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Slovo starosty:
Brněnská přehrada
Jak jistě víte, již po několik roků
nás trápí zelené sinice na Brněnské
přehradě. Proto město Brno ve spolupráci s
krajem přišlo s projektem obnovy čistoty
vody a snížení tohoto negativního faktoru,
který odrazuje od rekreace velkou spoustu
návštěvníků.
Tohle všechno jistě už víte z
mediální kampaně, která proběhla v tisku i
TV. První fáze tohoto projektu, která
proběhla na podzim, bylo vápnění břehů
pomocí letadel. Letadla shodila celkem
čtyřiadvacet tun dolomitského vápenného
hydrátu. Na jeden hektar padlo 200
kilogramů. Na jaře pokračovalo druhé kolo
vápnění, množství aplikovaného vápence
bylo
dvojnásobné.
Celkově
bylo
aplikováno 48 tun vápenného hydrátu. Na
podzim letošního roku by měli být
zveřejněny výsledky, vlivu vápnění. Proto,
se budou provádět zkoušky ze vzorků
bahna, které jak doufám budou lepší než v
minulých letech.
Myslím si, že pokud se na přítoku
Svratky nebudou vybudovány čističky,

podniky budou i nadále vypouštět
chemikálie do řeky, zemědělci hnojit
pole,tak naše přehrada bude stále tou
“brčálovou nádrží“ plnou sinic.

Vápnění přehrady je, ale pouze
jedním z mnoha opatření, pomocí kterých
chtějí odborníci spolu s vedením města a
kraje docílit výrazného úbytku sinic a čisté
vody v nádrži. Hlavní čištění přehradní
vody proběhne v příštím roce, počítá se s
provzdušňováním dna pomocí hadic a také
se změnou skladby ryb, které v přehradě
žijí. Nebudu, ale předbíhat událostem, vše
ukáže čas.
Závěrem bych chtěl říct, že
návštěvníků, kteří navštěvují přehradu, je
mnoho. Ta by měla být místem aktivního
odpočinku, kde se lidé odreagují a kde
budou chtít trávit volný čas s dětmi. A také
se snad budou moci konečně vykoupat v
čisté vodě.
Martin Žák
starosta

