ïe spoustu lidí ani nenapadne, jakou mají tyhle dûti
radost z kaÏdého vlídného slÛvka, dáreãku ãi pocitu sympatie.
A kdyÏ vidíte, jak jim oãi záﬁí radostí, musíte se radovat s nimi.
BARBORA KUKLOVÁ
7.B – âLENKA ÎÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
Pûkné, vstﬁícné a pro nás podnûtné prostﬁedí bylo je‰tû
umocnûno mil˘m dopisem, kter˘ jsme dostali od vedení M·
a Z· pro tûlesnû postiÏené, Brno – Kociánka 6:
VáÏená paní ﬁeditelko,
dûkujeme vám i v‰em va‰im ÏákÛm, kteﬁí se jakoukoliv formou zapojili do akce sponzorského daru pro Mateﬁskou ‰kolu
a Základní ‰kolu pro tûlesnû postiÏené na Kociánce.

• souhlasila v souladu s usnesením Rady mûsta Brna ze dne
23. 1. 2007 s uzavﬁením nájemní smlouvy na pronájem bytu
ã. 5, Mozolky 61 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k nebyt. prostoru ordinaci v domû Pod Ka‰tany 15 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem garáÏe ã. 573 v domû Vychodilova 13
na dobu neurãitou
• souhlasila se znûním dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo s firmou
INTER-STAV, spol. s r.o. na akci Bytov˘ dÛm Minská 36
• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ M·
nám. Svornosti pro rok 2007 na proplacení dohody o pracovní
ãinnosti pro úãetní zpracovávající evidenci úplat za pﬁed‰kolní
vzdûlávání a dal‰í agendu s tím spojenou
• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ M·
Plovdivská na pokrytí odmûn uãitelkám zaji‰Èujícím speciální
v˘uku dûtí s odkladem ‰kolní docházky a se specifick˘mi problémy ohroÏujícími nástup dítûte do 1. tﬁídy Z·
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 1/2007
• schválila program a rozpoãet Jarní slavnosti 2007 v sobotu
19. 5. 2007
• schválila Ïádost o dlouhodob˘ pronájem salonku v Rubínku
• schválila text dopisu adresovaného veﬁejnému ochránci práv
JUDr. Motejlovi ve vûci projektu rychlostní komunikace R-43
(Q)

I v leto‰ním roce jsme u nás pﬁivítali kolektiv ÏákÛ a pedagogy
va‰í ‰koly vedené paní uãitelkou Mgr. Koke‰ovou. Pﬁedali nám
nemalou finanãní ãástku. Tû‰í nás zájem dûtí bûÏné ‰koly o problémy handicapovan˘ch. I touto formou se u zdrav˘ch dûtí posiluje pochopení a pocit sounáleÏitosti, kter˘ je pro nás v‰echny
velmi potﬁebn˘. Na‰i Ïáci naopak vidí, Ïe nejsou se sv˘m problémem sami. Tyto finanãní prostﬁedky budou vyuÏity napﬁíklad
na pokrytí nákladÛ spojen˘ch se ‰kolou v pﬁírodû u ÏákÛ, kteﬁí
by se jinak nemohli zúãastnit, popﬁípadû na úhradu autobusÛ ãi
jiné dopravy na kulturní a vzdûlávací akce.

Matematické tﬁídy na Z· Sirotkova 36
VáÏení rodiãe!
Ve ‰kolním roce 2006/2007 opût otevíráme v na‰í ‰kole páté
tﬁídy se zamûﬁením na v˘uku matematiky a informatiky, ve kter˘ch máme témûﬁ tﬁicetiletou tradici. Podmínkou pﬁijetí do této
tﬁídy je velmi dobr˘ prospûch ve ‰kole a úspû‰né absolvování
testu z matematiky. ·kola bude v pﬁí‰tím ‰kolním roce otvírat dvû
matematické tﬁídy, do jedné tﬁídy pﬁijímáme 24 Ïáky.
V˘uka matematiky je roz‰íﬁena o zajímavá témata a Ïáci jsou
systematicky pﬁipravováni na pﬁijímací zkou‰ky na osmiletá
gymnázia. Od ‰esté tﬁídy se v matematick˘ch tﬁídách vyuãuje
podle uãebnic pro osmiletá gymnázia. V matematick˘ch soutûÏích obsazují Ïáci na‰í ‰koly pﬁední místa v mûstsk˘ch kolech.
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Úãastníme se matematick˘ch olympiád v‰ech roãníkÛ, Pythagoriád a mezinárodní soutûÏe Klokan.
Velmi pﬁitaÏliv˘m a zajímav˘m pﬁedmûtem je informatika.
Pro v˘uku má ‰kola k dispozici tﬁi poãítaãové uãebny. Dvû s 12
a 14 poãítaãov˘mi stanicemi, vyuÏívané pﬁedev‰ím na v˘uku informatiky a cizích jazykÛ, kdy jsou tﬁídy dûleny na poloviny. Ve
tﬁetí poãítaãové uãebnû je 28 poãítaãÛ a je vyuÏívána pﬁedev‰ím
pro v˘uku ostatních pﬁedmûtÛ, kdy pﬁi v˘uce má kaÏd˘ Ïák k dispozici svÛj poãítaã a mÛÏe tedy zadan˘ problém ﬁe‰it samostatnû. Dal‰í poãítaãe jsou ÏákÛm k dispozici ve tﬁídách. KaÏdá
tﬁída má k dispozici minimálnû jednu poãítaãovou sestavu.
V‰echny stanice jsou propojeny do ‰kolní sítû a pﬁipojeny k internetu. ·kola má nové pﬁipojení k internetu. Je pﬁipojena radiopojítkem garantovanou rychlostí 2Mb/s bez omezení pﬁenosu
dat. Z projektu, kter˘ si ‰kola v loÀském roce podala, byly zakoupeny dvû interaktivní tabule s dataprojektory a kompletním
ozvuãením uãeben. V leto‰ním roce jsme zakoupili ze sponzorsk˘ch darÛ tﬁetí interaktivní tabuli. Tato moderní technika je pedagogy vyuÏívána pﬁedev‰ím v jazycích, matematice a pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtech. Osvûdãilo se nám, Ïe interaktivní tabule
v˘znamnû zvy‰ují názornost a zajímavost v˘uky. V ‰esti tﬁídách
jsou na ‰kole nainstalovány dataprojektory, ke kter˘m si vyuãující mÛÏe pﬁipojit notebook a pracovat s internetem. Ve ‰kole je
‰est dataprojektorÛ, z toho dva mobilní s notebookem.
Pﬁidáme nûkolik informací o pedagogickém sboru. V na‰í
‰kole uãí 18 muÏÛ, coÏ tvoﬁí 40 % v‰ech uãitelÛ. PrÛmûrn˘ vûk
pedagogÛ je 38 let. Na úrovni P (pokroãilí) máme vy‰koleno
45 % uãitelÛ. Jde o ‰kolení, po kterém uãitelé dokáÏí aplikovat
informaãní technologie pﬁímo do v˘uky jejich pﬁedmûtu a zvládají
jiÏ sloÏitûj‰í aplikace na poãítaãi. Ná‰ uãitelsk˘ sbor dokáÏe v˘borné vybavení ‰koly bezezbytku vyuÏít.
·kola je známa sv˘m odborn˘m pﬁístupem k ÏákÛm s v˘vojov˘mi poruchami uãení. V˘uku v na‰ich matematick˘ch tﬁídách
úspû‰nû absolvuje i nûkolik tûchto dûtí.
Máme potvrzeno, Ïe v˘uka v matematické tﬁídû je celkovû na
vy‰‰í úrovni neÏ v bûÏn˘ch tﬁídách základní ‰koly – a to nejen
v matematice. Je pravidlem, Ïe polovina dûtí z matematick˘ch
tﬁíd se dostane na osmiletá gymnázia. Pokud Ïák nebude ke studiu pﬁijat, mÛÏe v na‰í ‰kole pokraãovat aÏ do devátého roãníku.
Na‰e ‰kola je po celkové rekonstrukci. Máme k dispozici
vnitﬁní hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem, saunu, posilovnu, dvû zrekonstruované tûlocviãny a zahradu ‰koly.
Pokud máte zájem o dal‰í rozvoj osobnosti Va‰eho dítûte
v odpovídajícím kolektivu vrstevníkÛ, pﬁihlaste ho k v˘bûrovému
ﬁízení do 5. matematick˘ch tﬁíd, které se koná 25. dubna v 8.00
hod. v na‰í ‰kole. Pﬁihlá‰ku si mÛÏete stáhnout z na‰í webové
stránky (www.zssirotkova.cz) nebo si ji mÛÏete vyzvednout na
vrátnici ‰koly. Pﬁijìte si prohlédnout ‰kolu v Den otevﬁen˘ch
dveﬁí 11. dubna od 14.00 do 18.00 hod.
Cílem v‰ech pedagogick˘ch pracovníkÛ je, aby ‰kola i nadále
patﬁila mezi nejvyhledávanûj‰í a nejprestiÏnûj‰í ‰koly v brnûnském regionu.
MGR. DAN JEDLIâKA, ZÁSTUPCE ¤EDITELKY ·KOLY

