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Představitelé MČŽ podporují sportovní aktivity mládeže a občanů Žabovřesk.
Jedním z hojně využívaných sportovišť je hřiště s umělým povrchem při budově gymnázia Plovdivská.
Foto Petr Suchý

Areál svrateckého údolí
Městská část Brno-Žabovřesky přistoupila k zajímavému projektu. Ve spolupráci s okolními částmi Brno-střed, Komín
a Bystrc jsme se zapojili do přípravy studie vzniku velkého sportovně-rekreačního areálu „Svratecké údolí“. Chceme
vytvořit urbanistickou studii, resp. variantní řešení konceptu regulačního plánu lokalit Kraví hora, Wilsonův les, Žabovřeské
louky, říční lázně Riviera, Komínské louky, Brněnská přehrada. Jednotlivé části mezi sebou budou navzájem propojeny
bez dotyku s dopravou a umožní bezpečný pohyb dospělých i dětí. Podél řeky Svratky povede cyklostezka, která navazuje
na stezku Vídeň-Brno a měla by vést severozápadně kolem Brněnské přehrady. Vzniknou nová značená odpočívadla. V
areálu Žabovřeské louky vznikne regionální biocentrum o rozloze cca 30 ha. Na tuto plochu, která bude v těsném
sousedství řeky naváže jasně definovaná plocha zeleně určená pro rozvoj volnočasových aktivit dětí a mládeže. Do areálu
by mělo být zapracováno travnaté fotbalové hřiště určené pro potřeby Žabovřesk. V těsném sousedství hřiště bude velká
parkovací plocha, která využívána i jako záloha pro BVV. Současně bude nově vybudován 6 m široký most přes řeku
Svratku, který po odsouhlasení konečné varianty řešení VMO bude spojovat ulici Žabovřeskou a Veslařskou. V této
variantě řešení se nám také konečně podaří propojit Žabovřeské louky do ulice Bráfova, aniž by se chodec musel obávat
střetu s autem. Věřím, že se najdou i peníze na vybudování protipovodňových opatření - sypané hráze s cestou. Na ÚHA
byly dohodnuty vstupní věcné a technické podmínky řešení, a to v takové úrovni, abychom v okamžiku zahájení výstavby
„Dobrovského - tunely“ a VMO byli připraveni v úrovni projektové dokumentace. Chceme zaměnit nevýhodu budování
VMO přes naši městskou část za výhodu vybudování důstojného prostoru volnočasových aktivit na dnes trochu
zanedbávaných Žabovřeských lukách.
Váš starosta

Znáte oprávnění strážníků?

Přestože v pořadí již šestá novela zákona 553/1991 Sb. platná od počátku ledna tohoto roku zákon o obecní policii
velmi podstatně pozměňuje a přináší celou řadu změn, které rozšiřují působnost i pravomoci obecních a městských policií,
řada občanů se s ní ještě nestačila seznámit. Hlavní změny proto představujeme v následujících řádcích.
Novela poprvé definuje postavení obecní policie jako orgánu obce, v jehož čele stojí starosta (primátor) nebo člen
zastupitelstva pověřený řízením obecní policie. Zákon ponechává možnost pověření strážníka některými úkoly při řízení
obecní policie, jinak ale vnitřní strukturu a vytvoření případných dalších stupňů profesionálního řízení obecní policie neřeší,
takže tyto otázky si upravuje obec.
Změna v postavení obecní policie zabezpečuje soulad mezi faktickým postavením strážníka a jeho posuzováním jako
veřejného činitele podle § 89 odst. 9 trestního zákona. Jednoznačně též rozšiřuje základní povinnosti zaměstnanců obcí,
zařazených do obecních policií, o povinnosti uvedené v § 73 odst. 2 a násl. zákoníku práce (povinnosti spjaté s orgány).
Menším obcím novela umožňuje zajistit si na svém území na základě veřejnoprávní smlouvy, schválené krajským
úřadem, zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policií jiné obce v rámci téhož kraje.
Působnost vykonávaná obecní policií je novelou rozšířena proti dosavadnímu stavu též na oblast bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a odhalování jiných správních deliktů.
Oprávnění obecní policie k projednávání přestupků v blokovém řízení se rozšiřuje na všechny přestupky, které je
podle zákona o přestupcích a zvláštních předpisů oprávněna projednávat obec, a dále na některé přestupky proti pořádku
ve státní správě, zejména pak na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
V oblasti dopravy mohou nyní strážníci řešit přestupky spáchané neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci
nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při
splnění podmínek stanovených tímto nařízením, přestupky spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na
pozemní komunikaci a přestupky spáchané vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích zakázáno.
Velký význam má pro obecní policie oprávnění požadovat na osobě, od které strážník požaduje vysvětlení, též
předložení potřebných dokladů. Toto ustanovení v zákoně citelně chybělo, neboť až dosud směl strážník od osoby
požadovat pouze doklad totožnosti, nikoli např. potvrzení o povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, doklad
prokazující vlastnictví vozidla nebo oprávnění ho užívat v případech, kdy vzniklo podezření, že jde o vozidlo odcizené,
doklad o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství v obci ke komerčním nebo jiným podobným účelům apod.
Mgr. Vít Cvrček, tiskový mluvčí MP Brno

