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Sousedé, taky se Vám stává, Ïe...
obãas pﬁírodû závidíte její ãtvero roãních období? V zimû spí, na
jaﬁe puãí, v létû dozrává a na podzim, po hojné sklizni, se pﬁipravuje k zimnímu spánku. Na rozdíl od pﬁírody já v zimû trpím nespavostí, na jaﬁe mi nikdo nepuãí, v létû se potím horkem a na podzim mû pﬁepadají deprese. Ty v‰ak spolu se zimní nespavostí
posléze ustupují do pozadí a jarní nalévání pupencÛ se mÛÏe zdát
pﬁirozen˘m dÛsledkem pﬁib˘vání sluneãních dnÛ. První jarní den uÏ
je na dosah ruky a starosti s mírou v pase se teprve stanou noãní
mÛrou na‰eho snûní o plánované exotické dovolené. A to jsme si
je‰tû nezkusili plavky z minulé sezóny. KdeÏe ty loÀské snûhy
jsou…
To v‰ak nejsou jediné starosti, které nás s pﬁicházejícím jarem
zaãínají tlaãit. Pﬁíroda se kolem zvolna probouzí a my si najednou
více v‰ímáme i svého okolí. Hlava povylezla z ohrnutého límce, ãepici jsme odloÏili do skﬁínû. Dokonce jsme si rozepnuli i horní knoflíãek od ko‰ile, rozhlédli se ... a ejhle. To je nepoﬁádku v‰ude kolem po odcházející zimû. Támhle letí papír od svaãiny, tu jízdenka

z trolejbusu. A pán, co venãí svého psa, se ani nenamáhá s úklidem po svém miláãkovi. A pﬁi tom je to tak jednoduché. Papír od
svaãiny patﬁí do ko‰e, jízdenka samozﬁejmû taky. Psí exkrement do
igelitového sáãku. Bylo by kolem nás pûknû, ãisto a uklizeno. KéÏ
by v‰echny problémy, které nás denodennû pálí, mûly tak jednoduchá ﬁe‰ení. Kdybychom se chovali slu‰nû a ohleduplnû, kdybychom obãas místo lamentování nad nepoﬁádkem sami pﬁiloÏili ruku
k dílu. ProtoÏe se tak ale nedûje a lidi jsou jenom lidi a obãas „ãlovûk na ãlovûka jako kat... Musíme naﬁíkat.“
Chceme kolem sebe ãisté a uklizené prostﬁedí, ov‰em bez
vlastního pﬁiãinûní. Co s tím? Pak na‰í obci nezb˘vá nic jiného, neÏ
úklid veﬁejného prostranství zajistit z veﬁejn˘ch finanãních prostﬁedkÛ. A Ïe se jedná o nemalé ãástky je zﬁejmé z na‰eho rozpoãtu. Úklid chodníkÛ a jejich oprava, ãi‰tûní komunikací, údrÏba
zelenû, odpadkové ko‰e, laviãky v parku, dûtská hﬁi‰tû a desítky
aÏ stovky dal‰ích poloÏek na úãtu „údrÏba obce“. Tady platí pﬁímá
úmûra. âím více budeme ohleduplní ke svému okolí, tím více penûz zÛstane na budování dûtsk˘ch hﬁi‰È, pﬁístﬁe‰kÛ na zastávkách,
opravy chodníkÛ. V tomto ãísle na‰eho zpravodaje zahajujeme

diskusi na téma Ïivotní prostﬁedí a okolí na‰ich domovÛ. Tû‰ím se
na Va‰e názory a postﬁehy. Kladné i záporné. Obojí patﬁí k Ïivotu
a v‰ichni pﬁece chceme, aby se nám v Îabovﬁeskách líbilo a Ïilo
pûknû.
Dal‰ím velk˘m tématem jsou opravy a údrÏba bytového fondu.
Následující mûsíce chceme vyuÏít k provedení celkové regenerace
bytov˘ch panelov˘ch domÛ Vychodilova 7, 9, 11. V‰echny tﬁi domy
dostanou nová okna, rekonstrukci stﬁechy a celkové zateplení.
Upraveno bude i tûsné okolí, sjezdy do garáÏí v suterénu. Vzhledem k tomu, Ïe jde o poslední panelové domy ve vlastnictví obce,
bude tímto zakonãena etapa regenerace panelov˘ch domÛ v na‰í
mûstské ãásti a na ﬁadu pﬁijdou domy cihlové - tzv. dvouletky. Souãasnû letos chceme dokonãit celkovou generální opravu obecního

domu Králova 28. Zkrátka nepﬁijdou ani obyvatelé v˘‰kového
domu VoronûÏská 3. Pﬁipravujeme v˘mûnu v‰ech oken za plastová. Dá se pﬁedpokládat, Ïe úãet za topení 2008/9 bude pro tyto
obãany v˘raznû niÏ‰í. Instalace plastov˘ch oken sníÏí tepelnou
ztrátu v zimní topné sezónû. V tomto trendu bychom chtûli pokraãovat i u ostatního bytového fondu ve vlastnictví obce. Cítíme, Ïe
zv˘‰ené nájemné by mûlo b˘t signálem k posílení v˘dajÛ ve stﬁedních opravách (napﬁ. v˘mûna oken, dveﬁí a pod.). KdyÏ se utratí
více za nájem, mohlo by se u‰etﬁit alespoÀ na teple.
Stejnû jako na‰e obec, i Vy se zajisté chystáte na pﬁíchod jara
a velikonoãních svátkÛ. Dovolte mi závûrem vyslovit pﬁání hezk˘ch
a vlídn˘ch Îabovﬁesk pro nás pro v‰echny.
VÁ· STAROSTA

Podûkování sponzorÛm

a chlapeckou ‰kolu z ulice ·eránkovy. Na‰e setkání byla vÏdy mil˘m ohlédnutím za mládím a plná vzpomínek. Vzpomínáme na spoluÏáky, kteﬁí jiÏ nejsou mezi námi, na nelehkou ‰kolní docházku
v dobû druhé svûtové války. V dÛsledku náletÛ bylo upraveno i vyuãování, b˘valy dlouhé uhelné prázdniny, kdyÏ chybûlo uhlí do ‰kolních kamen. Koncem války byla v mû‰Èanské ‰kole zﬁízena vojenská nemocnice, dívky chodily do ‰koly v Jundrovû, chlapecká byla
v Komínû... Ve vzpomínkách jsou na‰i uãitelé. V první tﬁídû to byl
pan uãitel Franti‰ek Paﬁízek, pozdûj‰í ﬁeditel ‰koly.
Letos se sejdeme coby 76 letí v restauraci Tanganika 28. bﬁezna.
MARTA PELIKÁNOVÁ

Poﬁadatelé tradiãního Spoleãenského plesu Zastupitelstva Mâ
Brno-Îabovﬁesky dûkují v‰em sponzorÛm, kteﬁí jakkoliv pﬁispûli na
tuto oblíbenou spoleãenskou akci. (¤azeno abecednû)
.A. S. A. SluÏby Îabovﬁesky, s. r. o., Avroinvest a. s., Bytasen
spol. s r. o., Cooptel, stavební s. r. o., âebus, cestovní kanceláﬁ, s.
r. o., DIPRO TRADE, DIRS Brno s. r. o., Frama spol. s r. o., Fuertes
development, Inter - Stav spol. s r. o., Komfort, a. s., Kvûtináﬁství
Petr Matu‰ka, MO âeského svazu vãelaﬁÛ, Pomark s. r. o., Servisní
sluÏby Svoboda, spol. s r. o., Stavoprojekta - stavební firma, s. r. o.,
TEZA a. s.

Foto Petr Such˘

Podûkování
Setkání po 70 letech
První setkání b˘val˘ch spoluÏákÛ tzv. „dolní“ obecné ‰koly v Îabovﬁeskách na Horovû ulici se uskuteãnilo 16. ﬁíjna 1998. Îáci a Ïákynû se se‰li ve své b˘valé tﬁídû. Toto setkání po 60 letech zorganizoval ná‰ spoluÏák Otakar Konsbul. Podaﬁilo se vyhledat dal‰í
adresy b˘val˘ch spoluÏákÛ a stalo se zvyklostí, Ïe se na‰e tﬁída za
velkého zájmu nás, b˘val˘ch spoluÏákÛ, scházela kaÏdoroãnû. Poãet zúãastnûn˘ch se postupnû roz‰íﬁil o mû‰Èanskou dívãí ‰kolu

