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Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

Ve spolupráci s Policií ČR upozorňujeme
Na území ČR a KŘP JmK Brno je v poslední době zaznamenán zvýšený nápad trestné činnosti podvodů a krádeží páchaných na starších občanech. Tato trestná činnost má značný podíl na celkovém
nápadu majetkové trestné činnosti v ČR. Přes veškerá prováděná
opatření a provedení rozsáhlých realizací se nepodařilo tuto trestnou činnost eliminovat. K poklesu nápadu dochází jen v krátkém období po realizaci organizovaných skupin pachatelů.
K uvedené trestné činnosti dochází tak, že pachatelé kontaktují starší osobu v místě trvalého bydliště (před nemocnicí nebo různými institucemi), využívají jejich důvěry a pod různou legendou:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

podomní prodej dek
broušení nožů
přeplatek zdravotního pojištění
přeplatek za odběr vody, plynu, elekřiny
vrácení přeplatku z domovní daně
sběr železného šrotu
koupě domácího zvířectva (slepic a králíků)
zaplacení zdravotního ošetření příbuzného
vrácení přeplatku za léky
výkup peří
dopravní nehoda syna, vnuka a odtah vozidla
příplatek na zdravotní péči nebo důchodu
dodání objednaných pneumatik, náhradních dílů či jiných
předmětů pro vnuka
výměny okapů a rýn

se dostávají do jejich obydlí a při následné návštěvě v bytě poškozeného podvodně vylákávají finyanční hotovost. V některých případech, při jednání s poškozenými, zjistí místo uložení finanční hotovosti. Následně odvedou pozornost poškozeného a v nestřeženém
okamžiku veškerou finanční hotovost odcizí.
Pachatelé při páchání trestné činnosti používají nejrůznější maskování., střídají pokrývky hlavy, paruky, chodí slušně oblékaní, používají drahá motorová vozidla.
Základní bezpečnostní pravidla

– zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechat si předložit OP nebo zavolat na instituci, na kterou se pracovník odvolává
– nepodléhat lákavého zbohatnutí, odmítat všechny nabídky výhodných koupí a výher.
Kontaktní tel. čísla na Policii ČR obvodní oddělení Brno-Bystrc:
Vedoucí oddělení: 974 628 803
Zástupce vedoucího oddělení: 974 628 804
Okrskář: 974 628 802
Martin Žák
starosta MČ Brno-Kníničky
SIMPLY CLEVER

PřIjďTE TO říCT NáM!
Nabízíme Vám komplexní
přípravu Vašeho vozu.
Veškeré prohlídky
provedou a případné
nedostatky odstraní naši
profesionální mechanici
proškolení přímo
výrobcem. Samozřejmou
součástí přípravy na STK
je prověření všech
požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel.
V případě Vašeho zájmu
Vám STK zajistíme.
Dále Vám nabízíme:
- záruční servis
- pozáruční servis
- karosářské práce
- lakýrnické práce
- seřízení geometrie

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

ČEKá VáŠ VŮZ STK?

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

– nikdy neotvírat dveře, neví-li, kdo je za nimi
– před otevřením dveří použít kukátka na dveřích a poté je otevřít
s použitím bezpečnostního řetízku
– nedůvěřovat neznámým lidem, nevpouštět do bytu nikoho cizího

