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Poklidné letní dopoledne v ulici Elišky Machové. Foto Petr Suchý

Jací jsme?
Prázdniny se rychle nachýlily ke svému závěru a přichází nový školní rok 2003/2004. Věřím, že jste všichni nabrali
nových sil během horkých prázdnin a že úkoly, které na nás společně čekají, zvládneme na sto procent.
Jaké mužstvo stojí na startovní čáře, jací jsme v Žabovřeskách z pohledu statistiky?
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obyvatelstvo úhrnem
osoby se státním občanstvím

- Česká republika

obyvatelstvo podle národnosti
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Nejsilnější věkovou skupinou mužů v Žabovřeskách je 25-29 let (970) a nejsilnější ženskou skupinou je 55-59 let
(1160). Nejslabší byla skupina pětiletých (“muži“ 67, „ženy“ 94). Z celkového počtu 9.037 věřících obyvatel (muži 3622,
ženy 5415) se nejpočetnější skupina hlásí k římskokatolické církvi (celkem 7.458 osob), nejslabší zastoupení měla
starokatolická církev v ČR s celkovým počtem 6 obyvatel.
Z pohledu dosaženého vzdělání obyvatel starších patnácti let se poměr mužské a ženské populace liší - zatímco u
mužů jsou nejsilnější skupinou vysokoškolsky vzdělaní, u žen je to skupina s úplným středním vzděláním s maturitou.
Z hlediska rodinného stavu tvoří nejpočetnější skupinu ženatí a vdané (muži 5418, ženy 5477), v nejméně
zastoupené skupině se poměr mezi muži a ženami opět liší - u mužů je to kategorie ovdovělí (364), zatímco u žen je to
kategorie rozvedení (1222).
Uvedené údaje vyplývají ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo začátkem roku 2001.
Váš starosta

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 14. jednání Rady MČŽ
konaného dne 2. července 2003
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 4875/4, zahrada o vým. 408 m2
- revokovala usnesení z 11. jednání rady ve věci přechodu nájmu k bytu č. 1. Mozolky 55 a po znovuprojednání a vzetí do
- - - - úvahy veškerých okolností, zejm. ust. §3 o.z. přechod nájmu vzala na vědomí
- vzala na vědomí splnění podmínek ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu k bytu č. 11, Šumavská 30
- vzala na vědomí splnění podmínek uast. § 708 o.z. pro přechod nájmu k bytu č. 19, Kounicova 73
- vzala na vědomí splnění podmínek ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu k bytu č. 44, Voroněžská 9
- konstatovala, že nebyly splněny zákonné podmínky pro přechod nájmu k bytu č. 6, Luční 56 ze zemřelé nájemkyně na
žadatelku, která neprokázala společnou domácnost se zemřelou nájemkyní po dobu tří let
- souhlasila s ohledem na ust. § 5b nájemní smlouvy s převedením práva bydlení a práv spojených s užíváním bytu č. 21,
Voroněžská 14
- souhlasila s ohledem na ust. § 5b nájemní smlouvy s převedením práva bydlení a práv spojených s užíváním bytu č. 17,
Voroněžská 18 a se změnou osob určených nájemcem k uzavření nájemní smlouvy v případě jeho smrti
- souhlasila s ohledem na čl. VIII. nájemní smlouvy s převedením práva bydlení a práv spojených s užíváním bytu č. 25,
Pod Kaštany 5
- souhlasila s podnájmem části bytu č. 8, Chládkova 20 na dobu určitou do 30.5.2004
- souhlasila s pronájmem bytu č. 7, Spojovací 2 jako bytovou náhradou na dobu neurčitou s nájemným ve výši 893,Kč/měsíc
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Mozolky 53 na dobu určitou do 31.12.2003
- souhlasila s požádáním MČŽ o svěření pozemků v lokalitě Žabovřeské louky. Důvodem je dosažení v dané lokalitě
přehledné situace o celém území, a to jedním správcem. Zastupitelstvo města Brna v letech 1992-1994 již svěřilo
kompetenci hospodařit zde s některými pozemky v majetku města naší městské části. Rada žádá MMB o dosvěření
zbývajících pozemků ve vlastnictví města a nově nabytých pozemků do vlastnictví města včetně všech závazků k
jednotlivým pozemků (nájemní smlouvy apod., dále žádá MMB o aktualizaci vykoupených pozemků jednou za půl roku,
aby na základě předloženého seznamu mohla MČŽ požádat o svěření
- zrušila výběrové řízení na opravu vzduchotechniky v hlavním sále KD Rubín, souhlasila s opravou vzduchotechniky v
hlavním sále KD v rozsahu do 100 tis. Kč
- souhlasila s rozsahem prací zařazených do I. etapy sanace podzemí bytového domu PK 18 a PK 20 dle důvodové zprávy
a - - ukládá vedoucímu OMB zajistit I. etapu sanace v roce 203, zajistit nabídky odborných firem (INTER-STAV, FRAMA,
COOPTEL, MORAVOSTAV, OSS), zajistit přípravu II. etapy sanace v roce 2004

