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Majitelé rodinných domů si v posledních letech více než dříve kladou otázku, kde ušetřit na stále rostoucích 
nákladech na vytápění a  čím a jak topit. Stále častěji se vracejí k využívání spalování odpadu z domácností 
včetně plastových nádob a jiných obalů. Tak se naše obce začínají při nepříznivém počasí zahalovat do šedého 
oparu, z komínů stoupá černý dým a ve vzduchu je cítit zápach zplodin z nedokonalého spalování. Tento 
negativní vývoj se nevyhnul ani naší městské části. V jinak čistém ovzduší Kníniček, které nám obyvatelé jiných 
městských částí závidí, je stále více obtěžujícího kouře z komínů rodinných domů. Na tuto situaci reaguje dopis, 
který otiskujeme v doslovném znění. 

Milí kníničtí spoluobčané, 
Se začátkem topné sezóny se opět objevuje fenomén, kdy se celá řada našich sousedů zbavuje odpadu, který 
chtějí využít jako úsporné palivo. Výsledek je zoufalý. Ostatní, kteří se snaží být ohleduplní k ostatním 
obyvatelům, jsou nuceni dýchat každý večer, někdy i ráno, štiplavý nedýchatelný vzduch plný karcinogenů. 
Nehodláme se s touto situací smířit, a apeluji na všechny, kteří nemají v tomto směru čisté svědomí, zkuste někdy 
ucpat svůj komín, a dýchat Váš kouř. Asi to dlouho nevydržíte. Chápeme, že sazby za elektřinu a plyn rostou, ale 
my za to nemůžeme! Prosíme, zamyslete se nad tím a zkuste být vůči nám citlivější, máme děti a nechceme, aby si 
odnesly trvalé následky kvůli Vám. 
Děkujeme za pochopení a těm ohleduplným děkujeme.                Vaši přiotrávení sousedé 

 Ze spalování nekvalitních paliv a odpadů se skutečně stává závažný problém. Ve vzduchu, který dýcháme, 
v nynějších chladných dnech přibývá dýmu s obsahem škodlivých látek. Zhoršování ovzduší se dotýká nás všech 
a našemu zdraví jistě neprospívá. Připojujeme se proto k výzvě majitelům rodinných domů v Kníničkách, kteří 
využívají kamna na tuhá paliva, aby nespalovali domovní odpad. Musíme být skutečně všichni ke svému okolí 
ohleduplní, abychom si nekazili dobré podmínky pro život v Kníničkách. 

 

Vánoce šetrné k přírodě (životnímu prostředí) 
Ani vánoce nemusí být svátky přepychu a plýtvání. Pohoda a radost jistě nejsou závislé na množství a cenách dárků či množství spořádaného 
jídla. Je to však otázka rodinných zvyklostí a ochoty je měnit. Přinášíme vám několik tipů na vánoce šetrnější, jak k přírodě, tak k vám 
samotným.  
Řezaný vánoční stromek na jedno použití můžete nahradit živým stromkem v květináči, který lze na jaře vysadit. Ozdoby jsou nejvhodnější 
z přírodních materiálů – ořechy, sušené ovoce, perníky, sláma. I při nákupu dárků lze zároveň pořídit věci pěkné i ekologické. U materiálních 
věcí jsou ideální dárky místní – regionální výrobky, které se nemusí dovážet z dálky a podpoří místní výrobce, věci z obnovitelných 
materiálů – ze dřeva, rostlin (konopí, sláma), ovčí vlny apod., výrobky z chráněných dílen, dárky z benefičních aukcích, a nejlépe dárky 
vlastnoručně vyrobené. Naopak co nejméně věcí z umělých hmot, vybrat kosmetiku, kterou výrobce netestuje na zvířatech nebo dárky 
nemateriální, např. předplatné časopisu či vstupenky do divadla. Balení dárků je půvabné i do plátěných pytlíků, balících papírů 
z recyklovaného papíru, vázané provázky z juty s jmenovkami vlastnoručně vyrobenými např. ze starých pohlednic. Stravovací vánoční 
„hody“, pokud se bez nich neobejdeme, lze pořádat i z biopotravin a z místních produktů nebo ty, co se u nás nepěstují (kakao, káva), 
nakoupit ve „férovém obchodě“ (Fair Trade). Stále platí, že největším dárkem je vlastní čas, pozornost pro druhé a společný prožitek.  
Podrobněji jak mít i vánoce ekologické na www.veronica.cz/vanoce. 

