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Sníh sochy miluje a odpočívá na nich
bělostným peřím pádu.

Na hlavách světců,
na klopách generálů,

Vážení spoluobčané,

na ňadrech z bronzu nebo z pískovce,
tam všude postýlá si sníh.
JAN SKÁCEL

dovolte mi, abych Vás jménem Zastupitelstva městské části Služby Žabovřesky s.r.o. zimní pohotovost na vozovkách mimo
Brno-Žabovřesky i jménem svým pozval na tradiční Advent- základní komunikační systém a na části chodníků na území MČ
Brno-Žabovřesky na záklaní setkání u kapličky dne
dě smlouvy uzavřené dne
30. 11. 2010 v 16 hodin.
14. 3. 2006.
Program naleznete na str. 2.
V současné době probíhá
Listopad byl měsícem, kdy
výběrové řízení na zimní
se svých funkcí ujali zastuúdržbu chodníků, které nám
pitelé zvolení v říjnových
byly svěřeny do údržby, tzv.
komunálních volbách. Dne
„chodníkovou novelou“. Výbě11. listopadu proběhlo ustarové řízení by mělo být ukonvující zasedání zastupitelčeno v průběhu měsíce
stva MČ BŽ. Zastupitelé ze
prosince. Na základě výsledsvého středu zvolili samoků výběrového řízení a výše
správné orgány nezbytné pro
přidělených finančních prochod obce. Na prvním zasestředků ze strany Magistrátu
dání rady byly ustaveny
města Brna zvolí městská
komise. Přehled je zveřejněn
část Brno-Žabovřesky optina str. 2.
mální rozsah a způsob údržby
Největší radost mi přineslo
chodníků. Již nyní Vás však
dlouho připravované otevření Slavnostní okamžik – otevírání nových prostor MŠ nám. Svornosti.
dvou nových tříd v MŠ nám.
FOTO PETR SUCHÝ prosím o shovívavost a spolupráci. V našich klimatických
Svornosti v budově sousední
podmínkách patří zimní sníh
základní školy. Pro padesát
dva předškoláků a také jejich rodičů skončilo očekávání vyplněné k životu stejně jako letní žár. A obojí je velmi pomíjivé.
nejistotou ohledně data uvedení do provozu. V případě poklesu
Vážení spoluobčané, v souvislosti se začátkem prosince Vám
zájmu o umístění dětí do mateřských škol bude po roce 2015
možno využít zrekonstruované prostory bez dalších úprav pro přeji, abyste adventní období prožili v klidu a pohodě a Vánoce
potřeby družiny ZŠ nám. Svornosti. Další fotografie ze slavnostního Vám přinesly mnoho radosti a rodinného štěstí.
zahájení naleznete na str. 11.
Svatý Martin letos na bílém koni nepřijel, ale zima a sníh nás
MGR. MAREK ŠLAPAL
přesto neminou. Proto již 24. listopadu zahájila firma .A.S.A.
VÁŠ STAROSTA

Volební období 2010–2014
Představujeme…

Zastupitelstvo MČ Brno-Žabovřesky

Mgr. Marek Šlapal – starosta
Panu starostovi je 35 let. Je předsedou MO ČSSD v Brně-Žabovřeskách. Vystudoval Fakultu sociálních studií MU Brno. Téměř
deset let pracoval ve školství jako pedagog a zástupce ředitele na
střední odborné škole. Před zvolením starostou MČ BŽ působil ve
funkci místostarosty. Pan starosta je ženatý, má jednu dceru. Volný čas tráví
nejčastěji v přírodě, relaxuje i při práci na zahradě. S přáteli si občas zahraje na
kytaru, k jeho koníčkům patří i rekreační sport. Působnost: odbor finanční, odbor
všeobecný

(řazeno podle abecedy)
1. Bobrovský Jan, Mgr., ODS
2. Borovec Ivo, ODS
3. Červenka Josef, KDU-ČSL
4. Doležal Karel, Ing., ČSSD
5. Drbalová Ludmila, ČSSD
6. Feigler Michal, TOP 09
7. Fučík Igor, Bc., ODS
8. Chytil Radovan, Ing., ODS
9. Janíčková Daniela, Ing., ODS
10. Jobánek Jiří, Mgr., Bc., ČSSD
11. Kabelková Daniela, Mgr., SZ
12. Kalábek Petr, KSČM
13. Kolíbal Zdeněk, Prof., Ing., CSc., KDU-ČSL
14. Leder Filip, Mgr., KDU-ČSL
15. Machálek Petr, Bc., SZ
16. Oweis Naser, Ing., TOP 09
17. Pokorná Pavla, Mgr., KSČM
18. Procházka František, Ing., ČSSD
19. Roudnický Josef, Ing., ODS
20. Růžička Milan, Mgr., ČSSD
21. Šabata Jan, Mgr., ČSSD
22. Šlapal Marek, Mgr., ČSSD
23. Tyralík Pavel, Ing., ČSSD
24. Vítková Petra, Ing., TOP 09
25. Zuziak Jindřich, Ing., TOP 09

Bc. Igor Fučík – 1. místostarosta
Panu prvnímu místostarostovi je 35 let. Je předsedou MS ODS
v Brně-Žabovřeskách. Vzděláním je ekonom. V minulém volebním
období působil jako radní MČ BŽ. Pan první místostarosta je otcem
tříletého syna. K jeho koníčkům patří především sport, cestování
a hudba. Působnost: odbor majetkový a bytový, odbor kultury
Ing. Daniela Janíčková – 2. místostarostka
Paní druhé místostarostce je 39 let. Je místopředsedkyní MS ODS
v Brně-Žabovřeskách. Vystudovala VUT Stavební – Obor ekonomie
a řízení stavebnictví a v současné době studuje Veřejně správní
akademii v oboru Personalistika. Téměř 15 let pracovala ve stavebnictví na vedoucích pozicích. V minulém volebním období byla členkou Zastupitelstva MČ BŽ. Má dvě dcery, dvouletou a osmiletou. K jejím zálibám patří relaxační
cvičení, lyžování, cestování a hudba. Působnost: odbor stavební, odbor sociální
péče a školství, odbor pečovatelské služby

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO-ŽABOVŘESKY
Mgr. Marek Šlapal
Bc. Igor Fučík
Ing. Daniela Janíčková
Ivo Borovec
Ing. Karel Doležal
Ing. Pavel Tyralík
Mgr. Filip Leder
Finanční výbor
Ing. Radovan Chytil – předseda
Ing. Karel Doležal – místopředseda
Ivo Borovec
Ing. Petra Vítková
Ludmila Drbalová
Josef Červenka
Petr Kalábek
Kontrolní výbor
Petr Kalábek – předseda
Ing. Naser Oweis – místopředseda
Ing. Josef Roudnický
Mgr. Jan Šabata
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
Bc. Petr Machálek
Mgr. Pavla Pokorná

Komise bytová a majetková
Mgr., Bc. Jiří Jobánek – předseda
Ivo Borovec – místopředseda
Ing. Karel Doležal
Mgr. Filip Leder
Ing. Ivo Procházka
tajemník – vedoucí odboru majetkového
a bytového

Komise VMO
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. – předseda
Ing. Josef Roudnický – místopředseda
Mgr., Bc. Jiří Jobánek
Ludmila Drbalová
Aleš Lehký
tajemník – vedoucí odboru stavebního

Komise stavební
Ing. Josef Roudnický – předseda
Ing. Pavel Tyralík – místopředseda
Ing. František Procházka
Josef Červenka
Ivo Borovec
Ing. Roman Křeček
tajemnice – Ing. Mária Ťápalová

Komise pro školství a sport
Mgr. Jan Bobrovský – předseda
Mgr. Milan Růžička – místopředseda
Mgr. Jan Šabata
Mgr., Bc. Jiří Jobánek
PaedDr. Pavel Pešek
Ing. Ivo Procházka
Miloslav Strouhal
tajemník – vedoucí odboru sociální péče
a školství

Komise dopravní
prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. – předseda
Mgr., Bc. Jiří Jobánek – místopředseda
Ing. Karel Doležal
Ing. Josef Roudnický
Ing. František Jeglík
Aleš Lehký
Ing. Zdeněk Tichý
tajemník – ved. odboru všeobecného

Komise redakční a kulturní
Mgr. Jan Šabata – předseda
Ing. Radovan Chytil – místopředseda
Ivo Borovec
Mgr. Milan Růžička
Ing. František Procházka
Mgr. Daniela Kabelková
Petr Kalábek
tajemnice – Iveta Fišerová
Komise pro životní prostředí
a rodinu
Ing. František Procházka – předseda
Ing. Radovan Chytil – místopředseda
Ing. Pavel Tyralík
Mgr. Milan Růžička
Mgr. Pavla Pokorná
Bc. Petr Machálek
Mgr. Martina Gajdarusová
tajemnice – Tarina Divisová

II. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-Žabovřesky
se uskuteční dne 9. 12. 2010 v 15.30 hodin
v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10
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ADVENTNÍ SETKÁNÍ
U KAPLIČKY
úterý 30. listopadu 2010 v 16 hodin.
– Pohovoří duchovní ze salesiánského kostela Panny Marie pomocnice
– brněnská zoo opět zapůjčí živá kontaktní zvířátka
Na místě možnost zakoupení svařeného vína, vánočního punče, čaje,
kávy a malého občerstvení.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Účinkují:
– Brněnské žestě – klasické koledy
– Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
– děti z Dětského domova Dagmar
– Pěvecký sbor Základní školy Sirotkova