JE & NE, spol. s r.o.
Branka 36
624 00 Brno-Komín
Tel.: 541 222 011
www.jene.cz

Naléhavě hledám RD v Kníničkách a okolí do 5,5 mil., rychlé a seriózní jednání.
STK_zvedak_V2_CZ_CLR_a614d7dcc7d644e39001279966eb5c75_indd 1
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Tel.: 775 667 214
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INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY
Termíny svozu velkokapacitních kontejnerů
V 1. pololetí se konaly sběrové dny v sobotu 23. 4. a další termín bude 4. 6. 2011 od 8.00 do 12.00 hod.
S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb., o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné znovu
upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno-Kníničky jsou určeny pouze pro sběr objemného odpadu katalog číslo 20 03 07 (např.
objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské autosedačky, plastový nábytek atd.) a biologicky rozložitelného odpadu
ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina, objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce 50 cm),
a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících! Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů
(řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro
železný odpad.
Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:
elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, lednice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné
žárovky, stavební odpady (např. „stavební suť“, sádrokarton, dveře, okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení,
IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy, tiskařské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy,
motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.
Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/
Termíny pro rok 2010 blokového čištění a čištění Zákosu
Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 26. 4. 2011
Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo 8. 6. a 15. 6. 2011
2. kolo 17. 10. a 26. 10. 2011
Čištění komunikací vnější Zákos: 12. 7. 2011
Termíny svozu nebezpečného odpadu
Ve dnech 9. 3., 1. 6., 7. 9. a 29. 11. 2011 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu na následujících zastávkách a v daném čase:
16.10 – 16.20 h
16.25 – 16.35 h
16.40 – 16.50 h
16.55 – 17.05 h
17.10 – 17.20 h

U Luhu – Ondrova
Ondrova (mezi domy č. 61 a 63)
Nová – K Bukovinám
U Památníku – Ondrova
křižovatka Přehradní – Rekreační

Spalování suchých rostlinných materiálů
Spalování suchých rostlinných materiálů je v MČ Brno-kníničky pouze v těchto termínech:
duben – říjen každý den mimo neděli od 8.00–19.00 hod.
listopad – březen každý den mimo neděli od 8.00–16.00 hod.
spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc tel. číslo 546 214 444.
Vítání občánků v MČ Brno-Kníničky
V měsíci červnu 2011 proběhne tradiční „Vítání nových občánků“ naší městské části již v nových prostorách nástavby tělocvičny. Máme
nahlášeno čtrnáct dětí.
Další „Vítání nových občánků“ plánujeme na podzim 2011. Pokud se, i vy chcete zúčastnit, dejte nám na úřadě vědět, protože jedině tak se
dozvíme, že se narodil další občánek Kníniček.
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Úhrada poplatku za komunální odpad
Výše místního poplatku na jednoho poplatníku je 500 Kč a splatnost k 31. 5. 2011. Poplatek lze platit:
• pokladnou
• bezhotovostním převodem
• poštovní poukázkou.
1.
2.
3.

Úhrada poplatku pokladnou: na MMB Šumavská 33, od března na pokladně MMB Malinovského nám. 3, Brno.
Úhrada poplatku bezhotovostním převodem: na číslo účtu 156304/5400, VS je rodní číslo poplatníka, KS 0308. Pokud budete platit
za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte jména, data a adresu těchto poplatníků formulářem, který je k dispozici na
webových stránkách města.
Úhrada poplatku poštovní poukázkou: předtištěné poštovní poukázky jsou k dispozici spolu s formuláři na kontaktních místech
MMB. Vyplňujte hůlkovým písmem, VS je rodné číslo poplatníka. Pokud hradíte poplatek za více osob, oznamte jejich jméno,
narození a bydliště na adresu: MMB Odbor životního prostředí, oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Další informace naleznete na www.brno.cz – občan-potřebuji si zařídit-komunální odpad, na telefonním čísle 542 174 301, 304, 305, na
e-mailu odpad@brno.cz nebo na úřední desce a informačních tabulích ÚMČ Brno-Kníničky.
Placení poplatků ze psů pro rok 2011
Upozorňujeme občany, že poplatky za psa měly být zaplaceny do 31. 3. 2011. Poplatek lze zaplatit na pokladně úřadu nebo lze posílat na
účet číslo 19-17721621/0100, VS 1341, SS číslo známky a do poznámky uveďte jméno majitele.
Vaše cesty k bezpečí
Vaše cesty k bezpečí je společný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje a Diecézní charity Brno. V rámci informovanosti obyvatel je úřad povinen občany připravit na možné mimořádné události. Budeme
se Vám snažit v každém zpravodaji předat užitečnou radu, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás mohou
v běžném životě zaskočit.
Kdy a které číslo volat při nahlášení mimořádné události?
150
HASIČI – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.
155

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158

POLICIE ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice aj.), atd.

156

MĚSTSKÁ POLICIE – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování, rušení nočního klidu aj.

112

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ – vždy při závaznějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více
složek. Provozuje hasičský záchranný sbor ČR.