Ekologický institut Veronica 
Panská 9, Brno 602 00 
tel. 542 422 750 
veronica@veronica.cz 
www.veronica.cz, kontaktní osoba: Lucie Nováková, lucie.novakova@veronica.cz, tel. 774 216 934 
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Informace úřadu: 
 

Plán zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky na rok 
2008:  
Zastupitelstvo se koná od 17:30 hod v zasedací místnosti úřadu 
MČ. Zasedání zastupitelstva je veřejné. 

14. ledna 
15. září                                
10. března                                        
13. října                         
14. dubna                                                          
10. listopadu                                       
12. května                                                           
8. prosince 
16. června                                                      

Informace z OO Policie ČR: 
Dnem 21. listopadu 2007 bude dočasně přeloženo stávající 
Obvodní oddělení policie ČR z ulice Nám. 28. dubna 9 na 
adresu: U Zoologické zahrady 1a (naproti Čtyřlístku). 
Tato změna bude trvat po dobu výstavby nového obvodního 
oddělení v Bystrci. Termín dokončení konec roku 2008. 
 
Podmínky pálení rostlinného odpadu na otevřených 
ohništích: 
Spalování suchých rostlinných zbytků se dle Požárního řádu MČ 
Brno-Kníničky, který je součástí obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kterou se vydávají požární řády 
městských částí ve městě Brně, povoluje takto: 
duben – říjen                          každý 
den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod. 
listopad – březen 
každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 16:00 hod. 
Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc telefonní 
číslo: 546 214 444. 
Spalovat jiný než rostlinný odpad zakazuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 6/2005. Jiný odpad 
odevzdávejte ve sběrných střediscích odpadů v Bystrci: 

• na ulici Páteřní  v pondělí 14:00 – 18:00 hod. 
v úterý až pátek 9:30 – 13.30 hod.  a 14:00 – 18:00 
hod. 

        v sobotu 9:30 – 13:30 hod. 
        v neděli 14:00 – 18:00 hod. 
• na Parkovišti v ulici U Zoologické zahrady v pondělí 

9:00 – 12:00 hod. 
v úterý až pátek 14:00 – 18:00 hod. 
v sobotu 13:00 – 17:00 hod. 
v neděli 9:00 – 12:00 hod. 

Můžete využít sběrná místa na PET láhve, papír, textilní materiál 
v naší městské části .  
Zároveň apelujeme na občany, aby nepálili v kamnech nekvalitní 
materiál a nezamořovali tak ovzduší v Kníničkách. 
 
Vítání občánků: 
Prosíme maminky, které si přejí , aby se jejich dítko zúčastnilo 
„Vítání občánků“ uvedly v porodnici matriku ÚMČ Brno-
Bystrc. Tato matrika nás upozorní, že máme zase několik 
nových občánků. 
Pokud jste toto v porodnici neučinily, můžete se přímo spojit 
s úřadem na tel. čísle 546 221 550 nebo e-mailu info@brno-
kninicky.cz .  
Předpokládáme, že další „Vítání občánků“ by podle zájmu 
proběhlo v dubnu nebo květnu 2008. 
 
Těsnohlídkův vánoční strom 
V pátek 30.listopadu 2007 v 17:00 hod. bude na náměstí 
Svobody slavnostně rozsvícen tradiční Těsnohlídkův vánoční 
strom. 
Tímto budou otevřeny i tradiční vánoční trhy, které pořádá MČ 
Brno-střed. 
 
Vánoce na Radnici: 
Brněnská radnice připravila pro občany města Brna již XV. 
VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI. Vánoční program bude 
probíhat 23. prosince 2007 od 10:00 hod. do 19:30 hod. 