Kam pro cestovní pas, občanský či řidičský či průkaz?
Dalším námětem od našich čtenářů ke zveřejnění v ŽZ je informace upřesňující místo, úřední hodiny a nutné
náležitosti k vyřízení různých dokladů a taktéž změny, na které je vhodné veřejnost upozornit. Vysvětlení nám poskytla
matrikářka Městské části Brno-Žabovřesky:
Podle zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech (§ 24) pozbývají dnem 31.12.2005 platnosti občanské průkazy
bez strojově čitelné zóny, které byly vydány do 31.12.2001. Hlavním výdejním místem a ohlašovnou trvalého pobytu je
budova MMB na ul. Husova 5 v Brně. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 a pátek od 8.00 do 12.00 hodin.
Telefonní čísla: ztráty OP 542 175 111-3, ohlašovna trvalého pobytu 542 175 120-3, výdej OP-přepážka 542 175 137-8. K
vyřízení nového občanského průkazu je třeba předložit jednu novou fotografii, dosavadní OP, rodný list. Pokud u žadatele
nejsou změny v některých osobních údajích, může změnu zprostředkovat matrika ÚMČŽ. Výměna OP je bezplatná.
Agenda cestovních pasů je rovněž soustředěna v budově Magistrátu města Brna na ul. Husova 5., tel.č. 542 175 145.
Žádost o cestovní pas ve lhůtě 30 dnů může též zprostředkovat matrika ÚMČŽ. Správní poplatek činí 200,- Kč, u dětí do
15 let 50,- Kč. K vyřízení je nutno předložit 1 fotografii, občanský průkaz a rodný list. Žádost o cestovní pas v kratší lhůtě 24 hodin, 3 dny vyřizuje pouze úřadovna na ul. Husova 5. V tomto případě činí správní poplatek 600,- Kč, u dětí do 15 let
150,- Kč, je nutno předložit 2 fotografie, občanský průkaz a rodný list.
Řidičské průkazy vyřizuje Magistrát města Brna, Kounicova 67, tel.č. 542 174 286. Řidičské průkazy vydané do 30.
června 1964 pozbyly platnosti dnem 31.12.2002, řidičské průkazy vydané po 1.červenci1964 mají platnost do 31.12.2005.
K vydání nového ŘP je třeba 1 fotografie, občanský průkaz a dosavadní řidičský průkaz.
Ladislava Hájková,matrika

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 7. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 19. února 2003
Rada:
- souhlasila s textem výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na regeneraci bytových panelových domů Mozolky 55, 57,
59, 61 a vybrala firmy Frama, Interstav, Stavoprojekta, Renas, Vadas, které budou obeslány touto výzvou
- souhlasila s podáním nabídky firmy Kejduš-Urbášek na výkon TDI na opravu rozvodů vody Pod Kaštany - lichá do
příštího jednání Rady MČŽ
- jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami u veřejných zakázek organizovaných OMB ve složení Bc.
Hammerová, JUDr. Jirmanová, Ing. Štěpaník a jmenovala komisi pro vyhodnocení nabídek výběru zhotovitele na akci
Mozolky 49,51,53,55,57,59,61 ve složení Mgr. Kvapil, JUDr. Helán, I. Fučík, Ing. Procházka, Mgr. Leder
- souhlasila se zadáním energetických auditů na školské objekty (MŠ, ZŠ) v Žabovřeskách firmě Stavoprojekta, s.r.o.

IV. zasedání Zastupitelstva MČŽ
konané dne 27. února 2003
Zastupitelstvo:
1. Souhlasilo s prodejem pozemků p.č. 5831, zžahrada o vým. 346 m2, p.č. 5305/4, zahrda o vým. 12 m2, p.č. 5305/5,
zahrada o vým. 8 m2.
2. Souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 1776/1, zahrada o vým. 165 m2.
3. Souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 5348/9, zahrada o vým. 148 m2.
4. Vyjádřilo nesouhlas s pronájmem či prodejem pozemku p.č. 8/1, zast. plocha o vým. 2.405 m2 z důvodu polohy
pozemku v lokalitě Žabovřeské louky dotčené výstavbou plánovaného komunikačního tělesa (MÚK VMO - most přes
Svratku)
5. Souhlasilo s rozpočtem VHČ na rok 2003pro MČŽ: příjmy...48,900.000,- Kč, výdaje ....48,900.000,- Kč
6. Souhlasilo s vyřazením bytových domů G. Preissové 1, p.č. 5274/34, G. Presissové 3,p.č. 5274/35, Jindřichova 2, p.č.
2379, Mozolky 53, p.č. 1688/50, Mozolky 55, p.č. 1688/59, Mozolky 57, p.č. 1688/58,57, Mozolky 59, p.č. 1688/54,55,56,
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 ze seznamu nemovitostí určených k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z důvodu
vložených investic
7. Souhlasilo s prodejem bytových domů Dunajevského 29, p.č. 4519,4520, Zeleného 83 (Bráfova 47), p.č. 495,496 dle
výše uvedených pravidel
8. Schválilo poskytnutí finančního daru FK FC Žabovřesky ve výši 150.000,- Kč z rozpočtové rezervy pro rok 2003.
9. Revokovalo usnesení XI. zasedání ZMČŽ ze dne 27. 1. 2000 o převodu budovy Plovdivská 8 do vlastnictví státu a XXV.
zasedání ZMČŽ o převodu budovy Plovdivská 8 do vlastnictví Jihomoravdkého kraje a souhlasilo s bezúplatným
převodem objektu Klasického gymnasia Plovdivská 8, č.p. 2572 na pozemku p.č. 2373/53 a s převodem pozemků, které
tvoří s budovou funkční celek p.č. 2373/48, 2373/51 2373/54, 2373/59, 2373/60, 2373/61, 2373/50, 2373/62 do
vlastnictví
Jihomoravského kraje.
10. Souhlasilo se zrušením Školní jídelny Plovdivská 8 a s vyřazením ze sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení k 30.6.2003.
11. Vzalo na vědomí, že na jednání předsedů komisí Rady a výborů zastupitelstva MČŽ bylo projednáno a dohodnuto
pořádání hovorů s občany s tím, že tato jednání nebudou součástí zasedání zastupitelstva. Hovory se budou konat cca
1x za 3 měsíce, a to na základě podnětů občanů.
(Q)

Uzávěrka příštího čísla Žabovřeského zpravodaje
se výjimečně neuskuteční dle běžného harmonogramu, tj. druhé pondělí v měsíci, ale již ve čtvrtek 10. dubna 2003.

Změna e-mailu redakce
Redakce Žabovřeského zpravodaje oznamuje změnu e-mailové adresy redakce Žabovřeského zpravodaje (Iveta
Fišerová): původní e-mail: zpravodaj@mc-zabovresky.cz byl změněn na: zpravodaj@zabovresky.cz
Redakce znovu připomíná, že Žabovřeský zpravodaj je rovněž dostupný na internetových stránkách Městské části
Brno-Žabovřesky na www.brno.cz/zabovresky pod heslem Žabovřeský zpravodaj.

