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Dovolujeme si Vás pozvat na

SPOLEâENSK¯ PLES
Zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky
v pátek 8. února 2008 v prostorách KD Rubín.
Zaãátek v 19.30 hodin.
K tanci a poslechu hraje SW Band
V programu vystoupí:

taneãní klub Orel Telnice
Elastic show Boba Divílka

Tombola
Srdeãnû zvou poﬁadatelé

VáÏení sousedé.
Je‰tû nedávno blikala magická svûtélka vánoãních stromkÛ
a my pro své nejbliÏ‰í vybírali malé dárky a pﬁekvapení. Je‰tû
nedávno cinkaly ãí‰e ‰ampaÀského a my v‰ichni si navzájem
pﬁáli v‰echno nejlep‰í do nového roku. Je‰tû nedávno... a najednou je to zavátá historie, kterou pﬁekotn˘ sled událostí zasypává dal‰ími záÏitky. Bylo to nedávno, kdy si dva zamilovaní
ﬁekli své ANO, a najednou je to ‰edesát let. Diamantová svatba
- to je rekapitulace naplnûní spoleãného lidského Ïivota. Je‰tû
nedávno... a my s úctou jdeme blahopﬁát k doÏit˘m st˘m narozeninám na‰í Ïabovﬁeské oslavenkyni.
Pou‰tím si ohranou gramofonovou desku, ze které hlas zpûvaãky notuje „ãas je bûÏec dlouh˘m krokem, nikdy pokoj nedá
si, ãas je bûÏec dlouh˘m krokem za kaÏdého poãasí...“
Dvû deci ãerveného vína, teplo v kamnech, nostalgická nálada - to pﬁece patﬁí k zimní zataÏené obloze a k dlouh˘m zimním nocím. Stejnû jako tepl˘ kabát, ãepice a rukavice...

Pod tepl˘ kabát je nejlépe obléknout si plesové ‰aty nebo
spoleãensk˘ kost˘mek, pánové samozﬁejmû oblek. Letos to
bude vázanka nebo mot˘lek?
Nejlépe svoje spoleãenské ‰aty uplatníte v pátek 8. února
2008 v 19.30 hod. v kulturním domû Rubín na Spoleãenském plese Zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky.
Jste srdeãnû v‰ichni zváni, tak nezapomeÀte pﬁijít. Bude zábava, tanec, tombola a v pﬁíjemné atmosféﬁe opût zjistíme, Ïe
ná‰ Ïabovﬁesk˘ ples je ten nejlep‰í.
Mûsíc únor v‰ak není jen ãasem plesÛ a spoleãensk˘ch setkání. V únoru také slavíme svátek sv. Valent˘na. Je to sice svátek importovan˘, a proto lidmi mnohdy odsuzovan˘, ale já si ﬁíkám - proã ne. Jen více takov˘ch svátkÛ, které k sobû lidi
pﬁibliÏují. Podle legendy byl sv. Valent˘n knûzem, kter˘ Ïil v dobách krutého císaﬁe Klaudia II. Císaﬁ potﬁeboval silnou armádu
a jelikoÏ vojákem se v té dobû mohl stát jen svobodn˘ muÏ, za-

kázal v‰echny sÀatky. Sv. Valent˘n v‰ak i pﬁes toto pﬁísné naﬁízení dál oddával mladé zamilované páry. Svou neposlu‰nost
a víru v lásku zaplatil Ïivotem.
Dnes uÏ nám Ïádná totalitní morálka nenaﬁizuje, které
svátky a jak˘m zpÛsobem musíme povinnû slavit. Je to jen na
nás, jestli svátek sv. Valent˘na pﬁejdeme bez pov‰imnutí ãi
nûkomu blízkému dáme najevo svou lásku. Já bych se pﬁimlouval za to druhé - co víc mÛÏe ãlovûk ãlovûku dát? VÏdyÈ
za ni posel lásky a vûrnosti sv. Valent˘n poloÏil Ïivot.
Mûjme se rádi - a nejen 14. února.
VÁ· STAROSTA

Vzácné jubileum
Sobota 5. ledna byla slavnostním dnem pro manÏele Jiﬁinu a Miloslava Sovadinovy, kteﬁí za pﬁítomnosti sv˘ch dûtí, vnouãat i ‰ir‰í
rodiny oslavili Diamantovou svatbu. V projevu k váÏen˘m jubilantÛm starosta Îabovﬁesk Mgr.
Ale‰ Kvapil vyjádﬁil úctu a obdiv ke vztahu, kter˘ ve vzájemné lásce, toleranci a porozumûní trvá jiÏ 60 let.
Pﬁipomnûl také prestiÏní postavení jubilanta pana JUDr.
Miloslava Sovadiny, kter˘
svÛj profesní Ïivot zakonãil ve
funkci kvestora brnûnského
Vysokého uãení technického
a ocenil i vûrnost manÏelÛ
Sovadinov˘ch Îabovﬁeskám,
kteﬁí zde Ïijí po témûﬁ
v‰echna dlouhá léta manÏelství. Je‰tû jednou srdeãnû
blahopﬁejeme!
IVETA FI·EROVÁ,
SBOR PRO OBâANSKÉ

tost poznat v obﬁadní
síni, kdy jsme jejich
poãetné potomstvo
slavnostnû vítali do Ïivota a byl to skuteãn˘
záÏitek nejen pro nû,
ale i pro nás a ostatní
pﬁítomné rodiãe, kteﬁí
jen v úÏasu hledûli na
to krásné „nadûlení“.
Aby tûch náhod nebylo málo, tak jednou
z maminek onûch
trojãat je na‰e kolegynû Zorka Kﬁenková, a tak máme informace o tom „jak se
Ïije s trojãaty“ tak ﬁíkajíc z první ruky. Tu
spoustu kaÏdodenních úkonÛ, tﬁeba jen
veãerní koupání tﬁí miminek, to si asi málokdo dovede pﬁedstavit. AlespoÀ malou,
Trojãata Kﬁenkova
av‰ak nepostradatelnou pomocí je kaÏdodenní nûkolikahodinová pﬁítomnost asistentky
z Peãovatelské sluÏby Îabovﬁesky, jejíÏ sluÏba je rodinám trojãat
poskytována zdarma do ãtyﬁ let vûku dûtí.
Milí Moniko, Krist˘nko, Milo‰ku Kﬁenkovi a Haniãko, Gito a Edo
Kﬁivánkovi, aÈ se Vám na svûtû a v Îabovﬁeskách líbí a Vám rodiãe,
je‰tû jednou pﬁejeme hodnû síly, trpûlivosti a radostn˘ch chvil s Va‰imi dûtmi a drÏíme palce!
IVETA FI·EROVÁ
SBOR PRO OBâANSKÉ ZÁLEÎITOSTI

ZÁLEÎITOSTI

Zápis dûtí do Ïabovﬁesk˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol
Tak to tu je‰tû nebylo
Narození trojãat rozhodnû není bûÏn˘m jevem a v Îabovﬁeskách
se v jednom jediném roce narodila hned dvoje!!! V lednu 2007 se
manÏelÛm Kﬁenkov˘m narodili dvû holãiãky a jeden kluk - Monika,
Krist˘na a Milo‰. Tﬁetího ﬁíjna pak pﬁi‰li na
svût
sourozenci
Hana, Gita a Eduard
Kﬁivánkovi. Od tiskové mluvãí Fakultní
nemocnice Brno, pod
kterou spadají dvû
porodnická pracovi‰tû
(porodnice Bohunice
a Obilní trh) jsme získali pﬁesné údaje poãtu porodÛ trojãat za
poslední roky v tûchto
dvou
porodnicích.
V roce 2005 to byly tﬁi
pﬁípady, v roce 2006
dva a v roce 2007 se
na Obilním trhu narodila trojãata ãtyﬁikrát,
z toho ve dvou pﬁípadech maminkám ze
Îabovﬁesk.
Obû zmínûné roTrojãata Kﬁivánkova
diny jsme mûli pﬁíleÏi-

V˘dej Ïádostí o pﬁijetí:

26. 2. 2008 8.00–12.00 hodin
27. 2. 2008 14.00–16.00 hodin

Pﬁíjem Ïádostí o pﬁijetí:

11. 3. 2008 8.00–12.00 hodin
12. 3. 2008 14.00–16.00 hodin.

Adresy a zamûﬁení jednotliv˘ch mateﬁsk˘ch ‰kol:
• M· Fanderlíkova 9a:
krouÏek v˘tvarn˘, v˘uka hry na flétnu, v˘uka angliãtiny, prevence
vad ﬁeãi
• M· nám. Svornosti 8:
krouÏek keramiky, speciální tﬁída pro dûti s vadami ﬁeãi, edukativnû-stimulaãní skupiny pro dûti (poruchy uãení), sportovní zamûﬁení
• M· Plovdivská 6:
krouÏek keramiky, v˘uka hry na flétnu, v˘uka angliãtiny, prevence
vad ﬁeãi
• M· ÎiÏkova 57:
krouÏek v˘tvarn˘, krouÏek keramick˘, krouÏek sportovní
• M· Gabriely Preissové:
krouÏek country tancÛ, v˘uka hry na flétnu, krouÏek keramiky,
prevence vad ﬁeãi
V‰echny na‰e ‰kolky zaji‰Èují v˘uku plavání a ‰koly v pﬁírodû.
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Dûtsk˘ domov Dagmar v Brnû-Îabovﬁeskách hledá
ekonomku na poloviãní úvazek na dobu urãitou
do 30. 6. 2008. Nástup ihned.
Informace na tel. 541 212 627
nebo e-mail: info@dddagmar.cz

