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Nedûlat nic je lep‰í a snáze to projde
Takové motto by mohl mít zámûr roz‰íﬁit zadání Územního
plánu mûsta Brna o variantu konceptu bez komunikace R-43,
tzv. nulová varianta. Zastupitelstvo na‰í mûstské ãásti zásadnû
odmítá tento nezodpovûdn˘ experiment, kter˘ pﬁijde mûsto na
9 mil. korun a v˘raznû prodlouÏí agonii Ïivotního prostﬁedí v Îabovﬁeskách (viz. ãlánek prof. Kolíbala a Mgr. ·lapala uvnitﬁ listu). Nulová varianta znamená, Ïe se nic ﬁe‰it nebude. Dopravní zátûÏ ve smûru sever - jih bude pﬁenesena po
nadstandardní komunikaãní síti VMO (Velkého mûstského
okruhu) pod okna na‰ich domÛ. Kapacita VMO z hlediska
ochrany území pﬁed negativním dopadem vlivu dopravy do
okolní bytové zástavby je vyãerpána a nejsou jiÏ Ïádné dal‰í
technické moÏnosti jak eliminovat nárÛst hluku a dopravního
zatíÏení. Neexistence R-43 v historické trase má ale negativní
dopady i na vnitﬁní provoz mûsta. R-43 mûla také zaji‰Èovat
vnitromûstské dopravní vztahy. Laicky ﬁeãeno - umoÏnit lidem

z Bystrce, Jinaãovic, Rozdrojovic, Kuﬁimi a dal‰ích obcí jet dÛstojnû i jinudy, neÏ pouze pﬁes VMO a stﬁed mûsta. Vûﬁím, Ïe
zdrav˘ rozum v tak závaÏném rozhodnutí zvítûzí.
Úcta k tradicím a uctûní památky lidí, kteﬁí se i v dobû nejtûÏ‰í dokázali postavit násilí a nespravedlnosti dala vzniknout
tradiãním oslavám pod názvem „Nebe plné hvûzd“ a „Pﬁíhraniãní slavnosti“. Pﬁijìte se pobavit a zavzpomínat v pondûlí
30. dubna 2007 v 17.00 hod. do parku pﬁed klubem ·ELEPOVA N°1 na ·elepovû ulici.
A na závûr je‰tû jedno pozvání. JiÏ po ‰estnácté se na‰i obãané mohou pobavit na Jarní slavnosti v Îabovﬁeskách. Proto
Vás v‰echny co nejsrdeãnûji zvu jménem na‰ich zastupitelÛ
i jménem sv˘m v sobotu 19. kvûtna 2007 od 14.00 hod. na Makovského námûstí u kulturního domu Rubín. Bohat˘ program,
zábava i poãasí zaji‰tûno.
VÁ· STAROSTA

Druhé Pﬁíhraniãní slavnosti
a Nebe plné hvûzd potﬁetí
Pod názvem Nebe plné hvûzd se pﬁed dvûma lety uskuteãnilo první slavnostní setkání BrÀanÛ spojené s koncertem k 60.
v˘roãí osvobození Brna a ukonãení II. svûtové války. Koncert
spolupoﬁádan˘ Statutárním mûstem Brnem se konal pod zá‰titou primátora mûsta v brnûnsk˘ch sadech Národního odboje.
V jeho centru byl Big band Felixe Slováãka a hvûzdy souãasné
populární hudby. Autor projektu a scénárista Vladimír Koudelka
pozval i umûlce spjaté s na‰ím mûstem a regionem, a tak se
mohli náv‰tûvníci koncertu zaposlouchat i do emotivních písní
metalové skupiny Kern a zazpívat si tﬁeba s JoÏkou âern˘m.
Souãástí setkání a koncertu je jiÏ od prvního roãníku pietní akt
u pomníku v sadech a pﬁipomenutí památky brnûnsk˘ch odbojáﬁÛ, kteﬁí byli v dobû okupace internováni ve sbûrném táboﬁe
stojícím v bezprostﬁední blízkosti konání akce. V loÀském roce
se souãástí koncertu staly i tzv. Pﬁíhraniãní slavnosti, neboÈ sady
Národního odboje se nacházejí na rozhraní tﬁí mûstsk˘ch ãástí
Brno-stﬁed, Brno-Královo Pole a Brno-Îabovﬁesky. Starosta Mâ
Brno-Îabovﬁesky Ale‰ Kvapil stál jiÏ pﬁed dvûma lety u zrodu
slavnostního setkávání BrÀanÛ v sadech Národního odboje a byl
i iniciátorem zmínûn˘ch Pﬁíhraniãních slavností: „V této tradici
bychom chtûli pokraãovat i v letech následujících. Jsem rád, Ïe
se k na‰í iniciativû pﬁipojuje i nové vedení Brna-stﬁed a Ïe rovnûÏ nov˘ primátor pﬁevzal zá‰titu nad celou akcí. Zdá se, Ïe
v nûkter˘ch vûcech se dovedeme v Brnû shodnout bez ohledu
na politickou pﬁíslu‰nost a stranické zájmy. Ostatnû, co jiného by
nás mûlo v Brnû spojovat, kdyÏ ne úcta k tradicím a uctûní památky tûch, kteﬁí se dovedli v dobû okupace spojit v boji proti nespravedlnosti a násilí,“ ﬁíká starosta a dodává: „A Pﬁíhraniãní
slavnosti? Ty jsou jen dokladem toho, Ïe vztah k místÛm, kde Ïijeme a pracujeme, se dá budovat i s úsmûvem a trochou nadsázky. V‰ak se nechte pﬁekvapit, jak to
letos bude s pﬁemûﬁením geometrického stﬁedu mûsta Brna!“
Dodejme, Ïe letos doprovodí Big band
Felixe Slováãka mj. brnûnskou rodaãku Jitku Zelenkovou a kapelníkova
syna Felixe, kter˘ loni s muzikou pro
mladé oslovil i ty dﬁíve narozené. Premiéru pﬁi koncertu bude mít nové brnûnské hudební seskupení, které tvoﬁí
tﬁi v˘znamné osobnosti na‰í kultury
a jejichÏ spoleãn˘ start bude pro
mnohé velk˘m pﬁekvapením. A Ïe nevíte, kde jsou v Brnû sady Národního
odboje? Pﬁijìte v pondûlí 30. dubna
v 17 hodin do parku pﬁed klubem ·ELEPOVA N°1 na ·elepovû ulici (zastávka MHD na ulici Klusáãkova) a urFoto Igor Zehl
-FI·ãitû se to dozvíte!

Brno - mûsto uprostﬁed Evropy
Desát˘ roãník festivalu zábavy oãekává opût statisíce náv‰tûvníkÛ ve dnech 18. 5.–3. 6. 2007.
Jihomoravsk˘ kraj a jeho krajské mûsto Brno s nádhernou rekreaãní oblastí Brnûnské pﬁehrady se stávají na pﬁelomu kvûtna
a ãervna 2006 dûji‰tûm pestrého zábavního a prezentaãního
festivalu.
Tradiãnû nejvût‰í pozornost pﬁiláká mezinárodní soutûÏní pﬁehlídka ohÀostrojn˘ch show IGNIS BRUNENSIS (18. 5.–
1. 6.). Svûtovou podívanou letos pﬁedvedou ohÀostrojné spoleãnosti z Itálie (PANZERA), Jihoafrické republiky (FOREWORKS
FOR AFRICA), Portugalska (MACEDOS’ PIROTECNIA)
a âeské republiky (FLASH BARRANDOV SFX) – v soutûÏní

ãásti uprostﬁed jezera Brnûnské pﬁehrady, prelude v Denisov˘ch
sadech pod Petrovem (18. 5.) THEATRUM PYROBOLI a závûreãné grandfinále nad hradem ·pilberk (1. 6.). V dal‰ích poﬁadech mohou náv‰tûvníci strávit krásné chvíle pﬁi prezentaãní
akci NOC KEJKLÍ¤Ò (18. 5.) brnûnsk˘ch divadel na Zelném
rynku, pﬁi jiÏ tradiãní akci BRNùNSKÁ MUZEJNÍ NOC (19. 5.),
kdy se s doprovodn˘m stylov˘m programem pﬁedstaví brnûnská
muzea a v˘stavní prostory. Pro náv‰tûvníky ze v‰ech koutÛ
âeské republiky, Evropy i dal‰ích míst je pﬁipraven dal‰í bohat˘
program pro zábavu i poznání. Diváci uvidí desítky horkovzdu‰n˘ch balónu pﬁi fieste BALLOON JAM (31. 5.–3. 6.). Historické
vlaky, autobusy, tramvaje, trolejbusy, auta, motocykly pﬁedstaví
DOPRAVNÍ NOSTALGIE (1.–3. 6.). Historické i souãasné porady uvidí diváci také v centru Brna pﬁi ZÁBAVù POD HRADBAMI (1.–3. 6.) a LIDOVÉ HRADNÍ SLAVNOSTI (3. 6.) na ·pilberku. Pﬁíznivce automobilu uspokojí mezinárodní veletrh
uÏitkov˘ch automobilÛ AUTOSALON BRNO 2007 (9.–14. 6.),
kter˘ navazuje na festival zábavy uprostﬁed Evropy.

Jarní slavnost v Îabovﬁeskách
sobota 19. kvûtna 2007
Odpoledne pro velké i malé na volné plo‰e
pﬁed kulturním domem.
Sportovní soutûÏe pro dûti: 14.00-17.00 hod.
Program:
Quanti Minoris (historická hudba)
Shannon (irská hudba a tance - taneãní skupina
La Quadrilla - s krátkou v˘ukou pro diváky)
Taneãní skupina Efekt Dance
Pohádka O vlkovi a kÛzlátkách
Taneãní skupina Efekt Dance
Terne Chave (cikánská kapela)
The Fireballs (classic rock’n’roll band)
OhÀostroj
Vstup zdarma
Pﬁesn˘ harmonogram bude zveﬁejnûn na www.kdrubin.cz a na plakátech.