Na redakci Îabovﬁeského zpravodaje se obrátila vedoucí obchodu s prádlem na Horovû ulici s prosbou o zveﬁejnûní podûkovaní
stráÏníkÛm na‰í mûstské policie. Paní vedoucí v poslední dobû opakovanû ãelila hrub˘m verbálním útokÛm dvou neznám˘ch mladíkÛ,
kopání do v˘lohy, v˘hruÏkám apod. Na její upozornûní a Ïádost
o pomoc stráÏníci mûstské policie nûkolikrát dennû kontrolují dûní
v prodejnû a v okolí. Zv˘‰en˘ dozor stráÏníkÛ pomáhá k vût‰ímu
klidu a pocitu bezpeãí jak pro personál, tak i pro zákazníky. K vedoucí prodejny prádla se s podûkováním pﬁipojily i zamûstnankynû
okolních prodejen - prodejny chovatelsk˘ch potﬁeb a second handu.
Rádi zveﬁejÀujeme.
-RED-
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Zprávy z Rady a Zastupitelstva MâÎ
Informace z 28. jednání Rady MâÎ
konaného dne 6. února 2008
Rada:
• souhlasila s pﬁeﬁazením domÛ Náhorní 10 a Mozolky 1a do seznamu domÛ nedoporuãen˘ch k prodeji a s ponecháním domu
v majetku mûsta Brna nejménû po dobu 15 let a doporuãila Zastupitelstvu MâÎ ke schválení
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy ze dne 1. 4. 1998
k nebytov˘m prostorám v domû Pod Ka‰tany 15 s MUDr. Pasekovou, MUDr. Valá‰kovou a MUDr. Pelkovou na dobu urãitou 10
let a se zmûnou úãelu nájmu na „praktické zubní lékaﬁství a dûtské zubní lékaﬁství“
• souhlasila s valorizací nájemného u nájemních smluv s inflaãní
doloÏkou u bytÛ, nebytov˘ch prostor a garáÏí ve správû MâÎ
o míru inflace 2,87 %, t.j.
- od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 u nebytov˘ch prostor a garáÏí
- od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 u pronájmu ãásti stavby v suterénu
domu Kounicova 85 a u bytÛ ã. 18-23 G. Preissové 1, ã. 18-23
G. Preissové 3, ã. 1-8 Minská 36
• souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy k bytu ã. 45, VoronûÏská 6 na dobu neurãitou
• souhlasila se vznikem spoleãného nájmu bytu ã. 12, G. Preissové 7
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 39, VoronûÏská 6, bytu ã. 8, Blatnická 18, bytu ã. 10, Poﬁíãí 15 a bytu ã. 13, Kamínky 6
• revokovala usnesení ze dne 6. 9. 2007 a souhlasila ve smyslu
ust. § 715 o.z. s v˘mûnou bytu ã. 2, Pod Ka‰tany 9 a bytu ã. 4,
Kudelova 5
• souhlasila se zveﬁejnûním nabídky volného bytu ã. 11, Pod Ka‰tany 5 k pronájmu z ﬁad evidovan˘ch ÏadatelÛ o pronájem bytu,
kter˘ pﬁevezme dluh na nájemném, sluÏbách a pﬁíslu‰enství k tomuto bytu
• souhlasila se zveﬁejnûním nabídky volného bytu ã. 5, Tábor 12
k pronájmu z ﬁad evidovan˘ch ÏadatelÛ o pronájem bytu, kter˘
pﬁevezme dluh na nájemném, sluÏbách a pﬁíslu‰enství k tomuto
bytu
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 8, VoronûÏská 6 na
dobu neurãitou s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 70, VoronûÏská 9 na
dobu neurãitou s podmínkou pﬁevzetí dluhu na nájemném
• souhlasila s pronájmem obecních bytÛ ã. 343, 344, 345 v bytovém domû v lokalitû Pod Hrázkou v Medlánkách z pozice a za
podmínek stanoven˘ch Statutárním mûstem Brnem
• souhlasila s v˘povûdí z nájmu bytu ã. 19, Pod Ka‰tany 12 v souladu s ust. § 711, odst. 2, písm. b) Obãanského zákoníku
• souhlasila s podáním Ïádosti o pﬁíspûvek z Fondu bytové v˘stavby MMB na regeneraci domÛ Vychodilova 7, 9, 11, opravu
domu Minská 32 - stﬁecha, fasáda a okna, v˘mûnu oken domÛ
VoronûÏská 3 a 9, v˘mûnu oken Eliá‰ova 39, opravu domu Mozolky 1a - fasáda, balkony, okna a v˘mûnu oken a vstupních dveﬁí
domÛ Zborovská 28 a 30
• souhlasila s v˘mûnou bytu ã. 24, E. Machové 53 a bytu ã. 2, Jilemnického 14
• souhlasila s pronájmem obecního bytu ã. 5, Pod Ka‰tany 20 na
dobu urãitou
• souhlasila s provedením víceprací na akci „Králova 28“ , které budou zahrnuty do Dodatku ã. 1 se zhotovitelem firmou Frama spol.
s r.o.
• vzala na vûdomí usnesení Rady mûsta Brna R5/052 ze dne 5. 2.
2008 - pronájem obecního bytu ã. 11, Záhﬁebská 10 jako bytovou
náhradu na dobu neurãitou za pﬁedpokladu, Ïe ukonãí dohodou
nájem stávajícího bytu ã. 3, Plotní 8
• souhlasila s v˘povûdí z nájmu bytu ã. 10, VoronûÏská 3 v souladu s ust. § 711, odst. 2 písm. b) a d) Obãanského zákoníku
• souhlasila s revokací usnesení 24. jednání ze dne 5. 12. 2007
a s prodlouÏením nájemní smlouvy s nájemcem ãásti pozemku
p.ã. 2375/357 o v˘m. 5.953 m2, spol. .A.S.A. SluÏby Îabovﬁesky
na dobu neurãitou s úãinností od 10. 6. 2008 a s podpisem Dodatku ã. 1 k nájemní smlouvû
• schválila úpravu rozpoãtu ã. 1/2008

• souhlasila s pouÏitím provozních finanãních prostﬁedkÛ M· Fanderlíkova ve v˘‰i 18.000,- Kã na pokrytí mzdov˘ch nákladÛ pracovníka zpracovávajícího evidenci úplat za pﬁed‰kolní vzdûlávání
a dal‰í agendu s tím spojenou
• souhlasila s podáním Ïádosti M· Fanderlíkova ke Krajské hygienické stanici Jm kraje o v˘jimku z hygienick˘ch poÏadavkÛ na
prostor a provoz zaﬁízení pro v˘chovu a vzdûlávání dûtí. M· Fanderlíkova nesplÀuje stanoven˘ poãet WC a um˘vadel a vzhledem ke stáﬁí objektu M· nelze provést patﬁiãné stavební úpravy
• souhlasila s poskytnutím finanãních darÛ ZU· Veveﬁí na zaji‰tûní
15. roãníku klavírní soutûÏe Amadeus a Svazu tûlesnû postiÏen˘ch, místní organizaci II/2 se sídlem v Brnû, Sirotkova 36 na zaji‰tûní poslední ãlenské schÛze dne 2. 4. 2008 a ukonãení ãinnosti místní organizace
• souhlasila se seznamem prioritních poÏadavkÛ na investice a rekonstrukce ve ‰kolsk˘ch objektech v roce 2008:
- zpracování PD rekonstrukce budovy Z· Jana Babáka
- v˘mûna oken M· Fanderlíkova, M· Gabriely Preissové, M·
Plovdivská
- rekonstrukce um˘váren a sociálních zaﬁízení M· ÎiÏkova 57
- v˘mûna vzduchotechniky ve ‰kolní kuchyni a poﬁízení konvektomatu v M· nám. Svornosti 8
• vzala na vûdomí, Ïe od 31. 3. 2008 dojde v SSO Sochorova
k omezení odbûru odpadÛ od fyzick˘ch osob podnikajících a od
právnick˘ch osob. Odbûr odpadu od obãanÛ mûsta Brna zÛstane
zachován ve stávajícím rozsahu a nedojde k omezení odbûru odpadu Ïádné skupiny, která byla stﬁediskem dosud odebírána
• souhlasila s rekonstrukcí dûtského hﬁi‰tû v ul. Foerstrova a se
zasláním Ïádosti na Magistrát MMB o spolufinancování
• schválila program XI. zasedání Zastupitelstva MâÎ dne 28. 2.
2008

Informace úﬁadu
Patﬁíte k chovatelÛm psa nebo
uvaÏujete, Ïe se jím stanete?
JestliÏe ano, pak Vás jistû budou zajímat tyto informace. Od 1. 1.
2008 platí nová Vyhlá‰ka o místních poplatcích ã. 12/2007, kterou
schválilo dne 13. 11. 2007 Zastupitelstvo mûsta Brna. Cituji nûkteré
pasáÏe.
Oddíl II - poplatek ze psÛ
• 2. âlánek
2.1.Fyzická nebo právnická osoba, která je drÏitelem psa, platí
poplatek ze psÛ mûstské ãásti pﬁíslu‰né podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.
2.2.Poplatek se platí ze psÛ star‰ích 3 mûsícÛ.
• 3. âlánek
3.1. Od poplatkÛ ze psÛ je osvobozen drÏitel psa, kter˘m je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s tûÏk˘m zdravotním postiÏením, které byl pﬁiznán III. stupeÀ mimoﬁádn˘ch v˘hod podle zvlá‰tZ galerie psích miláãkÛ na‰ich zamûstnancÛ:
Daneãek Stix,
finanãní úãtárna
Fanda Fi‰er, redakce
Andy a Má‰a Egerovi - v˘poãetní technika (proã
se unavovat pochodem, na co máme páníãka)
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ního právního pﬁedpisu, osoba provádûjící v˘cvik psÛ urãen˘ch k doprovodu tûchto osob, osoba provozující útulek pro ztracené nebo
opu‰tûné psy nebo osoba, které stanoví povinost drÏení a pouÏívání
psa zvlá‰tní právní pﬁedpis.
3.2. Od poplatku jsou dále osvobozeny mimo jiné i osoby, které
mají v drÏení psa z útulku po dobu jednoho roku od pﬁevzetí z útulku
a drÏitelé záchranáﬁsk˘ch psÛ.
• 4. âlánek
4.1. Poplatník je povinen podat písemné ohlá‰ení k poplatku
a rovnûÏ oznámit kaÏdou skuteãnost, která má vliv na jeho v˘‰i do
15 dnÛ ode dne vzniku poplatkové skuteãnosti nebo vzniku tûchto
skuteãností.
4.2. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na úãet správce poplatku bez vymûﬁení takto:
a) neãiní-li více jak 400,- Kã roãnû, nejpozdûji do 31. bﬁezna kaÏdého roku
b) ãiní-li více neÏ 400,- Kã roãnû, ve ãtyﬁech stejn˘ch splátkách,
vÏdy nejpozdûji do 31. bﬁezna, 31. kvûtna, 31. srpna, 30. listopadu kaÏdého roku. Poplatník mÛÏe celou ãástku uhradit jednorázovû pﬁedem do 31. bﬁezna kalendáﬁního roku.
Pro Mûstskou ãást Brno-Îabovﬁesky je stanovena v˘‰e poplatku
za kaÏdého psa 1 200,- Kã roãnû. Pro majitele psÛ, kteﬁí jsou poÏivateli invalidního, starobního nebo vdovského dÛchodu, kter˘ je jedin˘m zdrojem jejich pﬁíjmu, je stanoven poplatek za jednoho psa
200,- Kã roãnû. Tuto skuteãnost je nutno doloÏit písemn˘m ãestn˘m prohlá‰ením.
Jistû Vás také zajímá, kde mohou Va‰i pejsci volnû pobíhat. Odpovûdi na v‰echny Va‰e otázky se dozvíte v obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 13/2006, která stanovuje pravidla pro pohyb psÛ na veﬁejném prostranství.
Pﬁipomínat Vám, Ïe pes nemá co dûlat na dûtském hﬁi‰ti a Ïe po
Va‰em ãtyﬁnohém pﬁíteli je nutno uklidit jeho v˘kaly, je jistû zbyteãné, proto jenom pro zajímavost. Zákon o pﬁestupcích ã.
200/90Sb. §47 odst.1, písm.d - neodklizení zneãistûní zpÛsobeného
psy - psích v˘kalÛ (exkrementÛ) - sankce aÏ 1 000,- Kã. A je‰tû maliãkost - v pﬁípadû odhlá‰ení psa se pﬁidûlená známka vrací, na jiného psa není pﬁenosná.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladnû ÚMâ (v pﬁízemí budovy) kaÏdé pondûlí a stﬁedu od 8.00–17.00 hodin. Pokud máte zájem hradit poplatek bankovním pﬁevodem, sdûlíme Vám ãíslo úãtu
i variabilní symbol. Kontaktovat nás mÛÏete na tel. ã.: 549 523 541,
e-mailu stixova@zabovresky.cz nebo osobnû v budovû ÚMâ BrnoÎabovﬁesky, Horova 28, v 1. poschodí, dveﬁe ã. 14.
Na závûr Vám v‰em ze srdce pﬁejeme mnoho radostn˘ch záÏitkÛ
s Va‰ím nejvûrnûj‰ím kamarádem.
ING. LENKA UVAROVÁ
VEDOUCÍ FINANâNÍHO ODBORU