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ

Seznam neudrÏovan˘ch místních komunikací
v Mâ Brno-Îabovﬁesky v zimním období

Informace z 27. jednání Rady MâÎ
konaného dne 9. ledna 2008
Rada:
• souhlasila s pronájmem ãásti pozemku p.ã. 76/1, ost. plocha
o v˘m. 474 m2 âeskému zahrádkáﬁskému svazu ZO Brno-Bráfova
z úrovnû Statutárního mûsta Brna
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 285/53, zast. plocha o v˘m.
18 m2 na dobu neurãitou
• souhlasila s vyjmutím pozemku p.ã. 5348/19, orná pÛda o v˘m.
163 m2 z nájemní smlouvy stávajících nájemcÛ a s uzavﬁením nájemní smlouvy na pronájem ãásti pozemku p.ã. 6104/2, ost. plocha
o v˘m. 32 m2 a pozemku p.ã. 6115, ost. plocha o v˘m. 87 m2 na
dobu neurãitou
• souhlasila s pﬁijetím daru ve v˘‰i vloÏené investice do stavebních
úprav, elektroinstalaãních prací a oprav nebytového prostoru
v domû Minská 36 a s uzavﬁením darovací smlouvy mezi MâÎ a firmou VALMONT CR, spol. s r.o. - nájemcem nebytového prostoru
• souhlasila s uzavﬁením dodatku ã. 1 k nájemní smlouvû s firmou
VALMONT CR, spol. s r.o. na zmûnu z doby neurãité na dobu urãitou na základû darovací smlouvy
• revokovala usnesení 23. jednání ze dne 7. 11. 2007 a vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za pouÏití
§ 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 6, Vychodilova 9
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 62, VoronûÏská 6
• vzala na vûdomí, Ïe byly splnûny podmínky ust. § 708 o.z. za pouÏití § 706 o.z. pro pﬁechod nájmu bytu ã. 4, Mozolky 51
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 19, Pod
Ka‰tany 24 a bytu ã. 23, Schwaigrova 27
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 6, Pod Ka‰tany 9 a bytu ã. 5, Dulánek 2
• souhlasila ve smyslu ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 6, Fanderlíkova 9 a bytu ã. 5, nám. 28. ﬁíjna 11
• souhlasila s prodlouÏením doby trvání smlouvy o pronájmu domovních kotelen, v˘mûníkov˘ch, boilerov˘ch a hydroforních stanic
o dal‰ích 5 let, t.j. na dobu urãitou s úãinností od 1. 6. 2008 do
31. 5. 2013
• souhlasila s pronájmem pozemku p.ã. 2809, zahrada o v˘m. 296
m2 na dobu neurãitou
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 10/2007
• schválila dodatek ã. 1 Smlouvy o pronájmu salonku v Rubínku
Církvi bratrské v roce 2008
• schválila pronájem salonku v Rubínku Sboru kﬁesÈanského spoleãenství v roce 2008
• schválila pronájem sálu v KD Rubín T· Dagmar
• vzala na vûdomí návrh komise Ïivotního prostﬁedí na zákaz jízdy
motorov˘ch vozidel nad 6,5 t v pátek od 16 hodin do nedûle 21 hodin v okolí stavby VMO na území MâÎ a doporuãení zﬁízení odstavn˘ch parkovi‰È pﬁed vjezdy do mûsta a uloÏila odboru v‰eobecnému MâÎ zaslat usnesení komise Ïivotního prostﬁedí
námûstku primátora M. Anderovi

X. zasedání Zastupitelstva MâÎ
konané 17. ledna 2008

• vozovky - Pﬁíkrá
• parkovi‰tû (vãetnû pﬁíjezdov˘ch komunikací):
Horova pod VMO, Foerstrova pod b˘val˘mi jeslemi, Korejská x Jindﬁichova, Luãní u domu ã. 32, Záhﬁebská u domu ã. 5, Vychodilova u
domu ã. 12, Foerstrova u domu ã. 17, Fanderlíkova (za samoobsluhou), Pﬁívrat x Makovského námûstí, Stránského,
Jindﬁichova za domy ã. 6 a 8, Vychodilova u domu ã. 8, Záhﬁebská
naproti domÛm ã. 8, 10, 12, Korejská k ul. Klímovû, Mozolky u Makovského nám., Sochorova, Vychodilova u domu ã. 10, Jindﬁichova
naproti domu ã. 5, Kroftova naproti domu ã. 80,
Korejská u Perly, ·umavská x Veveﬁí, Vychodilova u smyãky MHD,
PoznaÀská u domu ã. 10, VoronûÏská u domu ã. 9, Spojovací,
Chlubnova
• chodníky:
spojovací chodník u dûtského hﬁi‰tû Fanderlíkova, chodník v proluce
Luãní-Horova, spojovací chodník u dûtského hﬁi‰tû Luãní, spojovací
chodník v parãíku Maniãky
BC. MILO· ADAM
ÚSEK ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Místní poplatek za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem
VáÏení spoluobãané mûsta Brna!
V roce 2008 na základû rozhodnutí Zastupitelstva mûsta Brna zÛstává i nadále zaveden místní poplatek, jehoÏ v˘‰e ãiní 500 Kã
na poplatníka a splatnost poplatku je k 31. 5. 2008.
Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které
jsou pﬁihlá‰eny k trvalému pobytu na území mûsta Brna. Správcem
poplatku je pro v‰echny osoby hlá‰ené k trvalému pobytu v Brnû
Odbor Ïivotního prostﬁedí MMB, od. poplatku za komunální odpad.
Osvobozeny od místního poplatku jsou:
– od 1. 1. 2003 fyzické osoby vlastnící stavbu urãenou k individuální rekreaci v Brnû, a to od poplatku vztahujícího se k této
stavbû,
– od 1. 1. 2003 fyzické osoby pﬁihlá‰ené k trvalému pobytu na
adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2.
– od 1. 1. 2004 tﬁetí a dal‰í nezaopatﬁen˘ sourozenec do 15 let,
za splnûní tûchto kriterií:
– nejménû tﬁi sourozenci jsou nezaopatﬁení a Ïijí ve spoleãné domácnosti,
– zákonn˘ zástupce doloÏí ve lhÛtû dle obecnû závazné vyhlá‰ky
podepsané ãestné prohlá‰ení o nezaopatﬁenosti dûtí
Dal‰í informace získáte
– osobnû na oddûlení správy poplatku za komunální odpad Odboru Ïivotního prostﬁedí v 9. poschodí v˘‰kové budovy A, ·umavská
33, v úﬁedních dnech pondûlí, stﬁeda: 8.00-17.00 hod. a pátek: 8.0012.00 hod.,
– telefonicky 542 174 301, 542 174 304, 542 174 305,
– písemnû na adrese Odboru Ïivotního prostﬁedí Magistrátu
mûsta Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo e-mailem na
odpady@brno.cz
ING. JI¤Í NùMEC
VEDOUCÍ ODDùLENÍ SPRÁVY POPLATKU

Zastupitelstvo:
1. Souhlasilo a doporuãilo zmûnu ÚPmB za úãelem pﬁemístûní
areálu Sbûrného stﬁediska Sochorova takto: plocha ostatní mûstské zelenû pﬁi ul. Bráfova bude zamûnûna za plochu technické infrastruktury, v‰e na parcelách p.ã. 72/1 a p.ã. 72/2.
2. Souhlasilo s prodejem pozemku p.ã. 1084/17, zast. plocha o v˘m.
19 m2 z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
3. Souhlasilo s prodejem pozemku p.ã. 1084/19, zast. plocha o v˘m.
19 m2 z úrovnû Statutárního mûsta Brna.
(Q)

Tﬁídûní odpadÛ v mûstû Brnû
Kolem tﬁídûní odpadÛ v mûstû Brnû stále kolují nejasnosti. V ulicích bûÏnû najdete kontejnery na papír (modré), na barevné a bílé
sklo (zelené a bílé) a na PET lahve (Ïluté). Do kontejnerÛ na PET
lahve patﬁí skuteãnû jen známé plastové láhve od nápojÛ. Ostatní
plast, napﬁ. kelímky od jogurtÛ, igelitové ta‰ky ãi lahve od ‰ampónÛ,
se v Brnû netﬁídí, protoÏe Brno zatím nemá dotﬁíìovací linku ani následného odbûratele. Tyto plasty, kromû PVC a polystyrenu, kter˘
patﬁí do sbûrn˘ch surovin, tedy patﬁí do smûsného odpadu.
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Na jiÏ nepouÏívané obleãení ãi jin˘ textil jsou v ulicích taktéÏ kontejnery nebo ho mÛÏete pﬁedat Charitû, která koncem kaÏdého mûsíce provádí sbûr na 5. nástupi‰ti vlakového nádraÏí. Rozpisy termínÛ a podrobnosti najdete na www.charitabrno.cz.
Ostatní odpad do popelnic nepatﬁí a je nutné ho odvést do sbûrn˘ch stﬁedisek. Patﬁí sem nebezpeãn˘ odpad (zbytky barev, ﬁedidel,
laky na vlasy apod.), objemn˘ odpad (nábytek, koberce apod.), stavební materiál (suÈ apod.), elektrozaﬁízení podléhající bezplatnému
zpûtnému odbûru, elektroodpad (neúplné elektrospotﬁebiãe) a kovy.
Zvlá‰È je vhodné tﬁídit na v˘robu nároãn˘ hliník, kter˘ lze donést do
na‰í Ekologické poradny Veronica. Seznam sbûrn˘ch stﬁedisek najdete na internetov˘ch stránkách www.sako.cz nebo si mÛÏete zavolat na jejich zelenou telefonní linku 800 139 139. Mûsto Brno provozuje internetovou stránku www.brno.cz/tridime, kde lze v digitální
mapû po zadání ulice nalézt pro Vás nejbliÏ‰í kontejnery na tﬁídûn˘
odpad.
S dotazy a pﬁipomínkami se mÛÏete obracet na na‰i Ekologickou poradnu Veronica, Panská 9 – tel.: 542 422 750, nebo veronica@veronica.cz, www.veronica.cz.
LUCIE NOVÁKOVÁ, EI VERONICA, TEL. 542 422 757
Stanovisko redakce k této problematice otiskneme v pﬁí‰tím ãísle ÎZ.

Informace úﬁadu
odbor finanãní

Rozpoãet Mûstské ãásti
Brno-Îabovﬁesky na rok 2008
Zastupitelstvo Mâ Brno-Îabovﬁesky na svém IX. zasedání dne
13. 12. 2007 schválilo rozpoãet Mâ Brno-Îabovﬁesky na rok 2008,
vãetnû bytového hospodáﬁství a tvorby a pouÏití Sociálního fondu.
Rozpoãet byl projednán Radou Mâ dne 5. 12. 2007 a finanãním v˘borem dne 10. 12. 2007.
Rozpoãet je schválen vyrovnan˘ v celkové v˘‰i 106.357 tis. Kã.
Vlastní pﬁíjmy na‰í mûstské ãásti zÛstávají v úrovni roku 2007. Ve
v˘dajové ãásti rozpoãtu jsou zahrnuty v˘daje na provoz základních
a mateﬁsk˘ch ‰kol a ‰kolních jídelen, jejichÏ zﬁizovatelem je na‰e
mûstská ãást. V roce 2008 poãítáme se zv˘‰en˘mi v˘daji na ãi‰tûní
a údrÏbu místních komunikací a údrÏbu veﬁejné zelenû. Dále jsou
v rozpoãtu zahrnuty v˘daje na provoz Kulturního domu Rubín, Domu
spolkov˘ch aktivit Rubínek a mobilní ledové plochy v rekreaãní zónû
Svratecké údolí.
Ve schváleném rozpoãtu nejsou zahrnuty v˘daje na sociální
dávky. Tyto v˘daje budou zaﬁazeny do rozpoãtu v prÛbûhu roku
2008 dle rozhodnutí KÚ JmK.