Sport a soutûÏe pﬁi Jarní slavnosti
Odpolední program pro v‰echny dûti a mládeÏ – spousta
zábavy a soutûÏí o ﬁadu cen a odmûn.
Koná se jako kaÏd˘ rok od 14.00 hodin na velkém parkovi‰ti
u KD Rubín. SoutûÏit mohou dívky a chlapci ve vûkov˘ch kategoriích do 2 let, 3 roky, 4-5 let, 6-7 let, 8-9 let, 10-11 let, 12-13
let, 14 let a star‰í.
Na závûr odpoledního programu pro dûti a mládeÏ bude jiÏ
tradiãnû na hlavním podiu od 17.00–17.45 hodin slavnostní vyhlá‰ení soutûÏí ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích.
- pestrá zábavná pﬁekáÏková dráha na ãas o ceny
- skákací hrad a autíãka
- skok do dálky z místa o ceny
- Ïabovﬁeská soutûÏ v kreslení a malování na zem – 20 vylosovan˘ch kreseb bude slavnostnû odmûnûno pﬁímo na hlavním
podiu
- tradiãní a oblíbená velká otázková a hádanková soutûÏní hra
o ceny – z oblasti pohádek, filmu, svûtového a domácího
sportu, rekordÛ a kuriozit
- házení do velk˘ch obrázkov˘ch stûn, na Ïáby a korunky a dal‰í
zábavné soutûÏe
SRDEâNù ZVEME V·ECHNY DùTI,
MLÁDEÎ, RODIâE A P¤ÍBUZNÉ
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 9. mimoﬁádného jednání Rady MâÎ
konaného dne 27. bﬁezna 2007
Rada:
• vzala na vûdomí souhlas Rady mûsta Brna s podáním Ïádosti
o finanãní podporu z rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ JmK, dotaãní program na podporu tvorby projektÛ protipovodÀov˘ch opatﬁení pro
rok 2007, pro projekt „Vypracování projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu ﬁízení na akci Îabovﬁeské louky - protipovodÀová opatﬁení“ za cenu 856.800,- Kã vã. DPH pﬁijetím dotace a zaji‰tûním stanoviska Povodí Moravy, s.p. Finanãní prostﬁedky budou zaji‰tûny dotací JmK a SdruÏením akciov˘ch
spoleãností OHL ÎS, METROSTAV, SUBTERA, Svratecké údolí
a.s. na základû memoranda ze dne 5. 9. 2006
• schválila zámûr vybudování elektronického zabezpeãení ‰kolsk˘ch objektÛ a Domu spolkov˘ch aktivit Rubínek
Informace z 10. jednání Rady MâÎ
konaného dne 4. dubna 2007
Rada:
• vzala na vûdomí odstoupení smûnitelÛ od v˘mûny bytu ã. 8, Záhﬁebská 1 a bytu ã. 19, Renneská 12
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 285/67, pozemek zast.
garáÏí o v˘m. 18 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 4668, pozemek zast. garáÏí o v˘m. 22 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 234, pozemek zast. garáÏí o v˘m. 20 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s podnájemní smlouvou mezi nájemcem nebyt. prostoru o v˘m. 96 m2 v domû Pod Ka‰tany 15 mezi nájemcem
a podnájemci na nebyt. prostor 2 x 32 m2 na dobu 10 let
• souhlasila s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním bytu ã. 17 VoronûÏská 18
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 18, Pod Ka‰tany 11
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 7, Minská
32 na dobu urãitou do 30. 4. 2008
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 13, Pod
Ka‰tany 9 a bytu ã. 13, Gorkého 51
• souhlasila ve smyslu § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 13, Záhﬁebská 10, bytu ã. 3, Zábranského 6, bytu ã. 11, Kounicova 87, bytu
ã. 15, Foerstrova 12
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 53, VoronûÏská 3
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 21, Pod
Ka‰tany 11 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 15, Tábor
15 na dobu neurãitou
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 11, Vychodilova 7
• souhlasila se vznikem spoleãného nájmu bytu ã. 22, Pod Ka‰tany 18
• souhlasila se zveﬁejnûním nabídky volného bytu ã. 35, VoronûÏská 6 k pronájmu na dobu neurãitou zájemci z ﬁad evidovan˘ch
ÏadatelÛ o pronájem bytu, kter˘ pﬁevezme dluh na nájemném
a sluÏbách a pﬁíslu‰enství k tomuto bytu, a to na základû písemné smlouvy o postoupení pohledávky dle § 524 o.z.
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 9, G. Preissové 7
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 13, G. Preissové 1
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 23, Pod Ka‰tany 15
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 26, VoronûÏská 9
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 8, Vychodilova 9
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 23, Pod Ka‰tany 24
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 53, VoronûÏská 9
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 2/2007
• vzala na vûdomí závazky Mâ Brno-Îabovﬁesky k 28. 2. 2007

• souhlasila s pouÏitím finanãních prostﬁedkÛ Z· Sirotkova ve v˘‰i
cca 250.000,- Kã z fondu investic na vypracování stavebního zámûru - studie nové tûlocviãny Z· Sirotkova
• souhlasila se sníÏením kapacity Z· Brno, Jana Babáka ze 700
ÏákÛ na 500 ÏákÛ
• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ M· Fanderlíkova na pokrytí mzdov˘ch nákladÛ pracovníka, kter˘ zpracovává evidenci úplat za pﬁed‰kolní vzdûlávání a dal‰í agendu
s tím spojenou
• schválila rozdûlení hospodáﬁského v˘sledku ‰kolsk˘ch zaﬁízení
s právní subjektivitou za rok 2006
• souhlasila s provedením stavebnû technického prÛzkumu objektu Z· Jana Babáka
• souhlasila s pﬁílohou ã. 9 a ã. 10 k Úplnému znûní smlouvy o nájmu ze dne 7. 1. 1998 uzavﬁenému mezi ÚMâ Brno-Îabovﬁesky
a Klasick˘m a ‰panûlsk˘m gymnáziem
• schválila finanãní dary organizacím pro rok 2007 a dary pﬁesahující ãástku 20.000,- Kã doporuãila ke schválení Zastupitelstvu
MâÎ
• schválila zakoupení 200 ks Ïidlí pro KD Rubín
• schválila uzavﬁení smlouvy s Církví bratrskou na pronájem sálu
v Rubínku
• souhlasila s realizací III. etapy projektu Regenerace panelového
sídli‰tû Brno-Îabovﬁesky. Z realizace se vypou‰tí poloÏky: A.6,
A.7.13, A.7.3, A.7.7, A.10.6, B.1.2, C.1.2, C.1.10, C.1.11, D.4.
Souhlasila se zpracováním projektové dokumentace
• souhlasila s opravou chodníku: Spojovací - ze strany (vzdut˘),
Klímova - k samoobsluze (chodník spojovací), Kvapilova 5-Friãova (chodník - nájezd pro koãárky), K tun˘lku - chodník po rekonstrukci TEZA a schválila firmy, kter˘m bude zaslán vyz˘vací
dopis k pﬁedloÏení nabídky
• vzala na vûdomí dopis obãanÛ a doporuãila bytové a majetkové
komisi Ïádost pisatelÛ projednat
Informace z 11. mimoﬁádného jednání Rady MâÎ
konaného dne 11. dubna 2007
Rada:
• zab˘vala se návrhem ﬁe‰ení závazku Mâ Brno-Îabovﬁesky
a vzala na vûdomí následující moÏnosti ﬁe‰ení:
- Ïádost na mûsto Brno o poskytnutí návratné bezúroãné finanãní v˘pomoci ve v˘‰i 16,5 mil. Kã pro rok 2007 (se splatností 10 let)
- Ïádost na mûsto Brno o poskytnutí návratné bezúroãné finanãní v˘pomoci ve v˘‰i 16,5 mil. Kã pro rok 2007 (se splatností 15 let)
- Ïádost na mûsto Brno o poskytnutí investiãního transferu 16,5
mil. Kã na akci Úprava ramp u KD Rubín a záleÏitost postupuje
Zastupitelstvu MâÎ k projednání
(Q)

„Nulová varianta R-43“ - agonie
Ïivotního prostﬁedí v Îabovﬁeskách
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Zastupitelstvo MâBÎ je trvale
pﬁesvûdãeno o tom, Ïe Ïivotní
prostﬁedí je v na‰í mûstské ãásti
v˘raznû ovlivÀováno skuteãností,
Ïe jí prochází, prozatím bez jakékoliv v˘raznûj‰í ochrany prÛtah
VMO, navazující ulicí Hradeckou
na Svitavskou radiálu. Negativní
vliv tohoto prÛtahu VMO Îabovﬁeskou ulicí, pokraãující údolím
ﬁeky Svratky smûrem k Pisárkám,
zaplnûn˘m mlhami, je v‰eobecnû
znám a je moÏno jej dokumentovat napﬁíklad tím, Ïe mlha na Îa-

