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Pohled na Svratecké údolí v lokalitě Žabovřeských luk (Foto Petr Suchý)

Na břehu řeky Svratky II
V posledním čísle Žabovřeského zpravodaje jsem se šíře rozepsal o chystaném celoměstském záměru vybudování
rekreační zóny Svratecké údolí. Je to smělý a potřebný záměr. Dobré životní prostředí a životní podmínky velmi silně
působí na každého z nás. A je přirozené, že je chceme mít co nejlepší.

Rekreační potenciál Svrateckého údolí
Svratecké údolí je jedním z nevýznamnějších přírodních komplexů na území města Brna, který je určen především
pro rekreaci a sport ve všech kategoriích. Je to území, které nabízí ideální podmínky pro oddech, rekreaci, tělesnou
výchovu a sport pro nejširší okruh především městského obyvatelstva, ale současně velmi významně svou atraktivitou
přesahuje i Brněnský region. Probíhá jím regionální biokoridor s biocentry.
Svratecké údolí je územím s vysokým potenciálem možností realizovat sportovní zařízení pro všechny kategorie
rekreačních aktivit. Je třeba vzít v úvahu:
- důležitost vrcholového sportu z hlediska záměru dalšího rozvoje města, ale i jako vzor pro sportovní základnu mládeže
(příkladem by mohl být nedávný úspěch žabovřeských basketbalistek na Mistrovství Evropy a evropská prestiž, které tento
tým dosáhl)
- žádoucí změnu životního stylu nejen u mladší generace, aktivní trávení volného času na území města. Poptávka po
zařízeních na sport a intenzivní pohybové využití stále roste
- s rostoucí poptávkou roste též ochota investorů budovat sportovní zařízení.
Strategický záměr intenzivního využití rekreační zóny Svrateckého údolí představuje komplexní posouzení a zhodnocení
tradičního rekreačního prostředí kolem řeky Svratky. Posuzuje jeho stav a možný rozvoj rekreačních aktivit, na které
bezprostředně navazují další areály volného času - Kraví hora, Wilsonův les, Riviéra a příměstské lesy. V současné době
však potenciál Svrateckého údolí není ani zdaleka využit.
Nabídku sportovně rekreačního využití v Brně lze rozvíjet dalšími aktivitami pro volný čas, které poskytnou možnost
letní i zimní rekreace, nové netradiční vyžití obyvatel města a doplní škálu rekreačních nabídky tak, aby oslovila všechny
věkové kategorie Brňanů.
Na území Žabovřeských luk chceme prověřit funkční a prostorové uspořádání se záměrem na umístění
celoměstského i sektorového sportovně rekreačního zařízení v souladu s naplňováním strategického programového cíle
využití Svrateckého údolí.
Urbanistická studie bude zpracována s takovými náležitostmi, aby mohla být následně projednána jako varianta
regulačního plánu Žabovřeské louky. Bez zpracování podrobnější dokumentace nelze provést případné změny Územního
plánu města Brna nezbytné pro realizaci celkových záměrů rekreační zóny Svrateckého údolí.
Váš starosta

Informační panel o Svrateckém údolí je instalován ve vestibulu žabovřeské radnice.

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 19. jednání Rady MČŽ
konaného dne 1. října 2003
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/57, zast. plocha garáží o vým. 33 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v bytovém domě Minská 32 o vým. 36,71 m2 za účelem provozování
pedikúry a manikúry na dobu neurčitou s nájemným ve výši1.500,- Kč/m2/rok
- trvala na svém rozhodnutí z 15. jednání Rady MČŽ ze dne 6.8.2003 a nesouhlasí s výměnou bytu č. 4, Šmejkalova 54 a
bytu č. 3, Štefánikova 56 a trvá na podání žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu Šmejkalova 54
- souhlasila s výměnou bytu č. 6, Pod Kaštany 15 a bytu č. 6, Veveří 13
- souhlasila s výměnou bytu č. 4, Zborovská 4 a bytu č. 1, Arménská 3
- souhlasila s výměnou bytu č. 22, Voroněžská 3 a bytu č. 5, Jindřichova 8
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 35, Vychodilova 12 z nájemce,
který trvale opustil společnou domácnost, na jeho otce
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 7, Tábor 12 z nájemkyně, ktetá
opustila společnou domácnost, na její dcery a syna
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 18, Pod Kaštany 13 ze zemřelé
nájemkyně na jejího vnuka
- pověřila právničku ÚMČŽ podáním žaloby k přivolení z výpovědi z nájmu bytu č. 44, Voroněžská 2 z důvodu
dlouhodobého neužívání bytu
- souhlasila s vrácením všech došlých registrací k bytu č. 16, Voroněžská 16 a v co nejkratším termínu znovu zveřejnit
nabídku pronájmu tohoto bytu za stejných podmínek jako při předchozím zveřejnění
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 35, Voroněžská 3 z doby určité na neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 15, Kounicova 69 z doby určité na neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 27, Vychodilova 12 z doby určité na neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7, Minská 32 na dobu určitou do 30.4.2003
- souhlasila s prodloužením termínu pro vyklizení garsoniéry č. 58, Voroněžská 6 do 31.11.2003
- souhlasila s výhledem plánu velké údržby bytového fondu MČŽ na rok 2004 a s předpokládaným výhledem finančních
prostředků v roce 2004:
- finanční prostředky z VHČ 10,940.000,- Kč
- finanční prostředky na investice z rozpočtu MČŽ 10,000.000,- Kč
- finanční prostředky z prodeje domů 5,400.000,- Kč
- účelová půjčka z FRB města Brna 7,734.000,- Kč
- dotace z Fondu bytové výstavby 12,436.000,- Kč
- souhlasila s předpokládaným rozpočtem VHČ na rok 2004 pro bytový fond MČŽ:
- příjmy 42.600.000,- Kč
- výdaje 42.600.000,- Kč
- souhlasila se žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytových domů ve výši
7,734.000,- Kč na akce vyčleněné v plánu velké údržby na rok 2004
- souhlasí se žádostí o dotace z Fondu bytové výstavby na opravy a modernizaci bytových domů ve výši 12,436.000,- Kč
na akce vyčleněné v plánu velké údržby na rok 2004
- souhlasila se spolufinancováním rekonstrukce a přístavby školní kuchyně nám. Svornosti 7 částkou 1,000.000 Kč
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Renas, spol. s r.o. na regeneraci bytových panelových domů
Jindřichova 2 a 8
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 s firmou Vuste Servis Brno, apol. s r.o. na zřízení regulace ústředního vytápění v
bytových domech svěřených MČŽ
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Frama, spol. s r.o. na výměnu stávajících dřevěných oken za
plastová na objektu pavilonu C ZŠ nám. Svornosti
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Frama, spol. s r.o. na výměnu podlahových krytin pavilonu C ZŠ
nám. Svornosti
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Frama, spol. s r.o. na výměnu stávajích dřevěných oken za