P¤ÍJMY

108.993

financování
zapojení zÛstatku ZBÚ
splátky dlouhodob˘ch pÛjãek

1.000
- 3.636

P¤ÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

106 357

v tis.Kã

V¯DAJE:

rozpoãet 2008

komunikace
z toho
- opravy a udrÏování
- ãi‰tûní komunikací
- kamerov˘ systém - investice

6.200
200
5.600
400

mateﬁské ‰koly
základní ‰koly
‰kolní stravování
ostatní ‰kolská zaﬁízení - budova Plovdivská

4.510
9.550
2.850
1.610

KD Rubín a DSA Rubínek
KD Rubín - investice - stavby
místní noviny

3.466
4.000
530

sbor pro obãanské záleÏitosti
z toho: - dary

280
170

sport. zaﬁízení v majetku obce (kluzi‰tû)
vyuÏití volného ãasu dûtí
bytové hospodáﬁství - rekonstrukce obecních domÛ
údrÏba zelenû, hydrovrt
likvidace nelegálních skládek
peãovatelská sluÏba
poÏární ochrana
zastupitelské orgány
ãinnost místní správy
z toho: - dary
daÀ z pﬁíjmu za obce
platby penûÏním ústavÛm - poplatky, úroky
poji‰tûní obecního majetku

V¯DAJE CELKEM

1.142
320
20.000
4.220
115
17.272
20
3.710
25.817
260
50
570
125

106.357
ING. LENKA UVAROVÁ
VEDOUCÍ FINANâNÍHO ODBORU

P¤ÍJMY:
Vlastní rozpoãtové pﬁíjmy
z toho: - poplatek ze psÛ
- správní poplatky
- v˘herní automaty
- popl. z veﬁej. prostranství
- odvod 6% v˘tûÏku z VHP

v tis.Kã

rozpoãet 2008
25.028
780
1.400
1.400
1.400
1.060

daÀ z podnikání za obce

4.290

dotace ze státního rozpoãtu
- státní správa
- ‰kolství

9.817
7.160
2.657

dotace z Magistrátu mûsta Brna
- úãelová - peãovatelská sluÏba - provozní
- neúãelová

49.271
10.909
38.362

pﬁevody z fondÛ hospodáﬁské ãinnosti
- rekonstrukce bytov˘ch domÛ, investice

20.587

Pomoc seniorÛm
Svazu dÛchodcÛ âR, Mûstská organizace Brno, je obãanské
sdruÏení poskytující sluÏby seniorÛm a obãanÛm tûlesnû postiÏen˘m. Od poãátku roku 2008 je na kontaktní adrese zﬁízena sluÏba
BEZPLATNÉ FINANâNÍ PORADNY pro tûlesenû postiÏené obãany
- nositele prÛkazu ZTP a ZTP-P a pro seniory.
FINANâNÍ PORADNA SJEDNÁVÁ SLEVY:
- na poji‰tûní nemovitosti a domácnosti (sleva 10-20%)
- na zákonné a havarijní poji‰tûní mot.vozidel (sleva 10-20%)
- na elektrickou energii (sleva pﬁi roãním vyúãtování 4-6%)
- na benzin a naftu u vybran˘ch ãerpacích stanic (sleva 0,50
hal/litr)
- na sluÏby vybraného mobilního operátora (sleva 30-40%)
- na dodávku plynu (od bﬁezna 2008-dosud v jednání).
Finanãní poradna je v provozu v Brnû, Bûhounská 17 kaÏdé úter˘
od 13-16 hod. Informace, odbornou konzultaci je moÏné sjednat pﬁedem na tel. 545 575 257, mobil 721 344 323 (pracovnice finanãní
poradny) nebo na adrese: svaz.duchodcu.brno@seznam.cz.
JI¤INA SATORIOVÁ, MÍSTOP¤EDSEDKYNù
MùSTSKÉ ORGANIZACE SVAZU DÒCHODCÒ âR
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Klub dÛchodcÛ obnovuje ãinnost
Klub dÛchodcÛ v Brnû-Îabovﬁeskách, po obnovení své ãinnosti,
uskuteãní dne 26. února 2008 od 1600 hod. v Rubínku (PoznaÀská 10) besedu s vedoucí peãovatelské sluÏby v Îabovﬁeskách. V
druhé ãásti besedy bude podána informace o ãinnosti Svazu dÛchodcÛ âR pﬁed 7. sjezdem, kter˘ se bude konat na podzim leto‰ního roku.
ZVE V¯BOR KLUBU DÒCHODCÒ V BRNù-ÎABOV¤ESKÁCH.

v 10.30 hodin, odpoledne ve 12.00 a 14.00 hodin. Cena za vstupenku ãiní 20,- Kã. Dûti do 15 let a lidé se ZTP zdarma.
Slavnostní zaãátek oslavy Mezinárodního dne prÛvodcÛ je
v 10.30 hodin na nádvoﬁí Staré radnice.
Více informací o celé akci získáte od 11. 2. 2008 na
www.ticbrno.cz, na tel. ã. 542 211 090, 542 221 450 nebo osobnû
na poboãkách TIC mûsta Brna.

Otevíráme vãelaﬁsk˘ krouÏek
Mûstská policie informuje
VáÏení obãané,
po ãase se na stránkách zpravodaje vracíme k prezentaci práce
a aktuálních problémÛ spojen˘ch s v˘konem sluÏby stráÏníkÛ revíru
Tábor v rámci Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky.
Chtûl bych zde uvádût nejen statistické v˘sledky, ale i dal‰í oblasti ãinnosti stráÏníkÛ tak, aby si kaÏd˘ mohl udûlat co nejkomplexnûj‰í pﬁedstavu o práci Mûstské policie. Mnozí nás ji vnímají jen jako
sloÏku ﬁe‰ící ‰patné parkování a pod. Je v‰ak nesporn˘m faktem, Ïe
v rámci napﬁ. obãanského souÏití a veﬁejného poﬁádku jiÏ bylo pomoÏeno mnohému z obyvatel mûsta. Abychom v‰ak zmínûnou ãást
na‰í práce je‰tû zlep‰ili a pomûr této ãinnosti k tolik nepopulární dopravní problematice zv˘‰ili, je nutná zpûtná vazba od obãanÛ mûstské ãásti, neboÈ na mnohé se upozorní se zpoÏdûním a ﬁe‰ení následku je pak mnohem problematiãtûj‰í nebo i draÏ‰í.
Sebekvalitnûj‰í hlídkovou ãinností stráÏníkÛ nemÛÏeme podchytit
ve‰keré události protiprávního charakteru, se kter˘mi se moÏná
potkáváte.
Pro úplnost je‰tû uvádíme kontakty na sluÏebnu revíru Tábor
Mûstské policie Brno, na kter˘ch je moÏno oznámit ãi sdûlit jak˘koliv problém t˘kající se veﬁejného poﬁádku. Vãasnost oznámení mÛÏe
pﬁispût ke zji‰tûní pachatelÛ pﬁestupkÛ ãi trestn˘ch ãinÛ nebo úsporám penûz obãanÛ a mûstské ãásti, odvrácením moÏného daleko
vût‰ího následku. Nabízíme také moÏnost tímto veﬁejn˘m zpÛsobem
odpovídat na pﬁípadné dotazy.
Telefony na stálou sluÏbu: sluÏebna 541 212 706, tísÀová linka
(zdarma) 156. RovnûÏ je moÏné pﬁípadná zji‰tûní, oznámení, poznatky obãanÛ sdûlit písemnû na adrese sluÏebny - Horova 28b,
616 00 Brno, e-mail vedení revíru petr.boucek@mpb.cz
Na závûr bych Vás chtûl seznámit s v˘sledky ãinnosti stráÏníkÛ
revíru a pﬁípadÛ zji‰tûn˘ch a ﬁe‰en˘ch v Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky v mûsíci prosinci 2007. Bûhem tohoto mûsíce na‰i stráÏníci
v celkem 566 pﬁípadech kontrolovali místa se zv˘‰en˘m v˘skytem
protiprávního jednání. Celkem bylo ﬁe‰eno 28 pﬁestupkÛ ve veﬁejném poﬁádku zji‰tûn˘ch stráÏníky (obãanské souÏití, krádeÏe, alkohol u mládeÏe, psi), 85 pﬁestupkÛ v dopravû, 93 pﬁijat˘ch a ﬁe‰en˘ch
oznámení obãanÛ (zejména stíÏnosti na naru‰ování veﬁejného poﬁádku a obãanského souÏití).
PETR BOUâEK
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REVÍRU TÁBOR

Základní organizace âeského svazu vãelaﬁÛ Îabovﬁesky
s pÛsobností v Mûstsk˘ch ãástech Bystrc, Jundrov, Komín,
Kníniãky, Îabovﬁesky a Îebûtín zakládá vãelaﬁsk˘ krouÏek.
Nabízí dûtem ze základních ‰kol zajímavé vyuÏití jejich volného ãasu. V krouÏku se dûti seznámí se Ïivotem a prací vãel
i s jejich produkty, vyprodukují si svÛj med, vosk i propolis,
získají praktické dovednosti a svÛj voln˘ ãas vyuÏijí pﬁi smysluplné ãinnosti ve zdravém prostﬁedí Brnûnské pﬁehrady.
Ve‰keré náklady na vybavení a provoz krouÏku hradí vãelaﬁi.
Jedinou podmínkou pro ãlenství v krouÏku je potvrzení, Ïe dítû není
alergické na vãelí bodnutí. Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe na‰e vãely
jsou mírné, je v‰ak pravdûpodobnost vãelího bodnutí velmi malá.
SchÛzky budou probíhat v odpoledních hodinách, vÏdy po dohodû a se souhlasem rodiãÛ. Úãast na schÛzkách bude evidovaná,
nebude v‰ak povinná. Vedení krouÏku se ujal autor tohoto pﬁíspûvku, vãelaﬁ-uãitel s dlouholetou zku‰eností Ing. Antonín Pavlíãek,
Kroftova 60, Brno-Îabovﬁesky. Zájemci jej mohou kontaktovat na
tel. 604 506 344 nebo antonin.pavlicek@seznam.cz