K distribuci našeho zpravodaje
Redakce Žabovřeského zpravodaje byla občany z ulic pod Wilsonovým lesem informována o váznoucím roznosu
zpravodaje - především posledního, březnového vydání. Redakce požádala vedení firmy zajišťující distribuci o provedení
kontroly a o vyjádření. Jak nám distributorská firma sdělila, v termínu roznosu březnového vydání zpravodaje onemocněl
pracovník pro tuto lokalitu a nezajistil distribuci v plné míře a včas. Tuto skutečnost však neoznámil vedení firmy, a proto
za tohoto pracovníka nemohla být včas zajištěna náhrada. Distributor přislíbil dokončení roznosu březnového vydání do 4.
3., což se dle oznámení několika občanů skutečně stalo. Distributorská firma se našim občanům omlouvá a věří, že v
budoucnu bude distribuce Žabovřeského zpravodaje čtenářům zajištěna včas a k jejich plné spokojenosti.
-red-

Peněžní ústavy v Žabovřeskách
Dle sdělení České spořitelny bude v dubnu t.r. zahájena rekonstrukce pobočky na ul, Minská; obnovení provozu je
předpokládáno v říjnu 2003. Česká spořitelna touto informací reaguje na četné dotazy z řad veřejnosti.
Vedení žabovřeské radnice rovněž zvažuje otevření pobočky dalšího bankovního ústavu - Komerční banky, a to v
prostoru bývalého salonu Elli v komplexu žabovřeské radnice, Horova 28. Našim občanům by se tak rozšířilo spektrum
služeb dostupných přímo v jejich regionu.
-fiš-

Bezpečnostní zpráva za měsíc únor 2003
Během měsíce února bylo na území Žabovřesk spácháno 44 trestných činů. Objasněno bylo 24 trestných činů.
Pachatelé způsobili škodu ve výši 1,828.600,- Kč.
K závažným trestnýcm činů z měsíce února patří:
3 vloupání do objektů k podnikání
1 krádež v mateřské škole
2 vloupání do rodinného domu
18 vloupání do vozidla
3 krádeže vozidla
1 poškození vozidla
1 ublížení na zdraví
1 šíření poplašné zprávy
Dne 20.2.2003 kolem 23. hodiny se v domě na ulici Voroněžská pokusil násilím vloupat do kolárny Rudolf K. (1939) a
zde odcizit jízdní kolo. Trestný čin se mu nepodařilo dokonat, neboť byl vyrušen obyvatelem domu a poté zadržen hlídkou
městské policie. Proti pachateli bylo zahájeno trestní stíhání.

V únoru t.r využil pachatel Radim D.(1979) nálezu klíče a vnikl do třídy Mateřské školy na ulici Plovdivská. Zde odcizil
videorekordér, který uložil v přinesené tašce. S vynešením videorekordéru z budovy čekal, až ve školce bude klidnější
provoz a menší pohyb osob. Byl však přistižen pracovnicí školky a předán Polici ČR.
K objasněnému případu patří i trestný čin krádeže, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody. Pachatelé Martin
L. (1981), Petr H. (1982), Pavel H. (1984) vykrádali chaty v rekreačních oblastech Brna, mj. na území Žabovřesk v lokalitě
pod Palackého vrchem, kde odcizili elektroniku, nářadí, ošacení, nádobí atd. Odcizené věci prodávali převážně v
zastavárnách. Na pachatele byla Městským soudem Brno uvalena vazba.
kpt. Libor Gric, vedoucí oddělení

Z ohlasů na naši městskou část
Tak se jmenuje rubrika, kterou dáváme našim spoluobčanům možnost reagovat na dění v Žabovřeskách. Rozsah je
orientačně určen formátem A5 - dáno počtem znaků 1.950 včetně mezer. Názory čtenářů zveřejněné v této rubrice se
nemusí shodovat s názory redakce. Redakce neručí za věcnou a gramatickou správnost zveřejněných příspěvků a
otiskne je v původní neupravené formě. Redakční rada se vyhratuje právo vyřadit příspěvky, které by nebyly v souladu
s obecnými etickými pravidly. Redakční rada se rovněž vyhrazuje právo posunutí zveřejnění příspěvků do některého z
příštích čísel ŽZ, pokud bude naplněna kapacita nebo pokud obsah příspěvku bude vyžadovat zpracování odborného
stanoviska a také právo rozhodnout o zveřejnění či nezveřejnění došlých příspěvků. V případě nezveřejnění nemá
redakční rada za povinnost autora příspěvku o této skutečnosti písemně vyrozumět.