 
PROGRAM: 
 
NOVÁ RADNICE – SNĚMOVNÍ SÁL – DOMINIKÁNSKÉ 
NÁM. 1 
 
10:00 Folklorní soubor Javorníček 
10:45 Kamarádi v Betlémě 
11:15 Divadlo Radost 
11:45 Předvánoční kouzlení 
12:15 Moderní gymnastika 
12:30 Zemanovo dřevěné divadlo 
13:15 Hudební a pěvecké vystoupení 
13:50 Návštěva zvířátek ze ZOO 
14:00 Slavnostní pozdravení, primátor a představitelé              
města 
14:15 Brněnské divadlo 
15:15 Fakírské vystoupení 
15:35 Historické tance 
15:50 Dětská show 
16:20 Divadlo Paravánek 
16:35 Divadlo Radost 
17:00 Gajdoší – vánoční zpívání do 18:00 
 
NOVÁ RADNICE – KŘÁŽOVÁ CHODBA – 
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1 
 
10:00 Betlémské světlo – vánoční světlo do domovů 
 
IGNIS BRUNENSIS 2007 – výstava fotografií, EMPÍK 
NADĚLUJE – výstava z dětské výtvarné soutěže, VÝSTAVA 
ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ, GALERIE ARNE – výstava 
betlémů, plastik a obrazů        do 18:00 hod. 
 
NOVÁ RADNICE – PROSTRANSTVÍ PŘED RADNICÍ 
 
10:00 Ford Rašíno – prezentace vozidel 
18:00 Disco rytmy před radnicí, Rádio KISS HÁDY 
19:00 THEATRUM PYROBOLI – ohňostroj s hudbou 
 
KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ – KOBLIŽNÁ 4 
 
10:00 Vánoční řetěz před knihovnou, výroba papírového řetězu, 
malování perníčků, výstava malovaného skla do 13:00 
10:30 Loutkové pohádkové vystoupení  
 
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA – DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU – 
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 9          
 
10:00 Výstava fotografií Eduarda Ingriše a výstava Jana Stolína 
(vstup volný) do 18:00 hod. 
 
MORAVSKÁ GALERIE – UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
MUZEUM – HUSOVA 14 
 
10:00 Vločková koule – výtvarná dílna pro děti – do 15:00 hod a 
volný vstup na všechny expozice Moravské galerie 
 
DŮM PÁNŮ Z LIPÉ – NÁM. SVOBODY 14 
10:00 Vánoční program do 18:00 hod. 
 
 Upozornění pro nájemce tělocvičny v MČ Brno-Kníničky: 
Nájemné je splatné složenkou, hotovostně na pokladně úřadu 
v úřední dny, nebo převodem na účet MČ Brno-Kníničky u 
Komerční banky Brno-město, č.ú. 19-17721621/0100, VS 2111 
nejpozději do 15. prosince 2007. 
Případné dotazy telefonní číslo: 546 210 216. 
 

                                   
Bc.Barbora Dvořáková 

                                                                                tajemnice 
ÚMČ Brno-Kníničky 
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Vážení čtenáři, 
tak jako v minulých číslech bych Vás ráda i dnes provedla 
aktuálním děním kolem rychlostní komunikace R43. 
Jak řada z Vás ví, probíhaly nyní politicky organizované akce na 
podporu R43. Denní tisk reagoval, stejné chceme i my. Vy 
můžete pozorně číst a utvářet si vlastní názor k  různým,  
částečně i  novým argumentům...  
JMK uspořádal seminář k R43, ODS tiskovou konferenci,  
poslanec ing. Kala (ČSSD) z Blanska svolal jakožto předseda 
valnou hromadu Sdružení pro výstavbu R43.  

 Velmi pochopitelné jsou protesty obyvatelů z obcí,  
ležících na silnici do Svitav. Trpí již dlouhou řadu let. 
Nejvíce postiženi jsou lidé v  Lipůvce, Lažanech, 
Milonicích a Závisti. Státní silnice jim  prochází 
takřka středem obce. Obyvatelé si stěžují na 
neúměrnou hlučnost, prašnost i nebezpečnost silnice, 
jíž za den projede až třicet tisíc aut včetně kamionů. 
“Navíc je takřka nepoužitelná kvůli častým 
dopravním zácpám,“ upozorňuje Vlastimil Hemzal, 
starosta Lažan. 

 Uspíšit výstavbu rychlostní silnice chtějí i starostové 
obcí na Blanensku. Po bouřlivé debatě  odhlasovali, 
že pošlou společný dopis na ministerstvo pro místní 
rozvoj, v němž se postaví za údajně již naplánovanou 
trasu.  

