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Zaãala ‰kola a s ní i tradiãní vítání prvÀáãkÛ… (více uvnitﬁ zpravodaje)

VáÏení spoluobãané, sousedé.
„Jste-li spokojeni, ﬁeknûte to jin˘m. Nejste-li spokojeni, ﬁeknûte to mnû“. Takhle se pﬁedstavoval pan BaÈa ‰iroké veﬁejnosti
v tﬁicát˘ch letech minulého století. Chtûl slouÏit lidem a pﬁiná‰et
jim uÏitek. Tento základní princip seriozní „sluÏby veﬁejnosti“ platí
i dnes a nemûní se s odstupem ãasu.
V˘kon státní správy i samosprávy v na‰í mûstské ãásti je
sluÏbou veﬁejnosti. Povût‰inou pﬁicházejí ti, kteﬁí nejsou s nûãím
spokojeni nebo si nedokáÏi sami poradit s problémem. V rámci
sociálního servisu jsou k dispozici rÛzné podpory a dávky. V loÀském roce jsme vyplatili pﬁes ãtrnáct miliónÛ korun tûm, kteﬁí
na‰i finanãní pomoc nutnû potﬁebovali. S úﬁadem práce i dal‰ími
subjekty organizujeme pﬁe‰kolovací kurzy a snaÏíme se vytvoﬁit
podmínky pro zapojení nezamûstnan˘ch do pracovního procesu.
Velkého uznání si zaslouÏí na‰e peãovatelská sluÏba, která za-
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ji‰Èuje ‰irok˘ servis sluÏeb star‰ím spoluobãanÛm nebo lidem
s omezenou mobilitou.
Druhou velkou skupinou potﬁebn˘ch jsou registrovaní Ïadatelé o byt. Jsou jich zhruba ãtyﬁi stovky. Pro zaãínající a mladé
máme k dispozici dvacet startovacích bytÛ, které jsme pro nû nedávno postavili. Av‰ak potíÏe s bydlením nemají jenom ti, kter˘m
chybí vlastní nájemní smlouva. Novû se objevil problém nájemníkÛ v soukrom˘ch domech. Nájemní smlouvu mají, av‰ak s regulovan˘m nájmem. A to je kámen úrazu. Pan domácí by rád vybíral trÏní nájemné, které nûkolikanásobnû pﬁevy‰uje nájem
regulovan˘. A tak sáhne po jednoduchém ﬁe‰ení. ZaÏádá o vydání stavebního povolení, zaãne dÛm opravovat a regulovan˘m
nájemníkÛm vytvoﬁí nepﬁijatelné podmínky pro bydlení. Odpojí
velmi rychle elektﬁinu, plyn, vodu. To v‰e z dÛvodu nezbytné rekonstrukce sítí v domû. A kdyÏ je v‰e odpojeno, najednou mu
docházejí peníze a chuÈ dál pokraãovat. Obec do tohoto stavu

pﬁíli‰ zasáhnout nemÛÏe, policie ani soudy rychlé ﬁe‰ení nenabízejí. Ani ochránce lidsk˘ch práv Ïádné standardní ﬁe‰ení nena‰el. Jde o práva a povinnosti soukrom˘ch subjektÛ, které jsou
vázány vzájemnou smlouvou. Jediné, co mÛÏe na‰e obec nabídnout, je náhradní bydlení na dobu urãitou (po dobu rekonstrukce) po dohodû s vlastníkem nemovitosti - panem domácím.
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ o to v‰ak Ïádn˘ z vlastníkÛ obvykle
zámûrnû nepoÏádá. Hlavní snahou je vypudit nepohodlné regulované nájemníky a najít si nov˘ trÏní vztah. PÛvodní nájemníci
obvykle dlouho nevydrÏí a ãasem pﬁijdou o stﬁechu nad hlavou.
Jedinou cestou k nápravû tûchto nespravedliv˘ch pomûrÛ, kdyÏ
selÏe základní lidská slu‰nost, je deregulace nájemného. I kdyÏ
je tato cesta velmi bolestivá a dot˘ká se mnoha rodin v obecních
i soukrom˘ch bytech, je asi jediná, která mÛÏe vést ke k˘Ïenému cíli. Vytvoﬁit obecnû srovnatelné podmínky a zabránit spekulacím. Není Ïádné tajemství, Ïe se ﬁada obecních bytÛ dále
pronajímá naãerno. Mnohdy ani sebelep‰í kontrola nepomáhá.
Obec dostane regulovan˘ nájem a nájemce si od svého podnájemce „naãerno“ vybere nájem trÏní. V‰elékem není ani privatizace obecního bytového fondu. Zku‰enost je taková, Ïe v privatizovan˘ch domech zhruba 25–30 % bytÛ po privatizaci zmûní
majitele. Ti lidé od obce dobﬁe „regulovanû“ koupili a vzápûtí
velmi v˘hodnû „trÏnû“ prodali. Lidovû ﬁeãeno, prodej obecního
bytu jim poslouÏil k získání miliónu a více. Obecní byt vlastnû
moc nutnû nepotﬁebovali. V˘mûny bytÛ a pﬁechody nájmÛ jsou
v mnoha pﬁípadech samostatnou kapitolou o tom, jak zpenûÏit
v˘hodu pronájmu obecního bytu. A tak stále platí: „kde se reguluje, tam se skr˘vá velké poku‰ení ‰vindlovat“.

Kde se v‰ak rozhodnû ‰vindlovat nesmí, a na‰e obec to peãlivû hlídá, jsou protihluková opatﬁení v rámci budování Velkého
mûstského okruhu. Nikdo z nás z nûj radost nemá. Proto jsme
vyzvali Radu mûsta Brna k zaji‰tûní:
1) hlukové studie staveb a v pﬁípadû absence R 43 v˘sledky promítnout do technického ﬁe‰ení
2) nové rozptylové studie VMO za pﬁedpokladu nevybudování
R 43
3) pﬁehodnocení technického ﬁe‰ení protihlukov˘ch zdí
4) navrÏení konkrétního ﬁe‰ení objízdné trasy pro pﬁípad zhor‰en˘ch rozptylov˘ch podmínek
5) úpravy dopravního znaãení za úãelem odlehãení od kamiónové dopravy
A dále.
Prvního záﬁí zaãala pro na‰e dûti ‰kola. S tím jsme poãítali.
S ãím jsme v‰ak nepoãítali je fakt, Ïe pro nás ostatní tímto datem pﬁestane jezdit autobusová linka ã. 44 a ã. 84. Ve spolupráci
s pﬁedsedou dopravní komise jsem tuto urgentní záleÏitost zaãal
bezodkladnû ﬁe‰it. Trváme na okamÏité nápravû stavu a navrácení obou autobusov˘ch linek do pÛvodní stopy. Dopravnímu
podniku se zase jednou podaﬁilo vystavit úãet bez hostinského
a ze svého rozhodování vynechat vedení na‰í radnice. Mûstská
hromadná doprava by v prvé ﬁadû mûla slouÏit lidem k prospûchu, nikoliv ke vzteku.
Je toho dost, co nás trápí a co nám znepﬁíjemÀuje Ïivot. I pﬁesto bych Vám rád popﬁál osobní pohodu a zdraví, co nejdel‰í
babí léto a...
…kdyÏ nebudete spokojeni, pﬁijìte za mnou. VÁ· STAROSTA

JeÏibaby své Ïenichy pﬁece jen na‰ly

ÀáãkÛ, která se datuje od
roku 1991 a popﬁál v‰em
dûtem hodnû úspûchÛ
a hezké vzpomínky na zahájení ‰kolní docházky
v Îabovﬁeskách.

Usilovné hledání ÏenichÛ dvûma rozpustil˘mi jeÏibabami probíhalo pﬁi slavnostním odpoledni na poãest nov˘ch Ïabovﬁesk˘ch prvÀáãkÛ. Dûlo se tak v rámci pohádky JeÏibaby a Ïenichové a onûmi divoÏenkami byly Bára Seidlová a Nikola
Zbytovská, ãlenky brnûnského divadélka Malé(h)ry. Za obrovské
podpory dûtsk˘ch divákÛ se na nû pﬁece jen ‰tûstí usmálo a po
neuspû‰n˘ch námluvách s „paﬁezem a ãertem“ nakonec získaly
Ïenichy z nejlep‰ích na‰e prvÀáãky Bohou‰ka
a Rí‰u.
NeÏ
ov‰em
do‰lo
k hledání ÏenichÛ v sále
KD Rubín, pﬁenesli se
hosté na chvíli do drsného
stﬁedovûku a zhlédli rytíﬁské turnaje v provedení
skupiny
historického
‰ermu Rytíﬁi zemû moravské. Ukázalo se, Ïe Ïabovﬁe‰tí prvÀáãci jsou
velmi stateãní, protoÏe
mnozí z nich se s rytíﬁi utkali v duelu, ve v‰ech pﬁípadech zvítûzili a poté byli
slavnostnû pasováni na
rytíﬁe.
Souãástí slavnostního
odpoledne bylo téÏ pﬁedání pamûtních listÛ pro
nové prvÀáãky místostarostou MâÎ Ing. Karlem
DoleÏalem. Pan místostarosta
pozdravil
dûti
i ostatní hosty, pohovoﬁil
o tradici slavnostního uvítání Ïabovﬁesk˘ch prv-

IVETA FI·EROVÁ
Rí‰a Novotka se zdraví
se svou pÛvabnou „nevûstou”

Místostarosta Ing. Karel DoleÏal pﬁedává paní
uãitelce z 1.B Z· nám.
Svornosti pamûtní listy pro
její Ïáãky.