Odpověď ing. Prokešovi
Reaguji na dopis ing. Prokeše v ŽZ 3 (2003) na st. 4 i když každý nezaujatý čtenář, který ví o co se jedná si po
přečtení dopisu dokáže udělat názor sám. Ale zde jde o něco více než jen reagovat na dopis, který je vulgární a nechutný
a navíc v něm není jediný věcný argument, kterým by autor vyvracel názory a tvrzení těch, kteří vystupovali proti výstavbě
sjezdovky a navíc jim podsouvá tvrzení, která nepronesli.
Na pováženou je, že v záhlaví rubriky je odstavec, ve kterém se praví “Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit
příspěvky, které by nebyly v souladu s obecnými etickým pravidly“. Jaká jsou to asi pravidla, která dovolují uveřejnit
příspěvek, ve kterém autor uvádí:?....se značná část Vás - rozumných nenechá zmanipulovat jednou hysterickou ženskou
a hrstkou senilních důchodců, kteří by si už měli raději vyhlížet místi na hřbitově... A malý Stalin - paní Cvakovská mi
sportovce zrovna svojí vizáží moc nepřipomíná“.
Naprosto nechápu poznámku starosty Kvapila “Pokud aktivisté ze Sdružení Masarykova čtvrť úmyslně napadají
pouhé názory, myšlenky a představy zastupitelů, začíná se dít něco špatného.“ Tato věta představuje totiž proklatě
špatnou myšlenku. Zde nešlo jen o to, ale také o konkrétně vyjádřené záměry a jednání Rady i Zastupitelstva. A co již
existující TEZ?
Rozebírat by se toho dalo hodně, ale místo k dispozici již nemám. Neočekávám totiž, že bych dostal pro svůj
příspěvek více než 1950 znaků, přestože Ing. Prokeš dostal téměř dvakrát tolik.
RNDr. Frant. Lukeš, Brno-Žabovřesky
K dopisu Ing. Prokeše zveřejněnému v ŽZ 3/03 přišlo do redakce celkem šest negativních reakcí, ze kterých redakce
vybrala výše uvedený příspěvek Ing. Lukeše. Dalšími autory byli: Libuše Navrátilová, PhDr. Marie Uhlířová, Josef
Svoboda, mluvčí Hnutí za přímou demokracii PhDr. Milan Valach, PhD., manželé Šmerdovi. Redakce za všechny ohlasy a
příspěvky - kladné i záporné děkuje a předá je Ing. Prokešovi.
Stanovisko Městské části Brno-Žabovřesky bylo jasně formulováno již na mimořádném jednání Zastupitelstva MČŽ
dne 24.1.2003 a znovu bylo uvedeno v minulém zpravodaji: Městská část Brno-Žabovřesky není v současné době pro
prodloužení lyžařské sjezdovky, avšak trvá na tom, aby současný stav byl dán do souladu s platným kolaudačním
rozhodnutím a lyžařský svah byl obnoven ve stávajícím rozsahu. Rozhodovací pravomoc v této věci je však na
Zastupitelstvu města Brna jakožto vlastníku areálu; naše městská část vydává pouze doporučující stanovisko. Jelikož
představitelé města Brna záležitost obnovy lyžařského svahu ve Wilsonově lese prozatím uzavřeli, není v současné době
toto téma pro nás aktuální. Proto redakce Žabovřeského zpravodaje nyní polemiku k tomuto tématu pozastavuje. Dojde-li
ve věci lyžařského svahu a Wilsonova lesa k novým skutečnostem, budeme naše občany neprodleně informovat.
(red)

Seniorklub informuje
Ruské přísloví: „Mládí nekoupíš, stáří neprodáš“.
Ve čtvrtek 3. dubna v 9.30 hodin v KD Rubín je připravena beseda o vstupu ČR do EU se zástupcem Občanského
sdružení EURIKON.
Ve čtvrtek 17. dubna v 9.30 hodin tamtéž pohovoří finanční poradkyně Ester Farská na téma Orientace na finančním
trhu.
Květoslava Sekničková, předsedkyně

Ohlédnutí za osobností

Dlouhá léta žil v naší městské části vědec
světového významu, vysokoškolský profesor RNDr.
Jan Calábek. Dne 8. března 2003 si připomínáme sté
výročí jeho narození. Narodil se v roce 1903 v malé
vesničce Výkleky nedaleko Velkého Újezdu v okrese
Hranice na Moravě. V roce 1922 ho rodiče poslali
studovat na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně. Od počátku studia na něho učinil
velký dojem prof. Dr. Vladimír Úlehla. Jeho přednášky
z rostlinné fysiologie navštěvoval již od prvního
ročníku. Prof. Úlehla se mj. zabýval problematikou
snímání “neviditelných“ pohybů rostlin filmovou
kamerou. Jan Calábek díky svému talentu a zájmu byl
vybrán již od druhého semestru na místo
demonstrátora ústavu. Koncem roku 1923 se prof.
Úlehlovi podařilo koupit filmovou kameru značky
Ernemann. První snímky - již za asistence J. Calábka
- s ní začal natáčet již počátkem roku 1924. Kamery v
té době byly na ruční pohon. Muselo se otáčet klikou,
aby se film uvnitř pohyboval. Při sledování růstu a
různých pohybů rostlin se používalo tzv. sběrného
snímání. Po určité době, např. po pěti minutách, se
otočilo klikou a film se posunul vždy o jedno okénko.
Ještě v roce 1923 se podařilo získat pro kameru
motorový pohon, jehož pohyb se přenášel táhlem na
kameru přes ozubená kolečka, a tak se umožnilo
Prof. Calábek připravuje záběr ve svém ateliéru na VŠZ (1969) nastavovat různé rychlosti snímání. Touto výzkumnou
sběrnou filmovou technologií bylo studováno mnoho
rostlinných objektů, byly tak získány cenné poznatky z dosud nepoznaného života rostlin. Dokladem toho jsou výzkumné
filmy, např. Jak rostliny žijí a cítí z roku 1921 a Pohyby rostlin z roku 1928, který byl v tomtéž roce promítán před
vyprodaným hledištěm na Výstavě soudobé kultury v Brně.
Práce s filmem však přinášela i určité nebezpečí. Natáčelo se na hořlavou filmovou surovinu - celuloid, který při vyšší
teplotě prudce hořel. A to se skutečně stalo v roce 1931, kdy se v suterénní místnosti, kde se natáčely sběrné záběry,
prudce vznítil film za přítomnosti Jana Calábka. S nasazením života zachránil tehdy několik krabic s filmem. Pro noviny to
byla senzace. O den později dostal od svého kolegy prof. Dr. Práta z Karlovy univerzity telegram, v němž mu poděkoval za
statečnost.
Neocenitelná pro Jana Calábka byla spolupráce s V. Úlehlou na hraném národopisném filmu Mizející svět, který
čerpal látku pro tento film z oblasti Moravského Slovácka z Velké na Veličkou. To nejdůležitější tvůrčí období Jana
Calábka začalo po druhé světové válce. Nejprve to bylo v roce 1946 habilitační řízení, jímž mu byl udělen titul docenta a