Zpráva pro nadané
matematiky a informatiky
Z· Sirotkova 36 opût otvírá 5. tﬁídy se zamûﬁením na matematiku a informatiku
VáÏení rodiãe,
pokud máte zájem o dal‰í rozvoj osobnosti Va‰eho dítûte v odpovídajícím kolektivu vrstevníkÛ, za‰lete vyplnûnou pﬁihlá‰ku na
adresu Z· Sirotkova 36, Brno 616 00. Pﬁijímací ﬁízení se koná
25. dubna 2007 v 8.00 hod. Den otevﬁen˘ch dveﬁí pro tyto Ïáky
se bude konat 11. 4. od 14.00 do 18.00 hodin. Pﬁihlá‰ky jsou
k dispozici v budovû ‰koly nebo na na‰í webové stránce
www.zssirotkova.cz. Informace podáme také na tel. ãísle
541 211 945.

Ekologická poradna VERONICA
v dubnu
1. dubna – Studánky u Kﬁtinského potoka
2. dubna – Setkání pﬁátel pﬁírodní zahrady
Teplomilné zeleniny, známé i neznámé, pûstování a vyuÏití
v kuchyni.
3. dubna – Hans Diefenbacher v Brnû
Pﬁedná‰ky a diskuse k územnímu plánování v Nûmecku
13.–22. dubna – Den Zemû v Brnû
Brnûnské oslavy Dne Zemû, program bude upﬁesnûn.
21.–22. dubna – Den Zemû na hradû Veveﬁí
Pﬁijdou tropy do Evropy?
Oslava Dne Zemû na hradû Veveﬁí spolu s dal‰ími organizacemi.
28. dubna – Tradiãní oslava Dne Zemû v Pouzdﬁanech
Vycházka na Pouzdﬁanskou step spojená s vernisáÏí v˘stavy
v Domû U Klime‰Û.
Tû‰íme se na setkání s Vámi!
Aktuální informace o akcích sledujte na na‰ich webov˘ch
stránkách www.veronica.cz

Brnûnsk˘ strom roku 2007
StromÛ není nikdy dost a o leckter˘ch zajímav˘ch a ojedinûl˘ch ve svém okolí málokdo ví. ZO âSOP Veronica vyhla‰uje
druh˘ roãník soutûÏe o Brnûnsk˘ strom roku, která je souãástí
projektu „Jak se do kraje volá, tak se z kraje oz˘vá“. KaÏd˘,
jednotlivci, rodiny, mûstské ãásti, sdruÏení, ‰koly, firmy i ostatní,
má moÏnost navrhnout do 10. dubna 2007 „svÛj“ strom. Z navrÏen˘ch stromÛ pak porota vybere deset finalistÛ, mezi kter˘mi rozhodne brnûnská veﬁejnost hlasováním. V loÀském roãníku soutûÏ vyhrál dub v Novém Lískovci.
Nûkteré stromy jsou krásné kdyÏ kvetou, jiné v barevném
podzimním hávu, nûkteré pod ãepicí snûhu, jiné obsypané
sv˘mi plody. Mnohé si zaslouÏí úctu pro své stáﬁí a útrapy, kter˘m byly vystaveny, leckteré ve sv˘ch letokruzích skr˘vají zajímav˘ pﬁíbûh. Kolem nûkter˘ch chodíme dennû, a pﬁesto o nich
nevíme. Ale ví o nich tﬁeba nûkdo jin˘.
Ve zvlá‰tní kategorii bude udûlena cena stromu rostoucímu
uvnitﬁ domovních blokÛ. Mnohé bloky vytváﬁejí uzavﬁené
dvorky s vlastním rytmem Ïivota a s tajemn˘mi zákoutími.
Právû atmosféra uzavﬁen˘ch dvorÛ dodává stromÛm zde rostoucím jisté kouzlo a zajímav˘ ráz, byÈ by samy o sobû tak zajímavé nebyly.
Návrhy stromÛ na fotografii a s popisem je moÏné zasílat na
ZO âSOP Veronica, Panská 9, Brno 602 00. Podrobnûj‰í informace lze získat v Ekologické poradnû na stejné adrese nebo
na internetov˘ch stránkách www.veronica.cz. V‰ichni finalisté
budou dále zaﬁazeni do celorepublikového kola soutûÏe Strom
roku 2007, kterou poﬁádá brnûnská organizace Nadace Partnerství. Veﬁejnost bude moci hlasovat na internetu, pomocí textov˘ch zpráv z mobilních telefonÛ a prostﬁednictvím anketních
lístkÛ, které budou k dispozici s vystaven˘mi fotografiemi
stromÛ na pûti místech v Brnû. Rozhlédnûte se ve svém
okolí, na sv˘ch cestách a najdûte i vy „NEJ“ strom v Brnû.
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KONTAKT: LUCIE NOVÁKOVÁ
542 422 757, MOBIL 774 216 934
LUCIE.NOVAKOVA@VERONICA.CZ, WWW.VERONICA.CZ
TELEFON

E-MAIL

•

Z ohlasÛ na na‰i mûstskou ãást

• Z ohlasÛ na na‰i mûstskou ãást

•

Tak se jmenuje rubrika, kterou dáváme moÏnost na‰im spoluobãanÛm reagovat na dûní v Îabovﬁeskách. Rozsah je orientaãnû urãen formátem A5 - dáno poãtem 1.950 znakÛ vã. mezer. Názory ãtenáﬁÛ zveﬁejnûné v této rubrice se nemusí
shodovat s názory redakce. Redakãní rada si vyhrazuje právo vyﬁadit pﬁíspûvky, které by nebyly v souladu s obecn˘mi
etick˘mi pravidly. Redakãní rada si rovnûÏ vyhrazuje právo posunutí zveﬁejnûní pﬁíspûvkÛ do nûkterého z pﬁí‰tích ãísel ÎZ,
pokud bude naplnûna kapacita nebo pokud obsah pﬁíspûvku bude vyÏadovat zpracování odborného stanoviska. Pﬁíspûvky
v této rubrice jsou zveﬁejÀovány bez jak˘chkoliv redakãních úprav.