Oznámení pro ãleny Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch
- místní organizace Îabovﬁesky
Rehabilitaãní cviãení pro ãleny STP pod vedením cviãitelky
pí. Horké se bude konat v malé tûlocviãnû Základní ‰koly Sirotkova.
První cviãení se uskuteãní v pondûlí 1. ﬁíjna od 16 do 17 hodin a dále kaÏdé následující pondûlí kromû státních svátkÛ a
‰kolních prázdnin.
Úﬁední hodiny Svazu tûlesnû postiÏen˘ch jsou kaÏd˘ první
ãtvrtek v mûsíci od 17.00 do 18.00 hodin v budovû Z· Sirotkova 36 se vstupem z ulice ·eránkovy - s v˘jimkou státních
svátkÛ a ‰kolních prázdnin.
EVA MUCHOVÁ
P¤EDSEDKYNù STP MO II/2
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 19. jednání Rady MâÎ
konaného dne 15. srpna 2007
Rada:
• souhlasila s roz‰íﬁením smlouvy o pronájmu nebytov˘ch prostor v objektu Plovdivská 8 uzavﬁené se stﬁediskem volného
ãasu LuÏánky o 4 uãebny a 2 kabinety vã. ‰kolnického bytu
• vzala na vûdomí zveﬁejnûní zámûru obce pronajmout nemovit˘
majetek dle ust. § 39 zák. ã. 128/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ - nebytové prostory v objektu Plovdivská 8 za
úãelem ‰kolství, vzdûlávání, volnoãasov˘ch aktivit a sociálních
sluÏeb
• souhlasila s pronájmem nebytového prostoru - tûlocviãny v objektu Plovdivská 8 za úãelem sportovní a tûlov˘chovné ãinnosti
• zru‰ila usnesení ze 14. jednání ze dne 6. 6. 2007 a souhlasila
ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 6, Mozolky 59
a bytu ã. 015, Janáãkova 2560, Hodonín
• schválila smlouvu o v˘pÛjãce s fa KOMFORT, a.s.
• schválila Ïádost o podporu akce ZachraÀte konû dne 21. 9.
2007 v KD Rubín
VII. zasedání Zastupitelstva MâÎ
konané dne 30. srpna 2007
Zastupitelstvo:
1. Neschválilo prodej pozemku p.ã. 5639, zast. plocha o v˘m.
19 m2 a p.ã. 5640, zahrada o v˘m. 525 m2 z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
2. Neschválilo prodej pozemkÛ p.ã. 5641, zast. plocha o v˘m.
17 m2 a p.ã. 5642, zahrada o v˘m. 394 m2 z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
3. Neschválilo prodej bytového domu Mozolky 53 vãetnû pozemku p.ã. 1688/50 z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
4. Neschválilo prodej bytového domu Mozolky 55 vãetnû pozemku p.ã. 1688/59 z úrovnû Statutárného mûsta Brna.
5. Neschválilo prodej bytového domu Eliá‰ova 39 na pozemku
p.ã. 3844/1 vãetnû pozemku p.ã. 3844/1, zastavûná plocha
a nádvoﬁí o v˘m. 184 m2 a p.ã. 3845, zahrada o v˘m. 461 m2
z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
6. Souhlasilo s postoupením pohledávky dle § 524 o.z., která
se váÏe k bytu ã. 35, VoronûÏská 6 novému nájemci.
7. Souhlasilo s prodejem pozemku p.ã. 1379, zahrada o v˘m.
163 m2 a pozemku p.ã. 1378/2, ost. plocha o v˘m. 16 m2
z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
8. Souhlasilo s postoupením pohledávky dle § 524 o.z., která
se váÏe k bytu ã. 70, Vychodilova 12 novému nájemci.
9. Vzalo na vûdomí usnesení 18. zasedání Rady MâÎ ze dne
1. 8. 2007, ve kterém rada 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 u bytÛ v domech svûﬁen˘ch MâÎ. 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.
10. Schválilo úpravu rozpoãtu ã. 5/2007.
11. Schválilo plnûní rozpoãtu za I. pololetí roku 2007 vãetnû bytového hospodáﬁství.
12. Souhlasilo s úpravou ãl. 5 PoÏárního ﬁádu MâÎ - odst. 3 se
mûní takto: „Dﬁevo a suché rostlinné materiály mohou na
území MâÎ spalovat fyzické a právnické osoby pouze v souladu s § 3 odst. 5 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a to kaÏd˘ ãtvrtek od 14.00 do
18.00 hodin v období od 1. 3. do 15. 10. kalendáﬁního roku“.
13. - odst. 4 se novû doplÀuje: „KaÏd˘, kdo spaluje uveden˘ materiál, je povinen mít u ohnû hasicí médium a setrvat na
místû do vyhoﬁení nebo uha‰ení ohnû“.

14. Schválilo úpravu pﬁílohy Vyhlá‰ky MMB ã. 33/2005 o místních poplatcích v platném znûní.
Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství:
vypou‰tí se:
- lokalita III Rubín - trÏi‰tû vã. sortimentu
- umístûní stavebního zaﬁízení do 24 hodin bez poplatku
navy‰uje se poplatek:
- prodej vánoãních kaprÛ 15,- Kã/m2/den
Novû se zavádí roãní pau‰ální poplatek za umístûní restauraãního zaﬁízení, zahrádky:
2.000,- Kã
do 10 m2
4.000,- Kã
do 20 m2
do 30 m2
8.000,- Kã
10.000,- Kã
do 40 m2
do 50 m2
15.000,- Kã
24.000,- Kã
do 60 m2
Informace z 20. jednání Rady MâÎ
konaného dne 5. záﬁí
Rada:
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 216, zast. plocha o v˘m.
22 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s vyjmutím ãásti pozemku p.ã. 2867/6, ost. plocha
o v˘m.163,2 m2 z celkové v˘mûry pozemku 236 m2
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 706 o.z. pro
pﬁechod nájmu bytu ã. 5, Zborovská 19
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 15, Kounicova 81
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 23, Eli‰ky Machové 53
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za
pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 22, Pod Ka‰tany
22
• revokovala usnesení z 4. jednání ze dne 3. 1. 2007 a 6. jednání ze dne 7. 2. 2007 a vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu
bytu ã. 4, PoznaÀská 20
• trvala na rozhodnutí 14. jednání dne 6. 6. 2007, kdy nesouhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 71, VoronûÏská 6 a bytu ã. 3, Královopolská 64
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 2, Pod
Ka‰tany 9 a bytu ã. 1, Rolnická 5
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 28, VoronûÏská 2 a bytu ã. 8, Tábor 28 b
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 23, Pod
Ka‰tany 5 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 52, VoronûÏská 9 na dobu neurãitou
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 13, Pod
Ka‰tany 13 na dobu neurãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 11, Záhﬁebská 14 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 3, Pod Ka‰tany 20 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 22, Vychodilova 12
na dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 1, Kounicova 83 na
dobu urãitou
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 7, Pod Ka‰tany 20 na
dobu urãitou
• v souladu s rozhodnutím komise pro hodnocení a v˘bûr zhotovitele pﬁidûlila veﬁejnou zakázku rekonstrukce domu a v˘stavby tﬁí nov˘ch bytov˘ch jednotek v domû Králova 28 firmû
FRAMA, spol. s r.o.
• jako zhotovitele generální opravy v˘tahÛ v bytov˘ch domech
Pod Ka‰tany 5, 7, 9, 11 vybrala na základû pﬁedloÏen˘ch nabídek firmu KONE, a.s.
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• jako zhotovitele dodávky a montáÏe elektronick˘ch rozdûlovaãÛ topn˘ch nákladÛ do bytov˘ch domÛ Pod Ka‰tany 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17 vybrala firmu Techem, spol. s r.o.
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 19, G. Preissové 1 na
dobu urãitou s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném, sluÏbách a pﬁíslu‰enství k tomuto bytu
• na provedení funkce TDI pﬁi rekonstrukci domu a v˘stavbû tﬁí
nov˘ch bytov˘ch jednotek v domû Králova 28 vybrala firmu
SdruÏení Kejdu‰-Urbá‰ek InÏen˘rská ãinnost ve stavebnictví
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 6/2007
• schválila prodlouÏení smlouvy na pronájem gymnastického
sálu v KD Rubín pro Aisha, s.r.o. do 11. 2. 2008
• schválila prodlouÏení smlouvy na pronájem gymnastického
sálu v KD Rubín pro Centrum Harmonie do 30. 6. 2008
• schválila prodlouÏení nájemní smlouvy na pronájem gymnastického sálu v KD Rubín pro L. Schmerkovou do 30. 6. 2008
• schválila prodlouÏení smlouvy na pronájem gymnastického
sálu v KD Rubín pro Collegium pro vita creante do 30. 6. 2008

• schválila prodlouÏení smlouvy na pronájem gymnastického
sálu v KD Rubín pro Klub sportovní gymnastiky Moravská Slávia do 30. 6. 2008
• schválila prodlouÏení smlouvy na pronájem gymnastického
sálu v KD Rubín pro STABIL STUDIO, s.r.o. na období 21. 10.
2007 aÏ 31. 3. 2008
• souhlasila s uzavﬁením smlouvy o poskytování sluÏby bezpeãnostního zásahu LARN SECURITY s.r.o. v objektu Plovdivská 8
• souhlasila s povolením v˘jimky z poãtu dûtí ve tﬁídû na 28 dûtí
v M· Brno, Gabriely Preissové 8
• vzala na vûdomí Ïádost ÎSD a.s. o zﬁízení mezideponie na doãasné uloÏení ãisté v˘kopové zeminy a recyklátu ze stavby
s názvem Silnice 1/42 Brno, VMO, Dobrovského B na pozemku p.ã. 5052/1 o v˘m. 588 m2 a p.ã. 5035 o v˘m. 618 m2
• povûﬁila starostu Mgr. Kvapila a místostarostu Ing. DoleÏala
vyvoláním jednání s MMB o moÏnostech vyuÏití budovy
Plovdivská 8
(Q)

Senioﬁi, nenechte se okrádat!

