âíslo 9
ZÁ¤Í 2007
Vydává Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno-Îabovﬁesky

Roãník 17

Z OBSAHU: NEJKRÁSNùJ·Í POHÁDKY JSOU TY, KTERÉ PÍ·E SÁM ÎIVOT • ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MâÎ • DEN CHARITY • POLICIE INFORMUJE • ZÁPIS DO KROUÎKÒ • BRNùNSKÉ DNY PRO ZDRAVÍ •
Z· SIROTKOVA • NEBEZPEâN¯ DUCHOVNÍ? • KD RUBÍN • SPORT V ÎABOV¤ESKÁCH • INZERCE •

Poklepem základního kamene polyfunkãní budovy byl zahájen proces zmûn v lokalitû ulic Sochorovy a Podveské. Foto P. Such˘

Nejkrásnûj‰í pohádky jsou ty,
které pí‰e sám Ïivot
(Hans Christian Andersen)
Na podzim roku 2004 schválilo na‰e zastupitelstvo rozvojovou studii - ﬁe‰ení dopravního napojení lokality okolí
ulice Sochorovy. ·lo o ‰ir‰í pohled na ﬁe‰ení dopravní
problematiky v této lokalitû ve vztahu k plánované organizaci dopravy a vzájemné rozvojové vztahy. Jednodu‰e ﬁeãeno, na‰i zastupitelé chtûjí zjednosmûrnit ulici Kroftovu,
·tursovu, zklidnit ulici Hlavní a posílit propojení Îabovﬁesky x Komín dobudováním ulice Podveské v dolní rovnobûÏné ãásti. Souãasnû poÏadují navrátit tûleso tramvaje do ulice Sochorovy. Smyslem celého zámûru

plánovan˘ch zmûn je celková humanizace ﬁe‰eného prostoru a moÏnost jeho dal‰ího pﬁirozeného rozvoje.
Na zaãátku, v roce 2004, to v‰echno vypadalo jen jako
pouhé pﬁání. Investice mûsta jsou skoupé a jen tûÏko se
plní dobﬁe mínûná pﬁání zastupitelÛ. O vydatném investiãním de‰ti finanãních prostﬁedkÛ z mûstské pokladny se
nedá vÛbec mluvit, a tak jsme rádi, Ïe alespoÀ obãas do
na‰í obce kápne na to nejnutnûj‰í.
Av‰ak zámûr a chuÈ soukromého investora rozh˘bala
stojaté vody dlouhodobého plánování rozvojov˘ch tendencí. Hans CH. Andersen by napsal …a zãista jasna,
kde se vzal tu se vzal, do mûstské ãásti zabloudil tajemn˘ cizinec. S ním pﬁi‰li slovutní páni architekti, zemûmûﬁiãi, zruãní ﬁemeslníci, mistﬁi zednického umûní a neÏ
se rok s rokem se‰el, vyrostl první dÛm. A potom dal‰í

a dal‰í. Za chvíli vyrostla pûkná mûstská tﬁída lemovaná
stromy a trávníkem se spoustou nov˘ch dﬁevûn˘ch lavi-

ãek k pohodlnému sezení. Lidem se zaãalo daﬁit lépe
a slunce tam témûﬁ nezapadalo…
Poklep základního kamene stavby polyfunkãní budovy
znamená nejen zahájení v˘stavby budovy samotné. Je
to zahájení procesu plánovan˘ch zmûn v lokalitû ulic Sochorovy a Podveské. Znamená zahájení plnûní plánÛ humanizace pﬁedmûtného prostoru v hraniãní línii mûstsk˘ch ãástí. Zcela urãitû neprozradím nic tajného, kdyÏ
pﬁipomenu dal‰í investory, kteﬁí na na‰em stavebním
úﬁadu jiÏ projevili zájem o v˘stavbu dal‰ích domÛ. Jejich
studie jiÏ pro‰ly stavební komisí a názor odborníkÛ je
velmi pﬁízniv˘. Vûﬁím, Ïe stejnû pﬁízniv˘ bude i ohlas na‰ich obãanÛ po dobudování první stavby. Kolaudace tohoto polyfunkãního domu by mûla probûhnout na podzim
roku 2008.
VÁ·

Policie âR informuje
Adresa a moÏná spojení na
obvodní oddûlení Brno-Îabovﬁesky
OOP Brno-Îabovﬁesky, Veveﬁí 47/49, 611 38 Brno
E-mail: bmzabiny@mvcz.cz
npor. Bc. Jiﬁí Rosman
tel. 974 624 225
vedoucí oddûlení
npor. Ing. Libor Uhliar
tel. 974 624 223
zástupce vedoucího oddûlení pro trestní ﬁízení
npor. Bc. Vít Îbánek
tel. 974 624 226
zástupce vedoucího oddûlení pro uniformovanou policii
pprap. Vladimír ¤ehulka
tel. 974 624 294
okrskáﬁ pro k. ú. Brno-Îabovﬁesky (ulice: Bezejmenná, Burianovo námûstí, DoleÏalova, Chládkova, Jana Babáka - Základní
‰kola, Jindﬁichova, Klímova, Korejská, Kounicova ãísla 69-101,
Minská sudá ãísla, námûstí Svornosti, Pod Ka‰tany, Pu‰kinova,
Spojovací, ·elepova ãíslo 5, ·umavská ãísla 28-42, Tábor ãísla
1-38, Veveﬁí ãísla 72-120, VoronûÏská, Zborovská, Îabovﬁeská
ãísla 3-16, Horova sudá ãísla, Hradecká)
pprap. Vladislava Valová
tel. 974 624 219
okrskáﬁ pro k. ú. Brno-Îabovﬁesky (ulice: Blatného, Bochoﬁákova, Colova, Foerstrova, Friãova, G. Preissové, Horská,
Chlubnova, Kainarova, Kozákova, Královopolská, Kroftova,
Kvapilova, Lipská, Luãní, Makovského námûstí, Maniãky, Mozolky, Navrátilova, Ostrá, Plevova, Plovdivská, Postranní, PoznaÀská, Pﬁíkrá, Pﬁívrat, Rosického námûstí, Sabinova, Skalky,
Sovova, Strmá, ·tursova ãísla 1-33, 2-20, Terasová, Topolky,
U Vodárny, Vrázova, Vychodilova, Záhﬁebská, Zákoutí, Závûtﬁí,
Zemkova, Zeyerova)
pprap. Kvûtoslava Velebová
tel. 974 624 219
okrskáﬁ pro k. ú. Brno-Îabovﬁesky (ulice: Bráfova, Bﬁezinova,
âajkovského, Drnovická, Dunajevského, El. Voraãické, Eliá‰ova, E. Machové, Fanderlíkova, Gogolova, Haasova, Horákova, Horova - lichá ãísla, Hvûzdárenská, Jelínkova, Kallabova,
Kameníãkova, Kamenoml˘nská - po splav, Kníniãská, Kovaﬁovicova, Králova, Krondlova ãísla 2-28, LuÏická, M. Steyskalové,
Matzenauerova, Mezníkova, Minská - lichá ãísla., Muãednická,
Náhorní, NároÏní, Neãasova, Nohavicova, Pern‰tûjnská, Petﬁvaldská, Resslova, Rybkova, Sirotkova, Slezská, Stránského,
·eránkova, ·mejkalova, ·mídkova, Tichého, Tolstého, TÛmova, Veveﬁí ãísla 81-133, WilsonÛv les, Zábranského, Zeleného, ÎiÏkova)
Jednotlivá ãísla domÛ jsou uvedena jen orientaãnû a slouÏí
pro potﬁeby rozdûlení úsekÛ sluÏebního obvodu OOP Brno-Îabovﬁesky.

STAROSTA

V pﬁípadû, Ïe se vám nepodaﬁí telefonicky spojit se jmenovan˘m policistou mÛÏete vyuÏít pro volání tel. ãíslo na recepci
OOP: 541 212 759, 541 212 780, 541 213 669, 541 219 309
a recepãní vás ochotnû pﬁepojí na konkrétního policistu, kter˘
vám pomÛÏe s vyﬁe‰ením va‰eho problému.
Pﬁi volání se vám mÛÏe zdát, Ïe telefon má správn˘ zvuk
zvonûní, ale na druhé stranû se vám dlouho nikdo neoz˘vá.
Toto je zpÛsobeno star‰ím druhem telefonní ústﬁedny. V tomto
pﬁípadû, buì vyãkejte, popﬁ. svoje volání po chvíli opakujte.