Zbrusu nové stránky
Dne 6. února byly ve spolupráci s firmou Triangl web spu‰tûny
nové internetové stránky na‰eho úﬁadu. Nahradily pÛvodní - jiÏ zastaralé a zbyteãnû komplikované, které slouÏily jiÏ od roku 2001. Najdete je na http://www.brno.cz/zabovresky/
Nové stránky byly pﬁipraveny s ohledem na pﬁehlednost
a pochopitelnost tak, aby v nich kaÏd˘ obãan na‰el rychle a bez zbyteãného klikání a hledání v‰e, co potﬁebuje. NejdÛleÏitûj‰í odkazy
byly vybrány a umístûny do „Rychlé navigace“, coÏ náv‰tûvníkovi
umoÏní dostat se k nejÏádanûj‰ím informacím jedním kliknutím my‰i.
O aktuálnost obsahu stránek peãuje Iveta Fi‰erová, na kterou
mÛÏete smûﬁovat i své podnûty a návrhy.
Kontakt: fiserova@zabovresky.cz
-RED-

Dal‰í krok smûrem k obãanovi
Oním vstﬁícn˘m krokem je projekt Czech POINT. Pﬁesnûji
„âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál“ je projektem, kter˘ by mûl zredukovat pﬁíli‰nou byrokracii ve vztahu
obãan - veﬁejná správa.
Donedávna musel obãan k vyﬁízení jedné záleÏitosti nav‰tívit
nûkolik úﬁadÛ. Czech POINT slouÏí jako asistované místo v˘-

konu veﬁejné správy umoÏÀující komunikaci se státem prostﬁednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, nikoliv obãan“.
V Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky byl projekt spu‰tûn
1. ledna 2008. Zﬁízeno bylo jedno pracovi‰tû na odboru majetkovém a bytovém, povûﬁenou osobou je Petr Boãev.
MIROSLAVA CIHLÁ¤OVÁ
VEDOUCÍ MAJETKOVÉHO A BYTOVÉHO ODBORU

Chcete pomáhat potﬁebn˘m?
Pak tedy pozornû ãtûte. V na‰í redakci se se‰lo nûkolik pﬁíspûvkÛ
od organizací, které hledají lidi s otevﬁen˘m srdcem pro ãinnost dobrovolného pomocníka. Postupnû Vám je pﬁedstavíme:
Ratolest Brno
hledá dobrovolníky pro programy 5P a LATA, které jsou na rozvoji a podpoﬁe dobrovolnictví zaloÏeny. Zaãínající dobrovolníci se zúãastní pﬁípravného ãtyﬁdenního programu na Vysoãinû, kter˘ je zamûﬁen na rozvoj komunikaãních dovedností, hledání vlastních
potenciálÛ pro práci s lidmi i reflexi sebe sama.
Dobrovolnické programy 5P a LATA usilují o zlep‰ení Ïivotní situace dûtí a dospívajících ve vûku 6-24 let. Nepﬁíznivé rodinné prostﬁedí, zaﬁízení ústavní v˘chovy a nebo jiné sociální znev˘hodnûní
pﬁispívá ke konfliktním vztahÛm v rodinû, ve ‰kole i v ‰ir‰í spoleãnosti. Programy jsou zaloÏeny na individuálním vztahu odbornû pﬁipraveného dobrovolníka s klientem.
Dobrovolnická práce nabízí zájemcÛm nejen smysluplné vyuÏití
volného ãasu, ale také moÏnost dal‰ího vzdûlávání a navazování
nov˘ch kontaktÛ.
Kontakt: Denisa ·krancová, tel: 545 243 839, 724 046 643, denisa.skrancova@ratolest.cz
HoSt Home - Start âeská republika
Toto obãanské sdruÏení (dále je HoSt) je nestátní a nezisková organizace, jejímÏ cílem je podpora rodiãÛ peãujících o dítû mlad‰í 6 let.
Zamûﬁuje se na rodiny, kter˘m chybí Ïivotní zku‰enosti nebo se ocitají v sociální izolaci. Jedná se napﬁíklad o velmi mladé maminky, osamûlé rodiãe ãi rodiny s více dûtmi. SluÏby HoStu vyuÏívají i ti, kteﬁí nemûli moÏnost vyrÛstat se sv˘mi rodiãi a pﬁevzít tak jejich zku‰enosti.
Rodinám pomáhají dobrovolníci - lidé s vlastní rodiãovskou zku‰eností, kterou mohou sdílet. Jednou t˘dnû se setkávají s rodinou,
s níÏ spolupracují a podporují ji v její samostatnosti a schopnosti Ïít
bûÏn˘m Ïivotem.
ProtoÏe brnûnská poboãka HoStu vznikla nedávno, hledá dal‰í
dobrovolníky, kteﬁí jsou ochotni 2 aÏ 3 hodiny t˘dnû se vûnovat rodinû potﬁebující pomoc.
Kontakt: tel: 777 801 405, e-mail: info-brno@hostcz.org, dal‰í informace na www.hostcz.org
Domov pro seniory Vychodilova
hledá dobrovolníky jako spoleãníky pro své klienty - seniory. Jak
mÛÏe dobrovolník seniorovi prospût? Vytvoﬁením prostoru pro vzájemnou komunikaci, doprovodem na procházku, na kulturní akci popﬁípadû k lékaﬁi, spoleãnou zábavu pﬁi stolních hrách, lu‰tûní kﬁíÏovek, pﬁedãítání... ale pﬁedev‰ím pﬁátelsk˘m vztahem.
Kontakt: Bc. Jarmila Dostálová, telefon: 541 219 000, e-mail: zadosti@vyc.brno.cz
IVETA FI·EROVÁ (S VYUÎITÍM TISKOV¯CH MATERIÁLÒ)

Letní pﬁímûstské tábory
Obãanské sdruÏení Rezekvítek poﬁádá v termínu 7. – 11. 7.
a také 28. 7. - 1. 8. 2008 dva pﬁímûstské tábory. Tábory jsou urãeny dûtem ve vûku 7 aÏ 13 let. Zahájení a ukonãení kaÏdého dne
bude v klubovnû Rezekvítku, Kamenná 6. Program je zaji‰tûn od
8.00 do 16:00 v Brnû a jeho blízkém okolí. Úãastníci se mohou tû‰it
na zábavné hry, koupání a v˘lety, to v‰e v pﬁíjemném kolektivu.
Cena jednoho turnusu ãiní 800,- za dítû.
Kapacita táborÛ je omezena. Zájemci se mohou hlásit jiÏ nyní na
e-mail milica.sedlackova@rezekvitek.cz, telefon 543 216 483 ãi mobil 775 580 201.
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EKOLOGIE - TÉMA DNE. Na tomto místû zaãíná na‰e "zelená" rubrika. Je vûnována ekologii a v‰emu, co k ní patﬁí.
Nad otázkou Ïivotního prostﬁedí se zam˘‰lí starosta Îabovﬁesk ve svém úvodníku, ãistota ulic a péãe o zeleÀ je jednou z priorit na‰í radnice. Ani obãané nejsou vÛãi tomuto tématu lhostejní, jak dokazuje otevﬁen˘ dopis na‰í ãtenáﬁky
na této stranû. Pojìme se tedy zamyslet nad kvalitou na‰eho Ïivotního prostﬁedí. ·lápnout do psího exkrementu je
jistû nepﬁíjemné, ale oãi‰tûním bot problém nekonãí. Následky na‰í lhostejnosti k Ïivotnímu prostﬁedí ponesou dal‰í
generace. Otiskujeme tedy nûkolik pﬁíspûvkÛ na toto závaÏné téma:

Odpady

Otevﬁen˘ dopis Úﬁadu Mâ Brno-Îabovresky

Tﬁídûní odpadÛ je v poslední dobû velmi diskutovan˘m a ãasto
pﬁetﬁásan˘m tématem. Svût se topí v odpadcích a nikdo neví, co
s tím. Pﬁitom spoustu odpadÛ lze dále zpracovat a pouÏít. V na‰í republice sice nastal na poli recyklace v˘razn˘ posun, ale mohlo by to
b˘t mnohem lep‰í. Ve svûtû je tﬁídûní zcela bûÏné, u nás se pomalu
dostává do povûdomí veﬁejnosti. Mnozí z nás uÏ stateãnû tﬁídí. Jiní
o tom moÏná uvaÏují… Ale k tomu, abychom brzy nebyli zcela zavaleni odpadky, musí pﬁispût kaÏd˘ z nás.
Na‰e mûstská ãást je pomûrnû dobﬁe pokryta kontejnery na PET
a sklo (u kaÏdého supermarketu), jiÏ ménû je kontejnerÛ na papír
a textil, ale i ty se zde najdou. Popelnici na smûsn˘ odpad sice
máme kaÏd˘ pﬁímo pﬁed domem, ale vzít nûkolik sklenic ãi PET láhví
s sebou do ta‰ky, kdyÏ jde ãlovûk nakupovat, to snad nikomu nic neudûlá.
BohuÏel pouze tﬁídûní a recyklace nestaãí. Na‰e spoleãnost vyprodukuje obrovské mnoÏství odpadkÛ a k dal‰ímu vyuÏití je vhodná
témûﬁ polovina z nich. Zkusme se proto zamyslet i nad tím, co mÛÏeme udûlat pro to, abychom zanedlouho neÏili na smeti‰ti: mnohé
vûci, které byste po prvním pouÏití vyhodili, totiÏ mÛÏete „zrecyklovat“ i pﬁímo vy sami. Jedná se zejména o igelitové ta‰ky a sáãky. Nemusíte si pﬁece pﬁi kaÏdém nákupu brát novou ta‰ku, choìte nakupovat s ko‰íkem ãi látkovou kabelou. Sáãek od rohlíkÛ mÛÏete pouÏít
tﬁeba na zabalení svaãiny. I PET láhev lze pouÏívat opakovanû. Kupujte vût‰í balení – napﬁíklad jogurty apod. UÏ pﬁi koupi v˘robku se
zamyslete nad tím, zda je moÏné jeho obal následnû vytﬁídit.
KaÏd˘ by mûl zaãít sám u sebe a pﬁispût svou tro‰kou do ml˘na.
Vûﬁím, Ïe valná vût‰ina z vás uÏ „petku“ do popelnice nevyhodí. A to
je dobﬁe. Budete-li mít jakékoliv nápady a pﬁipomínky, co by se dalo
v této oblasti v Îabovﬁeskách udûlat a zlep‰it, mÛÏete mi napsat na
email danielka.kabelkova@post.cz.
DANIELA KABELKOVÁ