nemovitost nachází. Informace o pÛjãkách a pﬁedepsan˘ formuláﬁ Ïádosti obdrÏí uchazeãi na úﬁadech mûstsk˘ch ãástí, na Odboru dispozic s majetkem Magistrátu mûsta Brna a na v˘‰e uvedené internetové adrese.
Na zaji‰tûní pÛjãek z Fondu rozvoje bydlení mûsto nepoÏaduje ruãitele. Tyto pÛjãky jsou ji‰tûny zﬁízením zástavního práva
k opravované nemovitosti ve prospûch mûsta po dobu splácení.
Îadatele o pÛjãku vybírá Komise bydlení Rady mûsta Brna.
O v˘sledku v˘bûrového ﬁízení jsou v‰ichni Ïadatelé písemnû vyrozumûni odborem dispozic s majetkem. Do v˘bûrového ﬁízení
nejsou zaﬁazováni Ïadatelé, kteﬁí jiÏ k pﬁedmûtné nemovitosti
zﬁídili zástavní právo nebo jin˘ obdobn˘ závazek.
Finanãní prostﬁedky vybran˘ Ïadatel ãerpá dle konkrétních
úãelÛ na základû faktur nebo paragonÛ, a to po dobu 6 mûsícÛ.
Po uplynutí této doby zahajuje klient splácení formou mûsíãních
splátek. Po úplném splacení pÛjãky je zaji‰tûn v˘maz zástavního
práva v katastru nemovitostí. O pÛjãku je moÏno Ïádat na více
úãelÛ v jednom termínu. PÛjãku nelze získat opakovanû na jeden úãel u jedné bytové jednotky nebo domu pﬁed splacením
dﬁíve poskytnuté pÛjãky na tento úãel.
BliÏ‰í informace o pÛjãkách z Fondu rozvoje bydlení mohou
obãané získat na Odboru dispozic s majetkem MMB na Malinovského nám. 3 nebo na telefonních ãíslech 542 173 502,
542 173 245 a 542 173 287.
MGR. JI¤Í LAHODA,
VEDOUCÍ ODBORU DISPOZIC S MAJETKEM MMB

PodvodníkÛ, bezohlednû zneuÏívajících dÛvûry star‰ích lidí,
vÏdy bylo, je a nejspí‰ i bude mnoho. Pﬁi ãtení denního tisku
mÛÏe poctiv˘ ãlovûk pouze zaskﬁípat zuby, kdyÏ se dozví o dal‰í
okradené babiãce, která pﬁi‰la o celoÏivotní úspory jen proto, Ïe
chtûla pomoci podvodníkovi vydávajícímu se za ãlovûka v nouzi,
plynaﬁe ãi elektrikáﬁe.
Co se s tím dá dûlat? StráÏníci Odboru prevence Mûstské policie Brno si ﬁadu let kladou tento dotaz a pﬁipravují preventivní
projekty, mající za úkol tûmto pﬁípadÛm zabránit. Montují na
dveﬁe bezpeãnostní ﬁetízky, poﬁádají Senior-akademii a mimo
jiné také uvedli do provozu speciální Senior-linku. Na telefonním ãísle 541 248 844 je moÏno se dotázat, zda pán ãi paní urãitého jména, kter˘m se pﬁedstavili, opravdu pracují na sociálním odboru, vodárnách, plynárnách nebo jin˘ch energetick˘ch
spoleãnostech.
V souvislosti s tímto projektem je také mnoho dÛleÏit˘ch informací uvedeno na webov˘ch stránkách www.mpb.cz/mestskapolicie/prevence, kde je moÏno prostudovat napﬁíklad postup
pracovníkÛ nejrÛznûj‰ích úﬁadÛ, za jejichÏ jméno se podvodníci
ãasto schovávají.
Proto apelujeme na ty z Vás, kteﬁí chtûjí udûlat nûco pro bezpeãí svého Ïivota, zdraví a majetku – nav‰tivte tyto stránky, prostudujte si, jak vypadá správn˘ pracovní postup pﬁíslu‰n˘ch
úﬁedníkÛ ãi ﬁemeslníkÛ, pﬁípadnû se informujte prostﬁednictvím
preventivní informaãní místnosti na Zelném trhu 13, nebo se
pﬁijìte podívat na prÛbûh leto‰ní Senior-akademie, aÈ dáme spoleãn˘mi silami podvodníkÛm co proto.
ODBOR PREVENCE MP BRNO

Mûsto pÛjãí na opravu domu ãi bytu
Byt ãi dÛm si lze opravit za mûstské peníze - a ãasem je vrátit. Mûsto Brno poskytuje vlastníkÛm nemovitostí na území mûsta
Brna pÛjãky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ a bytov˘ch jednotek.
Za tímto úãelem vyhla‰uje prostﬁednictvím Odboru dispozic
s majetkem Magistrátu mûsta Brna dvakrát roãnû v˘bûrové ﬁízení, které je zveﬁejnûno na úﬁedních deskách mûsta a mûstsk˘ch ãástí a na internetové adrese http://www.brno.cz/ (Potﬁebuji si vyﬁídit > Bydlení > Odbor dispozic s majetkem > PÛjãky
z Fondu rozvoje bydlení mûsta Brna).
O pÛjãku, která bude poskytována na jaﬁe 2008, mohou vlastníci nemovitostí poÏádat v termínech od 1. záﬁí do 15. ﬁíjna 2007
a od 1. prosince 2007 do 15. ledna 2008. Îádosti budou pﬁijímány na úﬁadû mûstské ãásti, na jejímÏ území se opravovaná

Slávek Humpolík
osmdesátilet˘
Îije mezi námi v Îabovﬁeskách
a patﬁí mezi ty, na které mÛÏeme
b˘t hrdí. Jaroslav Humpolík, muzikant tûlem i du‰í, ãlen mnoha v˘znamn˘ch umûleck˘ch uskupení.
Narodil se dne 29. 9. 1927
v Brnû- Královû Poli. Cel˘ Ïivot ho
provázela hudba. Hrál a stále
hraje na klarinet a na saxofon.
V zaãátcích svého muzikantského Ïivota hrával s Karlem
Krautgartnerem a ostatními pﬁáteli v Královû Poli, poté následovala éra úãinkování v orchestrech Gustava Broma, Mirko Foreta, p. Dane‰e, Karla Vacka, Richarda Kubernáta, US Army,
p. Maliny, p. Karena a orchestru ALL STAR BAND Karla Krautgartnera. Pût let hrál ve Starobrnûnské 12 a také v Moravance
Jana Slabáka.
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Nejdel‰í angaÏmá Slávka Humpolíka bylo v orchestru âeskoslovenského rozhlasu, kde pÛsobil 35 let a spolupracoval
s dirigentem - taktéÏ Ïabovﬁesk˘m obãanem - Erikem Knirschem. Zde vzniklo 300 jeho sólov˘ch nahrávek na oba hudební nástroje. V oblasti dechové hudby se stal umûleck˘m vedoucím znám˘ch kapel Damboﬁanka, LanÏhotãanka,
ÚsviÈanka, Îadovjáci, ZlaÈanka a Mr Swing. Nechybûl v zaãátcích umûleckého pÛsobení Ládi Kerndla. S klavíristou Mirkem
Hanákem vystupuje dodnes u pﬁíleÏitosti mezinárodních veletrhÛ v hotelu VoronûÏ, ale i v Praze v tak v˘znamn˘ch stáncích
umûní, jako je Îofín ãi Rudolfinum.
Ve stﬁedu 26. záﬁí ve spoleãenském centru v Bystrci oslavil
pan Slávek Humpolík se sv˘mi hudebními pﬁáteli své kulatiny
a dokázal, Ïe na své milované nástroje stále umí.
Pﬁipojujeme se k mnoha gratulantÛm a panu Slávku Humpolíkovi pﬁejeme dlouhá léta s hudbou, ve spoleãnosti muzikantsk˘ch pﬁátel, ve zdraví a v dobré náladû.
IVETA FI·EROVÁ
(S VYUÎITÍM MATERIÁLU P. FRANTI·KA KOLÁ¤E,
MANAÎERA ORCHESTRU MR SWING)

V˘zva k obãanÛm
My, pﬁímí úãastníci 2. svûtové války povaÏujeme za potﬁebné,
aby také v Brnû byl odhalen pomník na‰emu vrchnímu veliteli,
prezidentu Edvardu Bene‰ovi. Chceme mladé generaci pﬁipomínat boj proti nacismu a projevit úctu i hrdost ke v‰em, kteﬁí se
o obnovu svobodné vlasti zaslouÏili. O postavení tohoto pomníku Magistrát mûsta Brna písemnû poÏádala dvû na‰e sdruÏení: âs. obec legionáﬁská s podpisem generála Josefa Hercze
a SdruÏení âs. zahraniãních letcÛ 1939–45 s podpisem generála
Stanislava Hluãky.
ProtoÏe ná‰ poÏadavek nebyl zaãlenûn do projektu „Sochy
pro Brno“, rozhodli jsme se poﬁídit sochu za peníze veﬁejné
sbírky. Chceme odhalit kopii
sochy, která jiÏ stojí pﬁed
âernínsk˘m
palácem
v Praze. Je dílem sochaﬁe
prof. Karla Dvoﬁáka, Ïáka
J. V. Myslbeka a J. ·tursy,
jehoÏ díla patﬁí k národnímu
kulturnímu dûdictví. Sochaﬁ
vytvoﬁil realistické dílo v roce
1947. ZpodobÀuje pﬁem˘‰lejícího státníka s listinou
v ruce v˘stiÏnû a umûlecky
pÛsobivû.
Souãasné vedení mûsta
naplÀuje pﬁíslib souãinnosti
pﬁi v˘bûru trvalého a dÛstojného místa pro postavení pomníku a navrhlo 5 veﬁejn˘ch prostorÛ. Jednání o umístûní probíhá. Pro pﬁípravné a organizaãní práce jsme zaloÏili „V˘bor pro postavení pomníku prezidentu Bene‰ovi“, kter˘ se skládá z delegovan˘ch zástupcÛ
16 obãansk˘ch sdruÏení a spolkÛ a zastupuje tak brnûnskou veﬁejnost. âs. obec legionáﬁská zaloÏila úãet, na kter˘ mÛÏe veﬁejnost vkládat finanãní podporu. Uãinilo tak jiÏ pﬁes 300 spoluobãanÛ, z nichÏ je 37 pﬁím˘ch úãastníkÛ domácího
a zahraniãního odboje, z toho pût generálÛ.
Úãet má ãíslo: 35 – 868 0640 277 / 0100
Postavení pomníku povaÏujeme za vûc ‰iroké veﬁejnosti
a národní hrdosti. Vyz˘váme Vás, abyste se pﬁipojili k na‰im obãanÛm a sv˘m finanãním darem zaslan˘m na tento úãet pﬁispûli
k vybudování pomníku v mûstû Brnû. Dûkujeme Vám za Va‰i
podporu.
PLK. EMIL BOâEK
B¯VAL¯ PILOT 310 STÍHACÍ PERUTù RAF,
P¤EDSEDA V¯BORU PRO POSTAVENÍ POMNÍKU PREZIDENTU BENE·OVI