Senior-akademie zahajuje
Odbor prevence Mûstské policie Brno pﬁipravil v leto‰ním roce II. roãník projektu prevence kriminality „Senior-akademie“, kter˘ je
organizaãnû obdobn˘ jako v‰eobecnû známé
akademie tﬁetího vûku. Li‰í se vyuãovan˘mi tématick˘mi okruhy a rozsahem vyuãovacích hodin. Tematické
okruhy jsou koncipovány jako metodika k bezpeãnému chování
seniorÛ ve spoleãnosti. Odborní lektoﬁi se zamûﬁují na rozpoznání moÏného nebezpeãí a moÏnosti, jak takové nebezpeãí eliminovat nebo jak se mu vyhnout. Maximální dÛraz je pﬁi v˘uce
kladen na chování moÏné obûti, které by nemûlo „motivovat“ potencionálního pachatele. V praxi to znamená nauãit se chování,
které bude z pohledu pachatele antiiniciaãní. Absolventi „Seniorakademie“ obdrÏí „Osvûdãení o absolvování“ a pro Odbor prevence Mûstské policie Brno se stanou neformálními partnery –
„Asistenty prevence kriminality.”
Následná aktivita a iniciativa absolventÛ bude závislá v˘hradnû na nich samotn˘ch a nebude nijak direktivnû urãována.
V rámci jejich dal‰ího pÛsobení v pﬁirozeném prostﬁedí rodiny,
znám˘ch nebo pﬁátel pﬁedpokládáme, Ïe jednou roãnû budou
organizována setkání absolventÛ, kde formou dvouhodinového
semináﬁe budou posluchaãi seznámeni s nov˘mi trendy v oblasti
prevence kriminality a souãasnû se s pracovníky Odboru prevence podûlí o své zku‰enosti pﬁi své asistenãní a poradenské
ãinnosti.
Oficiální zahájení Senior-akademie bude dne 17. 9. 2007 od
15.00 hod. Posluchaãi se budou scházet kaÏdé pondûlí od 15.00
do 18.00 hodin v budovû Moravského zemského muzea v Brnû,
Zeln˘ trh ã. 8. Slavnostní vyﬁazení absolventÛ se uskuteãní dne
31. 3. 2008. Datov˘ rozvrh vyuãovacích dnÛ, pﬁehled tématick˘ch okruhÛ a pﬁihlá‰ky k absolvování Senior-akademie Mûstské policie Brno jsou pro zájemce k dispozici v Preventivnû informaãní místnosti Mûstské policie Brno, Zeln˘ trh ã. 13 v dobû
od 7.00 do 15.30 hod. (tel. 544 252 617).
ODBOR PREVENCE MP BRNO
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 16. mimoﬁádného jednání Rady MâÎ
konaného dne 27. ãervna 2007
Rada:
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek firmu INTER-STAV
spol. s r.o. jako zhotovitele opravy podlah v M· G. Preissové
• vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek firmu TRISTAV spol.
s r.o. jako zhotovitele opravy bytového domu Kallabova 29 první etapa
• schválila smlouvu o nájmu ‰kolnického bytu v Z· nám. Svornosti
• vybrala nájemce nebytov˘ch prostor budovy Plovdivská 8 Gymnázium Hády
• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ Z·
nám. Svornosti jako odmûny provozním pracovníkÛm ‰koly
u pﬁíleÏitosti odchodu do dÛchodu
Informace ze 17. mimoﬁádného jednání Rady MâÎ
konaného dne 10. ãervence 2007
Rada:
• souhlasila se znûním smlouvy o dílo s firmou INTER-STAV
spol. s r.o. na opravu podlah M· Gabriely Presissové
• souhlasila se znûním smlouvy o dílo s firmou TRISTAV spol.
s r.o. na opravu bytového domu Kallabova 29 - 1. etapa
Informace z 18. jednání Rady MâÎ
konaného dne 1. 8. 2007
Rada:
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 292/3, zahrada o v˘m.
106 m2 na dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 4673, zast. plocha
o v˘m. 16 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 1744/3, ost. plocha
o v˘m. 16,9 m2 z úrovnû Statutátního mûsta Brna za splnûní
stanoven˘ch podmínek
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 2510/2, zast. plocha
o v˘m. 19 m2 a ãást p.ã. 2510/1, ost. plocha o v˘m. cca 15 m2,
2510/4, zast. plocha o v˘m. 30 m2 a ãást p.ã. 2510/1, ost. plocha o v˘m. cca 15 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s vyuÏitím maximálního pﬁírÛstku mûsíãního nájemného z bytÛ od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 v souladu se zákonem ã. 107/2006 Sb., o jednostranném zvy‰ování nájemného
z bytÛ a Sdûlení MMR ã. 151/2007 Sb. u bytÛ v domech svûﬁen˘ch Mâ. Zv˘‰ení nájmu se bude t˘kat bytÛ, které mají
v souãasné dobû aktuální nájemné od 1,- Kã/m2 podlahové plochy za mûsíc do 60,- Kã vã./m2 podlahové plochy za mûsíc
• souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy k bytu ã. 7, Bezejmenná 10
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 12, Jindﬁichova 6 a bytu ã. 9, Velkopavlovická 12
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 1, Záhﬁebská 3 a bytu ã. 23, Dubová 5
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 1, Zábranského 6 a bytu ã. 1,
Vrchlického sad 3
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 3, Pod Ka‰tany 17 a bytu ã. 3,
Pﬁíkop 27b
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 56, Vychodilova 12 a bytu ã. 11,
·pitálka 18
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 20, Pod Ka‰tany 14
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z. pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 6, Kounicova 81
• souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy k bytu ã. 16, VoronûÏská 12
• souhlasila s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním bytu ã. 27, Pod Ka‰tany 15

• souhlasila s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním bytu ã. 25, Pod Ka‰tany 5
• souhlasila s pﬁevedením práva bydlení a práv a povinností spojen˘ch s uÏíváním bytu ã. 23, VoronûÏská 12
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 9, Kounicova 83 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 70, Vychodilova 12
na dobu urãitou s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném,
sluÏbách a pﬁíslu‰enství
• povûﬁila odbor majetkov˘ a bytov˘ opûtovn˘m zveﬁejnûním zámûru pronájmu obecního bytu ã. 7, G. Preissové 7 s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném, sluÏbách a pﬁíslu‰enství
• souhlasila se zveﬁejnûním nabídky volného bytu ã. 19, G. Preissové 1 s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném, sluÏbách
a pﬁíslu‰enství
• souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v domû Kounicova 73 o v˘m. 133,25 m2 firmû Family drogerie s.r.o. na dobu
neurãitou
• souhlasila s roz‰íﬁením prací dle pﬁiloÏeného soupisu a se znûním dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo s firmou STAVOPROJEKTA
a.s. na stav. úpravy objektu KD Rubín, Makovského nám. 3
• schválila zadání veﬁejné zakázky na stavební práce pﬁi rekonstrukci domu a v˘stavbu tﬁí nov˘ch bytov˘ch jednotek v domû
Králova 28 v souladu s ust. § 38 Zák. ã. 137/2006 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách v zjednodu‰eném podlimitním ﬁízení vãetnû
firem, které budou obeslány s oznámením zadávacího ﬁízení
a jmenovala komisi pro hodnocení nabídek a v˘bûr zhotovitele
této akce
• vyzvala Radu mûsta Brna, aby zajistila zpracování:
1) hlukové studie staveb i v úseku VMO Zborovská-Hradecká,
Îabovﬁeská-Královopolská a v pﬁípadû absence R43 a v˘sledky promítnout do technického ﬁe‰ení dopravních staveb
2) nové rozptylové studie VMO popisující stav ovzdu‰í za pﬁedpokladu, Ïe nebude vybudována R43
3) pﬁehodnocení technického ﬁe‰ení protihlukov˘ch zdí a dal‰ích
objektÛ, které mohou pﬁispût k bezpeãnému dodrÏení pﬁedpisÛ o ochranû pﬁed hlukem na celém území VMO v Îabovﬁeskách vãetnû v˘sadby zelenû
4) navrÏení konkrétního ﬁe‰ení objízdné trasy pro pﬁípad zhor‰en˘ch rozptylov˘ch podmínek
5) úpravy dopravního znaãení, které dosáhne plného vyuÏití Královopolsk˘ch tunelÛ a co nejvût‰ího odlehãení ul. Hradecké
zejména od kamionové dopravy
6) objízdné trasy po dobu v˘stavby VMO (zajistit vedení trasy po
stávajícím tûlese VMO)
• schválila doplnûní pﬁílohy ãl. 2 obecnû závazné vyhlá‰ky Statutárního mûsta Brna ã.13/2006 o volném pohybu psÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích o psí v˘bûh pﬁi ul. Foestrova. Navrhuje
Zastupitelstvu mûsta Brna:
- zmûnu bodu ã. 1 citované vyhlá‰ky:
Pes pohybující se na veﬁejném prostranství musí b˘t doprovázen osobou, která je schopna ovládnout jeho chování. Osoba
doprovázející psa na veﬁejném prostranství je povinna mu
ﬁádnû nasadit a pﬁipevnit náhubek
- do vyhlá‰ky doplnit:
Psi vyjmenovaní v pﬁíloze této vyhlá‰ky musí b˘t na vodítku
a mít ﬁádnû nasazen˘ a pﬁipevnûn˘ náhubek.
- zmûnu bodu 1.2 citované vyhlá‰ky:
Osoba doprovázející psa na veﬁejném prostranství je povinna
zajistit, aby pes byl vybaven evidenãní známkou, kterou majitel psa obdrÏí po zaplacení poplatku od mûstské ãásti pﬁíslu‰né dle místa trvalého pobytu nebo sídla
- do pﬁílohy citované vyhlá‰ky uvést:
Americk˘ pitbulteriér, americk˘ a anglick˘ staford‰írsk˘ teriér,
anglick˘ bulteriér, americk˘ buldok
• schválila realizaci dûtsk˘ch hﬁi‰È Kubánská 5-Jindﬁichova 14
a Zborovská 39-Klímova 3
• schválila dodatek ke smlouvû o pronájmu sálu KD Rubín Vlastivûdnému klubu Petra Bezruãe
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• souhlasila s dohodou o skonãení nájmu uzavﬁenou mezi ÚMâ
Brno-Îabovﬁesky a Klasick˘m a ‰panûlsk˘m gymnáziem k 31.
7. 2007
• souhlasila s pﬁevodem finanãních prostﬁedkÛ M· Plovdivská
z rezervního do investiãního fondu na ãásteãnou úhradu nákladÛ na dodávku a montáÏ vzduchotechniky
• souhlasila s povolením v˘jimky pro M· Plovdivská z poãtu dûtí
ve tﬁídû na 25 dûtí
• souhlasila s ãerpáním rezervního fondu M· ÎiÏkova 57 na pokrytí finanãních nákladÛ na malování budovy M· a na opravu
brouzdali‰tû na zahradû M·

• souhlasila s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku na renovaci kuchyÀského zaﬁízení ve ‰kolnick˘ch bytech Z· Sirotkova a Z·
nám. Svornosti
• vzala na vûdomí informaci o odstoupení Gymnázia Hády s.r.o.
od pronájmu nebytov˘ch prostor v objektu Plovdivská 8
• schválila program VII. zasedání Zastupitelstva MâÎ dne 30. 8.
2007
(Q)