dále intenzivní filmová tvorba, která se rozvinula zejména po znárodnění české kinematografie. Po smrti prof. Dr. V. Úlehly
v roce 1947 navázal tvůrčím způsobem na jeho odkaz.
Mezníkem v jeho tvorbě se stal populárně vědecký film Jak roste chléb, kterému mezinárodní porota na IV.
Mezinárodním filmovém festivalu v Mariánských Lázních udělila cenu za nejlepší výchovný film roku. Toto ocenění mu
umožnilo získat kontakty i v zahraničí. Následovalo 53 dalších populárně vědeckých, výukových, vědeckých filmů, z nichž
velkou oblibu získal čtyřdílný televizní seriál pro žáky základních škol Příroda v zimě, Příroda na jaře, Příroda v létě a
Příroda na podzim. Calábkovy filmy s touto tématikou doslova obletěly svět. Významná ocenění za své filmy získal v
Japonsku, USA, Kanadě, Francii, Itálii, Rusku aj. Byl dlouholetým vedoucím Laboratoře vědeckého výzkumu Akademie
věd se sídlem v Brně a předsedou Československé společnosti pro vědeckou kinematografii. Byl průkopníkem exaktních
metod v přírodních i humanitních vědách a se svými spolupracovníky a žáky se zasloužil o to, že se město Brno stalo
světovým centrem vědeckého a populárně vědeckého filmu, kam se sjížděl celý svět.
Svůj poslední 35m film Kořeny natočil ve svých 85 letech. Snad by se dalo říci, že se chtěl tímto svým brilantním
výzkumným filmem rozloučit. Mohu potvrdit, že nechtěl. Několikrát jsme se setkali u něho v domácí „dílně“, kde u prostého
stolu stále vymýšlel další náměty. Zdálo se , že studnice jeho nápadů je nevyčerpatelná. Škoda, že se jeho dílo uzavřelo
uprostřed nedokončené tvůrčí práce. Stalo se tak 29. ledna 1992...

Z filmu Silácké výkony rostlin (1968)
PhDr. Petr Kňava, Dr.

Sdružení zdravotně postižených změnilo adresu
Místní organizace Sdružení zdravotně postižených v ČR SO II./2 v Brně- Žabovřeskách se přemístila z původního
působiště na ulici Mezníkova 16 na novou adresu - budova Základní školy Sirotkova 36 se vstupem z ulice Šeránkova 1.
Úřední hodiny: vždy ve čtvrtek 20.3, 3.4, 15.5., 5.6., 19.6.2003 od 17.00 do 18.00 hodin.
Eva Muchová, předsedkyně

Jabloňka se na Vás těší

Vážení spoluobčané,
Centrum volného času JABLOŇKA vás zve na slavnostní otevření 28. 4. 2003 v 16 hodin. na Kroftově ul. č.
64. Zároveň zde s námi můžete oslavit Den Země od 12 do 18 hodin. Pro Vás a Vaše děti zde budou připraveny
tvořivé dílny (přineste si malý květináček) i malý průvodce naší nabídkou.
„Vstupenkou“ je jakákoliv zelená rostlinka. Pomůžete tak ozelenit naše (i vaše) centrum. Předem děkujeme. Na
setkání se těší Helena Mlejnková, Radka Čáslavová, Lenka Pelánková.

Velikonoční Lipka
Chcete-li prázdniny začít v opravdu velikonočním duchu, nezapomeňte přijít na Lipku na Zelený čtvrtek 17.4.2003
od 9.00 do 14.00 hodin. Pro děti i rodiče se otevírá Velikonoční Lipka
Můžete si:
- vlastnoručně uplést pomlázku
- vyrobit originální vajíčka
- z kynutého těsta uplést velikonoční pečivo
- ozdobit si květináček a osadit ho osením
-vytvořit panenku z vrbového proutí
- natisknout jarní prostírání (nebo textilní tašku )
- vyrobit další drobnosti na jarní výzdobu vašich pokojíčků, popřípadě si zahrát kuličky či jiné hry na zahradě
S sebou si přineste:
- přezůvky
- vajíčka uvařená natvrdo nebo vyfouknutá
- svačinku
Vstupné : 40,- Kč, pokud si budete chtít natisknout textilní tašku, vezměte ještě 25,- Kč. Těšíme se na Vás.
Lipka - Dům ekologické výchovy,
Lipová 20, Brno, 602 00, tel.: 543211264

Den Země na hradě Veveří
Pracovníci Lipky – Domu ekologické výchovy v Brně připravují ve spolupráci se Státní správou hradu Veveří,
Magistrátem města Brna a řadou brněnských „zelených“ organizací Den Země. Tato akce se uskuteční o víkendu 26. a
27. dubna, v době od 10.00 do 17.00 hodin v atraktivním prostředí nádvoří hradu Veveří. V pestré nabídce informací,
soutěží, aktivit a tvůrčích dílen pro děti i dospělé najdete nezřídka odpovědi na otázky týkající se problematiky životního
prostředí v Brně a v jeho okolí. Pro ty, kteří rádi obdivují a nakupují netradiční výrobky, budou připraveny stylové stánky s
keramikou, textilními i koženými doplňky, pestrým sortimentem pečiva mistrů pekařů a řada dalších překvapení. Pochutnat
si budete moci jak na vegetariánské stravě, tak i na tradičním občerstvení.
Dopravu k hradu zajistí lodní doprava DPmB a autobusy č. 103 vyjíždějící ze stanice Bystrc – ZOO.
Dana Kellnerová

Salesiánské středisko mládeže
Na přelomu února a března naši stolní tenisté opět bodovali. Na krajském turnaji v Dubňanech vybojoval Pavel
Pernička 3. místo. Ostatní hráči se v silné konkurenci neprosadili. Na turnaji SHM v Újezdě u Brna získal Tomáš
Kamenický druhé místo a Jan Pernička třetí místo v kategorii dorostenců. Pavel Pernička skončil třetí mezi staršími žáky.
Z únorových akcí ještě zmíním dětský karneval. Jako obvykle byl zájem o něj obrovský. Sešla se spousta dětí, rodičů
i prarodičů, řada z nich v krásných maskách, některé rodiny přišly namaskované celé. V krásně vyzdobeném sále se mohli
všichni dobře bavit. Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se přípravy karnevalu zúčastnili.