plastová na objektu MŠ nám. Svornosti
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Renas, spol. s r.o. na zhotovení nástupních schodišť v MŠ
Plovdivská a MŠ nám. Svornosti
- souhlasila se zakoupením zařízení pro šokové zchlazení potravin v ceně 120.000,- Kč pro ŠJ nám. Svornosti z
provozního příspěvku na rok 2003
- souhlasila s bezplatným pronájmem společenského sálu v KD Rubín ZŠ Sirotkova za účelem konání slavnostního večera
- souhlasila s uzavřením slouvy o spolupráci s Radiem Petrov a s brněnskými novinami New Expres
- souhlasila se změnou sazeb pronájmů za prostory v KD Rubín
- schválila prodloužení nájemní smlouvy s Vlastivědným klubem Petra Bezruče za cenu 500,- Kč/hod na období záříprosinec 2003
- schválila navýšení rozpočtu o investiční dotaci ze státního rozpočtu (ČEA) na regeneraci bytových domů Mozolky 49-61 v
částce 2,844.000,- Kč a úpravu rozpočtu k 30.9.2003 v rámci §3319 a §6171
- vzala na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky Návštěvní řád městských parků
- souhlasila s výstavbou malometrážních bytů formou nástaveb mateřských škol na ul. Plovdivská, Gabriely Preissové a
nám. Svornosti dle přiložené dokumentace a uložila starostovi MČŽ pořídit dokumentaci nástaveb a předložit na
Magistrát města Brna žádost o finanční dotaci na realizaci této výstavby
- schválila program VIII. zasedání ZMČŽ dne 30.10.2003
souhlasila s předáním zápisů a materiálů zrušené komise pro pomoc při prodeji bytového fondu komisi majetkové a
bytové, která zpracuje zásady pro poskytování půjček občanům na odkoupení bytu
- formulovala stanovisko Rady MČŽ k návrhu optimalizace středních škol v Jihomoravském kraji:
“V Městské části Brno-Žabovřesky působí již deset let gymnázium zaměřené jako jediná škola v České republice na
výuku klasických jazyků a navazující výuku jazyků živých. Vztahy vedení radnice k této škole, jejíž význam přesahuje jak
rámec Žabovřesk, tak i města Brna, byly vždy dobré. Klasické gymnasium přispívalo k dobrému jménu městské části.
Budova na ulici Plovdivská, v níž gymnázium sídlí, je majetkem města Brna. Městská část ji má svěřenu do správy.
Podporujeme záměr, aby budova byla převedena do majetku Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem Klasického
gymnasia.
Klasické gymnasium si během krátké doby vydobylo své postavení v konkurenci ostatních brněnských gymnázií a jeho
absolventi úspěšně studují na různých typech vysokých škol v České republice i v zahraničí. Naše městská část má
proto velký zájem na zachování tohoto gymnázia v Žabovřeskách“.
- v případě dopisu jedné žadatelky o pronájem obecního bytu konstatovala, že žadatelka nesplňuje podmínky pro
přidělení obecního bytu Zborovská 2 dle schválených Zásad pro přidělování obecních bytů v MČŽ
- v případě dopisů dvou žadatelů o pronájem obecního bytu doporučila komisi bytové a majetkové postupovat v souladu
se Zásadami pro přidělování obecních bytů v MČŽ
- starosta MČŽ převzal záštitu nad festivalem evropských a českých filmů CINEDAYS, který bude pořádán v kině Lucerna
ve spolupráci s Evropskou unií. Festival proběhne ve dnech 10.10.-22.10. 2003.

Informace z 20. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 15. října 2003
Rada:
- revokovala usnesení ze dne 5. 2. 2003, bod 2.17 v této části
- Tábor 12, p.č. 2808, 2809
- Tábor 15 (Zborovská 7), p.č. 2598, 2599
- Zborovská 1, p.č. 2805
- Zborovská 4 (Tábor 16), p.č. 2787.
Zbytek usnesení zůstává v platnosti a rada doporučila ZMČŽ ke schválení.
- revokovala usnesení ze dne 12.3.2003, bod 2,25 v této části:
- Zborovská 11,13,15,17,19,21,27,29,31
- Chládkova 19,20,21
Zbytek usnesení zůstává v platnosti a rada doporučila ZMČŽ ke schválení.
- rekapitulace
a) potvrdila svůj záměr ponechat v majetku Statutárního města Brna na dobu nejméně 15 let tyto domy:
- Jindřichova 2,6,8
- Mozolky 49,51,53,55,57,59,61
- Pod Kaštany 5,7,9,11,13,17
- Poznaňská 3,20,22
a požádat ZMB o jejich vyřazení ze seznamu nemovitostí určených k prodeji.
b) doporučila zařadit k prodeji tyto domy:
- Tábor 12, p.č. 2808, 2809
- Tábor 15 (Zborovská 7), p.č. 2598, 2599

- Zborovská 1, p.č. 2805
- Zborovská 4 (Tábor 16), p.č. 2787
- Zborovská 11,13,15,17,19,21,27,29,31
- Chládkova 19,20,21
a doporučila Zastupitelstvu MČŽ ke schválení.
- jmenovala komisi pro regeneraci panelového sídliště ve složení:
Ing. Jan Beyer - předseda
Ing. Karel Doležal - místopředseda
Ing. Jiří Černý - člen
Prof. Ing. Zdeněk Kolíbal - člen
Milan Bezděk - člen
Jiřina Waschková - členka
Ing. Miroslav Vykoupil - člen
Ing. Jana Jánská - tajemnice
- schválila rozšíření programu VIII. zasedání Zastupitelstva MČŽ o body:
- Vyjádření Městské části Brno-Žabovřesky k VMO
- Systémové opatření dle Pravidel prodeje domů.
(Q)