40. roãník Brnûnské pûtadvacítky
Zakladatelem závodu s dnes jiÏ ãtyﬁicetiletou tradicí je
dlouholet˘ Ïabovﬁesk˘ maratonec, atletick˘ ãinovník, trenér
a organizátor Franti‰ek Barták. Poprvé dne 29. ﬁíjna 1967
vybûhla z dráhy Ïabovﬁeského hﬁi‰tû Pod lesem skupinka
pouh˘ch 23 bûÏcÛ, aniÏ tu‰ila, Ïe zakládá tradici. TraÈ vedla
od poãátku z tohoto hﬁi‰tû pﬁes Komín, Bystr, Kníniãky, Rozdrojovice do Jinaãovic a zpût. Pﬁed pát˘m roãníkem byla
úﬁednû pﬁemûﬁena a po zji‰tûní, Ïe byla asi o 800 m krat‰í
neÏ udávan˘ch 25 km, byla prodlouÏena zejména posunutím otoãky v Jinaãovicích. V prÛbûhu let trasa zaznamenala
jen drobnûj‰í zmûny a úpravy zpÛsobené opravami komunikací. Sv˘m kopcovit˘m profilem patﬁí Brnûnská pûtadvacítka k nejobtíÏnûj‰ím tratím u nás.
Leto‰ní Brnûnská pûtadvacítka se uskuteãní v nedûli
16. záﬁí 2007. Odstartována bude ve 12.00 hodin na stadionu Moravské Slávie Brno na Vojtovû ulici. Pﬁihlá‰ky lze
zasílat písemnû do 14. záﬁí na zouhar@tezabrno.cz nebo
na AC Moravská Slávia Brno, Vojtova 12, 639 00 Brno.
Stejnû jako v milul˘ch letech se bûÏeck˘ závod Brnûnská
pûtadvacítka uskuteãní za podpory Ïabovﬁeského starosty
Mgr. Ale‰e Kvapila.
-FI·-

Vychází kompletní adresáﬁ
organizací pÛsobících v sociální oblasti ve mûstû Brnû
Adresáﬁ organizací pÛsobících v sociální oblasti ve
mûstû Brnû vznikl v rámci v˘stupÛ dvouletého projektu Zavedení komunitního plánování sociálních sluÏeb a posílení
spolupráce nestátních neziskov˘ch organizací na území
mûsta Brna, kter˘ realizoval Sociální nadaãní fond mûsta
Brna „Domovy potﬁebn˘ch“ a Centrum komunitního plánování. Garantem celého projektu, kter˘ byl financován z Evropského sociálního fondu, byl a nadále zÛstává odbor sociální péãe Magistrátu mûsta Brna. V adresáﬁi jsou
pﬁehlednû popsány nabízené sluÏby v sociální oblasti,
bûÏn˘ uÏivatel tak má jedineãnou moÏnost zorientovat se
rychle v nabídce a obrátit se pomocí dostupn˘ch kontaktÛ
na pﬁíslu‰nou organizaci. Adresáﬁ je volnû ke staÏení na
stránkách nadaãního fondu „Domovy potﬁebn˘ch“ ãi k vyzvednutí po domluvû na níÏe uveden˘ch kontaktech.
Dal‰ím v˘stupem zmínûného projektu je samotn˘ komunitní
plán sociálních sluÏeb do konce roku 2009, kter˘ bude od
1. srpna 2007 k dispozici ‰iroké brnûnské veﬁejnosti k pﬁipomínkování. Bude dostupn˘ na vybran˘ch úﬁadech mûstsk˘ch ãástí,
na kontaktních místech neziskov˘ch organizací, na Magistrátu
mûsta Brna a dal‰ích místech. Pﬁipomínkování bude provázet
kampaÀ se v‰emi potﬁebn˘mi informacemi.
Podrobné informace viz www.domovypotrebn˘ch.cz Kontakt na info@domovypotrebnych.cz Telefon 542 210 165.
-RED-

Den charity
Dne 27. záﬁí 2007 na svátek sv. Vincence z Pauly, patrona
v‰ech charitativních zaﬁízení, oslaví Oblastní charita Brno
(OCHB) tento rok jiÏ potﬁetí Den charity. Probûhnou akce, které
by mûly seznámit veﬁejnost s ãinností OCHB ve mûstû Brnû.
Seznam akcí bude zveﬁejnûn v prÛbûhu záﬁí na nov˘ch webov˘ch stránkách OCHB www.brno.caritas.cz
MICHAELA KOVÁLOVÁ

Termíny sbûrÛ pro Charitu Brno
Tradiãní sbírka ve prospûch brnûnské Charity se uskuteãní
v termínech:
21. a 22. záﬁí
9. a 10. listopadu
19. a 20. ﬁíjna
7. a 8. prosince 2007
vÏdy v ãasech: v pátek 12.00–17.00 hodin, sobota 9.00–
12.00 hodin.
Místem sbûru je 5. nástupi‰tû brnûnského Hlavního nádraÏí.
Sbíráme v‰e s v˘jimkou potravin, tedy kromû obleãení
a obuvi i knihy, hraãky, nádobí atd. Vûci pﬁiná‰ejte zabalené
v krabicích ãi papírov˘ch pytlích - obaly se nevrací. Dal‰í informace poskytne pí. Halámková na tel.: 543 249 684
a pí. Keprtová na tel: 543 214 816

V mûsíci ﬁíjnu se uskuteãní mobilní
svoz nebezpeãn˘ch sloÏek odpadu
Mobilní svoz probûhne dne 18. 10. 2007 na následujících
zastávkách a v daném ãase:
15.10 - 15.25
·mejkalova - Jana Neãase
15.35 - 15.50
DD market u Kaunicov˘ch kolejí
16.00 - 16.15
Záhﬁebská (parkovi‰tû)
16.25 - 16.40
kﬁiÏovatka Horská - Terasová
16.50 - 17.05
Gabriely Preissové - Sabinova - Chlubnova
17.15 - 17.30
Vychodilova (koneãná trolejbusu ã. 134)
17.40 - 17.55
Vrázova - Kroftova
18.05 - 18.20
Rosického nám. - Maniãky
18.30 - 18.45
Burianovo nám.
Prosíme obãany, aby pﬁi mobilním sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu volnû neodkládali odpady na stanovi‰tích bez pﬁítomnosti odborné obsluhy.
Pokud dojde ke zpoÏdûní pﬁíjezdu svozového automobilu
oproti stanovenému harmonogramu, vyãkejte jeho pﬁíjezdu.
K ãasové prodlevû samozﬁejmû mÛÏe dojít napﬁ. z dÛvodu neprÛjezdnosti komunikace nebo pﬁíli‰ného zatíÏení na pﬁedcházejících stanovi‰tích.
Voln˘m odkládáním nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu na místech k tomu neurãen˘ch a nezaji‰tûn˘ch mÛÏe b˘t
ohroÏeno nejen Ïivotní prostﬁedí, ale i bezpeãí a zdraví Va‰e
i Va‰ich dûtí.
BC. MILO· ADAM
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REFERÁT ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
V·EOBECNÉHO ODBORU

Otevírací doba sbûrn˘ch stﬁedisek
komunálního odpadu v Îabovﬁeskách

Dne 31. 5. 2007 byl A Kluby âR oficiálnû vyhlá‰en 14. roãník celorepublikové v˘tvarnû literární soutûÏe pro dûti a mládeÏ
Svût kolem nás. Letos je soutûÏ urãena pouze dûtem ze sociálnû ohroÏeného prostﬁedí, zejména z diagnostick˘ch
ústavÛ, dûtsk˘ch domovÛ, v˘chovn˘ch ústavÛ, speciálních a zvlá‰tních ‰kol, apod.

SOCHOROVA
Pondûlí
Úter˘
Stﬁeda
âtvrtek
Pátek
Sobota
Nedûle

–
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.30-12.00
–

1. 11 - 30. 4.
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00

KOREJSKÁ
tato provozní doba platí po cel˘ rok
Úter˘
9.00-12.00
Stﬁeda
9.00-12.00
âtvrtek
9.00-12.00
Pátek
9.00-12.00
Sobota
9.00-12.00

1. 5-31. 10.
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00

„SVùT KOLEM NÁS“
Informace vãetnû poÏadovan˘ch údajÛ najdete na adrese:
A Kluby âR o.p.s., Kﬁenová 62a, 602 00 Brno
Telefon : 541 247 233, 545 241 300, 603487867
e-mail: akluby@seznam.cz, www.akluby.cz

KURZY ALFA
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00

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

Referát Ïivotního prostﬁedí doporuãuje obãanÛm nav‰tívit internetové stránky http://www.jaktridit.cz/, kde lze získat pﬁesné
informace ke zpÛsobu tﬁídûní odpadu.

Pozvánka z AGAPA

Dûtsk˘ folklorní soubor ISKERKA
www.agapo.cz

Agentura podporovaného zamûstnávání AGAPO Vás zve
na motivaãnû-vzdûlávací kurz JOB KLUB. Zaãínáme 28. srpna
2007 v prostorách AGAPA a konãíme 13. záﬁí 2007. Kurz tvoﬁí
6 pûtihodinov˘ch sezení, konajících se vÏdy v ÚT a ve âT.
Potﬁebujete pomoc pﬁi hledání zamûstnání? Nevíte si rady
jak se uplatnit na otevﬁeném trhu práce? Máte chuÈ se nauãit
nov˘m vûcem? Odpovûdûli jste si na v‰echny poloÏené otázky
ano, tak je JOB KLUB urãen právû Vám.
Cel˘ JOB KLUB je bezplatn˘, staãí jen chtít uãit se a poznávat. Zamûstnanci AGAPA jsou pﬁipraveni kaÏdého, kdo má
zájem najít si zamûstnání, nauãit v‰e potﬁebné k orientaci na
otevﬁeném trhu práce. Vybavíme Vás motivaãním dopisem, Ïivotopisem, nauãíme napsat svÛj vlastní inzerát, pomÛÏeme se
zorientováním na pracovním trhu, pﬁipravíme Vás na schÛzku
se zamûstnavatelem. Souãástí JOB KLUBU je také právní minimum a ukázky práce na PC, kurz je ukonãen získáním certifikátu.
Pokud se Vám na‰e nabídka líbí a zaujala Vás, pﬁihlaste se
na telefonních ãíslech: 541 210 549, 608 605 240, 723 794 833
nebo pﬁijìte pﬁímo do agentury AGAPO na Cejl 68, dÛm s modrou fasádou.
Pozor! Kapacity jsou omezené.
Tento projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.