INFORMACE ÚŘADU:
Czech POINT Rejstřík trestů:
Na základě novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy můžete na úřadě
požádat o výpis z rejstříku trestů.
Vydávání výpisu z Rejstříku trestů je první agenturou, která zpřístupňuje neveřejnou evidenci
informačního systému veřejné správy. Výpis z evidence Rejstříků trestů se vydává osobě, která se prokáže
platným dokladem totožnosti a má přidělené rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydávat i cizincům, kteří
mají trvalé bydliště v České republice. Od 18.2. 2008 lze vydávat výpisy i zmocněncům, kteří požádají o výpis
z Rejstříku trestů na základě plné moci.
Vzor plné moci pro zmocněnce naleznete na: http://www.czechpoint.cz v sekci „pro obce“. Žadatel o
výpis zaplatí správní poplatek ve výši 50,-Kč. Další informace podá tajemnice úřadu.
Zdravotnictví:
Od začátku roku 2008 došlo ke změnám v adresách sídel lékařské služby první pomoci v městě Brně.
Reaguji tak na velmi časté dotazy občanů, které jsou směřovány na úřad.
Pohotovost je pro občany k dispozici v pracovní dny v době od 17:00 hod. do 7:00 hod., o víkendu a o
svátcích funguje lékařské pohotovost jako nepřetržitý provoz.
POHOTOVOST PRO DĚTI:
Dětská nemocnice: Černopolní 9, Brno-Černá Pole, telefon: 543 234 935, spojení: tramvaj č. 3,5 a 11, zastávka
Dětská nemocnice
POHOTOVOST PRO DOSPĚLÉ:
Úrazová nemocnice: Ponávka 6, Brno-Zábrdovice, telefon: 545 538 538, spojení: tramvaj č. 2, 4 a 9,
zastávka Körnerova, autobus č. 67, zastávka Koliště
ZUBNÍ POHOTOVOST:
Stomatologické centrum: Karáskovo nám. 11, Brno-Židenice, telefon: 546 424 242, spojení: tramvaj č.
13, zastávka Buzkova, autobus č. 58, zastávka Jílkova
LÉKARENSKÁ POHOTOVOST:
Lékárna na Kolišti 47, Brno, telefon: 545 424 811 a lékárna na Kobližné 7, brno, telefon: 542 216 388
fungují nepřetržitě.
Ochrana obyvatel za mimořádných událostí:
Úřady městských částí jsou povinny průběžně připomínat občanům zásady chováními mimořádných
událostech. Z tohoto důvodu si vám dovolím znovu připomenout
základní úkoly ochrany obyvatelstva.
Varování:
Dnem 1. Listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jediný varovný signál „Všeobecná
výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény
po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku
mimořádných událostí – živelné pohromy (např. povodně, větrná smršť), havárie s únikem nebezpečných látek do
životního prostředí, či jiné mimořádné události (např. teroristický čin).
Když zazní varovný signál – kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři základní kroky vedoucí k vaší záchraně:
1. Neprodleně se ukryjte (tato zásada neplatí pokud jde o povodeň
2. Zavřete dveře a okna
3. Zapněte rádio a televizi
Ověřování provozuschopnosti systému varování se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00 hod.
zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
Evakuace:
Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace:
- uhaste otevřený oheň v topidlech
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
- uzavřete přívod vody a plynu
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
- nezapomeňte dětem dát cedulku se jménem a adresou
- kočky a psy vezměte sebou v uzavřených schránkách
- exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na
určené místo
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Evakuace – soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků
z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo. V případě ohrožení povodní je v naší MČ Brno-Kníničky
evakuačním střediskem tělocvična na ulici Ondrova 25. Pokud je nařízena evakuace je potřebné dodržet zásady
pro opuštění bytu, vzít si sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuační střediska.
Evakuační zavazadlo:
- základní potraviny (nejlépe v konzervách), pitná voda
- předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- toaletní a hygienické potřeby, léky, mobil, baterku, rádio a náhradními bateriemi
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, karimatku apod.
- kapesní nůž, zápalky a další drobnosti (hračky pro děti, knihu apod.)
Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Důležitá čísla tísňového volání:
112
150
155
158
156

SOS
HASIČI
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
POLICIE ČR
MĚSTSKÁ POLICIE

Důležité odkazy:
příručka pro obyvatele v případě ohrožení
příručka ochrana před povodněmi
koncepce
ochrany
Jihomoravského kraje

www.mvcr./udalosti/prirucky/ohrozeni.html
www.krizoverizeni.cz/index_soubory/dokumenty/povodne.pdf
obyvatelstva www.brno.cz/download/oobr/koncepce.pdf

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů:
S účinností od 1.3.2008 se obnovuje zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Snižuje se věková
hranice pro zápis dítěte. Od 1.3.2008 bude možné zapsat do cestovního dokladu rodiče dítě, respektive občana
mladšího 10 let. Od 1.3.2008 budou moci děti, respektive občané mladší 15 let zapsaní v cestovním dokladu
rodičů před 1.9.2006, i nadále cestovat společně s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu.
Od 1.3.2008 se rovněž obnovuje provádění změn údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče
(zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného dítěte), i v tomto případě se snižuje věková hranice pro provedení
změny údajů. Od 1.3.2008 bude možné provést změnu údajů o dítěti, respektive občanu mladším 10 let zapsaném
v cestovním dokladu rodiče.
Cestovní doklady vyřídíte na MMB Odbor správních činností – Husova 5. Bližší informace na tel. čísle
542 175 105-106.
Úřední hodiny pro občany:
Pondělí a středa: 8:30 hod. – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek: 8:30 hod. – 12:00 hod.
Ohlašovna trvalého pobytu ve městě Brně:
Upozorňujeme nové občany MČ Brno-Kníničky, že trvalý pobyt řeší centrálně Ohlašovna trvalého
pobytu, MMB – Husova 5.
Úřední hodiny pro občany viz. výše. Další informace na tel. čísle 542 175 121-122.
Spalování suchých rostlinných materiálů na volném prostranství:
duben – říjen
každý den mimo neděli
8:00 – 19:00
listopad – březen
každý den mimo neděli
8:00 – 16:00
Termín spalování rostlinného odpadu se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc tel.: číslo 546 214 444.
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky V/13, které se konalo 12.11.2007.
Zpracovala Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice ÚMČ
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DOPRAVA NA JIŽNÍ MORAVĚ A
EVROPSKÁ UNIE