Užitečný pomocník
V souladu s plánem opatření pro hospodárnější nakládání teplem vybavila naše městská část v letošním roce 795
bytů v dvaašedesáti domech více než 3500 ks termoregulačních ventilů. Termoregulační ventily (TRV) jsou zařízením,
které má především napomoci k dosažení tepelné pohody v bytě a přitom ještě citelně snížit náklady na topení, pokud je
ovšem správně užíváme.
TRV sleduje teplotu vzduchu ve svém okolí a snaží se ji udržet na zvolené hodnotě. Během dne a noci se nejen
výrazně mění venkovní teplota a tím i množství tepla, které uniká okny a stěnami, ale také se zvyšuje teplota slunečním
svitem, nevědomky si přitápíme provozem praček či ledniček a dalších přístrojů, vařením a svícením a také samotným
pobytem
lidí v místnosti. TRV reaguje právě na tyto změny teploty vzduchu ve svém okolí, otvírá nebo škrtí přívod teplé vody do
radiátoru a plynule tak mění jeho teplotu tak, aby v místnosti bylo stále příjemně teplo. Tímto způsobem umožňuje
dosáhnout asi 10% úspor na nákladech za vytápění bytu. Aby svoji funkci řádně plnil, musíme si byt zařídit tak, aby vzduch
z místnosti kolem ventilu volně proudil a nezakrývat jej ani nábytkem ani záclonami či
závěsy. Pokud to neuděláme, vytvoří se kolem radiátoru kapsa teplého vzduchu, TRV sníží výkon radiátoru a my se pak
zbytečně budeme zlobit na nízkou teplotu v bytě, kterou jsme si způsobili nerozumným chováním. Opačně, pokud na TRV
na půl dne otevřeme okno, zcela logicky se radiátor roztopí na plný výkon a o nějakých úsporách si můžeme nechat jen
zdát.
Je třeba důrazně upozornit zejména nové uživatele, že radiátor opatřený TRV se z principu chová zcela jinak, než
jsme si zvykli u topení s běžnými kohouty. Pokud jsme až dosud chtěli teplotu v místnosti zvýšit nebo snížit, vyregulovali
jsme teplotu radiátoru podle potřeby přiškrcením nebo otevřením kohoutu nebo v horším případě otevřením okna, přičemž
ale celý
radiátor zůstával rovnoměrně prohřátý. Pokud některá jeho část zůstala chladná, bylo téměř jisté, že je v topném tělese
vzduch nebo došlo k nějaké jiné poruše. To u radiátorů opatřených TRV neplatí a znakem správné funkce je pouze
správná teplota vzduchu v místnosti bez ohledu na to, zda některá část radiátoru je teplejší než jiná. Nesmíme se proto
nechat zmýlit, jestliže se topení chová tak, jak jsme právě popsali a už vůbec ne pokoušet se svévolně změnit základní
seřízení ventilů nebo jejich hlavice zcela demontovat. Způsobili bychom tím značné potíže nejen sobě, ale i sousedům.
Montážní organizace na základě projektu ventily seřídila tak, aby v obytných místnostech byla při středním nastavení (na
č. 4) trvale prostorová střední teplota 20°C. To je teplota zahrnující nejen teplotu vzduchu v místnosti, ale i vliv sálání
okolních stěn a předmětů. Tu
obyčejným teploměrem nezměříme, a tak nám nezbývá než počítat s teplotou vzduchu o něco vyšší než uvedených 20°C.
Podle vyhl. 151/2001 Sb. by správná teplota vzduchu, měřená obyčejným teploměrem v době od 6 hod ráno
do 10 hodin večer, měla být v pokoji s jednou venkovní stěnou 21°C a v místnostech rohových nebo situovaných pod
střechou nebo nad studeným sklepem či průjezdem ještě o 0,5 až 1,0 stupeň vyšší.
Termoregulační ventil umožňuje individuálně zvolit teplotu o něco vyšší nebo nižší, ne však více než o 2 stupně.
Pokud tedy budete přesvědčeni, že něco skutečně není v pořádku, obraťte se na správce bytů nebo na pohotovostní linku
montážních organizací uvedenou na vývěskách. Připomínáme ještě jednou - nezkoušejte svoji technickou zdatnost na