Vyhlá‰ení 8. roãníku celostátní
soutûÏe Slavíci ve ‰kolní lavici
A Kluby âR vyhla‰ují pravidelnou pûveckou soutûÏ pro dûti
a mládeÏ „Slavíci ve ‰kolní lavici“.
Podmínky soutûÏe:na www.akluby.cz
SoutûÏní práce vãetnû poÏadovan˘ch údajÛ za‰lete ãi
osobnû pﬁedejte na adresu:
A Kluby âR o.p.s., Kﬁenová 62a, 602 00 Brno
Telefon : 541 247 233, 545 241 300, 603487867
e-mail: akluby@seznam.cz, www.akluby.cz

(iskerka je vala‰sky sedmikráska) pÛsobící v Brnû-Královû
Poli, pﬁijímá dûti a mládeÏ do souboru.
Pﬁijímáme zájemce o lidov˘ tanec i naprosté zaãáteãníky
bez konkurzu! Zaãínáme 10. 9. 2007, poté vÏdy v pondûlí,
úter˘, stﬁedu - dle vûku dûtí. Nábor není ãasovû omezen.
Nácviky: pondûlky od 17.00 do 19.00 hodin - dûti 8-12 let
úterky od 17.00 do 19.00 hodin - mládeÏ 12-18 let
- (studenti do 26 let)
stﬁedy od 17.15 do 18.15 hodin - pﬁípravka 5-8 let
Adresa: Základní ‰kola Ko‰inova 22, Brno-Kr. Pole. Kontaktní adresa: Vladimíra Vangorová, Merhautova 177, Brno
613 00. Telefon: 605 111 196, e-mail: iskerka@seznam.cz,
www.iskerka.wz.cz

Hudební ‰kola YAMAHA
Hudební ‰kola YAMAHA v Îabovﬁeskách Vás srdeãnû zve do
budovy Klasického a ‰panûlského gymnázia Plovdivská 8 na
ukázkové lekce tﬁístupÀové pﬁípravky pro dûti od 4 mûsícÛ do 6
let i zápis nov˘ch ÏákÛ do oborÛ pro dûti i dospûlé. Ve ãtvrtek
6. záﬁí pro nemluvÀata od ãtyﬁ mûsícÛ v 9 hod. (Hrátky s robátky),
pro batolata od 18 mûsícÛ v 10 hod. (První krÛãky k hudbû). V pátek 7. záﬁí v 16.15 hod. mÛÏete nav‰tívit Rytmické krÛãky s flétnou a keyboardem pro pﬁed‰koláky od ãtyﬁ let a poté v 17 hod.
probûhne zápis nov˘ch ÏákÛ do oborÛ Zobcová flétna a Kytara.
Informace na www.yamahaskola.cz nebo tel. 603 943 213.

Seniorklub informuje
Senioﬁi, první schÛzka po prázdninách se bude konat 6. záﬁí
2007 v Rubínku na PoznaÀské 10 v 9.30 hodin. Pﬁijìte se
podívat, jaké pﬁevratné zmûny se v Ïabovﬁeském Seniorklubu
dûjí. MoÏná pﬁijde i kouzelník!
JANA HRÒZOVÁ
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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

Zápis do krouÏkÛ
Prázdniny plné táborÛ, letních radostí, odpoãinku i nov˘ch záÏitkÛ jsou za námi. A na co se mÛÏete tû‰it v novém ‰kolním
roce ve stﬁedisku mládeÏe? Opût na mnoho rÛzn˘ch pravideln˘ch i pﬁíleÏitostn˘ch aktivit, ze kter˘ch si urãitû kaÏd˘ vybere.
Od pondûlí 3. záﬁí zaãíná bûÏn˘ provoz (oproti loÀskému roku
s mal˘mi zmûnami), tj. otevﬁeno Ne, Po, Út, St, 14-19 hod., ât
14-17.45 hod., Pá 14-20 hod. Zápis do krouÏkÛ bude stejnû jako
v pﬁedchozích letech rozdûlen. Od pondûlí 10. záﬁí 14 hod. bude
probíhat zápis do vût‰iny krouÏkÛ (vyjma hudební krouÏky
a Klub maminek). Zápis do hudebních krouÏkÛ se bude konat od
24. záﬁí a zápis
do Klubu maminek se uskuteãní
ve dnech 8.-12.
ﬁíjna. Do Klubu
maminek se pﬁihla‰uje pouze po
pﬁedchozí
domluvû s vedoucími aktivit. Od
3. záﬁí bude existovat kompletní
seznam krouÏkÛ,
kter˘ bude zveﬁejnûn ve stﬁedisku a na na‰ich webov˘ch stránkách (www.brno.sdb.cz).
Kromû velké nabídky krouÏkÛ se opût mÛÏete tû‰it na rÛzné
pﬁíleÏitostné akce (turnaje, v˘lety, v˘tvarná tvoﬁení, divadelní
pﬁedstavení, plesy, karnevaly ad.).
JiÏ 22. záﬁí se mÛÏete zúãastnit sobotního v˘letu do okolí
Brna nebo si zasportovat pﬁi volejbalovém turnaji (více o turnaji
na www.brno.sdb.cz/stranky/bsvl).
ZA SALESIÁNSKÉ ST¤EDISKO MLÁDEÎE
RADEK KOMÍNEK
Kalendáﬁ akcí v záﬁí a ﬁíjnu:
3. 9.
Zaãíná bûÏn˘ provoz, tj. otevﬁeno Ne, Po, Út, St,
14-19 hod., ât 14-17,45 hod., Pá 14-20 hod.
7. 9.
Veãírek úãastníkÛ internetové soutûÏe www.janbosko.cz
10. 9.
ZÁPIS DO KROUÎKÒ od 14.00 (kromû hudebních
a Klubu maminek)
17. 9.
Zahájení vût‰iny krouÏkÛ a Klubu maminek
21. 9.
Páteãní klub: SMS
22. 9.
Volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch druÏstev
22. 9.
Sobotní v˘let
24. 9.
Zápis do hudebních krouÏkÛ
28. 9.
Stﬁedisko zavﬁeno – v˘let dobrovolníkÛ a pracovníkÛ
stﬁediska
1. 10.
Zahájení hudebních krouÏkÛ
8.-12. 10. Zápis do Klubu maminek

ZachraÀte konû
Dne 21. 9. 2007 se koná v KD Rubín benefiãní koncert pod
zá‰titou Úﬁadu mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky na záchranu
útulku pro t˘rané konû. Jedná se o malou farmu v Topolanech
u Vy‰kova, která se pot˘ká opravdu s nemal˘mi finanãními problémy. Vzhledem k tomu, Ïe se o farmu, na které je prÛbûÏnû

5–7 koní, stará majitel v podstatû sám,
nejedná se o Ïádné nadstandardní vylep‰ování, ale skuteãnû o existenci.
Získané finanãní dary i v˘tûÏek z koncertu bude pouÏit podle v˘‰e získan˘ch prostﬁedkÛ na opravu stﬁechy,
plotu, krmení.
Celá akce se jmenuje „ZachraÀte
konû“ stejnû jako tento útulek a také
asi nejznámûj‰í písniãka skupiny Kamelot. Ta bude hlavním úãinkujícím
tohoto koncertu. Krátk˘m vystoupením
akci podpoﬁí také skupina Franti‰ka ·auera se zpûvákem Pavlem Kudou - brnûnsk˘m Michalem Tuãn˘m. Akce probûhne za
mediální pomoci Rádia Petrov, âeského rozhlasu, âeské televize, MF Dnes, Rovnosti a dal‰ích. Veãerem bude provázet
velká milovnice koní hereãka Svûtlana Nálepková.
Pro tento projekt jsme získali i podporu Marty Kubi‰ové, která
se sv˘m poﬁadem „Chcete mû“ uÏ nûkolikrát tuto farmu nav‰tívila, a proto velmi dobﬁe ví, jak je pomoc potﬁebná. O pﬁipravovaném koncertu bude informovat ve svém poﬁadu 15. 9. 2007
na âT 1.
V‰ichni, kteﬁí by chtûli pomoci, mohou akci podpoﬁit jak˘mkoliv finanãním obnosem a nebo alespoÀ zakoupením vstupenky
na tento koncert. Pokud se rozhodnete kladnû, kontaktujte vedení KD Rubín - tel. 541 213 632, 777 803 129. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o záchranáﬁskou organizaci oficiálnû registrovanou ministerstvem vnitra, lze pﬁípadné sponzorské dary
podle Zákona o dani z pﬁíjmu odepsat ze základu danû.
O útulku, kter˘ roãnû zachrání Ïivot prÛmûrnû deseti koním, se
dozvíte více na http://www.volny.cz/zachrante-kone.
Tû‰íme se na vás 21. 9. 2007 v Rubínu.
JITKA DUBSKÁ, VEDOUCÍ KD RUBÍN

Brnûnské dny
pro zdraví
2007
Brnûnské dny pro zdraví se uskuteãní v rámci Projektu
Brno - Zdravé mûsto ve dnech 28. záﬁí aÏ 7. ﬁíjna 2007. Leto‰ní 13. roãník nabídne rekordních 65 akcí pro zdrav˘ Ïivotní
styl. Vyberte si z pestrého programu pohybové aktivity, zdravou
v˘Ïivu, outdoor, relaxaãní techniky, hry a soutûÏe pro dûti, psychohygienu a zvládání stresu, ekologii, cviãení pro seniory, vy‰etﬁení zdravotního stavu, poradenství o civilizaãních onemocnûních a ﬁadu dal‰ích.
Pﬁehled akcí najdete na www.zdravemesto.brno.cz