bovﬁeské ulici b˘vá avizována i v celostátním hlá‰ení o stavu sjízdnosti silnic a dálnic v âR. Tato situace do‰la nyní aÏ tak daleko, Ïe
poslední v˘poãty si vynutily zapracovat do projektu VMO v Îabovﬁeskách protihlukové stûny do v˘‰ky aÏ 5 m, pﬁi ãemÏ v nûkolika
oblastech ãistého bydlení (kolem ulic Luãní, Bráfova, Fanderlíkova) se technické protihlukové moÏnosti ukázaly jako vyãerpané;
o estetice zmínûn˘ch stûn a o neﬁe‰en˘ch exhalacích podél VMO
údolím Svratky smûrem do Pisárek ani nemluvû.
ZMâBÎ, vûdomo si této situace, podmínilo dal‰í stavby na
VMO v Îabovﬁeskách v návaznosti na tunely Dobrovského
a MÚK Hlinky, urychlenou realizací rychlostní komunikace R-43
podle schváleného Územního plánu mûsta Brna, neboÈ má prokazatelnû za to, Ïe tato komunikace v˘raznû zlep‰í stávající
i pﬁedpokládan˘ budoucí stav dopravy v mûstû Brnû, a to jen
v pﬁípadû, Ïe tato stavba bude: a) realizována urychlenû, b) bude
mít pro na‰i mûstskou ãást a i pro Brno patﬁiãn˘ dopravní v˘znam.
ZMâBÎ je pﬁesvûdãeno o tom, Ïe tyto podmínky mÛÏe splnit
pouze realizace dané komunikace v úseku Kuﬁim-Troubsko v pÛvodní, tzv. „bystrcké stopû“, neboÈ toto ﬁe‰ení je v pomûrnû vysokém stavu pﬁipravenosti co do rozpracovanosti projektu, zemních
prací a dílãích staveb, vlastnictví pﬁíslu‰n˘ch pozemkÛ i ekologické únosnosti za pﬁedpokladu aplikace pﬁíslu‰n˘ch ochrann˘ch
prvkÛ. Sídli‰tû Brno-Bystrc nebude dotãenou stavbou „rozdûleno
na dvû poloviny“, ale naopak bylo projektováno a postaveno na
základû platn˘ch územních rozhodnutí a stavebních povolení kolem stávající ãásti trasy R-43. âást ãtyﬁpruhové trasy této komunikaci v Bystrci tedy jiÏ existuje a jsou pﬁipravena ﬁe‰ení dal‰í nezbytné ekologické ochrany.
Jak je na pﬁipojeném obrázku z projektu R-43 pﬁes Bystrc vidût (viz http://www.brno.cz/galerie/obrazky/l1094638797.jpg),
nebude ani rekreaãní oblast Brnûnské pﬁehrady trasou R-43 nijak
naru‰ena, naopak cel˘ dne‰ní nedÛstojn˘ a devastovan˘ pﬁístup
do prostoru pﬁístavi‰tû bude zejména pﬁi souãasném projektu
s ãásteãn˘m zakrytím trasy v˘znamnû zkultivován a o‰etﬁen.
Trasa
KuﬁimTroubsko v „bystrcké stopû“ je
pﬁirozená
a vhodnû navádûjící k pouÏití R43 jako objezdu
vnitﬁní
ãásti
mûsta po R-43 na D1 a odtud buì na Prahu, nebo VídeÀ (I/52),
nebo do jiÏních nákupních center a souãasnû ulehãí i dne‰ní
enormní dopravní zátûÏi v Kuﬁimi.
Naproti tomu jakákoliv jiná varianta, vãetnû varianty tzv. Boskovickou brázdou, kterou v souãasné dobû zaﬁadilo Zastupitelstvo mûsta Brna jako 3. variantu Územního plánu, vede nevykoupen˘m územím, konkrétnû tzv. krajinou „Pohádky máje“ kolem
obcí Chudãice, Veverská Bít˘‰ka, Hvozdec a Ostrovaãice, takÏe
lze oprávnûnû oãekávat mimoﬁádné prÛtahy oproti vykoupené
a stavbû pﬁipravené trase v pÛvodní Bystrcké stopû. V pﬁípadû takové realizace by ve‰kerou zátûÏ nesl VMO procházející Îabovﬁeskami a i potom její podstatnou ãást. Pﬁi tom trasa „Boskovickou brázdou“ by vedla vozidla pﬁíli‰ velik˘m závlekem pﬁes
Ostrovaãice, a tak by byla vlastnû nepouÏívaná a tudíÏ je jednoznaãnû z dopravního hlediska naprosto zbyteãná.
ZMâBÎ je pﬁesvûdãeno, Ïe ãást rychlostní komunikace R-43
není v úseku Kuﬁim–Troubsko transevropskou dálnicí, po které by
byla v souãasné dobû ãi v blízké budoucnosti spoleãenská objednávka. Ve svém dÛsledku se jedná pouze o mezikrajské severojiÏní propojení mezi komunikací R-35 a D1, vyhovující JmK
a mûstu Brnu.
OdpÛrci v prÛbûhu let pﬁipravili ﬁadu pro mûsto Brno zcela nepﬁijateln˘ch variant R-43. Nûkolikakilometrové tunely se stﬁídaly
s rÛzn˘mi pokusy vést dopravu hlavnû mimo oblast chat posta-

ven˘ch na vykoupen˘ch pozemcích u Bystrce. Jde pﬁesnû o oblast, která je na plánku u písmene „B“. Varianta Boskovickou brázdou (na plánku oznaãená rÛÏovû jako Os) byla zamítnuta jiÏ pﬁed
léty jako první a nyní - po zamítnutí v‰ech ostatních variant - se
k ní odpÛrci vrátili. Z plánku je jednoznaãnû vidût, jak velik˘ závlek tato varianta vytváﬁí. OdpÛrci se proto snaÏí o tzv. „nulovou
variantu“ Îabovﬁeskami (západní vûtev VMO – ãervená stopa)
a potaÏmo Îidenicemi (v˘chodní vûtev VMO – ãervená stopa). Viz
mapa v úvodu ãlánku.
Nejvût‰í odpÛrce R-43 paní Pálková si spoleãnû s ostatními
odpÛrci R-43 úãelovû pohrávají s mnoÏstvím tranzitujících vozidel
po R-43. OdpÛrce Ing. arch. Karel Bystﬁiãan trvale veﬁejnû hlásá
30 aÏ 40 tisíc vozidel dennû, odpÛrce Ing. Karel ·tûpaník naopak
jen 9-11 tisíc. Paní Pálková tvrdí, Ïe se jedná o 16-20 tisíc tranzitujících vozidel dennû. Pro takové mnoÏství vozidel nikdo dálnici
v Boskovické brázdû neschválí, neboÈ ve skuteãnosti by jich tam
jezdilo daleko ménû. Ve svém dÛsledku tak není zámûr vedení R43 Boskovickou brázdou niãím jin˘m, neÏ pÛvodním zámûrem
tûchto aktivistÛ, tj. tzv. „nulová varianta“ R-43, která celou její zátûÏ pﬁevádí kompletnû na VMO, coÏ znamená destrukci Ïivotního
prostﬁedí mûstsk˘ch ãástí, kter˘mi VMO prochází, neboÈ i tûch
proklamovan˘ch 16-20 tisíc vozidel dennû navíc jiÏ protihlukovû
neochrániteln˘ prÛtah VMO Îabovﬁeskami zcela zahltí.
Z uveden˘ch dÛvodÛ ZMâBÎ dÛraznû poÏaduje bezodkladnou
realizaci rychlostní komunikace R-43 v pÛvodní projektované bystrcké trase Kuﬁim–Troubsko dle pÛvodního schváleného Územního plánu, neboÈ v‰e ostatní pouze prodluÏuje neúnosnou agonii Ïivotního prostﬁedí na VMO v Îabovﬁeskách.
Zastupitelstvo mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky si je vûdomo
toho, Ïe odpÛrci, rekrutující se pﬁedev‰ím z obãanÛ, majících
osobní zájmy na státních pozemcích na dané trase, jiÏ po mnoho
let sbírají podpisy proti této stavbû, coÏ je ãinnost sice pracná, ale
pﬁi dostatku ãasu a trpûlivosti úãinná, neboÈ za pouÏití demagogie a desinformace lze vÏdy získat hodnû lidí proti nûãemu. Boﬁit
a protestovat je vÏdy snadnûj‰í, neÏ tvoﬁit a prosazovat. OdpÛrci
snad jiÏ za ta léta mají 20 aÏ 30 tisíc podpisÛ. Na druhé stranû je
tﬁeba vidût, Ïe mûsto Brno má témûﬁ 400 tis. obyvatel a na‰e
mûstská ãást, jejíÏ vût‰ina zastupitelÛ má pln˘ mandát na prosazování R-43 právû v odpÛrci odmítané trase, má cca 22 tis. obãanÛ. Zastupitelstvo na‰í mûstské ãásti proto vydalo v této vûci
ﬁadu sv˘ch usnesení a stanovisek, která byla postupnû pﬁedávána kompetentním volen˘m a státním orgánÛm a institucím,
pﬁedsedovi Senátu Pﬁemyslu Sobotkovi a naposledy i veﬁejnému
ochránci práv JUDr. O. Motejlovi. Na jedno ze stanovisek pﬁi‰lo
z Ministerstva dopravy âR velmi pﬁíznivé uznání a zaãínají se uÏ
oz˘vat podpÛrné hlasy z ostatních, velmi v˘znamn˘ch mûstsk˘ch
ãástí, jako je Brno-stﬁed, Královo Pole a podporu oãekáváme zejména ze Îidenic.
Proto paní Pálková ve svém dopise ze dne 24. 3. 2007 adresovaném právû zastupitelÛm Mâ Brno-Îidenice mj. tvrdí, Ïe tzv.
3. varianta územního plánu na území mûsta Brna je kvalitním pokusem postupovat moderním zpÛsobem a dodává, Ïe vedení
R-43 Boskovickou brázdou je technicky reálné. Pﬁi bliÏ‰ím seznámení s touto 3. variantou je v‰ak zjevné, Ïe stavba bude nejen ekonomicky nesmírnû nároãná, ale hlavnû bude nesmírnû
ekologicky zatûÏující. K tomu je nutno pﬁiãíst ekosociální dopady,
které bude mít na obãany dotãen˘ch obcí (Chudãice, Veverská Bít˘‰ka, Hvozdec, ale i Ostrovaãice). Celková idea dopisu je pﬁitom
vedena snahou uveden˘m neÏádoucím dÛsledkÛm zabránit na
území Bystrce, je v‰ak velmi pochybné, v jakém rozsahu takové
neÏádoucí dÛsledky právû na území Bystrce vÛbec pﬁicházejí
v úvahu, neboÈ v Bystrci se jedná o vedení R-43 v tunelu a jinak
je vedena mimo obydlenou oblast. Váhu argumentÛ paní Pálkové,
napﬁíklad Ïe v Bystrci budou trpût tisíce lidí, mÛÏe kaÏd˘ posoudit
zhlédnutím vizualizace na internetové adrese:
http://www.brno.cz/toCP1250/index.php?nav01=88&
nav02=89&nav03=3180&nav04=3173. Pﬁi tom chaty na pronajat˘ch pozemcích mûsta jsou nahraditelné a nelze je za bydli‰tû
povaÏovat. Vûﬁíme, Ïe kaÏd˘ zastupitel kterékoli Mâ i ZMB po-

-4-

zná, kdy se soukromé a sobecké zájmy jednotlivcÛ skr˘vají za Ïádoucí a potﬁebné snahy o ochranu Ïivotního a lidsky pﬁátelského
prostﬁedí. âlovûk s rozvinut˘m ekologick˘m cítûním, kter˘ Ïije
v Brnû, si musí zároveÀ uvûdomit, Ïe má odpovûdnost také za
krajinu a Ïivot v jeho okolí. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe zastupitelé z jakéhokoliv politického subjektu si budou této odpovûdnosti vûdomi
a peãlivû zváÏí, zda je moÏné souhlasit s poÏadavkem na pﬁená‰ení dopravní zátûÏe na krásnou pﬁírodu a nic netu‰ící obãany
dotãen˘ch obcí v pﬁípadû realizace R-43 Boskovickou brázdou.
Vûﬁíme, Ïe si tuto skuteãnost uvûdomí i jednotliví zastupitelé, kteﬁí
si uvedeného rozporu mezi individuálním sobectvím a citliv˘m
ekologick˘m pﬁístupem v tomto konkrétním pﬁípadû je‰tû nepov‰imli, pﬁestoÏe ekologick˘ program je jejich prioritou.
ZDENùK KOLÍBAL A MAREK ·LAPAL
V¯BOR PRO VMO A KOMISE DOPRAVY
V bﬁeznovém ãísle Îabovﬁeského zpravodaje jsme v návaznosti na ãlánek pana Ing. Procházky pﬁislíbili zveﬁejnit
stanovisko dopravní komise, které mûlo b˘t oti‰tûno v ÎZ
4/07. Z technick˘ch dÛvodÛ se tak nestalo, a proto tak ãiníme v tomto vydání. Souãasnû pﬁipojujeme dal‰í reakci
pana Ing. Procházky.