nést odpovědnost.
Ing. K. Štěpaník, vedoucí odboru majetkového a
bytového

Žabovřeské gymnázium slavilo
Desáté výročí svého založení si v říjnu připomnělo žabovřeské Klasické gymnasium. Oslavy byly navzdory
všem problémům i nešťastným událostem posledních týdnů velkolepé, důstojné a krásné. Možná i to je důkazem
jedinečnosti a výjimečnosti této školy.
Pátek 10. 10. patřil především „domácím“, t.j. studentům a jejich profesorům. Škola měla k dispozici kulturní dům
Rubín a stylově - 10. 10. v 10 hodin - oslavy započaly. Studenti všech ročníků dali průchod svým uměleckým sklonům. Po
úvodním projevu ředitelky školy Dr. Ilji Doležalové a místostarosty MČŽ Ing. Jiřího Černého směsicí zpěvu a hereckých
výstupů parodujících učitele či probírané učivo pobavili všechny přítomné. Dopolední část byla zakončena sborovým
latinským zpěvem především mužské části profesorského sboru, ovšem za odborné asistence kolegyň - učitelek hudební
výchovy.
Odpoledne oslava pokračovala v prostorách školy. Na chodbách byly k vidění studentské výtvarné práce. Opět došlo
na umělecké projevy studentů, kterým byli přítomni i hosté - především rodiče. Přítomné potěšil optimisticky laděným
projevem i náměstek hejtmana Antonín Kment. První den oslav byl zakončen večerní diskotékou v KD Rubín. Zde se bavili
současní studenti společně s bývalými absolventy školy.
Druhý den - sobota 11. 10. - se nesl ve vážnějším tónu. V aule Právnické fakulty se konalo slavnostní shromáždění
pro rodiče studentů a příznivce školy. V úvodním projevu ředitelka školy Dr. Doležalová poděkovala všem
spolupracovníkům a neopomněla připomenout zásluhy bývalé ředitelky PhDr. Bohdany Vieweghové, která stála v čele
Klasického gymnasia první dva roky. Poté dostali slovo přítomní hosté. S krásným projevem vystoupil rektor Masarykovy
univerzity Prof. Jiří Zlatuška, CSc. a Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, Dr.Sc. V emotivně laděném projevu poděkovala
učitelům jménem rodičů studentů Mgr. Iva Jobová. Ozývala se slova uznání na adresu školy, ocenění vysoké úrovně
vzdělání, kterého se zde studentům dostává, to vše na akademické půdě z úst renomovaných akademiků, jako jsou Prof.
JUDr. Vladimír Čermák, předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová, děkan FFMU Jan Pavlík a další - důstojnější
rámec tato oslava snad nemohla mít. Hosté z řad politiků zdůraznili úspěšnost školy z hlediska dalšího studia a vyzdvihli
význam klasického vzdělání jako takového.
Že nešlo jen o planá slova a škola vychovává osobnosti všestranně nadané, svědčil i následující program. Představil
se pěvecký sbor školy IUVENES LAETI za doprovodu studentů - hudebníků. S dramatickou etudou vystoupila absolventka
gymnázia, dnes studentka DAMU v Praze Eva Kratochvílová. Mimořádným uměleckým zážitkem, který přítomné doslova
přiváděl v úžas, bylo vystoupení dalšího absolventa, klavíristy Igora Penky. Tento mladý umělec je nejen úspěšným
studentem Právnické fakulty v Brně, ale též externím spolupracovníkem Brněnského symfonického orchestru.
Co popřát studentům na závěr?
Aby léta prožitá na Klasickém gymnasiu zaujala v jejich hodnotovém žebříčku zásadní místo v tom nejlepším slova
smyslu. Aby vzdělání, kterého se jim zde dostává, dokázali v životě zhodnotit. Aby dosáhli štěstí a rovnováhy nejen v
profesním, ale i osobním životě.
A co profesorům? Aby slova díků, která na oslavách zazněla, neztratila nikdy na upřímnosti. Aby se k nim jejich bývalí
studenti vždy rádi hlásili. To je totiž pro každého učitele ocenění největší.
-fiš-

Jízdní hlídka v žabovřeských ulicích
Ačkoli díky jezdeckému areálu pod Kraví horou se ty žabovřeské děti, které chtějí spatřit na vlastní oči koně, nemusí
vydávat na venkov, setkání s dvojici jezdců je pro většinu obyvatel našich měst zážitkem spíše
výjimečným.
V Brně tomu tak není. Jízdní oddíly zde totiž mají obě policie. Již sedmým rokem patří sedlo a jezdecké holínky i k
výbavě několika strážníků městské policie. Jízdní jednotka, která původně sídlila v Holáskách a poté v Soběšicích, se před
dvěma roky přestěhovala do areálu Veterinární a farmaceutické univerzity. Z Králova Pole je to do Žabovřesk blízko a tak
jste se již možná se strážníky v sedlech setkali. Míst, kde lze koní využít, nabízí Žabovřesky celou řadu ? od Kraví hory
přes Wilsonův les může jízdní hlídka pokračovat údolím Svratky a poté se oklikou ze sousedního Komína vrátit přes
Palackého vrch zpět. Trasu, kterou by pěšímu zabrala několik hodin, zvládnou koně nejen podstatně rychleji, ale navíc

jezdcům
nebídnou neocenitelnou devizu: pohled z bezmála třímetrové výšky.
Jízdní hlídku však můžete potkat i na frekventované ulici či přímo před radnicí, o čemž svědčí náš snímek. Stejně
jako zbylí čtyři koně jsou Duck (vlevo) a Verden vycvičeni k tomu, aby jim nevadil zvuk motorů či řinčení tramvaje. Do míst
hlídkám určeným totiž ze stájí vyráží "po kopytu". Až napadne první sníh, který záhy sůl změní v nepříjemnou břečku, koně
jízdní jednotky z ulic na čas zmizí. Zatím se však s nimi v Žabovřeskách můžete setkat v průměru dvakrát týdně.

Foto Ivana Kočková
Mgr. Vít Cvrček, mluvčí MP Brno

Co si přejete vědět o EU?
Regionální evropské informační středisko (REIS) v Knihovně Jiřího Mahena (www.kjm.cz) pokračuje v cyklu besed
pro veřejnost o Evropské unii. Diskuse s odborníky na konkrétní témata se konají v úterý v 17.00 hodin v ústřední knihovně
KJM, Kobližná 4, společenský sál, 5. NP.
21.10. Sociální a ekonomické aspekty vstupu ČR do EU
4.11. Zastoupení české republiky v institucích EU – pracovní příležitosti pro české občany
18.11. Důsledky vstupu do EU pro malé a střední podniky
2.12. Co čeká české zemědělce, lesníky a vinaře po vstupu do EU?
16.12. Strategie ochrany životního prostředí u výrobních procesů Cleaner Production
Středisko je otevřeno denně Po – Pá 10 – 19 hod., So 10 – 14 hod., Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4. Zde je Vám
k dispozici bohatý fond odborné literatury, periodik a dalších informačních materiálů, bezplatný přístup k internetovým
zdrojům a kvalifikované pracovnice. Středisko zároveň pořádá přednášky a besedy s odborníky pro školy, zájmové skupiny
i širokou veřejnost.
Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně na telefonním čísle 542 532 166 nebo prostřednictvím e-mailové adresy
eu.brno@kjm.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Foto Petr Suchý