Z dětského karnevalu
V dubnu nás čekají Velikonoce a s nimi také Velikonoční tvoření. Dopoledne na Zelený čtvrtek si můžete přijít
namalovat vajíčka nebo uplést pomlázku. Ostatní dubnové výtvarné dílny budou ve znamení blížícího se jara. Můžete se
těšit třeba na malování květináčů.
V období velikonočních prázdnin, od 17.do 21. dubna, bude středisko zavřené.
Program na duben:
2.3. Velikonoční akademie
4.3. Výtvarná dílna
11.3. Výtvarná dílna
17.3. Velikonoční tvoření
za Salesiánské středisko mládeže
Jaroslava Lišková

Páté třídy s matematikou a informatikou
ZŠ Sirotkova opět otevírá v příštím školním roce 2003/2004 páté třídy se zaměřením na
výuku matematiky a informatiky. Podmínkou přijetí do této třídy je velmi dobrý prospěch a
úspěšné absolvování testu z matematiky. Do jedné třídy jsou přijímáni 24 žáci. Velmi přitažlivým
a zajímavým předmětem je informatika, kde má každý žák v učebně k dispozici svůj počítač,
připojený na Internet. Výuka matematiky je rozšířena o některá zajímavá témata a od šesté třídy
se v matematických třídách vyučuje podle učebnic pro osmiletá gymnázia. Od 7. třídy mají žáci
možnost zvolit si matematický seminář v rámci povinně volitelných předmětů. V ostatních
předmětech je výuka stejná jako v běžných pátých ročnících ZŠ, výukový program Základní
škola. Po několika letech máme potvrzeno, že vyučování v této třídě je na celkově vyšší úrovni
než v běžných třídách základní školy.
Žáci matematických tříd (a to nejen pátých) se každoročně úspěšně zúčastňují matematické olympiády, Pythagoriády
a mezinárodní matematické soutěže Klokan.
Pokud máte zájem o další rozvoj osobnosti Vašeho dítěte v odpovídajícím kolektivu vrstevníků, zašlete vyplněnou
přihlášku na adresu ZŠ Sirotkova 36, Brno 61600. Přijímací řízení se koná 23. dubna 2003 v 8.00 hod.
Přihlášky jsou k dispozici v budově naší školy na vrátnici nebo na internetové adrese www.zssirotkova.cz, kde
naleznete i další informace o současnosti školy. Informace podáme také na tel. čísle 541211945.
Dan Jedlička, zástupce ředitelky ZŠ Sirotkova

O výuce informatiky v ZŠ Sirotkova
V ZŠ Sirotkova máme dvě zcela nové počítačové učebny. Rozdíl v jejich vybavení je zanedbatelný. Liší se však
způsob, jakým je škola získala. Vybavení učebny umístěné v podkroví má škola k dispozici v rámci projektu Internet do

škol. Tato učebna disponuje celkem dvanácti počítači a laserovou síťovou tiskárnou. Ve druhé počítačové učebně, kterou
škola vybavila z vlastních prostředků, je žákům přístupných čtrnáct pracovních stanic. Počet žákovských stanic odpovídá
počtu žáků v pracovní skupině (třídy jsou pro výuku informatiky děleny na poloviny), každý žák tedy zadaný problém řeší
samostatně na svém počítači. Všechny počítače v obou učebnách jsou připojeny prostřednictvím lokální sítě nepřetržitě k
celosvětové síti Internet. Staršími počítači jsou vybaveny i všechny kabinety a všechny třídy vyšších ročníků. I tyto
počítače budou připojeny k Internetu.
Výuka je v pátém a šestém ročníku pro žáky „matematických tříd“ povinná, i když v rámci nepovinného předmětu.
Současný učební plán pro ZŠ totiž s Informatikou nepočítá. Žáci vyšších ročníků nicméně mohou informatiku navštěvovat
v rámci povinně volitelného předmětu nebo předmětu nepovinného. Všichni žáci pak mohou využívat učebny k vlastní
práci a přístupu na Internet v odpoledních hodinách pod dozorem vyučujících.
V nižších ročnících se žáci učí základy Windows a osvojí si práci se soubory a adresáři, stejně jako nejběžnější
kancelářské aplikace (textový editor, tabulkový procesor a grafický editor). Ve vyšších ročnících je náplní předmětu
především Internet. Starší žáci se učí pracovat s elektronickou poštou, vyhledávat informace a v neposlední řadě využívat
Internet k samostudiu. Aby i oni měli možnost dát o sobě vědět celému světu, seznámí se s jazykem pro tvorbu
internetových stránek – HTML a několika volně šiřitelnými editory. V hodinách volitelné informatiky se starší žáci seznámí i
se základy programování a jazyka Pascal.
Pro děti je velmi atraktivní, že mohou mít svou vlastní e-mailovou adresu, někteří žáci a kolektivy tříd mají také své
vlastní www stránky. Prohlédnout si je můžete na našich stránkách: na www.zssirotkova.cz.
Myslím, že se nám daří dosahovat cíle, který jsme si v našem pedagogickém sboru předsevzali: absolvent naší školy
se ve světě informačních technologií rozhodně neztratí.
Jan Pečenka, učitel informatiky, ZŠ Sirotkova

Mateřská škola na ulici G. Preissové

Víte, kde si hrajeme celý den a kde je každý spokojen? Přece v naší školce - Mateřské škole na ulici Gabriely
Preissové v Žabovřeskách. Přijďte se podívat!
Nepodařilo se Vám umístit Vaše dítě do školy v blízkosti Vašeho bydliště? Nevadí. Naše školka nabízí volná místa
pro Vaše děti na školní rok 2003/2004.
Budova školky je obklopena pěknou prostornou zahradou, je v blízkostí zastávky MHD a je přístupná ze všech směrů
v Žabovřeskách. V jejím okolí se nachází příměstský
les, který je často naším cílem při vycházkách s dětmi.
Školka nabízí péči o Vaše děti ve smíšených třídách, kde respektujeme zvláštnosti věkových skupin dětí. Pod
vedením zkušených učitelek rozvíjíme v dětech jejich přirozený talent a potřeby v oblasti hudební, pohybové, tělesné,
pracovní a výtvarné. Také hra na flétnu má v naší školce již čtyřletou tradici, stejně jako výtvarný a taneční kroužek.
Samozřejmostí je také výuka plavání, školy v přírodě, kulturní akce, mikulášská a vánoční slavnost, masopustní bál,
oslava Dne matek, Dne dětí. Prostě vše, co správná škola nabízet má a musí a Vaše děti u nás budou „ve správných
rukou“.