Organizace dopravy kolem ulice Zeleného
Zeleného ulice v Brnû-Îabovﬁeskách se stala neÏádoucí dopravní tepnou, a to zejména v dobû déletrvající opravy ulice Muãednické (pﬁed tím i Bﬁezinovy), na coÏ si stûÏovala ﬁada obãanÛ,
zejména v jejím horním velmi úzkém místû, nedosahujícím místy
ani 5 m. V dolní partii mezi ulicí ·mejkalovou a Bráfovou byli zase
obãané postihování za parkování v dvousmûrné komunikaci, na
níÏ pak nezÛstávaly volné dva tﬁímetrové jízdní pruhy (6 m). Jako
jedno z ﬁe‰ení, ne v‰emi kladnû pﬁijímané, se ukázalo zjednosmûrnûní tohoto úseku Zeleného ulice s pﬁíslu‰n˘m pﬁevedením
poloviãní dopravní kapacity do ãástí ulic Bráfovy, Jana Neãase
a ·mejkalovy,
a to i za cenu
urãitého
dopravního
závleku, kter˘ plní
funkci urãitého
retardéru pro
tranzitní komunikaci
Îabovﬁesky – Masarykova
ãtvrÈ
s pﬁedpokladem, Ïe po otevﬁení ulice Muãednické a opravené
ulice Bﬁezinovy se tam tento tranzit postupnû vrátí. Nemal˘m pﬁínosem je získání 31 parkovacích míst.
Vrácení organizace dopravy a budování parkovacích zálivÛ na
daném úseku ulice Zeleného za cenu opûtného úplného zklidnûní dopravy na krátkém úseku ulice Jana Neãase se nejeví ze
spoleãenského hlediska jako úãelné a je otázkou, co by na to
ﬁekli obyvatelé Zeleného ulice, kteﬁí si jistû jiÏ na moÏnost parkování zvykli, jak je z pﬁipojeného obrázku zﬁejmé. Do celé oblasti
je avizován a následnû zakázán vjezd nákladním vozidlÛm nad
6,5 t.
Nastínûná problematika je v urãité míﬁe analogická k velkému
problému rychlostní komunikace R-43, kterou ekoaktivisté a nûkteﬁí obãané Bystrce nechtûjí a ze v‰ech sil se snaÏí, aby tranzitní doprava sever-jih zÛstala na VMO, probíhajícím obytnou zónou Îabovﬁesk v bezprostﬁední blízkosti základní i mateﬁské
‰koly. Jak vypl˘vá z posledních projektÛ (v˘stavba aÏ pûtimetrov˘ch protihlukov˘ch stûn kolem VMO), budou bez R-43 technické
moÏnosti ochrany pﬁed hlukem, ale potaÏmo i smogem a exhalacemi, zejména v okolí ulic Luãní, Zborovské a Bráfovy, jiÏ vyãerpány.
PROF. ING. ZDENùK KOLÍBAL, CSC.
P¤EDSEDA KOMISE DOPRAVY

Doprava v Îabovﬁeskách podruhé
Tento ãlánek je reakcí na odpovûì Prof. Ing. ZdeÀka Kolíbala, CSc. na ná‰ první ãlánek o dopravû v Îabovﬁeskách.
Uveﬁejnûním ãlánku o následcích zmûn organizace dopravy
v okolí Wilsonova lesa jsme chtûli tuto problematiku otevﬁít
a oãekávali jsme odborné argumenty pro nebo proti. Nesouhlasné stanovisko pﬁedsedy komise dopravy se v‰ak opírá
pouze o tvrzení, Ïe: „se opûtovné zobousmûrnûní ul. Zeleného nejeví ze spoleãenského hlediska úãelné“.
Dále pak následuje odkaz na paralelu s rychlostní komunikací
R 43 a dal‰í tvrzení tzv. „hrající na city ãtenáﬁÛ“. Profesor Kolíbal, kter˘ bydlí na opaãném konci Îabovﬁesk, moÏná není dostateãnû seznámen se souãasnou dopravní situací na ul. Zeleného, ale provoz v jejích nejuÏ‰ích ãástech (u kﬁiÏovatky s ul.
Gogolovou) se zjednosmûrnûním dolní ãásti Zeleného nesníÏil!
Ani obnovení provozu na ul. Muãednické nepﬁineslo odliv dopravní zátûÏe z této lokality. Má-li tedy stávající dopravní úprava
slouÏit pouze jako „retardér“ (ãesky „zpomalovaã“), jak ve své
odpovûdi tvrdí, pak tedy plní tuto funkci na v˘bornou. Skuteãnû
auta pﬁi sloÏitém krouÏení obytnou zónou dolních Îabovﬁesk
ztratí pár minut ãasu, coÏ ale naprostou vût‰inu z nich od jejich
cíle neodradí. O úãelnosti takového ﬁe‰ení se v‰ak dá s úspûchem pochybovat. Dnes se pﬁesunulo nebezpeãí pokutování za
parkování v dﬁíve obousmûrné ulici Zeleného na obãany ulice
Jana Neãase. Dal‰í siln˘ argument „Ïe si obyvatelé Zeleného
ulice na moÏnost parkování jiÏ zvykli“ snad nemá smysl ani
komentovat. Stejnû jako argument „co by ﬁekli na zobousmûrnûní Zeleného ulice její obyvatelé“, kdyÏ se nikdo neptá,
co ﬁíkají souãasnému stavu obyvatelé ulice Jana Neãase
a ·mejkalovy ulice (pﬁece se jich nikdo na stanovisko k souãasné úpravû nikdy nezeptal a nesouhlas nechce b˘t sly‰en
ani vysly‰en).
Domníváme se, Ïe lokální dopravní v˘znam ul. Zeleného se
nedá Ïádn˘m alternativním uspoﬁádáním dopravy v jejím okolí
nahradit a návrat k pÛvodnímu, léty ovûﬁenému obousmûrnému
provozu je nejrozumnûj‰í. Vybudováním parkovacích zálivÛ je
moÏné vytvoﬁit i parkovací místa. V leto‰ním roce bude navíc dobudována velkokapacitní kﬁiÏovatka Hlinky, která ãást tranzitní
dopravy pravdûpodobnû odvede.
ZA V¯BOR OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ WILSONÒV LES
ING. FRANTI·EK PROCHÁZKA

Doprava v Îabovﬁeskách - jin˘ úhel pohledu
Je‰tû jednou k ãlánku Doprava v Îabovﬁeskách v okolí
Wilsonova lesa - Îabovﬁesk˘ zpravodaj ã. 3/2007. âlánek
kladl otázku, zda nûco pozitivního pﬁineslo zjednosmûrnûní
ãásti ulice Zeleného pro Ïivotní prostﬁedí a zda nejde o ﬁe‰ení dûlané „od stolu“ bez znalosti místních podmínek.
V tomto pﬁípadû jde o ﬁe‰ení vypl˘vající ze znalosti podmínek
na Zeleného ulici, kde uvolnûním úseku od parkujících aut se
motoristÛm poskytl prÛjezd vyuÏívan˘ v daleko vût‰í míﬁe vãetnû
tûÏké dopravy, a to 80 km rychlostí. KﬁiÏovatka Zeleného-·mejkalova se stala v tu dobu pﬁíãinou mnoha dopravních nehod. Îivotní prostﬁedí se neúnosnû zhor‰ilo nejen na Zeleného, ale i na
Dunajevského ulici, ze které se navíc stalo veﬁejné parkovi‰tû.
Zeleného ulice se z jedné strany na druhou témûﬁ nedala pﬁejít, a pﬁitom tu dennû pﬁecházejí dûti z mateﬁské ‰koly na vycházku, s dospûl˘mi do ‰kolky i na hojnû vyuÏívané dûtské
hﬁi‰tû pod ‰kolkou. Nejen obyvatelé, dûti ze ‰kolky, ale i mládeÏ
docházející na Stﬁední odborné uãili‰tû Dunajevského 1 byli
ohroÏeni tímto provozem.
Situace byla neúnosná. V bytové zástavbû je bûÏnou praxí,
Ïe se ulice zjednosmûrÀují, aby dopravní zátûÏ byla rovnomûrnûj‰í a jestliÏe uÏ „plní i komunikace niÏ‰ích ﬁádÛ“, pak by to obyvatelé ulice Jana Neãase mûli vzít na vûdomí.
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Na závûr statistika poãtu aut za hodinu:
poãet projíÏdûjících aut 7.30-8.30
9.30-10.30
15.30-16.30
Zeleného ulice
144
76
212 jednosmûrnû
Jana Neãase
156
80
96 obousmûrnû
Z poãtu projíÏdûjících aut vypl˘vá, Ïe objíÏìka pﬁes Jana Neãase odrazuje mnoho motoristÛ, kteﬁí radûji volí cestu do mûsta
jinudy.
ZA OBYVATELE ULIC ZELENÉHO A DUNAJEVSKÉHO
VùRA HÁLKOVÁ

P¤IPRAVOVANÉ AKCE V KVùTNU:
1. 5.
státní svátek - zavﬁeno
8. 5.
státní svátek - zavﬁeno
11. 5. 20:00 Páteãní klub - soutûÏní veãer Kufr
12. 5.
sobotní v˘let na Pálavu
19. 5. 9:00
Volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch t˘mÛ
(brno.sdb.cz/stranky/bsvl)
20. 5. 15:30 Puntíkované království - pﬁedstavení loutkového divadla BedruÀka
ZA SALESIÁNSKÉ ST¤EDISKO MLÁDEÎE

Redakce povaÏuje téma dopravy v Îabovﬁeskách, resp.
v oblasti ulic Zeleného, Jana Neãase a okolí za vyãerpané
a prozatím dal‰í polemiku na toto téma uzavírá.