Blahopřejeme Vám, paní Baláčová!
Jednu z příjemnějších stránek své práce zažil náš pan starosta, když ve čtvrtek 2. října navštívil žabovřeskou
občanku paní Annu Baláčovou a popřál jí k neuvěřitelnému jubileu - 101. narozeninám! Tato milá dáma, která se narodila
za Rakouska - Uherska a prožila všechny následující etapy dějin naší země, nás překvapila zájmem o okolní svět, radostí
ze života i bystrým úsudkem. Neméně zajímavé bylo její vzpomínání, které se především obracelo k historii Žabovřesk,
kde žije přes osmdesát let. Otec paní Baláčové postavil rodinný dům na ulici Šmídkova, ve kterém jubilantka žila se svou
vlastní rodinou - manželem, synem a dcerou.
Dnes paní Baláčová žije se svou dcerou v útulném bytě na ulici Plovdivská. Dvě z jejich čtyř vnoučat se rozprchla do
světa - do Anglie a do Kanady. V Anglii žije i zatím jediná pravnučka jubilantky. Paní Anně Baláčové upřímně přejeme
ještě dlouhou řádku klidných a spokojených dní, zdraví, pohody a sluníčka na nebi i v duši.
Iveta Fišerová, Sbor pro občanské
záležitosti

Týden seniorů v Brně
V rámci týdne seniorů, který se uskuteční od 8. 12. do 12. 12. 2003 v městě Brně pod záštitou odboru sociální péče
Magistrátu města Brna zveme všechny zájemce na Týden otevřených dveří v Pečovatelské službě Žabovřesky, Horova
77.
Pečovatelská služba je zaměřena na pomoc seniorům. lidem zdravotně postiženým a také rodinným příslušníkům, kteří se
o ně starají.
Dle zájmu klientů zajišťujeme pomoc v domácnostech - ranní toaleta, podání snídaně, jednoduché ošetřovatelské
úkony, dovoz obědů, ohřátí a podání oběda, nákupy a pochůzky, úklid domácnosti, praní prádla, koupel a pedikúru.
Ve středisku pečovatelské služby nabízíme:
- podání oběda v jídelně Pečovatelské služby
- pedikúru a koupel v hygienickém středisku
- denní pobyt v Domovince - denní stacionář
- přechodný pobyt - dlouhodobý pobyt pro klienty, kteří se vrací z nemocnice a LDN a jsou osamělí nebo není v

možnostech rodiny zajistit potřebnou péči.
V rámci týdne otevřených dveří Vám rádi poskytneme komplexní informace o rozsahu našich služeb.
Těšíme se na návštěvu.
Pracovníci odboru pečovatelské služby Úřadu MČŽ

V rámci domovinky byla zavedena Canisterapie, neboli terapie ve společnosti psího společníka.

Odešel velký sokol
Dne 1. října zemřel po dlouhé nemoci bývalý dlouholetý starosta Sokola Žabovřesky pan Ing.
Josef Cunderla. Svůj život zasvětil sokolské myšlence, aktivně cvičil do vysokého věku. Zasloužil se o
rozvoj sokolské jednoty a usiloval o šíření sokolské myšlenky mezi žabovřeskou mládeží. Celý jeho
život se nesl v duchu Tyršova hesla “Ni zisk, ni sláva“. Pan Ing. Josef Cunderla zemřel ve věku
osmdesáti let. Čest jeho památce.

Žabovřesky svým prvňáčkům
Ani letošní žabovřeští prvňáčci nezůstali ochuzeni o slavnostní odpoledne, které novopečeným školákům každoročně
připravuje Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky. Prvňáčci byli pozváni do KD Rubín, kde jim byly rozdány
pamětní listy s jejich jménem, fotografií třídy a vlastnoručním podpisem starosty MČŽ. Po slavnostním uvítání
místostarostou Ing. Jiřím Černým na děti čekala veselá pohádka o dvou rozcuchaných ježibabách v provedené divdélka
Malé(h)ry Daniely a Nikoly Zbytovských. Do hry aktivně vstupovaly nejen děti, ale i pan místostarosta, který se nejprve s
ježibabou přetahoval o koště a poté dokonce o ježibabina synáčka Ježoura.

Foto Petr Suchý
- fiš-

Přijetí na radnici
Po slavném návratu českého reprezentačního družstva žen z letošního Mistrovství Evropy v basketbale, kleré se
konalo v Řecku, pozvalo vedení naší radnice hlavní kádr tohoto kolektivu na malé neformální setkání spojenou s obědem.
A tak se naše žabovřeská děvčata - Romana Hamzová, Ivana večeřová, Eva Vítečková, Michaela Uhrová, Hana Machová
a Jana Veselá rozpovídaly zcela otevřeně o věcech nejen basketbalových, ale i o radostech a strastech jejich
každodenního života - o studiu, vaření, o zdraví, módě, o dalších perspektivách. Bylo nám potěšením konstatovat, je
stříbrné medailistky z Místrovství Evropy, budoucí olympioničky a osminásobné mistryně České republiky jsou jedna vedle
druhé inteligentní mladé dámy, které vědí, co chtějí. Jen jsme litovali, že oba přítomní kormidelníci nejen družstva České
republiky, ale zároveň „našeho“ Gambrinus JME Brno Jan Bobrovský a manažel Jiří Hamza museli omluvit Lucii
Blahuškovou - nejlepší hráčku Mistrovství Evropy. Na závěr vydařeného setkání předal starosta Žabovřesk děvčatům
květiny a spolu s poděkováním je ubezpečil o podpoře ze strany naší městské části.

Foto Petr Suchý
Ing. Jiří Černý, místostarosta
Pro příznivce basketbalu a našeho žabovřeského týmu především nabízíme přehled utkání na listopad - leden, které
se uskuteční na domácí půdě, tzn. ve sportovní hale Rosnička na Horákově ulici:
Sobota
Středa
Sobota
Středa
Sobota

8.11.
12.11.
22.11.
25.11.
29.11.

Brno - Hradec Králové
Brno - Samara (Rusko)
Brno - Slovanka
Brno - Parma (Itálie)
Brno - USK

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Česká liga
Euroliga
Česká liga
Euroliga
Česká liga

Středa
Středa
Sobota

3.12.
17.12.
20.12.