souvislostech i Evropská komise v Bruselu a
požaduje prověřování variant řešení, tj. to, co
doposud Jihomoravský kraj odmítal. Toto zahrnuje
posuzování celé kauzy „Hitlerovy dálnice“, tj.
celého dopravního toku z Rakouska k severu.

Vážení spoluobčané, jak víte, pracujeme intenzívně
v zájmu celých Kníniček na tom, aby Kníničky
zůstaly nepoškozeny zatažením dálkové dopravy a
výstavbou transevropské dálniční komunikace
R43. V minulém období se podařila řada věcí a
postupně se objevují nové možnosti jak účelně
ochránit nejen Kníničky, ale celé město Brno před
tranzitní dopravou.

Jak tedy situace k dnešnímu dni vypadá: Rakousko
nedostalo peníze z Bruselu na severní úsek dálnice
A5 mířící do Mikulova a tedy do Brna. Evropská
komise označila za kontroverzní silnice R43 a R52
(od Mikulova k Brnu). Komunikace R43 je proto
v současné
době
vyloučena
z financování
z evropských fondů a pro spojení Brna a Vídně (a
také tedy Rakouska a Polska) požaduje Evropská
komise plnohodnotné posouzení variant.

Podařilo se nám zajistit, že na stole nyní leží nové
komplexní řešení pro dálkovou dopravu přes celou
jižní Moravu (tj. silnice R43, R52, R55, D1, D2).
Na stole tedy je nejen řešení Jihomoravského kraje,
kde je Brno dále a více zatěžováno tranzitní
dopravou ze severu po R43 a z jihu po R52, ale na
stole je i nové řešení prověřené autorizovanou
odbornou studií, kde je celá Brněnská aglomerace
do budoucna odlehčena od podstatné části tranzitní
dopravy.

Všichni si přejeme, aby Jihomoravský kraj měl co
nejdříve vylepšenou dopravní infrastrukturu. Je na
čase, aby si zodpovědní v Jihomoravském kraji
uvědomili, že miliardy z Bruselu i naše české je
nutno používat jen na dobře zdůvodněné a
s veřejností projednané projekty, a to projekty,
které budou pomáhat a ne škodit.

Toto nové řešení beroucí v úvahu celý
Jihomoravský kraj a další širší souvislosti, včetně
dopravního napojení na Rakousko a Polsko, bylo
autorizovanými studiemi prověřeno z hlediska
dopravního, ekonomického a vlivu na životní
prostředí a bylo shledáno lepší než řešení
Jihomoravského kraje.

Doc. Petr Firbas
Předseda OS za kvalitu bydlení v Kníničkách,
Jinačovicích a Rozdrojovicích

Toto naše nové řešení počítá také se standardním
oddělením dopravy vedené do Brna a dopravy
tranzitní, a to odvedením tranzitní dálkové dopravy
na obchvat celého města Brna, a tedy nepočítá s
R43 přes Kníničky.

DONA Centrum Brno
Bezplatná a diskrétní pomoc osobám
ohroženým domácím násilím.
Domácí násilí zahrnuje fyzické, psychické,
sexuální, č ekonomické násilí, k němuž dochází
mezi osobami blízkými. Objevuje se mezi lidmi
všech úrovní i sociálního postavení, nezávisle na
vzdělání a ekonomické situaci.