I letos na zaãátku ‰kolního roku oslovuje
Knihovna Jiﬁího Mahena v Brnû v‰echny
prvÀáãky a jejich rodiãe akcí s názvem
„Poprvé do ‰koly - poprvé do
knihovny“. Tímto projektem chce vytvoﬁit
pevnou vazbu zaãínajících ãtenáﬁÛ ke knihám a ãtení. Od 4. záﬁí do 4. ﬁíjna 2007 budou mít Ïáci prvních tﬁíd moÏnost registrovat
se na v‰ech provozech KJM zdarma. Ve ãtvrtek 4. ﬁíjna 2007
probûhne slavnostní rytíﬁské pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe
knih. V Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky se bude konat od 13 do
18 hodin v poboãce KJM, Mozolky 52.
Do konce roku je pﬁipraven dal‰í doprovodn˘ program podporující dûtské ãtenáﬁství - autorská ãtení, v˘stava, malování na
chodníku, v˘tvarné dílny apod. Aktuální program naleznete na
www.kjm.cz.
MGR. KATE¤INA POSPÍ·ILOVÁ
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Na‰e jedovaté rostliny
Pominula doba prázdnin a s nimi i doba letních táborÛ. To
v‰ak neznamená, Ïe skonãil ná‰ kontakt s pﬁírodou. Právû
v tomto období nám pﬁíroda nabízí mnoho zajímavého. Rostliny
nyní zúroãují své vegetaãní úsilí, které vrcholí v úsilí o zachování
a pokraãování svého druhu. Tvorba semen, a tím i plodÛ, poskytuje pozorovateli celou ﬁadu promûn barev a tvarÛ.
Jak jiÏ víme z na‰eho seriálu o jedovat˘ch rostlinách, ne v‰e
co se nám líbí nebo co je pro nás zajímavé, je bez nebezpeãí
z hlediska pﬁímého kontaktu nebo konzumace.
Mezi rostliny, které zasluhují pozornost pro jejich zpÛsob v˘voje a rozmnoÏování, patﬁí i nenápadná baÏanka vytrvalá (Mercurialis perennis L.). Nejãastûji ji mÛÏeme nalézt v luÏních lesích
jiÏní Moravy, kde na humózních pÛdách ãasto vytváﬁí souvislé
porosty. V˘skyt této rostliny charakterizuje kvalitu úrodné pÛdy
s vysok˘m obsahem Ïivin, na kter˘ch je baÏanka závislá. V pﬁípadû, Ïe v místû jejího v˘skytu dojde k zhor‰ení pÛdní kvality,
baÏanka mizí.
BaÏanka je vytrvalá rostlina, z jejíhoÏ dlouhého plazivého bohatû vûtveného oddenku fialové barvy vyrÛstají pﬁímé jednoduché nevûtvené lodyhy, nûkdy vysoké aÏ 35 cm. Tato ãtyﬁhranná
lodyha nese na svém vrcholu svûtle zelené lesklé listy, které
jsou kopinaté, vstﬁícnû postavené a na okraji pilovité.
BaÏanka je rostlina dvoudomá, to znamená Ïe kaÏdá rostlina
je jen jednopohlavní. Kvûty na samãích rostlinách jsou nahlouãeny do dlouh˘ch ﬁídk˘ch hroznÛ, kdeÏto kvûty samiãích rostlin
jsou umístûny v paÏdí horních listenÛ. Plodem jsou dvoupouzdré
‰tûtinaté tobolky, které jsou rozdûleny na dva díly, kaÏd˘ po jednom semeni. Stûna tobolek po dozrání a následném zasychání
se kroutí, a tím dochází k vystﬁelování semen do okolí.
Celá rostlina vãetnû semen je jedovatá. Zﬁejmû proto jsou
semena vystﬁelována, protoÏe je nemohou rozná‰et Ïádní konzumenti plodÛ. K otravám dochází velice zﬁídka, protoÏe plody
sv˘m tvarem ani atraktivní barevností nelákají k poÏití. Od
spásání jsou zvíﬁata odrazována specifickou nepﬁíjemnou
vÛní, pﬁípadnû i chutí. Její pﬁítomnost v senû je neÏádoucí,
protoÏe dobytek odmítá takové seno Ïrát.
Praktické vyuÏití rostlina
zatím nemá. Svou nenápadností je rostlina chránûna pﬁed
vyr˘váním a pﬁená‰ením do
zahrádek. RovnûÏ pro farmaceutické vyuÏití jejích alkaloidÛ se dosud nena‰lo medicinální pouÏití.

o tom, jak na nûj byly pﬁipravovány ‰koly a uãitelé a do jaké míry
s ním byla seznámena veﬁejnost. Také se nabízí otázka, jestli
v tûch ‰kolách, kde se dosud uãilo ‰patnû a zastarale, se od
1. záﬁí vlivem nového programu zaãne uãit úplnû jinak.
V na‰í ‰kole jsme tento úkol (mimochodem nelehk˘) pojali
jako pﬁíleÏitost znovu si uvûdomit priority na‰í v˘uky, systematiãtûji uspoﬁádat uãivo, lépe si uvûdomit mezipﬁedmûtové vztahy,
zváÏit na‰e cíle a naproti tomu na‰e moÏnosti a stanovit pﬁesnûji v˘stupy, kter˘ch chceme dosáhnout. Tedy, co v‰echno má
umût Ïák, kter˘ absolvuje na‰i ‰kolu. Zjistili jsme, Ïe nûkteré oblasti na‰í práce mÛÏeme zdokonalit – napﬁíklad se více zamûﬁit
na spoluúãast dûtí v procesu v˘uky, aby nebyly jen pasivními pﬁíjemci vûdomostí a dovedností. Dûti by mûly b˘t schopny i sebekontroly, umût uãiteli sdûlit, do jaké míry pochopily v˘uku, co je
tﬁeba jim vysvûtlit jinak, lépe, názornûji. Je nutno posunout vztah
uãitel-Ïák více do roviny partnerství.
V˘born˘m trendem jsou tzv. projekty, v podstatû dlouhodobé
úkoly s rÛzn˘m zamûﬁením a zajímav˘m, ãasto pro dûti atraktivním cílem. Podporují dûtskou ãinorodost a vytváﬁejí prostor pro
spolupráci. V˘uka prostﬁednictvím projektÛ má u nás tradici, kterou míníme je‰tû více rozvíjet.
Tvorby ‰kolního vzdûlávacího programu se v na‰í ‰kole zúãastnil témûﬁ cel˘ pedagogick˘ sbor, klíãovou roli sehráli pﬁedsedové pﬁedmûtov˘ch komisí, kteﬁí celou práci koordinovali.VyuÏívám tuto pﬁíleÏitost a chci v‰em kantorÛm veﬁejnû podûkovat
za spoustu hodin práce, které obûtovali pﬁedev‰ím svÛj voln˘
ãas. Sice se to od uãitelÛ oãekává, ale dík jim rozhodnû patﬁí.
V programu vycházíme ze stávající funkãní koncepce v˘uky,
takÏe nejsou v dohledu pﬁevratné zmûny a obraty. Musíme mít
na zﬁeteli také fakt, Ïe na‰i Ïáci musí úspû‰nû obstát na dal‰ích
stupních ‰kol, takÏe rozhodnû nemíníme slevit z nárokÛ na znalosti, pﬁestoÏe trend je ponûkud opaãn˘.
Základní prioritou v na‰í ‰kole zÛstává zamûﬁení na matematiku a informatiku, kterou jsme v uãebním plánu zaﬁadili mezi povinné pﬁedmûty, coÏ dosud nebylo moÏné. Poãítaãové gramotnosti se tedy dostane bez v˘jimky v‰em dûtem, urãitû jim to
v budoucnosti ulehãí pﬁinejmen‰ím profesionální rÛst.
Druhou prioritou, kterou jsme si stanovili v na‰em programu,
je v˘uka cizích jazykÛ, zejména angliãtiny. Zaãínáme v 3. roãníku, v 7. roãníku pﬁibude nûmãina, zaãínáme s v˘ukou ‰panûl‰tiny, zatím nepovinnû. V˘uce cizího jazyka vûnuje uãební plán
maximální poãet hodin t˘dnû, Ïáci jsou rozdûleni do mal˘ch studijních skupin (nejv˘‰e 15 dûtí), pﬁibyly hodiny konverzace.
K dispozici je plnû vybavená jazyková uãebna, v poãítaãích jsou
instalovány v˘ukové programy, ve kter˘ch lze procviãovat, opakovat i zkou‰et. Na‰ím cílem je, aby dûti dokázaly cizí jazyk aktivnû pouÏívat a nestali se z nich vûãní zaãáteãníci, kteﬁí se bojí
v jazyce promluvit.
Tﬁetí prioritou je rozvoj tûlesné v˘chovy a sportu. Spoãívá ve
snaze o maximální zapojení v‰ech dûtí do rÛzn˘ch pohybov˘ch

ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC

Z· Sirotkova informuje
·kolsk˘ zákon ukládá základním ‰kolám zaãít nejpozdûji od
záﬁí 2007 vyuãovat podle vzdûlávacího programu, kter˘ si samy
vytvoﬁily. V˘chodiskem je Rámcov˘ vzdûlávací program, kter˘
vydalo ministerstvo ‰kolství a kter˘ je pro v‰echny ‰koly závazn˘. Na zpracování vlastních vzdûlávacích programÛ mûly
‰koly dva roky. Nástup je pozvoln˘, od leto‰ního záﬁí se ve ‰kolách podle ‰kolních vzdûlávacích programÛ vyuãuje v 1. a 6. roãníku.
SvÛj program v‰ak ‰koly uÏ musejí mít pﬁichystán cel˘. Na‰tûstí se jedná o otevﬁen˘ dokument, kde je moÏno kdykoli opravit ãi doplnit potﬁebné.
Nemíním tu rozebírat, zdali byl cel˘ projekt ministerstvem dostateãnû pﬁipraven a zpracován, a uÏ vÛbec ne polemizovat