VáÏení zastupitelé a zamûstnanci Úﬁadu Mâ Brno-Îabovﬁesky,
jste spokojeni s úklidem na‰í mûstské ãásti? Já rozhodnû ne. Nelíbí
se mi odpadky povalující se na trávnících, chodnících a dûtsk˘ch
hﬁi‰tích. Psí exkrementy v‰ude kolem nás. Nezametené listí tlející na
chodnících v podzimní dobû, pra‰né cesty zÛstávající po rozpu‰tûném snûhu. Vám se to líbí?
Pﬁed nûjak˘m ãasem jsem na téma nedostaãujícího úklidu v Îabovﬁeskách hovoﬁila se zamûstnanci v‰eobecného odboru ing. Kateﬁinou Vyhlídalovou a Bc. Milo‰em Adamem. Nezávisle na sobû mi
dali stejnou odpovûì. Prostﬁedky na úklid jsou omezené a musí je
plánovat tak, aby s nimi vystaãili po cel˘ rok.
Nicménû se snaÏí jak nejlépe dovedou, a to, jak to kolem nás vypadá, je v˘sledkem nepoﬁádného chování nás - obãanÛ, nikoli nedostateãného úklidu. Moje druhá otázka tedy byla, co dûlá na‰e radnice pro to, aby se chování obãanÛ zlep‰ilo. Odpovûì - snaÏí se
v˘chovnû pÛsobit a upozorÀovat obãany pomocí Îabovﬁeského
zpravodaje.
Dal‰í otázky pokládám nyní veﬁejnû a souãasnû Ïádám o oti‰tûní
odpovûdí v pﬁí‰tím vydání Îabovﬁeského zpravodaje.
1) Kolik ãlánkÛ na téma ãistoty a poﬁádku vy‰lo v Îabovﬁeském
zpravodaji v roce 2007?
2) Ve kter˘ch mûsících byly oti‰tûny?
3) Jaké dal‰í formy v˘chovného pÛsobení na obãany na‰e radnice
praktikuje? (Prevence je pﬁeci pﬁinejmen‰ím stejnû dÛleÏitá, jako
odstraÀování následkÛ neukáznûného chování!)
4) Kolik penûz bylo v Îabovﬁeskách, popﬁ. v revíru Tábor vybráno
v roce 2007 na pokutách od majitelÛ psÛ, kteﬁí si neuklidili exkrementy po svém svûﬁenci?
5) Jak ãasto se uklízí okolí Úﬁadu Mâ Brno-Îabovﬁesky?
6) Jak ãasto se uklízí napﬁ. v ulici VoronûÏská?
PoloÏila jsem 6 konkrétních otázek a prosím o 6 konkrétních odpovûdí.
Dûkuji za Vá‰ ãas vûnovan˘ tomuto dopisu a odpovûdi na nûj.
S POZDRAVEM NADùÎDA FOUSKOVÁ

Zastupitelka Danka Kabelková nám radí, jak úãinnû postupovat,
abychom zmen‰ili záplavy odpadkÛ, které se na nás valí. Ví, co ﬁíká,
a záleÏí jí na v˘sledku. Co ale dûlat, kdyÏ máme pochybnosti, zda
stojí za to, „vzít nûkolik sklenic ãi PET láhví s sebou do ta‰ky, kdyÏ
jde ãlovûk nakupovat“? Proã bychom na to mûli myslet? VÏdyÈ pﬁece
kaÏd˘ rok platíme, aby ná‰ odpad nûkdo odklidil! A stále více!
Znáte to, zapomeneme jednou, byÈ dobr˘ úmysl odnést láhve do
kontejneru tu byl, zapomeneme po druhé, protoÏe my‰lenku vytûsní
jiné starosti, které se na nás nekontrolovatelnû valí stejnû jako odpady, a potﬁetí si ﬁekneme: Proã zrovna já? Copak jsou ostatní lep‰í?
Nemám dost jiné práce? Nacpu to do popelnice a je pokoj. A kdyÏ
popelnice nestaãí, do pytle nebo krabice vedle ní. V‰ak oni to odvezou. Nûjak bylo, nûjak bude.
Ale dá se uvaÏovat i jinak. Kdesi, zapomnûl jsem, ve které obci,
zaplatí obãan jen za odpad, kter˘ odevzdá netﬁídûn˘. Popeláﬁi pytel
s netﬁídûn˘m odpadem zváÏí, zaznamenají mnoÏství a obyvatelé
mûsteãka mohou pﬁem˘‰let, co by se dalo je‰tû vytﬁídit, aby ho
pﬁí‰tû bylo je‰tû ménû. Je to sice administrativnû nároãnûj‰í, ale
dlouhodobû se tahle vynaloÏená námaha vyplatí. Snad lidé i soutûÏí,
kdo je nejúspornûj‰í.
Vzpomínám také, jak jsem byl za brá‰kou na náv‰tûvû v Kalifornii. Na verandû mûl spoustu krabic. Do jedné skládal prázdné láhve,
do druhé plechovky od piva, do tﬁetí papír na vyhození, atd. KdyÏ nastal den „D“, vynosil je pﬁed barák, pﬁijelo auto rozdûlené na patﬁiãné
segmenty a odpad naloÏilo.
MÛÏete namítnout: „Copak mám verandu? Stejnû se nedá nic dûlat!“
Pokud byste pﬁesto o odpadech a moÏnostech jejich znovuzhodnocování v Brnû chtûli vûdût více, najdete ledacos na:
http://www.hnutiduha.cz/recyklace.
JAN ·ABATA

Odpovûdi na otázky pisatelky zveﬁejníme v pﬁí‰tím ãísle
zpravodaje.
VáÏení spoluobãané a milí sousedé,
máte k tématu (ne)ãistoty a (ne)poﬁádku v Îabinách co ﬁíci? Tak
to napi‰te! Nenechávejte si to jen pro sebe. NestûÏujte si u piva, nelomte rukama se sousedem na ulici. Tam se toho moc nevyﬁe‰í...
Vûﬁím, Ïe tato otázka trápí mnohé z nás. Najdûte si hodinku ãasu,
dejte to na papír a po‰lete to do redakce. Názory obãanÛ jsou velmi
cenné. A neposílejte prosím jen kritiku, chtûlo by to i nûjak˘ nápad.
Jak na to, aby se lidé více zajímali a tﬁeba i sami aktivnû úãastnili
vytváﬁení pﬁíjemnûj‰ího okolí pro sebe a lidi kolem? ·koláci a ‰tudáci, vy máte nápadÛ plnou hlavu, co poradíte? A hlavnû milí sousedé, vychovávejte své dûti k poﬁádku. A také naopak. Dûti, vychovávejte své rodiãe k poﬁádku.
Dûkuji za pozornost
VA·E ÎABKA âISTOMILKA

Semináﬁ na téma „Co s odpady“
Rezekvítek poﬁádá v úter˘ 18. 3. 2008 semináﬁ pro ‰irokou
veﬁejnost na téma co s odpady. O tom, jak správnû tﬁídit odpady
a co se s tﬁídûn˘m a netﬁídûn˘m odpadem dûje, nám u ãaje a kávy
povypráví Mgr. Karla Petﬁivalská. Semináﬁ bude zahájen v 17.00
v klubovnû Rezekvítku na ulici Kamenná 6 (vstup pﬁes Kamennou
4a, naproti kostelu Milosrdn˘ch bratﬁí, zastávka tramvaje ã. 2, 5, 6,
7). Pﬁedpokládan˘ konec semináﬁe je kolem 19.00. Více informací
naleznete v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz.
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ProtoÏe je semináﬁ bezplatn˘ a kapacita sálu omezená, prosíme zájemce, aby svou úãast nahlásili na e-mail adrese:
milica.sedlackova@rezekvitek.cz, pﬁípadnû na tel. 775 580 201.
Tù·ÍME SE NA VIDùNOU.

Dny otevﬁen˘ch dveﬁí na koniklecové
zahrádce
Ve dnech 14., 15. a 16. bﬁezna 2008 pﬁipravil Rezekvítek pro ‰irokou veﬁejnost dny otevﬁen˘ch dveﬁí v pﬁírodní rezervaci Kamenn˘
vrch. Na jaﬁe toto území kaÏdoroãnû rozkvete desetitisíci kvûtÛ chránûného koniklece velkokvûtého a lze mu tak právem pﬁezdívat „koniklecová zahrádka“.
V uveden˘ch dnech je pro vás pﬁipravena exkurze po území s odborn˘m prÛvodcem. Exkurze bude zahájena v uvedené dny vÏdy
v 15.00 na zastávce Koniklecová (MHD ã. 25, 29 a 50) a pﬁedpokládan˘ konec je v 17.00. Budete mít jedineãnou pﬁíleÏitost pﬁi procházce mezi konikleci získat podrobné informace o v˘znamu tohoto
území po stránce kvûteny i zvíﬁeny, zjistit proã a jak se o toto území
peãuje a seznámit se s novou podobou nauãné stezky, kterou tu od
roku 1994 Rezekvítek provozuje a v roce 2007 obnovil. Na památku
kaÏd˘ náv‰tûvník dostane kapesní publikaci o Kamenném vrchu.
Více v kalendáﬁi akcí na www.rezekvitek.cz, ãísle mobilu
775 580 201, pﬁípadnû e-mailu milica.sedlackova@rezekvitek.cz

21. 3. Velk˘ pátek
15.00 kﬁíÏová cesta
18.00 Velkopáteãní obﬁady - pﬁísn˘ pÛst,
chrámov˘ sbor zpívá pa‰ije podle sv. Jana
22. 3. Bílá sobota
10.00-18.00 adorace u BoÏího hrobu
20.00 Velikonoãní vigilie
obnova kﬁestních slibÛ
23. 3. Slavnost zmrtv˘chvstání Pánû
BOÎÍ HOD VELIKONOâNÍ
7.30 ranní m‰e sv. s lidov˘m zpûvem
9.00 zpívá chrámov˘ sbor:
G. F. Händel: Buì tobû sláva a z oratoria Mesiá‰
- ALELUJA, R. Führer: Ó jaká ‰Èastná chvíle, Aleluja,
Pán z mrtv˘ch vstal
10.30 s lidov˘m zpûvem
18.00 veãerní m‰e sv.
19.00 Te Deum a svátostné poÏehnání
24. 3. Pondûlí velikonoãní
7.30 ranní m‰e sv.
18.00 veãerní m‰e sv.