Na všechna telefonní čísla se lze dovolat 24 hod. denně. Linky jsou pro volající bezplatné a dá se na ně dovolat i z mobilních telefonů bez
kreditu a SIM karty. Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje, jednotlivé složky si volání předávají mezi sebou.
Jak správně nahlásit událost operátorovi
Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (např. dostatečná vzdálenost od požáru či místa nehody), uklidněte se
a zorientujte se v okolí. Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Co se stalo? Popis události, její rozsah, počet postižených či ohrožených osob.
Kde se to stalo? Pokud možno přesná adresa nebo popis místa události.
Kdo volá? Jméno a kontakt na volajícího.
Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další upřesňující dotazy. Po ukončení nahlášení události nevypínejte telefon, operátor může
volat zpět pro ověření či upřesnění údajů.
Zneužití tísňových linek
Zneužití těchto linek je trestným činem. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde! Opatření proti
zneužití se řídí změnou ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad může
zlomyslné volání uložit pokutu ve výši 100.000 Kč.
Další upřesňující informace najdete na www.firebrno.cz
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Zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková
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lektiv

Těší se na Vás kolektiv

vedoucích tábora.

odpoledne

„Koulelo se, koulelo“ aneb

Bližší informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese :
Jarní sportování se SOPKou
SOPKa,o.s., Rekreační 7h, 635 00 Brno – Kníničky, tel. 602519387
e-mail: keprtj@qualiform.cz;
nebo
keprtova@qualiform.cz;
vedoucích tábora.
nebo na nejbližší akci pořádané SOPKa, o.s.
Kdy: V sobotu 21.5.2011 ve 14 hodin
www.sopka.webz.cz;

informace a přihlášky Vám poskytneme na adrese :
., Rekreační 7h, 635 00 Brno – Kníničky, tel. 602519387
: keprtj@qualiform.cz; nebo keprtova@qualiform.cz;
nebo na nejbližší akci pořádané SOPKa, o.s.
ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ
www.sopka.webz.cz;

i okolí, ve vlastnictví
možno i s chatou.

Finance mám. Tel.: 774 248 403.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ
k bydlení
(větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.

Kde: Dětské hřiště na Dolních loukách
Startovné: 10,- Kč
Program:
- Branně-orientační závod
po vyznačené trase. Po cestě plnění úkolů.
- Soutěže: Kuličky, pétanque,
kroket, házení bečkou, slalom a
jiné žertovné soutěže
Na konec opékání špekáčků
(z vlastních zdrojů)

www.sopka.webz.cz

Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
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Tajemství templářské legendy
hradu Veveří
Od května probíhá v dosud nepřístupných prostorách hradního pálce
hradu Veveří výstava Tajemství templářské legendy hradu Veveří
aneb (ne)zapomenutý život krajiny Brněnské přehrady.
Jak podtitul napovídá, obsahem multimediální výstavy není jen
odhalení prastaré tajuplné legendy o templářském pokladu, ale také
výlet do minulosti regionu Brněnské přehrady. Výstava například
nahlíží do zaniklého života již zatopených Kníniček, poutního místa
Tři kříže nad Chudčicemi, nebo dalších pozapomenutých a zajímavých
míst v okolí přehrady. Výstava kromě jiného připomíná také historii
turistického ruchu zdejší krajiny, stavby přehrady, německé dálnice
a kromě jiného nahlíží i do minulosti lodní dopravy na Brněnské
přehradě, která v tomto roce slaví 65 let svého trvání.
Ke každé dospělé vstupence obdrží návštěvník výstavy mapového
průvodce mikroregionu veverské krajiny, který jej dovede na ona
pozoruhodná a místa, o nichž výstava vypráví.
Celý tajuplný příběh templářské legendy výstavy, shrnuje v detailních
informacích publikace Průvodce templářskou legendou hradu Veveří,
kterou si zájemci mohou na výstavě zakoupit.
			
Zeno Čižmář
kronikář, autor výstavy

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ
i v horším stavu.