Z hlediska ekonomického naše nové řešení
představuje neuvěřitelnou úsporu 30 miliard korun,
tj. úsporu přes 100 tis. Kč na každou čtyřčlennou
rodinu v našem kraji. Pro tyto ohromné peníze si
jistě každý dovede představit lepší využití a navíc
se neodbytně vnucuje otázka, v které kapse by
jinak tyto peníze skončily. To by snad byl největší
„tunel“ a „prostor pro korupci“, který jsme
doposud viděli.

Co DONA poskytuje?
-

Co na to Jihomoravský kraj? Lidově řečeno se
brání „zuby nehty“ a používá bohužel i podle nás
nepřípustné propagandistické postupy, aby
„zachránil, co se dá“. Důkazem je například podle
našeho
názoru
problematické
usnesení
Zastupitelstva kraje k R43, o kterém Vás
informovalo předchozí číslo Zpravodaje. Naštěstí
toto usnesení nebylo přijato na kraji jednomyslně a
hlavně toto usnesení nemá žádný právní dopad,
protože právní dopad má až dokončené územní
plánování dohromady s řadou mnoha dalších
zákonem požadovaných rozhodnutí.

-

psychologické, sociální a právní poradenství
telefonickou „nonstop“ krizovou pomoc
zprostředkování kontaktu s jiným odborným
pracovištěm
individuální a rodinnou terapii

Kde DONU najdete?
DONA centrum při SPONDEA, o.p.s., Sýpka 25,
613 00 Brno
Tramvajové spojení linkou č. 3,5,9 a 11, zastávka
Jugoslávská

Kontakty:
Tel. 739 078 078 NONSTOP
e-mail: donacentrum@donacentrum.cz

Důležité také je, že o problémy jižní Moravy se
začala zajímat v širších mezinárodních

web: www.donacentrum.cz
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JEŠTĚ KE ZMATEČNÉMU USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA KRAJE K R43
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o
zmatečném usnesení krajského zastupitelstva z
prosince loňského roku – “nesledovat již déle
boskovickou variantu R 43”

dálniční komunikaci R43.

Jana Drápalová, krajská zastupitelka za SZ
k tomu uvádí

Brno je ohrožováno zatažením tranzitní dopravy po
R43 ze severu, tak i pokračováním této dálniční
komunikace v úseku Bosonohy-Troubsko –
Ostopovice – Modřice (tzv. Jihozápadní tangentou)
a následně transevropskou tranzitní dopravou od
jihu, od Rakouska a Balkánu.

„Krajská radní Procházková mě v září 2007 na
zastupitelstvu veřejně ujistila, že dopravní trasy
budou v krajském územním plánu posuzovány ve
variantách. Předkládané usnesení to nejen popírá,
ale je i hrubým politickým zásahem do procesu
územního plánování, který je teprve na samém
začátku.

Jak vysvětlil pan doc. Firbas v předchozím článku,
kauza R43 je tedy provázána s kauzou dálniční
komunikace R52 na jihu a řešení pro celý
Jihomoravský kraj není možné hledat jen v okolí
Kníniček a Bystrce, ale jako řešení pro celou jižní
Moravu. Naštěstí odborníci potvrzují, že dobrá a
výrazně levnější řešení existují.

Radní Procházková tak uvedla v omyl ostatní
zastupitele, když prohlásila, že pro můj
pozměňovací návrh, aby se R43 prověřovala
variantně, není potřeba hlasovat, protože tento
požadavek už je v zadání územního plánu obsažen.

Je překvapivé a značně nedemokratické, že nový
stavební zákon (platný od roku 2007) nedává
jednotlivým občanům jednoduchou a účinnou
možnost jak ovlivnit tvorbu krajského územního
plánu (nyní nazývaného „Zásady územního
rozvoje“ - ZÚR). Aby občané mohli účinně
uplatnit svoje zásadní námitky, je třeba, aby
uplatňovali
svoje
námitky
kolektivně
prostřednictvím tzv. „zástupce veřejnosti“.
Znamená to, že stejnou námitku musí společně
uplatnit nejméně 200 občanů města Brna nebo 500
občanů kraje.