Brno - Pécs (Maďarsko)
Brno - Valenciennes
Brno - Sparta

17.00
17.00
17.00

Euroliga
Euroliga
Česká liga

Středa
Sobota
Středa

14. 1.
17. 1.
28. 1

Brno - Vilnius
Brno- Trutnov
Brno - Gdyně

17.00
17.00
17.00

Euroliga
Česká liga
Euroliga

Z historie kopané v Žabovřeskách
Vážení přátelé,
historie kopané se v Brně-Žabovřeskách začala psát kolem roku 1920, kdy byl hrstkou sportovních nadšenců
založen vlastní sportovní klub.
Dnes, po více než 80 letech, má kopaná v této brněnské části již svou tradici. Členskou základnu klubu tvoří 250
hráčů, z toho 150 v mládežnických kategoriích. Zázemí fotbalového klubu se snažíme neustále zlepšovat. Před třemi lety
proběhlo zatravnění hrací plochy a v roce 2002 jsme zahájili postupnou rekonstrukci vnitřního vybavení celé budovy. Bylo
vyměněno topení, rekonstrukcí prošly rozvody elektřiny a vody, opraveno bylo sociální zázemí. Pro nejmenší návštěvníky
máme v plánu vybudovat dětský koutek.
Avšak změny nenastaly pouze u nás. Již v minulém volebním období, ale zvláště pak dnes, je znatelný rozdíl v
přístupu radnice k rozvoji sportovních aktivit v naší městské části. Je vidět, že podporu sportovního vyžití občanů, zejména
pak mládeže, si zastupitelstvo předložilo jako jeden z úkolů a myslí to opravdu vážně.
V dnešní době je spousta z nás rodičů velmi zaneprázdněna svými pracovními povinnostmi a nemá vždy tolik času se
svým dětem naplno věnovat. Je proto důležité našim ratolestem ve volném čase zajistit vhodné aktivity, mezi něž sport
bezesporu patří. Velmi nás proto potěšil krok radnice městské části, od které jsme letos obdrželi mimořádnou dotaci ve
výši 150.000,- Kč. Obdržené finanční prostředky byly použity na rozvoj a zlepšení kvality hřiště. Vybudovali jsme již delší
dobu plánovaný závlahový systém a byla zakoupena nová výkonná sekačka, která nahradila již dosluhující.
Tímto bychom chtěli všem členům zastupitelstva v čele s panem starostou poděkovat. Jsme si jisti, že takto
vynaložené prostředky jsou prospěšné nejen pro oddíl kopané v naší městské části, ale celkově pro rozvoj sportovních
aktivit v Brně. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že FK FC Žabovřesky, bude dobrým reprezentantem i za hranicemi
Brna.
Ing. Vlastimil Ostrý,
předseda FK FC Žabovřesky

Spalování listí v listopadu již není povoleno
V dubnovém čísle Žabovřeského zpravodaje jsme Vás informovali o požárním řádu Městské části Brno-Žabovřesky,
který je součástí Vyhlášky Statutárního města Brna č. 26/2002, a který vymezuje termín pro povolené pálení dřevin a
suchých rostlinných materiálů:
Statutární město Brno vydalo Vyhlášku č. 26/2002, kterou se vydávají požární řády městských částí ve městě Brně.
Součástí této vyhlášky je požární řád Městské části Brno-Žabovřesky, kterým v souladu s ustanovením § 50, písm. h,
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší vydává nařízení, jímž stanovuje na území Městské části Brno-Žabovřesky
podmínky spalování suchých rostlinných materiálů.
Suché rostlinné materiály mohou na území Městské části Brno-Žabovřesky spalovat fyzické osoby v souladu s
ustanovením § 3, odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v termínu čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin pouze v
období od 1.5. do 15.10. kalendářního roku.
Z uvedeného výňatku požárního řádu vyplývá, že možnost spalování listí a podobného materiálu v našich zahradách
skončila k 15. říjnu a do 1. května příštího roku není povolena. Tímto sdělením reagujeme na četné dotazy z řad občanů zahrádkářů.
- red-

Muzikál CESTA reprízuje

V měsíci listopadu se po prázdninové přestávce uskuteční hned tři reprízy naprosto neobvyklého projektu.
Muzikál CESTA autorů Leoše KUBY a Aleše KUČERY je vyjímečný nejen tématem, ale i množstvím účinkujících.
Diváci mají možnost slyšet až třicetičlenný orchestr a vidět na jevišti až sto účinkujících. Dohromady se na projektu podílí
asi sto padesát aktérů.
Muzikál měli možnost shlédnout kromě českých diváků také diváci v holandském Utrechtu. Vzhledem k
mimořádnému úspěchu v zahraničí se již připravuje anglická verze této podívané. Zároveň je možno zakoupit i CD. Mimo
oficiální brněnskou muzikálovou scénu tak vzniklo představení, které reprezentuje město Brno nejen v České republice,
ale i za hranicemi.
Pokud si nechcete nechat ujít mimořádný umělecký zážitek, můžete přijít do nově opraveného G-studia na Kounicově
ulici ve dnech 18., 19. a 20. listopadu vždy v 18.00 hodin.

Udělejte si i v prosinci čas na zvířátka v ZOO Brno
6.12.2003 "Mikuláš s Tetinama" - Mikulášská nadílka od 14.00 hod. v
přednáškovém sále ZOO Brno.
13.12.2003 "Den otevřených dveří SMP ZOO Brno"- 25.výročí založení Stanice
mladých přírodovědců ZOO Brno, 10,00 hod.- 14.00 hod. ukázka práce odborných skupin pracujích v SMP.
24.12.2003 "Štědrodopolední krmení zvířátek v ZOO" - od 10.00 hod.

"Brána" v Rubínu
V sobotu 22. 11. 2003 se v sále KD Rubin koná již 15. celostátni finále festivalu Brána.
Začátek souteže je v 9 hod., od 19.30 hod. vystoupi jako host Wabi Danek s Milošem Dvorackem.