Uzavírky a zmûny organizace dopravy
v souvislosti s v˘stavbou tunelÛ Dobrovského
v na‰í mûstské ãásti a pﬁilehlém okolí
Milí spoluobãané a motoristé,
po mnohalet˘ch komplikacích byla zahájena dal‰í stavba na
Velkém mûstském okruhu, stavba tunelÛ Dobrovského, která
se velice citelnû dotkne i Ïivota v na‰í mûstské ãásti. BohuÏel
do‰lo k podstatnému zdrÏení zahájení stavby, ãímÏ se stavba
nejen v˘raznû prodraÏila, ale souãasnû bude probíhat za stávajících, mnohem komplikovanûj‰ích a intenzivnûj‰ích dopravních pomûrÛ v mûstû Brnû. Ne v‰ichni jsme si ale vûdomi toho,
jak nesmírnû dÛleÏitá je tato stavba pro dopravu v mûstû Brnû
a v návaznosti i pro ﬁe‰ení dopravních kolapsÛ v Îabovﬁeskách. Stejnû tak si nûkteﬁí neuvûdomují, Ïe vlastní v˘stavbou
dojde k v˘raznému sníÏení v‰ech negativních dopadÛ dopravy
na na‰e pﬁilehlé obytné území. Investor musí splnit poÏadavky
stavebního povolení, které jsou dány normov˘mi a zákonn˘mi
poÏadavky. Pﬁi vlastní kolaudaci stavby pﬁed jejím pﬁedání do
uÏívání navíc musí prokázat splnûní tûchto poÏadavkÛ na základû hygienick˘ch mûﬁení, pﬁípadnû zjednat nápravu, aby
stavba tûmto pﬁedpisÛm vyhovûla.
Obytné plochy a okolní zástavba budou chránûny protihlukov˘mi stûnami, valy a vegetaãními úpravami. Rozsáhlé v˘sadby stromÛ a popínav˘ch rostlin zv˘razní okraje obytn˘ch
ploch a zároveÀ dotvoﬁí návrh celkového stavebního ﬁe‰ení.
V oblasti dojde k roz‰íﬁení zelen˘ch ploch o cca 1,5 ha na úkor
komunikací oproti souãasnému stavu.
Chápejme nutnost omezení provozu, buìme trpûliví a tolerantní k problémÛm v˘stavby, ale kritiãtí k pﬁípadn˘m ne‰varÛm, které mohou stavební ãinnost komplikovat. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe stavba probûhne stejnû nekonfliktnû jako
v˘stavba nedávno do provozu uvedené kﬁiÏovatky v Pisárkách.
Její v˘stavba byla dokonce ukonãena pﬁed plánovan˘m termínem. Proto si také vaÏme i prohlá‰ení dodavatele stavby, kter˘
pﬁes opoÏdûné zahájení v˘stavby pﬁislíbil její ukonãení v pÛvodním termínu - v roce 2011.
Stejnû tak pozitivnû hodnotíme i skuteãnost, Ïe investor
bude v médiích dennû informovat o dopravních opatﬁeních nejen úãastníky mûstské dopravy, ale i tranzitní dopravce, kteﬁí
Brnem pouze projíÏdûjí. Tyto informace a opatﬁení budou
pruÏnû reagovat na poÏadavky stavby. Investor s dodavatelem
stavby poskytnou ve‰keré informace i prostﬁednictvím internetu.
Hlavní zmûny organizace dopravy od 1. 10. 2007:
• témûﬁ po celou dobu v˘stavby bude zaji‰tûn prÛjezd pﬁes
staveni‰tû ve dvou jízdních pruzích, ve stávající stopû ul. Hradecká – Îabovﬁeská, bude zde tedy prÛjezd pro v‰echny druhy
vozidel v obou smûrech. Mezinárodní tah E461 (dálková doprava), bude dopravním znaãením odklonûna pﬁes Kuﬁim
a v mûstû Brnû pﬁes Îidenice
• témûﬁ trvale bude zaji‰tûn v˘jezd z centra mûsta po ulici
Hradecké alespoÀ v jednom jízdním pruhu, vozidla z ulic Îabovﬁesk budou pﬁipojeny kﬁiÏovatkou na ul. Královopolská
• pﬁi pﬁeru‰ení moÏnosti jízdy do centra po ulici Hradecká,
bude doprava odklonûna pﬁedev‰ím po ulici Sportovní a po Palackého tﬁídû
• od 15. 12. 2007 bude moÏné pouÏít propojení na ul. PurkyÀova pﬁes novû vybudovanou mimoúrovÀovou kﬁiÏovatku
v prostoru u Technického muzea
VáÏení spoluobãané,
bûhem v˘stavby tunelÛ Dobrovského budou dopravní
zmûny aktualizovány dle potﬁeb stavby. Informujte se vãas
o dopravních opatﬁeních a svou kázní i Vy napomozte hladkému a rychlému prÛbûhu v˘stavby.
Dûkujeme Vám.
ING. ARCH. VÁCLAV HAVLÍK
VEDOUCÍ SU ÚMâ BRNO-ÎABOV¤ESKY
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Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
Aktuálnû ze Z· nám. Svornosti…
- také na www.zsnsvor.brno.indos.cz
Aãkoliv nov˘ ‰kolní rok, ve kterém nás ãekají stejnû jako
v‰echny ostatní základní ‰koly veliké zmûny v podobû vlastního
·kolního vzdûlávacího programu, u nás s motivaãním názvem
„Rodina – ‰kola – Ïivot“, teprve zaãal, nedá nám, abychom se
je‰tû nevrátili k tomu minulému.
Ve dnech 20.-25. 5. 2007 se na‰i Ïáci zúãastnili poznávacího
zájezdu do Anglie. Nav‰tívili spoustu zajímav˘ch míst na jihu
Anglie, jako pﬁímoﬁské akvárium v Brightonu, exotick˘ královsk˘
palác Royal Pavilion, Denmans Garden, hrad Arundel, pﬁístav
Portsmouth vãetnû
muzea lodí, kde se
jim obzvlá‰tû líbilo.
Stejnû tak je zaujala
cesta trajektem na
ostrov Isle of Wight
a celodenní prohlídka
Lond˘na.
Îáci byli ubytováni
v rodinách, takÏe
mûli moÏnost si
pﬁímo prakticky procviãit a otestovat
svoji znalost anglického jazyka. Zájezd mûl u ÏákÛ úspûch, proto
v prÛbûhu leto‰ního ‰kolního roku hodláme v pﬁípadû zájmu
uspoﬁádat dal‰í. Pokusíme se vybrat jiná, ale urãitû stejnû pûkná
a atraktivní místa tak, aby Ïáci byli zase spokojeni.
Pﬁed prázdninami se závûrem ‰kolního roku pﬁi‰el také ãas
na ‰kolní v˘lety a ‰koly v pﬁírodû.
Vût‰ina tﬁíd se rozjela do blízkého, ale i vzdáleného okolí, aby
si dûti uÏily pobytu na zdravém vzduchu, zasportovaly si, ale
hlavnû proto, aby zcela jiné prostﬁedí vyuÏily ke vzájemnému poznávání a komunikaci.
Skupina dûtí prvního
stupnû se pod vedením
paní uãitelky Manzoorové,
·ãurkeviãové
a S˘korové vydala na
ozdravn˘ pobyt aÏ na
jih Itálie, do malebného
mûsteãka Mattinata na
poloostrovû Gargano.
I kdyÏ poãasí nevy‰lo zrovna tak, jak by mûlo, v‰ichni se vrátili opálení, spokojení
a se spoustou záÏitkÛ.
Vûﬁíme, Ïe se nám i v pﬁí‰tím ‰kolním roce podaﬁí podobné
akce doma i v zahraniãí uskuteãnit.
MGR. MIROSLAV SLÁMA
¤EDITEL ·KOLY