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY
K vybrala na základě doplněných nabídek, v souladu s usnesením 86. zasedání RMČ BŽ konaného dne 12. 10. 2010 bod 2.3, jako zhotovitele akce
„Výměna oken, vstupních dveří a související stavební práce na bytovém
domě Poznaňská 3“ firmu TP Euroservis, s.r.o.
K revokovala usnesení 86. zasedání RMČ BŽ ze dne 12. 10. 2010, souhlasila
s dodatkem č. 2 ke smlouvě o pronájmu sálu v Rubínku s Církví bratrskou
ze dne 20. 4. 2007, souhlasila s nájemní smlouvou na dobu neurčitou,
souhlasila se slevou na nájmu a stanovila nájemné ve výši 833 Kč za akci,
maximálně však 1x týdně v rozsahu maximálně 3 hodiny

Informace z 87. zasedání RMČ BŽ
konaného v mimořádném termínu dne 21. října 2010
Rada:
K vzala na vědomí jmenovitý přehled účasti členů na zasedáních komisí RMČ
BŽ, výborů ZMČ BŽ a na zasedáních RMČ BŽ za volební období 2006–2010
K schválila úpravu rozpočtu č. 11/2010 – zvýšení rozpočtu v části příjmové
i výdajové o částku 358 tis. Kč:
+ 358 tis. Kč – neinv. transfer VPS – sociálně-právní ochrana dětí a úpravu
v rámci paragrafů 3392, 3421 a 3745

-RED-

Pietní akt u příležitosti konce 1. světové války a vzniku samostatného Československa
Představitelé městské části Brno-Žabovřesky si připomněli významnou událost v historii České republiky – konec 1. světové války a vznik
samostatného Česloslovenska. Položením kytic na pietních místech uctili památků obětí 1. světové války z řad žabovřeských občanů-legionářů.
FOTO PETR SUCHÝ
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VÁNOCE A NOVÝ ROK 2011
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách
PÁTEK 24. 12. ŠTĚDRÝ DEN – během dne je možnost si v kostele
vyzvednout „betlémské světlo“.
15.45 vánoční zpěv a koledy
16.00 vigilie Slavnosti Narození Páně bohoslužba pro rodiny; zpívají
děti a schola
22.00 půlnoční mše sv., zpívá chrámový sbor: F. X. Brixi: MISSA
PASTORALIS IN „D“; varhany: Radko Fronc, chrámový sbor
řídí: Tomáš Ibrmayer
SOBOTA 25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 mše sv. s lidovým zpěvem, vánoční koledy
9.00 slavnostní bohoslužba – zpívá chrámový sbor: F. X. Brixi:
MISSA PASTORALIS IN „D“; varhany: Radko Fronc, chrámový
sbor řídí: Tomáš Ibrmayer
10.30 mše sv. s lidovým zpěvem
15.00 vánoční besídka u jesliček
18.00 mše sv. s lidovým zpěvem
19.00 Te Deum a svátostné požehnání
NEDĚLE 26. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY – JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30 ranní mše sv. s lidovým zpěvem a obnovou manželských slibů
9.00 MŠE Z LIDOVÝCH KOLED a obnova manželských slibů
10.30 mše sv. s lidovým zpěvem a obnova manželských slibů
18.00 večerní mše svatá

ČTVRTEK 31. 12. SV. SILVESTRA
15.00 soukromá adorace
16.00 mše sv. na poděkování P. Bohu za uplynulý rok
SOBOTA 1. 1. 2010 NOVÝ ROK – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY
MARIE
7.30 ranní mše s koledami a lidovým zpěvem
9.00 slavnostní mše na začátku roku s požehnáním; řídí: Radko
Fronc
10.30 mše s koledami a lidovým zpěvem
18.00 mše s lidovým zpěvem
NEDĚLE 2. 1. PO NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 ranní mše s koledami a lidovým zpěvem
9.00 slavnostní mše s koledami a lidovým zpěvem; řídí: Radko
Fronc
10.30 mše s lidovým zpěvem
18.00 mše s lidovým zpěvem
ČTVRTEK 6. 1. SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ – ZJEVENÍ PÁNĚ
7.00 ranní mše sv.
18.00 mše sv. s lidovým zpěvem při každé mši se žehná voda, křída
a kadidlo
NEDĚLE 9. 1. KŘEST PÁNĚ mše sv.: 7.30; 9.00; 10.30; 18,00
KONEC VÁNOČNÍ DOBY!
HTTP://BRNO.SDB.CZ/

Výstava sukulentů

Ekologický institut Veronica

Výstava „Pohádkové krajinky
ze sukulentních rostlin“ bude
letos okořeněná kvetoucími tlusticemi včetně té největší, zvané
„Pramáti tlustic“. (Je stará 74
let, vysoká dva metry a váží
kolem dvou metráků). K vidění
nebudou jen tlustice, ale i mnoho dalších exponátů. Jestli chcete, aby i Vaše tlustice každoročně
o Vánocích kvetla, přijďte, prozradíme vám, jak na to.
A protože tlustice nakvétají
v zimě, koná se tato výstava až
od 10. do 19. prosince 2010,
denně od 10 do 17 hodin, a to
v Brně-Bystrci, v Zahradním
centru Čtyřlístek.

Prodej živých vánočních jedliček v květináči – 29. listopadu 2010
(pondělí) – 23. prosince 2010 (čtvrtek). Každoroční prodej živých FSC
jedliček v Ekologické poradně Veronica na Panské 9 v Brně. Chcete-li si
jedličku odnést, doneste si vlastní tašku. Další informace získáte na
našich stránkách www.veronica.cz. Kontakt: Olga Krejčířová, e-mail:
olga.krejcirova@veronica.cz, tel.: 542 422 757.
Přednáška přírodovědného klubu – 9. prosince 2010 (čtvrtek) od 17.00
hod. Johann Gregor Mendel – neustálá výzva. Promítání filmového dokumentu s autorem knihy „Mendel v černé skříňce“ a spoluautorem scénáře
televizního filmu. PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. Knihovna Domu ochránců
přírody, Panská 9, Brno. Další informace získáte na našich stránkách
www.veronica.cz. Kontakt: Olga Krejčířová, e-mail: olga.krejcirova@veronica.cz, tel.: 542 422 757.
Setkání přátel přírodních zahrady – 14. prosince 2010 od 17.00 hod.
Známé i méně známé druhy zeleniny, zásady pěstování, nároky na stanoviště a půdu. Knihovna Domu ochránců přírody, Panská 9, Brno. Další
informace získáte na našich stránkách www.veronica.cz. Kontakt: Veronika Fišerová, e-mail: veronika.fiserova@veronica.cz, tel.: 542 422 750.

JAROSLAV HONC

Centrum rodinných aktivit LATA
Seznámení se s nejběžnějšími problémy při kojení a návodem na jejich
řešení. Kurz se koná průběžně, je možné do něj vstoupit od libovolné lekce,
cena jednotlivé lekce 300 Kč. Na každou lekci si maminka může přivést 1
průvodce. Je třeba se předem přihlásit, počet účastníků je omezen. Lektoři:
MUDr. Zuzana Poláčková, Bc. Hana Malá.

Středisko volného času Lužánky,
pobočka LATA – Centrum rodinných aktivit,
Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky, pořádá pro budoucí maminky
KURZ ČEKÁME MIMINKO ANEB CO SE V KNIHÁCH NEPÍŠE. Témata a aktuální termíny: pondělí 17.30–19.30 hod. 6. 12. Kojení 1 – jak na to –
Výhody přirozené výživy pro kojence. Praktický nácvik různých poloh při
kojení, osvojení použití kojícího polštáře a hlavní zásady správné techniky
kojení. Co by měla znát maminka a lékař jejího dítěte po propuštění z porodnice. 13. 12. Kojení 2 – problémy a co s nimi – Praktický nácvik správné
techniky kojení s modelem miminka, také s využitím kojícího polštáře.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ – 6. 12. + 13. 12. 2010 – 16.00–17.00 hod., cena
800 Kč/10 lekcí. Cvičení na velkých míčích, s overbally, posilování a protahování svalových skupin. Nácvik dýchání a cvičení pánevního dna. Součástí
lekce je i relaxace. Lektorka: Bc. Hana Malá. Přihlášky a informace Hana
Malá: 775 336 671, mahanka@luzanky.cz, CRA LATA 602 751 385.
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Územní plán města Brna – koncept předložen k projednání!
Varianty konceptu jsou tak podkladem pro diskusi a rozhodnutí o výsledné
podobě rozvoje města.
Kde bude koncept k nahlédnutí a postup projednávání
Koncept Územního plánu města Brna bude vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově Magistrátu města Brna na Kounicově ulici 67, v zasedací
místnosti č. 426 na 4. podlaží. Zde bude vystaven od 15. listopadu 2010
do 28. února 2011.
Všechny potřebné informace k projednání konceptu budou uvedeny na
internetové adrese města Brna www.brno.cz – Územní plán. Na této adrese
budou vystaveny výkresy a textová část všech 3 variant konceptu.
Koncept Územního plánu města Brna bude představen veřejnosti na
besedách s odborným výkladem. Pro bližší seznámení s řešením konceptu
územního plánu budou uspořádány také besedy, které budou zaměřeny na
řešení témat Doprava, Bydlení, Pracovní příležitosti, Nákupní centra a občanská vybavenost, Zahrádky, zeleň a volný čas. Termíny a místo konání budou
aktuálně uveřejňovány na internetu a úředních deskách Magistrátu města
Brna.
Veřejné projednání konceptu dle stavebního zákona se bude konat
v únoru 2011. Termín a místo konání budou předem oznámeny veřejnou
vyhláškou; informace bude rovněž uvedena na internetových stránkách
města.
Po tomto veřejném projednání konceptu Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna vyhodnotí všechna stanoviska, připomínky
a podněty. Podle nich zpracuje „Pokyny pro zpracování návrhu územního
plánu“, které definují výslednou podobu územního plánu, tedy jakousi
výslednou variantu, která však může být složena z dílčích řešení jednotlivých
variant konceptu. „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu“ pak
budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Brna. Po jejich schválení
se zpracuje Návrh územního plánu. Ten bude opět předložen k veřejnému
projednání a následně ke schválení Zastupitelstvem města Brna.