I o prázdninách bylo v Z· Sirotkova 36 Ïivo. Místní tûlocviãnu, posilovnu a venkovní hﬁi‰tû si vybral na trénování na novou sezónu v NHL jeden z nejlep‰ích hokejov˘ch brankáﬁÛ
svûta Dominik Ha‰ek.
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aktivit, a tím v nich chceme probudit kladn˘ vztah ke sportu a pohybu vÛbec.Velmi nás totiÏ znepokojuje neustále se zvy‰ující poãet dûtí, které nejsou rodiãi k pohybu a sportu vedeny, coÏ má
za následek nejen nedozírné zdravotní problémy, ale vzniká
u nich nebezpeãná orientace na neÏádoucí prÛbûh trávení volného ãasu. V uãebním plánu jsme zv˘‰ili poãet hodin tûlesné v˘chovy, pohybová v˘chova je mezi voliteln˘mi pﬁedmûty. Hlavnû
v‰ak organizujeme soutûÏe a pﬁipravujeme projekty zamûﬁené
na pohybové aktivity. Také ve ‰kolní druÏinû je pohybov˘m aktivitám vûnována znaãná ãást v˘chovné práce. V souvislosti
s tímto zamûﬁením je nám jasné, Ïe je nutno zlep‰it podmínky
pro v˘uku a rozvoj tûlesné v˘chovy. Byla zpracována architektonická studie v˘stavby nové tûlocviãny, máme v plánu zpracovat podrobn˘ projekt rozvoje tûlov˘chovy pro dûti do patnácti let
a pokusíme se získat grant, kter˘ umoÏní v˘stavbu plánovaného
areálu.
A nejdÛleÏitûj‰í nakonec: uvûdomujeme si nesmírnou dÛleÏitost kvalitní v˘uky na 1. stupni. Tam je základ celé budoucí úspû‰nosti Ïáka. Není to pouze zvládnutí základních uãebních dovedností, tj. psaní, ãtení a poãítání, ale i osvojení uãebních
pracovních návykÛ, rozvoj vyjadﬁovacích schopností a logického
my‰lení. Nároãn˘m úkolem vyuãujících 1. stupnû je mimo jiné
vyhledávání dûtí s poruchami uãení, zaji‰tûní vãasné diagnostiky
poruch a pﬁedev‰ím následná práce na jejich kompenzaci. Dûtí
s poruchami uãení v populaci pﬁib˘vá a je na‰í velkou snahou
pomoci jim pﬁekonat tento handicap. V leto‰ním ‰kolním roce zaãíná v na‰í ‰kole pÛsobit speciální pedagog, jehoÏ úkolem bude
individuálnû se vûnovat pﬁedev‰ím dûtem s kombinovan˘mi poruchami uãení, jejichÏ pozice mezi ostatními dûtmi ãasto není
lehká.
Jsme velmi rádi, Ïe se nám podaﬁilo vybavit ‰kolu ve‰kerou
dostupnou moderní vyuãovací technikou, (napﬁíklad interaktivními tabulemi), která ulehãuje práci uãitelÛm a ãiní v˘uku zajímavûj‰í, pﬁitaÏlivûj‰í a názornûj‰í pro Ïáky. Nejcennûj‰í devizou
na‰í ‰koly jsou v‰ak uãitelé, kantoﬁi Z· Sirotkova, jejichÏ odborná úroveÀ, zodpovûdn˘ pﬁístup k práci s dûtmi a pﬁedev‰ím
zájem o Ïáky je zárukou úspû‰nosti nové etapy na‰í spoleãné
práce. Pﬁáli bychom si, aby pobyt v na‰í ‰kole nebyl pro dûti
pouze nutn˘m zlem, ale aby v uãení nacházely co nejvíce zajímavého a dokázaly osvojené poznatky a dovednosti v budoucím
Ïivotû co nejvíce vyuÏít.
MGR. JANA NIZNEROVÁ
¤EDITELKA ·KOLY

Nebezpeãn˘ duchovní?
Psát o nûkom, koho povaÏujete za blízkého kamaráda, není
snadné. Pﬁesto si malou Ïivotopisnou ãrtu v pﬁípadû osobnosti
Jana ·imsy neodpustím. Je pouãná. Inspiroval mû nedávn˘ pﬁípad, kdy Nejvy‰‰í soud zamítl stíÏnost pro poru‰ení zákona, kterou podal v JanÛv prospûch souãasn˘ ministr spravedlnosti Jiﬁí
Pospí‰il.
Jan se narodil v roce 1929, vystudoval evangelickou teologii
a pÛsobil na nûkolika farách v celé âeské republice. Naposledy
v Prosetínû na âeskomoravské vysoãinû, kde mu byl také odÀat
v roce 1973 státní souhlas s v˘konem povolání. Tamní usedlíci
na nûj ale dodnes rádi vzpomínají. Myslím, Ïe ho mûli rádi. Jan
se pﬁestûhoval do Brna, zbytek pracovní kariéry strávil ve sluÏbách V˘zkumného ústavu makromolekulární chemie a já dodateãnû vzdávám tomuto zaﬁízení dík, Ïe se o faráﬁe v nelehké
dobû postaralo.
Zaãátek pﬁípadu je skoro tﬁicet let star˘. Jan ·imsa podpisem Charty 77 sklouzl definitivnû mezi lidi, kter˘m vûnovala
Státní bezpeãnost zvlá‰tní pozornost. Co kdyby chtûli zlobit, Ïe
ano?
V roce 1978, kdy pﬁíbûh zaãal, vládlo v zasvûcen˘ch brnûnsk˘ch kruzích napûtí. Byli totiÏ trestnû stíháni tﬁi chlapci za nele-

Milena a Jan ·imsovi, foto autor ãlánku

gální rozmnoÏování „závadové“ literatury – patﬁily
k ní mimochodem i básnû
Jana Skácela
– a hudby.
Spou‰tûcím
momentem
domovní prohlídky se stala
tehdy oãekávaná náv‰tûva

Leonida BreÏnûva.
Státní bezpeãnost preventivnû nav‰tívila také rodinu ·imsovu, aby Jana na 48 hodin zadrÏela. Jeden z pﬁíslu‰níkÛ narazil pﬁi prohlídce na vzácnou rodinnou relikvii – na dopis filozofa
Jana Patoãky, jednoho z první trojice mluvãích Charty 77. Chtûl
ho zabavit, a tak se rodina postavila na odpor. KdyÏ estébák bral
násilím psaní Janovû Ïenû Milenû, Jan mu dal „bodyãek“, tj. cel˘m tûlem na nûj narazil, takÏe upadl i s ním na postel. To bylo
kvalifikováno jako útok na veﬁejného ãinitele.
Mezinárodní solidarita byla velká, takÏe Jan vyfasoval jen
osm mûsícÛ „natvrdo“, tedy nepodmínûnû. Vût‰inu trestu si uÏ
„odkroutil“ v brnûnské vazební vûznici v Bohunicích, takÏe strávil na Borech pouze krátkou dobu. Ostatní vûzni ﬁíkali nositelÛm
podobn˘ch trestÛ „mûsíãkáﬁi“, takové krátké „pálky“ by pr˘ „odsedûli na Ïiletkách“.
Nejvy‰‰í soud ov‰em letos do‰el k závûru, Ïe „Mûstsk˘ soud
v Brnû a krajsk˘ soud jako odvolací instance v roce 1978 neporu‰ily zákon“. Ponechávám bez komentáﬁe, úsudek si udûlejte
sami.
Jan ·abata 12. srpna 2007

Rezekvítek informuje
Exkurze – Kamenn˘ vrch
Rezekvítek poﬁádá ve ãtvrtek 13. 9. 2007 otevﬁení nové
nauãné stezky v pﬁírodní rezervaci Kamenn˘ vrch. Exkurze
s prÛvodcem bude zahájena v 17.00 na zastávce Koniklecová
(autobusy ã. x35 a 68), odkud se spoleãnû vydáme do pﬁírodní
rezervace. Zde nás zamûstnanec obãanského sdruÏení Rezekvítek provede po novû vybudované nauãné stezce a seznámí
nás nejen s kvûtenou a zvíﬁenou této lokality, ale i s dÛvody zásahÛ na tomto území. Na památku dostane kaÏd˘ úãastník novû
vydaného ti‰tûného prÛvodce po Kamenném vrchu. Pﬁedpokládan˘ konec exkurze v 19.00 hod. Více v kalendáﬁi akcí na
www.rezekvitek.cz, nebo mobilu: 775 580 201, pﬁípadnû e-mailu: milica.sedlackova@rezekvitek.cz
Exkurze do Dukovan a na Mohelenskou hadcovou step
Rezekvítek v sobotu 22. 9. 2007 poﬁádá exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany a do NPR Mohelenská hadcová
step. Veﬁejnost se tak mÛÏe seznámit se zdrojem elektrické
energie která moÏná proudí i do jejich domácnosti, i s úÏasnou
kvûtenou Mohelenska, s kterou nás seznámí botanik ing. Radomír ¤epka. Sejdeme se v 9.30 pﬁed hlavním vchodem na brnûnské v˘stavi‰tû, kde nastoupíme do spoleãného autobusu.
Zde bude vybrán i úãastnick˘ pﬁíspûvek 100,-Kã na lektorné,
jízdné a vstupné (jídlo a pití si úãastníci musí vzít vlastní). Pﬁedpokládan˘ konec exkurze je v 18.30 hod. pﬁed v˘stavi‰tûm.
Vzhledem k tomu, Ïe kapacita autobusu je omezena, je nutno si
pﬁedem rezervovat místa na e-mailu: milica.sedlackova@rezekvitek.cz, nebo mobilu: 775 580 201. Akce je finanãnû podpoﬁena Jihomoravsk˘m krajem.
Více v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz
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CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
CVâ JabloÀka, Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel. ã.:
549 216 248 zve na keramiku, krouÏky v˘tvarné a rukodûlné, hudební, jazykové, pﬁírodovûdné, ãeského jazyka a matematiky
(pﬁíprava a douãování) a krouÏky pro maminky s dûtmi. Novû
otevﬁen˘ klub pro náctileté Zvonek. Akce: 26. 9. V˘tvarná stﬁeda,
od 2. 10. kurz Sluneãnice aneb jak se neztratit pﬁi návratu do zamûstnání – cyklus pﬁedná‰ek.
BliÏ‰í informace k jednotliv˘m aktivitám naleznete na
www.ddmhelceletova.cz. Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu.