Vlãí pólo
V sobotu 19. 1. 2008 poﬁádal ná‰ oddíl 17. PTO Vlci z Mûstské
ãásti Brno-Îabovﬁesky velk˘ turnaj ve vodním pólu pro v‰echny
ostatní oddíly Pion˘ru z Brna. Akce se uskuteãnila ve ‰kolním bazénu na Z· Jasanová v sousedním Jundrovû. Zúãastnilo se témûﬁ
200 dûtí z celého Brna a v‰echny si uÏily vodních hrátek a sportovní atmosféry. V silné konkurenci se dokonce ná‰ t˘m v kategorii rádci probojoval aÏ na první místo! Chtûla bych zde je‰tû jednou,
a to veﬁejnû, podûkovat v‰em vedoucím a instruktorÛm z na‰eho
oddílu za to, Ïe se tato akce tolik vydaﬁila, organizaãnû zvládla
a dûtem i jejich vedoucím se líbila. V‰ichni z na‰eho organizaãního
t˘mu na pﬁípravû intenzívnû pracovali uÏ od ﬁíjna a vedle toho je‰tû
zvládali pﬁipravovat schÛzky a v˘pravy pro na‰e malé Vlky.
DANKA KABELKOVÁ,
ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ

CVâ JabloÀka,

Brnûnská oslava Mezinárodního dne prÛvodcÛ

Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz

Brnûnské kulturní centrum ve spolupráci s Asociací prÛvodcÛ âR pﬁipravuje k oslavû Mezinárodního dne prÛvodcÛ na
nedûli 24. února speciální prohlídky mûsta Brna.
Na tento den je pﬁipraveno nûkolik specifick˘ch okruhÛ: dûtsk˘
okruh (mapuje stﬁed mûsta - Stará radnice, Nová radnice, Katedrála
sv. Petra a Pavla, Zeln˘ trh, Kapucínsk˘ klá‰ter, nám. Svobody, kostel sv. Jakuba), okruh po památkách v centru mûsta (m.j. i zpﬁístupnûní bûÏnû nepﬁístupn˘ch objektÛ - Nová radnice, kostel sv. Tomá‰e,
âerven˘ kostel, Opatství na Starém Brnû) a velk˘ okruh (pû‰ky
i MHD - Husovice, Îidenice, Zábrdovice - zpﬁístupnûní místních kostelÛ) a také bezbariérov˘ okruh (nádvoﬁí Staré radnice, Meãová, Starobrnûnská, Petrov, Denisovy sady, Zeln˘ trh, Masarykova, nám.
Svobody - za úãasti asistentÛ).
Na kaÏd˘ okruh bude v prodeji 50 vstupenek, které budou k dostání od 11. 2. 2008 v poboãkách TIC na ul. Radnická 8 a NádraÏní
8. Zbylé vstupenky lze zakoupit v den konání akce na nádvoﬁí Staré
radnice vÏdy pÛl hodiny pﬁed zaãátkem prohlídek - dopoledne

nabízí: volná místa v krouÏcích na druhé pololetí: keramika dûti
nebo rodiãe s dûtmi, v˘tvarn˘ krouÏek pro dûti, Sluníãko – klub pro
maminky s dûtmi.
TÁBORY - pﬁímûstsk˘ tábor o jarních prázdninách 18.-22. 2.
vÏdy 9-15 hodin, cena 600,- Kã/t˘den. Letní pﬁímûstsk˘ tábor 30.
6.-4. 7. v dobû od 9 do 15 hodin, cena 600,-/t˘den a 25. 8.-29. 8.
pﬁímûstsk˘ s hravou angliãtinou, cena 800,- Kã/t˘den, letní pobytové pro dûti od 1. tﬁídy v Selském dvoﬁe na Vysoãinû, ubytování
v penzionu, strava 5x dennû – 10. 8.-16. 8. s hravou angliãtinou,
16. 8.-22. 8. pﬁírodovûdn˘ (hry a v˘lety po okolí), cena bude upﬁesnûna. Informace pí. âáslavová (604 932 340). Letní tábory v Orlick˘ch horách: v˘tvarn˘ tábor pro dospûlé 23. 6.-28. 6., tvoﬁivé pro
rodiãe s dûtmi 30. 6.-4. 7. a 28. 7.-1. 8. Podrobnosti sledujte na
www.ddmhelceletova.cz.
20. 3. Velikonoãní dílna – 9-12 hodin, Budeme zdobit vajíãka,
plést z proutí a tvoﬁit velikonoãní ozdoby, pﬁíspûvek na materiál:
50,-Kã, s sebou pﬁezÛvky a vyfouknutá vejce.
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V˘uka ve Vídni

Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
- dÛm dûtí a mládeÏe Brno-Îabovﬁesky

Stejnû jako vloni, i letos mûli na‰i Ïáci moÏnost projít se pﬁedvánoãní Vídní.
V prvním prosincovém t˘dnu jsme pro nû zorganizovaly pﬁírodovûdnû vlastivûdnou exkurzi do hlavního mûsta na‰ich jiÏních
sousedÛ. Chtûly jsme tak ÏákÛm zpﬁíjemnit a zpestﬁit uãivo tûchto
pro v‰echny ne zrovna nejmilej‰ích pﬁedmûtÛ.

Foerstrova 2, 616 00 Brno-Îabovﬁesky,
tel./fax 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz

Spolupráce Stﬁediska mládeÏe
a Leteckého ústavu VUT
V Salesiánském stﬁedisku mládeÏe pracují letos jiÏ tﬁi krouÏky –
zaãáteãníci, mírnû pokroãilí a pokroãilí. Chlapci staví své modely, létají s nimi jak pro radost, tak i na soutûÏích, kde dosahují vynikajících v˘sledkÛ na okresních a krajsk˘ch pﬁeborech ÏákÛ, rovnûÏ i na
Mistrovství âR ÏákÛ ãi mezinárodní soutûÏi OPENSCALE.
Av‰ak nejen to. Chlapci získávají také teoretické znalosti z matematiky, fyziky, meteorologie a hlavnû z aerodynamiky. LoÀsk˘ roãník
byl zavr‰en aerodynamick˘mi mûﬁeními rÛzn˘ch kﬁídel na kluzácích
v hale. Byly získány zcela nové v˘sledky v oblastech nízk˘ch Re (pﬁi
mal˘ch rychlostech
a
rozmûrech),
které zatím nikde
ve svûtû nebyly
publikovány.
Na
zpracování tûchto
mûﬁení, poãítaãové
simulaci a pﬁípadn˘ch
aplikacích
spolupracujeme
s Leteck˘m ústavem VUT Brno. Tam by v pﬁí‰tím roce mûla b˘t zadána doktorandská práce navazující na na‰e mûﬁení.
Optimálním v˘sledkem by pak bylo vyuÏití napﬁ. pro miniaturní
prÛzkumné letouny urãené ‰tábÛm armád apod. Jist˘ zájem o dal‰í
informace byl od rÛzn˘ch subjektÛ z Japonska a USA jiÏ pﬁi publikování minul˘ch mûﬁení.
Je tﬁeba pochválit v‰echny ãleny krouÏku, kteﬁí dali svá kﬁídla
k dispozici na tato mûﬁení, zvlá‰tû pak ale ty, kteﬁí aktivnû pomáhali
pﬁi vlastním mûﬁení – Jan Sekyra, ·imon GrÛza, Josef Mach a Luká‰ Bur‰ík.
ING L. KOUTN¯,
VEDOUCÍ LETECKOMODELÁ¤SK¯CH KROUÎKÒ

Akce Salesiánského stﬁediska mládeÏe v únoru:
1.
pololetní prázdniny – zavﬁeno
5.
Masopust v Klubu maminek
9.
Sobotní v˘let
12.
Klubko – Alternativní péãe o dítû
15.-17. Hry bez hranic
18.-22. Jarní prázdniny – zavﬁeno
24.
Romeo a Julie – divadlo BedruÀka

Kromû architektonick˘ch
skvostÛ
rakouské metropole jako Stephansdom,
Hofburg, Parlament ãi vídeÀská
radnice,
páÈáci ze Svornosti
zavítali
také do pﬁírodovûdného muzea.
Na závûr, za odmûnu, si pro‰li tradiãní vídeÀské vánoãní trhy.
Náv‰tûva Vídnû ÏákÛm pﬁipomnûla historii tohoto b˘valého
habsburského sídla a také je pﬁíjemnû naladila na nadcházející vánoãní prázdniny.
MGR. OLGA MANZOOROVÁ,
ING. DRAHA ·âURKEVIâOVÁ

Anglické vánoãní pﬁedstavení
na Z· Jana Babáka

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
Aktuálnû ze Z· nám. Svornosti …
- také na www.zsnsvor.brno.indos.cz
Na‰e ‰kola jiÏ nûkolik let soutûÏí ve sbûru starého papíru a textilu, a snaÏí se tak alespoÀ ãásteãnû nauãit Ïáky tﬁídit odpad a vyuÏít v praxi to, co se uãí v ekologické v˘chovû.
Letos jsme se pﬁihlásili do sbûrové soutûÏe „Sbíráme s panem
Popelou“, kterou i tento ‰kolní rok vyhlásila spoleãnost A.S.A..
V t˘dnu od 29. 10. do 2. 11. 2007 Ïáci ‰koly nasbírali 5740 kg
starého papíru, coÏ je dvakrát více neÏ vloni. Nejlépe se umístily
tﬁídy 2. B a 7. B.
Dûkujeme touto cestou i rodiãÛm a prarodiãÛm, kteﬁí dûtem se
sbûrem pomáhali. Vzhledem k v˘bornému v˘sledku budeme celou
akci na jaﬁe opakovat.
MGR. MILOSLAVA ·MERDOVÁ

„We wish you a Merry Christmas“ popﬁály dûti sv˘m rodiãÛm ve
ãtvrtek pﬁed vánoãními svátky. Letos jiÏ potﬁetí poﬁádala na‰e základní ‰kola pohádkové vystoupení v angliãtinû. Dûti ze 3. a 5. tﬁíd
zahrály krat‰í pohádky ãi ﬁíkánky. Star‰í Ïáci si troufli na del‰í
scénky, pohádky ve ver‰ích nebo seznámili diváky s tradiãními
svátky v anglicky mluvících zemích.
Pﬁedstavení bylo o to dojemnûj‰í, Ïe bylo opût spojeno s charitativní akcí. Dobrovolné pﬁíspûvky rodiãÛ a ÏákÛ vûnuje kaÏdoroãnû
na‰e ‰kola Z· a M· integrované na Kociánce.
O ‰tûdrosti rodiãÛ a pﬁátel svûdãí nemalá ãástka, která je letos
témûﬁ o 2 000 korun vy‰‰í, neÏ loni. Rádi bychom v‰em zúãastnûn˘m podûkovali za
pﬁízeÀ a podporu.
Hodnû zdraví
a pracovních úspûchÛ v roce 2008
pﬁejí uãitelky jazykÛ.
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MGR.
JANA JOUROVÁ,
Z· JANA BABÁKA