Zveme Vás na koncert
Klub přátel umění v ČR ve spolupráci s kinem Lucerna a za finanční podpory Statutárního města Brna a
Jihomoravského kraje uvádí koncert rodáka z Brna - Žabovřesk, písničkáře, textaře a herce, držitele stříbrné Múzy 2002 za
autorskou píseň a finalistu soutěže Píseň léta 2003 Jarka Lokose s hudební skupinou Nižata.
Koncert se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2003 v 19.30 hodin v kině Lucerna, Minská 19, Brno-Žabovřesky.
Předprodej vstupenek od 26.9. do 5.11. 2003 se slevou v kině Lucerna, v předprodeji na ul. Běhounská 17 a v CK
Kudrna v podchodu pod hlavním nádražím. Vstupenky jsou také v prodeji před koncertem na místě.
Z programu:
Song vo tym nedalekým štatlu, Kráska z čtvrtý cenový ... - v brněnském hantecu
Fámov nad Šatavou, Netykej mi burane ... - protestsongy
Kříž sedmikrás, Kdo jsem, Báječnou tě znám, Čardášové princezny ... - folkové písně

Pro všechny, kteří potřebují obnovit zimní sportovní vybavení Klub rodičů ZŠ Sirotkova 36 pořádá

Burzu zimního vybaveníÍ
Co:

Lyže, lyžáky, lyžařské hole, snowboardové
boty,snowboardy,běžky,brusle,zimní oblečení,rukavice,bundy,lyž.kombinézy, boty,
popř. kola, batohy, tenisové rakety a vše co
se týká sportu !
Kde: ZŠ Sirotkova 36, Žabovřesky
Kdy: 7.listopadu - příjem věcí 16 - 21 hod
15. listopadu - burza 8 - 12.30 hod
výdej věcí a peněz 13 - 16 hod
Upozornění : Před výběrem věcí do komise si pozorně přečtěte řád burzy (www.zssirotkova.cz).

Waldorfské třídy při ZŠ Jasanová
v Brně-Jundrově a W-alternativa
Vás ve středu 12. 11 .2003 od 13.30 do 16.30 hodin
zvou na povídání o waldorfské pedagogice nazvané
Co je to waldorfská škola?
aneb odpoledne ve škole o škole.

Seniorklub informuje
Motto: “Lépe nedojít, než zajít příliš daleko“ (japonské přísloví)
Ve čtvrtek 6. listopadu v 9.30 hodin v KD Rubín je připravena rozprava s PhDr. Evou Mádrovou s názvem „Dvacet
konkrétních rad pro spokojený život.
Ve čtvrtek 20. listopadu v 9.30 hodin tamtéž porozpráví doc. PhDr. Adolf Bunny Král, CSc. o zajímavém tématu
zapomenutých brněnských malířů.
Za výbor klubu srdečně zve
Květoslava Sekničková

Sdružení pěstounských rodin Vás zve k návštěvě
Chcete-li se seznámit s problematikou adopce či pěstounské péče, můžete nás navštívit ve všední dny od 8 do 16
hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Zároveň poskytujeme pomoc a poradenství stávajícím pěstounským či
osvojitelským rodinám, popř. žadatelům o náhradní rodinnou péči. Nabízíme rovněž informace o projektu Dům jistoty a o
pomoci mladým lidem formou přechodného bydlení v Domě na půli cesty ve velkém Dvoře u Pohořelic. Veškeré informace
získáte na naší adrese Anenská 10, 602 00 Brno, tel.č. 543 249 142, 543 331 718, pestouni@pestouni.cz,
www.pestouni.cz. V příštím čísle ŽZ přineseme podrobnější informace o našich aktivitách.
Za Sdružení pěstounských rodin
Karolína Krátká

Centrum volného času Jabloňka,
Kroftova 64, 61600 Brno
tel. : 549 216 248, 723 065 792
nabízí volná místa v kroužcích:
výtvarný – pondělí 15-16.30 h
vaření – pondělí 16.30-18 h
Medvídek – klub maminek a dětí od dvou let – čtvrtek 15-16.30 h
Krtci – přírodovědně turistický – Čt 16-18 h
angličtina: předškolní děti - 2x týdně 1 vyuč. hod - pondělí a čtvrtek 16-17 h , dospělí - 1x týdně 2 vyuč. Hod., čtvrtek 1718.30 h pokročilí
němčina: předškolní děti - 1x týdně 1 vyuč. hod., úterý 16.15-17.30 h, dospělí - 1x týdně 2 vyuč. hod., úterý 18.00-19.30 h
pokročilí+konverzace.
Vánoční dílna – 29.11. od 9 do 12 hod.,
(adventní věnce, svíčky, přáníčka, dárečky, pečivo),
vstupné 30,- Kč.
Dále nabízí kurz: Jak pracovat s dětmi s problémovým chováním a poruchami učení
Kurs je určen pedagogickým pracovníkům i rodičům. Seznámíte se s metodami kineziologie, získáte základní přehled

cviků, podporující správnou funkci levé a pravé mozkové hemisféry a cviků pro vnitřní harmonizaci; se symbolikou barev a
jejich působením.
Termíny: 31.10. - 1.11., nebo 14.11. - 15.11., nebo 28.11. - 29.11.
Cena kurzu činí 1.500,-Kč. Závaznou přihlášku včetně poplatku v ceně 500,- Kč zasílejte po domluvě na adresu:
Bc.Helena Pavelková, Axmanova 3, Brno 623 00, tel.: 607 836 827.

Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže se sídlem v Brně -Žabovřeskách,
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel./fax 541213110, e-mail: stredisko@brno.sdb.cz
Krátce z toho, co se událo v říjnu. Hned začátkem října byla zahájena podzimní hokejbalová liga. Účastní se jí 5 týmů.
Po odehraném druhém kole je na prvním místě tým HC Kometa. Nejlepším střelcem je po druhém kole Lukáš Zapletal s
23 body dle kanadského bodování, na kontě má 16 gólů a 7 asistencí. První pozici mezi brankáři zaujímá zatím Jiří
Platovský s 98% úspěšností.
V říjnu byla také zahájena vědomostní nebo podle okolností také tipovací soutěž „Blbost anebo fakt?“. Princip hry je
jednoduchý. Dvakrát v týdnu se objeví ve středisku otázka či výrok, který svým podpisem buď označíte za blbost nebo za
fakt. Průběžně se vyhodnocuje skóre a pořadí všech zúčastněných. Schválně si vyzkoušejte startovací otázku soutěže:
Existuje rovnoběžka, která zároveň prochází Rakouskem a Polskem? Co myslíte? Blbost nebo fakt?
Lahůdkou měsíce se stala světová premiéra filmu Adrenalin 2. Jednalo se o zdařilý sestřih z prázdninové akce
stejného názvu. To, že se jednalo o akci prostoupenou adrenalinem bylo patrné na první pohled. Dobře se bavili nejen
přímí účastníci akce, ale i nezúčastnění hosté, kteří netušili, jak napjaté situace na filmovém plátně dopadnou. K lesku
večera přispěl i úvodní zahajovací raut, všudypřítomná ochranka a samozřejmě také vyhlášení prestižních filmových cen.
Doufejme, že listopadové akce budou aspoň tak pestré jako ty říjnové a že si z naší nabídky každý vybere to, co je
mu libo.
za Salesiánské středisko mládeže
Jaroslava Lišková