Dohoda jistá, tel.: 776 809 213.

trhy v roce 2011

17. 4. 1. 5. 15. 5. 19. 6. 17. 7. 21. 8.
4. 9. 18. 9. 2. 10. 16. 10. 30. 10.
vždy od 8 do 13 hodin

trhy se konají za každého poìasí
Nabízíme vám možnost koupit si

ìerstvé domácí produkty,

bré pití
dlo a do
Dobré jížuje živobytí
prodlu

zeleninu a ovoce od

regionálních farmáĥĵ

a výrobců z okolí.
Nakupovat můžete přímo od těch, kteří je pěstují
a vyrábějí. Čerstvé sýry, tvaroh, mléko, maso,
uzeniny, chléb, víno, květiny…

BYSTRCKÉ

FARMÁĤSKÉ
TRHY
U OREA HOTELU SANTON
Pĥístavní 38, Brno–Bystrc

Přijďte nakupovat na podobný trh, na kterém
kdysi sedláci a drobní řemeslníci z okolí nabízeli
městu své výpěstky a výrobky.
Potkávat se tam s přáteli, ochutnat kuchařem
připravené speciality a spojit nákup
s procházkou po brněnské přehradě.

Pĥijðte nakoupit i zdarma ochutnat

a říci nám, zda o takový trh stojíte.

Pořádá OREA Hotel Santon ve spolupráci s městskou částí Brno Bystrc
a za podpory regionální Agrární komory Jihomoravského kraje.
mediální partneři
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Brno bude již po čtrnácté středem Evropy
Slyšet pestrou směsku různorodých jazyků a potkat pohromadě statisíce turistů ze všech konců republiky i zahraničí bude již brzy znovu
možné v Brně a jeho okolí. Na Brněnské přehradě, v místním veletržním areálu, na náměstích i v dalších koutech Jihomoravského kraje
rozprostře svou nepřebernou paletu kulturních, zábavních, sportovních i prezentačních akcí tradiční festival BRNO – MĚSTO UPROSTŘED
EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří. Již po čtrnácté jím ožijí přírodní scenerie i nezapomenutelné architektonické
památky regionu.
Během sedmnácti zážitky nabitých dnů nepřijdou zkrátka milovníci divadla, fanoušci skupiny Beatles, filmoví nadšenci ani děti.
Mezi 27. květnem a 12. červnem 2011, kdy se festival koná, si ze stovek lákadel bohatého programu vybere zkrátka každý.
Největší zájem bude bezpochyby i v tomto roce o mezinárodní přehlídku ohňostrojů STAROBRNO – IGNIS BRUNENSIS (27. 5.–10. 6.).
O přízeň diváků budou se špičkovou světovou podívanou usilovat ohňostrůjci z Francie, Lucemburska, Itálie a Česka. Návštěvníci zhlédnou
vždy ve 22.30 hodin celkem šest ohňostrojných představení s hudbou na vlnách Rádia KISS Hády 88,3 FM v různých místech Brna. Hlavní
soutěžní část přehlídky pyromuzikálových show se uskuteční na hladině Brněnské přehrady (28. 5., 1. 6., 4. 6., 8. 6.). Úvodní prelude uvidí
příznivci ohňostrojů v Denisových sadech pod katedrálou sv. Petra a Pavla (27. 5.). Závěrečné ohňostrojné grandfinále pak připravili
organizátoři nad hradem Špilberkem (10. 6.).
Osvědčenými hlavními spolupořadateli festivalu jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a reklamní společnost SNIP & CO současně
jako hlavní producent festivalových programů. Dalšími spolupořadateli jsou Městská část Brno-Bystrc, Brno-Kníničky a Brno-střed.
FESTIVAL ZÁBAVY
Úvodní den festivalu připomene a možná i na okamžik znovu probudí nezapomenutelné bláznovství, které rozpoutala v šedesátých letech
skupina The Beatles. Úspěšná výstava Beatlemánie! ukáže od 25. května návštěvníkům Moravského zemského muzea klenoty jako harmoniku
Johna Lennona, bicí Ringa Stara nebo bendžolele George Harrisona. Hravou, ale velkolepou oslavou padesátin Technického muzea v Brně
je uvedení interaktivní výstavy PLAY, kde bude dotýkání se exponátů přísně přikázáno. Při svém uvedení v Praze byla expozice
natolik žádaná, že ji pořadatelé museli o měsíc prodloužit.

BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY

. . . f e s t i va l z á b a v y p o d h ra d y Š p i l b e r k a Veve ř í

27. 5. – 12. 6. 2011

Eskamotérské kousky populární Noci kejklířů i letos pobaví a rozesmějí diváky na Zelném trhu, náměstí Svobody i v přilehlých ulicích.
V ten samý den, tedy v pátek 27. května, se utěšeně zaplní i brněnské
svatostánky. Noc kostelů znovu zpřístupní i místa, na něž by se
běžný návštěvník jindy jen obtížně dostával. Výjimečná atmosféra
letní noci bude ještě umocněna bohatým doprovodným programem,
jehož vyvrcholením bude ve 22.30 ohňostroj v Denisových sadech.
Dění na mezinárodních jevištích bude průběžně představovat
zavedený festival Divadelní svět Brno, jehož součástí bude další
barevný rej v centru Brna. V pátek 3. června mezi 16. a 22. hodinou
obklopí kolemjdoucí euforická Slavnost masek. Divadelní svět se
bude otáčet kolem Brna mezi 27. květnem a 4. červnem.

hledáme rodinný dům, pozemek
pro výstavbu domu nebo byt
v novostavbě.

Jen stěží si umí velká část návštěvníků festivalu představit, že by se
měli obejít bez aktivit Dopravního podniku města Brna a brněnského
Technického muzea. Jejich atrakce milují děti, dospělí pamětníci
i nadšenci do techniky. Svých radostí se nebudou muset vzdát ani
letos. Lodní doprava v Brně slaví významné jubileum (65 let), a tak
se v sobotu 28. května dočkáme na Brněnské přehradě křtu nové lodi
Utrecht a ochuzeni nebudeme ani o výstavu historických dopravních
prostředků v centru města při tradiční akci Dopravní nostalgie. 11.
a 12. června se svezou cestující historickými tramvajemi, trolejbusy
i autobusy. K vidění bude i parní a koněspřežná tramvaj z 19. století.

Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o.,
realitní agentura.

PŘEHLÍDKA OHŇOSTROJŮ S HUDBOU
PRELUDE
EXHIBICE
SOUTĚŽ
SOUTĚŽ
SOUTĚŽ

•
•
•
•
•

GRANDFINÁLE •

Denisovy sady
Brněnská přehrada
Brněnská přehrada
Brněnská přehrada
Brněnská přehrada
Hrad Špilberk

27. 5.
28. 5.
1. 6.
4. 6.
8. 6.
10. 6.

THEATRUM PYROBOLI • Česko
FLASH BARRANDOV SFX • Česko
STORM ARTIFICES • Francie
FIRE EVENT LES PYROTECHNICIENS •
VACCALLUZZO • Itálie
FLASH BARRANDOV SFX • Česko

Tel.: 545 213 311, 602 501 388
info@dvl.cz.

Areál tuřanského letiště přivítá 29. května od 10 hodin Mezinárodní
den rodiny a dětem bude patřit i následující den na Nové radnici,kde
se potkají s primátorem města Brna Romanem Onderkou. Aby toho
nebylo málo, celý 5. červen bude patřit Dětským dnům uprostřed
Evropy, jejichž ústředními dějišti se stanou brněnské Medlánky,
náměstí Svobody a sportovní areál Komety v Pisárkách.

Naléhavě hledám RD v Kníničkách,
Lucembursko

do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: 775 667 214

začátky ohňostrojů vždy ve 22.30 h • hudba k ohňostrojům - Rádio KISS HÁDY 88,3 fm

w w w. i g n i s b r u n e n s i s . c z

Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

strana 6

kvÏten 2011
rubrika
A nebyl by to festival zábavy, kdyby se měl obejít bez svátku
balonového létání Baloon Jam (27. 5.–5. 6.). I letos se budou v ranních
a večerních hodinách vznášet nad Brnem nadšení aviatici ve svých
pestrobarevných vznášedlech.