Hﬁi‰tû / park
Na na‰em sídli‰ti jsou renovována hﬁi‰Èátka a pískovi‰tû pro
dûti, coÏ je zajisté chvályhodná ãinnost.
Jinak je tomu v‰ak u pÛvodnû velké betonové plochy s asfaltov˘m povrchem mezi domy VoronûÏská 8 a 10.
Jako ‰iroko daleko jedineãná, byla vyuÏívána dûtmi k bezpeãnému uãení se jízdy na kolech a trojkolkách pod dohledem
rodiãÛ sedících na laviãkách, zaãátky kopání do míãe, malováním na zem a okrajovû i k stolnímu tenisu (na betonovém stole).
K renovaci by urãitû dostaãovala obmûna jiÏ zchátralej‰ích laviãek.
Skuteãnost je pﬁekvapivá. Celé prostranství bylo vybagrováno, vyt˘ãen ladn˘ chodníkov˘ oblouk bez respektu k pÛvodní
exponované pû‰í trase ve smûru diagonál a zachován „kout“
s betonov˘m stolem (nov˘m) pro stolní tenis.
Ve‰kerá ostatní plocha je zasypána zeminou a bude vytvoﬁena parková úprava.
Pﬁi zemních pracech (na podzim, podmáãená pÛda) byl poniãen nov˘ dláÏdûn˘ chodník (vyjeté prohlubnû) s obrubníky (ulámáno) a docela velká plocha jiÏ nového trávníku, neboÈ stavaﬁÛm nestálo za to vybudovat provizorní pﬁíjezd a pﬁekr˘t panely
alespoÀ ten chodník. TakÏe se opravovalo. Pouãeni, hlínu naváÏejí mal˘m bagﬁíkem po stávajícím chodníku a niãí „jen“ obrubníky... Jako perliãka pÛsobí opakovaná ãinnost dlaÏdiãÛ, neboÈ
jiÏ úplnû hotové dláÏdûní sledující oblouky nov˘ch cest nebylo

Vlãí zpráviãky
Tak uÏ je to za námi, jarní prázdniny skonãily. Leto‰ní zima
nám sice sníh nedopﬁála, ale my jsme se nevzdali a prázdniny
jsme si poﬁádnû uÏili. Tentokrát jsme jeli aÏ na konec republiky
do mûsteãka Pﬁimda. Na‰e pion˘rská skupina, obohacena dûtmi
z LuÏánek, se ubytovala v místní ‰kole. Absolvovali jsme zajímavé v˘lety, napﬁíklad na zﬁíceninu hradu nebo na rozhlednu podívat se do ‰irého okolí. âas jsme si také zpﬁíjemnili prohﬁíváním
se ve víﬁivce a plaváním v bazénu. UÏít si prázdnin nám pomáhaly ãasté hry, které pro nás pﬁipravili na‰i vedoucí. V‰ichni jsme
odjíÏdûli spokojení, oãekávajíce dal‰í akce.
V dne‰ních dnech pﬁipravujeme program na Velikonoce,
které chceme proÏít v BlaÏkovû na Vysoãinû. Hlavní náplní je
jízda na koních. Nav‰tívíme i westernové mûsteãko ·iklÛv ml˘n.
Vûnovat se budeme také tradiãním zvyklostem Velikonoc, napﬁíklad splétání pomlázek nebo barvení vajíãek. Samozﬁejmû nezapomeneme jezdit, velcí na koních a men‰í jistû nepohrdnou
poníky. Doufáme, Ïe se akce bude líbit.
Nejvût‰í akce, která se za tento ‰kolní rok chystá je samozﬁejmû tábor, letos pojat˘ na námûty M*A*S*H 4077. Jedná se
o americkou lékaﬁskou jednotku, operující ve válce s Vietnamem. Vût‰ina jistû tento seriál zná, proto ví, Ïe tábor bude urãitû
velice zajímav˘. Samozﬁejmû nezapomeneme na hlavní hrdiny,
které budou pﬁedstavovat na‰i vedoucí.
Tato akce je vût‰inou tﬁít˘denní, ale protoÏe máme ve skupinû
mnoho mal˘ch ãlenÛ a maminky se bojí nechat svoje ratolesti
del‰í dobu bez jejich vroucí lásky, rozhodli jsme se tábor zkrátit
na 2 t˘dny. Tato zmûna jistû potû‰í i ty, kteﬁí díky tomuto zákroku
stihnou nûjakou dal‰í akci, na kterou se tû‰ili, ale díky tﬁít˘dennímu táboru by se jí nemohli zúãastnit.

pﬁesnû podle pﬁedstav architekta. TakÏe dlaÏba byla vytrhána
a poloÏena znovu, nyní v rovn˘ch liniích... Nové pûkné laviãky
postrádají vlastnost sv˘ch pﬁedchÛdkyÀ, ãást z nich b˘t ve stínu
stromÛ.
Domnívám se, Ïe peníze zjevnû zbyteãnû vynaloÏené mohlo
zastupitelstvo vyuÏít lépe, tﬁeba kdyÏ uÏ jinak ne, tak pro zmen‰ení hlukové zátûÏe okolní obãanské zástavby od veﬁejné dopravy pﬁíspûvkem na odhluãÀování.
ZDENùK FUâÍK

Stanovisko v‰eobecného odboru:
Úprava plochy na ulici VoronûÏská u domÛ ã. 8 - 10 probûhla
v rámci realizace II. etapy veﬁejnû projednaného a schváleného projektu Regenerace panelového sídli‰tû Brno-Îabovﬁesky. V souãasné
dobû je tento projekt schválen Zastupitelstvem mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky a díky splnûní v‰ech tûchto náleÏitostí mÛÏe na‰e mûstská
ãást na jeho realizaci ãerpat finanãní prostﬁedky z Ministerstva pro
místní rozvoj.
V budoucnu bude travnatá plocha doplnûna o herní prvek, k nûmuÏ
jiÏ existuje projekt i fotodokumentace, a kter˘ bude instalován jakmile
to finanãní moÏnosti dovolí.
JUDR. JANA DOLEÎALOVÁ
VEDOUCÍ V·EOBECNÉHO ODBORU

Zoufat ale nemusí ani ti, kteﬁí s námi chtûjí trávit více ãasu.
Pro nû je pﬁipraven „Putovní tábor“. Dlouholetí ãlenové vûdí, Ïe
jde o pouÈ s batohy po rÛzn˘ch zajímav˘ch památkách a místech na‰í republiky. PuÈák zaãne hned po táboru a bude trvat t˘den. Tentokrát se budeme toulat âeskou Kanadou. Na tábor
i puÈák se mohou pﬁihlásit i dûti, které do na‰eho oddílu pravidelnû nechodí.
Kdo by mûl zájem se o nás, nebo na‰ich akcích dozvûdût
více, staãí se podívat na webovou adresu: www.vlci.flexa.cz.
LUCIE KABELÍKOVÁ,
11. PS VLCI
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Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
- dÛm dûtí a mládeÏe Brno-Îabovﬁesky
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Îabovﬁesky,
tel./fax 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz

Na kolech do Vídnû
Na zaãátku bﬁezna se skupina odváÏlivcÛ pokusila zdolat
cyklistickou trasu z Brna do Vídnû. Pro cestu si vybrali sobotu
10. 3. Vyrazili plni odhodlání a elánu. Poãasí pﬁálo a jen kvÛli
blíÏe nespecifikovan˘m obtíÏím na trati se nepodaﬁilo dosáhnout
vysnûného cíle. Kus za rakousk˘mi hranicemi se na‰e v˘prava
otoãila a vrátila na základnu. Snad to vyjde pﬁí‰tû.
Dále jsme v bﬁeznu mohli shlédnout
pﬁedstavení divadelního souboru BedruÀka
Ka‰párek
a sedlák. Dne 21. 3.
dûti z hudebních
krouÏkÛ pﬁedvedly
své umûní na jarní
akademii. A na konci
bﬁezna se konalo tradiãní velikonoãní tvoﬁení, na kterém jsme
si mohli uplést pomlázku nebo vyrobit beránka z ovãího rouna.
Bûhem velikonoãních prázdnin 5.-9. 4. budeme mít zavﬁeno.
Hned po nich budete mít v rámci Klubka jedineãnou pﬁíleÏitost
vyslechnout povídání o dﬁevûn˘ch hraãkách z úst samotného v˘robce. Tento ‰ikovn˘ ﬁemeslník jako názornou ukázku pﬁinese
dûtskou autodráhu, kterou si budou moci dûti vyzkou‰et. Na sobotu 21. 4. je naplánován dal‰í z v˘letÛ, tentokráte do Mariánského údolí a okolí. 22. 4. zahraje BedruÀka dal‰í ze sv˘ch her,
JabloÀovou pannu. A 24. 4. si budete moci v Klubku ubrouskovou technikou nazdobit kvûtináãe a lísky.
Pﬁejeme Vám radostné proÏití velikonoãních svátkÛ a tû‰íme
se na setkání.
P¤IPRAVOVANÉ AKCE V DUBNU:
5.-9. 4.
zavﬁeno (velikonoãní prázdniny)
10. 4.
9.00 Klubko - prezentace dﬁevûn˘ch hraãek (autodráha)
21. 4.
sobotní v˘let
22. 4.
15.30
loutkové divadlo BedruÀka - JabloÀová panna
24. 4.
9.00 Klubko - zdobení kvûtináãÛ a lísek ubrouskovou technikou

Zemﬁel páter Petr Baran
„Oãekávám vás v nebi“
To byla slova, kter˘mi se pﬁedstavitel Ïabovﬁeské salesiánské komunity P. Petr Baran rozlouãil pﬁi svém
posledním veﬁejném vystoupení na
slavnosti sv. Jana Bosca se sv˘mi
oveãkami. Tu‰il, Ïe jeho pozemská
pouÈ konãí, av‰ak - jak sám rád ﬁíkal
- bylo to v souladu s jeho úmluvou
s Hospodinem, se kter˘m se dohodl,
Ïe bude Ïít do osmdesáti let. Svoje
osmdesáté narozeniny proÏil je‰tû
v plné síle. Krátce nato v‰ak páter
Petr Baran onemocnûl zhoubnou rakovinou, která mu rychle ubírala síly. Zemﬁel ve stﬁedu 28. února 2007 uprostﬁed sv˘ch nejbliÏ‰ích - bratﬁí salesiánÛ.