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
ZÁ¤Í 2007
Zaãátky pﬁedstavení v 19.30 hod.(pokud není uvedeno jinak)
21. 9. 2007 ZACHRA≈TE KONù
- benefiãní koncert na záchranu útulku pro t˘rané
konû. úãinkují: skupina KAMELOT
http://www.volny.cz/zachrante-kone/

Studio IN v záﬁí

26. 9.2007

Na mûsíc záﬁí pﬁipravilo Studio IN specifickou nabídku
pro pﬁíznivce astrologie, ezoteriky, sympatizanty tajemna.
Obrazy ak. malíﬁky Zuzany Krajãoviãové zachycují barvami, obsahem ãi dynamikou stylizovanou charakteristiku
jednotliv˘ch znamení západního zodiacu, tak jako ‰perky závûsy z ateliéru ak. sochaﬁe a restaurátora Indry Steina.
Slepotisky Jaroslava Válka zobrazují znamení západní
i orientální astrologie.
Bez nabídky knih s disciplínami by pozvánka do svûta abstrakce a symbolÛ nebyla kompletní. Funguje také infosluÏba
s kontakty na fundované, provûﬁené astroloÏky.
Studio IN na Minské 65 je otevﬁeno dennû od 13 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Vstup je voln˘.

Pﬁipravujeme:
4. 10. 2007 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 jakopﬁedtím.

Program kina LUCERNA na ZÁ¤Í 2007
1.9.-2.9.
1.9.+2.9.
3.9.-5.9.
3.9.-5.9.
6.9.
7.9.-9.9.
10.9.-12.9.
6.9.
7.9.-9.9.
10.9.-12.9.
7.9.-9.9.
10.9.
13.9.-19.9.
20.9.-23.9.
24.9.
13.9.-16.9.
15.9.+16.9.
17.9.-19.9.
20.9.-26.9.
27.9.-30.9.
22.9.-23.9.
24.9.-26.9.
27.9.-30.9.
28.9.-30.9.
28.9.-1.10.
1.10.-3.10.
1.10.-3.10.

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

MISS POTTER
VB - Ïivotopisn˘/love story
VRATNÉ LAHVE
âR - komedie
VRATNÉ LAHVE
âR - komedie
HEZKÉ SNY
USA - rom.komedie
SIMPSNOVI VE FILMU
USA, ãesk˘ dabing - anim.komedie
SIMPSNOVI VE FILMU
USA, ãesk˘ dabing - anim.komedie
SIMPSNOVI VE FILMU
USA, ãesk˘ dabing - anim.komedie
TRANSFORMERS
USA - akãní
TRANSFORMERS
USA - akãní
TRANSFORMERS
USA - akãní
BAREVN¯ ZÁVOJ
USA/âína - mil.drama
BAREVN¯ ZÁVOJ
USA/âína - mil.drama
EDITH PIAF
Francie - Ïivotopisn˘
EDITH PIAF
Francie - Ïivotopisn˘
EDITH PIAF
Francie - Ïivotopisn˘
INTERVIEW
USA - drama
O·KLIVÉ KÁâÁTKO A JÁ
Dá/Fr.,ãesk˘ dabing - pohádka
KDO JE TADY ¤EDITEL?
Dá/·v. - komedie
TAJNOSTI
âR - drama
TAJNOSTI
âR - drama
PAST NA ÎRALOKA
USA, ãesk˘ dabing - animovan˘
âERNÁ KNIHA
Hol. - drama
FAUNÒV LABYRINT
Mex./·p. - fantazie/drama
SHREK T¤ETÍ
USA, ãesk˘ dab. - animovan˘
VRATNÉ LAHVE
âR - komedie
IRINA PALM
Belgie/Nûm. - tragikomedie
OKAMÎIK ZLOMU
USA - drama

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

JAROSLAV UHLÍ¤ - Hodina zpívání ve zvûﬁinci
Poﬁad urãen˘ pro malé i velké u‰i, ve kterém
si dûti i dospûlí mohou s Jaroslavem Uhlíﬁem za
jeho klavírního doprovodu zazpívat známé písnû
s texty ZdeÀka Svûráka jako jsou „Holubí dÛm“,
„Není nutno“, „KaÏd˘ den“, které jsou známé pﬁedev‰ím z populárního televizního programu „Hodina
zpûvu“
zaãátek v 17.00 hod.

8. 10. 2007 HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK
Koncertní vystoupení spolu se smí‰en˘m sborem
a skupinou Milo‰e Nopa.
9. 10. 2007 JI¤Í KOLBABA - BALI
Beseda se znám˘m cestovatelem a fotografem - Bali
malebn˘ ostrov uprostﬁed indonéského souostroví
pln˘ krásn˘ch lidí s bohat˘m duchovním Ïivotem (nové fotografie!)
zaãátek v 18.00 hod.
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

DS RADOST zve
v‰echny pﬁíznivce pû‰í i cyklistické turistiky na BYSTRCK¯
VANDR (32. kolo), kter˘ se bude konat v sobotu 22. 9. 2007.
Start z tûlocviãny Z· La‰tÛvkova 77, Brno-Bystrc, 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 i@vandr.cz
SRDEâNù ZVE DS RADOST
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ková Barbora (Z· Sirotkova) 4,44 m; Hod kriketov˘m míãkem: 1. Hercegová Iva
(Z· J. Babáka) 44,55 m, 2. m.; ·tafeta 4x60 m: Z· Sirotkova 35,84 s.
Plavání: bazén Z· nám. Svornosti.
Chlapci: 50 m voln˘ zpÛsob: 1. Pokorn˘ Daniel 29,2 sec., 50 m prsa: 1. Kmoníãek Michal 36,8 s., 50 m znak: 1. Pokorn˘ Daniel (v‰ichni Z· Sirotkova) 35,0
sec.; ‰tafeta 4x50 m voln˘ zpÛsob chlapci: Z· Sirotkova 2:07,0 s.; Dívky: 50
m voln˘ zpÛsob a znak: 1. Ne‰porová Krist˘na (Z· Sirotkova) 30,6 a 33,6 s.; 50
m prsa: 1. Bartáková Vendula (Z· J. Babáka) 37,4 s. ‰tafeta 4x50 m voln˘ zpÛsob
dívky: 1. Z· Sirotkva 2:17,0 s.
V Salesiánském stﬁedisku mládeÏe v Îabovﬁeskách ve fotbalovém turnaji
chlapcÛ: 1. Z· Sirotkova. Nejlep‰í stﬁelec: Stejskal (Z· Sirotka) 5 gólÛ. Vybíjená
dívek: 1. Z· Sirotkova.

ZO âSOP Pozemkov˘ spolek Hády Vás srdeãnû zve na

Historicky nejvût‰í úãast dûtí
z M· na Atletickém ÎabiÀáãku 2007

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pﬁírodní památky Kavky a v˘znamného krajinného prvku RÛÏenin lom,
kter˘ se uskuteãní v sobotu 22. 9. 2007 od 10.00 do 15.00 hod.
S na‰imi prÛvodci máte opût moÏnost poznat jedineãné pﬁírodní bohatství HádÛ,
objevit tajemství rákosin, spatﬁit Brno jako na dlani, a dozvûdût se mnoho zajímavého
povídání o tûÏbû vápence a následn˘ch rekultivacích.
Spojení MHD: od koneãné zastávky autobusu ã. 64 (âerven˘ písek) v Malomûﬁicích
nebo autobusem ã. 78 od zastávky Velká Klajdovka v Lí‰ni
odtud dále pokraãovat dle znaãení.
Kontakt: Katrin Karimová
tel.: 732 488 365, e-mail: karimova@sci.muni.cz, http://psh.ecn.cz/

Îabovﬁesky mají úspû‰nou
olympiádu dûtí ze Z·
Vynikající úroveÀ, atmosféra a organizace provází od poãátku
Olympiádu dûtí ze Ïabovﬁesk˘ch Z·. Také letos se první atletická
ãást pro dívky a chlapce Ïabovﬁesk˘ch Z· konala 16. kvûtna 2007
na stadionu Pod Palackého vrchem, kde hlavní organizátoﬁi celé
Olympiády Z· manÏelé Michael a Kateﬁina Svobodovi zajistili
také elektronickou ãasomíru a díky v˘borné spolupráci se v‰emi
základními ‰kolami pﬁipravili pro na‰e Ïáky zdaﬁilé sportovní dopoledne. Pozvání pﬁijal i Filip Ospal˘, mistr Evropy v triatlonu.
Dne 23. kvûtna 2007 celá Olympiáda Z· vyvrcholila nejprve
skuteãnou plaveckou show pro dívky a chlapce v bazénu Z· nám.
Svornosti 7. Poté se v‰ichni pﬁesunuli do Salesiánského stﬁediska
mládeÏe na fotbalov˘ turnaj chlapcÛ a vybíjenou dívek.
Pﬁi velkém slavnostním vyhlá‰ení v˘sledkÛ za úãasti starosty
MâÎ Ale‰e Kvapila a místostarostÛ MâÎ Karla DoleÏala a Jiﬁího
Helána jsme rozdali spoustu cen, medailí, odmûn a také poháry.

Díky podpoﬁe Ïabovﬁeské radnice probûhne na pﬁelomu záﬁí
a ﬁíjna Olympiáda dûtí ze Ïabovﬁesk˘ch Z· pro 1. stupeÀ a pﬁí‰tí
rok nás ãeká dal‰í pokraãování tûchto velmi vydaﬁen˘ch sportovních akcí v Îabovﬁeskách. Televize brnûnská 1 také natoãila reportáÏ z tohoto na‰eho Ïabovﬁeského soutûÏení.