Budu proto důsledně požadovat, aby paní radní
Procházková své manipulativní jednání vysvětlila.“
Naštěstí se ukazuje, že toto usnesení krajského
zastupitelstva, které navíc nebylo přijato
jednomyslně (selhalo hlasovací zařízení a tak kraj
není schopen doložit jak kdo hlasoval), nemá
žádný právní dopad a vnímáme jej, jako pokus
uvedení občanů v omyl.

Po právních konzultacích se snažíme uplatnit naše
zásadní námitky co nejdříve, aby nám nemohlo být
následně vyčteno, že přicházíme pozdě.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PRO
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Děkujeme proto všem občanům, kteří nám dávají
důvěru a opakovaně se připojují se svými podpisy
k námitkám ve věcech správného vedení těchto
dálničních komunikací, občanům, kteří doposud
podpořili naši snahu, co nejúčelněji využít možnost
danou stavebním zákonem a ochránit kvalitu života
pro nás v Kníničkách, v Brně a brněnské
aglomeraci.
Děkujeme Vám
jménem všech zasloužilých,
dlouholetých členů „podpisového týmu“, jménem
paní Evy Scavino, paní Marie Slatinové, paní Ing.
Vůjtové a pana Miloše Konečného.
O postupu v dané věci budeme na stránkách
zpravodaje i nadále informovat.
Za členy OS „Brno-Kníničky pro plnohodnotný
severojižní obchvat Brna“

Jak řada z vás ví, podařilo se prokázat, že
současný územní plán Brněnské aglomerace
neobsahuje závazně schválenou komunikaci
R43.
To bylo zásadní zjištění a dodnes nám
Jihomoravský kraj dluží odpověď jak je možné, že
tak zásadní věci musí občané „objevovat“ sami a
že úředníci nás plně neinformují.
Rozhodování o trase R43 je teprve před
námi …
V období do konce roku 2009 musí Jihomoravský
kraj připravit nový územní plán pro celé území
kraje. Opět je aktuální tolik diskutovaná otázka,
kudy bude vytýčen koridor pro transevropskou

Ing. Irena Baráková
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FINANČNÍ PORADNA SVAZU
DŮCHODCŮ INFORMUJE

MOTTO: „Jestli-že vyhyne včelstvo,lidstvo je
přežije jen o čtyři roky.“

Seniorům a občanům tělesně postiženým, držitelům
průkazů TP, ZTP a ZTP-P
poskytneme bezplatnou informaci o možnostech
sjednání slevy :
- na pojištění nemovitosti a domácnosti
- na zákonné a havarijní pojištění osobního
automobilu
- na elektrickou energii
- na služby vybraného mobilního operátora
- na dodávku plynu (v jednání)
V případě zájmu o poskytnutí informace vezměte sebou
tyto doklady :
- občanský průkaz, průkaz TP, ZTP a ZTP-P
- již
sjednané
pojistné
smlouvy
(nemovitost,domácnost,zákonné a havarijní
pojištění osob.automobilu)
- sjednané pojistné smlouvy na pojištění
penzijní, stavební, životní,úrazové
- fakturu za roční vyúčtování el.energie
- fakturu za roční vyúčtování dodavatele plynu
- fakturu od vašeho mobilního operátora
- SIPO za poslední měsíc
Návštěvu Finanční poradny doporučujeme předem
telefonicky objednat na
tel. 545757257, nebo mobil 721344323.
Pro všechny zájemce máme úřední hodiny každé
úterý od 13 do 16 hod.v kanceláři
Svazu důchodců, Městské organizace Brno,
Běhounská 17,1.posch.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pracovníci Finanční poradny