 “Pokud nevznikne R 43 po trase Hitlerovy dálnice, 
ublíží to Kuřimi”, říká její starosta pan Oldřich Štarha 

Spor nového vedení metropole a představitelů kraje má nyní své 
aktéry i v horní komoře parlamentu: 
Zatímco senátor Jiří Zlatuška v minulosti podpořil snahy 
Bystrce o trasu takzvanou Boskovickou brázdou, další senátor 
Richard Svoboda (ODS), bývalý primátor města Brna, se včera 
postavil právě za obce „v brázdě” a řekl,  že je „hodně 
nehorázné, aby se problémy řešily na úkor druhých“ 
 Krajská radní Procházková /ODS/ konstatovala “Nemá cenu 
stavět silnici tam, kde nebudou jezdit auta.”  
Padly i další argumenty: Stavba se posuzuje už šest let, obě 
varianty se dočkaly porovnávacích studií. Z nich zatím vždy lépe 
vyšla takzvaná bystrcká stopa, aktivisté ale studie zpochybňují. 
Politici ODS, včetně těch brněnských, požadují tedy  
výstavbu rušné dálnice rekreační oblastí Brněnské přehrady 
i třicetitisícovou městskou částí Bystrc.“ 
 
Na vystoupení příznivců bystrcké varianty okamžitě 
zareagovala protistrana: 
“Několik hodin po tiskové konferenci rozeslal tiskovou zprávu 
náměstek primátora Martin Ander /SZ/. který má na starosti 
územní rozvoj města „Reagujeme na obvinění vznesená na 
dnešní tiskové konferenci uspořádané politiky ODS,“ konstatuje 
ve zprávě. Bránil trasu Boskovickou brázdou: „Je to řešení, které 
přinese odlehčení od kamiónů všem obcím na trase. 
Mgr. Karel Taft,“ předseda OS „Občané brněnské 
aglomerace proti dálničním průtahům svým městem“ velmi 
výstižně rozporuje argumenty protivníků. .”Díky různým 
článkům v denním tisku může řada Brňanů zastávat mylný 
názor, že R43 v trase průtahu městem je lékem na stávající 
neutěšenou dopravní situaci.  

 Vést dálnici přes 4 městské části největšího 
moravského města, oddělit město od rekreační oblasti 
a likvidovat poslední rozvojovou zónu čistého 
bydlení města, je nepochybně špatné.  

 Valnou většinu lidí na severu kraje, kteří na novou 
silnici R43 čekají, aby se rychle a bezpečně dostali do 
Brna, vůbec nezajímá, zda povede dále přes Brno 
nebo okolo Brna. Zajímá to však skoro 40 tis. petentů 
petice proti vedení R43 přes Brno a za obchvat 
R43 jako PRŮTAH městem nebo jako OBCHVAT? 
Zastánci průtahu argumentují:   

- Průtahem projede víc vozidel.  
To je pravda, dokonce skoro obecná, ale při akceptaci tohoto 
argumentu jako hlavního by se nikdy žádný obchvat nepostavil. 
A ty se staví. 
- Rozdíl od obchvatu pomůže vnitřní dopravě v Brně.  
Není to pravda, pokles dopravy v centru Brna je na hranici 
statistické chyby, do 2% (dle EIA 2004). Naopak je pravda, že 

kvalitní komunikace (navíc napojená na další mezinárodní tahy) 
dopravu přitáhne, takže při postavení R43 jako průtahu 
Brnem počet vozidel v Brně zcela jistě VZROSTE. 
 

 Paní krajská radní Procházková a její kolega Pospíšil 
zase hovoří často o tom, že obchvat nemá dopravní 
význam 

Dvě studie (Citiplan a HBH Projekt) ukazují 17 - 20 tis. aut za 
24 hod. na obchvatu Brna v roce 2030, což dokonce vyžaduje 
postavení 4-pruhové komunikace.  
 

 Paní Procházková zmiňuje 2 srovnávací studie, které 
favorizují trasu přes Bystrc.  

Ony ale neexistují. Existuje pouze vyhledávací studie 
R43 Boskovickou brázdou od HBH Projekt, která tyto dvě trasy 
přímo neporovnává, (nakonec to nebylo vůbec v jejím zadání) a 
nedokončená EIA hodnotící každou trasu jinou metodikou, takže 
výsledek nelze určit. Obě studie akcentují zejména počet vozidel 
na silnici, což je u EIA – studie o dopadu na životní prostředí 
více 
než podivné. 
 