Ze Ïivota Ïabovﬁesk˘ch ‰kol
Aktuálnû za Z· nám. Svornosti …
- také na www.zsnsvor.brno.indos.cz

Salesiánské stﬁedisko mládeÏe
- dÛm dûtí a mládeÏe Brno-Îabovﬁesky

LyÏaﬁsk˘ v˘cvik

Foerstrova 2, 616 00 Brno-Îabovﬁesky,
tel./fax 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz
Dovolte mi, abych na záãátku pﬁedstavování akcí Salesiánského stﬁediska mládeÏe podûkoval v‰em, kteﬁí v nûm pracují
a namáhají se pro dobro mlad˘ch lidí. Dûkuji i v‰em dobrodincÛm
a dárcÛm za jejich podporu. ProtoÏe Vás, milí ãtenáﬁi, u nás rádi
uvidíme, nachystali jsme si kromû pravideln˘ch aktivit i nûkolik akcí
na mûsíc bﬁezen:
1. 3.
volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch druÏstev
1.-2. 3. lyÏování v Alpách
4. 3.
9.00-12.00
Klubko modrotisk
7. 3.
20.00
páteãní klub – Kufr
12. 3.
14.00-18.00 velikonoãní tvoﬁení v oratoﬁi
16. 3.
15.30
JabloÀová panna - loutkové divadlo BedruÀka
18. 3.
9.00-12.00
Panenky z l˘ka
27. 3.
setkání dobrovolníkÛ
28.-30. 3.VIP-A
víkend pro animátory
29. 3.
9.00
sobotní v˘let
Pro bliÏ‰í informace nav‰tivte na‰e internetové stránky
brno.sdb.cz.
ZA SALESIÁNSKÉ ST¤EDISKO MLÁDEÎE
PAVEL TICH¯ SDB

BohosluÏby o Velikonocích
v kostele Panny Marie Pomocnice
v Brnû-Îabovﬁeskách

Ve dnech 12.–19. ledna 2008 jsme se my, Ïáci sedm˘ch tﬁíd Z·
nám. Svornosti, zúãastnili t˘denního lyÏaﬁského v˘cviku v Peci pod
SnûÏkou v Krkono‰ích. Ubytovali jsme se v âapkovû chatû, která
stojí pﬁímo na sjezdovce.
Snûhu bylo dost a my jsme
se mohli zdokonalovat nejen
v lyÏování, ale také ve snowboardingu.
Pan ﬁeditel i paní uãitelky
byli „super“. Kurz se nám moc
líbil a budeme na nûj dlouho
vzpomínat.
ÎÁKYNù A ÎÁCI 7. T¤ÍD

Masopust
JiÏ tradiãnû je úter˘ pﬁed Popeleãní stﬁedou vyvrcholením masopustu. Tak tomu bylo i ve ‰kolní druÏinû v na‰í ‰kole.
Do prÛvodu ma‰kar se dûti pﬁipravovaly jiÏ nûkolik dní pﬁedem.
Na téma „‰a‰ek“ si vyrábûly ‰krabo‰ky, ãepiãky a zdobily kost˘my.
Za své ta‰kaﬁice, které pﬁi obchÛzce ‰koly ma‰kary pﬁedvádûly,
byly vÏdy ﬁádnû poho‰tûny. Poho‰tûní ãekalo i na dal‰í druÏinové
dûti, které pﬁedvádûly své v˘kony v tanci, spoleãensk˘ch hrách
a dal‰ích soutûÏích. Podle tradice ne pálenkou, pivem a hodnû
mastn˘mi jídly, ale v˘born˘mi „ostatkov˘mi“ koblihami od kuchaﬁek
z na‰í ‰kolní jídelny a spoustou dal‰ích dobrot.
EVA S¯KOROVÁ, VYCHOVATELKA ·D

16. 3. Kvûtná nedûle
7.30 s lidov˘m zpûvem
9.00 svûcení ratolestí a prÛvod
chrámov˘ sbor zpívá pa‰ije podle sv. Matou‰e
10.30 s lidov˘m zpûvem
17.00 kﬁíÏová cesta
18.00 veãerní m‰e sv.
30. 3. Zelen˘ ãtvrtek
18.00 M‰e sv. na památku poslední veãeﬁe Pánû, po m‰i sv.
spoleãná adorace v kostele - Getsemanská zahrada
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Zápis do 1. tﬁíd na Z· Sirotkova
V posledních letech b˘vá pravidlem, Ïe se k zápisu do na‰í ‰koly
dostaví více neÏ stovka budoucích prvÀáãkÛ. Leto‰ní poãet se vy‰plhal na 136 dûtí. Zájem rodiãÛ o na‰i ‰kolu nás samozﬁejmû velmi
tû‰í, ale zároveÀ také zavazuje ke kvalitnímu vzdûlávání v pomûrnû
poãetn˘ch tﬁídách. Jediné, co nás tíÏí, je kapacita na‰í budovy, protoÏe pﬁijmout v‰echny úãastníky zápisu není moÏné, ‰kola je naplnûna doslova „po stﬁechu“. Vûﬁte, Ïe je nám velmi nepﬁíjemné odmítat takové mnoÏství ÏákÛ, které by vydalo je‰tû na dal‰í dvû tﬁídy,
ale bohuÏel místa pro nû skuteãnû nemáme… Tímto se omlouváme
rodiãÛm, které na‰ím rozhodnutím o nepﬁijetí jejich dítûte zklameme.
Samotn˘ zápis se tentokrát odehrával v lese ¤áholci, kulisu tvoﬁily vycpané zvíﬁecí exempláﬁe zapÛjãené z kabinetu Pﬁírodopisu
a v˘tvarná díla na‰ich souãasn˘ch prvÀáãkÛ. KaÏdého pﬁíchozího
hned u vstupních dveﬁí pﬁivítali Rumcajs, Manka a Cipísek (Ïáci 9.
tﬁíd), kteﬁí se starali o to, aby ‰kola pro dûti nebyla stra‰ideln˘m temn˘m pralesem, ale pﬁátelsk˘m barevn˘m ¤áholcem, kde získají
nové znalosti, poznají nové kamarády a zaÏijí spoustu vesel˘ch
a dobrodruÏn˘ch situací.
MGR. LUKÁ· ULâ, ZÁST. ¤EDITELKY PRO I. ST.

sko… Jak jiÏ z názvu vypl˘vá, cílem bude obejít rybník Svût.
V rámci etapové hry se úãastníci ocitnou kaÏd˘ den na jiném kontinentu a dozví se spoustu zajímavostí o Ïivotû tamních domorodcÛ.
Na ná‰ tradiãní tábor v Lipnici (okres JindﬁichÛv Hradec) zveme
dûti od sedmi do patnácti let. Celotáborová hra nás tentokrát zavede s dr. Livingstonem do srdce ãerné Afriky.
Na fotky a kroniku z minul˘ch táborÛ se mÛÏete podívat na na‰ich webov˘ch stránkách www.vlcibrno.cz. Zde naleznete i kontakty na na‰e vedoucí, kteﬁí vám rádi zodpoví jakékoliv dal‰í dotazy.
DANKA KABELKOVÁ, ODDÍLOVÁ VEDOUCÍ

Základní umûlecká ‰kola,
Brno, Veveﬁí 133
e-mail: info@zusveveri.cz
www.zusveveri.cz <http://www.zusveveri.cz
Program na bﬁezen 2008
6. 3. 2008
18.00 hod. Slavnostní koncert, Kﬁi‰Èálov˘ sál,
Stará radnice, Radnická ul., Brno
18. 3. 2008 18.00 hod. Junior Big Band, restaurace Rubín
Îabovﬁesky, Brno
19. 3. 2008 18.00 hod. Slavnostní koncert, Kﬁi‰Èálov˘ sál,
Stará radnice, Radnická ul., Brno
27. 3. 2008 DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 14.00-17.00 hod.
SRDEâNù V·ECHNY ZVEME!

Na‰e jedovaté rostliny

Rodiãe ÏákÛ 2. a 3. tﬁíd pozor!
Chcete, aby se Va‰e dítû po skonãení základní ‰kolní docházky
domluvilo anglicky a získalo základní znalosti nûmãiny? Tak neváhejte – Základní ‰kola Jana Babáka 1, Brno-Îabovﬁesky je tu pro
Vás. Jsme ‰kola s dlouholetou tradicí v˘uky cizích jazykÛ a Va‰im
dûtem nabízíme vy‰‰í poãet hodin v˘uky cizích jazykÛ neÏ na bûÏné
‰kole, péãi o talenty, individuální pﬁístup.
Pﬁijímací pohovor se koná 21. 4. 2008 v 8.30 hodin.
Více informací a pﬁihlá‰ky získáte v kanceláﬁi ‰koly na tel. ãíslech
541 211 986, 549 241 608, e-mail: zsbabak@seznam.cz
a www.zsbabak.cz
Dobré spojení ‰kolním autobusem – Bystrc – Jundrov – Îabovﬁesky a zpût a MHD.
Tû‰íme se na Vás a Va‰e dûti.
VYUâUJÍCÍ CIZÍCH JAZYKÒ Z· JANA BABÁKA

S Vlky na tábor
ProtoÏe léto uÏ je za dveﬁmi, vrhli jsme se na pﬁípravu táborÛ
nejen pro na‰e vlãí dûtiãky. Na leto‰ní prázdniny chystáme hned
dva – putovní (12.– 9. 7. 2008) a klasick˘ stanov˘ (19. 7.–2. 8.
2008). Na obou táborech
rádi uvítáme i dûti, které nejsou ãleny na‰eho oddílu.
PuÈák „Cesta kolem
Svûta“ je urãen pro dûti ve
vûku 11 – 18 let. Tentokrát
se vydáme do pﬁekrásné jihoãeské krajiny. Nav‰tívíme
JindﬁichÛv Hradec, âervenou Lhotu, CHKO TﬁeboÀ-