Jaro se kvapem blíží včeličky mají za sebou první jarní
prolety a pro nás nastal ten správný čas,abychom se
Vám představili.Jsme ZO ČSV Brno Žabovřesky a do
naši působnosti patří městské části Bystrc,
Žabovřesky,Jundrov,Komín,Kníničky
a
Žebětín.V
současnosti je v naší ZO organizováno 60 členů,kteří se
poctivě starají celkem o 575 včelstev.
I přes veškerou péči o včelstva,existuje v dnešní době
nebezpečí v podobě moru včelího plodu a napadení
warroázou.Nutno dodat,že v okruhu naší působnosti
bylo provedeno komplexně vyšetření všech včelstev na
spory
moru
včelího
plodu
s negativním
výsledkem.Tento dobrý výsledek si musíme udržet a
v určité míře to záleží na nás všech .
Obracíme se na všechny občany s žádostí,aby si pečlivě
všímali ve svém okolí,zda neexistují někde včelstva o
které se nikdo nestará,nebo zda se někde nenalézají
pozůstatky opuštěných úlů,včelnic,případně opuštěný
kočovný vůz.Tyto opuštěné,nebo zanedbané zařízení
mohou být zdrojem rozšiřování moru včelího plodu
v dané lokalitě.Zjištěnou skutečnost prosím nahlaste
př,Žalkovskému
Antonínovi(mob.tel.:728
763 371),nebo Maršovi Oskaru (mob.tel.:737 540 372).
Upozorňujeme všechny chovatele včel,kteří mají
umístěna včelstva v naší lokalitě a nejsou členy naši
ZO,že mají povinnost tyto včelstva registrovat u
nás.Evidenci registrovaných vede př.Žalkovský
Antonín.
Tato povinnost se vztahuje i na chovatele včel, kteří
nejsou vůbec organizováni v ČSV.Zde je nutné těmto
včelařům zdůraznit,že jsou povinni v průběhu roku
provádět léčení včelstev dle nařízení veterinární správy
pro daný rok ,včetně vyšetření zimní měli.
Nedopusťme,abychom svoji liknavostí dopustili
nenapravitelné škody.

Zveme Vás pobejt
Kam?
Do lesního altánu Kníničky
Kdy?
30. 4. 2008
Od kolika? Od 17
hodin
Co se tam bude dít?

Marša Oskar-předseda ZO ČSV
Brno-Žabovřesky

PÁLENÍ

DS RADOST zve všechny příznivce pěší i cyklistické
turistiky na Bystrcký vandr (33. kolo), který se bude
konat v sobotu 26. 4. 2008. Start z tělocvičny ZŠ
Laštůvkova 77, Brno-Bystrc, cíl v sobotu do 18 hod.
tamtéž.
Starty:
pěší trasy
50 km
6 – 9 hod.
10, 20, 30 km
6 – 10 hod.
7 km (vhodná zejména pro rodiče s
dětmi)12 – 15 hod.
cyklistické trasy 25, 40 ,55 km
8 – 11 hod.
Další informace: Miroslav Kafoněk, tel. 603 854 459
www.vandr.cz ; i@vandr.cz
Srdečně zve DS RADOST

ČARODĚJNIC
Pro koho? Pro kníničské děti
i dospělé
a jejich přátele
Program: Hudba,
zpěv
Občerstvení zajištěno

Srdečně zve SOPKa, o. s.

Základní škola Sirotkova opět otevírá páté třídy se
zaměřením na matematiku a informatiku.
Přijímací řízení se koná 23. dubna v 800 hod. Přijďte
se podívat do školy v Den otevřených dveří 9. 4.
Informace jsou k dispozici na www.zssirotkova.cz

AJ-individuálně, ve firmách, doučování.
Příprava ke zkouškám st. i mezinárodním.
Tel.: 777 111 747
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LIDOVÝ

SKŘIVÁNEK
7. ročník

pěvecká soutěž lidových písní pro děti z MŠ a ZŠ 1.tř. a 2.tř.
v úterý 3.června 2008 od 9:00 hod.
Slovem provází redaktorka Českého rozhlasu Brno dr. Marcela Vandrová
v sále Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí, Brno (Bílý dům)