Z galerie Ïabovﬁesk˘ch osobností
Mistr houslaﬁ Jan KuÏel
Fasádu jeho domu decentnû zdobí tabule s nápisem Houslaﬁství, plot zahrádky nenápadn˘ ‰tít se siluetou houslí. Îádná
pompézní svítící reklama. Nezasvûcen˘ ãlovûk by ani nezaznamenal, Ïe v tomto domû se nachází dílna, kde se provozuje
ﬁemeslo velmi krásné a velmi ojedinûlé - houslaﬁství. Vedle celé
ﬁady v˘tvarníkÛ a muzikantÛ je to tedy dal‰í umûlecká
disciplína, která má své zastoupení právû v Îabovﬁeskách.
Pﬁi náv‰tûvû dílny mistra houslaﬁe Jana KuÏela Vás nejprve
ovane zvlá‰tní vÛnû. Není to vÛnû dﬁeva, jak jsem si laicky myslela,
n˘brÏ benzoe - pryskyﬁice na le‰tûní strunn˘ch nástrojÛ. KdyÏ jsem
se rozhlíÏela po vystaven˘ch nástrojích urãen˘ch k prodeji, napadlo
mû, zda houslov˘ mistr musí umût na housle i hrát a poloÏila jsem
první otázku (doufaje, Ïe mû pan KuÏel nevyhodí hned v úvodu pro
stupiditu mého dotazu. Byl v‰ak velmi zdvoﬁil˘).

Houslaﬁ není totéÏ co houslista. Nebo je‰tû jinak - kaÏd˘
houslista není houslaﬁem, ale houslaﬁ houslistou asi ano, nebo
se m˘lím?
Není to podmínkou, ale pro práci houslaﬁe je urãitû lep‰í, kdyÏ
umí na housle i hrát. Rozhodnû je v˘hodou, kdyÏ houslaﬁ ví, co od
nástroje vlastnû chce a umí rozpoznat, nakolik se mu to daﬁí.
Zaãnûme od zaãátku. Vá‰ dûdeãek Vilém KuÏel byl zakladatelem houslaﬁského rodu KuÏelÛ. Víte nûco o jeho Ïivotû
a o jeho cestû k této profesi?
DûdeãkÛv tatínek, tedy mÛj pradûdeãek, byl ﬁezbáﬁem. Vztah ke
dﬁevu tedy mÛj dûda získal z domova. Ve váleãn˘ch letech se ﬁezbáﬁskému ﬁemeslu pﬁíli‰ nedaﬁilo, a tak pradûdeãek svému synovi
poradil: vyuã se houslaﬁem. Muzicírovat se v této zemi bude vÏdy,
v jakékoliv dobû. Dûdeãek tedy vstoupil do uãení k brnûnskému
houslaﬁi Karlu Gollovi. S nadsázkou lze ﬁíct, Ïe vlastnû váleãná krize
„zavinila“ vznik houslaﬁského rodu KuÏelÛ.
V díle Va‰eho dûdeãka pokraãuje i Vá‰ otec Vilém KuÏel junior, Vy pﬁedstavujete dal‰í generaci houslaﬁského rodu KuÏelÛ. Byla Va‰e cesta opravdu tak pﬁímoãará, bylo to samosebou, Ïe právû Vy budete pokraãovatelem rodové tradice?
V podstatû ano. Od pûti let jsem chodil „do houslí“, mûl jsem
vztah k hudbû, ke dﬁevu, mám hudební sluch, od dûtství se mÛj Ïivot toãil kolem houslí, kolem muziky, takÏe to vlastnû bylo opravdu
pﬁirozené vyústûní.
TakÏe Vy patﬁíte k tûm houslaﬁsk˘m mistrÛm, kteﬁí na housle
i hrají?
Na housle aktivnû hraji, jsem primá‰em v cimbálové muzice Kalí‰ek.
Kam vlastnû „chodí do ‰koly“ budoucí houslaﬁ?
V na‰í republice je houslaﬁská ‰kola v Lubech u Chebu. Po absolvování tohoto Stﬁedního odborného uãili‰tû hudebních nástrojÛ,
jak zní pﬁesn˘ název, jsem získával praxi a zku‰enosti v ateliéru
svého otce na Kopeãné ulici a také v Kanadû, kde jsem byl na stáÏi
u houslaﬁského mistra Petra Kesslera. Od roku 2002 pracuji samostatnû ve vlastním ateliéru na âajkovského ulici v Îabovﬁeskách.

Co tvoﬁí podstatu Va‰í práce?
Jak sama víte, souãástí mého ateliéru je i komisní prodej star‰ích
i nov˘ch nástrojÛ, smyãcÛ, pouzder a dal‰ího pﬁíslu‰enství. To je
v‰ak jen okrajová ãinnost. Hlavní podstatou mé práce je stavba nov˘ch houslí a viol a také restaurátorství star˘ch nástrojÛ.
Restaurátorství? Umíte opravit jakékoliv po‰kození?
V podstatû ano. Otázkou je, do jaké míry se oprava vyplatí. Pﬁinese-li zákazník igelitku plnou tﬁísek - a to se opravdu stává – snaÏím se ho od opravy odradit (pokud se nejedná o vzácn˘ nástroj),
protoÏe v tomto pﬁípadû by zakoupení nového nástroje bylo urãitû
v˘hodnûj‰í.
Z jakého dﬁeva se housle vyrábí?
Korpus je vÏdy z javorového dﬁeva, vrchní deska je smrková. Nejlep‰í je bosensk˘ javor - z javorÛ z Bosny jsou vyrobeny i staré italské nástroje. Co se t˘ãe smrkového dﬁeva, já osobnû pracuji se smrkem ze ·umavy. Hmatník je vût‰inou ebenov˘, garnitura je buì
ebenová, pouÏívá se i palisandr nebo zimostráz - záleÏí na pﬁání zákazníka. Na v˘robu smyãce se pouÏívá bazilové dﬁevo - hlavnû
u levnûj‰ích, ‰kolních smyãcÛ. Drahé koncertní smyãce se vyrábûjí
z druhu dﬁeva zvaného phernambuk. Îínû jsou vÏdy koÀské.
Dﬁevo pro v˘robu houslí by mûlo b˘t nejménû dvacet let uleÏelé.
Pokud není ﬁádnû vysu‰ené, dále tzv. pracuje a mohlo by se stát, Ïe
se u nástroje vyrobeného z takového materiálu zbortí klenba, coÏ je
nenapravitelná ‰koda. Smrky pouÏívané pﬁi v˘robû houslí by navíc
mûly b˘t z horsk˘ch oblastí, protoÏe mají vût‰í hustotu dﬁeva. Podívejte se na tohle smrkové dﬁevo - vidíte, jak jsou léta hustû u sebe?
Jak dlouho trvá v˘roba nového nástroje?
Postavení nov˘ch houslí trvá asi jeden mûsíc. Dal‰í dva mûsíce
v‰ak trvá lakování nástroje. Zde se nedá nic uspûchat. Na housle se
naná‰í nûkolik vrstev laku, tím je dán i odstín hotového nástroje. Pﬁi
stavûní houslí pouÏívám zásadnû tradiãní zpÛsob v˘roby s pomocí
star˘ch mechanick˘ch nástrojÛ,
v‰e je vyrobeno ruãnû bez pouÏití
moderního strojního zaﬁízení.
Kde lze Va‰e housle vidût,
lépe ﬁeãeno sly‰et?
Stavûl jsem housle pro Brnûnskou filharmonii, na housle z mé
dílny hraje primá‰ Vojenského
umûleckého souboru Ondrá‰.
Moje nástroje jsou v Thajsku, Norsku, ·védsku, ¤ecku a nejdále
asi v americkém San Franciscu.
Jak je patrné z vystaven˘ch
diplomÛ a certifikátÛ, pﬁes svÛj
mlad˘ vûk jste ve své práci dokázal hodnû. Pochlubte se.
Tak snad bych se mohl zmínit
o svém ãlenství v Kruhu umûlcÛ
houslaﬁÛ, to je opravdu prestiÏní záleÏitost, na kterou jsem hrd˘.
Mistrovské zkou‰ky jsem skládal v atelieru Jana ·pidlena a rozhodnû nebyly snadné. Musel jsem pﬁedvést restaurátorské dovednosti a dal‰ím úkolem bylo do korupusu hotového nového nástroje
zasadit krk. Mou práci posuzovala odborná komise.
JelikoÏ jsem dal‰í v˘ãet profesních úspûchÛ z pana KuÏela jiÏ nedostala, doplním sama o informace, které jsem získala z jin˘ch
zdrojÛ. Jan KuÏel se zúãastnil mezinárodních soutûÏí, napﬁíklad soutûÏe V. Metelky v Náchodû (1997), kde získal diplom za housle
a ﬁezbu houslové hlavice, soutûÏe v PaﬁíÏi 1999 a soutûÏe v Poznani
2001 - diplom za úãast ve druhém kole. Je uveden v knize v˘znamn˘ch osobností „Who is who“.
Máte zatím jednu dceru. Mohla by ona jednou „pﬁevzít ‰tafetu“? Existují vÛbec Ïeny-houslaﬁky?
Existují, ale je jich jako ‰afránu. Asi pro tuto práci nemají ty
správné pﬁedpoklady. Svou dceru bych touto cestou urãitû nesmûroval, pokud v‰ak bude mít hudební sluch, urãitû ji povedu k hudbû
a byl bych rád, kdyby umûla hrát na nûjak˘ hudební nástroj.
Pﬁeji Vám hodnû úspûchÛ, aÈ se dílo daﬁí a housle „od KuÏela“ aÈ i nadále zÛstanou prestiÏní znaãkou pro kaÏdého houslistu. A dûkuji za rozhovor.
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Zápis do M· a Z· pro tûlesnû postiÏené Kociánka
Zápis do mateﬁské ‰koly - 8. února 2008 od 8.00 do 16.00 hodin v pavilonu A
Zápis do základní ‰koly - 8. února 2008 od 13.00 do 16.00
hod. v pavilonu Def
Poskytujeme vzdûlávání ve vzdûlávacích programech Základní
‰kola, Zvlá‰tní ‰kola a Pomocná ‰kola.
V souvislosti s oznámením termínu zápisu jsme vedení tohoto zaﬁízení poÏádali o bliÏ‰í informace o ‰kole, které nám
ochotnû poskytl Mgr. Miroslav Urban, zástupce ﬁeditelky.
·kola pro tûlesnû postiÏené dûti v Brnû na Kociánce má dlouholetou tradici.Vznikla v roce 1921, v roce 2006 jsme slavili 85. v˘roãí
jejího zaloÏení.
Na poãátku vzniku ‰koly stálo nûkolik nad‰en˘ch lidí, kteﬁí poukazovali na to, Ïe i z dûtí, které mají nûjaké tûlesné postiÏení a dostane se jim léãby a vzdûlání, je moÏné vychovat lidi tvoﬁící, v˘borné pracovníky plné radosti ze Ïivota a radosti z práce. Po vzoru
Jedliãkova ústavu v Praze zaloÏili nejprve Zemsk˘ spolek pro
léãbu a v˘chovu zmrzaãel˘ch na Moravû a ve Slezsku. Stalo se tak
v roce 1919. Majetkem spolku se brzy stal zámeãek s pﬁilehl˘m
parkem, kterému se ﬁíkalo Kociánka podle jednoho z b˘val˘ch majitelÛ – brnûnského mû‰Èana Kotziana. V roce 1920, po nezbytn˘ch
adaptaãních úpravách zámecké budovy, byla otevﬁena jedna tﬁída.
V roce 1921 byl schválen statut ‰koly s vydan˘mi doplÀky uãebních osnov pro tûlesnû postiÏené Ïáky.
Dnes je Kociánka rozlehl˘m a skuteãnû moderním areálem. Podílí se formou celé ‰kály nejrÛznûj‰ích sluÏeb, které zaji‰Èuje Ústav
sociální péãe /MPSV/ na tzv. ucelené rehabilitaci dûtí. Souãástí ucelené rehabilitace je také vzdûlávání /M·MT/. Proto ÚSP pronajímá
budovy ‰kole, kde sídlí pﬁeváÏná ãást mateﬁské a základní ‰koly.
Nabízíme péãi a vzdûlávání dûtem od 3 let aÏ do ukonãení povinné ‰kolní docházky. Pﬁijímáme dûti s postiÏením pohybov˘m
a neurologick˘m, dûti s vrozen˘mi vadami pohybového aparátu, genetick˘mi a metabolick˘mi poruchami postihujícími hybnost nebo
dûti s poúrazov˘mi stavy. Vzdûláváme také dûti s kombinovan˘m
postiÏením, kdy se tûlesn˘ handicap kombinuje s mentálním postiÏením, smyslovou vadou nebo závaÏnou poruchou komunikace.
Vzdûláváme i dûti s autismem nebo s autistick˘mi rysy, dûti chronicky nemocné nebo oslabené, které vyÏadují ‰etﬁící reÏim a mal˘
tﬁídní kolektiv. Pﬁijímáme i zdravé dûti do v˘‰e 25 % na tﬁídu.
MÛÏete úvést konkrétní formy péãe a sluÏeb?
M· a Z· pro tûlesnû postiÏené Kociánka nabízí ve spolupráci
s odborníky s ÚSP:
- péãi dûtem s rÛznou formou postiÏení pohybového ãi neurologického i v kombinaci s mentální retardací a dûtem zdravotnû oslaben˘m, a to formou denního, t˘denního nebo celoroãního pobytu
- péãi zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
- ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
- péãi rehabilitaãní (vodoléãba, laser, magnetoterapie) a plavání
- péãi psychologickou, logopedickou
- EEG Biofeedback
- práci speciálnû pedagogick˘mi metodami, kterou zaji‰Èují speciální
pedagogové
- individuální programy pro jednotlivé Ïáky
- pobyty v pﬁírodû, kulturní akce, exkurze, v˘lety
Pﬁi Va‰í ‰kole funguje Speciální pedagogické centrum. Jak˘
je jeho úkol?
Hlavním úkolem tohoto centra je zaji‰tûní vãasné intervence
a poradenství rodiãÛm i uãitelÛm tûlesnû postiÏen˘ch dûtí ãi dûtí
s kombinovan˘mi vadami. SluÏby na‰eho Speciálního pedagogického centra jsou skuteãnû ‰iroké:
- poradenství pﬁi integraci tûlesnû postiÏen˘ch dûtí do bûÏn˘ch mateﬁsk˘ch a základních ‰kol, konzultace pro ﬁeditele tûchto ‰kol
a uãitele, kteﬁí mají nebo budou mít ve tﬁídách handicapované dûti
- individuální poradny pro rodiãe handicapovan˘ch dûtí, poradny pro
rozvoj grafomotoriky
- v˘jezdy do rodin handicapovan˘ch dûtí
- poradenství pﬁi zaﬁazování postiÏen˘ch dûtí do pﬁíslu‰n˘ch ‰kol
a ‰kolsk˘ch zaﬁízení
- poradenství pﬁi zmûnû ‰koly související s pﬁechodem tûlesnû postiÏen˘ch dûtí na druh˘ stupeÀ Z·