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

Mezinárodní úspûch krouÏku
leteck˘ch modeláﬁÛ
Na zaãátku dubna se v na‰em stﬁedisku uskuteãnila prezentace dﬁevûn˘ch hraãek. 13. dubna zaãal Fofr cup, jarní hokejbalov˘ rychloturnaj. Zápasy tohoto turnaje budou probíhat
vÏdy v pátek a v nedûli aÏ do 13. kvûtna. 21. dubna se uskuteãnil pravideln˘ sobotní v˘let, tentokráte do Dolních Kounic.
Tent˘Ï den také opût vyrazila na cesty stﬁedisková v˘prava
cyklistick˘ch nad‰encÛ. Kultuﬁe patﬁily nedûle 22. 4., kdy BedruÀka odehrála divadelní pﬁedstavení JabloÀová panna, a 29.
4., kdy se v na‰em kostele uskuteãnil koncert smí‰eného pûveckého sboru Cappella Polyphonica Salesiana.
Dne 11. kvûtna bude v Páteãním klubu zábavná vûdomostní
soutûÏ Kufr s ﬁadou zvlá‰tních hostÛ. 12. kvûtna bude dal‰í sobotní v˘let, smûﬁovan˘ na Palávu. 19. kvûtna se odehraje Volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch t˘mÛ. 20. kvûtna pﬁedstaví loutkové
divadlo BedruÀka svou hru Puntíkované království.
Rádi bychom Vám v tomto ãísle zpravodaje pﬁedstavili jednu
z aktivit na‰eho stﬁediska. JiÏ tﬁetím rokem u nás pod vedením
Ing. Lubomíra Koutného funguje velmi úspû‰n˘ letecko-modeláﬁsk˘ krouÏek. Nyní deset chlapcÛ rozdûlen˘ch do dvou skupin (zaãáteãníci a pokroãilí) si staví své modely letadel, se kter˘mi létají pro radost, ale také se zúãastÀují
rÛzn˘ch
soutûÏí. V pﬁedchozích letech byli velmi
úspû‰ní na Ïákovsk˘ch
okresních,
krajsk˘ch, ale i celostátních soutûÏích.
V roce 2005 se dva
ãlenové
zúãastnili
Mistrovství republiky
ÏákÛ. Ve velmi silné konkurenci (na startu bylo asi 150 dûtí)
v kategorii gumou pohánûn˘ch modelÛ zvítûzila na‰e Maru‰ka
Koutná a Zdenûk Zavadil byl sedm˘. Podobnû i v roce 2006 se
dva na‰i Ïáci kvalifikovali na mistrovství republiky, nejvût‰ího
úspûchu v‰ak dosáhl desetilet˘ Vojtûch Hara‰ta, kter˘ na mezinárodní soutûÏi OPENSCALE 2006 zvítûzil se sv˘m jednoduch˘m old-timerem LILIPUT (na fotografii). Také letos se na‰i
chlapci pﬁipravují na soutûÏe. BohuÏel jiÏ pﬁi prvním tréninku ·imonovi GrÛzovi jeho hezk˘ BOBÍK uletûl z Medlánek smûrem
na Komín–Bohunice a chlapec na nûm ani nemûl adresu... Inu
i takto tvrdû se ho‰i uãí. Na mezinárodní soutûÏi OPENSCALE
2007 poslední kvûtnov˘ víkend pak budou nejlep‰í z nich opût
hájit dobré jméno na‰eho krouÏku.

MARTIN LOUâKA

A ING.

LUBOMÍR KOUTN¯

Nové sluÏby v DPD Vychodilova
Od 1. 1. 2007 vstoupil v úãinnost zákon ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, kter˘ do této oblasti pﬁinesl celou ﬁadu zásadních zmûn. Právû domovy penziony pro dÛchodce jsou zaﬁízeními, kde se novinky uplatÀují snad nejvíce. Nov˘ zákon vytváﬁí
podmínky pro to, aby péãe seniorÛm - a nejen jim - byla poskytována zejména v jejich pﬁirozeném prostﬁedí, tam kde bydlí, kde
mají pﬁíbuzné a známé. Do pobytov˘ch sociálních zaﬁízení by senioﬁi mûli odcházet aÏ v okamÏiku, kdy uÏ domácí péãi z nûjakého
dÛvodu nejde zajistit napﬁ. peãovatelskou sluÏbou, pomocí péãe
rodiny apod. Do této koncepce stávající penziony pro dÛchodce
nezapadají, protoÏe byly urãeny pro zcela sobûstaãné obyvatele.
Nov˘ zákon proto s tímto typem zaﬁízení vÛbec nepoãítá.
Penziony se postupnû transformují na nov˘ typ sociální sluÏby
„domov pro seniory“, takÏe dochází i ke zmûnû názvu, v na‰em
pﬁípadû na Domov pro seniory Vychodilova. Do zaﬁízení jsou novû
pﬁijímány pouze osoby, které mají sníÏenou sobûstaãnost, zejména z dÛvodu vûku, jejichÏ situace vyÏaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby. Pﬁednostnû budou tedy z poﬁadníku vybíráni ti, kteﬁí
jsou pﬁíjemci nové dávky – pﬁíspûvku na péãi. Kdo mÛÏe tuto
dávku pobírat a jak se o ni Ïádá, urãuje podrobnû zmínûn˘ zákon
a provádûcí vyhlá‰ka ã. 505/2006 Sb. ZájemcÛm ráda poradí
i na‰e sociální pracovnice. Abychom byli schopni zajistit potﬁebnou péãi tûmto ãásteãnû nesobûstaãn˘m klientÛm (zpoãátku se
orientujeme na pﬁíjemce I. a II. stupnû pﬁíspûvku), roz‰íﬁili jsme
poãet zamûstnancÛ v pﬁímé péãi, zavedli nepﬁetrÏit˘ celoroãní
provoz a zajistili podávání celodenní stravy. Dále pro na‰e klienty
roz‰íﬁíme jiÏ tradiãní bohatou nabídku zájmov˘ch ãinností od rehabilitaãního cviãení, pﬁes relaxace, práci v keramické dílnû, ‰kolení obsluhy poãítaãe, kulturní a spoleãenské akce, v˘lety aÏ po
velmi oblíbenou novinku - pletení ko‰íkÛ.
Mûní se také zpÛsob úhrady. Za kompletní sluÏby spojené
s ubytováním zahrnujícím poskytnutí zaﬁízeného pokoje s vlastní
koupelnou a sociálním zaﬁízením, vody a ve‰ker˘ch energií,
úklidu, praní loÏního i osobního prádla zaplatí klient podle velikosti
pokoje od 120,- do 160,- Kã za den. Celodenní strava pﬁijde na
112,- Kã za den, pro diabetiky na 120,- Kã. Pokud bychom vzali
v úvahu extrémní moÏnost - nejvût‰í pokoj a cenovû nároãnûj‰í diabetickou stravu, klient by mûsíãnû hradil témûﬁ 8.700,- Kã. PrÛmûrná mûsíãní úhrada v‰ak ãiní cca 7.900,- Kã. O‰etﬁovatelskou
péãi hradí klient v plné v˘‰i poskytnutého pﬁíspûvku na péãi.
Obavy nemusí mít ani stávající klienti - zákon stanovil tﬁíleté
pﬁechodné období, v jehoÏ prÛbûhu mají zaruãeno dosavadní
bydlení, sluÏby i v˘‰i úhrady. Bûhem tohoto období se v‰ak musí
rozhodnout, zda
s námi uzavﬁou
smlouvu o poskytování
sluÏby
(tedy vlastnû pﬁejdou do reÏimu
domova pro se-niory) nebo si zajistí
bydlení a pﬁípadnû i nûkteré
sluÏby jin˘m zpÛsobem (v sou-
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kromí, v domû s peãovatelskou sluÏbou apod.). Hlavní v˘hodou
pro stávající obyvatele je skuteãnost, Ïe se o nû budeme moci postarat i v pﬁípadû ztráty sobûstaãnosti a ve vût‰inû pﬁípadÛ tak odpadne obávané stûhování do domova dÛchodcÛ.
Nezapomínáme ani na docházející strávníky, kter˘ch si jako klientÛ také velmi váÏíme. Nov˘ zákon bohuÏel poskytování obûdÛ
nezaﬁadil mezi sociální sluÏby, takÏe jsme pro‰li sloÏit˘m obdobím
hledání, jak tuto sluÏbu zachovat. Nakonec bylo rozhodnuto, Ïe
budeme registrovat dal‰í typ sociální sluÏby s názvem Centrum
denních sluÏeb. Jeho klienti budou moci nadále docházet na
obûdy za cenu, kterou jsme od 1. 4. sníÏili z 56,- na 49,- Kã.
Kromû toho budou mít moÏnost
postupnû vyuÏívat
dal‰í nabídku sluÏeb
zahrnující
napﬁ.
pomoc
s osobní hygienou, pedikúru, poradenství pﬁi zaji‰Èování osobních
záleÏitostí, úãast
na cviãení s míãi,
relaxacích, kulturních programech i zájmové ãinnosti. ProtoÏe tato
sluÏba je udrÏitelná jen pﬁi dostateãném poãtu klientÛ, doufáme,
Ïe nám stávající strávníci zachovají pﬁízeÀ a pﬁípadnû se vrátí i ti,
kteﬁí v období nejistoty ode‰li.
Zájemci o sluÏby denního centra mohou podepsat smlouvu pﬁi
prodeji stravenek kaÏdé pondûlí a ãtvrtek od 12.00 do 12.45 hod.
Îadatelé o umístûní v domovû pro seniory získají formuláﬁ Ïádosti
a podrobnûj‰í informace u sociálních pracovnic kaÏdé pondûlí
a stﬁedu. Na‰ím cílem je, aby se v nov˘ch podmínkách na‰e
sluÏby setkávaly s minimálnû stejnû pﬁízniv˘m ohlasem jako doposud.
PHDR. PETR NùMEC, CSC.
¤EDITEL DOMOVA PRO SENIORY VYCHODILOVA

u nich projevuje nadmûrn˘m slinûním, dostávají koliku, vrávorají,
uléhají a jejich smrt nastává velmi rychle.
Bylina mÛÏe b˘t nebezpeãná také pro ãlovûka pro její moÏnost zámûny s petrÏelí. PetrÏelová naÈ pﬁíjemnû typicky voní, je
lysá, listy jsou na líci lesklé a kvûty jsou Ïlutavû zelené.
Krabilici mámivou mÛÏeme nalézt v kﬁovinách, na bﬁezích
tokÛ, ve svûtlej‰ích lesích nebo u zdí a plotÛ. Její v˘skyt mÛÏeme
sledovat od níÏin aÏ do pahorkatin. Je roz‰íﬁena po celé Evropû
od jihu Skandinávie aÏ po ¤ecko a ·panûlsko. Najdeme ji také
v Asii a na západû severní Afriky. Tato rostlina sledovala i osadníky pﬁi kolonizaci Severní Ameriky a Nového Zélandu.
ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC.