•
•
•
•

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Malý lidový skřivánek 3-6 let sólový zpěv, MŠ
Lidový skřivánek
7-9 let sólový zpěv, ZŠ
Malí lidoví skřivánci
3-6 let skupinový zpěv, MŠ
Lidoví skřivánci
7-9 let skupinový zpěv, ZŠ

Vystoupení posoudí odborná porota, na všechny děti čekají věcné ceny. Soutěž bude zpestřena vystoupením člena
poroty. Svou účastí máte možnost představit a zviditelnit Vaši školu. Příbuzní, kamarádi a spolužáci, kteří přijdou
soutěžící podpořit, jsou vítáni.
Škola může vyslat jednu skupinu a 2 sólisty,kteří zazpívají české a moravské lidové písně.
Generální zkouška se koná v pondělí 2.června od 8:00 pro ZŠ, od 9:30 pro MŠ.
Případné změny soutěžního programu hlaste na generální zkoušce.
Zašlete své přihlášky včas, počet soutěžících bude limitován.
Nad přehlídkovou soutěží převzal záštitu senátor Rostislav Slavotínek.
Mateřské centrum Kuřátka
Brno, Poštovská 1, tel.724 229 321

Brněnské kulturní centrum
Statutární město Brno
Úřad městské části Brno-střed

Program:
1. Malý lidový skřivánek
2. Malí lidoví skřivánci
3. Vystoupení člena poroty
4. Vyhlášení "Malých skřivánků"
5. Lidový skřivánek
6. Lidoví skřivánci
7. Kuřátka se představují
8. Vyhlášení „Lidových skřivánků“

Mateřské centrum Kuřátka, o.s.
Brno – střed, Poštovská 1, PSČ 602 00,tel. 724 229 321
email: kuratka@tiscali.cz, www.kuratka.com
Herna pro děti, ateliér, klubová místnost pro maminky s rozmanitým programem:
pondělí – pátek od 9:00 – 12:00 hod., programy začínají v 10:00 hod.
1.4. úterý
2.4. středa
3.4. čtvrtek
4.4. pátek
7.4. pondělí
8.4. úterý
9.4. středa
10.4. čtvrtek
11.4. pátek
14.4. pondělí
15.4. úterý
16.4. středa
17.4 čtvrtek
18.4. pátek
21.4. pondělí
22.4. úterý
23.4. středa
24.4. čtvrtek
25.4. pátek
28.4. pondělí
29.4. úterý
30.4. středa

Vlásky našich nejmenších, návštěva kadeřnice
Homeopatická poradna MUDr.Vomelové
Travička zelená
Dětská kosmetika Bubchen
Jarní zvířátka
Malování triček
Kašpárkovo vyprávění
Jarní zpívánkové zpívání
Kosmetika pro mámy
Abstraktní malování
Ozdobné magnetky
Stres a syndrom vyhoření
Pějme píseň dokola
Lovecký pejsek
Plátěné tašky
Kosmetika pro děti
Dobrůtky pro dětičky
Říkánky jara
Veselé svítilny
Jarní kytičky
Veselé vařečky
Dostaveníčko s Kašpárkem
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Akce ochránců přírody

Vážení spoluobčané, kamarádi, přátelé

► Duben 2008 ◄

v sobotu 26. 4. 2008 od 10.00 hod.
v rámci zahájení nové sezony

občanské sdružení SOPKa, o. s. pořádá
termín: 13. března – 18. dubna 2008
název: Jak se do Brna volá
stručná
charakteristika:
Výstava
fotografií
brněnských řek, zeleně, zahrádkářských kolonií,
brownfields a individuální dopravy s vernisáží ve
čtvrtek 13. března 2008 od 17h s cimbálovkou
Veronica tentokrát bez cimbálu.
místo: Kavárna Spolek, Orlí 22, Brno
kontakt: Hana Chalupská, tel. 542 422 757,
hana.chalupska@veronica.cz, www.veronica.cz