Za pﬁízniv˘ch povûtrnostních podmínek, hlavnû zv˘‰í-li se denní
teplota nad bod mrazu v nûkolika po sobû jdoucích dnech, mÛÏeme
na na‰ich zahrádkách (a nejen tam) registrovat první známky blíÏícího se jara. Mimo snûÏenky a bledule se zaãínají probouzet i dal‰í
cibuloviny, jako na pﬁíklad narcis Ïlut˘ (Narcissus pseudonarcissus
L.), jehoÏ kráse a vÛni se podivovali lidé uÏ ve starovûku, neboÈ se
o nûm zmiÀují Homér a Ovidius ve sv˘ch Promûnách.
Narcis je vytrvalá bylina, dorÛstající v˘‰ky aÏ 40 cm s podzemní
cibulí o prÛmûru i 4 cm, ze které vyrÛstá dvouhrann˘ dut˘ stonek
a modravû zelené Ïlábkovité listy.
U pÛvodních forem je na konci
stonku Ïlut˘ kvût. Doba kvûtu se
velmi li‰í podle nadmoﬁské v˘‰ky
(rostlina vystupuje aÏ do v˘‰ky 700
m nad moﬁem) a denní teploty
v daném roce, takÏe nûkdy ke
kvûtu dochází jiÏ koncem února.
Plodem je tobolka se dvûma ﬁádky
tmav˘ch semen.
Tato rostlina je geneticky velmi
promûnlivá. Známe celou ﬁadu forem a sort, které se li‰í barvou, velikostí a tvarem kvûtÛ. Narcisy
velmi snadno zplaÀují, takÏe
i u nás je mÛÏeme ve volné pﬁírodû
nalézt v mnoha obmûnách, pﬁestoÏe se nejedná o pÛvodní divoké
formy. Pﬁíbuzn˘m druhem je narcis bíl˘ (Narcissus poeticus L.), jehoÏ okvûtí je snûhobílé a pakorunka je malá a Ïlutá a tvoﬁí úzk˘
zkadeﬁen˘ límeãek, na hranû ãervenû zbarven˘.
V‰echny typy a kultivary narcisÛ obsahují jedovaté látky. V listech a stoncích je obsaÏen alkaloid
scilain, v cibulkách a kvûtech narcisÛ je alkaloid lykocin a silice.
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Názory toxikologÛ na míru toxicity (jedovatosti) se li‰í, patrnû
v závislosti na materiálu, kter˘ mûl kdo k dispozici). Nûkteﬁí autoﬁi
tvrdí, Ïe narcitin pﬁi perorálním pﬁíjmu (ústy) je pro savce jen málo
toxick˘, jiní naopak uvádûjí, Ïe pﬁi sv˘ch pozorováních zaznamenali
v˘razné pﬁíznaky otravy nejen pﬁi konzumu cibulí (pﬁi zámûnû za cibuli kuchyÀskou), ale i pﬁi náhodném vypití vody, ve které byly naﬁezané kvûty. Popsány byly také koÏní vyráÏky, vzniklé pﬁi kontaktu
‰Èávy ze stonkÛ a listÛ s lidskou pokoÏkou.
V popisu pﬁíznakÛ a prÛbûhu otravy se názory jiÏ shodují. Pﬁi
otravû dochází nejprve k zvracení a prÛjmu, které jsou doprovázeny
celkovou slabostí a pocením. Pﬁi silnûj‰ích otravách následuje
stﬁevní kolika, zácpa a v prÛbûhu tﬁí aÏ ‰esti hodin i k úmrtí.
U pasoucích se zvíﬁat k otravám nedochází, protoÏe zvíﬁata se
této rostlinû peãlivû vyh˘bají. Pokud se t˘ká zvíﬁat, nejãastûji byly
otravy zaznamenány u psÛ.
Farmakologické uplatnûní rostlina zatím nemá. DÛvodem mÛÏe
b˘t velmi rozdíln˘ obsah úãinn˘ch látek nejen podle stáﬁí a v˘vinu
rostliny, ale i podle stanovi‰tû jejího v˘skytu.
V‰echny typy narcisÛ jsou znaãnû roz‰íﬁené a jejich kultivary jsou
velmi oblíbené zahrádkáﬁi, protoÏe nevyÏadují zvlá‰tní péãi. Nevadí
jim seﬁezávání a se‰lapávání, a to ani tûm formám, které rostou ve
volné pﬁírodû. V nûkter˘ch alpsk˘ch údolích se narcisy vyskytují
v pﬁekvapivû velkém mnoÏství, pﬁestoÏe jsou místními obyvateli kaÏdoroãnû trhány a vyr˘vány. Jako pﬁíklad mohu uvést údolí v okolí
‰v˘carského mûsta Montreux, kde se kvûty narcisÛ hromadnû trhají
v prÛbûhu oslav pﬁíchodu jara a pﬁesto toto „masové plenûní“ nemá
na míru v˘skytu místních narcisÛ Ïádn˘ vliv.
Vykvetení narcisÛ lze i úspû‰nû urychlit, aniÏ bychom museli b˘t
‰kolen˘mi zahradníky. Tﬁi aÏ ãtyﬁi cibulky vloÏíme do kvûtináãe, kter˘
vyplníme zeminou ve sloÏení 3 díly paﬁeni‰tní hlíny, 2 díly písku a 1
díl ra‰eliny. Kvûtináã umístíme na osm aÏ deset t˘dnÛ do tmavého
nepromrzajícího sklepa. Pak kvûtináã vyneseme do svûtlé místnosti,
kde teplota neklesá pod 10 °C a pﬁimûﬁenû zaléváme, takÏe narcisy
zde vykvetou. Po odkvûtu omezíme zálivku a po zaschnutí stonkÛ
a listÛ mÛÏeme cibule opût vysadit na záhon.
ING. GUSTAV ZÁVODSK¯, CSC.

Benefiãní koncert pro rodiny
s roztrou‰enou sklerózou
Motto: „Neutíkejte od rodiny, ale s rodinou
aneb âas nejsou peníze, ale pﬁedev‰ím vztahy“
„Îádn˘ ãlovûk není ostrovem, a tak va‰e onemocnûní ereskou
(zkr. nemoci roztrou‰ená skleróza) budou pociÈovat ti, kteﬁí stojí
nejblíÏe. Ereska vyzaﬁuje do celé rodiny, ovlivÀuje ostatní a poÏaduje odezvu pﬁátel, spolupracovníkÛ a celé spoleãnosti. KdyÏ
jeden ãlen trpí ereskou, trpí jí celá rodina. Pﬁijde jako nevítaná
spoleãnice, ze dne na den a navÏdy zamíchá va‰e hrací karty
v Ïivotû… Já sám mám nesmírné ‰tûstí, Ïe mám partnerku, která
mne podpoﬁí, i kdyÏ jsem ãlovûk, se kter˘m se nedá ãasto Ïít.
Mám ‰tûstí, Ïe mám bratry a sestry, kteﬁí Ïijí se sv˘mi rodinami
poblíÏ, a v‰ichni nám obãas pomáhají a jsou takovou pﬁirozenou
souãástí na‰eho rodinného Ïivota.“ (Sa‰a B. – pacient na invalidním vozíãku)
Srdeãnû zveme jménem sdruÏení Roska (pomoc pacientÛm
s RS) a sdruÏení ACER (Asociace center pro rodinu v âR) v‰echny
lidi se srdcem na pravém místû na jiÏ 4. Benefiãní koncert vûnovan˘ podpoﬁe rodiny ve spoleãnosti a pacientÛm s roztrou‰enou
sklerózou. Spojení tûchto dvou sdruÏení není náhodné. Je to právû
rodina, která ãasto nese na sv˘ch bedrech tíhu nemoci jejího ãlena.
Díky rodinû a nejbliÏ‰ím pﬁátelÛm dostává ãlovûk sílu bojovat s nemocí, která vás jiÏ bude doprovázet po zbytek Ïivota.
Tû‰íme se na kaÏdé nové setkání a rádi pomÛÏeme kaÏdému,
kdo se ozve e-mailem, telefonem nebo se zastaví v bezbariérové
kanceláﬁi v Brnû na ulici Srbská 35 v Královû Poli (koneãná trolejbusu 132). Úﬁad Mûstské ãásti Brno-Královo Pole jiÏ dlouhodobû
podporuje ãinnost na‰eho sdruÏení.
V‰ichni dobrovolníci pracující v Rosce Brno jsou sami pacienti
s touto nemocí a vût‰ina z nich je pﬁesvûdãena o tom, Ïe nemoc
nejenom ãlovûku bere, ale i dává. „Na‰e nemoc je cesta, která nás

mÛÏe pﬁiblíÏit svému nitru i sobû navzájem a mÛÏe z nás uãinit
„krásnûj‰í a vnímavûj‰í lidiãky“ (Radka – pacientka s RS).
A na co se mÛÏete tû‰it, pokud nás pﬁijdete podpoﬁit na Benefiãní koncert dne 5. 4. 2008 v 19.30 hod. v kulturním domû Semilasso na Palackého tﬁídû 126 v Královû Poli?
Skotské a irské písnû a balady zahraje a zazpívá skupina Asonance, zatanãí taneãnice z taneãní ‰koly Maya v Brnû, zahrají herci
z brnûnského Hadivadla, podpoﬁí nás i nová âeská Miss Eli‰ka
Buãková ze StráÏnice, zazpívají dûti z mateﬁské ‰kolky Kárníkova
v Brnû-¤eãkovicích, na orientální bﬁi‰ní tanec se mÛÏete tû‰it v podání Radomíry Ker‰nerové, Gabriely Mauerové a Kláry Vrbíkové,
podpoﬁí nás i jediná handicapovaná fotomodelka v âR Jana
Flechtnerová. Akci bude moderovat pÛvabná moderátorka âT1
Brno Nora Janeãková. Zá‰titu nad Benefiãním koncertem pﬁevzal
hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek. Vstupné je
dobrovolné, obãerstvení zdarma, v˘tûÏek z koncertu, kter˘ zdvojnásobí Nadace Divoké husy (www.divokehusy.cz), pÛjde na rehabilitaãní programy pro pacienty s RS a na programy a pﬁedná‰ky
pro rodiny v celé âeské republice.
Kontakt: http://home.tiscali.cz:8080/roska.bm,
www.rodiny.cz, e-mail: acer-cr@volny.cz.
RADKA KER·NEROVÁ A LUBO· HERZ
ZA NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU

DruÏstvo KSG Moravská Slavia Brno
zvítûzilo na Kanársk˘ch ostrovech
Ve dnech 24. 11.-1. 12. 2007 se uskuteãnil 47. roãník mezinárodního festivalu Blume Gran Canaria. Gymnastick˘ festial s mnohaletou tradicí je v˘jimeãn˘ nejen tím, Ïe se zde setkávají gymnasté
z celého svûta bez ohledu na vûk nebo v˘konnost, ale pﬁedev‰ím
úÏasn˘m prostﬁedím ‰panûlského ostrova Gran Canaria.
V rámci tohoto festivalu organizátoﬁi uspoﬁádali závod pod názvem VIII. International Team Gym Competition, na kter˘ byl za
âeskou republiku vyslán seniorsk˘ t˘m Klubu sportovní gymnastiky
Moravská Slavia Brno, aby hájil barvy na‰í republiky.
Pro upﬁesnûní - TeamGym, jeden z nejatraktivnûj‰ích a nejrychleji se rozvíjejících gymnastick˘ch sportÛ, je jako soutûÏní forma urãen pro druÏstva muÏÛ, Ïen a smí‰ená. KaÏd˘ t˘m je sloÏen z 6 aÏ
12 ãlenÛ. Teamgym tvoﬁí tﬁi dynamické disciplíny: akrobacie (‰est
závodníkÛ pﬁedvádí tﬁi aktrobatické ﬁady v rychlém sledu za sebou),
trampolína (‰est závodníkÛ cviãí tﬁi série skokÛ z malé trampolínky,
a to jak pﬁes pﬁeskokové náﬁadí, tak bez nûj), pohybová skladba
(v‰ichni ãlenové druÏstva pﬁedvedou taneãní vystoupení na plo‰e
14x20 m). V‰echny tﬁi disciplíny se cviãí s hudebním doprovodem,
celá soutûÏ má velice rychl˘ spád, a proto si získala velikou oblibu
u divákÛ.
Závodu se zúãastnilo sedm t˘mÛ, coÏ znamená úãast kolem
stovky gymnastÛ z Evropy. Po napínavém souboji se na‰emu druÏstvu podaﬁilo s pﬁehledem zvítûzit a zanechat tak za sebou na druhé
pﬁíãce druÏstvo dánské (Taastrup Gymnastics) a na tﬁetím stupni
anglické (North Devon Display Gym Club).
Touto cestou bychom Mûstské ãásti Brno-Îabovﬁesky rádi podûkovali za podporu, díky níÏ jsme mohli vzornû reprezentovat mûsto
Brno i âeskou republiku na mezinárodních gymnastick˘ch závoMGR. JI¤Í KOSTKA
dech.
P¤EDSEDA