Jak jsme slavili narozeniny
Ptáte se jaké? Pﬁedstavte si, Ïe uÏ 45 let stojí Mateﬁská
‰kola na ÎiÏkovû ulici! Rozhodnû na to nevypadá - je krásná,
záﬁivû Ïlutá aÏ jarní. Ale je to uÏ opravdu dáma v nejlep‰ích letech, do provozu byla skuteãnû uvedena v roce 1962. A protoÏe máme svou ‰kolu rádi - jak my kantoﬁi, tak dûti - chtûli
jsme jí dát k jejímu v˘roãí opravdu pûkn˘ dárek. Uspoﬁádali
jsme v˘stavu prací dûtí i pedagogÛ s názvem „Jaro uÏ je tu...“.
A musím ﬁíci, Ïe to ‰kole tedy slu‰elo venku i uvnitﬁ. A ti, co se
pﬁi‰li do ‰koly podívat jen na v˘stavu anebo ti, kteﬁí ji nav‰tûvují dennû - chválou opravdu ne‰etﬁili.
A tak jí pﬁejeme hodnû a hodnû let, k tomu spoustu príma
dûtí a rodiãÛ a v neposlední ﬁadû obûtavé uãitele - no prostû
lidi, co budou o ‰kolu vzornû peãovat a h˘ãkat ji.
MIROSLAVA ¤EHÁâKOVÁ, ¤EDITELKA ·KOLY

Na‰e jedovaté rostliny
V období nástupu jara h˘ﬁí pﬁíroda barvami kvûtÛ a v‰ude mÛÏeme pozorovat projevy probouzejícího se Ïivota. V tomto ãase
nás pﬁíroda pﬁitahuje sv˘m entuziasmem, kter˘ má bezpochyby
pﬁízniv˘ vliv na na‰i psychiku. Toto období je tﬁeba vnímat také
s vûdomím, Ïe ne v‰e, co je krásné, je také ne‰kodné. Proto se
dnes zamûﬁím na rostlinu, která se hojnû vyskytuje na na‰ich lukách, jeÏ jsou ãasto pﬁirozen˘m pﬁírodním hﬁi‰tûm na‰ich dûtí.
Mám na mysli krabilici mámivou (Chaerophyllum temulum L.)
Tato letniãka nebo dvouletá bylina svou podobou pﬁipomíná petrÏel, od níÏ se li‰í fialovoãerven˘m stonkem, kter˘ je - zvlá‰tû
u koﬁene - porostl˘ jemn˘mi chloupky. Také listy b˘vají na rozdíl
od ostatních mrkvovit˘ch hnûdoãervenû skvrnité. Bíle kvetoucí
okolík je sloÏen z oboupohlavních a samiãích kvûtÛ.
Plodem je polokruhovitá
naÏka.
V nati a plodech je obsaÏen glykosid chaerofylin,
kter˘ zpÛsobuje nejprve podráÏdûní Ïaludku a stﬁev, po
vstﬁebání vyvolává ospalost,
závratû, svalov˘ tﬁes, roz‰íﬁení zorniãek a srdeãní slabost. Pozdûji pÛsobí jako
narkotikum. ProtoÏe rostlina
nemá odpuzující vÛni ani
chuÈ, dochází ãasto k otravû
zvíﬁat, která konzumují vegetaci v lokalitách v˘skytu krabilice mámivé. Otrava se

Z minulosti hostinsk˘ch podnikÛ
v Îabovﬁeskách - VIII.

Rosniãka - pokraãování
Stejnû tak jako loupeÏnické hospody za star˘ch ãasÛ, sk˘tala
i Rosniãka ve skrytu Wilsonova lesa útoãi‰tû ÏivlÛm nekonformním reÏimu reálného socialismu. Od sedmdesát˘ch let v ní kolovala krev rebelantského ducha party lidí kolem Miroslava Ondráãka, zvaného Omyl a jeho vûrného druha Vladimíra MojÏí‰ka.
Tehdy si tito mladí kluci, díky sv˘m dobﬁe spoleãensky situovan˘m rodiãÛm, dobﬁe uvûdomovali tehdej‰í blamáÏ komunistického reÏimu a skrze kulturu hostinského svûta si nezávisle mimo
hlavní proud tzv. mlãící vût‰iny ‰lapali svéráznou cestu k osobní
svobodû.
V
Kaunicov˘ch kolejích
tehdy
je‰tû
hnízdili holubi,
a také zimní
„Îabiny“ plné
vran a veverky z Wilsonova lesa b˘valy
cílem
MojÏí‰kov˘ch
Pohled na WilsonÛv les z Eliá‰ovy ulice ko- loveck˘ch v˘lem roku 1910, kdy tu je‰tû hvízdaly kulky vo- prav.
Jeho
jenské stﬁelnice.
mu‰ka vzdu-
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chovky b˘vala ãasto pﬁesná. Nebohé obûti pak doma vykuchal
a pﬁipravil z nich labuÏnick˘ gulá‰, kter˘ pak ohﬁát˘ v restauraãní
kuchyni na Rosniãce servíroval sv˘m kumpánÛm. A co z vyhlá‰eného MojÏí‰kova v˘seku zbylo, shodilo se na neménû skvûlou
polévku. Nadarmo v‰ak paní vrchní ·evãíková MojÏí‰ka pﬁemlouvala, aby vymûnil svoje formální zamûstnání zﬁízence
u Svaté Anny za místo zdej‰ího kuchaﬁe. Na jídelním lístku Rosniãky v‰ak také b˘valy i dny zeleninov˘ch specialit. Suroviny zas
obstarával Omyl ãórkou od Bulhara Kru‰kova z jeho zahrady,
která se nacházela na kraji dne‰ní magistrály naproti ulici Bráfova, nebo z tehdej‰í plantáÏe sousedního JZD Mír. Kvûtáku nûkdy b˘valo tolik, Ïe se pak je‰tû cel˘ t˘den smaÏil také u PrimÛ.
Hesel na téma slavné Rudé armády bylo na kaÏdém rohu komunistické propagandy plno, a proto se ikonou vzdoru na‰ich buﬁiãÛ staly symboly nûmecké armády. Ty je nakonec dostaly aÏ do
vûzení. Stalo se to 4. bﬁezna roku 1978, kdy se v uniformách nûmeck˘ch vojákÛ jali ﬁevem je‰tû zavﬁenou restauraci dob˘vat.
Svoje vítûzství pak v Rosniãce zapíjeli tak bouﬁlivû, Ïe namol opilého MojÏí‰ka obÏalovali za to, Ïe s úãesem Hitlera vykﬁikoval od
stolu, Ïe je Führer. Omyl v neménû podrou‰eném stavu byl podle
státního zástupce obvinûn z toho, Ïe v nûmecké helmû a se
vzduchovkou na krku upravenou jako samopal mu sekundoval
a vykﬁikoval pozdrav náckÛ. Ke dvaceti mûsícÛm ve druhé a osmi
mûsícÛm v první nápravnû v˘chovné skupinû jim dopomohly i v˘povûdi svûdkÛ, poãestn˘ch obãanÛ Ïabovﬁesk˘ch, kteﬁí si stûÏovali, Ïe cestou z Rosniãky po ulici M. Steyskalové obÏalovaní ru‰ili po pÛlnoci noãní klid hulákáním nacistick˘ch hesel. Svûdectví
o hanobení komunistické strany tu noc se obÏalobû na‰tûstí prokázat nepodaﬁilo. I tak ale soud neuvûﬁil jejich obhajobû, Ïe chtûli
pouze tropením v˘trÏností na sebe upozornit. PﬁitûÏující okolnosti
jim bylo i to, Ïe Ondráãek na rohu Slezské a M. Steyskalové jal
se napadnout MojÏí‰kova otce, váÏeného docenta filozofie na brnûnské univerzitû, kter˘ svého synka pﬁicházel vpustit domÛ, ﬁka,
Ïe bude o jednoho komunistu ménû. Laskav˘ ãtenáﬁ si jistû vzpomene, Ïe to byl právû on, kdo silou sv˘ch pûstí zachránil v Ambﬁe
Ïivot zdej‰í paní vrchní. Omyl (pﬁírody), kﬁehká du‰e, aã jiÏ není
pár let mezi Ïiv˘mi, zÛstává v dobré pamûti star˘ch ‰tamgastÛ,
kterak veze svého starého a jiÏ nemohoucího jezevãíka Beru‰ku,
ve slu‰ivém overalu v koãárku aÏ do hospody a jak tam spolu pijí
pivo. Omyl je‰tû zaÏil poslední kousek svého vûrného soudruha,
na kter˘ vzpomíná leckdo z horních Îabin. To kdyÏ MojÏí‰ek
v roce 1990 vyrobil a na stﬁe‰e svého domu na ·eránkovû ulici
instaloval z mnoho let odpírané lásky k vojenské technice dokonalou maketu tûÏkého kulometu. Tak dokonalou, Ïe kolemjdoucí
v hrÛze, Ïe se chystá stﬁílet na Minskou, zavolali policejní komando v kuklách, které dÛm obsadilo a pak jim nezbylo nic jiného, neÏ panu domácímu udûlit jen 100 korun pokuty. Pﬁesto
v‰ak dokonal˘ model se zásobníkem zhotoven˘m z kusu dubové
parkety odvezli pro jistotu s sebou na „expertízu“.
ZENO âIÎMÁ¤

4) Byly uzavﬁeny partnerské smlouvy s Masarykovou univerzitou
v Brnû, láznûmi Darkov a. s., Mûstskou nemocnicí Hoﬁice, o. s.
TRIANON, nezisková organizace âesk˘ Tû‰ín, MIPECOM
Praha, APROFES personální agentura, GRANT ADVISOR
a InternetPoradna Olomouc.
V nabídce jsou stále t˘denní, desetidenní a ãtrnáctidenní
ozdravné a rekondiãní pobyty v lázních Darkov, s mimoﬁádnû v˘hodnou smluvní cenou, se slevou 35 a 45 %. V pﬁípadû potﬁeby
se slevy poskytují i na potﬁebn˘ doprovod. Ve slevû je jiÏ zapoãítáno nocleÏné, stravné a poskytování léãebn˘ch procedur.
V prÛbûhu uplynulého roku byly dále navázány velmi potﬁebné
kontakty s nezávisl˘m producentsk˘m centrem v Praze, s vybran˘mi soukrom˘mi vysok˘mi ‰kolami pﬁi ﬁe‰ení souãasné svízelné
sociální situace znev˘hodnûn˘ch skupin obyvatel.
Byly obnoveny a rozpracovány ve‰keré kontakty s ostatními
právními subjekty v neziskové sféﬁe a byla sjednána dal‰í, rozvinutûj‰í spolupráce.
Za zmínku stojí i otevﬁení nové nabídky v oblasti vzdûlávání,
a to: poﬁádání pﬁípravky k pﬁijímacím zkou‰kám na stﬁední odborné zdravotnické ‰koly a k pﬁijímacím zkou‰kám na medicínu.
V souãasné dobû se Agnis Rosa o. s. stala akreditovan˘m
vzdûlávacím zaﬁízením pro v˘kon rekvalifikací urãen˘m pﬁedev‰ím pro zdravotnû a smyslovû postiÏené.
RovnûÏ se Agnis Rosa o. s. stala právoplatn˘m ãlenem âeské
rady humanitárních organizací a ãlenem Národní rady zdravotnû
postiÏen˘ch.
ZA AGNIS ROSA O. S.
VÁCLAV MORAVEC, ¤EDITEL ORGANIZACE

Zpráva o ãinnosti Agnis Rosa o. s.