Vážení spoluobčané,
po tříletém úsilí je koncept nového Územního plánu města Brna dopracován
a ve 3 variantách připraven k předložení brněnské veřejnosti.
Jaké jsou cíle územního plánu
Strategickým záměrem nového územního plánu je vyvážený rozvoj města
respektující výjimečné přírodní zázemí. Těžištěm řešení nového územního
plánu je podpora rozvoje v jižním sektoru města s cílem vyrovnat disproporce
v jeho prostorovém uspořádání, vzniklé v důsledku vývoje v uplynulých
desetiletích.
Hlavní stavební rozvoj je orientován směrem jižním (Horní a Dolní Heršpice,
Přízřenice), směrem východním (Líšeň), jihovýchodním (Tuřany, Chrlice),
v menším rozsahu na západ (Bosonohy) a sever (Ivanovice, Řečkovice,
Medlánky – perspektiva pásového rozvoje směrem na Českou a Kuřim).
Oproti předchozím územním plánům je velká pozornost věnována využití
přestavbových území a revitalizaci nevyužitých území tzv. brownfields (průmyslové, armádní a zemědělské areály), které představují velkou vnitřní
rezervu rozvoje města.
Hlavním cílem koncepce nového územního plánu je udržení rovnováhy mezi zastavěným územím a jeho rozvojem na jedné straně a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou na straně druhé.
V praxi to znamená řídit stavební rozvoj tak, aby nedošlo k poškození
přírodních a urbanistických hodnot. Budoucí rozvoj města je navržen
ve třech variantách konceptu nového územního plánu. Spoluobčané,
dnes máte možnost zúčastnit se přípravy strategického dokumentu
ovlivňujícího budoucnost města Brna. Přijďte na výstavu, sledujte
internetové stránky www.brno.cz. Sdělte nám své názory, přijďte se
ptát a diskutovat o budoucnosti města Brna.
Tři varianty
Koncept územního plánu je zpracován ve 3 variantách rozvoje města.
Varianty I a II navazují na dosavadní vývoj města a jeho infrastruktury;
vycházejí z téže urbanistické koncepce. Rozdíly mezi nimi spočívají v rozsahu
a rozmístění nových zastavitelných ploch a v rozsahu navržených přestavbových území.
Varianta I rozvíjí v jižní části města rozsáhlou průmyslovou zónu Tuřany–Chrlice s přesahem do území Šlapanic. Tomuto velkorysému rozvoji
výrobních a skladových ploch odpovídá velký rozsah nové obytné zóny
Líšeň, západní rozvojový směr (Bosonohy) je doplňkový.
Varianta II je vyváženější – tuřanská průmyslová zóna je navržena v menším
rozsahu. Tomu odpovídá také mírnější rozvoj bydlení v Líšni, naopak jsou
navrženy významné plochy bydlení v Bosonohách. Varianta II obsahuje
menší rozsah přestavbových území, i menší rozsah stavebního rozvoje na
plochách zahrádek. Principy ochrany přírodních hodnot a omezení rozvoje
města směrem severním a severozápadním s výjimkou pásového rozvoje
směrem na Českou a Kuřim jsou společné pro obě varianty.
Varianta III přináší novou koncepci s trasou rychlostní komunikace
R43 mimo území města Brna, v tzv. boskovické brázdě přes území Ostrovačic, Veverských Knínic, Hvozdce, Veverské Bítýšky a Chudčic, což má
určité dopady jak na území jmenovaných obcí, tak na území města. Zde je
třeba uvést, že varianta trasy R43 boskovickou brázdou není v souladu
s rozvojovými plány dotčených obcí. Pro město znamená tato varianta
menší nabídku zastavitelných ploch a revizi dlouhodobě sledované koncepce
komunikačního systému města.
V dopravní infrastruktuře je kromě R43 řešen variantně severojižní diametr.
Určité variantní rozdíly jsou také ve vedení velkého městského okruhu na
jihu města.V železniční dopravě je ve všech variantách zakotvena přestavba
železničního uzlu Brno (Europoint) s osobním nádražím v odsunuté poloze
u autobusového nádraží Zvonařka.

Klub důchodců
Místní organizace SDČR o.s. v Brně-Žabovřeskách ve spolupráci s nadací Zdraví pro Moravu,
Českým rozhlasem Brno a MČ BŽ pořádá v pátek
17. prosince 2010 Adventní zpívání pro zdraví se
skupinou Gajdoši Brno. Uskuteční se v 16 hodin
v KD Rubín.
Koledy domácí i světové zahrají a zazpívají:
Broňka Schoříková, Naďa Chocholáčová, Václav
Kovářík, Petr Mikulka. Slovem provází Dr. Marcela
Vandrová. Vstupné 50 Kč.

Zpívání pro zdraví dne 12. 11. 2010

FOTO PETR SUCHÝ

Dne 16. 12. 2010 pořádá MO SDČR besedu s fotografem Josefem Ptáčkem.
Koná se v salonku Rubínku na Poznaňské 10 v 15 hodin.
PETR KALÁBEK, PŘEDSEDA
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Aktuálně ze ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

– také na www.zsnsvor.brno.indos.cz

Pomáháme přírodě

Přírodovědný klokan

Ve středu 20. října po
obědě šla třída 7. A
a obě 8. třídy v rámci
odpolední výuky povinně volitelných seminářů
na pracovní exkurzi –
brigádu na Medlánecký
a Střelecký kopec.
Naším úkolem bylo
odstranění starých listů
a suché trávy, aby nedusily vzácnou stepní flóru. Pracovníci REZEKVÍTKU (Sdružení pro ekologickou
výchovu a ochranu přírody) mozaikovitě posekali vybrané území. Někteří
z nás posečenou trávu shrabovali na větší hromádky a ostatní je odnášeli
na velkou kupu.
Bylo to prima, ani jsme si neuvědomili, že „máme vyučování“. Práce nás
opravdu nadchla. Naučili jsme se, že v přírodě i v chráněném území musí
pomáhat svými zásahy člověk, protože tu práci, kterou jsme dělali my, dříve
zastala stáda ovcí a koz, protože přirozeně vypásala daná území.
Za odměnu jsme dostali samolepky a soubor listů s fotografiemi, mapkou
a popisem chráněných ploch na území našeho města Brna.
Nevadila nám ani docela velká zima a na jaře půjdeme určitě pomáhat
přírodě zase.
PAVEL PLŠEK, DENIS JANDEJSEK ZA TŘÍDU 7. A

Každým rokem probíhá v celé republice soutěž Přírodovědný klokan.
Jejím cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Termín konání Klokana připadl letos na 20. říjen. Stalo se samozřejmostí,
že se do této soutěže zapojili i letos žáci naší školy.
Soutěžící – žáci 8. a 9. tříd z kategorie Kadet, řešili 24 soutěžních úloh
z oblasti matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a ze všeobecného rozhledu.
Museli si poradit s časovým posunem v různých částech světa, s jinými
jednotkami pro vzdálenosti (míle), řešili úlohu na hydraulické zařízení, měli
poznat objevitele bleskosvodu či popisovaného živočicha, porovnat látky
podle jejich hustoty nebo určit ohniskovou vzdálenost oční čočky.
O tom, že soutěž žáky skutečně zaujala, svědčily živé diskuze o jednotlivých
soutěžních úlohách ještě dlouho po skončení Klokana.
Soutěže se zúčastnilo celkem 26 žáků. Nejlépe se vedlo deváťákům Martinu
Vyroubalovi, který obsadil 3. místo, Janu Brlicovi – 2. místo a vítězkou školního kola se stala Monika Dudová.
MGR. TAŤJANA FRODLOVÁ

Návštěva malých kuchařů ve školní kuchyni

Vážení rodiče (nejen budoucích prvňáčků)!

Žáci ze školní družiny zatoužili podívat se do „zákulisí“ školní kuchyně,
kde se denně stravují. Paní vychovatelky tedy celou akci domluvily s vedením
školní kuchyně a ve svých odděleních začaly s přípravou na návštěvu.
Děti si vytvořily krásné kuchařské čepice, připravily dotazy a jedno říjnové odpoledne vyrazily na
prohlídku.
Všichni byli překvapeni – neviděli hrnce, pánvičky, vařečky, šlehače malé jako doma, ale viděli
moderní vybavení kuchyně, vše
z nerezu a mnohem větších rozměrů.
Podívali se, v jak velké nádobě
se mísí těsto, kde se pečou buchty, maso, smaží řízky, jak se v obrovských
nádobách (300 litrů) vaří polévky, brambory, knedlíky a jiné potraviny. Tyto
kotle dětem připomínaly spíše malé bazénky.
Nejvíce se jim líbila sprcha na oplachování nádobí, kterou si hned také
samy vyzkoušely. Pozornost dětí vzbudila i velká váha na vážení masa a zeleniny, s chutí si na ní převažovaly vlastní hmotnost.
Po exkurzi následovala beseda s hlavním kuchařem. Děti měly připraveny
dotazy a některé odpovědi je překvapily. Po prohlídce snadněji pochopily
informace, že se zde vaří 1 700 jídel denně, že na bramborovou kaši je
potřeba 400 kg brambor, že na oblíbené řízky se spotřebuje celé prase a že
bramborové knedlíky se vaří ze 120 kg bramborového těsta a jiné.
Za pěkné odpoledne poděkovaly děti šéfkuchaři předáním „Řádu zlaté
vařečky“ a vlastnoručně vyrobenou mísou ovoce a zeleniny. Samy si mohly
pochutnat na moučníku a ovoci, které zase připravili zaměstnanci školní
kuchyně pro ně. Toto zajímavé odpoledne se dětem moc líbilo.
KOLEKTIV VYCHOVATELEK ŠD

Jak už se v minulých letech stalo tradicí, i letos bychom Vás chtěli pozvat
i s Vašimi dětmi na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční 12. ledna
2011 od 8.00 do 16.00 hodin.
V našich prvních třídách můžete zhlédnout nejen hodinu angličtiny, ve
které se žáci učí pomocí efektivní metodiky založené na příběhu, ale také
hodiny českého jazyka a matematiky s ukázkami kinestetického učebního
stylu (učení spojené s pohybem) a didaktických her.
To vše si mohou v tento den vyzkoušet i Vaši budoucí prvňáčci v naší
„Hře na školu“, která probíhá již od listopadu každou druhou středu od
15.00 hodin.
Přijďte se podívat a osobně se přesvědčit, že hry a dobrá nálada do školy
opravdu patří.