P. Petr Baran, pﬁezdívan˘ Dûda, se narodil 8. 12. 1926. Od
mládí chtûl b˘t knûzem a k tomuto cíli smûﬁoval ve‰kerou svou
ãinnost. První ﬁeholní sliby skládal jiÏ v srpnu 1945. Jeho duchovní pÛsobení mezi vûﬁícími i v ateistickém prostﬁedí bylo natolik úspû‰né, Ïe se stal „trnem v oku“ b˘valému totalitnímu reÏimu. V roce 1950 byl s ostatními ﬁeholníky internován do Oseku
u Duchcova, 40 mûsícÛ vojenské sluÏby strávil u povûstn˘ch
PTP, v roce 1957 nastoupil osmnáctimûsíãní vûzení za protistátní sdruÏování a podvracení republiky. Petr Baran se v‰ak nenechal zlomit a houÏevnatû ‰el za sv˘m cílem. Tajnû studoval
a v prosinci 1967 byl vysvûcen na knûze. Svoje knûÏství zveﬁejnil v roce 1969 a nastoupil do duchovní správy. Jeho obliba u vûﬁících i ateistÛ zapﬁíãinila dal‰í trest totalitního reÏimu a páter
Petr Baran byl odsouzen na dal‰ích 8 mûsícÛ vûzení. Po propu‰tûní se pﬁestûhoval do Brna, kde pÛsobil jako sanitáﬁ v Nemocnici u sv. Anny. Ve‰ker˘ voln˘ ãas vûnoval mládeÏi. Vedl
krouÏky, rozmlouval se studenty o katechismu, asketice a Písmu
svatém, o prázdninách se vûnoval duchovním cviãením.
Po politické zmûnû v listopadu 1989 byl vyzván sv˘m ﬁeditelem P. Oldﬁichem Medem, aby se ujal splnûní slibu, kter˘ salesiáni dali Pannû Marii ve vûzení. Slíbili, Ïe dosáhnou-li svobody
a budou-li moci obnovit svou ãinnost, postaví k její cti v Brnû-Îabovﬁeskách kostel. Pﬁed Petrem Baranem stál obrovsk˘ úkol.
S houÏevnatostí jemu vlastní se v‰ak pustil do díla a dílo se zdaﬁilo. Kostel Panny Marie Pomocnice kﬁesÈanÛ na Foerstrovû ulici
v Îabovﬁeskách - nedaleko místa, kde stávala pÛvodní dﬁevûná
salesiánská oratoﬁ, která v roce 1965 zcela vyhoﬁela, byl slavnostnû posvûcen v kvûtnu 1995.
Do posledních dnÛ se páter Baran vûnoval svému duchovnímu poslání. Kromû správy kostela a stﬁediska mládeÏe se vûnoval i pastoraci. KaÏdé prázdniny vedl nûkolik turnusÛ duchovních cviãení pro mládeÏ, o víkendech poﬁádal duchovní obnovy,
vedl biblické hodiny, kázal, zpovídal. Cel˘m sv˘m Ïivotem
a sv˘m dílem, skromností, obûtavostí i vytrvalostí získal velikou
oblibu, úctu a váÏnost mezi vûﬁícimi.
Pohﬁeb P. Petra Barana se uskuteãnil v pátek 9. bﬁezna.
Stovky smuteãních hostÛ - jeho spolubratﬁí salesiánÛ i veﬁejnosti
se rozlouãilo se sv˘m milovan˘m otcem Petrem. Pﬁes dojemnost
posledního rozlouãení v‰ak pﬁítomné mohla tû‰it slova P. Barana, která charakterizovala cel˘ jeho Ïivot: „Salesiánské povolání je nádherné. Dûkuji Pánu Bohu a Pannû Marii, Ïe jsem salesiánem. I kdyÏ byl mÛj Ïivot velmi pestr˘ a pro‰el jsem mnoha
protivenstvími, vÏdycky jsem byl ‰Èastn˘...“
IVETA FI·EROVÁ
(S VYUÎITÍM MATERIÁLÒ SALESIÁNSKÉ ORATO¤E)

Na‰e jedovaté rostliny
Jednou z nejznámûj‰ích jarních kvûtin je petrklíã neboli prvosenka jarní (Primula veris L.).
Jedná se o vytrvalou bylinu s krátk˘m nev˘bûÏkat˘m oddenkem, porostl˘m Ïlutav˘mi koﬁínky. Z oddenku vyrÛstá pﬁízemní listová rÛÏice s vejãit˘mi svra‰tûl˘mi listy, majícími kﬁídlat˘ ﬁapík.
Ze stﬁedu listové rÛÏice vyrÛstá jeden nebo více aÏ 20 cm vysok˘ch stvolÛ, zakonãen˘ch pﬁevisl˘m
okolíkem pûtiãlenn˘ch Ïlut˘ch kvûtÛ se
zelenoÏlut˘m trubkovit˘m kalichem.
Plodem je jednopouzdrá vejãitá tobolka.
V‰echny ãásti rostliny, pﬁedev‰ím
v‰ak koﬁeny, obsahují saponiny, jejichÏ
mnoÏství bûhem roku silnû kolísá. Nejvy‰‰í hladiny dosahují v dobû kvûtu
a na podzim pﬁed zazimováním. Rostlina dále obsahuje je‰tû silice, tﬁísloviny
a nûkteré glykosidy.
Pﬁi poÏití se uplatÀuje hlavnû vliv saponinÛ, které dráÏdí zaÏívací trakt a pﬁi
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vy‰‰ích dávkách vyvolávají zvracení. ProtoÏe vstﬁebávání saponinÛ pﬁes stﬁevní v˘stelku je minimální, k v˘znamn˘m projevÛm otravy zpravidla nedochází. Bylo v‰ak pozorováno, Ïe nûkteﬁí lidé trpí alergií na tuto rostlinu (idiosynkrasie), a to vãetnû
‰lechtûn˘ch hrnkov˘ch odrÛd.
Petrklíã je opﬁeden mnoha bájemi a povûstmi. Ve stﬁedovûku
se pouÏíval k zahánûní zl˘ch duchÛ a panovala i povûra, Ïe petrklíã otevírá cestu k pokladÛm.
Prvosenka je velmi roz‰íﬁen˘ druh, jiÏ od stﬁedohor osídlila
celou Evropu a najdeme ji i na Sibiﬁi. Roste pﬁedev‰ím v teplej‰ích polohách, ve svûtl˘ch lesích a na vlhk˘ch loukách. Nejlépe
se jí daﬁí na vápencovém podkladu. Ve vy‰‰ích a chladnûj‰ích
polohách se vyskytuje pﬁíbuzn˘ druh – prvosenka vy‰‰í.
Prvosenka je velmi promûnliv˘ druh, coÏ je pﬁíãinou jejího velkého roz‰íﬁení. I ve volné pﬁírodû vytváﬁí mnoho variant, které se
snadno kﬁíÏí, takÏe vzniká ﬁada rozmanit˘ch forem. Této vlastnosti rádi vyuÏívají zahradníci, kteﬁí jiÏ vypûstovali celou ﬁadu odrÛd, li‰ících se velikostí a barevností kvûtÛ a jejich kultivary jsou
i cenovû snadno pﬁístupné, takÏe je zbyteãné trhat kvûty ãi dokonce vyr˘vat celé rostliny z pﬁírodních stanovi‰È.
ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC

Ledová show 2007 na umûlém
kluzi‰ti v Îabovﬁeskách
Po ﬁadû sportovních akcí v atletice, fotbalu, plavání, vybíjené
a dal‰ích sportech byla dal‰í sportovní akcí, kterou poﬁádala Mâ
Îabovﬁesky pro dûti ze Ïabovﬁesk˘ch Z·, Ledová show 2007 na
umûlém kluzi‰ti v Îabovﬁeskách. Stejnû jako pﬁi v‰ech v˘‰e uveden˘ch akcích pﬁipravil tuto celou show a komentoval do mikrofonu ﬁeditel závodu Michael Svoboda, jeho manÏelka Kateﬁina
zabezpeãovala spoleãnû s dívkami ze Z· Sirotkova technick˘
prÛbûh.
V˘borná atmosféra, skvûle pﬁipraven˘ led, jasno, teplota 18 °C
- to v‰e provázelo celou tuto show, v rámci které Ïáci a Ïákynû
4. a 5. tﬁíd Ïabovﬁesk˘ch Z· soutûÏili nejprve ve slalomu na
bruslích, potom ve sprintu na bruslích a na závûr probûhly neuvûﬁitelnû dramatické ‰tafety. KaÏdá ‰kola nominovala sv˘ch nejlep‰ích 10 chlapcÛ a 10 dívek.

Foto Petr Such˘

Ledovou show 2007 natáãela partnerská televize Mâ Îabovﬁesky TVb1 a odvysílala z ní velmi pûknou reportáÏ, která byla
i skvûlou prezentací Brna-Îabovﬁesk. Starosta MâÎ Mgr. Ale‰
Kvapil a místostarosta MâÎ Ing. Karel DoleÏal pﬁi‰li fandit dûtem
a na závûr Ledové show 2007 pﬁedávali spoustu medailí, cen
a odmûn. Obûma pﬁedstavitelÛm radnice patﬁí dík za pomoc
a sportovní nad‰ení s jak˘m pﬁistupují k sportovním akcím pro
dûti v Îabovﬁeskách. Pût minut po zakonãení slavnostního pﬁedávání led definitivnû roztál. Chci podûkovat v‰em dûtem, rodiãÛm a ‰kolám za tradiãnû fantastickou spolupráci, díky které se
nám akce pﬁipravované pro dûti ze Îabovﬁesk velmi daﬁí. Podûkování za kvalitní pﬁípravu a vstﬁícnost patﬁí také sportovnímu
areálu v Îabovﬁeskách, v rámci kterého se nachází umûlé kluzi‰tû. Tato akce jednoznaãnû dokázala, Ïe umûlé kluzi‰tû v Îabovﬁeskách v tomto krásném areálu je pﬁitaÏliv˘m centrem pro
sportovní vyÏití nejen Ïabovﬁesk˘ch dûtí a rodin.
Z v˘sledkÛ:
Chlapci: SoutûÏ ve slalomu: 1. Wachsberger Pavel Z· Sirotkova
13,00 s., 2. Sou‰ Filip Z· n. Svornosti 14,01 s., 3. Brlica Jan Z· n. Svornosti 14,04 s., 4. Ondráãek Jakub Z· J. Babáka 14,05 s., 5. Trávník Kry‰tof Z· Sirotkova 14,06 s.; SoutûÏ o nejrychlej‰ího bruslaﬁe: 1. Brlica
Jan Z· n. Svornosti 4,05 s., 2. Ti‰er Marek Z· Sirotkova 4,07 s., 3. Juráãek Radek Z· n. Svornosti 4,09 s., 4. Ondráãek Jakub Z· J. Babáka
4,15 s., 5. Loubek Dominik Z· n. Svornosti 4,20 s.; ·tafety: 1. Z· nám.
Svornosti 1:44 s., 2. Z· Sirotkova 1:46 s., 3. Z· Jana Babáka 1:51 s.
Dívky: SoutûÏ ve slalomu: 1. Dufková Markéta Z· Sirotkova 14,43
s., 2. Neãasová Sára Z· n. Svornosti 15,04 s., 3. Haláková Natálie Z· n.
Svornosti 15,05 s., 4. Anschlagová Andrea Z· n. Svornosti 15,20 s., 5.
Tejkalová Natálie Z· Sirotkova 15,87 s.; SoutûÏ o nejrychlej‰í bruslaﬁku: 1. Anschlagová Andrea Z· n. Svornosti 4,03 s., 2. Tejkalová Natálie Z· Sirotkova 4,07 s., 3. Coufalová Ilona Z· J. Babáka 4,37 s., 4.
Holubáﬁová Krist˘na Z· J. Babáka 4,75 s., 5. Novotná Sabina Z· J. Babáka 4,99 s.; ·tafety: 1. Z· nám. Svornosti 1:56 s., 2. Z· Sirotkova 1:58
s., 3. Z· Jana Babáka 2:08 s.
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Dopﬁejte svému psovi vodítko
Hned nûkolikrát se v posledních letech Zastupitelstvo mûsta Brna
zab˘valo textem normy upravující v podmínkách na‰eho mûsta chov
a venãení psÛ, resp. jejich chov vÛbec. Zatím poslední norma Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 13/2006, o pravidlech pro pohyb psÛ na
veﬁejn˘ch prostranstvích – vstoupila v platnost na konci ãervence loÀského roku.
ByÈ obsahovû navazuje na normy, pﬁijaté zastupiteli v minul˘ch letech, ﬁada chovatelÛ ji dodnes nezná. Neu‰kodí proto malé opakování.
Zaãít mÛÏeme uÏ u samotné právní podstaty vyhlá‰ky. Ta je totiÏ vydána na základû zmocÀovacího ustanovení, obsaÏeného v Zákonû ã.
246/1992 Sb. (Zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání). Fakt, Ïe zákon
umoÏÀuje obcím ﬁe‰it tuto problematiku dle místních pomûrÛ a potﬁeb,
je sice na první pohled správn˘, v praxi je v‰ak ponûkud ne‰Èastn˘.
Místo toho, aby byly dal‰ími normami jiÏ taxativnû stanovené povinnosti chovatelÛ shrnuty do jednoduchého a obecnû platného kodexu
(byÈ s moÏností drobn˘ch místních úprav), stávající úprava znamená,
Ïe v ﬁadû obcí obdobná norma zcela chybí.
Ale zpût k brnûnské „psí“ vyhlá‰ce. Ta stanoví, Ïe osoba doprovázející psa na veﬁejném prostranství je povinna ho mít na vodítku. Bez
vodítka pak pes venãen˘ na veﬁejném prostranství musí mít náhubek. Pokud se Vám zdá
tento poÏadavek pﬁíli‰
pﬁísn˘, vûzte, Ïe rozhodnû není samoúãeln˘. Nejen, Ïe minimalizuje rizika napadení
jiného zvíﬁete ãi ãlovûka, ale umoÏÀuje
i naplnit dal‰í ustanove-
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ní, obsaÏená ve dvou zákonech. Pomineme-li obãansk˘ zákoník, s jehoÏ aktuálním znûním by se mûl seznámit kaÏd˘, kdo to s chovem jakéhokoli zvíﬁete (a zdaleka nejen ve mûstû) myslí opravdu váÏnû, je
zde je‰tû jedna norma, se kterou se alespoÀ letmo seznámil snad
kaÏd˘. Jde o Zákon ã. 361/2000, stanovující pravidla provozu na pozemních kominikacích. Mimo jiné se v nûm doãteme, Ïe vlastník nebo
drÏitel domácích zvíﬁat je povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní
komunikaci (§ 60, odst. 11). Vysvûtlovat, kdo by za této situace pravdûpodobnû hradil náklady zpÛsobené napﬁíklad pﬁi sráÏce dvou automobilÛ, kterou vyvolalo neoãekávané vbûhnutí statné dogy do frekventované ulice, je asi zbyteãné...
Jedin˘m místem, kde mÛÏete v Brnû svému psu vodítko bez obav
sejmout, je psí v˘bûh. Zde není poÏadován ani náhubek. V na‰í mûstské ãásti je k dispozici v˘bûh u ul. Královopolská, na Kraví hoﬁe ãi
u sousedÛ v Královû Poli (pﬁehled lokalit najdete níÏe).
Ná‰ v˘ãet povinností nelze ukonãit, aniÏ bychom se alespoÀ letmo
dotkli neoblíbené, leã pﬁedvídatelné ãásti vyhlá‰ky, stanovující sankce.
Tomu, kdo poru‰í nûkterou z povinností stanoven˘ch vyhlá‰kou, totiÏ
hrozí aÏ tﬁicetitisícová pokuta. To v pﬁípadû, Ïe by se záleÏitostí zab˘val správní orgán. Pravdûpodobnûj‰í je v‰ak projednání pﬁípadného
pﬁestupku v blokovém ﬁízení se sankcí do tisíce korun.
NeÏ tedy pﬁí‰tû vyrazíte se sv˘m pejskem na procházku, nezapomeÀte na vodítko. A také na sáãek pro pﬁípad, Ïe po Va‰em miláãkovi
na chodníku ãi trávníku zbude nevábnû vonící hromádka. Heslem „Po
svém psovi uklízím“ by se mûl ﬁídit kaÏd˘ správn˘ chovatel i bez
sankcí vynutitelné povinnosti úklidu veﬁejného prostranství.
MGR. VÍT CVRâEK