KSG MORAVSKÁ SLAVIA BRNO

Otevﬁení PC klubu v Brnû na Vinohradech
Liga za práva vozíãkáﬁÛ, o.s. (www.ligavozic.cz) otevﬁela své prostory pro zájemce o práci na PC. KaÏdé pondûlí v dobû 14.00-16.00
hod. a kaÏdou stﬁedu v dobû 10.00-12.00 hod. mohou zdravotnû postiÏení lidé bezplatnû vyuÏívat poãítaãe a internet v sídle organizace
(Bzenecká 23). K dispozici zde mají 8 PC.
BliÏ‰í informace podají pracovníci projektu Centrum sociální rehabilitace Jaroslav ·rámek, tel.: 537 021 485, 774 120 114 a Mgr.
Zuzana Brodová, tel.: 537 021 485, 774 120 112.
V·ICHNI JSTE SRDEâNù ZVÁNI.
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Muzikálové herectví jako studijní
obor na stﬁední ‰kole

Program kina LUCERNA na B¤EZEN 2008

Pro velk˘ zájem souãasn˘ch i novû pﬁíchozích studentÛ otvírá
Gymnázium P. KﬁíÏkovského s umûleckou profilací v Brnû pro ‰kolní
rok 2008/2009 jako první stﬁední ‰kola v âeské republice nov˘ umûleck˘ obor – muzikálové herectví. V hodinách herecké, pûvecké
a taneãní v˘chovy budou studenti rozvíjet své schopnosti a dovednosti spojené s muzikálov˘m hraním. Nauãí se pracovat s hlasem,
tûlem, gestem a mimikou, v˘razem, pohybovat se v prostoru. Osvojí
si správné pûvecké techniky, seznámí se s tradiãními i moderními
formami taneãního projevu. Pﬁi samotné inscenaãní práci se nauãí
hﬁe v roli i kolektivní tvorbû, práci s postavou, pﬁíbûhem, stylizovan˘m v˘razem. V˘sledky svého snaÏení pﬁedstaví na koncertních vystoupeních ãi samotn˘ch pﬁedstaveních ve formû muzikálov˘ch ãísel ãi celoveãerních inscenací. Souãástí studia budou i teoretické
pﬁedmûty, kde se studenti seznámí s adekvátní odbornou terminologií, historií muzikálu a nejvût‰ími muzikálov˘mi osobnostmi.
Pedagogick˘ t˘m muzikálového oboru povede zku‰en˘ pedagog
JAMU a herec Mûstského divadla Brno Ladislav Koláﬁ.
(více informací na www.gymum.cz <http://www.gymum.cz/>
FRANTI·EK POSPÍ·IL

Pozvánka
Klub dÛchodcÛ v Brnû-Îabovﬁeskách uskuteãní dal‰í besedu
v Rubínku (PoznaÀská 10) ve ãtvrtek 27. 3. v 16.00 hod. s pﬁedsedou dopravní komise prof. Ing. Kolíbalem na téma doprava v Îabovﬁeskách.
SRDEâNù ZVE V¯BOR KLUBU DÒCHODCÒ.

CVâ JabloÀka,
Kroftova 64, Brno-Îabovﬁesky, tel.: 549 216 248 (604 932 340),
www.ddmhelceletova.cz, e-mail: cvcjablonka@centrum.cz
Nabízí volná místa v krouÏcích: keramika dûti a dospûlí (po
17-19h), flétna – individuální (ãt 16-16.30 h), v˘tvarn˘ (po
15.30-17 h).

Pﬁem˘‰líte o letních táborech pro Va‰e dûti?
DÛm dûtí a mládeÏe, Helceletova 4, Brno,
tel.: 54321 2113, www.ddmhelceletova.cz
• Pﬁímûstsk˘ tábor 30. 6.-4. 7. 2008 9-15 hodin. - celotáborová
hra, soutûÏe, vycházky, tvoﬁení, koupání. Cena: 600 Kã. Pﬁihlá‰ky
a platba nejpozdûji do 9. 6. v CVâ JabloÀka, tel.: 549 216 248
• Pﬁímûstsk˘ tábor 28.7.-1. 8. 2008. Pﬁihlá‰ka a platba nejpozdûji
do 15. 6. 2008. Cena 600 Kã. Kontakt: ·árka Lokajová, tel.: 606
110 970, ddm.komin@seznam.cz
• Pﬁímûstsk˘ tábor s v˘ukou angliãtiny. 25.-29. 8 2008 od 9 do
15 hodin pro dûti od 1. do 5. tﬁ. Angliãtina hrou dle pokroãilosti ve
skupinkách. Cena: 800 Kã. Pﬁihlá‰ka a platba nejpozdûji do 9. 6.
2008 v CVâ JabloÀka, tel.: 549 216 248.
• Tvoﬁivé tábory pro rodiãe s dûtmi v Orlick˘ch horách. 20.-27.
7. 2008 nebo 3.-10. 8. 2008, jen dospûlí 21.-28. 6. 2008 Cena: dûti
do 10 let 1 760 Kã, dûti 10–18 let 2 280 Kã, dospûlí
2 640 Kã. Kontakt: Lenka Pelánková, tel. ã. 604 345 532 (formou
SMS), pelankova@seznam.cz
• Pobytové tábory v Selském Dvoﬁe na Vysoãinû. 10.-16. 8.
2008 - Moﬁeplavci - v˘tvarnû anglick˘ Cena: 2 700 Kã. Pﬁihlá‰ky
a platba do 30. 5. 2008 v CVâ JabloÀka, telefonní ãíslo: 549 216
248 (604 932 340). 16.-22. 8. 2008 Po stopách BrouãkÛ - v˘tvarnû pﬁírodovûdn˘ Cena: 2 600 Kã. Pﬁihlá‰ky a platba do 30. 5.
2008. Kontakt: Radka âáslavová, tel.: 604 932 340.• Královská
akademie hrdinství - 12.7.-26.7. - DobrodruÏn˘ tábor pro nováãky, kteﬁí chtûjí jezdit na dﬁevárny (fantasy hry s ‰ermem dﬁevûn˘mi meãi). Od 15 do 20 let. Cena: 3400,- Kã. Podrobnosti a kontakt na: http://ucw.cz/azrik/akademie.htm

1.3.
2.3.
3.3.
4.3.-5.3.
1.3.-2.3.
2.3.
3.3.
4.3.-5.3.
6.3.-7.3.
8.3.-9.3.
10.3.
6.3.-7.3
6.3.-9.3.
10.3.-12.3.
8.3.-9.3.
8.3.+9.3.
10.3.-12.3.
13.3.-15.3.
13.3.-14.3.
15.3.
16.3.-19.3.
15.3.
16.3.
16.3.-17.3.
18.3.-23.3.
24.3.
20.3.-21.3.
22.3.-23.3.
20.3.-21.3.
22.3.-23.3.
22.3.-23.3.
24.3.-26.3.
24.3.-26.3.
27.3.-28.3.
29.3.-30.3.
31.3.-2.4.
27.3.-28.3.
29.3.-30.3.
27.3.-30.3.
29.3.-30.3.
31.3.-2.4.
31.3.-2.4.

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

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
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Fr./·p.,ã.dab. - komedie
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Fr./·p.,ã.dab. - komedie
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Fr./·p.,ã.dab. - komedie
CHYËTE DOKTORA
âR - komedie
VÁCLAV
âR - tragikomedie
VÁCLAV
âR - tragikomedie
MEDVÍDEK
âR - komedie
… A BUDE HÒ¤
âR/angl.tit. - drama
TOUHA, OPATRNOST
USA/âína - erot.thriller
LOVCI POKLADÒ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA - dobrodruÏn˘
O ÎIVOT
âR - komedie
O ÎIVOT
âR - komedie
O ÎIVOT
âR - komedie
PAN VâELKA
USA,ã.dab. - animovan˘
PAN VâELKA
USA,ã.dab. - animovan˘
ONCE
Irsko - hudební/romantick˘
VÁCLAV
âR - tragikomedie
VÁCLAV
âR - tragikomedie
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA,ã. dab. - rod.komedie
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA,ã. dab. - rod.komedie
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
âR - komedie
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
âR - komedie
LÁSKA ZA âASÒ CHOLERY
USA - milostné drama
POKÁNÍ
V.Br. - milostná romance
V¯CHODNÍ P¤ÍSLIBY
USA - thriller
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
âR - pohádka
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
âR - pohádka
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
âR - pohádka
OBâAN HAVEL
âR - dokument
OBâAN HAVEL
âR - dokument
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA - komedie
ONCE
Irsko - hudební/romantick˘
DARJEELING S RUâENÍM OMEZEN¯M
USA - komedie
SWEENEY TODD: ëÁBELSK¯ HOLIâ Z FLEET STREET
USA - thriller

1.3.-2.3.
6.3.-7.3.
8.3.-9.3.
10.3.
15.3.
16.3.
20.3.-21.3.
22.3.-23.3.
27.3.-28.3.
29.3.-30.3.
31.3.-2.4.

14:15
16:00
14:00
15:45
14:30
14:00
16:30
14:00
16:00
14:00
16:30

HRAJEME PRO DùTI
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
PAN VâELKA
PAN VâELKA
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA

USA,ã.dab. - rod.komedie
Fr./·p.,ã.dab. - komedie
USA,ã.dab. - anim.komedie
USA,ã.dab. - rod.komedie
USA,ã.dab. - rod.komedie
âR - pohádka

V PONDùLÍ HRAJEME PRO STUDENTY+DÒCHODCE
VSTUPNÉ: 50,- Kã
3.3.
15:45
POKÁNÍ
VB - mil.romance
3.3.
18:15
VRATNÉ LAHVE
âR - komedie
10.3.
15:45
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Fr./·p.,ã.dab. - komedie
10.3.
18:00
VÁCLAV – âR
tragikomedie
17.3.
16:30
ONCE
VB - hudební romance
17.3.
18:30
O ÎIVOT
âR - komedie
24.3.
16:00
VÁCLAV
âR - tragikomedie
24.3.
18:00
POKÁNÍ
VB - mil.romance
31.3.
16:30
NEJKRÁSNùJ·Í HÁDANKA
âR - pohádka
31.3.
18:30
DARJEELING S RUâENÍM OMEZEN¯M
USA - komedie
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Brno, Minská 19, tel. 549 247 070, 605 282 438
www.kinolucerna.info

Gymnázium P. KﬁíÏkovského s umûleckou profilací
Vás zve na

ABSOLVENTSKÉ DIVADELNÍ P¤EDSTAVENÍ STUDENTÒ,
které se koná 25. a 26. 3. 2008 od 19.30 hodin
v DûlÀáku, Klajdovská 8, Brno-Lí‰eÀ.
Na programu Kytice Karla Jaromíra Erbena.