Za kolektiv mateřské školy
Božena Filková, ředitelka

Poplatek ze psů
Upozorňujeme vlastníky psů s trvalým bydlištěm v městské části BrnoŽabovřesky na termín úhrady poplatku, kterým je 31. 3. 2003. Platí se poplatek za psa
staršího šesti měsíců. Ve vícebytových domech činí roční poplatek 1.000,- Kč, v
rodinných domech 400,- Kč, osoby pobírající vdovský nebo invalidní důchod - pokud
je jediným zdrojem příjmu - platí 200,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeni vlastníci psů
užívaných k doprovázení nebo ochraně nevidomých osob, osob bezmocných a
držitelů průkazek ZTP-P. Vlastník psa, který prokáže, že má psa z útulku, je od
poplatku osvobozen po dobu 1 roku.
Splatnost poplatku, který nepřesahuje výši 400,- Kč, je 31. 3. 2003. Činí-li
poplatek více než 400,- Kč ročně, lze ho uhradit ve čtyřech stejných splátkách, a to v
termínech do 31.3., 31.5., 31.8., a 30.11.2003. Možná je jednorázová úhrada do
31.3.2003.
Poplatek lze uhradit na pokladně Úřadu MČ Brno-Žabovřesky (v přízemí budovy) každé pondělí a středu v pokladních
doninách od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Registrace každého “žabovřeského“ psa na Úřadě MČŽ (1.posch., dv.č. 14) je povinná, pes musí viditelně nosit
přidělenou známku. Plnění této povinnosti bude i nadále kontrolováno a vlastníci nepřihlášených psů i vlastníci psů sice
zaregistrovaných, avšak s neuhrazeným poplatkem, budou v souladu s vyhláškou o místních poplatcích sankcionováni.
Poplatník je povinen oznámit každou skutečnost, která má zakládá povinnost úhrady poplatku nebo upravuje jeho výši, a
to do 15 dnů od vzniku této skutečnosti. V případě odhlášení psa se přidělená známka vrací. Známka je na jiného psa
nepřenosná.
I přes všechna tato nařízení, upozornění a povinnosti Vám přejeme hodně krásných společných chvil s Vaším psím
kamarádem.
Ing. Lenka Uvarová
vedoucí finančního odboru

Nezapomeňte na vakcinaci proti vzteklině!
Vakcinace psů a koček proti vzteklině se uskuteční ve dnech 13., 14. a 15. května 2003 (út.,st.,čt.) od 14.00 do 17.00
hodin na Veterinární klinice Luční 62 v Brně-Žabovřeskách.
Cena vakcíny - 70,- Kč pro psy, 60,- Kč pro kočky.

Blokové čištění v dubnu
1. 4.
3. 4.
4 .4.
8. 4.
10. 4
15. 4.
16. 4.
17. 4.

Burianovo nám. za kapličkou, Drnovická, E. Machové, Fanderlíkova vč. okolí MŠ, J. Nečase, Nohavicova,
Pernštejná, Petřvaldská, Slezská, Dunajevského, Haasova
Bráfova mimo MHD, Čajkovského, Horákova, M. Steyskalové, Šmejkalova
Puškinova, Doležalova, Kubáánská, Jindřichova mimo MHD, Klímova, Bezejmenná, Lipská, Záhřebská, Korejská
mimo MHD
Spojovací, Chládkova vč. odstavných ploch, Zborovská (slepá část), vnitroblok Kounicova-Šelepova-TáborŠumavská-Pod Kaštany sudá i lichá, Voroněžská, Tábor mimo MHD
Plovdivská, Poznaňská, Skalky, G. Preissové, Kainarova, Foerstrova, Topolky, Mozolky
Colova, Horská, Chlubnova, Terasová, Sabinova, Fričova, Kvapilova
Bochořákova, Plevova, Sovova, Závětří, Zemkova, Zeyerova, Kozákova, Maničky, Navrátilova, Postranní
Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá, Kalabova, Kovařovicova, Blatného, Sochorova, Stránského po park.

Blokové čištění proběhne s dopravním značením.
V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí se blokové čištění komunikace neuskuteční.

Úklid chodníků a komunikací po zimě
Redakce Žabovřeského zpravodaje obdržela od občanů upozornění na nedostatky v čištění silnic a parkovišť po
zimním období, především odstranění posypů. Požádali jsme příslušný všeobecný odbor o vyjádření:
Zimní údržba je dle smlouvy o provádění čištění a zimní údržby komunikací sjednána do 31. 3. 2003. Vzhledem k
povětrnostním podmínkám bylo možno úklidové práce po zimním období zahájit počátkem desátého týdne t.r. Z chodníků,
na kterých byla prováděna zimní údržba, je v první etapě odstraňován posyp - za použití vody (pokropením chodníků
vodou je zamezeno víření prachu). Tento způsob je však pozastaven v případě nepříznivých klimatických podmínek
(mrazy). Jakmile nebezpečí mrazů pomine a nastane oteplení, v úklidových činnostech se opět pokračuje. Počínaje dne
25. 3. 2003 bude čištění místních komunikací po zimním období probíhat po jednotlivých blocí, kterých je celkem jedenáct.
Čištění by mělo být ukončeno 17. 4. 2003. Současně s úklidem místních komunikací byl měl být prováděn i úklid
komunikací ZÁKOS (Základní komunikační systém), a to firmou BKOM, a.s.
JUDr. Jana Doležalová,
vedoucí všeobecného odboru

Spalování 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.
Fyzické osoby mohou na území Městské části Brno-Žabovřesky spalovat suché rostlinné materiály 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.
JUDr. Jana Doležalová,
vedoucí všeobecného odboru