Sto‰edesát dûtí ve vûku od 3 do 6 let ze v‰ech Ïabovﬁesk˘ch
mateﬁsk˘ch ‰kol se 24. kvûtna 2007 na hﬁi‰ti Z· Jana Babáka
zúãastnilo tradiãního atletického setkání – Atletického ÎabiÀáãku
2007.
Dûti tradiãnû soutûÏily ve sprintu na 30 metrÛ, ve skoku
z místa a v hodu míãkem. ManÏelé Svobodovi také pro dûti pﬁipravili v rámci akce ve spolupráci s Policií âR ukázky v˘cviku
psÛ Policie âR. Pro dûti to byla krásná pﬁíleÏitost seznámit se
napﬁ. s dvûma nov˘mi ‰tûÀátky, která jsou ve v˘cviku.
Vzhledem k velkému zájmu a po dohodû s mateﬁsk˘mi ‰kolami se hlavní organizátoﬁi Kateﬁina a Michael Svobodovi ze Îabovﬁesk rozhodli tuto akci pﬁí‰tí rok poﬁádat na stadionu Pod Palackého vrchem, kde letos poﬁádali napﬁ. nejvût‰í festival
handicapovan˘ch a mlad˘ch zdrav˘ch sportovcÛ v Evropû –
Czech Athletic Festival Brna a Jihomoravského kraje 2007 za
úãasti témûﬁ 1000 sportovcÛ z celé Evropy. Atletick˘ ÎabiÀáãek
2007 je souãástí tohoto festivalu také díky vedení Ïabovﬁeské
radnice, která aktivnû podporuje sportování dûtí z M· a Z· u nás
v Îabovﬁeskách.
Ceny a medaile pﬁedával tradiãnû starosta MâÎ Ale‰ Kvapil
a místostarosta MâÎ Karel DoleÏal, kteﬁí mají spoleãnû s místostarostou Jiﬁím Helánem Atletick˘ ÎabiÀáãek pod patronací.
Chceme podûkovat za perfektní pomoc a spolupráci v‰em M·
a pﬁí‰tí rok se spoleãnû tû‰íme na Atletick˘ ÎabiÀáãek 2008 jiÏ
v novém na stadionu Pod Palackého vrchem.
Atletick˘ ÎabiÀáãek 2007 – 24. 5. 2007:
Chlapci: Rok narození 2003: Sprint na 30 metrÛ: 1. Klime‰ Filip (M· G. Preissové) 7,1 sec.; Dálka z místa: 1. BlaÏek Ondﬁej (M· G. Preissové) 1,04 m; Hod
míãkem: 1. Harmim Nesim (M· G. Preissové) 7,92 m; Rok narození 2002: Sprint
na 30 metrÛ: 1. Cvrãek Lubomír (M· n. Svornosti) 6,4 sec.; Dálka z místa: 1. Leder Jakub (M· ÎiÏkova) 1,23 m; Hod míãkem: 1. Crhonek Michal (M· n. Svornosti)
9,74 m; Rok narození 2001: Sprint na 30 metrÛ: 1. âiÏmáﬁ Ondﬁej (M· Beru‰ka)
6,4 sec.; Dálka z místa: 1. Beru‰ka Dominik (M· Beru‰ka) 1,45 m; Hod míãkem:
1. Smutn˘ Jiﬁí (M· G. Preissové) 21,22 m; Rok narození 2000: Sprint na 30 metrÛ:
1. Syﬁi‰tû Petr (M· G. Preissové) 5,4 sec.; Dálka z místa: 1. Michal Tomá‰ (M·
Fanderlíkova) 1,59 m; Hod míãkem: 1. Kuba Tomá‰ (M· Beru‰ka) 18,00 m.
Dívky: Rok narození 2003: Sprint na 30 metrÛ: 1. Medlíková Tereza (M· Beru‰ka) 7,8 sec.; Dálka z místa: 1. Medlíková Tereza (M· Beru‰ka) 0,95 m; Hod
míãkem: 1. Kotvová Eli‰ka (M· G. Preissové) 3,91 m; Rok narození 2002: Sprint
na 30 metrÛ: 1. PantÛãková Nikola (M· G. Preissové) 6,3 sec.; Dálka z místa: 1.
Halámková Tereza (M· Fanderlíkova) 1,31 m; Hod míãkem: 1. âapková Adéla
(M· G. Preissové) 8,14 m; Rok narození 2001: Sprint na 30 metrÛ: 1. Nová
Chantal (M· n. Svornosti) 6,4 sec.; Dálka z místa: 1.KLá‰terecká Karolína (M·
G. Preissové) 1,30 m; Hod míãkem: 1. Novotná Gabrieal (M· ÎiÏkova) 11,34 m;
Rok narození 2000: Sprint na 30 metrÛ: 1. Klime‰ová Denisa (M· G. Preissové)
5,9 sec.; Dálka z místa: 1. PﬁinesdomÛ Tereza (M· ÎiÏkova) 1,58 m; Hod míãkem: 1. Mlãochová Sabina (M· Beru‰ka) 9,50 m.
-REDFOTO MICHAEL SVOBODA

Z nejlep‰ích v˘konÛ:
Atletika - stadion Pod Palackého vrchem:
Chlapci: Sprint na 60 m: 1. Láníãek Luká‰ (Z· n. Svornosti) 8,14 sec., 2. Vrba
Tomá‰ (Z· J. Babáka) 8,15 sec.; Skok dalek˘: 1. Ka‰par Jiﬁí (Z· n. Svornosti) 5,42
m; Bûh na 1500m: 1. Novotn˘ Ondﬁej (Z· Sirotkova) 4.56,15 sec.; Hod granátem:
1. Kﬁivánek David (Z· n. Svornosti) 53,10 m; ·tafeta 4x60 m: 1. Z· J. Babáka
32,22 s. Dívky: Sprint na 60 m: 1. Ka‰párková Barbora (Z· Sirotkova) 8,61 s.; Bûh
na 800m: 1. Vybíralová Tereza (Z· Sirotkova) 2.52,41 s.; Skok dalek˘: 1. Ka‰pár- 10 -

I N Z E RC E

Veveﬁí 118a, Brno
Tel.: 736 129 550, 724 935 654
Sortiment: produkty zdravé v˘Ïivy, bylinky, tinktury, doplÀkov˘
sortiment, keramika, drobné umûlecké práce, malá vinotéka
Otevírací doba:
po - pá 9.00-18.00 hod., so 9.00-12.00 hod.

BULLDOGS BRNO
Provádí od 4. 9. 2007 nábor do florbalov˘ch druÏstev
mládeÏe v tûchto vûkov˘ch kategoriích
Elévové - pro kluky roãníkÛ narození (1998-2000)
Mlad‰í Ïáci - pro kluky roãníkÛ narození (1994-1997)
Nábor nov˘ch hráãÛ probíhá vÏdy v úter˘ a ãtvrtek od 16.00 do 18.00 hod.
v tûlocviãnû na Z· Novomûstská 21, Brno-¤eãkovice.
INFORMACE:
Miroslav Mik‰l, tel.: 737 788 616, e-mail: mmiksl@bulldogs.cz

KOUPÍM RODINN¯ DÒM V BRNù K BYDLENÍ
(i men‰í ve ‰patném stavu). Jen solidnû.
Platím hotovû. Jsem pﬁím˘ zájemce.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNù,
ve vlastnictví moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.
KOUPÍM POZEMEK V BRNù pokud moÏno
stavební (men‰í i vût‰í). Prosím nabídnûte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.
KOUPÍM GARÁÎ KDEKOLI V BRNù i v hor‰ím
stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.

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

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

- Regenerace vlasÛ po slunûní
- Kosmetické hydrataãní kúry pleti
- Novû sl. masérka/kosmetiãka v na‰em pracovním kolektivu
- Pﬁipravujeme i permanentní MAKE-UP

www.sweb.cz/studiomacon
Práce doma. www.jobdoma.cz
<http://www.jobdoma.cz>
NABÍZÍM ÚKLIDOV¯ SERVIS DOMÁCNOSTÍ
PRAVIDELN¯ I JEDNORÁZOV¯
TEL.: 732 363 414

C U PÁ K

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
1. ﬁíjna SE OTVÍRÁ SAUNA s venkovním
bazénem na Z· Sirotkova 36.

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

Info na tel. ã.: 602 779 220

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

www.cupakdomdilna.cz

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

Domácí dílna

PRODÁM NEBO PRONAJMU GARÁÎ
na ul. Bráfova. Info na tel.: 777 252 079
PRONAJMU GARÁÎOVÉ STÁNÍ V P¤ÍZEMÍ
na ul. VoronûÏská 1a • Tel.: 732 266 132

V¯UKA ANGLIâTINY v Îabovﬁeskách
individuální i malé skupiny • zku‰ená lektorka
pﬁíprava k maturitû a zkou‰kám na V·

volejte tel.: 549 241 550

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

Tomáš Vacek,
mechanik servisní sítě Škoda:

„VÁŠ VŮZ JE PRO NÁS
OSOBNÍ ZÁLEŽITOST,
PROTO POUŽÍVÁME
ŠKODA ORIGINÁLNÍ
DÍLY ”

A tím naše péče zdaleka
nekončí. Jako autorizovaní
servisní partneři Škoda
pracujeme se špičkovým
dílenským vybavením,
nejmodernějšími
diagnostickými systémy
a výhradně dle technologických
postupů předepsaných
výrobcem. To vše dohromady
zajišťuje bezchybnou funkčnost
a spolehlivost Vašeho vozu.
Další informace získáte na
Škoda Auto Info-Line
800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

Váš autorizovaný
servisní partner Škoda:

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

BRNO

SAUNA NA DOBRÁKU
zahajuje sezonu 07/08 v pondûlí 1. ﬁíjna 2007
otevﬁeno: po-pá 14.00-24.00 hod.
Sauna s mnohaletou tradicí po rozsáhlé rekonstrukci stále nabízí
volné kapacity pro skupiny i jednotlivce - muÏi, Ïeny, spoleãná sauna
Dobrovského 29, 612 00 Brno, e-mail: jelinkovi.db@seznam.cz
www.koupalistebrno.cz
Objednávky na tel. ã.: 603 474 272

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

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

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