K zápisu do naší školy Vás zveme tentokrát ve třech termínech:
sobota 15. ledna 2011 od 9.00 do 12.00 hodin
pátek
21. ledna 2011 od 14.00 do 18.00 hodin
sobota 22. ledna 2011 od 9.00 do 12.00 hodin
Náhradní termín je možno domluvit kdykoliv (do 15. února 2011) na telefonním čísle 541 213 250, u zástupce ředitele školy.
Připomínáme, že k zápisu je třeba předložit rodný list dítěte nebo kartičku
zdravotní pojišťovny.
Rodiče, kteří budou žádat pro své děti odklad povinné školní docházky,
ve škole vyplní žádost a doloží příslušným doporučením (Pedagogicko psychologické poradny nebo odborného lékaře).
Upozorňujeme také rodiče, kteří v loňském roce žádali pro své děti odklad,
že se musí k zápisu s dětmi dostavit opět.
Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti!
MGR. PETR PAVLÍČEK, ZÁSTUPCE ŘEDITELE
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ZŠ Jana Babáka

Dobrý skutek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dobrých skutků je stále větší nedostatek. Většina lidí se v první řadě optá
„CO ZA TO“. V hodině slohu jsme debatovali na toto téma velice bouřlivě.
Děti ze čtvrté třídy na ZŠ Sirotkova pojem DOBRÝ SKUTEK vnímají zcela
jasně, jenom ne vždy mají štěstí při jeho konání.
Jitka P. – Dobrý skutek je vlastně jakákoliv nepovinná pomoc, která k něčemu vede. Pomoc s nějakou prací nebo prostě někomu (třeba cizímu) pomoct
nést nákup, někoho překvapit – třeba posekat trávu.
Agáta M. – Dobrý skutek by se měl dělat bez prošení. Jednou viděla
babička v tramvaji asi pět puberťáků.
A stará paní, která před tím běžela přes přechod, aby tramvaj stihla, a ta
paní se ptá: „Kluci, pustíte mě sednout?“ „Když můžete běhat přes silnici,
tak můžete stát v šalině!“
Lukáš J. – Podle mě je dobrý skutek to, když někdo někomu pomůže. Já
jsem jednou chtěl mamce a taťkovi udělat radost, a tak jsem vytáhl zavařené
okurky, ale omylem jsem je rozbil, a hned měla mamka a taťka o sobotu
postaráno, byla totiž zašpiněná celá chodba. Nebo zrovna včera se mi stalo,
že jsme měli návštěvu a já jsem chtěl udělat popcorn. Šel jsem za babičkou,
uklouzl jsem na chodbě a popcorn se mi rozsypal. Tak jsem s taťkou uklízel
celou chodbu a babička, ta měla zas celý byt od popcornu, tak se babička
moc zlobila, a tak jsem uklízel i u babičky. Toť vše o mé nešikovnosti u dobrých
skutků.
Filip L. – Dobrý skutek podle mě je, že třeba nám rodiče dávají kapesný
a vůbec nemusí.
Tom N. – Dobrý skutek je, když někomu pomůžu. Já jsem jedné paní
chtěl pomoct, ale ona mi řekla: „Co tě to zajímá?“ A řekla to tak škaredě a já
se lekl a zdrhl jsem.
Ivana Š. – S dobrým skutkem jsem se seznámila v Itálii. Jeden zmrzlinář
mi dal místo jednoho kopečku zmrzliny dva.
Zuzana H. – Dobrý skutek je pomoct kamarádovi nebo pomoct jiným
lidem, různě pomoct komukoli. Můj dobrý skutek: Byli jsme u moře a já
jsem sbírala mušle, měla jsem 4 igelitky. Jenže máma říkala, že bych to
neměla kam dát, a tak jsem je dala paní, co sbírala mušle taky. Byla to asi
sběratelka mušlí. Byla ráda.
ILONA KOŠŤÁLOVÁ, TŘ. UČ., ZŠ SIROTKOVA

2. 12. 2010 a 6. 1. 2011
(8.00–16.00 hod.)

Co naše škola nabízí?
Specializace na výuku cizích jazyků
od první třídy 1–2 hodiny „Angličtina hrou“
od třetí třídy rozšířená výuka anglického jazyka
Specializace na výuku hudební výchovy od 1. ročníku (rozšířený program)
Dalton 1.–9. ročník
Sportovní a výtvarné kroužky
ZUŠ Orchidea v budově školy

Těšíme se na Vás

při ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:
17. a 18.1. 2011 (14–18 hod.)
Více informací na www.zsbabak.cz
e-mail: zsbabak@seznam.cz
tel. 541 211 986

Zápis do 1. tříd ZŠ Sirotkova

Zápis do 1. tříd
ZŠ Sirotkova
Kdy:
v pátek 21. 1. 2011 od 13.00 do 19.00 hodin
v sobotu 22. 1. 2011 od 9.00 do 12.00 hodin
Kde:
budova školy, vchod ze
Šeránkovy ulice
Den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky a jejich
rodiče se bude konat ve středu 6. 1. 2011 od 8.00 do
16.00 hodin.
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Orlí 3, 602 00 Brno
Po–Pá 10–17

Trpíte bolestí hlavy, zad,
kloubů nebo krční páteře?

Poradíme Vám, jak:
- ochránit rodinu a zabezpečit se
na stáří
- pojistit auto a domov
- spořit s AXA Clubem a využít
bankovní služby

Je mi 74 roků a trpím od mládí bolestmi kloubů. Užívám léky a dodržuji dietu, ale přesto, kdykoliv mě postihne bolest a zánět na kterémkoliv kloubu, začnu aplikovat jednou až dvakrát denně přístroj BIOMAG
a odpovídající program na postižené místo do odeznění bolesti.

tel.: 723 299 996
KLEINER

Rovněž na ušní šelesty a pískoty, kterými trpím, aplikuji asi šest
týdnů jednou denně stejný přístroj. Šelesty se zmírnily přibližně
o polovinu dřívější intenzity.

PF 2011

Další z volitelných programů přístroje používám na ischemické nohy
a nohy neklidné zvláště při delším sezení např. u televize. Používám jej
nepravidelně a střídavě s manželkou, kdykoliv cítíme neklid v nohou.
Oba můžeme potvrdit zlepšení stavu.
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Přístroj jsme si pořídili vloni v létě. Z počátku jsem ho začal používat proti silné bolesti krční páteře, od které mě trápily i bolesti hlavy.
Užíval jsem ho asi dva měsíce jednou až dvakrát denně. Bolest ustala
úplně a nyní, asi půl roku po ukončení aplikace, nepociťuji žádnou
bolest krční páteře ani následné bolesti hlavy.
S přístrojem jsme velmi spokojeni.
Rudolf Topinka, Radniční 15, Tišnov, tel.: 511137267
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Chcete se dozvědět více jak řešit Vaše
zdravotní potíže a zdarma vyzkoušet přístroj BIOMAG?

jê¦¨±êi±ê®ê¥¤¥ê¢¡¤ê¦ªª
d®ê¾5ê¨£ª¾¡¦£ªê

Volejte na telefonní číslo 725267211

www.levnesporaky.cz

- zakázková výroba,
- výroba křesel PRESIDENT,
- výroba ušáků (klasickou metodou),
Chaloupky 3a, 624 00 Brno
tel.: 541 223 073
- opravy čalouněného nábytku,
mob.: 0605 25 87 88
- potahování stěn, dveří…

Kvalita, bezpeĀnost a dobrá cena pro Vaše dĒti.

OBCHOD A BAZAR SE SPORTOVNÍM VYBAVENÍM, HRAÿKAMI A BOTIÿKAMI PRO MALÉ DđTI A ŠKOLÁKY

www.cal-liska.cz

opravy starožitného nábytku

areál koupalištĒ DOBRÁK
Dobrovského 29
BRNO Královo Pole
mob.: 777 270 625
tel.: 549 213 858

Otevírací doba:
Po-Pá 9:18, So 9:12
PĢijčte se kouknout !

BotiĀky FARE, KTR, Beča z holínky
batohy TOPGAL z plavání

rehabilitaĀní pomĪcky z pláštĒnky
ĀepiĀky z in-line z míĀe z ponožky

www.detiasport.cz

KOSMETICKÉ
STUDIO KRÁSY
NOVĔ OTEVĤENO,
1. NÁVŠTĔVA 50% SLEVA.