Výletní hospoda

PRINCEZNA

Zrovna tak si od festivalu není možné odmyslet Zábavu pod hradbami, která mezi 10. a 12. červnem představí mimo jiné BIG BAND
Českého rozhlasu, Filharmonii Brno s populárním koncertem
Symphonic Rock i folklorní soubory pod garancí VUS Ondráš. Bavit
bude rozhlas na programovém pódiu od pátku až do neděle
a programem se budou prolínat vystoupení základních uměleckých
škol z celého kraje pod názvem Mozartovy děti. Milovníky módy
10. června bezpochyby potěší show světových značek v Olympii
Brno. Krátce po jejím skončení se nad hradem Špilberkem rozzáří
ohňostrojné grandfinále.
Půl století neslaví jen Technické muzeum, ale také brněnské studio
České televize. To bude 11. června přát své každodenní „Dobré ráno“
divákům v celé zemi přímo z náměstí Svobody. A už 10. 6. se rozehraje
známá znělka pořadu Sama doma ve 12.30 z téhož místa. V ulicích
vyrostou stánky řemeslného jarmarku, vinařského trhu či regionálního
potravinářského trhu.
Podrobnosti o festivalu najdete na www.ignisbrunensis.cz.
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RTG +
ULTRAZVUKOVÉ
PRACOVIŠTċ
Poliklinika – pĜízemí!
Dobrovského 23
612 00 Brno
tel.: 541 425 221

ULTRAZVUKOVÉ
PRACOVIŠTċ
VídeĖská 55
(vedle Unionu)
639 00 Brno
tel.: 543 524 311

– komplexní diagnostika pomocí moderního ultrazvukového
a rentgenového pĜístroje
– pro dČti a dospČlé
– péþe je hrazena smluvními zdravotními pojišĢovnami
nebo pĜímou úhradou

Více informací www.dc-flipper.cz

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
i okolí, pokud možno stavební
(menší i větší).

Prosím nabídněte.
Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.
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SIMPLY CLEVER

PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!
Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici
proškolení přímo výrobcem.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme
Škoda originální díly. Samozřejmou
součástí přípravy na STK je prověření
všech požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel. Budete mít
naprostou jistotu, že je Váš automobil
dokonale připraven.
ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Štouračova 1a, 635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 215 573, fax: 546 215 574
e-mail: info@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz, www.skoda-auto.cz

PLACHETNICE CADET
Plachetnice lodní třídy Cadet již třetí desetiletí brázdí vody našich rybníků a přehrad, kde svou ojedinělostí vzbuzuje pozornost
mnoha turistů v okolí, zvláště malých dětí. Plachetnice Cadet je dvouposádková mládežnická třída pro závodnice a závodníky ve
věku od 8 do 17 let.
Plachetnici Cadet ovládají vždy dva členové posádky a to kormidelník a kosatník. Každým rokem se účastní seriálu pohárových
závodů, které vrcholí Mistrovstvím ČR. Vybrané posádky se pak účastní zahraničních závodů, zvláště Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa. Při závodech se musí členové posádky vypořádat s mnoha nástrahami počasí a řešit složité situace při setkání shluku lodí,
při startech a při objíždění bójek, které se vyskytnou v každém závodě. Děti si takto nejenom zlepší svoji fyzickou kondici, ale díky
řešení mnoha problémů a nástrah, které se vyskytnou při závodech, si trénují praktickou dovednost a houževnatost, která se jim
v životě bude hodit.
TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl, vlastní několik provozuschopných plachetnic lodní třídy Cadet. Mladí začátečníci se mohou na
této plachetnici naučit základy techniky a taktiky jízdy. Na trénincích se děti seznamují s jachtařskou teorií, kterou ihned zkoušejí
v praxi za doprovodu motoráku.
PŘIJĎ MEZI NÁS		
			
			
			
			
KONTAKT CADET TEAM
			
			
			

· Je Ti 8 – 12 let?
· Chceš zkusit jachting v Brně?
· Nebojíš se vody?
· Umíš plavat?
· Chceš zažít nové dobrodružství s partou nových kamarádů?
· Trenér CadetTeamu: Ilona Mayerbergová, telefon: +420 737 913 790, e-mail: trener@cadetteam.eu
· TJ Lodní sporty Brno, jachetní oddíl
· Rakovecká 30, 63500 Brno
· WWW: http://www.cadetteam.eu
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