Chce‰ zaÏít nûco zvlá‰tního a nového?
Pﬁijì mezi nás!!!
Zakládáme vãelaﬁsk˘ krouÏek v Brnû-Îabovﬁeskách. Dozví‰ se zde spoustu zajímavého o vãelách a o jejich v˘znamu pro pﬁírodu i pro ãlovûka,
nauãí‰ se o nû peãovat a podûlí‰ se s námi o med, kter˘ nám na‰e vãelky
pﬁinesou. MÛÏe‰ se aktivnû zúãastnit rÛzn˘ch vãelaﬁsk˘ch akcí.
A co potﬁebuje‰? Nad‰ení a zápal pro tuto zvlá‰tní a neobvyklou, ale
krásnou ãinnost.
Ve‰keré dal‰í informace Ti podá:
Ing. Antonín Pavlíãek, tel.: 604 506 344, 608 521 868
e-mail: antonin.pavlicek@seznam.cz
nebo: Martin Zapletal – ãlen krouÏku, Ïák Z·
tel.: 739 993 610

tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz,
e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
B¤EZEN 2008
(zaãátky vÏdy v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak)
6. 3.

TANEâNÍ HODINY S RÁDIEM PETROV V RUBÍNU
1. hodina - waltz a cha-cha-cha - hraje taneãní orchestr
SW Band. Veãerem provedou a s vámi si zatanãí moderátoﬁi Rádia Petrov - tentokrát Monika ·uslíková, Jirka
Rejzek a Pavel Ka‰par
2 hodiny intenzivní v˘uky a 2 hodiny nevázaného tance
a veselí. V˘uku vedou profesionální taneãníci. Bonus:
rychlokurs Jiﬁího Rejzka - Macarena.

7. 3.

OTEV¤ENÉ MANÎELSTVÍ
PﬁeloÏené pﬁedstavení z 18. 1. 2008

8. 3.

6. PLES V PYÎAMU
Hraje skupina Panorama, skákací hrad pro dospûlé, kalhoty „Bratﬁi v triku“

27. 3.

DÍVâÍ VÁLKA
Autor: F. R. âech, ochotnické divadlo Prkno - ãerno-ãerná
komedie inspirovaná dûjinami a „vûãn˘m bojem“ mezi
nûÏn˘m a siln˘m pohlavím.

Pﬁipravujeme:
1. 4.

PAVEL BOBEK A MALINABAND
host: Robert KﬁesÈan

3. 4.

SEDEM HLAVN¯CH HRIECHOV
Rado‰ínske naivne divadlo - o sedmi hlavních hﬁí‰ích, ale
také o lidsk˘ch ctnostech...
Zmûna vyhrazena

Studio IN v bﬁeznu
Velikonoãní mûsíc bﬁezen je mûsícem knih, oslav Ïen, ale také
narozeninov˘m obdobím astrologického znamení ryb. Zdá se, Ïe
v bﬁeznu má dÛvod slavit, obdarovávat a b˘t obdarován témûﬁ
kaÏd˘. Studio IN nabízí zajímavé knihy, netradiãní pomlázky i velikonoãní dekorace. Pozornost spolupracujících v˘tvarníkÛ je v‰ak zamûﬁena na „rybí zrozence“, coÏ dokladuje snímek. Ryba - Ïidle ze
dﬁeva s úloÏn˘m prostorem, která nejen dekoruje, ale také slouÏí,
pochází z ateliéru brnûnského tvÛrce. Za
inspirací, potû‰ením i vkusn˘mi dárky jste
srdeãnû zváni do Minské ul. 65. Otevﬁeno
je dennû od 13 do 19 hodin, v sobotu od
9 do 12 hodin. Vstup zdarma.
- red -

Za krásou sukulentÛ
Jarní v˘stava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin se koná
v Brnû-Bystrci, v Zahradním centru âtyﬁlístek, tramvajemi 1, 3 a 11 do
zastávky Kamenolom. Otevﬁeno bude: od 14. do 30. 3. 2008, dennû
od 10 do 18 hod. Na náv‰tûvníky v˘stavy se tû‰í mnoho nov˘ch exponátÛ. Sukulenty jsou rostliny, které se nauãily ve sv˘ch listech nebo
stoncích shromaÏìovat vodu, aby pﬁeÏily
sucho. Jsou to nenároãné a krásnû bizardní kytiãky z polopou‰tí. V˘bornû se jim
proto daﬁí i v na‰ich such˘ch bytech. Dal‰í
v˘hodou sukulentÛ je jejich barevnost a bizarnost tvarÛ, jejich skromnost a nenároãnost.

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

Po mrazivé vládû zimy pﬁichází jaro. Pﬁíroda se probouzí k Ïivotu. I kdyÏ první
jarní den je aÏ 21. bﬁezna, Kvûtináﬁství Matu‰ka na Horovû 69 rozvetlo barevn˘mi
kvûty v plné síle jiÏ koncem února a kontrastuje tak s nevlídn˘m zimním poãasím
v ulicích. Kromû Ïiv˘ch ﬁezan˘ch i umûl˘ch kvûtin si mÛÏete odnést dekorace
s velikonoãními symboly.
Otevírací doba - pondûlí-pátek 8.00-18.00
hod., sobota 8.00-13.00 hod.

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

Pﬁedná‰ky Vlastivûdného klubu
Petra Bezruãe v mûsíci bﬁeznu 2008
3. 3.
10. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.

Nepál
PhDr. TaÈána Slavíková
Egypt
Mgr. Zuzana Radûvová
Guatemala I.
Mgr. Ale‰ Spurn˘
Pﬁedná‰ka se nekoná - svátek
Guatemala II.
Mgr. Ale‰ Spurn˘

Pﬁedná‰ky se konají vÏdy v pondûlí 16.30 do 18.00 hodin.
- 10 -

Oblastní sdruÏení WilsonÛv les zve obãany a své ãleny
na 3. valnou hromadu, která se koná v Rubínku
dne 3. dubna 2008. Zaãátek v 18.00 hodin.

SENIOR DOPRAVA
☎

603 424 401

ZdeÀka Jonesová Buãková

Jízda Brno od 100,- Kã/jízda/osoba
Jízda mimo Brno 8,- Kã/1 km

P¤ÍJEM INZERCE

www.sweb.cz/studiomacon
TJ TÁBOR BRNO Vás zve na

cviãení Ïen v Z· Jana Babáka
v úter˘ 19-21 hod., ãtvrtek 19-20 hod.

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. MICHAELA ALBRECHTOVÁ
léãba bolestí hlavy a zad, napravování páteﬁe
Medispol, Makovského nám. 2, Îabovﬁesky
Út, ât 13.00-19.00 hod.

TEL.: 539 090 238

(objednávky kdykoliv)

VáÏení obãané,
MO âSSD Brno-Îabovﬁesky Vás zve
na diskusní setkání s kandidátem do Senátu b˘val˘m ﬁeditelem Úrazové nemocnice Brno PROF. MUDr. MILO·EM JANEâKEM, CSc.
a pﬁedstaviteli mûsta Brna a Mâ Brno-Îabovﬁesky.

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

I N Z E RC E
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNù,
ve vlastnictví moÏno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.
KOUPÍM GARÁÎ KDEKOLI V BRNù i v hor‰ím
stavu. Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213.
KOUPÍM POZEMEK V BRNù pokud moÏno
stavební (men‰í i vût‰í). Prosím nabídnûte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

VODA, TOPENÍ,
ODPADY
Tel.: 732 325 675, 530 322 474

OâNÍ OPTIKA - RUBÍN
Makovského nám. 2
616 00 BRNO
Tel.: 541 248 446

Téma: reforma zdravotnictví, komunální politika.
Termín a místo: stﬁeda 26. 3. 2008 v 17.00 hod. - zasedací
místnost Domu spolkov˘ch aktivit „Rubínek “, PoznaÀská 10.
Mgr. Marek ·lapal
http://zabovresky.cssdbrno.cz/

KOUPÍM RODINN¯ DÒM V BRNù K BYDLENÍ
(i men‰í ve ‰patném stavu). Jen solidnû.
Platím hotovû. Jsem pﬁím˘ zájemce.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj

pﬁedseda MO âSSD Brno-Îabovﬁesky

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

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

• Zhotovení br˘lí za pﬁíznivé
ceny • Kontaktní ãoãky •
Vy‰etﬁení zraku optometristou,
novû i oãním lékaﬁem •
• Bezbariérov˘ pﬁístup •
www.ocnioptikarubin.com

MASÁÎE od 3. 3. 2008
v obchodním domû Rubín

MasáÏe - Kadeﬁnictví
Tel.: 731 105 414, 603 489 525

opravy staroÏitného nábytku

Úpravna psÛ

BELLINKA
Libu‰e
¤iháková

Objednávky na tel. ãísle

723 710 501
732 761 851

Provozovna: VoronûÏská 3 • 616 00 Brno-Îabovﬁesky

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

VŽDY KVALITNÍ
A DOSTUPNÉ
Pro vozy Škoda
vše od značky Škoda

Přesvědčte se, že garantovaná kvalita Škoda originálních dílů®
Vám zajistí skutečně pohodlnou a bezpečnou jízdu. Protože se jedná
o produkty identické s díly použitými při montáži vozu, můžete si být
jisti, že i po opravě či údržbě zůstanou všechny pozitivní vlastnosti
Vašeho vozu zachovány nebo dojde k jejich obnově.
Návštěva servisu tak pro Vás bude mít vždy dobrý konec!
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

ŠkodaOriginální díly®

BRNO

CELOSTNÍ STUDIO PÉâE O TùLO
ZdeÀky Jonesové Buãkové
Vám nabízí tyto sluÏby v novém prostﬁedí
• kadeﬁnictví • kosmetika • masáÏe • sauna •
• modeláÏ nehtÛ • manikúra • pedikúra •
• SOLÁRIUM • PERMANENTNÍ MAKE-UP atd.
Stránského 19, Brno-Îabovﬁesky
Tel.: 604 754 616 • Po–Pá 8–19 hod.
Vydává Mûstská ãást Brno-Îabovﬁesky, Horova 28, 616 00 Brno, Iâ 4499278502 • 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,
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