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UKB, Kamenice 5, 625 00 Brno Tel./Fax: +420 549 492 019, czv@fsps.muni.cz
nabízí široké veřejnosti účast ve sportovních kurzech a seminářích, možnost pravidelného
cvičení, relaxace i zábavy v nových prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.
Nabízíme např.: Cvičení pro zájemce s kardiovaskulárním onemocněním
Senior-ﬁtness s hudbou a tancem
Plavání (neplavci, zdokonalovací a kondiční)
Zdravovíkend ( prevence bolesti zad, kloubů, podpora správného držení těla,
kompenzace psychického fyzického pracovního zatížení, cílená relaxace)
Relaxační a kompenzační cvičení (Pilates, Zumba, Jóga, Irské tance, Aqua
aerobik, Spinning, Velké míče, Posilovna, Bodystyling, Zdravotní TV,…)
Kompletní nabídka: http://fsps.muni.cz/czv/aktualne.php
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Prodej vánoĆních poukazĭ.
Eva Skryjová, Tel. 723 157 280
Železná 26, Brno-Horní Heršpice
www.esstudio.wz.cz
(Parkování pĥímo u studia)
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SLEVA

až 5000 Kč
NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ

CHLADNIČKY ● PRAČKY ●
● MYČKY ● SPORÁKY ●
● KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

●

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ

500

PODLAHÁŘSKÉ
PRÁCE

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Minská 132/100, 616 00 Brno
tel.: 549 244 925,
mobil: 731 447 125
e-mail: schenk@nbox.cz
www.schenk-sport.cz

Brno, Křenová 19

(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235
www.chladservis.cz

156

ZDARMA
odvoz starého spotřebiče

Rychlá půjčka SNADNÁ PŮJČKA
až do 500 tis. Kč

PENÍZE VÁM VYPLATÍME
JEŠTĚ DNES!!!
NOVINKA !!!
Tel.: 776 440 470

“NOVINKA“

30–500 tis. Kč

DNES SCHVÁLÍME,
DNES VYPLATÍME!

Darujte zdraví svým blízkým... u nás si vždy vyberete: ♥ dárková balení a balení s dárkem rozličných doplňků stravy ♥ rozmanitá nabídka
vitamínů pro děti v balení s dárkem nejen od Mikuláše ♥ koutek pro děti
i maminky ♥ zdravotní obuv Scholl a dětská certifikovaná obuv Protetika ♥ kvalitní kosmetika – Vichy, La Roche, Sanoflore, Bioderma, Avene,
Saloos ♥ velký výběr čajů, dárkových souprav a čajového a kávového
příslušenství ♥ zdravá výživa a ekozboží

nízké splátky

Tel.: 777 778 519

Prezentace:

25. 11. 12.30–17.30 a 26. 11. 10–15 h
švýcarská kosmetika Fytofontana (Botoceutical, Diamondceutical,
přípravky Aloe Vera, Aurecon, Hoodia sprej na hubnutí)
sleva při nákupu 10% + dárek

Brno Kohoutovice, Chalabalova 2
623 00 Brno

www.aquapark-kohoutovice.cz

Akce:

80,-Kē / 1 hod.
65,-Kē / 1 hod.
zdarma

GS Condro Forte Comfort 120+60 vánoční 2010
Pharmaton Geriavit cps.100 vánoční
CEM-M Děti Hello Kitty/Spiderman tbl.100
a mnoho dalších přípravků za akční ceny...

Pokladna
06.00–22.00

Lékárna u Rubínu, a.s.
Makovského nám. 2, 616 00 Brno
Tel. 539 090 280, 775 652 470
mail: lekarna@medispol.cz

Bazén
06.00–21.45
25 m plavecký bazén 25 x 12,5 m,
hloubka vody 1,8–2,0 m (6 drah)
Rekreaēní bazén (perliēkové rošty,
chrliēe vody, vodní trysky)
Tobogán 90 m
Divoká Ǝeka
Whirpool
DĢtské brouzdalištĢ s vodním hƎibem
Sluneēná „vyhlídková“ terasa s venkovním
bazénem 12 x 8m (v letním období)
Pára
Sauna
Posilovna
Mokrý bar
Masáže

749,769,269,-

Kabátníkova 18, Brno-Královo Pole
tel./f. 541 211 110, mob. 774 155 561
provozovatel OS NiŌ Ariadnina
IúO: 28555465, www.nitariadnina.cz

 non stop pobytové služby pro seniory
(i pro imobilní) – doba pobytu je
neomezená
 hlídání dĉti – mini školka – pracovní
doba 7dnŖ
 další služby podle vašich požadavku

Centrum komplexních služeb
pro rodinu a domácnost

Posilovna a Sauna
Po–Pá: 09.00–21.45
So, Ne, Sv: 09.00–19.45

849,869,299,-

www.zdravialeky.cz

provozni doba

DospĢlí
Mládež do 18 let
DĢƟ do 3 let

29. 11. a 7. 12. 10–16 h.
firma Simply You – Hlíva ústřičná pro dospělé i pro děti
ochutnávka + sleva při nákupu 10% + dárek
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Ze života žabovřeských škol
Letošní úspěchy a zajímavé akce v ZŠ Sirotkova 36
Celorepubliková nominace na Logickou olympiádu
Společnost Menza pořádá celorepublikovou soutěž
s názvem Logická olympiáda, do které naše škola
přihlásila žáky matematických tříd. Do krajského kola
se nominovalo 14 žáků naší školy a byli v něm mimořádně úspěšní. První místo obsadil Jan Bednář, druhé Jan Pytela, čtvrté
Jana Grombiříková a páté Jirka Stejskal. Do celorepublikového kola, které
se koná v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, postupuje s výše jmenovanými i Lukáš Hajn. Jsme na naše žáky velmi hrdí a držíme jim pěsti.
Výsledky si můžete najít na našem webu: www.zssirotkova.cz.

Basketbalové úspěchy
V loňském školním roce se naše starší žákyně staly mistryněmi ČR, když
zvítězily v celorepublikovém turnaji základních škol. Letos družstvo našich
starších dívek postoupilo z brněnského kola do krajského, které se konalo
v Kyjově. Zde děvčata v sestavě Sarah Beránková, Klára Křivánková, Martina
Zbořilová, Lucka Rehovičová a Charlotte Iványiová porazily ZŠ Kyjov 44:24
a Gymnázium Kyjov 49:22, tím postoupila do kvalifikace na Mistrovství ČR,
která proběhne v polovině listopadu v Chrudimi. Jak děvčata dopadla najdete
na www.zssirotkova.cz.

Florbal
V tradičním turnaji Orion cup florbalových týmů se družstvo našich
starších žáků umístilo v konkurenci více než třiceti brněnských škol na krásném druhém místě, když nestačilo jen na umění mladých hokejistů ze ZŠ
Labská.

E.ON ENERGY TRUCK
Ve dnech 8. a 9. listopadu parkoval před naší školou rudý truck společnosti
E.ON, ve kterém se žáci 5. ročníku dověděli, jak vzniká elektrická energie,
jak se vyrábí a putuje až k zásuvkám jejich domova. Zároveň získali informace,
jak s energií zacházet, šetřit jí či alternativně získávat. V praktických cvičeních
ničili „Energožrouty“ a získávali „Klaďáky“, tak aby v závěru své „misePlus+“
mohli získat osvědčení agenta.
Kromě zajímavých zážitků si každý agent odnesl sportovní batůžek s upomínkovými předměty a úspornou žárovkou do svého pokoje.

Piškvorkiáda a soutěž v SUDOKU
Škola organizuje pro žáky školní kola v piškvorkách a sudoku. Chceme
maximálně rozvíjet logické myšlení našich žáků. Žáci byli rozděleni do kategorií podle ročníků. První místa obsadili: Jiří Sedlák (5. C), Michal Gottwald
(6. D), Martin Odehnal (7. A), Martin Sedláček (8. C) a Patrik Pospíšil
(9. C). Školní kolo v sudoku se uskuteční v 1. prosincovém týdnu a v této
soutěži organizujeme i městské kolo, které proběhne 15. 12. u nás ve škole.
Výsledky najdete na www.zssirotkova.cz.
DAN JEDLIČKA, LUKÁŠ ULČ, ZÁSTUPCI ŘEDITELKY ŠKOLY

Svatý Martin v ZŠ Sirotkova
Ve čtvrtek 11. 11. 2010 se Žabovřeskami rozlila řeka světel. Nekončící
proud roztančených světýlek. Přesně tak by se dal popsat mimořádný zážitek
z letošního Svatomartinského lampiónového průvodu pořádaného školní
družinou ZŠ Sirotkova. Sešli jsme se na Rosničce těsně před setměním.
Než vyrazil lampiónový průvod ke škole, dověděli jsme se, kdo to byl
sv. Martin, děti z Dramatického kroužku ŠD nám zahrály nejdůležitější část
legendy. Pak už na nás před branami Rosničky čekal bílý svatomartinský
poník. Vedl celý průvod dětí, jejich rodičů a prarodičů s lampióny a lucerničkami. Těsně za bílým poníkem šly děti z dramatického kroužku převlečené
za andílky a pan vychovatel Jakub David, který představoval v dnešní den
sv. Martina. Kdo šel s námi v průvodu, může mi potvrdit, že tolik radosti,
smíchu a vděčných rozzářených dětských očí nezažil už dlouho. Na školním
dvoře bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé pohoštění v podobě
horkého čaje a svatomartinských koláčků. Jako upomínku si každé dítko
odneslo přívěsek v podobě malé keramické podkovy pro štěstí. V tento
mimořádný den, kdy slavíme svátek nezištného obdarovávání, lásky k lidem,
kdy obdarováváme nejen své bližní, ale i svá srdce, jsme si dali jedno velké
předsevzetí. Na výročí úmrtí sv. Martina, 11. listopadu, se sejdeme v lampiónovém průvodu i příští rok.
BC. EVA PAVLÍČKOVÁ, VYCHOVATELKA ŠD

Spolupráce se Salesiánským centrem
I v letošním roce navazujeme na velmi příjemné zpestření výuky díky programům, které pro žáky naší školy připravují zaměstnanci Salesiánského centra.
Žáci 2. stupně zde v rámci skupinových prací utužují vztahy v kolektivu, učí se
plnit různé role ve skupině, komunikovat, spolupracovat na společném cíli.
V rámci školní družiny dochází k pravidelným měřením sil zájmových
kroužků, především „Fotbálku“. Tato utkání jsou pro děti velikou motivací
a hnací silou tréninků, v neposlední řadě taktéž výborným výchovným prostředkem pro disciplínu a spolupráci v týmu či respektu k soupeři.