BRIGÁDU
na úklid lesního altánu
Vy, kteří jste ochotní přiložit ruku k dílu, si s sebou
přineste podle svých možností některá z těchto nářadí:
lopaty, kolečka, košťata, smetáček (na střechu),
hrábě.
Nezbytná je dobrá nálada !!!!
Všem pracujícím pomocníkům

DĚKUJEME
SOPKa, o. s.

termín: 17. března – 10. dubna 2008
název: Zajímavosti Brněnského stromu roku
stručná charakteristika: ... aneb co se nedostalo do
finále i něco navíc. Stromy, jež mají zajímavý
příběh, zvláštní růst, zaslouží si obdiv pro to, čemu
odolávají ve svém okolí nebo je jen krásné se na ně
dívat... to vše najdete na výstavě v Knihovně J.
Mahena, otevírací doba po-pá 10-19 h, so 10-14 h.
Najdete zde také informace k letošnímu ročníku
ankety.
místo: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, Brno
kontakt: Lucie Nováková, tel. 542 422 757,
lucie.novakova@veronica.cz, www.veronica.cz

Případné dotazy zodpoví:
Ing. Jaromír Keprt tel.602519387

Občanské sdružení SOPKa, o.s.
Vás zve na

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Pěší výlet Oborou a Podkomorskými lesy cca 15 km

termín: 1. dubna 2008, 16:45 – 18:30
název: Setkání přátel přírodní zahrady
stručná
charakteristika:
Tradiční
setkávání
k přírodním zahradám s Helenou Vlašínovou uplatnění planých rostlin na zahradě i v domácnosti.
místo: Brno, Literární kavárna knihkupectví
Academia, nám. Svobody 13
kontakt:
Ekologická
poradna
Veronica,
veronica@veronica.cz,
tel.
542 422 750,
www.veronica.cz

po trase Kníničky, Osada, Rozdrojovice, lávka u
hradu Veveří, Ríšova studánka, Kočičí žleb,
Rakovec, Kníničky
(podle potřeby a výkonnosti lze zkrátit lodí od hradu
Veveří)

sraz v sobotu 19. 4. 2008 v 10:00 hod.
na parkovišti u cukrárny Anička
Vhodné pro dospělé, děti i psy
Pro děti budou cestou připraveny soutěže o sladké
ceny

termín: 8. dubna 2008, 16:30
název: Beseda o brněnských stromech II.
stručná charakteristika: Druhý díl besedy pro
širokou veřejnost o stromech a zeleni v městě Brně,
tentokrát hlouběji o jejím významu a o tom jak ji
skloubit s rozvojem města a novou výstavbou.
místo: Brno, Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4
kontakt:
Lucie
Nováková,
lucie.novakova@veronica.cz,
tel.
542 422 757,
www.veronica.cz

INZERÁT
MČ Brno-Kníničky pronajme prodejní stánek pro
občerstvení na Sokolském koupališti p.č. 750/6 v k.ú.
Kníničky. Výběr bude proveden obálkovou metodou
nejvyšší nabídce ve čtvrtek 15.5.2008 ve 13:00 hod. na
úřadě. Své nabídky posílejte v označené obálce „Stánek“
do 15.5.2008 na adresu: ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11,
635 00 Brno.

termín: 19. dubna 2008, 10:00 – 12:30 a 14:00 –
16:30
název:
Cyklistická
exkurze
–
přírodní
zajímavosti města Brna I.
stručná charakteristika: Přírodní klenoty nejsou jen
záležitost "divočiny" za městem. I v Brně máme
často netušené cenné a zajímavé lokality. Pojeďte
je s námi objevovat u příležitosti oslav Dne Země!
Doporučujeme s sebou: pojízdné kolo, přílbu, foťák,
pití. Sraz v 10 h a 14 h před Domem ochránců
přírody, Panská 9.
místo: Brno
kontakt: Vilém Řiháček, vilem.rihacek@veronica.cz,
tel. 542 422 757, www.veronica.cz

Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kníničky
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Brno
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