Prázdninov˘ provoz Ïabovﬁesk˘ch M·

Po del‰í dobû bychom Vás rádi informovali o ãinnosti na‰í nestátní neziskové humanitární organizace Agnis Rosa o. s. Vychodilova 14, Brno-Îabovﬁesky. V prÛbûhu roku 2006 se mÛÏe pochlubit
jiÏ zcela konkrétními v˘sledky a dal‰ím roz‰íﬁením své ãinnosti.
1) Byl zku‰ebnû zahájen provoz stanice pro volnoãasové aktivity
a pro odlehãení rodiãÛ zdravotnû postiÏen˘ch dûtí. Provozní
doba byla stanovena od 13.30 do 18.30. Tuto sluÏbu vyuÏívalo
osm dûtí. Péãe o tyto dûti byla svûﬁena pro‰kolenému t˘mu
dobrovolníkÛ.
2) V provozu byla rovnûÏ sociálnû právní, psychologická a obãansko právní poradna, spolu s provozem smluvní „Internet
Poradny“ Olomouc. Celkovû byl o tuto sluÏbu mimoﬁádn˘ zájem a vyuÏilo jí více neÏ 1.112 klientÛ.
3) V provozu bylo rovnûÏ pracovi‰tû fyzioterapie. Její sluÏby vyuÏilo celkem 98 osob v prÛbûhu období duben aÏ prosinec
2007.

M· Plovdivská
2. 7.–13. 7. 2007
tel.:
provoz 6.30 - 16.30 hodin
stravné/den 25,- Kã, dûti v odkladu ·D 27,- Kã
‰kolné/den 20,- Kã
M· ÎiÏkova
2. 7.–13. 7. 2007
tel.:
provoz 6.30 - 16.00 hodin
stravné/den 23,- Kã, dûti v odkladu ·D 26,50 Kã
‰kolné/den 22,50 Kã
M· nám. Svornosti
16. 7.–20. 7. 2007 tel.:
provoz 6.30 - 16.30 hodin
stravné/den 26,- Kã, dûti v odkladu ·D 29,50 Kã
‰kolné/den 22,- Kã
M· Fanderlíkova
6. 8.–17. 8. 2007
tel.:
provoz 6.30 - 16.30 hodin
stravné/den 23,- Kã, dûti v odkladu ·D 27,- Kã
‰kolné/den 20,- Kã

Vaﬁíme i pro veﬁejnost
·kolní jídelna Jana Babáka 1 je od roku 2001 samostatnou
‰kolní jídelnou s právní subjektivitou. Od té doby pro‰la postupnû
ãásteãnou rekonstukcí a v˘mûnou technologie.
V jídelnû se stravují dûti a pedgogick˘ sbor Základní ‰koly
Jana Babáka a Umûlecké ‰koly Orchidea. Na‰i nabídku roz‰iﬁujeme o stravování pro veﬁejnost. Nabízíme dennû polévku, v˘bûr
ze 2 druhÛ hlavního jídla, v˘bûr ze 2 druhÛ salátÛ a v˘bûr ze 2
druhÛ nápojÛ nebo mléka. Vaﬁíme ãeskou kuchyni, zaﬁazujeme
zeleninová jídla, jídla bez masa, jídla ze sójov˘ch produktÛ ap.,
takÏe je moÏné si z jídelního lístku vybrat i jídla vhodná pro ‰etﬁící dietu.
·kolní jídelna J. Babáka 1 - Îabovﬁesky, nabízí obûdy také pro
veﬁejnost. Obûd je moÏno konzumovat v jídelnû nebo si jej odnést v jídlonosiãi domÛ. Obûd se skládá z polévky, moÏnosti v˘bûru dvou druhÛ hlavního jídla, v˘bûr ze dvou druhÛ salátÛ a v˘bûr ze dvou druhÛ nápojÛ nebo mléka. Cena obûda je 47,- Kã.
Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktujte Danu Drozdovou, která Vám zodpoví v‰echny dotazy na tel. ã. 541 236 850
(záznamník).
HANA MACHA¤OVÁ, ¤EDITELKA
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549 259 312

541 212 062

541 213 306

549 257 821

CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
NABÍZÍ: Letní tábory: 9. 7.-13. 7. pﬁímûstsk˘, 1. 7.-8. 7. tábor pro rodiãe s dûtmi v Orlick˘ch horách, 12. 8.-18. 8. v˘tvarnû
anglick˘ a 18. 8.-24. 8. v˘tvarnû hudební v Podmitrovû u Bystﬁice nad Pern‰tejnem. Podrobnosti naleznete na webov˘ch
stránkách.
Pﬁedná‰ky pro veﬁejnost pokraãují v tûchto termínech
(nutná telefonická-SMS 604 932 340, nebo e-mailová rezervace: 15. 5. 2007 V˘znam vlivu okolí na na‰i osobnost,
strach z úspûchu, 22. 5. 2007 Jak myslet ve velkém aneb
o velkorysosti v Ïivotû, 29. 5. 2007 Zdravé sebevûdomí, jak
pﬁekonat zamítnutí, 5. 6. 2007 ¤eã tûla I. (jak interpretovat signály, v˘znam prvního dojmu), 12. 6. 2007 ¤eã tûla II. (pokraãování, praktick˘ nácvik)
Zveme na kurz Malování na hedvábí – 14. 5. 17.30-20.00
hod., cena 350,- Kã + cena za objednan˘ materiál (lze si pﬁinést
vlastní) – max. dva kusy. Objednávky na tel. ãísle 604 932 340
nebo e-mail: rcaslavova@seznam.cz. Platba pﬁedem.

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci kvûtnu 2007
JiÏním Mexikem na kole
Aconcaqua
Francie
Vulkány Patagonie III. ãást

Jan Vlasák
prof. Dr. Jan FrancÛ
PhDr. TaÈána Slavíková
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller

KaÏdé pondûlí od 16.30 do 18.00 hod.

Program kina LUCERNA na KVùTEN 2007
1.5.
1.+2.5.
1.+2.5.
3.-6.5.
3.-9.5.
5.+6.5.
8.5.
5.+6.5.
7.-9.5.
10.+11.5.
10.-16.5.
12.+13.5.
12.-14.5.
15.+16.5.
17.-23.5.
24.-30.5.
31.5.
24.-27.5.
26.+27.5.
28.+29.5.
30.5.
31.5.-3.6.
31.5.-3.6.
1.-3.6.

16:45 ASTERIX A VIKINGOVÉ Francie,ã.d. – anim.komedie
18:30 KRÁLOVNA
V. Británie – drama
20:30 NEJLEP·Í SPORTOVEC STOLETÍ Nizozemsko – kom.
18:15 NAUKA O SNECH
Francie – romant.fantazie
20:30 FONTÁNA
USA – drama
14:15 PAST NA ÎRALOKA USA,ã.d. – animovan˘/pro dûti
16:30 PAST NA ÎRALOKA USA,ã.d. – animovan˘/pro dûti
16:00 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
âR – rom.komedie
18:30 SHERRYBABY
USA – drama
18:15 GOYOVY P¤ÍZRAKY
·panûlsko/USA – drama
20:30 BABEL
USA/Mex. – drama
16:00 HAPPY FEET
USA,ã.d. – animovan˘
18:00 BÍLÁ MASAJKA
Nûmecko – rom.drama
17:45 ÎIVOTY TùCH DRUH¯CH
Nûmecko – drama
18:15 a 20:30, 20.-22.5. téÏ 16:00
BESTIÁ¤
âR – romantick˘
18:15 VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
18:30 VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
20:30 300: BITVA U THERMOPYL
USA – akãní drama
16:15 ARTUR A MINIMOJOVÉ
Francie,ã.d. – animovan˘
20:30 KUPEC BENÁTSK¯
Itálie – drama
20:30 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA A … J. Korea – lyrick˘
16:30 ROBINSONOVI
USA,ã.d. – animovaná komedie
20:30 HOR·Í UÎ TO NEBUDE
USA – komedie
18:30 PUSINKY
âR – roadmovie/komedie

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

• 1. MÁJ V ZOO BRNO - 1. 5. 2007 - country kapely v ZOO
Brno, Novoveská ‰tístka – pﬁedtanãení, prezentace projektu
„ChraÀme Madagaskar“ pro veﬁejnost, soutûÏní stezka, vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe pro ‰koly k projektu ChraÀme Madagaskar
• DEN DùTÍ S CENTREM PRO RODINU A PRO PùSTOUNSKÉ RODINY - 13. 5. 2007 - kulturní a soutûÏní program pro
náv‰tûvníky ZOO
• ZVÍ¤ÁTKA TAKÉ NEKOU¤Í – BRNO, ZDRAVÉ MùSTO - 26.
5. 2007 - kulturní a vzdûlávací program pro náv‰tûvníky
• VEâERNÍ PROHLÍDKA ZOO - 26. 5. 2007
• DEN DùTÍ SE ZOO BRNO - 27. 5. 2007 - kulturní a soutûÏní
program pro malé náv‰tûvníky a rodiãe
âasové upﬁesnûní akcí bude aktuálnû uvedeno na www.zoobrno.cz

VED.

ÚTVARU STYKU S VE¤EJNOSTÍ

ING. JI¤INA KUBÍNOVÁ
ZOO BRNO, TEL.: 546 43 23 61

Zasukované tkaniãky
Tak se jmenuje sbírka, jejíÏ v˘tûÏek je urãen tûlesnû postiÏen˘m obãanÛm na úhradu sluÏeb osobní asistence, bezbariérové
dopravy, poradenství a podporovaného zamûsnávání. V loÀském
roce tato sbírka vynesla 610.093,50 Kã.
Letos se sbírka uskuteãní ve dnech 17.-19. 5. 2007. V tûchto
dnech budete v Brnû potkávat dobrovolníky s kasiãkami, do kter˘ch mÛÏete pﬁispût jakoukoliv ãástkou a získat tak symbol sbírky
- ãervenoÏluté tkaniãky.
Dal‰í formou podpory je odeslání dárcovské SMS zprávy ve
stvaru DMS TKANICKA na ãíslo 8777. Cena jedné DMS je
30,- Kã, ve prospûch tûlesnû postiÏen˘m tak vûnujete 27,- Kã.
Dny Zasukovan˘ch tkaniãek budou zahájeny benefiãním koncertem bratﬁí EbenÛ v KC Semilasso v Královû Poli. V pátek
18. 5. od 10.00 do 18.00 hodin bude na Jo‰tovû ulici pﬁistaven
bezbariérov˘ autobus. Liga za práva vozíãkáﬁÛ zde bude prezentovat své aktivity a poskytovat informace.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.TKANICKA.CZ

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

7. 5.
14. 5.
21. 5.
28. 5.