Projekt VODA
Na druhý prosincový týden naši učitelé přírodopisu připravili projektový
den, který bude věnován vodě a její ochraně. Žáci si budou moci na tento
den vybrat 3 předměty, které je nejvíce zajímají, a v nich pracovat na připravených úkolech na téma voda. Nebude se však jednat o běžnou výuku,
naopak sami žáci za pomoci mediálních zdrojů budou vyhledávat informace,
v praktických cvičeních ověřovat fakta a vytvářet výstupy, které budou
následně prezentovány v budově školy. K projektu se připojí i 1. stupeň,
kde téma voda bude náplní všech předmětů ten den vyučovaných.
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Přírodovědná stanice Kamenáčky pořádá předvánoční
tvůrčí dílnu

Vánoční
svícny,

na které si vyrobíte efektní vánoční výzdobu.

Termín: středa 15. 12. 2010
16.30–18 hodin
Cena kurzu: 100 Kč
Zahrnuje veškerý materiál, kvalitní chvojí, svíčky, přízdoby,
zapůjčení nářadí, lektora a občerstvení (káva, čaj).
Přihlášky a platby do 8. 12. 2010 v kanceláři stanice
(nutné předem kvůli zajištění materiálu).

Slavnostní otevření mateřské školy na nám. Svornosti

Slavnostní otevření nových prostor
MŠ nám. Svornosti se uskutečnilo
ve středu 3. 11. 2010.
FOTO PETR SUCHÝ

Zlatý kvítek
Předvánoční nadílka skautských akcí
Je tu prosinec, pro členky našeho
oddílu snad nejnabitější měsíc v roce.
Jednou z tradičních akcí je Vánoční
pečení spojené s Mikulášskou nadílkou. Dlouho očekávaný návrat delších dnů a kratších nocí pak oslavíme
s dalšími skautskými oddíly 21. prosince, v den zimního slunovratu, na
Skalce blízko Soběšic. Zlatým hřebem nadílky akcí je ale Vánoční výprava.
Letos se vydáme do Slavkova u Brna, abychom zde společně oslavily Vánoce
se vším všudy – s dárky, krmením zvířátek, slavnostní večeří i vánočními
zvyky, které vždy slaví největší úspěch a diskuse nad tím, koho si po hodu
pantoflí do roka vezmou, holkám vždy vydrží ještě hodně dlouho.
Kromě vánočních radovánek je ale třeba stihnout nějakou radost i rozdat.
Proto se každý rok vydáváme do některého z brněnských domovů pro
seniory, abychom si s nimi zazpívaly několik koled a rozdaly jim malé vánoční
dárky, které vyrábíme na výpravě. A pro kousek předvánoční radosti si
k nám můžete přijít i vy.

Školy našich sousedů

nabízí pro školní rok 2011/2012 středoškolské vzdělávání v oblastech:

Telekomunikace a informační technologie
Telematika v dopravě
Finanční a logistické služby
Bankovnictví a pojišťovnictví

Betlémské světlo

Dny otevřených dveří:

pátky 3. 12., 10. 12. 2010 a 14. 1. 2011 od 14.00 do 18.00 hodin,
soboty 4. 12., 11. 12. 2010 a 15. 1. 2011 od 9.00 do 12.00 hodin,
středy 19. 1., 26. 1., 2. 2., 9. 2., 16. 2. a 23. 2. 2011 od 14.00 do 17.00 hodin.
Telefon:

541 123 251, 541 123 286, 541 123 246, 541 123 222

www.sosinformatikybrno.cz
e-mail: info@sosinformatikybrno.cz

Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku…
čínské přísloví
Už třetím rokem budeme v předvečer Štědrého dne rozdávat plamínek
Betlémského světla, který k nám do republiky přiváží vídeňští skauti. Přijďte
si k nám i vy pro kousek radosti a naděje. Světýlko budeme rozdávat
23. prosince od 15.30 do 17.30 na Makovského náměstí. Naše skautky ho
poté v 18.00 odnesou na mši do blízkého kostela Panny Marie Pomocnice.
Těšíme se na vás a přejeme nádherné a klidné Vánoce!
ZA VEDENÍ ODDÍLU ZLATÝ KVÍTEK
IVETA ZIEGLOVÁ
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18. Vánoce na brněnské radnici

Novoroční Brno – PF 2011

čtvrtek 23. 12. 2010 • Nová radnice v Brně

sobota 1. 1. 2011

Vánoce přicházejí v Brně již po osmnácté ve čtvrtek 23. prosince také
na brněnskou Novou radnici. Od 10 hodin je připraven bohatý zábavní
program ve Velkém sněmovním sále a Křížové chodbě se zpěvem, pohádkami, tancem a výstavami pro děti i dospělé.
Pro všechny děti je připravena tradiční soutěž „Za ozdobu odměna“.
Za vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby, které přinesou děti ve čtvrtek
23. prosince na Novou radnici a zavěsí je na připravené vánoční stromky,
dostanou odměnu.
Předvánoční setkání vyvrcholí tradičně v 19 hodin ohňostrojem před
radnicí na Dominikánském náměstí.

Město Brno zve své občany i návštěvníky do svátečních ulic a náměstí
první den roku 2011. První leden 2011 bude již potřetí novoročním setkáváním lidí v jihomoravské metropoli při akcích NOVOROČNÍ BRNO – PF
2011.
Už v 10 hodin odstartuje z náměstí Svobody cyklistická jízda Brnem,
kterou tradičně pořádá TJ Favorit Brno. Cíl jízdy bude na Brněnské přehradě. „Brněnské poledne“ v 11 hodin bude patřit troubení z věže Staré
radnice.
Největší zájem návštěvníků přiláká novoroční ohňostroj v 18 hodin
nad brněnskou dominantou – hradem Špilberk. Stejně jako při přehlídce
ohňostrojů bude hudební doprovod ohňostroje živě vysílán z Rádia KISS
Hády na frekvenci 88,3 FM. Stačí tedy najít 1. ledna včas své výhledové
místo na hrad Špilberk, naladit si na mobilním přijímači příslušnou frekvenci a od 18 hodin sledovat novoroční ohňostrojné kresby na brněnské
obloze.
Program na Nový rok 2011 vyvrcholí Novoročním koncertem Filharmonie Brno. Brněnská filharmonie předvede pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši dílo českých mistrů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,
Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.
A pokud chcete prožít příjemné chvíle v prvních minutách a hodinách
Nového roku ve veselé společnosti, tak už na Silvestra přijďte v 18 hodin
do Městského divadla Brno. V silvestrovské premiéře zhlédnete komedii
„Dobře rozehraná partie“ v činohře nebo na Hudební scéně muzikál „Ptákoviny podle Aristofana“. Po představeních pokračuje zábavní program
s rautovým občerstvením v prostorách Činoherní scény až do ranních
hodin prvního dne roku 2011.

18. Vánoce na brněnské radnici
čtvrtek 23. 12. 2010, 10.00 – 19.15 hodin
VÁNOČNÍ PROGRAM
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

NOVÁ RADNICE – SNĚMOVNÍ SÁL • Dominikánské nám.1

do 18.00 hod.

moderuje: Marcela Vandrová

10.00
10.40
11.00
11.40
12.15
13.00
13.40
14.00

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PÚČIK – vánoční pozdravení
ČAROVNÉ KOUZLENÍ S BUBLIFUKEM
VÁNOCE s KAMARÁDY – pohádkové Vánoce
VÁNOCE S DIVADLEM RADOST
DIVADELNÍ STUDIO DIALOG II
DIVADLO PARAVÁNEK – pohádka dětem
NÁVŠTĚVA ZVÍŘÁTEK ZE ZOO BRNO
SLAVNOSTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POZDRAVENÍ

14.20
14.50
15.15
15.40
16.15
17.00

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna
Lukáš Evžen Martinec, opat Augustiniánského opatství na Starém Brně
MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO – Muzikálové Vánoce
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO – Vánoční pozdravení
PĚVECKÝ SBOR KANTILÉNA, Sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
KUK A CUK – hudební divadlo pro děti
DIVADLO KAMIL KOULA – Duhová pohádka
GAJDOŠI – vánoční zpívání pro radost

NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA • Dominikánské nám. 1

NOVOROČNÍ BRNO – PF 2011 – 1. ledna 2011 – PROGRAM
9.00
11.00

do 18.00 hod.