Z· Jana Babáka informuje
V záﬁí zaãal nov˘ ‰kolní rok, ve kterém na‰e ‰kola bude jiÏ
druh˘m rokem vyuãovat podle vlastního ‰kolního vzdûlávacího
programu, a to letos podruhé v 1. a 6. roãníku a poprvé v 2. a 7.
roãníku. Máme náskok pﬁed ostatními ‰kolami ve zku‰enostech
uãitelÛ z vytváﬁení nového vzdûlávacího programu a v jeho realizaci v minulém ‰kolním roce. Nebudu popisovat v‰echny jeho
oblasti. Zmíním se o profilaci ‰koly, kde máme co nabídnout.
Na‰e ‰kola se dlouhodobû zamûﬁuje na roz‰íﬁenou v˘uku cizích jazykÛ a hudební v˘chovy. Není to pouze v˘uka v tûchto
pﬁedmûtech. Kvalitu ‰koly vidím i v tom, Ïe se Ïáci ve ‰kole cítí
dobﬁe, velké procento ÏákÛ se dostane z 5. a 7. roãníku na ví-

celetá gymnázia
a absolventi 9. tﬁíd
jsou témûﬁ v‰ichni
pﬁijati na stﬁední
‰koly, kam se hlásili. A to je zásluha
nejen v˘borného
uãitelského sboru,
ale i pﬁíjemného
prostﬁedí,
které
umí uãitelé s Ïáky
vytvoﬁit.
V novém vzdûlávacím programu nabízíme ÏákÛm podmínky
k v˘uce anglického jazyka a hudební v˘chovy, jaké nenabízí
Ïádná jiná základní ‰kola – v˘borní uãitelé, vybavené odborné
uãebny a zv˘‰ené poãty vyuãovacích hodin.
Anglick˘ jazyk vyuãujeme jiÏ od 1. roãníku na rozdíl od jin˘ch
‰kol, kde s cizím jazykem zaãínají od 3. tﬁídy. Ve 3.–5. roãníku
nabízíme ÏákÛm aÏ 5 vyuãovacích hodin (o 2 hodiny více neÏ
v bûÏn˘ch ‰kolách).
Pro Ïáky 2. stupnû s roz‰íﬁenou v˘ukou jazykÛ umoÏÀujeme
t˘denní ‰kolní pobyt ve Velké Británii a kaÏdoroãnû poﬁádáme t˘denní jazykové soustﬁedûní. Letos se bude konat v ﬁíjnu v Nekoﬁi (Orlické hory), kde Ïáci rozvíjejí svoje jazykové schopnosti
a proÏijí krásné dny v pﬁekrásné pﬁírodû.
Hudební v˘chova se v roz‰íﬁené formû vyuãuje od 1. roãníku
a Ïáci 1. aÏ 9. roãníku zpívají v jednom ze 3 pûveck˘ch sborÛ
nebo hrají na hudební nástroj ve ‰kolním orchestru. Úzce spolupracujeme se ZU· Orchidea, která sídlí v na‰í ‰kole. V‰echny
pûvecké sbory a ‰kolní orchestr také kaÏdoroãnû jezdí na t˘denní soustﬁedûní do Nekoﬁe. Sbory jsou na vynikající úrovni
a úspû‰nû reprezentují na‰i ‰kolu doma i v zahraniãí.
Máte-li zájem o dal‰í informace o na‰í ‰kole, tak nav‰tivte webové schránky www.zsbabak.cz, kde se mÛÏete blíÏe seznámit
s na‰ím vzdûlávacím programem a bohat˘mi aktivitami na‰ich
ÏákÛ.
IVO POKORN¯,
ZÁSTUPCE ¤EDITELE

Vlci roz‰iﬁují své ﬁady
aneb kdo chce s Vlky b˘ti, musí s nimi v˘ti
Jistû nemusím nikomu pﬁedstavovat pion˘rsk˘ oddíl Vlci, kter˘
pÛsobí v Îabovﬁeskách uÏ více neÏ 40 let. Po úspû‰ném letním
táboﬁe a putovním táboﬁe po jiÏních âechách, jsme se opût s vervou pustili do dal‰ího ‰kolního roku. Pro dûti jsme kromû pravidelné celoroãní ãinnosti pﬁipravili jednodenní i vícedenní v˘lety do
pﬁírody, tradiãní i netradiãní hry a sportovní aktivity, rukodûlné
a v˘tvarné dílny, zimní i letní tábory a spoustu dal‰ího. Úplnou novinkou je druÏinka „Vlãátek“, která se bude vûnovat práci s pﬁed‰kolními dûtmi ve vûku 4–7 let. Pﬁihlásit v‰ak mÛÏete i star‰í dûti
– zaãít se dá v kterémkoliv vûku. Pamatujte, Ïe dobrodruÏství neproÏije ten, kdo sedí doma! Dûtem nabízíme smysluplné a aktivní
trávení volného ãasu pod vedením ‰kolen˘ch instruktorÛ. Na‰imi
hlavními v˘chovn˘mi prostﬁedky jsou záÏitky a hra. Pokud vás
na‰e nabídka zaujala, podívejte se na na‰e webové stránky
www.vlcibrno.cz,
nebo za námi
pﬁijìte do na‰í
klubovny na ulici
Kroftova 108.
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DANIELA KABELKOVÁ

Pozvánka na v˘stavu

Salesiánské stﬁedisko mládeÏe

Helena Puch˘ﬁová: „Nálady Vysoãiny“

- 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

Naplno!
V mûsíci záﬁí kromû mnoha pﬁíleÏitostn˘ch akcí, jako napﬁ. tradiãního Sobotního v˘letu, volejbalového turnaje a dal‰ích, probûhl
zápis do více neÏ sta krouÏkÛ. Nyní jiÏ ãinnost v‰ech krouÏkÛ probíhá naplno.
V leto‰ním ‰kolním roce se na‰e nabídka rozrostla o nové aktivity, napﬁ. Tvorba videoklipÛ (práce s fotografií, zvukem, kamera,
stﬁih, projekce), Poãítaãe-internet (vyuÏívání sluÏeb internetu,
tvorba vlastních www stránek), DS team (hry, soutûÏe, ‰ifry), Taneãní (základní kurz tance), Zpívánky (hudební klub pro rodiãe
s dûtmi od 3 let). Stále je je‰tû moÏnost pﬁihlásit se do nûkter˘ch
voln˘ch aktivit. Aktuální seznam nenaplnûn˘ch krouÏkÛ naleznete
na na‰ich webov˘ch stránkách.
V tomto mûsíci se mimo jiné uskuteãní Frassati Cup – fotbalov˘ turnaj salesiánsk˘ch stﬁedisek z celé âR. Na tomto turnaji
budou ho‰i z fotbalového krouÏku stﬁediska bojovat o postup na
XIX. Mezinárodní salesiánské hry mládeÏe. Také jste zváni na
premiéru divadelního pﬁedstavení loutkového divadla BedruÀka
s názvem Eko kolem dokola.
Bûhem podzimních prázdnin zájmové krouÏky neprobíhají. Je
v‰ak moÏnost vyuÏít na‰ich hﬁi‰È a heren (stolní tenis, ‰ipky, kuleãník) a posilovny ke sportování, setkání s pﬁáteli nad spoleãenskou hrou, zkrátka k aktivnímu trávení volného ãasu.
ZA SALESIÁNSKÉ

ST¤EDISKO MLÁDEÎE

RADEK KOMÍNEK
KALENDÁ¤ AKCÍ SALESIÁNSKÉHO ST¤EDISKA V ¤ÍJNU:
1.
6.
6.

zahájení ãinnosti hudebních krouÏkÛ
Misijní kongres dûtí
Frassati Cup – fotbal. turnaj salesiánsk˘ch stﬁedisek
z celé âR
7.
Eko kolem dokola – pﬁedstavení loutkového divadla
8.–12. zápis do Klubu maminek
12.
Páteãní klub: Audiostop
13.
Sobotní v˘let
16.
Klubko: Keramika s Lídou Krãálovou
19.
zaãátek Podzimní hokejbalové ligy
20.
Podzimní burza
25.
Setkání animátorÛ – dobrovolníkÛ
25.–26. Podzimní prázdniny
30.
Klubko: Tvoﬁení z pedigu s Bohunkou Pupalovou
Farní charita Brno-Îabovﬁesky si Vás dovoluje pozvat na

BURZU
podzimního a zimního obleãení (nejen dûtského) a sportovních potﬁeb,
knih, hraãek aj. Pro zpestﬁení sortimentu zde bude probíhat prodej ikon
a nového punãochového zboÏí ãeské v˘roby. Burza se koná ve velkém
sále Salesiánského stﬁediska mládeÏe, Foerstrova 2, Brno

v sobotu 20. ﬁíjna 2007 od 9.00 do 12.00 hod.
Vûci oznaãené ãitelnou cenovkou budou pﬁijímány
v pátek 19. ﬁíjna od 19.00 hod. do 20.00 hod. v sále pod kostelem.
Pro urychlení pﬁíjmu si pﬁi poãtu nabízen˘ch vûcí nad 10 ks pﬁineste
vlastní seznam vûcí. V˘dej penûz a neprodaného zboÏí bude
probíhat od 12.00 do 12.30 hod. (Nejedná o sbûr vûcí pro charitu,
a proto si neprodané vûci pﬁijìte vyzvednout! )
Na Va‰i hojnou úãast se tû‰í Farní charita Brno-Îabovﬁesky

V˘stava se uskuteãní v Galerii „i“, Brno-Îabovﬁesky, Horova 8 ve dnech 22. 10.– 27. 10. 2007 a bude pﬁístupná od
úter˘ do pátku v dobû 10–13 a 14–17.30 hodin, v sobotu
v dobû 10 – 14 hodin.
Slavnostnû bude zahájena v pondûlí 22. ﬁíjna 2007 v 17
hodin. V˘stavu uvede PhDr. Zuzana Ledererová-Protivová,
ver‰e pﬁednese
Ladislav
Lakom˘,dále v kulturním programu
vystoupí Ludmila
ObdrÏálková (viola) a Mgr. Giovanna Spáãilová
(klávesy).
-FI·-