- informace o uãebních a studijních oborech a pomoc pﬁi v˘bûru povolání vycházejících tûlesnû postiÏen˘ch ÏákÛ
- poradenství pﬁi v˘bûru kompenzaãních pomÛcek, speciálních lavic
a Ïidlí
- konzultace s lékaﬁi, pracovníky jin˘ch SPC, PPP, ·Ú, sociálními
pracovníky
- ﬁe‰ení v˘chovn˘ch a v˘ukov˘ch problémÛ tûlesnû postiÏen˘ch dûtí
s v˘vojov˘mi poruchami uãení
Mgr. Urbanovi dûkujeme za informace a pro úplnost uvádíme
potﬁebné kontakty:
Mateﬁská ‰kola:
Základní ‰kola:
tel: 515 504 214
tel./fax: 541 246 641
e-mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz
http://www.skola-kocianka.cz
SPC pro M·:
SPC pro Z·:
tel: 515 504 375
515 504 373
Adresa: Kociánka 6, 612 00 Brno
IVETA FI·EROVÁ

Pﬁijìte si zacviãit pilates…
Pilates je metoda zamûﬁena ke zv˘‰ení ohebnosti tûla, k ﬁízení
správného d˘chání, k redukci stresÛ a ke zv˘‰ení spánkové ãinnosti.
V˘sledkem je nejen silné ohebné tûlo, ale i harmonická osobnost.
Metoda pilates vûﬁí, Ïe díky zpevnûní jádra tûla bude celé tûlo vyváÏené a formované. V‰echny pohyby vycházejí z bﬁi‰ních svalÛ
a svalÛ spodních zad a jsou vymy‰leny tak, aby pracovaly men‰í
svaly, které napomáhají vût‰ím svalÛm. ZároveÀ dochází k protaÏení
dané svalové oblasti.
Metoda nepouÏívá opakování aÏ do únavy svalÛ, ale snaÏí se pozvolna dosahovat rovnováhy v‰ech svalov˘ch skupin, proto b˘vá
ãasto vyuÏívána i jako rehabilitaãní metoda.
Cviãení je urãeno pro Ïeny i muÏe bez rozdílu vûku. Cviãí se v pohodlném obleãení na podloÏce s ruãníkem, kter˘ tvoﬁí jedinou cviãební pomÛcku.
Cviãení probíhá kaÏdou nedûli od 17.30 do 18.30 hodin a kaÏd˘
ãtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin v Kulturním domû Rubín, Makovského nám. 3, Îabovﬁesky v pﬁíjemném prostﬁedí zrcadlového sálu.

…pﬁi kterém si protáhnete tûlo
a proãistíte mysl!!!
Podrobnûj‰í informace získáte na mobilu 728 857 299 nebo na
www.stabilstudio.cz
ZINA âECHOVÁ,

LEKTORKA TANCE

Ostﬁe sledovan˘ Hrabal - v˘stava fotografií
Brnûnské kulturní centrum uvádí pozoruhodnou v˘stavu - v˘jimeãn˘ soubor fotografií génia ãeské literatury Bohumila Hrabala.
Kurátorkou se stala Hana Hamplová, která umûlce osobnû znala,
mnohokrát ho fotografovala a na v˘stavû je zastoupena vlastními
portréty.
Na v˘stavû jsou obsaÏeny v‰echny tématické celky sledující HrabalÛv Ïivot - dûtství, momentky ze soukromí - pﬁeváÏnû z jeho chaty
v Kersku, vrchol jeho tvÛrãího období - Ïivot v praÏské Libni, setkání
B. Hrabala s v˘znamn˘mi osobnostmi, stáﬁí a zvlá‰tní skupina fotografií z filmov˘ch a divadelních adaptací jeho dûl. V˘stavu dotváﬁejí
autentické trojrozmûrné exponáty doplÀující fotografickou pouÈ po spisovatelovû Ïivotû - vûÏ z balíkÛ ze sbûrn˘ch surovin, stÛl s psacím
strojem atd., citace z Hrabalov˘ch dûl a také ve smyãce promítan˘ filmov˘ dokument Den s Bohumilem Hrabalem. Film sleduje v‰ední den
Bohumila Hrabala - dlouhé chvíle mlãení a vnitﬁních monologÛ, povídání s pﬁáteli v hospodû, momenty z praÏské Libnû, Kerska a Hrabalovy oblíbené hospody U zlatého tygra. Tento dokument natoãil v roce
1994 publicista a spisovatelÛv dvorní fotograf Tomá‰ Mazal.
V˘stava probíhá od 10. 1. do 29. 2. 2008 v historick˘ch sálech
Staré radnice v Brnû, Radnická 10. Otevﬁeno pondûlí–pátek od 10
do 18 hodin. Více na www.kultura-brno.cz
IVETA FI·EROVÁ (S VYUÎITÍM TISKOV¯CH MATERIÁLÒ BKC)
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Studio IN v únoru
Únorov˘ program Studia IN je zamûﬁen na barvy v interiéru.
Trend minimalismu na pracovi‰tích i v bydlení - nezávisle na sobû
- vzbudil zájem mlad˘ch malíﬁek Veroniky ·trbíkové a Kláry Dittingerové. Pﬁipravily kolekci obrazÛ, které energetizují interiér. PÛsobí
blahodárnû na unavené oãi, úspû‰nû se s nimi relaxuje. Terapie
pomocí barev Feng Shui patﬁí mezi témata ve studiu ãasto probíraná. Poradenství a knihy jsou nadstandardní souãástí inspirativní
v˘stavy probíhající v únoru v na‰em studiu v Îabovﬁeskách, Minská 65. Otevﬁeno je od pondûlí do pátku 13–19 hodin, v sobotu od
9 do 12 hodin, vstup volny.
- RED-

Statutární mûsto Brno-Mâ Brno-Îabovﬁesky zveﬁejÀuje
pronájem majetku ve vlastnictví mûsta Brna, svûﬁen˘ Mâ
Brno-Îabovﬁesky - garáÏ v objektu na ul. Vychodilova 9,
ã. pop. 2529, ã. NP 564, o celk. v˘mûﬁe 20 m2.
Cena za pronájem je 916,-Kã/m2/rok.
Nabídka s podmínkami je zveﬁejnûna do 20. 2. 2008
na úﬁední desce Mâ Brno-Îabovﬁesky pﬁed budovou
Horova 28 a na internetu www.brno.cz/zabovresky.