10.00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO – vánoční světlo do vašich domovů
STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS 2010 – výstava oceněných fotografií
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ – Stanice mladých techniků Brno
MIDWAY CLUB BRNO – výstava modelů letadel a lodí
MORAVŠTÍ UMĚLCI V BRNĚ – Antonín Stříž, Petr Hejzlar a Dana Novotná • Galerie

tradiční cyklistická jízda TJ Favorit Brno s cílem na hrázi Brněnské přehrady
Stará radnice

Novoroční troubení z věže
18.00

Moravské žestě
hrad Špilberk

Slavnostní novoroční ohňostroj

ARNIE (8.–23.12.)

NOVÁ RADNICE – KŘÍŽOVÁ CHODBA, MIKULKŮV SÁL • Dominikánské nám. 1

náměstí Svobody

Novoroční jízda Brnem

20.00

do 18.00 hod.

10.00 pohádka pro děti „Jak se Měsíc a hvězdy domluvili“ a pořad pro dospělé „Konec světa –
zas a znova“
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka

NOVÁ RADNICE – prostranství • Dominikánské náměstí

Theatrum Pyroboli a IGNIS BRUNENSIS TEAM • design ohňostroje – Ivan
Martinek
Národní divadlo Brno – Janáčkovo divadlo
Novoroční koncert Filharmonie Brno – Klenoty českých mistrů
Bedřich Smetana • Antonín Dvořák • Leoš Janáček • Bohuslav Martinů •
diriguje Jakub Hrůša
(vstup na vstupenky – předprodej FB)

Nová Akropolis, o. s.

10.00 FORD Rašino – prezentace vozidel (do 16 hod.)
18.00 V DISCO RYTMU PŘED RADNICI – Rádio KISS Hády 88,3 FM (do 18.59 hod.)
19.00 „VÁNOČNÍ SEN“ – ohňostroj s hudbou Theatrum Pyroboli

Blatného 24, 616 00 Brno-Žabovřesky
www.akropolis.cz, brno@akropolis.cz,
tel.: 545 241 855, mob.: 737 384 063

Mikulášská vycházka s Rezekvítkem

Program PROSINEC 2010

V neděli 5. prosince ve 14.15 zve Rezekvítek na výpravu do lesů brněnské
obory Holedná. Pro děti budou připraveny hry a především mikulášské překvapení! V krásném podzimním lese se vydáme po stopách tajemné lesní
zvěře a cestou se dozvíme spoustu zajímavostí o jejich životě. Sraz u vstupu
do obory Holedná (zastávka Stará dálnice, bus 50, 52, odjezd č. 52 z Mendlova
náměstí ve 14 hodin). Ukončení za 2 hodiny v Bystrci, na zastávce Kamenolom, tram č. 1,3,11. Poplatek 20 Kč/os. Prosíme o nahlášení předem,
aby Mikuláš věděl, pro kolik dětí si má s sebou vzít nadílku. Přihlášky na
e-mailu karla@rezekvitek.cz, tel. 775 580 205. Děti mohou zvěři donést
mikulášskou nadílku – jablíčka nebo suchý chleba. Každá rodina dostane
od Rezekvítku navíc malý dárek.

Všechny uvedené akce se budou konat na výše uvedené adrese.
Neděle 5. 12. 2010 od 15.00 hod. – Mikulášská nadílka. Pohádky, hry,
dárky. Vstupné dobrovolné.
Úterý, 7. 12. 2010 od 19.00 hod. – Mezilidské vztahy. Přednáška – přátelství, spolupráce, role muže a ženy v dnešním světě. Vstupné: 60 Kč,
studenti a důchodci 45 Kč.
Úterý, 14. 12. 2010 od 18.00 do 21.00 hod. – Umění starověku – výtvarná
dílna. Vyzkoušejte si malování a patinování archeologických reprodukcí.
Dílna bude doplněna krátkou přednáškou o umění starověku. Vstupné:
150 Kč, studenti a důchodci 110 Kč.
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i se zvukovým záznamem, neváhejte je tedy navštívit a ještě lépe, neváhejte
navštívit ani některou z dalších přednášek. Probíhají každých 14 dní v úterý
večer a dveře jsou Vám otevřeny dokořán…

Salesiánské středisko mládeže
– Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky,
tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz

Chystáme v prosinci:

www.brno.sdb.cz

Stalo se:
Otevřené dveře
Od poloviny října nabízí
středisko nový program,
a to cyklus pravidelných
přednášek pro veřejnost
nazvaný Izidor – Easy door.
Inspirací pro jeho název byl
nejen sv. Izidor, patron studentů a internetu, ale
i anglické sousloví, které
nám v jeho jméně zaznívalo
(v překladu snadné dveře).
To zároveň vyjadřuje i hlavní
cíl tohoto programu – otevírat dveře ke vzdělání, kterými nebude těžké projít.
Oficiálně jsme je otevřeli 12.
října přednáškou Richarda
Boudy o jeho expedici do
Venezuely. A nutno podotknout, že i my úplní laici jsme
odešli obohaceni poznatky o místní hoře Auyantepui, která stále ještě ukrývá
mnohá tajemství, obřích jeskyních, ve kterých se helikoptéry zdají jako
drobný hmyz, řekách, které vypadají jako ze zlata a indiánech, kteří umí
velmi dobře napálit důvěřivou výpravu. Přednáška byla proložena profesionálními fotografiemi místní krajiny, obyvatel i fauny a flóry, takže si při
ní přišli na své nejen dobrodružné povahy, ale i milovníci přírody.
S riziky sedavého zaměstnání a možnostmi jejich předcházení nás potom
o dva týdny později seznámila fyzioterapeutka Mgr. Dagmar Králová, která
také v praxi představila několik pomůcek a opatření, které mohou následky
sedavého způsobu života zmírnit. Pokud máte pocit, že zrovna Vám byla
přednáška určena (a Vy jste na ní bohužel nebyli), nemusíte ještě zoufat.
Na stránkách střediska www.brno.sdb.cz/izidor je totiž k dispozici prezentace

PÁ 3. 12. Mikuláš ve středisku
ST 8. 12. Slavnost Panny Marie Pomocnice – mše sv. v 18:00
NE 12. 12. Představení divadla Bedruňka – Nebeské starosti
ST 15. 12. Vánoční tvoření
NE 19. 12. Vánoční akademie
Během vánočních prázdnin (23. 12.–2. 1.) je středisko zavřeno!
Izidor – Easy door: vzdělávací program určený studentům i široké veřejnosti.
Pravidelné přednášky a diskuze s odborníky z nejrůznějších oborů. Více viz
www.brno.sdb.cz/izidor. Přednáška v prosinci:
ÚT 7. 12. Ing. Oldřich Buráň, CSc.: Křesťanská naděje – dvojí výsledek
soudu, osobní charakter rozhodnutí, protiklad spravedlnosti a milosti
Volná místa v kroužcích a zájmových aktivitách:
Seznam všech kroužků včetně aktuálních volných míst na adrese
www.brno.sdb.cz/zajmove-krouzky-brno. Mimo jiné nabízíme:
Keramika: pro děti i dospělé
Hapter: divadlo pro děti a mládež, více viz happter.webnode.cz
Cvičení pro zdraví a radost: 8–13 let, cvičení při hudbě pod vedením rehabilitační pracovnice
Papírové a železniční modelářství: 9–16 let, stavba modelů
Dráček: od 2,5 let, Výtvarně dramatický klub pro děti s rodiči

Okénko do střediska:
Radovánek
Ačkoliv je naše středisko v prvé řadě zaměřeno na děti a mládež, nabízí
i programy pro děti předškolního věku. Kromě již zmíněného Klubu maminek
je to i hlídací koutek Radovánek, který bychom dnes chtěli blíže představit.
Určen je dětem ve věku 3–6 let bez účasti rodičů (max. kapacita je 12 dětí).
Snažíme se pro ně vytvářet klidné prostředí s individuálním přístupem a vést
je k samostatnosti a rozvoji v oblasti výtvarné, hudební, pohybové i komunikační, to vše prostřednictvím nejrůznějších her, písniček, tvořivých aktivit
v místnosti i venku. Podrobnější informace o programu jsou dále k dispozici
na stránkách střediska www.brno.sdb.cz/radovanek.
ZA SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE KLÁRA MALIŇÁKOVÁ

Rozmarýnek + Lipová

Studio IN v prosinci

AKCE PRO VEŘEJNOST – PROSINEC 2010
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
VÁNOČNÍ LIPKA – 6. až 8. prosince – pondělí až středa. Po tři odpoledne
vám nabízíme řadu dílniček, ze kterých si odnesete vlastnoručně vyrobené
dárečky i vánoční dekorace. Upečeme si minivánočku či perníčky, vytvoříme svícen z jedlového chvojí, zazpíváme si a připomeneme vánoční zvyklosti. Každý den se bude část tvůrčích dílen lišit. DOBA TRVÁNÍ: vždy
od 15 do 18 hodin | CENA: 90 Kč | T: 543 211 264 | www.lipka.cz/lipova.
MÍSTO KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ROZMARÝNKU – 22. a 23. prosince – středa a čtvrtek.
Předvánoční tvořivé setkání na Rozmarýnku. Výroba dárečků, pečení a vaření,
zpívání a procházka. Vánoční zvyky na vlastní kůži. Pro děti ve věku 8–12
let. Je možné přihlásit se na jeden den nebo na oba dny. Programy se
neopakují a nenavazují na sebe. Přihlašování na e-mailu
martin.srom@lipka.cz do 16. prosince. DOBA TRVÁNÍ: od 7.30 do 17 hodin
| CENA: 270 Kč/den | T: 541 220 208 | www.lipka.cz/rozmarynek. MÍSTO
KONÁNÍ: Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov

Vánoce jsou stav
duše. Zde naděluje Ježíšek, ale předvánoční studio obsadili andělé.
Anděly má každá rád.
Působí jako ochránci.
Obrazy, plastiky ze dřeva
nebo papíru, vypískovaní
na skle, kameninoví, na
taškách, prostírání…
Studio IN je, zdá se,
nejpilnějším sběratelem andělů v Brně. Jste zváni na andělské pohlazení
po duši a ocenění prací mnoha moravských i českých tvůrců do Studia IN,
Minská 65, u nás v Žabovřeskách. Otevřeno je od pondělí do pátku 13–19
hodin, v sobotu 9–12 hodin. Vstup je volný.
Pěkné svátky vánoční a mnoho dobrého v roce 2011 přeje Studio IN,
které bude slavit 15 let působení v Žabovřeskách a dvacet let činnosti.
-RED-
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Program kina LUCERNA v Brně na PROSINEC 2010:
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.