Na‰e jedovaté rostliny
Pﬁi v˘letech za krásami podzimu se ãasto ocitáme v lesích
horsk˘ch a podhorsk˘ch oblastí na‰i zemû, kde se – budeme-li
mít ‰tûstí – mÛÏeme setkat se dnes jiÏ vzácnû se vyskytující andûlikou lékaﬁskou (Archangelika officinalis H.). Tato rostlina má
velmi zajímavou historii. Andûlika je léãivá bylina, které byly –
zvlá‰tû ve stﬁedovûku – pﬁisuzovány ‰ir‰í léãivé schopnosti neÏ
ve skuteãnosti vlastní, a to od bolestí zubÛ aÏ po léãení moru.
O tom, Ïe nûkteré pﬁedstavy o andûlice jako univerzálním léku
pﬁe‰ly aÏ do dne‰ní doby, svûdãí snaha o její vyuÏívání pﬁi léãbû
rakoviny. Klinické zkou‰ky v‰ak bohuÏel prokázaly, Ïe tato nadûje byla lichá. Univerzální lék na v‰echny lidské neduhy patrnû
neexistuje.
Pﬁedstavy o andûlice jako o v‰eléku i skuteãnost, Ïe byla
souãástí rÛzn˘ch magick˘ch obﬁadÛ zpÛsobily, Ïe se tato kdysi
hojná rostlina ve volné pﬁírodû vyskytuje velmi vzácnû a její sporadick˘ v˘skyt je vázán jen na nûkterá chránûná území.
Angelika je dvou- i víceletá bylina. Ve vzrÛstu dosahuje v˘‰ky
i pﬁes dva metry. Ze silného a dutého, tmavohnûdû zbarveného
a vrásãitého oddenku vyrÛstá nûkolik siln˘ch vertikálních koﬁenÛ. V prvním roce z tûchto
koﬁenÛ vyrÛstají aÏ pÛl metru
dlouhé listy s mohutn˘mi pochvami. Teprve v dal‰ích letech se tvoﬁí kvûtní lodyhy, na
jejichÏ koncích jsou polokulovité okolíky, sloÏené ze zelenavû bíl˘ch nebo Ïlut˘ch
kvítkÛ. Plodem je oválná naÏloutle zbarvená dvounaÏka.
Celá rostlina, av‰ak hlavnû
oddenky, koﬁeny a dvounaÏky,
obsahují ﬁadu fyziologicky
úãinn˘ch látek, jako silice, kumariny, hoﬁãiny a tﬁísloviny. Její
furokumarinové deriváty pﬁi
styku s pokoÏkou vyvolávají fotosenzibilaci (zv˘‰enou citlivost na svûtlo), coÏ se projevuje zarudnutím pokoÏky, otoky a tvorbou puch˘ﬁÛ. Tyto nepﬁíjemné dÛsledky styku s rostlinou pozdûji vût‰inou samy odeznívají.
U alergikÛ je v‰ak vût‰inou po dotyku nutné co nejrychleji vyhledat lékaﬁe. Pﬁi poÏití vyvolává angelika podráÏdûní ledvin.
Vzhledem k tomu, Ïe tato rostlina je vyuÏívána ve farmacii
a pﬁi v˘robû lékÛ, b˘vá angelika také pûstována jako polní kultura. Její sbûr a dal‰í zpracování se v‰ak ﬁídí pﬁísn˘mi pravidly
a její dal‰í zpracování je odbornû sloÏitou záleÏitostí. VyuÏívání
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angeliky v lidovém léãitelství v Ïádném pﬁípadû nelze doporuãit,
zejména vzhledem k obtíÏné kalibraci (dávkování) úãinn˘ch látek, protoÏe jejich obsah se velmi li‰í podle stanovi‰tû, roãní
doby sbûru, poãasí atd. Také její pûstování tﬁeba na zahrádce
vzhledem k jejím popsan˘m vlastnostem dÛraznû nedoporuãuji.
ING. GUSTAN ZÁVODSK¯, CSC

CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
VáÏení rodiãe, milé dûti i v leto‰ním ‰kolním roce jsme pro
Vás pﬁichystali nabídku krouÏkÛ a vzdûlávacích aktivit. Vybírat
mÛÏete z krouÏkÛ pro dûti i dospûlé:
keramick˘ch, v˘tvarn˘ch, hudebních (flétna, klavír,
housle), jazykov˘ch (Aj, N), pﬁírodovûdn˘ch, rodiãÛ s dûtmi
– Medvídek a Sluníãko, pﬁíprava k pﬁijímacím zkou‰kám z âj
a M ãi novinky Zvonek – klub pro náctileté.
Ze vzdûlávacích aktivit nabízíme kurz Sluneãnice aneb plánujete návrat do zamûstnání?
Podrobnou nabídku najdete na www.ddmhelceletova.cz.

AÈ se dítû doma nenudí…
Chcete, aby Vá‰ mal˘ potomek trávil ãas smysluplnû?
Chcete, aby jeho mimo‰kolní ãinnost byla pestrá a zajímavá, aby
ho to prostû bavilo? Chcete, aby dítû jezdilo na tábory, ale také
se nauãilo lyÏovat, chodilo do pﬁírody a jezdilo na kole? Kluci
i holky by si po ‰kole mûli kopnout do balónu ãi odpálit basebalov˘ míãek, a kdyÏ je ‰karedû mÛÏou tﬁeba v˘tvarnû tvoﬁit, hrát
deskové hry a pﬁipravovat se na pobyt v pﬁírodû.
Nabízíme Vám a Va‰im dûtem právû takové pestré vyuÏití
volného ãasu. Nevychováváme z dítûte ‰piãkového cyklistu, lyÏaﬁe ani hráãe basebalu, ani umûlce ãi vûdce, ale chceme, aby
proÏilo dobrodruÏné dûtství, nauãilo se samostatnosti, ale i ohleduplnosti a t˘mové práci, aby sportovalo, hrálo si, tvoﬁilo, zpívalo, ale i zkoumalo a bádalo.
A kdo jsme? Tradiãní brnûnská dûtská organizace s 35letou
tradicí. Jmenujeme se Zemûpisná spoleãnost Morava a najdete
nás na Pekárenské 4a (zastávka Grohova). Nabíráme dûti od 6
do 10 let a mÛÏete nás kontaktovat na zsmorava@post.cz, nebo
volejte na 608 827 169 (Adam Dob‰ík).
Více o na‰í ãinnosti se dozvíte z internetov˘ch stránek
www.zsmorava.cz.

Osm mûsícÛ existence APZ
Agentura podporovaného zamûstnávání, projekt Ligy za
práva vozíãkáﬁÛ, o. s. zaãala poskytovat své sluÏby v lednu roku
2007. Podporuje zamûstnavatele, kteﬁí zﬁídí nové pracovní místo
pro ãlovûka se zdravotním postiÏením. V takovém pﬁípadû mají
moÏnost vyuÏít sluÏeb agentury, která nabízí zprostﬁedkování
kontaktu s vhodn˘mi kandidáty, pomoc s úpravou pracovi‰tû ãi
stanovením náplnû práce a v neposlední ﬁadû také úhradu 75 %
mzdov˘ch nákladÛ na zamûstnance po dobu 6–9 mûsícÛ.
Agentura pomáhá také klientÛm se zdravotním postiÏením,
kteﬁí si hledají zamûstnání v okresech Brno-venkov a Brnomûsto. Tûm nabízí individuální konzultace, spolupráci pﬁi sestavení Ïivotopisu, prÛvodního dopisu, telefonické a e-mailové kontaktování zamûstnavatele, pracovní asistenci, PC kurz.
Projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem
a státním rozpoãtem âeské republiky, v‰echny nabízené sluÏby
jsou pro klienty i zamûstnavatele zdarma.
A jaké jsou v˘sledky ãinnosti agentury za 8 mûsícÛ existence? Její pracovníci spolupracovali s 28 klienty a probûhla
jednání s 34 zamûstnavateli. Podaﬁilo se vytvoﬁit 13 nov˘ch pra-

covních míst pro osoby se zdravotním postiÏením. Jedná se
napﬁ. o pozice administrativní pracovnice, recepãní, technika,
fundraisera a nûkolik míst dûlníkÛ v kartonáÏní v˘robû.
Jste-li zamûstnavatel, kter˘ zvaÏuje zamûstnávání osob se
zdravotním postiÏením nebo osoba se zdravotním postiÏením,
která si hledá práci, kontaktujte nás. Rádi vám poradíme.
AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMùSTNÁVÁNÍ
LIGA ZA PRÁVA VOZÍâKÁ¤Ò, O. S., KOUNICOVA 42, 602 00 BRNO
TEL. 541 249 175-6, MOBIL: 774 120 112-3, 777 010 335
WWW.LIGAVOZIC.CZ, JOB@LIGAVOZIC.CZ