Naše jedovaté rostliny
Často vysazovaným keřem v našich zahrádkách je chvojka klášterská (Juniperus
sabina L.), která svou sytě zelenomodrou barvou svých drobných jehliček vytváří atraktivní
zákoutí zahradních skalek a parků. Tento jehličnan poléhavého vzrůstu se sukovitým
žlutohnědým kmenem vytváří tenké, hustě členěné větévky, jejichž konce při rozemnutí
nepříjemně páchnou. Vyskytuje se v jednodomé i ve dvoudomé formě. Samčí i samičí
květy jsou na zvláštních větévkách, plodem jsou šišticovité bobule o velikosti 5 - 7 mm.
Kvete v dubnu, květnu, dozrává na začátku zimy nebo i z jara příštího roku.
Ve volné přírodě se nalézá v alpinském pásu jižní Evropy jako třetihorní relikt, kde se
jí nejlépe daří na prosluněných jižních svazích. U nás se ojediněle vyskytuje v Karpatech,
kde je přísně chráněna.
Jehličí a větévky jsou prosyceny silicí, která obsahuje četné terpeny, alkoholy a
aldehydy (např. sabinol, kadien, gerianol).
Při styku s pokožkou tato silice působí tak silně dráždivě, že může vyvolat i záněty. Při
požití částí rostliny nebo i odvaru z větviček vyvolává zvracení, krvavé průjmy, záněty
ledvin, křeče a překrvení pánevní oblasti, čímž může vyvolat i potrat. Právě pro tento
účinek bývala tato rostlina v minulosti využívána, protože její abortivní účinky byly známy již

od starověku, avšak přibližně polovina těchto případů použití končila smrtí.
Dnes se chvojka klášterská využívá jen jako okrasná dřevina, a to zejména pro svou nenáročnost na půdní živiny a
dobré rozmnožovací schopnosti.
Ing. Gustav Závodský, CSc.

Muzeum města Brna zve na výstavu
V severním a západním křídle druhého patra hradu Špilberk v těchto dnech probíhá souborná výstava malíře Jánuše
Kubíčka k desátému výročí úmrtí tohoto významného představitele brněnské poválečné malby druhé poloviny 20. století.
Návštěvníci zde kromě obrazů z let 1946 až 1986 zhlédnout také výběr z bohatého celoživotního grafického díla umělce i
výběr z koláží, kterým se malíř věnoval v letech 1948-1949 a 1977.
Výstava Jánuš Kubíček je přístupná denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (prodej vstupenek do 16 hodin). Další
informace získáte na tel.č. 542 212 776 nebo na www.spilberk.cz.

Exotika v Rubínu
Chcete poznat exotické rytmy salzy, merenque a břišních tanců?
Pak jste srdečně zváni dne 5. dubna 2003 od 19.00 hodin do sálu Kulturního domu Rubín v Brně-Žabovřeskách, kde
se koná 1. společenský večer tanečního klubu MARACAIBO za účasti předních tanečních mistrů z Kuby a Turecka.
V programu vystoupí přední kubánský tanečník Mandy Valdes se svou skupinou, břišní tanečnice pod vedením Anife
Vyskočilové a další překvapení. Návštěvníci společenského večera se mohou výuky tanců osobně zúčastnit. Čeká Vás
verčer plný zábavy, exotiky a překvapení.
Srdečně zve organizátor akce firma ANZIA.
Další informace vč. prodeje vstupenek: tel.č. 732 98 13 24, 543 21 01 79, e-mail: anzia@quick.cz

Dětský folklorní soubor JÁNOŠÍČEK
hledá muzikanty do cimbálové muziky.Nástroje: housle, cimbál, basa, klarinet, zobcová flétna, akordeon, viola
Zájemci hlaste se každé pondělí od 16.00 do 19.00 hodin v sále Klubu Vojenské akademie na ul. Šumavská 4 (zadní
budova).
Další informace u pí. Kozubové, tel. č.: 545 575 184, mobil: 604 293 611
nebo u pí. Hurákové, tel.č.: 541 182 820, mobil: 604 853 801

Program kulturního domu Rubín
Makovského náměstí 3

Kinokavárna Rubín
Úterý 8. 4. 2003
začátek 19.30 hod.
Chyť mě, když to dokážeš
(USA 2002, režie: S. Spielberg, hrají: L. DiCaprio, T. Hanks, Ch. Walken a další)
Pravdivý příběh skutečného podvodníka! Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí
špičkového odborníka, ale ještě než dosáhl plnoletosti, pátrala po něm policie bezmála třiceti států a pro
agenta FBI Hauratthyho byl doslova noční můrou.
Úterý 29.04.2003
začátek 19.30 hod.
Lantana
(Němečko/Austrálie 2001, režie: R.Lawrence, hrají: G. Rush, A. LaPaglia, B. Hershey)
Detektiv pátrá po záhadné příčině smrti psychiatričky, jejíž tělo našli v lantanovém keři. Jenže netuší,

že stopy ho zavedou až do jeho vlastního soukromí. „Australský film roku.“
Informace o filmových představeních pro školy Vám rádi podáme v KD Rubín

KD Rubín
541 213 632, 541 213 704
TANČÍRNA 2003 – taneční podvečer s AJ Capellou
Pravidelně každou středu od 17.30 do 21.30 hodin.
Vstupné 45,- Kč
Předprodej: pokladna KD Rubín
1. 4. 2003 Mefisto – legendy rock- n- rollu
začátek v 19.30 hodin.
Koncert jedné z nejdéle existujících rock´n´rollových skupin.
účinkují: P. Kaplan, P. Chrastina, V. Sodoma, K. Kahovec
4. 4. 2003 Country bál
začátek v 20.00 hodin.
Hraje skupina Poutníci
taneční zábava ve stylu Divokého západu.
11. 4. 2003 Jiří Pecha – One man show: Nejsem svůj pes
Napsal B. Polívka, režie: A. Goldflam
15. 4. 2003 Ořechovské divadlo – Zvířecí divadlo
Brněnská premiéra

začátek v 19.30 hodin.

začátek v 19.30 hodin.

18. 4. 2003 Country opera
začátek v 19.30 hodin.
K tanci hrají: Taxmeni, R. Rettegy, B. Frídl, P. Kuda, Piknik a další.
Předprodej: pokladna KD Rubín, KIC – Běhounská, Wolf Music – Dvořákova, Indies - Kobližná