MONTESSORI CENTRUM
Z· Pastviny 70, Brno-Komín, tel.: 732 859 257
www.sweb.cz/montessori-morava
nabízí ve II. pololetí (od 1. 2. 2008) program pro pﬁed‰koláky
a mlad‰í ‰koláky Poznávání svûta hrou (út 15-16.30 hod.). Ucelené programy pro poznávání svûta s vyuÏitím Montessori pomÛcek
vedoucí k samostatnosti i zodpovûdnosti a snadnûj‰ímu pochopení
uãiva.
LENKA KOMÁRKOVÁ (TEL.: 732 859 257)
E-MAIL: MONTESSORI-MORAVA@SEZNAM.CZ

ZOO Brno • ZOO Brno
Ma‰karní ples pro dûti s Brnûnsk˘mi písniãkov˘mi tetinami
9. 2. 2008, 14.00-16.00 hod.
SoutûÏ o nejlep‰í zvíﬁecí masku. Ples je ve Správní budovû ZOO, pﬁíchod
pﬁes pokladny, platí se pouze vstupné do zoo.
8. Zoobál v country stylu
v prostorách restaurace Bohéma na Rooseveltovû ulici
29. 2. 2008, 19.00 hod.
Program: jízda na elektrickém b˘ku, country skupina Noví Kaskadéﬁi,
Pavel Helán s kapelou, Laìa Kerndl, Abanico s pÛlnoãním kankánem...
Více informací a pﬁedprodej vstupenek: kubinova@zoobrno.cz,
tel.: 546 432 361.
Vstupenky lze také od 15. 1. 2008 zakoupit na Stálé akvarijní v˘stavû
Radnická 6, tel.: 542 211 701

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

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci únoru 2008
4. 2. 2008
11. 2. 2008
18. 2. 2008
25. 2. 2008

Island
p. Jan Vlasák
Tenerife II. ãást
Ing. Zuzana Druckmüllerová
Uganda, Kongo
RNDr. Alena Îákovská
V˘roãní ãlenská schÛze VKPB

Program kina LUCERNA na ÚNOR 2008
31.1.-1.2.
2.2.-3.2.
31.1.-3.2.
4.2.
5.2.-8.2.
31.1.-3.2.
2.2.-3.2.
4.2.-6.2.
7.2.-8.2.
9.2.-10.2.
7.2.-8.2.
9.2.-10.2.
9.2.-10.2.
11.2.
9.2.-12.2.
11.2.-12.2.
13.2.
14.2.-20.2.
14.2.-17.2.
16.2.-17.2.
16.2.-17.2.
18.2.-22.2.
23.2.-24.2.
18.2.-20.2.
21.2.-24.2.
25.2.
26.2.-27.2.
21.2.-24.2.
23.2.-24.2.
25.2.-27.2.
28.2.-29.2.
28.2.-2.3.
28.2.-29.2.
1.3.
2.3.
3.3.
4.3.-5.3.
1.3.-2.3.
2.3.
3.3.
4.3.-5.3.

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

KOUZELNÁ ROMANCE
rod. romance
KOUZELNÁ ROMANCE
rod. romance
VÁCLAV
âR – tragikomedie
VÁCLAV
âR – tragikomedie
VÁCLAV
âR – tragikomedie
P.S. MILUJI Tù
USA – romance
ONCE
Irsko – hud. romance
KRÁLOVNA ALÎBùTA: ZLAT¯ VùK
V.Br. – drama
P¤ÍBùH HRAâEK
USA,ã.dab. – pohádk. komedie
P¤ÍBùH HRAâEK
USA,ã.dab. – pohádk. komedie
KURZ NEGATIVNÍHO MY·LENÍ Norsko - ã. komedie
KURZ NEGATIVNÍHO MY·LENÍ Norsko - ã. komedie
PERSEPOLIS
Fr. – drama
PERSEPOLIS
Fr. – drama
EDITH PIAF
Fr. – drama
BÍLÁ MASAJKA
Nûm. – romance/drama
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
âR – komedie
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
âR – komedie
ACROSS THE UNIVERSE
USA – muzikál
RATATOUILLE
USA,ã.dab. – anim.komedie
JAN SAUDEK
âR – dokument
PAN VâELKA
USA,ã.dab. – anim.komedie
PAN VâELKA
USA,ã.dab. – anim.komedie
CHYËTE DOKTORA
âR – komedie
NA VLASTNÍ NEBEZPEâÍ
âR – drama
NA VLASTNÍ NEBEZPEâÍ
âR – drama
NA VLASTNÍ NEBEZPEâÍ
âR – drama
AMERICK¯ GANGSTER
USA – drama
KRÁLOVNA ALÎBùTA: ZLAT¯ VùK
V.Br. – drama
PERSEPOLIS
Fr. – drama
USA vs. JOHN LENNON
USA – dokument
ONCE
Irsko – hud.romance
POKÁNÍ
V.Br. – milostná romance
POKÁNÍ
V.Br. – milostná romance
POKÁNÍ
V.Br. – milostná romance
POKÁNÍ
V.Br. – milostná romance
POKÁNÍ
V.Br. – milostná romance
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ USA,ã. dab. – rod.komedie
VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
VRATNÉ LAHVE
âR – komedie
TAJNOSTI
âR – drama

V PONDùLÍ HRAJEME PRO STUDENTY A DÒCHODCE za 50,- Kã:
16:00 VÁCLAV
âR – tragikomedie
18:00 KRÁLOVNA ALÎBùTA: ZLAT¯ VùK
VB – drama
11.2.
15:30 PERSEPOLIS
Fr. – drama
17:30 BÍLÁ MASAJKA
Nûm. – romance/drama
18.2.
16:15 PAN VâELKA
USA,ã.d. – anim.komedie
18:15 SVATBA NA BITEVNÍM POLI
âR – komedie
25.2.
16:30 NA VLASTNÍ NEBEZPEâÍ
âR – drama
18:30 PERSEPOLIS
Fr. – drama
4.2.

1.2.
2.-3.2.
7.-8.2.
9.-10.2.
16.-17.2.
18.2.-22.2.
23.-24.2.
29.2.
1.-2.3.

16:00
14:00
16:45
14:15
14:00
16:15
14:00
16:45
14:15

PRO DùTI:
KOUZELNÁ ROMANCE
KOUZELNÁ ROMANCE
P¤ÍBùH HRAâEK
P¤ÍBùH HRAâEK
RATATOUILLE
PAN VâELKA
PAN VâELKA
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

USA,ã.dab. – rod.romance
USA,ã.dab. – rod.romance
USA,ã.dab. – rod.komedie
USA,ã.dab. – rod.komedie
USA,ã.dab. – anim.komedie
USA,ã.dab. – anim.komedie
USA,ã.dab. – anim.komedie
USA,ã.dab. – rod.komedie
USA,ã.dab. – rod.komedie

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

Pﬁedná‰ky se konají vÏdy od 16.30 do 18.00 hod.
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Chcete b˘t „StráÏcem pﬁechodu“?

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
ÚNOR 2008
(zaãátky vÏdy v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak)
4. 2. 2008 JI¤Í KOLBABA - Etiopie
Poznáme sociální rozdíly v hlavním mûstû Addis Abeba, dojedeme na vysoãinu Bale, nav‰tívíme kmen Mursi a dal‰í kmeny
v okolí mûsta Gambella. Pﬁekvapí, Ïe Etiopie je i zemí ‰Èavnat˘ch luk, lesÛ a polí. Zaãátek v 19.00 hodin

5. 2. 2008 TùLO - Intimní divadlo Dá‰i Bláhové
hrají: Dá‰a Bláhová, Jitka Asterová, Mí‰a Sajlerová, autor: Eva
Ensler, reÏie: Irena Îantovská. Volné pokraãování velmi úspû‰n˘ch pﬁedstavení „Monology vagíny“ a „Mrchy“. Opût pﬁiná‰í
humorné a dojemné pﬁíbûhy Ïen.

8. 2. 2008 14. SPOLEâENSK¯ PLES ZASTUPITELSTVA Mâ Îabovﬁesky
K tanci hraje SW Band, taneãní vystoupení, Elastic show Boba
Divílka, tombola

10. 2. 2008 MA·KARNÍ PLES
Studio Lídy Trnkové - ma‰karní ples pro malé i vût‰í - vítány
v‰echny masky vã. stra‰id˘lek. Zaãátek v 15.00 hodin

11. 2. 2008 JI¤Í KOLBABA - Tich˘ oceán
V originální besedû se dozvíme jak na vulkanickém jádru uÏ
miliony let rostou Havajské ostrovy. Nahlédneme na Ïivot domorodcÛ na FidÏi a Cookov˘ch ostrovech. Budeme obdivovat
krásnou pﬁírodu v Nové Kaledonii. „Ochutnáme“ kulináﬁské
speciality domorodcÛ na Vanuatu a exotickou v˘pravu zakonãíme u proslul˘ch lovcÛ lebek. Zaãátek v 19.00 hodin

25. 2. 2008 RÒÎE Z ARGENTINY
Uãinkují: Jan Pﬁeuãil, Jiﬁí ·tûdroÀ, Lucie âerníková/Jana Fabiánová, Jan Poãepick˘, Libor Îídek a dal‰í.
Pro milovníky hudebnû operetního retrostylu je urãena jedna
z nejvtipnûj‰ích a nejtemperantnûj‰ích hudebních komedií Járy
Bene‰e. Vznikla v roce 1940, najdete tu pár krásn˘ch a vá‰niv˘ch seÀorit, z nichÏ kaÏdá je perlou své vûkové kategorie. TotéÏ lze ﬁíct o muÏích, ãímÏ je naznaãeno, kudy a kam se pﬁíbûh
bude ubírat.