Collegium pro vita creante, o. s.
Vrázova 17 b, 616 00 Brno
tel. 549 249 894; 736 259 701
nabízí Vašim dětem několik volných míst v těchto klubech:
I. Hudební kluby
Minipištík – hudební klub pro děti od 6 let (2. ročník přípravky)
vede Petra Walsbergerová (tel. 777 576 449).
Úterý 17.00-18.00 hodin.
Notičky – hudební klub pro děti od 7 let, které se věnují individuální nástrojové přípravě (zpěv, rytmus, souborová hra)
vede Kateřina Schwarzová (tel. 605 946 180).
Středa 17.15-18.45 hodin.
Fouklata – nejen (ale především) hudební klub pro starší školní děti (od 11 let)
vede Zuzana Poláčková–Marečková (tel. 545 210 617).
Čtvrtek 17.30-19.00 hodin.
II. Taneční kluby (výrazový tanec)
Větřice – klub výrazového tance pro děti od 8 let
Pondělí 17.00-18.00 hodin.
Křepčice – klub výrazového tance pro děti od 10 let
Kluby vede Dagmar Augustová (tel. 721 383 735), žákyně Dagmar Nejedlé
Čtvrtek 17.00-18.00 hodin.
III. Výtvarné a rukodělné kluby
Pestřenka – výtvarný klub s pestrou náplní (různé výtvarné techniky, hry) pro děti od 7 let
vede Lenka Sazečková (tel. 541 213 472).

Středa 16.45-18.15 hodin.
Textýlek – rukodělné tvoření pro dívky od 8 let (háčkování, náramky, batika,
korálky…)
vede Lucie Šperková (tel. 728 242 968)
Pátek 17.30-19.00 hodin.
Veškeré dotazy zodpoví jednotliví vyučující nebo Marie Pavoničová (tel. 736 259 701,
popř. 541 224 554).

Naše jedovaté rostliny
Při podzimních procházkách v listnatých lesích v okolí Brna se můžeme setkat s
opadavým keřem, posetým růžovými tobolkami. Jedná se o brslen evropský
(Euonymus europaea L.), jehož důležitým druhovým znakem jsou zřetelně čtyřhranné
nebo čtyřkřídlé větve, které obrůstají dlouze zašpičatělé listy.
Oboupohlavní květy jsou v úžlabních stopkatých vidlanech a tvoří je červeně
zbarvená čtyř- až pětiboká tobolka, z níž visí semena na nitkovitém poutku.
Plodinové větévky jsou často trhány pro svůj atraktivní vzhled, což samotnému keři příliš nevadí, protože poměrně
dobře obrůstá, ale přítomnost obsahových látek může při nevhodné manipulaci přivodit problémy.
Kůra větví, plody, semena a kořeny obsahují řadu glykosidů, které mohou způsobit slabou srdeční nevolnost.
Výrazněji však působí na zažívací trakt, to znamená, že může vyvolat průjem a střevní koliku, doprovázenou závratěmi a
studeným potem.
Brslenové dřevo je velmi zajímavým materiálem, který se často zpracovává soustružnicky a řezbářsky. Protože je toto
dřevo obtížně štípatelné, sloužilo ve středověku k výrobě šípů. Dřevěné uhlí z tohoto dřeva sloužilo k výrobě střelného
prachu a je nejlepším materiálem pro kreslení uhlem.
Výskyt brslenu je velmi závislý na přítomnosti ptáků červenek, které mohou konzumovat jeho šťavnaté plody, aniž by
byly ohroženy jejich toxicitou. Nestrávená semena potom vyvrhují a tak se starají o jeho rozšíření.
Ing. Gustav Závodský, CSc.

Program kulturního domu Rubín
Makovského náměstí 3, Brno-Žabovřesky
tel. 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz
Tančírna – hraje taneční orchestr SW-Band
Pravidelně každou středu, začátek od 17:30 – 21:30 hod. Vstupné 45,- Kč
Každou 1. středu v měsíci Vám předvedou ukázky tanců pětinásobní finalisté Mistrovství Slovenska
v latinsko-amer. tancích, dvojnásobní mistři Brna a vícemistři Spolkové ligy Rakouska
Petr Kováč a Šárka Štěpánová.
1.11.2003 Gospel Time Party-Zuzana Stirská
spirituály a gospely + hosté - tentokrát ministr kultury
Pavel Dostál a Karel Vágner - brněnská premiéra zač. 19:30 hod.
7.11.2003

THE FIREBALLS - rock´n´roll 50. a 60. léta

Začátek v 19.30 hodin

Začátek ve 20.00 hodin

14.11.2003 Musical show 2003 - to nejlepší z muzikálů
Cabaret, Vlasy, Jesus Christ Super Star, Drakula, Chicago,
Kdyby tisíc klarinetů, Kočky a mnoho dalších
účinkují členové skupiny Perplex

Začátek v 19.30 hodin

25.11.2003 Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba - Zum zum zum zum

Začátek v 19.30 hodin

28.11.2003 Country opera
9.12.2003

Václav Neckář, Bacily - Dr. Dam di Dam

Začátek v 19.30 hodin

Upozornění: Koncert Waldemara Matušky 7.11.2003 je přeložen na 7.5.2004.
Zakoupené vstupenky vracejte v místě předprodeje.
Předprodej vstupenek: KD Rubín, KIC-Běhounská, Dům pánů z Lipé,Wolf Music-Dvořákova, Indies-Kobližná.

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče
3.11.
10.11.
17.11.
24.11.

Alpskými průsmyky k jezerům, ledovcům a horským štítům I.
Kraj pod Velebitem
--Poutní místa

Přednášky se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.
Vedoucí přednášek Milada Muselíková.

JUDr. Milan Mikula
JUDr. Arnošt Mader
Mgr. Jiří Mihola