Collegium pro vita creante, o.s.
Vrázova 17b, 616 00 Brno
tel: 549 249 894, 775 383 735
zve dûti a jejich rodiãe na své programy
v novém ‰kolním roce 2007/2008.
I. Hudební kluby
• Fouklátka - hudební pﬁípravka urãená pro dûti od 4 let, které si
rády zpívají a chtûjí se s kamarády uãit nové písniãky, rytmické
hry a pískání na malou flétnu. Vedou KAMILA PAVONIâOVÁ
(736 685 206) a ELI·KA MUSILOVÁ (732 388 045). âtvrtek
16.00–17.00 hod.
• Flétniãky - hudební klub pro dûti od 5 let vûnovan˘ skupinové
hﬁe na flétniãku, zpívání a rytmizování. Vede ELI·KA MUSILOVÁ
(732 388 045). âtvrtek 17.00–18.00 hod.
• Pidipi‰tík - hudební klub pro dûti od 6 let vûnovan˘ skupinové
hﬁe na sopránovou flétnu, zpívání, rytmizování a uãení not. Vede
KAMILA PAVONIâOVÁ (736 685 206). Pondûlí 16.15–17.15
hod.
II. Taneãní kluby (v˘razov˘ tanec)
• Sedmikrásky - taneãní klub pro dûti od 3 let, které se chtûjí
spolu s kamarády uãit nové písniãky, ﬁíkadla a taneãky. âtvrtek
14.00–15.00 hod.
• Pampeli‰ky - taneãní klub pro dûti od 6 let, které rády tanãí.
âtvrtek 16.00–17.00 hod.
• Vûtﬁice a Kﬁepãice - taneãní klub pro v‰echny ve vûku 12 – 14
let, zab˘vající se v˘razov˘m tancem, taneãními hrami a improvizacemi. âtvrtek 17.00–18.00 hod. Vede DAGMAR AUGUSTOVÁ
(775 383 735). Místo konání: Gymnastick˘ sál KD Rubín, Makovského nám. 3.
III. V˘tvarné a rukodûlné kluby
• Hrájo - v˘tvarn˘ a tvoﬁiv˘ klub pro dûti od 5 do 7 let. Vede MARIE PAVONIâOVÁ (736 259 701). Úter˘ 17.00–18.30 hod.
• Text˘lek - rukodûlné tvoﬁení pro dívky od 9 let (háãkování, náramky, batika, korálky…). Vede PETRA KUROWSKÁ (606 719
099). Pátek 14.00–15.30 hod.
IV. Individuální nástrojová v˘uka – flétna, klavír
Informace: MARTINA KOMÍNKOVÁ (tel. 724 031 306)
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Taneãní konzervatoﬁ Brno, Nejedlého 3, 638 00 Brno
poﬁádá

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ve dnech
9. 11. 2007 od 15.00 do 18.00 hod.
10. 11. 2007 od 9.00 do 12.00 hod.
Pﬁihlá‰ky ke studiu se pﬁijímají do 30. listopadu 2007 od
dûtí z pát˘ch tﬁíd Z·.
BliÏ‰í informace na webov˘ch stránkách na‰eho
zﬁizovatele Jihomoravského kraje.

Svoz nebezpeãn˘ch sloÏek odpadu
V minulém vydání zpravodaje jsme Vás upozornili na mobilní
svoz nebezpeãn˘ch sloÏek odpadu, kter˘ se v Îabovﬁeskách
uskuteãní v ﬁíjnu t.r. Harmonogram svozu je téÏ zveﬁejnûn na internetov˘ch stránkách MâÎ: www.brno.cz/zabovresky, sekce
Úﬁední deska - Dlouhodobá sdûlení.

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

Pro úplnost dodáváme v˘ãet v‰eho, co spadá do oblasti
nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu:
- syntetické motorové, pﬁevodové a mazací oleje, - topn˘ olej
a motorová nafta, - motorov˘ benzín, - jiné olejové emulze, obaly obsahující zbytky nebezpeãn˘ch látek nebo tûmito látkami
zneãi‰tûné, - absorpãní ãinidla, filtraãní materiály, - laboratorní
chemikálie a jejich smûsi, - asfaltové smûsi obsahující dehet, jiné izolaãní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpeãné
látky, - rozpou‰tûdla, - kyseliny, - zásady, - fotochemikálie, - pesticidy, - záﬁivky a v˘bojky, - zaﬁízení obsahující chlorfluoruhlovodíky - ledniãky, - olej a tuk, - barvy, lepidla a pryskyﬁice, - detergenty, odma‰Èovací pﬁípravky, - baterie a akumulátory (olovûné
a nikl-kadmiové autobaterie), - baterie - tuÏkové, ploché a knoflíkové baterie, - vyﬁazená elektronická zaﬁízení - televizory, poãítaãové monitory, tiskárny.

¤ÍJEN 2007
MONOLOGY VAGÍNY
hrají: Dá‰a Bláhová, Anna Polívková a Mí‰a Sajlerová
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti.

8. 10. 2007
19.30 hod.

HANA ZAGOROVÁ a PETR REZEK
Koncertní vystoupení spolu se smí‰en˘m sborem
a skupinou Milo‰e Nopa.

9. 10. 2007
18.00 hod.

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

10. 10. 2007 SWINGOVÉ VEâERY v Rubínku s Gabrielou Koãí
19.30 hod.
& Jazz Company
Gabriela Koãí patﬁí mezi nejv˘raznûj‰í tváﬁe brnûnské
hudební scény a spolu se sv˘m otcem a dnes i spoluhráãem Güntrem Koãím jsou zárukou kvalitního
hudebního záÏitku.
Koná se v Rubínku - PoznaÀská 10, Brno-Îabovﬁesky

BC. MILO· ADAM
REFERÁT ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
V·EOBECNÉHO ODBORU

Program kina LUCERNA na ¤ÍJEN 2007
1.10.
1.10.-3.10.
1.10.-3.10.
4.-7.10.
4.-7.10.
6.-7.10.
6.-7.10.
8.10.
8.-9.10.
8.-10.10.
10.10.
11.-14.10.
11.-17.10.
12.10.
13.-14.10.
13.-15.10.
15.-17.10.
18.-23.10.
24.10.
19.10.
20.-21.10
24.10.
25.-29.10.
30.-31.10.
25.-26.10.
27.-28.10.
27.-29.10.
29.-31.10.

4. 10. 2007
19.30 hod.

16.15 VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
18.15 IRINA PALM
Belgie/VB – tragikomedie
20.30 OKAMÎIK ZLOMU
USA – drama
18.15 BOÎSK¯ EVAN
USA – komedie
20.30 EDITH PIAF
Francie – Ïivotopisn˘/hudební
14.15 SIMPSONOVI VE FILMU
USA, ã.d. – anim. komedie
16.00 OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE âR – komedie/drama
15.30 OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE âR – komedie/drama
17.45 BABEL
USA/Mex. – drama
20.30 TAJNOSTI
âR – drama
18.15 NEBOHÁ PANÍ POMSTA
J. Korea – drama
17.45 KO¤ENÍ ÎIVOTA
USA – komedie
20.00 INLAND EMPIRE
USA – drama
16.00 DIVOKÉ VLNY
USA, ã.d. – anim. komedie
14.00 DIVOKÉ VLNY
USA, ã.d. – anim. komedie
15.45 KRÁLOVNA
VB – drama
18.00 VENU·E
VB – milostná komedie
18.15 a 20.30 MEDVÍDEK
âR – komedie
16.15 a 20.30 MEDVÍDEK
âR – komedie
16.00 RATATOUILLE
USA, ã.d. – anim. komedie
14.00 RATATOUILLE
USA, ã.d. – anim. komedie
18.15 SVùTLA V SOUMRAKU
Finsko – drama
15.45 HVùZDN¯ PRACH
USA, ã.d. – sci-fi
18.00 HVùZDN¯ PRACH
USA, ã.d. – sci-fi
18.15 VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
14.00 SPLÁCHNUTEJ
USA, ã.d. – anim. komedie
18.15 TEN VEâER
USA – drama
20.30 MÒJ VÒDCE
Nûm. – ‰okující komedie

15. 10. 2007 THE BACKWARDS - The Beatles revival
19.30 hod.
Nejlep‰í Betles revivalová kapela u nás se vám opût
po roce pﬁedstaví v Brnû, v rámci svého THE BACKWARDS TOUR 2007
16. 10. 2007 DRUHÁ TRÁVA - koncert
19.30 hod.
18. 10. 2007 Dr. RADIM UZEL - Sexualilta ve 3. tisíciletí
19.30 hod.
Zábavn˘ poﬁad nejznámûj‰ího sexuologa u nás
25. 10. 2007 RADO·INSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - Stvorenie sveta
19.30 hod.
Nejnovût‰í hra RND!
hrají: Stanislav ·tepka, Csongor Kassai/Richard Felix, Lenka Barilíková/SoÀa Norisová, Mojmír Caban
a dal‰í
30. 10. 2007 Z PERU DO POLYNÉSIE
18.00 hod.
Autor písnû Tesknû huãí Niagara Eduard INGRI·
podnikl dvû cesty z Peru, ze zemû InkÛ, aÏ do Polynésie na voru Kantuta I. a Kantuta II - pﬁedná‰ka
vdovy po tomto svûtoznámém cestovateli Niny Ingri‰ové
Koná se v Rubínku - PoznaÀská 10, Brno-Îabovﬁesky

Pﬁipravujeme:
1. 11. 2007

VÁCLAV NECKÁ¤ a BACILY
Zmûna programu vyhrazena.

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

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

Sobû‰ická Mulda
V nedûli 14. ﬁíjna 2007 se opût po roce koná závod horsk˘ch
kol Pell’s Sobû‰ická Mulda 2007. Pro závodníky je pﬁipraveno
nûkolik zajímav˘ch tratí: nároãná traÈ po nezpevnûn˘ch cestiãkách pro dospûlé star‰í osmnácti let 15 km nebo 30 km, lehãí

traÈ rÛzn˘ch délek po nezpevnûn˘ch cestiãkách pro mládeÏ
v rÛzn˘ch vûkov˘ch kategoriích (10–17 let). Souãasnû probíhá
i Velo Hanák Muldiãka 2007 - závod dûtí 4–9 let na kolech v terénu. Ve‰keré informace najdete na www.czex.cz/mulda
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Pﬁi akcích pro veﬁejnost vystupují i rÛzná kontaktní zvíﬁata, napﬁíklad lamy ãi agamy
Foto Martin Braczek