ZÁKLADNÍ UMùLECKÁ ·KOLA,
BRNO, VEVE¤Í 133
Tel.: 541424411, e-mail: info@zusveveri.cz
www.zusveveri.cz <http://www.zusveveri.cz>

Úspûchy ZU·
UÏ se stalo tradicí, Ïe kaÏdoroãnû v Besedním domû probíhá
mezinárodní klavírní soutûÏ pro mladé klavíristy do 11 let
„AMADEUS“. Letos se tato soutûÏ konala 22.-24. února 2007.
Na‰i ‰kolu v této soutûÏi reprezentovala Ïákynû Markéta Zuziaková pod vedením pí. uã. Ludmily Fialové a získala ve III. kategorii 3. místo. Srdeãnû blahopﬁejeme.
Pokud máte zájem sly‰et a vidût vítûze AMADEA, zveme Vás
na jejich koncert 12. dubna 2007 v 17.00 hod. v divadle Reduta,
kde také pﬁed mnoha lety koncertoval jedenáctilet˘ Mozart.
11. 4. 2007
26. 4. 2007
28. 4. 2007
29. 4. 2007
30. 4. 2007

VYMEZENÍ PROSTORÒ PRO VOLN¯ POHYB PSÒ
Prostory, na kter˘ch je povolen v rámci pﬁíslu‰né mûstské
ãásti voln˘ pohyb psÛ bez náhubku a vodítka, oznaãené jako „v˘bûh pro psy“ nebo „psí v˘bûh“
Brno-stﬁed – pﬁi ulicích: Jílová, Zahradnická – Kﬁídlovická, Vsetínská
lokalita: Kraví hora nad koupali‰tûm – vymezena informaãními tabulemi, - Psí louka v parku LuÏánky
Brno-Îabovﬁesky – pﬁi ulicích:
- Královopolská – za ãerpací stanicí, VoronûÏská – v blízkosti podchodu pod ul. Hradeckou, Bráfova – u VMO
Brno-Královo Pole – pﬁi ulicích:
- Humna – travnatá plocha podél radiály Sportovní mezi ulicí Milíãovou
a Reissigovou
- A. Macka – Ïelezniãní násep od Palackého tﬁ. po celé délce k ul. Podûbradovû a dále za komunikací Podûbradova k lokalitû tzv. humen
- Vodova – konec ul. Vodovy smûrem k Brnu-stﬁed, travnatá plocha
s keﬁov˘mi porosty pod koupali‰tûm
- Hradecká – od ul. Svatopluka âecha smûrem k ul. Dobrovského, travnaté plochy mezi komunikací Hradecká a garáÏemi
- Královopolská – travnat˘ svah pod komunikací, levá strana smûr Mâ
Îabovﬁesky aÏ po podchod Hradecké radiály
- PurkyÀova – travnat˘ pás podél parkovi‰tû od ulice âervinkovy aÏ
k vjezdu do sídli‰tû Herãíkova
- Srbská – pata svahu z vnitrobloku ulice Rame‰ovy a Hlaváãkovy
- Dalimilova – travnatá plocha mezi sjezdem na Svitavskou radiálu
z Palackého tﬁ. a domem Palackého tﬁ. 168 – oplocen˘ v˘bûh pro psy
- parãík u nádraÏí âD Královo Pole – zadní ãást parku od podchodu na
ul. Myslínovu po sjezd z komunikace KﬁiÏíkova na Svitavskou radiálu
- KﬁiÏíkova – Mojmírovo nám. – travnatá plocha na pravé stranû komunikace smûr Královopolská strojírna, vymezena ul. Ko‰inovou
a Mojmírov˘m nám.
- KﬁiÏíkova – pata svahu tratû âD nad velk˘m parkovi‰tûm naproti Královopolské strojírnû
Plné znûní vyhlá‰ky a pﬁíloh:
http://www.brno.cz/main/dokumenty/index.php?dokument=1

ZU·, Brno, Veveﬁí 133 zve k zápisu!
Oznamujeme, Ïe ve dnech 3. a 4. dubna 2007
od 16.00 do 18.00 hod. bude zahájen zápis ÏákÛ
pro ‰kolní rok 2007/2008.
Náhradní termín zápisu se koná 19. 4. 2007
od 17.00-18.00 hod. Srdeãnû Vás zveme.

Slavnostní koncert v 17.00 hod.
Besední dÛm, Komenského nám., Brno
Akordeonov˘ koncert v 18.00 hod.
Malá snûmovní síÀ, Dominikánská 2, Brno
Taneãní vystoupení ÏákÛ TO v 15.30 hod.
a v 18.00 hod., divadlo Radost, Cejl 29, Brno
Vystoupení ÏákÛ TO a ÏákÛ z Utrechtu Holandsko, v 18.00 hod., G-studio, Kounicova 22
Vystoupení ÏákÛ TO a ÏákÛ z UtrechtuHolandsko, v 17.00 hod., G-studio, Kounicova 22
JANA POLEDNOVÁ

CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
Vás zve na Velikonoãní dílnu pro dûti – 5. 4. 2007 9-12 h –
zdobení vajíãek, pletení mrskaãek a vûneãkÛ, velikonoãní pﬁáníãka. S sebou: pﬁezÛvky, pentliãky, vyfouknutá vajíãka.
Dále nabízíme kurzy pro veﬁejnost: úterky v 17–19 h, Obsahem je teorie k tématu a praktické aktivity. Pﬁedná‰í: Mgr. Ivana
Havlíãková. Prosíme o telefonickou nebo e-mailovou pﬁihlá‰ku,
poãet úãastníkÛ omezen. (cvcjablonka@centrum.cz) Pokraãujeme tûmito tématy: 3. 4. Síla podvûdomí - VyuÏití síly slov a stanovování cílÛ, 10. 4. Vliv emocí na ná‰ Ïivot, klíã ke spokojenému
manÏelství, 17. 4. Partnerské vztahy - Chemick˘ koktejl, v˘ãitky
a sek˘rování, 24. 4. Odli‰né zpÛsoby komunikace muÏÛ a Ïen.
Dal‰í aktivity (keramika pro dûti, dospûlé i maminky na
MD) nabízí DÛm dûtí a mládeÏe Helceletova.
Více na www.ddmhelceletova.cz