26. 2. 2008 TERNE âHAVE
Jedna z nejoriginálnûj‰ích ãesk˘ch kapel, vycházejících z romské hudby, pﬁiãemÏ svobodnû pﬁekraãují hranice ÏánrÛ a jsou
pﬁitom stále sví.

28. 2. 2008 NEZKROCENÁ AMAZONKA
Eduard Ingri‰ - autor písnû Tesknû huãí Niagara, cestovatel, fotograf, kameraman, neobyãejn˘ ãlovûk, o jehoÏ plavbû po
Amazonce bude pﬁedná‰et vdova - paní Nina Ingri‰ová.
zaãátek v 18.00 hodin

Pﬁipravujeme:
27. 3.2008 DÍVâÍ VÁLKA
Autor: F. R. âech, hrají: v‰ichni ãlenové divadla Prkno - ãernoãerná komedie inspirovaná dûjinami a „vûãn˘m bojem“ mezi
nûÏn˘m a siln˘m pohlavím.
Zmûna vyhrazena

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

Mûstská policie Brno, Odbor prevence, za podpory Magistrátu
mûsta Brna, Kanceláﬁe Brno – Zdravé mûsto, realizuje od zaãátku
‰kolního roku 2007/08 projekt velkého celospoleãenského v˘znamu, kter˘ na území Statutárního mûsta Brna pﬁispívá k bezpeãnosti chodcÛ, zejména dûtí pﬁi jejich cestách do ‰koly pﬁes pozemní komunikace v blízkosti ‰kolsk˘ch zaﬁízení. Tento projekt je
úspû‰n˘ i v jin˘ch mûstech a obcích v âeské republice.
V souãasné dobû velmi dobﬁe fungují na pﬁechodech u základních ‰kol, které jsou vyuÏívány Ïáky pﬁi jejich docházce na vyuãování, tﬁi „stráÏci“, kteﬁí tuto smysluplnou ãinnost vykonávají opravdu
velmi dobﬁe, s vûdomím pﬁispût ve svém volném ãase k bezpeãnému pohybu dûtí v silniãním provozu. Dûje se tak v mûstsk˘ch
ãástech Vinohrady, âernovice a Komín.
Tyto osoby byly náleÏitû pro‰koleny stráÏníky Odboru prevence
MP Brno a obdrÏely od Odboru dopravy Magistrátu mûsta Brna povûﬁení, které je opravÀuje na základû § 79, odst. 1 písm. j) zákona
ã. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ k zaji‰tûní
bezpeãného pﬁechodu dûtí
a ‰kolní mládeÏe pﬁes pozemní
komunikace v konkrétních místech.
Pﬁedpokladem pro pﬁijetí
dobrovolného zájemce o tuto
celospoleãensky v˘znamnou
funkci je jeho odpovídající zpÛsobilost a vûk nad 18 let. Ve‰keré pﬁedepsané vybavení
bude dal‰ím pﬁípadn˘m zájemcÛm poskytnuto zdarma. Dotyãné osoby by byly pﬁítomny na pﬁechodech pro chodce nebo místech v blízkosti ‰kol v dobû ‰kolního
vyuãování ve v‰ední den v dobû 7.00–8.00 hod., pﬁípadnû v dobû
11.30–12.30 hod., kdy konãí vyuãování na 1. stupni základních
‰kol. Dobu ãinnosti „stráÏcÛ“ je moÏno individuálnû dohodnout
s ﬁeditelstvím zainteresovan˘ch ‰kol.
Zahájení ãinnosti nov˘ch „StráÏcÛ pﬁechodÛ“ u základních ‰kol
není nijak ãasovû limitováno a mÛÏe zaãít po vydání pﬁíslu‰ného
povûﬁení. Pokud budete mít zájem stát se „StráÏcem pﬁechodu“
kontaktujte v dobû od 7.30 do 18.30 hod. ve v‰ední den stráÏníky
Odboru prevence v Preventivnû informaãní místnosti (PIM) MP
Brno, která sídlí na Zelném trhu ã. 13 na tel. ãíslo 544 252 617,
nebo pﬁímo na Odboru prevence tel. 548 210 035 nebo 548 533
712 v dobû od 7.00 do 15.30 hod. MÛÏete nás rovnûÏ kontaktovat
na mailové adrese: jaroslav.brezina@mpb.cz. V pﬁípadû zájmu je
tﬁeba sdûlit Va‰e jméno a pﬁíjmení a kontakt na Vás, nejlépe telefonem. V dohodnutém termínu budete pozváni na krátké ‰kolení
z pﬁíslu‰n˘ch právních pﬁedpisÛ, bezpeãnosti práce, první pomoci
a praktického nácviku zastavování vozidel. Zauãení na místû provádûní Va‰í ãinnosti nejlépe v blízkosti Va‰eho bydli‰tû bude zaji‰tûno povûﬁen˘m uniformovan˘m stráÏníkem Odboru prevence
Mûstské policie Brno.
O Va‰í zásluÏné ãinnosti budou informovány nejen pﬁíslu‰né orgány místní samosprávy, ale va‰e ãinnost bude prezentována
i v médiích.
Dovolte, abychom Vám alespoÀ touto formou na pﬁíkladu sdûlili, Ïe této ãinnosti si váÏí nejen rodiãe ‰kolou povinn˘ch dûtí, pedagogiãtí pracovníci ‰kol, ale i dûti samotné. Dva hezké pﬁíklady za
v‰echny. (Do‰lo elektronickou po‰tou na v˘‰e uvedenou mailovou
adresu dne 5. 12. 2007 a 12. 12. 2007):
- Dobr˘ den, chtûla bych reagovat pozitivnû na „StráÏce pﬁechodu“ v âernovicích. „StráÏce pﬁechodu“ nasazuje svÛj Ïivot, abychom my mohly bezpeãnû pﬁejít pﬁes pﬁechod. S pozdravem studentky SOU-SO· Charbulova 106.
- VáÏím si va‰í práce „STRÁÎCE P¤ECHODU“. Velice to pomáhá dûtem na frekventovan˘ch pﬁechodech hlavnû u Z·.
Zvlá‰tû bych chtûla pochválit paní Danu, která pracuje na
pﬁechodu Charbulova u Z· ¤ehoﬁova. Svoji práci vykonává
svûdomitû a velice zodpovûdnû. DùKUJI, matka 6-ti dûtí.
ODBOR PREVENCE
MùSTSKÁ POLICIE BRNO
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MEZINÁRODNÍ MONTESSORI M· PERLIâKA
Hlaváãova 6, Brno-Obﬁany
ZÁPIS NA ·K. ROK 2008/9 SE BUDE KONAT VE DNECH 14.-16. 2. 2008
âT 14. 2. 14-16 hod., PÁ 15. 2. 14-17 hod., SO 16. 2. 10-12 hod.
Montessori pedagogika v angliãtinû • Multikulturní prostﬁedí • Nízk˘ poãet
dûtí ve tﬁídû • Velk˘ v˘bûr krouÏkÛ • Program Ctnost na kaÏd˘ t˘den
Va‰e dûti se u nás nauãí nejen anglicky…

I N Z E RC E
BR≈ùNSKÁ LAËKA VALOSUN 2008
Kde uvidíte na jednom místû nejlep‰í slovenskou kapelu NO NAME
a skokany svûtové tﬁídy do v˘‰ky?
12. 2. 2008 v Brnû v nové hale na Vodové od 17.15 hodin
Cena jen 180 Kã!!!
Vstupenky v síti TICKETSTREAM vãetnû v‰ech cestovních kanceláﬁí âEDOK,
FIRO TOUR a knihkupectví KANZELSBERGER, www.ticketstream.cz,
tel.: 224 263 049, e-mail: ticket@ticketstream.cz. a BKC Bûhounská.

STRÁNSKÉHO l9, Brno-Îabovﬁesky (u Billy)
Tel.: 541 210 388, mobil: 604 754 616
ZDE≈KA JONESOVÁ BUâKOVÁ

KOSMETIKA - KADE¤NICTVÍ - MASÁÎE - SOLÁRIUM - PER. MAKE-UP - MODELÁÎ NEHTÒ - MANIKÚRA
PEDIKÚRA - INFRASAUNA - NÁST¤EL NÁU·NIC - V¯KLAD Z KARET - PRODEJ KOSMET. MATERIÁLU
www.sweb.cz/studiomacon

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

P¤ÍJEM INZERCE

BliÏ‰í informace na tel.: 603 226 844 a na www.msperlicka.cz

CHCETE PRODAT DÒM âI BYT?
Máte hrÛzu z realitky? ObraÈte se na PORADNU!
www.REALITNIPORADNA.cz
<http://www.realitniporadna.cz/> tel.: 549 213 229

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

VODA, TOPENÍ,
ODPADY

KOUPÍM RODINN¯ DÒM v lokalitû
Brno-Îabovﬁesky a okolí. Platba hotovû.
Za nabídku dûkuji. Tel.: 776 206 702.

Tel.: 732 325 675, 530 322 474

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

opravy staroÏitného nábytku

STAROÎITNOSTI BAZAR
·mejkalova 18, Brno-Îabovﬁesky

vykupují v hotovosti

PODLAHÁ¤SKÉ PRÁCE

• stﬁíbro • obrazy • so‰ky • porcelán •
• pohledy • v˘kup pozÛstalostí aj. •

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

Otevﬁeno: po-ãt 10-17 hod.
Tel.: 541 217 026, 603 511 874
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SIMPLY CLEVER

Na první splátku vozu
Roomster totiž
potřebujete pouze 1 korunu.
A počítejte dál: prostorný vůz se systémem zadních sedadel VarioFlex a další
skvělou výbavou (včetně 4 airbagů, ABS
a posilovače řízení), s měsíční splátkou
5 422 Kč po dobu 72 měsíců. Že už se
vidíte za volantem? A to si můžete financování upravit klidně podle svého:
akontace může být 1 Kč až 70 %, délka
splácení 36-72 měsíců a zůstatková
hodnota od 119 Kč do 20 % z ceny
vozu. Navíc jsme pro vás připravili
velmi výhodné pojištění, které lze započítat do splátek. Přijďte co nejdříve
na zkušební jízdu, těšíme se na vás.
RPSN 8,54 %. Nabídka je limitovaná.

TEĎ STAČÍ PRACOVAT
JEN PŮL MINUTY

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

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

Váš autorizovaný
prodejce vozů Škoda:

www.skoda-auto.cz

BRNO

SENIOR DOPRAVA
☎

603 424 401

ZdeÀka Jonesová Buãková

Jízda Brno od 100,- Kã/jízda/osoba
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
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