Akce v ZOO Brno v ﬁíjnu 2007
6. 10. 2007 u pﬁíleÏitosti celosvûtového dne zvíﬁat pﬁipravila Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ PODZIMNÍ ZOOTROFEJ - SOUTùÎNÍ STEZKU PRO NÁV·TùVNÍKY
Doba konání: 10.00–16.00 hod.
SoutûÏní listy budou pﬁipraveny na vstupní pokladnû do ZOO
a vyplnûné listy se budou vhazovat do pﬁipravené schránky
u expozice Tygﬁí skály. Jména vylosovan˘ch v˘hercÛ budou
uvedena na webov˘ch stránkách Zoo Brno.
6. 10. 2007 URBAN CENTRUM BRNO, Stará radnice, Meãová 5 v dobû od 13.00 do 16.00 ODPOLEDNE SE
ZVÍ¤ÁTKY ZE ZOO BRNO
(nosál PéÈa pﬁedstaví v˘ukové a jiné programy brnûnské ZOO
pro dûti). Vstup voln˘.
6. 10. 2007 âesk˘ svaz chovatelÛ – klub chovatelÛ morãat
poﬁádá v zoologické zahradû CELOSTÁTNÍ V¯STAVU
U·LECHTIL¯CH MORâAT
Zaãátek akce 9.00 hod., konec 16.00 hod. - správní budova
zoologické zahrady
Vstup: vstupenka do ZOO je souãasnû vstupenkou na v˘stavu.

ská ãást BTF – drobné soutûÏe a dûtské dopravní hﬁi‰tû. Pomocí
zábavn˘ch testÛ, omalovánek a hlavnû praktick˘mi jízdami na
dopravním hﬁi‰ti budou stráÏníci Mûstské policie Brno pomáhat
dûtem pﬁi nácviku základÛ bezpeãného chování v silniãním provozu. Dûtem, které kolo nemají nebo se na nûm nemohou do LuÏánek dopravit, stráÏníci kolo zapÛjãí, stejnû jako cyklistickou
pﬁilbu. KolobûÏky a trojkolky vezmûte sebou. V doprovodném
programu si také mÛÏete zacviãit s hudbou.
Cílem humanitární akce BTF je získat prostﬁedky na podporu
v˘zkumu léãby rakoviny a pﬁedat poselství stateãného mladého
ãlovûka – Terryho Foxe dále, zejména mlad˘m lidem. Svou
úãastí a dobrovoln˘m pﬁíspûvkem tuto humanitární akci podpoﬁíte. V âR se prostﬁedky shromaÏìují u âeské sportovní, a.s.
Bûhy Terryho Foxe, ã.ú. 800042444/2700 (peníze lze zasílat celoroãnû).
Zveme vás na v‰echny na‰e akce. Pﬁijìte si zacviãit, zasportovat, pobavit se a pﬁispût na dobrou vûc.
Tû‰íme se.

Lipka - ‰kolské zaﬁízení pro environmentální vzdûlávání,
Brno, Lipová 20, tel.: 543 211 264, www.lipka.cz

„KOULELO SE, KOULELO...“
21. 10. 2007 od 14.00 do 18.30 hodin
Srdeãnû zveme v‰echny malé i velké dûti a jejich rodiãe na
Lipku, která bude tentokrát provonûná jablíãky. Budeme je krájet, su‰it, mo‰tovat a ochutnávat. MÛÏete se tû‰it na soutûÏ
o nejkrásnûj‰í, nejvoÀavûj‰í a nejchutnûj‰í jablíãko a JabloÀovou pohádku. S sebou si pﬁineste pﬁezÛvky, 60 Kã a jedno jablíãko do soutûÏe. Na shledanou se tû‰í pracovníci Lipky.
Kde nás najdete: ulice Lipová 20, spojení: tram 1 - zast. Lipová, tel.: 543 211 264.
MGR. JI¤Í NE·POR, PEDAGOG
Kulturní dÛm RUBÍN, Makovského nám. 3,
tel.: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz

10. 10. URBAN CENTRUM BRNO, Stará radnice, Meãová 5,
17.00 hod. pﬁedná‰ka pro veﬁejnost GENEREL ROZVOJE
ZOO BRNO – jeho v˘znam a vyuÏití v praxi, pﬁedná‰í autor generelu V. Danda, ﬁeditel ZOO MVDr. Hovorka, Ph.D. a dal‰í.
Vstup voln˘.

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci ﬁíjnu 2007
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

20. 10. 2007 URBAN CENTRUM BRNO, Stará radnice, Meãová 5, 13.00–16.00 hod. ZÁCHRANA OHROÎEN¯CH ÎIVOâICHÒ – zajímavé obrázky z madagaskarské pﬁírody, setkání s dal‰ími zvíﬁátky se ZOO Brno. Vstup voln˘.

Kanárské ostrovy
Mgr. Martin Bûlock˘
pﬁedná‰ka se nekoná
pﬁedná‰ka se nekoná
Irsko - megalitické památky staré kultury RNDr. Alena Îákovská
Cestování po libereckém kraji
Mgr. Jaromír Procházka
Pﬁedná‰ky se konají vÏdy v pondûlí od 16.30 do 18.00 hod.

Brnûnské Dny pro zdraví a SOKOL

V˘stava sukulentÛ

I letos se brnûnské sokolské Ïupy Jana Máchala a Dr. Jindry
Vaníãka zapojí do projektu Magistrátu mûsta Brna pro ‰irokou
veﬁejnost „Brno – zdravé mûsto“, a to hned nûkolika akcemi:
ABY ZÁDA NEBOLELA - stﬁeda 3. ﬁíjna, 8.00–12.00 hod
v tûlocviãnû „Lidovka“ T. J. Sokola Brno I, Kounicova 20/22. Cviãitelé poradí v‰em zájemcÛm (ãlenÛm i neãlenÛm Sokola) jak
posílit a protáhnout svalstvo, aby nepﬁi‰ly, popﬁípadû ode‰ly
zdravotní problémy zpÛsobené svalovou disbalancí. Pﬁijìte kdykoliv bûhem dopoledne, vstup zdarma, cviãební úbor sebou.
FIT SENIO¤I - ãtvrtek 4. ﬁíjna, 8.00–12. 00 hod v hale T. J.
Sokola Brno I, Kounicova 20/22. Cviãení pro v‰echny, kteﬁí si
chtûjí protáhnout své tûlo pod odborn˘m vedením cviãitelÛ a vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ. Vstup voln˘, cviãební úbor.
BùH TERRYHO FOXE (BTF) - sobota 6. ﬁíjna, 9–12 hod, LuÏáneck˘ park. TraÈ dlouhou 1 600 m nebo 600 m lze absolvovat
jak˘mkoliv zpÛsobem (bûh, chÛze, jogging, kolo, invalidní vozík,
koleãkové brusle, kolobûÏka, i v koãárku). Bûh je nesoutûÏní,
pro v‰echny bez omezení vûku. Pro dûti je opût pﬁipravena dût-

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin. V˘stava se
koná na netradiãním místû v Brnû-Bystrci, v Zahradním
centru âTY¤LÍSTEK, (vedle OBI, tramvaje ã. 1, 3 a 11, zastávka Kamenolom, pro automobilisty velké parkovi‰tû pﬁed
OBI).
Otevﬁeno bude od
25. 10. do 11. 11. 2007
dennû od 10 do 18
hodin.
Vystaveno bude kolem 200 exponátÛ.
Rostliny jsou sesazeny
v kamenn˘ch a keramick˘ch objektech roztodivn˘ch tvarÛ. Celkem se mezi exponáty
vyskytuje kolem tisícovky druhÛ sukulentÛ.
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ROSNIâKA
Vás zve k pﬁíjemnému posezení v intimním prostﬁedí
Otevﬁeno St-So od 18.30 hod.

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

„Podzim je snad nejkrásnûj‰í období v roce. Doba, kdy ze sebe pﬁíroda vydá to nejkrásnûj‰í, co v sobû
ukr˘vá“. - uvádí ve své kníÏce florista
Petr Matu‰ka. Jak tuto my‰lenku dokázal pﬁevést do skuteãnosti, se mÛÏete pﬁesvûdãit v jeho kvûtináﬁství na
Horovû 69 v Brnû-Îabovﬁeskách.
Otevﬁeno je pondûlí-pátek od 8 do 18
hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin.

Jana Neãase 1
Telefon: 549 240 160, 605 710 291

KURZY ALFA
Srdeãnû Vás zveme na cyklus neformálních setkání jako úvodu
do kﬁesÈanského pohledu na Ïivot.
Kurzy jsou zdarma a v Îabovﬁeskách probíhají v Rubínku
(PoznaÀská 10) vÏdy v pondûlí od 18.00 hodin.
Souãástí kaÏdého veãera je spoleãná veãeﬁe, pﬁedná‰ka a otevﬁená diskuse
na dané téma s prostorem pro jakékoliv dotazy.
Více informací a rezervace na www.kurzyalfa.cz

·kolní jídelna DJ s.r.o., Plovdivská 8, Brno-Îabovﬁesky

pﬁijme na pln˘ úvazek

vyuãenou kuchaﬁku s praxí

MASÁÎE A EPILACE - KOSMETIKA - V¯KLAD Z KARET
KADE¤NICTVÍ - INFRASAUNA - PEDIKÚRA - SOLARIUM

Kontakt: 549 216 085, od 8.00 do 14.00 hod.

ÎABOV¤ESKY, MUâEDNICKÁ 26 • TEL.: 541 210 388, 603 424 401

V¯UKA ANGLIâTINY v Îabovﬁeskách

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

individuální i malé skupiny • zku‰ená lektorka
pﬁíprava k maturitû a zkou‰kám na V·

volejte tel.: 549 241 550

www.sweb.cz/studiomacon

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

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

Info na tel. ã.: 602 779 220

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

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

www.cupakdomdilna.cz

·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

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

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

opravy staroÏitného nábytku
P¤ÍJEM INZERCE
PRINT-TYPIA, spol. s r. o., Cejl 823/21a, 602 00 Brno,
tel.: 545 211 426, tel./fax: 545 211 505, e-mail: printdtp@rzone.cz

C U PÁ K

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

STAROÎITNOSTI BAZAR

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

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

NĚKTERÉ SÁZKY SE NEVYPLÁCEJÍ

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

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

Váš autorizovaný
prodejce vozů Škoda:

www.skoda-auto.cz

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

BRNO

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.