5. 12.

6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.

12. 12.

13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.

17.45
20.30
18.00
20.00
15.45
18.00
20.00
14.00
15.30
18.00
20.00
14.00
15.30
18.00
20.00
16.00
18.45
20.30
18.45
20.30
18.45
20.30
18.45
20.30
16.00
18.45
20.30
14.00
16.00
18.45
20.30
14.00
16.00
18.45
20.30
15.30
17.45
20.30
17.45
20.30
17.45
20.30
18.30
20.30

Muži, kteří nenávidí ženy
Machete
Přežít svůj život
Počátek
Kajínek
Přežít svůj život
Počátek
Kamarádi z televize II
Karate Kid
Přežít svůj život
Počátek
Kamarádi z televize II
Karate Kid
Přežít svůj život
Počátek
Počátek
Bastardi
Přežít svůj život
Bastardi
Přežít svůj život
Bastardi
Přežít svůj život
Bastardi
Občanský průkaz
Občanský průkaz
Bastardi
Občanský průkaz
Sammyho dobrodružství
Občanský průkaz
Bastardi
Občanský průkaz
Sammyho dobrodružství
Občanský průkaz
Bastardi
Občanský průkaz
Habermannův mlýn
Občanský průkaz
Habermannův mlýn
Občanský průkaz
Habermannův mlýn
Občanský průkaz
Habermannův mlýn
Román pro muže
Hlava-ruce-srdce

(Švédsko)
(USA)
(ČR)
(USA)
(ČR)
(ČR)
(USA)
(ČR)
(USA, č. dab.)
(ČR)
(USA)
(ČR)
(USA, č. dab.)
(ČR)
(USA)
(USA)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(Belgie, č. dab.)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(Belgie, č. dab.)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)
(ČR)

17. 12.
18. 12.

19. 12.

20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.

16.30 Já, padouch
(USA, č. dab.)
18.30 Román pro muže
(ČR)
20.30 Hlava-ruce-srdce
(ČR)
14.00 Já, padouch
(USA, č. dab.)
16.00 Ženy v pokušení
(ČR)
18.30 Román pro muže
(ČR)
20.30 Hlava-ruce-srdce
(ČR)
14.00 Já, padouch
(USA, č. dab.)
16.00 Ženy v pokušení
(ČR)
18.30 Román pro muže
(ČR)
20.30 Hlava-ruce-srdce
(ČR)
16.30 Já, padouch
(USA, č. dab.)
18.30 Počátek
(USA)
16.30 Já, padouch
(USA, č. dab.)
18.30 Jíst, meditovat, milovat
(USA)
16.30 Já, padouch
(USA, č. dab.)
18.30 Jíst, meditovat, milovat
(USA)
KINO NEHRAJE
KINO NEHRAJE
KINO NEHRAJE
KINO NEHRAJE
15.00 Kuky se vrací
(ČR)
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti I
(VB/USA, č. d.)
20.00 Občanský průkaz
(ČR)
15.00 Kuky se vrací
(ČR)
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti I
(VB/USA, č. d.)
20.00 Občanský průkaz
(ČR)
15.00 Kuky se vrací
(ČR)
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti I
(VB/USA, č. d.)
20.00 Občanský průkaz
(ČR)
15.00 Kuky se vrací
(ČR)
17.00 Harry Potter a Relikvie smrti I
(VB/USA, č. d.)
20.00 Občanský průkaz
(ČR)
KINO NEHRAJE
KINO NEHRAJE
KINO NEHRAJE
18.15 RED. Ve výslužbě a extrémně nebezpeční
(USA)
20.30 Přežít svůj život
(ČR)
18.15 RED. Ve výslužbě a extrémně nebezpeční
(USA)
20.30 Přežít svůj život
(ČR)
18.15 RED. Ve výslužbě a extrémně nebezpeční
(USA)
20.30 Přežít svůj život
(ČR)

Brno, Minská 19, tel.: 549 247 070, 605 282 438 • www.kinolucerna.info
Kulturní dům RUBÍN, Makovského nám. 3,
tel.: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz

Přednášky Vlastivědného klubu
Petra Bezruče

KULTURNÍ DŮM

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

PROSINEC 2010

PROSINEC 2010

Začátky vždy v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak

6. 12. Zatmění slunce na Marshallových ostrovech
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller
13. 12. Ostrov Mauritius
Mgr. Aleš Spurný

1. 12. Vyhazovači – O. Brzobohatý, A. Duchoslav, E. Čekan ...
2. 12. Jiří Kolbaba – Etiopskou vysočinou
v 19.00 hod.
5. 12. Jaroslav Uhlíř – Zpívání ve zvěřinci
v 15.00 hod.
8. 12. Všechnopartička – K. Šíp a J. Náhlovský
14. 12. Jiří Kolbaba – Ukradená země (napříč USA)
v 19.00 hod.
15. 12. Jiří Kolbaba – Velký okruh jihem Afriky
v 19.00 hod.
16. 12. Slavnostní vánoční koncert – nejznámější koledy a muzikály v podání
sólistů Městského divadla Brno
20. 12. Ztracené písně – Kamelot
21. 12. The Fireballs – rock’n’roll
29. 12. Předsilvestr – hraje K band

Přednášky se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.

Předprodej vstupenek: KD Rubín, BKC – Běhounská 17, Dům pánů z Lipé, Wolf Music
– Dvořákova 3, Indies – Poštovská 2, Kudrna – podchod nádraží ČD, Kult – Rybkova 1
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Starožitnosti
Starožitnosti

Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
zastávka Konopná (u hotelu Bílá růže, tr.: 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní a náramkové
hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky •
pudřenky • svícny • lustry • šperky • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia •
gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla • betlémy
• vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy
• pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367
po–čt: 11–16.30, pá: 11–15 • PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

<YNLRJUR\]v WJ ?oÈ _×c
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5LQSLWúxJLUHUH[YO\
LEGO DUPLO
Rodinný domek

nejlepší obchod mého života

Prodejna Digibosss.cz
Pod Kaštany 12, Brno
tel.: 515 539 500

Otevřeno
Po–Pá 8–17

1.224,H)

(včetně DP

Řada stavebnic: LEGO DUPLO
Určeno pro věk: 2–5 let
Stavebnice obsahuje 71 dílů.

127(%22.<_',*,7d/1 )272$3$5d7<_7,6.d51<_033¢(+5d9$o(_3/$=0<_1$9,*$&(*36

15

^^^KPNPIVZZJa

PRODEJ KAPRŮ
začátek prodeje v úterý 14. 12. 2010
v Řeznictví a uzenářství J. Vepřek a syn
Minská 28, Brno-Žabovřesky

Dodavatel RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.
Naše nabídka:
– Výběrový kapr živý
– Kapr půlený
– Zabíjíme, kucháme
– Možnost objednání i jiných druhů ryb (amur, štika, candát)
Otevřeno v sobotu i v neděli

?
?

Všem našim zákazníkům přejeme krásné prožití
vánočních svátků!
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pronájem kanceláří
Brno-Maloměřice, ul. Valchařská.

Prostory po generální rekonstrukci.
Samostatné třetí patro v cihlovém
domě na Tomkově náměstí u zastávky
MHD.
Dispozice: vstupní kancelářský prostor 23 m2 a vstup do koupelny (WC, sprcha, umyvadlo) o velikosti 4 m2,
kancelář 21,4 m2, kancelář 19,9 m2. Celková plocha 68,3 m2. Ihned k nastěhování.
Cena: 12 900 Kč + služby a energie + 20 % DPH měsíčně. Výhledově volné další patro.
Kontakt: 602 563 522
Vydává SAMAB BRNO GROUP, a. s., pro městskou část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, IČ 4499278502 • Kontakty na Úřad MČ Brno-Žabovřesky: tel.: ústředna 549 523 511, e-mail: info@zabovresky.cz, www.brno.cz/zabovresky • Připomínky ke zpravodaji, příspěvky a dotazy zasílejte na Úřad městské části Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, k rukám Ivety Fišerové, tel. č.: 549 523 537,
e-mail: zpravodaj@zabovresky.cz • Zařazené příspěvky se nehonorují, nezařazené se nevracejí. • Uzávěrka obvykle druhé pondělí v měsíci. • Redakční rada: Mgr. Jan Šabata – předseda, Ing. Radovan Chytil,
Ivo Borovec, Mgr. Daniela Kabelková, Ing. František Procházka, Mgr. Milan Růžička, Petr Kalábek • Redaktorka: Iveta Fišerová • Náklad 12 100 výtisků/1 měsíc • Zdarma • Vydáno 24. 11. 2010 • Schváleno
MK ČR E 12125. • Inzerce: inzerce@zpravodajebrno.cz, tel./fax: 544 210 252, tel.: 511 115 794. • Sazba a tisk: Samab Brno Group, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel.: 545 211 870, 543 210 364.