 Politicky a finančně může být Boskovická brázda 
problém .  

Dle odhadu HBH Projekt jsou obě varianty cenově 
srovatelné. Přes Bystrc je trasa asi o 3 km delší, ale díky 
ochranným tunelům v 
trase Boskovickou brázdou vychází cena prakticky stejně (rozdíl 
je asi 5%). 
Problémem trasy přes Bystrc je fakt, že ji nebude financovat EU, 
protože 
nesplňuje její kritéria. 

Vážení čtenáři, 
děkuji Vám za trpělivost, kterou jste jistě měli při čtení tohoto 
dlouhého příspěvku. 
Je důležité zamezit zavlečení další tranzitní dopravy do Brna a 
odstranění tranzitní dopravy z těch míst, kde tato doprava škodí 
už dnes (tj. Řečkovice, Královo Pole, Žabovřesky a jinde.)   
Nové vedení města Brna se začalo věnovat otázce Brna bez R43. 
Toto je třeba vysoce ocenit „Brno dosud žádný obchvat nemá a 
nutně jej potřebuje.  
Debaty o tom, zda je nebo není dodržena evropská legislativa 
jsou už dnes zbytečné. Jak už media informovala, R43 byla 
v dané situaci po jednání Ministerstva dopravy s Bruselem 
vyřazena z Operačního programu doprava.  

 Irena Baráková  
/děkuji tímto za všechny použité zdroje, zejména za příspěvky 
předsedů jednotlivých OS – paní Pálkové, panu Firbasovi, a 
panu Taftovi/ 
 
 
 

 
 

 
Ahoj maminky 

(-: převážně, ale nejen Vy na té dovolené :-) 
Je nás tu spousta a bylo by milé vidět se, popovídat, nechat 

děti vyřádit. 
Třeba do tělocvičny bychom se jistě všechny vešly. 

Máte-li zájem o jakékoli společné aktivity nejmenších 
kníničských dětí a maminek, piště-volejte!  

Brzy na viděnou, Irena a Adámek 
777 160 693 
539002255 

aneri2@seznam.cz 
K lesu 2 
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Když jsem poprvé, asi před patnácti lety navštívil Kníničky, moc se mi líbily svým klidným venkovským charakterem. Z jedné 
strany les, z druhé pole, louky, zahrady, řeka. To byl hlavní důvod, proč jsem začal přemýšlet o bydlení v Kníničkách. Hrozba 
výstavby R 43 byla zatím daleko a nemluvilo se o tom ani v hospodě. Reálněji už tehdy vypadala vize připravované výstavby 
několika - řekněme dvaceti - domků nad Kníničkami, jedné ulice u lesa a dalších v Dolních loukách. Mně se naštěstí podařilo koupit 
starší domek. Vždy, když se má začít budovat něco nového, existují často velmi reálné obavy, jak dílo dopadne, jak zapadne do 
okolní zástavby, jak ovlivní životní podmínky obyvatel. Zatímco nová "osada" v Dolních loukách alespoň na mě působí nenásilně s 
přirozenou návazností na původní zástavbu, tak její "horní" protipól mi připadá jako nesourodá výstavištní expozice toho, co všechno 
lze postavit, stylově roztříštěná, která jako celek, podle mého názoru, není ozdobou Kníniček. Už ale stojí a její výstavbu jsme  
přežili. Do budoucna nepředstavuje hrozbu ekologické zátěže. Zmizel "jen" jeden přirozený venkovský okraj Kniniček. 
Odpovězme si tedy na otázku: Co je pro Kníničky větším zlem? - existence ulic jako Hluboček, U luhu, Místní atd. - postavených i 
na jiném místě - například na kopci za zahradami, nebo R 43? - Na tuto otázku už jasně odpověděla v minulém vydání paní 
šéfredaktorka - R 43. 
 Aby to ale nevypadalo, že bych si přál nějakou další rozpínající se výstavbu v Kníničkách - nepřál !! Nerad bych přišel o 
poslední klidné venkovské místo k pouštění draků nebo sáňkování pro naše děti. Ať se staví nové domy - nic proti tomu -  ale tam, 
kde nezhorší životní podmínky stávajících obyvatel. Pokud by se nám ale podařilo zablokovat vedení R 43 v koridoru tzv. Hitlerovi 
dálnice, pak si klidně dovedu i představit, že se nám může podařit zabránit i výstavbě dalších domů "v zahradách". S trochou 
nadsázky - třeba vyhlášením chráněného území "V zahradách" s trvající stavební uzávěrou.  