KVùTEN V ZOO BRNO

Základní umûlecká ‰kola,
Brno, Veveﬁí 133
e-mail: info@zus.veveri.cz
www.zusveveri.cz <http://www.zusveveri.cz>
V‰echny srdeãnû zveme na koncert ÏákÛ, kter˘ se koná
ve ãtvrtek dne 17. kvûtna 2007 v 18.00 hod., v KVOP, Údolní
39, Brno.

Kvûten v Îabovﬁeskách patﬁí dûtem
a sportovním akcím
Mûstská ãást Brno-Îabovﬁesky pﬁipravila pro nejlep‰ích témûﬁ 200 dûtí ze Ïabovﬁesk˘ch Z· a M· na mûsíc kvûten tradiãní, velmi oblíbené sportovní akce. Olympiáda Z· zaãne 16. 5.
na stadionu Pod Palackého vrchem atletick˘mi soutûÏemi (od
9.00 h do 12.00 h) a 23. 5. 2007 bude pokraãovat nejprve od
9.00 h plaváním v bazénu na Z· nám. Svornosti, a poté od
11.00 h v Salesiánském stﬁedisku mládeÏe fotbalem a vybíjenou
a slavnostním vyhlá‰ením v˘sledkÛ celé Olympiády.
Pﬁebory 150 dûtí z Ïabovﬁesk˘ch M· probûhnou 24. 5. 2007
od 9.30 h na hﬁi‰ti Z· Jana Babáka v atletick˘ch disciplínách
sprint na 30 metrÛ, hod míãkem a skok z místa. ¤editel tûchto
akcí Michael Svoboda zajistil také úãast M¤ Policie âR Brno –
sportovnû preventivní akce, pﬁedstavení práce policie.
-RED-
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Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
Jak se baví a sportují uãitelé Z· Sirotkova
Pedagogick˘ sbor na‰í ‰koly se zúãastní závodu draãích lodí
na Brnûnské pﬁehradû, kter˘ se koná v rámci pﬁehlídky ohÀostrojÛ Igniss Brunensis v sobotu 26. 5. Úãast v závodû nám nabídl jundrovsk˘ Dragon Boat Racing Club. Na‰e posádka má
dvacet veslaﬁÛ a veslaﬁek. Abychom u závodÛ obstáli a dobﬁe
reprezentovali na‰i ‰kolu, v‰ichni uãitelé z posádky se zúãastÀují pravideln˘ch tréninkÛ na Svratce minimálnû jednou t˘dnû.
MGR. DAN JEDLIâKA, ZÁSTUPCE ¤EDITELKY

Jmenovaní Ïáci získali nejen diplomy, ale i nádherné ceny pro
celé své tﬁídy: dûti nav‰tívily divadelní pﬁedstavení, které se hrálo
pro vítûzné tﬁídy v divadle Polárka a navíc si osmáci i ãtvrÈáci uÏívali na v˘letû v jihlavském Aquaparku.
Blahopﬁání a podûkování patﬁí nejen vítûzÛm, ale i na‰í v˘tvarnici, uãitelce Jarmile Lejskové, pod jejímÏ vedením získali
Ïáci Z· Jana Babáka jiÏ dﬁíve ãetná ocenûní.
PAEDDR. ZINA HO·KOVÁ
MGR. IVANA GRMOLCOVÁ

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
KVùTEN 2007

Skvûlá v˘hra
Îáci Z· Jana Babáka se zúãastnili v˘tvarné soutûÏe o navrÏení nejlep‰ího firemního maskota firmy Elektrowin. V konkurenci dvaceti ‰kol a 2000 soutûÏních prací obstáli na v˘bornou,
neboÈ obsadili dvû hodnocená místa. Byl to návrh Adély Pichlové z 8.A a spoleãná práce tﬁí ÏákÛ 4.A – Lindy Zharfbinové,
Marca Panascího z 8. A a Lucie Lioliasové. Na v˘stavû v divadle Polárka se objevily i dal‰í práce na‰ich ÏákÛ.

2. 5. 2007
19.30 hod.

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

3. 5. 2007
19.30 hod.

JUMPING DRUMS
Jedineãná bubnová show v celoveãerním programu
CRASH *60 bubnÛ a percussí* Po velkém úspûchu
opût v Brnû!

4. 5. 2007
18.00 hod.

JI¤Í KOLBABA
- Etiopskou vysoãinou k pÛvodní kmenÛm Afriky.
Beseda se znám˘m cestovatelem a fotografem

15. 5. 2007 KRÁLOVNY NOCI 19.30 hod. Mezi námi holkami aneb co muÏi netu‰í
Travesti show - úãinkují: Madam Dafné a sleãny Nicol
a Felisa („Pity“ - znám˘ z úãinkování v reality show)
15. 5. 2007 VICTORIA NA CESTù KOLEM SVùTA
18.00 hod. Pﬁedná‰ka moﬁeplavce IVANA ORLA - autentické vyprávûní o pûtiletém dobrodruÏství na moﬁi, spojené
s promítáním filmu. (místo konání „Rubínek“ - PoznaÀská 10, Brno-Îabovﬁesky)
18. 5. 2007 POZVÁNÍ NA VEâÍREK
19.30 hod. Hrají: Roman VOJTEK, Daniela ·INKOROVÁ/Milu‰e
BITTNEROVÁ, Jana ·VANDOVÁ, Svûtlana NÁLEPKOVÁ, Pavel TRÁVNÍâEK, Václav MARE·
ReÏie: P. Trávníãek, autor: Neil Simon

Po ãem koãky touÏí
Studio IN v kvûtnu - mûsíci lásky, ale také májov˘ch koÈat,
dává prostor tématu „koãky“. Obrazy, ‰perky, dﬁevûné Ïidle, pol‰táﬁe, kapsáﬁe, hraãky, jarní
pﬁání - v‰e s motivy koãek. Nabídka je doplnûna knihami Po
ãem koãky touÏí - autorkou bestselleru Koãiãí na‰eptávaã budete
zasvûceni do tajemnství, jak plnû
pochopit svého miláãka. K dispozici je také velká obrazová encyklopedie koãek. Máte-li rádi
zvíﬁata, o kter˘ch se ﬁíká, Ïe umí
léãit, zastavte se v Minské ulici ã.
65. Otevﬁeno je dennû od 13 do
19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstup je voln˘.
- RED - 10 -

19. 5. 2007 JARNÍ SLAVNOST v Îabovﬁeskách
Program viz leták na str. 2
24. 5. 2007 MARTA KUBI·OVÁ
19.30 hod. Nejznámûj‰í hity v poﬁadu „Já jsem já“
1. 6. 2007

ODPOLEDNE S PETROVEM
Pﬁedprázdninové pokraãování oblíben˘ch VeãerÛ
s Petrovem, tentokrát pro malé i velké. Pohodové odpoledne pod ‰ir˘m nebem, spoleãnû s dravci sdruÏení Zayferus, skákacím hradem, diskotékou a moderátory Rádia Petrov.
Koná se na hﬁi‰ti Z· Jana Babáka 1!
Zmûna programu vyhrazena.

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

SVâ LUÎÁNKY P¤IPRAVILO PRO DùTI KAÎDÉHO VùKU
NA POSLEDNÍ KVùTNOV¯ VÍKEND V PARKU LUÎÁNKY ·IROKOU NABÍDKU
AKTIVIT, HER, SOUTùÎÍ, RUKODùLEK, VYSTOUPENÍ A ATRAKCÍ.
LUÎÁNKY PRO NEJMEN·Í
25. KVùTNA 2007
14.00–18.00 HODIN - PRO DùTI 0–6 LET
HRY, MALOVÁNÍ, CVIâENÍ NEJEN NA MÍâI, RUKODùLKY, ZVÍ¤ÁTKA,
POHÁDKY A AKTIVITY PRO RODIâE S DùTMI OD 0 DO 6 LET.
LUÎÁNKY V LUÎÁNKÁCH
26. KVùTNA 2007
9.00–18.00 HODIN - PRO DùTI KAÎDÉHO VùKU

UÏ jste nûkdy vidûli rozkvetlou holínku? Îe ne?
Pak nav‰tivte

Kvûtináﬁství Matu‰ka na Horovû 69,

DIVADELNÍ, CIRKUSOVÉ, LANOVÉ I HUDEBNÍ AKTIVITY A VYSTOUPENÍ,
POHYBOVÉ HRY, ZVÍ¤ÁTKA, MÓDNÍ P¤EHLÍDKA, BRNùNSKÉ POVùSTI,
POHÁDKY, MOÎNOST VYZKOU·ENÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJÒ
A MNOHO DAL·ÍHO.

a ocitnete se uprostﬁed letní louky plné barev.
Nová letní kolekce je pro Vás pﬁipravena
od pondûlí do pátku od 8 do 16 hodin,
v sobotu od 8 do 13 hodin.

AKCE SE KONÁ POD ZÁ·TITOU PRIMÁTORA MùSTA BRNA

I
IN
NZ
ZE
ER
RC
CE
E
PROVEDU
zednické • obkladaãské • instalatérské práce
Rychle - kvalitnû • tel.: 777 595 525

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

OâNÍ OPTIKA
RUBÍN
• Zhotovení br˘lí
za pﬁíznivé ceny •
• Kontaktní ãoãky •
• Vy‰etﬁení zraku
optometristou •
• Nová vy‰etﬁovna •
• Bezbariérov˘
pﬁístup •

PODLAHÁ¤SKÉ PRÁCE

Chcete pÛjãit?
■
■
■
■
■

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

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

Makovského nám. 2 • 616 00 BRNO
Tel.: 541 248 446
P¤ÍJEM INZERCE
PRINT-TYPIA, spol. s r. o., Cejl 823/21a, 602 00 Brno,
tel.: 545 211 426, tel./fax: 545 211 505, e-mail: printdtp@rzone.cz

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

C U PÁ K
Domácí dílna
Horova 13
tel.: 603 540 263
STAROÎITNOSTI BAZAR
·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

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

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

CHOVATELSKÉ POT¤EBY

Pﬁívrat 4, Îabovﬁesky
OTEV¤ENO: po - pá 10.00-18.00
so 9.00-11.00 hod.

SUPER CENY
- 11 -

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

VAKOVÉ UHLIâITÉ LÁZNù - 10 kúr
• HORMONÁLNÍ - KLIMAKTERIUM
(proti návalÛm)
• POPÁLENINY, OPA¤ENÍ…
(odstraÀuje bolest)
• PREVENCE - BEZ VEDLEJ·ÍCH ÚâINKÒ

www.sweb.cz/studiomacon

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.