Léto s plaveck˘m klubem
KOMETA Brno
Plaveck˘ oddíl SKP KOMETA Brno poﬁádá t˘denní pﬁímûstské pobyty s intenzivní v˘ukou plavání pro dûti 5-12 let
(roãníky narození 2002-1995) v termínech:
2. 7.-6. 7. - v areálu bazénu Z· Arménská v Bohunicích soustﬁedûní plavcÛ a vodního póla, r. n. 1996 a star‰í (p. Gööz
603 261 268)
9. 7.-13. 7. - v areálu koupali‰tû Kraví hora - plavci i neplavci
r.n. 1997-2002 (pí. Ha‰ková 777 645 517, khaskova@atlas.cz)
16. 7.-20. 7. - v areálu SKP Kometa, Bauerova ul., Pisárky
+ koupali‰tû Riviera - plavci i neplavci r. n. 1995-2001 (pí. Nowakova 723 119 583, vyuka@plavani.org)
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13. 8.-17. 8. - v areálu koupali‰tû Kraví hora - plavci neplavci
r.n. 1997-2002 (pí. Ha‰ková 777 645 517, khaskova@atlas.cz)
20. 8.-24. 8. - v areálu bazénu Z· Arménská v Bohunicích plavci i neplavci r.n. 1995-2001 (pí. Nowakova 723 119 583,
v˘uka@plavani.org)
27. 8.-31. 8. - v areálu bazénu Z· Arménská v Bohunicích soustﬁedení plavcÛ a akvabel r. n. 1996 a mlad‰í (p. Gööz
603 261 268)
Cena: 800,- aÏ 1.200,- Kã (dle termínu) pobyt od 8.00 do
16.00 hodin, pronájem bazénu, hﬁi‰tû, klubovny, pﬁíp. tûlocviãny, profesionální v˘uka plavání (Riviéra - dle poãasí), plavecké pomÛcky, obûd v restauraci pﬁíp. ‰kolní jídelnû, úrazové
poji‰tûní.
Kraví hora: ukázka práce vodní záchranné sluÏby, první pomoc. Pisárky: ukázka práce policejní zásahové jednotky, náv‰tûva hasiãské zbrojnice
INFORMACE: HTTP:// VYUKA.PLAVANI.ORG
HTTP:// KOMETAPLAVANI.CZ

DS RADOST
zve v‰echny pﬁíznivce pû‰í i cyklistické turistiky na
BYSTRCK¯ VANDR (31. kolo), kter˘ se bude konat v sobotu 21. 4. 2007. Start z tûlocviãny Z· La‰tÛvkova 77, BrnoBystrc, cíl v sobotu do 18 hod. tamtéÏ.
Starty:

pû‰í trasy
50 km
6–9 hod.
10, 20, 30 km
6–10 hod.
7 km (vhodná zejména pro rodiãe s dûtmi) 12–15 hod.
cyklistické trasy
25, 40, 55 km

8–11 hod.

Dal‰í informace: Miroslav Kafonûk,
tel.: 603 854 459, www.vandr.cz, vandr.cz
SRDEâNù

ZVE

DS RADOST

DUBEN V ZOO BRNO

VELIKONOCE V ZOO
7. 4. 2007, 10.00–16.00 hod. - velikonoãní dílna (pletení pomlázek,
techniky zdobení vajíãek), velikonoãní mláìata (ukázka mláìat
spojená s krmením)
9. 4. 2007, 12.00–16.00 hod. soutûÏní stezka, kulturní program na
pódiu – ZOO Brno
PTAâÍ DEN PRO NÁV·TùVNÍKY
soutûÏní program pro náv‰tûvníky ZOO
1. 4. 2007, 12.00–16.00 hod.
ZOO Brno
Náv‰tûvníci s ptaãím pﬁíjmením mají vstup zdarma
DEN ZEMù A JARNÍ ZOOTROFEJ –
CHRA≈ME MADAGASKAR
soutûÏní stezka, kulturní program,
22. 4. 2007, 10.00–17.00 hod.
12.00 hod. Finále Miss Îabka v promítacím sále správní budovy
14.00–16.00 hod. program na pódiu,
propagace akce ChraÀme Madagaskar - ZOO Brno
kontakt:
Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
Bc. Jana Hadová, 546 43 23 28, hadova@zoobrno.cz

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

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci dubnu 2007
2. 4.
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.

Pﬁechod pﬁes hory Nové Guineje
RNDr. Alena Îákovská
pﬁedná‰ka není - svátek Velikonoce
Úplné zatmûní v Libyi
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller
Irsko - megalitické památky staré kultury RNDr. Alena Îákovská
Singapur a Malajsie
Ing. ·tûpán Novák

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

Program kina LUCERNA na DUBEN 2007
30.3.-2.4. 16:00+18:15, 3.+4.4. 18:15
VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
29.3.-4.4.
20:30
BABEL
USA – drama
31.3.+1.4. 14:15
ZA PLOTEM
USA, ã.d. – animovan˘
5.4.-9.4. 15:45
MAHARAL: TAJEMSTVÍ TALISMANU –
âR – dobrodruÏn˘/rodinn˘
5.4.-8.4. 18:00
DREAMGIRLS
USA – muzikál
5.4.-9.4. 20:30
JAKO MALÉ DùTI
USA – romant. drama
7.4.+8.4. 14:00
LOVECKÁ SEZÓNA
USA, ãesk˘ dabing – animovan˘/rodinn˘
18:00
9.4.-11.4.
POSLEDNÍ SKOTSK¯ KRÁL
USA – drama
10.4.+11.4. 20:30
NAUKA O SNECH
Francie – romant. fantazie
12.4.+13.4. 18:15, 14.4.+15.4. 20:30, 16.4.-18.4. 18:15
GOYOVY P¤ÍZRAKY
·panûlsko – drama
12.4.+13.4. 20:30, 14.4.+15.4. 16:00, 16.4.-18.4. 20:30
PRÁZDNINY PANA BEANA
V. Británie – komedie
14.4.+15.4. 14:15
SPLÁCHNUTEJ
USA, ãesk˘ dabing – animovaná komedie
14.4.+15.4. 18:00, 16.4. 16:00
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
âR – drama
19.4.+20.4. 16:15, 21.4.+22.4. 14:00, 23.4. 16:15
MOST DO ZEMù TERABITHIA
USA, ãesk˘ dabing – dobrodruÏn˘/rodinn˘
19.4.+20.4. 18:15+20:30 21.4.+22.4. 16:15+18:15, 23.4.-25.4. 18:15
VRATNÉ LAHVE
âR - komedie
21.+22.4. 20:30
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
âR – drama
23.4.-25.4.
20:30
KDO JE TADY ¤EDITEL
Dánsko – komedie
26.4.+27.4.
18:00
VOLVER
·panûlsko – komedie/drama
26.4.-29.4.
20:30
HUDBU SLOÎIL, SLOVA NAPSAL
USA – romant. komedie
28.4.+29.4. 14:00
ASTERIX A VIKINGOVÉ
Francie, ãesk˘ dabing – animov. komedie
28.4.+29.4. 15:45
ëÁBEL NOSÍ PRADU
USA – komedie
28.4.+29.4. 18:00, 30.4. 16:15
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
âR – drama
30.4.-2.5. 18:30
KRÁLOVNA
V. Británie – drama
30.4.-2.5. 20:30
NEJLEP·Í SPORTOVEC STOLETÍ
Nizozemsko – komedie

Brno, Minská 19, tel. 549 247 070, 605 282 438
www.kinolucerna.info
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POZOR ZMùNA TERMÍNU!
Z dÛvodu neoãekávané zahraniãní cesty pana Kolbaby
je plánovaná beseda pﬁesunuta z 30. 3. na 10. 4., zakoupené vstupenky platí.
10. 4. 2007

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz

DUBEN 2007
4. 4. 2007
19.00 hod.

SWINGOVÉ VEâERY V RUBÍNKU
s Gabrielou Koãí & Jazz Company *kaÏdou 1.
stﬁedu v mûsíci* (místo konání „Rubínek“ - PoznaÀská 10, Brno-Îabovﬁesky)

6. 4. 2007
19.00 hod.

63. COUNTRY OPERA (taneãní)
Uvádí Waldemar Plch, hraje PIKNIK Franti‰ka ·auera + hosté, dále vystoupí taneãní skupina Honky
Tonk. *Speciální host-Revival Hana Zagorová,
Meky Îbirka, Václav Neckáﬁ a dal‰í*

12. 4. 2007
18.00 hod.

JI¤Í KOLBABA - BALI - ostrov BohÛ
Beseda se znám˘m cestovatelem a fotografem

13. 4. 2007
19.00 hod.

THE FIREBALLS - classic rock’n’roll band

17. 4. 2007
18.00 hod.