Antonín Filla. 
 

Diecézní charita Brno 
O b l a s t n í  c ha r i t a  B rn o  
Ži ž ko v a  3 ,  602  00   Br n o  
Tel./fax: 545 210 672  
e-mail: brno@caritas.cz 
 www.charitabrno.cz 

 

Strom splněných přání 2007 
V době adventu  bude již tradičně v Obchodní Galerii Orlí, Orlí 
ulice 3, Brno vystaven vánoční strom, který bude plnit přání 
mentálně postižených z denního stacionáře Effeta a Chráněného 
bydlení sv. Michaela, zařízení Oblastní charity Brno.  
Na vánočním stromu budou zavěšeny desítky přáníček, které 
sami vyrobili mentálně postižení klienti. Přáníčka obsahují 
prosby o věci veskrze obyčejné, ale vždy se objeví i velká přání. 
Nikdo není při výrobě přáníček omezován ve své fantazii.  
Pokud zajdete v době od 3.12. - 19.12.2007 do Obchodní Galerie 
Orlí, Orlí ulice 3, Brno,  vyberete si přáníčko, koupíte dáreček a 
přinesete ho zpět pod vánoční strom, splní se určitě jedno 
z velkých přání. Ti, kteří nemohou věnovat shánění dárečků 
více času, budou moci přispět finančně do úředně zapečetěné 
pokladničky.  
Děkujeme za podporu a možnost uspořádat sbírku v prostorách 
Obchodní Galerie Orlí společnosti ODcz brno, s.r.o. 
Děkujeme všem dárcům! 
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno a veřejné charitativní 
sbírce Strom splněných přání můžete nalézt na www.brno.caritas.cz 
, na hlavní straně v odkazu sbírky. 
 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 2008 
Tato již tradiční dobročinná akce je největší dobrovolnickou akcí 
v České republice. V celostátním měřítku se  uskuteční v lednu 2008 
již po osmé.   

Také ve městě  Brně můžete potkat ve dnech 2. – 13.1.2008 skupinky 
tří koledníků v převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se 
podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. 
Skupinky koledníků chodí od domu k domu, koledují v ulicích a 
přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků,  lidé jsou 
obdarováváni  drobnou pozorností. Současně koledníci požádají  o 
finanční příspěvek, který dárci vloží  do úředně zapečetěné kasičky, 
opatřené charitním logem. Vedoucím skupinky musí být dospělá 
osoba, vybavená průkazem – plnou mocí koledníka. 
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám lidí. Nejméně desetina výnosu sbírky 
je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 
Upozornění: V době konání sbírky se po městě Brně pohybují 
koledníci, kteří nemají s Charitou nic společného, a proto finanční 
příspěvky jim dané nepůjdou na pomoc potřebným v charitních 
zařízeních a humanitární pomoc. 
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno můžete nalézt na 
www.brno.caritas.cz . 
 

Michaela Koválová, asistent PR, dobrovolnictví, Žižkova 3, 602 00  
Brno, e-mail: michaela.kovalova@caritas.cz, tel.: 545 210 672, mob.: 

604 243 104 

 
ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO  

ANGLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 

Hlaváčova 6, Brno-Obřany 
Výuka v angličtině dle Montessori pedagogiky. 

Individuální přístup k dětem. 
Multikulturní prostředí. 

Program „Ctnost na každý týden“. 
Otevíráme věkově smíšenou třídu pro děti ve věku 6-9 

let 
(odpovídající 1.až 3.třídě). 

Zapisujeme budoucí první, druhý a třetí ročník. 
Znalost angličtiny není podmínkou k přijetí do ZŠ. 

Zápis bude probíhat: 
 pátek 25.1.2008 14-18hod.  
sobota 26.1.2008 9-12hod. 

 
Bližší informace na tel: 603 226 844,  

email: info@msperlicka.cz  a na www.msperlicka.cz 
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