ROUTE 66 - Hlavní ulice Ameriky
Cestovatelská pﬁedná‰ka ZdeÀka Juráska. Poté, co
poprvé projel legendární Route 66 na kole a o své
cestû napsal drobnou kníÏku, se k ní vrací pravidelnû témûﬁ kaÏd˘ rok. (místo konání „Rubínek“ PoznaÀská 10, Brno-Îabovﬁesky)

19. 4. 2007
19.00 hod.

V RYTMU FLAMENCA
Taneãní soubor Andalucia pﬁedvede v‰echny
druhy tance umûní „flamenco“- tango, bulerias, garotin, sevillanas, rumba, fandango, solea.... Program vyniká pestrostí, temperamentem, ‰panûlskou hudbou a hrou na kastanûty.

24. 4. 2007
19.30 hod.

DALIBOR JANDA
Koncert známého hitmakera +“Vy se ptáte Dalibor
odpovídá“, se soutûÏí o kníÏku

25. 4. 2007
19.00 hod.

MONOLOGY VAGÍNY
Hrají: Dá‰a Bláhová, Anna Polívková a Mí‰a Sajlerová. Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti. Je oslavou Ïenské sexuality
ve v‰í své sloÏitosti a tajemnosti. Nikdo uÏ se nebude dívat na Ïenské tûlo ani na sex stejnû jako
pﬁedtím.

26. 4. 2007
18.00 hod.

EXPEDICE VLADIVOSTOK 2006 aneb od Kyjovky
ke Kyjevce
Petr Goldmann a Petr Vavﬁík projeli se starou ·kodou Rapid 136 celé Rusko aÏ na Dáln˘ v˘chod - beseda s promítáním fotografií a krátkého filmu.
(místo konání „Rubínek“ - PoznaÀská 10, BrnoÎabovﬁesky)
Zmûna progranu vyhrazena

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

JI¤Í KOLBABA - Antarktida - zemû tuãÀákÛ a vûãného ledu
Pﬁes argentinské Buenos Aires, syrovou pﬁírodou Patagonie aÏ k mysu Horn.
Na antarktick˘ poloostrov poplujeme na ruském ledoborci aÏ do ráje tuãÀákÛ a ledovcÛ.

Studio IN v dubnu - „Léãení barvami“
obrazy akad. malíﬁky Dagmar Kupkové
Akademická malíﬁka Dagmar Kupková vystudovala obor propagaãního v˘tvarnictví a v praÏské UMPRUM absolvovala v ateliéru odûvního v˘tvarnictví u prof. Z. Bauerové. Má za sebou
pestrou ‰kálu projektÛ od designu vycházkov˘ch odûvÛ pro
firmu Griffin pﬁes návrhy a realizaci kost˘mÛ pro divadlo aÏ po
mediální tvorbu, coÏ jsou napﬁ. kost˘my do televizních reklam.
Obrazy byly její srdeãní záleÏitostí a doposud je nikdy nevystavila. Kupková spolupracuje s brnûnsk˘m Studiem IN, proto
k první v˘stavû byla vyzvána
provozovatelkou,
která brnûnské veﬁejnosti
pﬁedstavuje nová jména
z rÛzn˘ch oborÛ v˘tvarného
umûní. Otevﬁeno je dennû
od 13 do 19 hodin, v sobotu
od 9 do 12 hodin. Léãení
barvami - optimismus navozuje jiÏ exterier veselého
domu v Minské ul. 65, sídle
Studia IN.
-RED-

Fotografie v Rubínu a Rubínku
Robert Popela – „Svûtlo, ãas a stﬁíbrné vzpomínky“
Îije v Brnû, fotí v‰ude, nejradûji na âeskomoravské Vysoãinû. Takto zaãíná monografická informace v prÛvoním letáku
k stálé expozici fotografií v sálech Rubínu a Rubínku, jejichÏ autorem je Robert Popela. Vystavené fotografie vhodnû dotváﬁejí
prostﬁedí hlavního sálu, salonkÛ a chodeb v Rubínku a také
v jednom ze salonkÛ a v restauraci v Rubínu. Tématicky zahrnují tﬁi hlavní ãásti – záti‰í, portrét a krajiny. Vût‰ina fotografií pochází z Vysoãiny a z Brna.
Autor pracuje klasickou technikou
ãernobílé fotografie. Vystaveny jsou
zvût‰eniny formátu 30 x 40 cm. S dotazy na hlub‰í v˘znam, motivaci, skryté
poselství, techniku a vybavení u autora
neuspûjeme. Tvrdí, Ïe zákonem fotografie je emoce vznikající v ãlovûku,
kter˘ se na fotografii dívá. Fotografie je
svûtlo, ãas a stﬁíbrná vzpomínka na
onen miziv˘ okamÏik.
Vûﬁíme, Ïe vystavené fotografie náv‰tûvníky na‰ich kulturních zaﬁízení zaujmou a budou se líbit.
-FI·- 10 -

Farní charita Îabovﬁesky
si Vás dovoluje pozvat na jedineãnou událost jakou je:

JARNÍ BURZA
dûtského obleãení a sportovních i ‰kolních potﬁeb, knih aj. Pro zpestﬁení
sortimentu zde bude probíhat prodej ikon a punãochového zboÏí ãeské v˘roby.
Burza se koná ve velkém sále Salesiánského stﬁediska mládeÏe

v sobotu 21. dubna 2007

KOUPÍM rodinn˘ dÛm nebo vût‰í byt
v cihlovém domû v Îabovﬁeskách
do 4,6 mil. Kã. • Telefon: 602 721 797
KOUPÍM byt v os. vlastnictví 2+1
v cihlovém domû v Îabovﬁeskách v cenû
cca do 2 mil. Kã. • Telefon: 602 721 797

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

PRODÁM druÏstevní garáÏ (stání)
na VoronûÏské ulici. Mobil: 776 658 104
E-mail: Dr.lidka@seznam.cz

P¤ÍJEM INZERCE

Mladá pracující svobodná Ïena
hledá men‰í samostatn˘ podnájem
v Îabovﬁeskách. Kontakt: 776 767 976.

I N Z E RC E

Vûci oznaãené ãitelnou cenovkou budou pﬁijímány v pátek 20. dubna
od 19.00 hod. do 20.00 hod. v sále pod kostelem.
V˘dej penûz a neprodaného zboÏí bude probíhat od 12.00 do 12.30 hod.
(Tentokrát se nejedná o sbûr vûcí pro charitu, a proto si prosím neprodané vûci
pﬁijìte vyzvednout! )
Na Va‰i hojnou úãast se tû‰í Farní charita Îabovﬁesky.

OâNÍ OPTIKA
RUBÍN

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

• Zhotovení br˘lí
za pﬁíznivé ceny •
• Kontaktní ãoãky •
• Vy‰etﬁení zraku
optometristou •
• Nová vy‰etﬁovna •
• Bezbariérov˘
pﬁístup •
Makovského nám. 2 • 616 00 BRNO
Tel.: 541 248 446

·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

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

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

opravy staroÏitného nábytku

Chcete pÛjãit?
■
■
■
■
■

STAROÎITNOSTI BAZAR

bez velkého papírování
bez ruãitele
s jasn˘mi pravidly
jiÏ od 4.000 Kã
rychle a na cokoliv

HLÍDÁNÍ DùTÍ - MINI·KOLKA
Dobrovského 46
Tel.: 720 457 107, 776 389 933
www. marypoppins.wbs.cz

723 301 901, 731 361 983, 737 481 359
Pro pﬁípadnou spolupráci volejte 602 172 254

MUDr. LUDMILA VOMELOVÁ
Praktick˘ lékaﬁ pro dûti a dorost
Homeopatie a akupunktura
KONSTANCIE - ZDRAVOTNÍ ST¤EDISKO S LÉKÁRNOU
Dûlnická 53, Brno-Komín
Tel.: 541 211 769
E-mail: LudmilaVomelova@seznam.cz
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RK Ing. Du‰an Bednáﬁ,

Brno-âernovice
Tel.: 548 535 665, mob.: 605 109 906

Zcela bezplatnû zajistíme prodej i pronájem
Va‰ich nemovitostí - rod. domky, byty, staveb. místa
SluÏby zajistíme pro majitele zcela zdarma a komplexnû, vãetnû zaji‰tûní odhadu

PROVEDU
zednické • obkladaãské • instalatérské práce
Rychle - kvalitnû • tel.: 777 595 525

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

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

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