- souhlasila s poskytnutím dočasného ubytování žadateli na ul Bráfova 19 na dobu určitou do 31.1.2004
- souhlasila se záměrem a bere na vědomí podrobnější informace o postupu prací na záměru komplexního využití území
Svrateckého údolí
- revokovala usnesení 76. Rady MČŽ ze dne 11.9.2002, bod 2.8 z důvodu nových skutečností, které byly uvedeny v
důvodové zprávě připojené k bodu 2.6 projednávaného na 2. jednání Rady MČŽ dne 4.12.2002, zvláště s přihlédnutím k
problematickému dodatku k nájemní smlouvě kl bytu č. 7, Spojovací 12
- po zhlédnutí probíhající opravy domů Mozolky 53-57 souhlasila se změnou provedení zábradlí na balkónech navrženou
projektantem a současně souhlasila se zvýšením sjednané ceny o max. 1.500 Kč na 1 balkón u domů Mozolky
53,55,57,59,61, Poznaňská 3,20,22, Jindřichova 2,8.
(Q)

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.

Kulturní středisko Rubín
Jsem jen stará důchodkyně, ale přesto mně můj selský rozum nedá spát nad tím, KDO a CO rozhoduje o tom kam
půjdou peníze pro nutnost oprav či zvelebení našich Žabovřesk.
Již od června pracují sbíječky kolem parčíku na Makovského náměstí a současně trhají beton v „uličce“ mezi domy na
Foerstrové ul. a na Mozolkách.
Nevím proč se toto děje, ale vím, že honosný název Kulturní středisko přestal být pravdivý, ale již dlouho je zdraví či životu
nebezpečný pro stovky lidí tudy denně procházející či čekající na zastávkách MHD.
Denně vybere ÚMČ nemalé peníze od prodejců - a fajn, že tu jsou - a přitom při dešti teče shora na hlavu nejen jim,
ale i nakupujícím.
Co je však horší, že tu a tam spadne ještě zbylá kachlička neb velká část jich v rámci oprav byla odstraněna či se
ulomí kus betonu. A to nemluvím o sprayem poničeného průčelí.
Opravdu se čeká až bude někdo zraněn a občané si na tu KULTURU zvyknou?
Chlubná Alena
Foerstrova 8
616 00 Brno

Stanovisko k dopisu paní Aleny Chlubné
Vážená paní Chlubná,

pokusím se odpovědět Vám na několik otázek, které jste vznesla ve výše uvedeném článku:

- rozhodnutí, kam budou směrovány rozpočtové prostředky nejen pro zvelebení, přijímá dle zákona o obcích zvolené
zastupitelstvo obce při schalování rozpočtu. V případě naší městské části byl rozpočet pro rok 2003 schválen většinou 20
hlasů z 25 možných na II. zasedání Zastupitelstva MČŽ dne 12. 12. 2002 za velké účasti občanů Žabovřes
- nevím, zdali-li Vás těší, že Městská část Brno-Žabovřesky opravuje chodníky na Mozolkách a na Foerstrově - z Vaší
poznámky to není příliš zřejmé. Skutečnost je ovšem taková, že Rada MČŽ na svém zhasedání dne 12.3.2003 v bodě
4.2 schválila v rámci rozpočtu městské části opravy chodníků v Žabovřeskách včetně výběru provádějících firem
- opravy chodníků, ač by se měly realizovat ulici Mozolky, nemají příčinnou souvislost s provozem kulturního domu Rubín,
jehož je naše městská část provozovatelem. Staveniště je řádně zabezpečeno a denně kontrolováno naším stavebním
dozorem. Pokud si i přes zřetelné zábrany občané zkracují cestu k zastávce MHD, děje se tak na jejich osobní riziko
- co se týče padajících konstrukcí z betonových pergol a pochůzných ramp, ev. propouštění dešťové vody, máte úplnou

pravdu. V minulém čísle ŽZ jsme již občany infomrovali o nepřehledných majetkových vztazích v celém areálu
společenského střediska Rubín jako pozůstatku zbrklé privatizace. Náš stavební úřad v rámci státního stavebního
dohledu zahájil neprodleně konkrétní kroky: uvolněné části konstrukcí byly zabezpečeny na nájklady MČŽ, i když se
nejdená o majetek svěřený naší městské části. Bylo vyvoláno jednání dotčených stran, které by mělo napravit, co se
napravit dá. Ozval se i soukromý investor, který do své koncepce přestavby celého areálu zahrnul i nové využití
pochůzných ramp. Jednání jsou vzhledem k atomizaci majetkových vztahů v areálu velmi komplikovaná a jsou na úplném
počátku.
Vážená paní Chlubná, věřím, že spolu s námi budete mít trpělivost vydržet nepříjemnosti stavebních prací spojených
nejen s opravami chodníků v Žabovřeskách. Máme mnoho kladných ohlasů na proces, který byl nedávno nastartován opravy a zateplení fasád, lodžií, střech, bytových jader - když připomenu pouze to, co je vidět. Věřte nám, že se snažíme
kulturu přetopených šedivých paneláků minulých desetiletí nahrazovat kulturou novou. V neposlední řadě kulturou
mezilidských vztahů. Jsme optimisty.
Ing. Jiří Černý,
místostarosta

Bude v Bystrci „Václavák“?
V poslední době se na mne obrátilo několik občanů z Žabovřesk, ale i z Kuřimi, přilehlého Podlesí či Veverské
Bitýšky, zda jsme neustoupili ze svého stanoviska trvat na realizaci R-43 v tzv. brněnské (bystrcké) stopě, jako nezbytného
obchvatu tranzitní dopravy na VMO v Žabovřeskách a též i nejen jmenovaných obcí. Je to zřejmě m.j. i důsledkem trvalých
ataků a desinformací, které odpůrci R-43 mají možnost stále a opakovaně šířit v mediích, naposledy v Rovnosti dne
26.6.2003. Podívejme se v krátkosti na některé jejich přehnané a vzájemně si odporující demagogie. Především jde o
neadekvátní srovnávání dislokace a zátěže R-43 v Bystrci s páteřovým průtahem Prahou.
Když by někdo řekl svému lékaři například, že „má rýmu jako trám“, určitě by nepředpokládal, že pan doktor jako
nástroj pro terapii zvolí motorovou pilu. Zrovna tak, řekne-li kluk mamince, že „má hlad jako vlk“, určitě si nemyslí, že mu
maminka podstrojí ulovenou ovci. Takové řečnické přehánění má za účel vyjádřit určitou velikost problému, jehož řešení
však normálně myslící lidé očekávají že se odehraje v racionální sféře. Pan doktor nám zřejmě předepíše příslušné léky,
maminka dá dítěti přiměřenou stravu.
Otázkou zůstává, zda odpůrci R-43, při svých veřejně prezentovaných přehnaných prohlášeních jsou vůbec schopni
nějaký racionální přístup akceptovat.
Analyzujme jejich zcela vážně míněná kategorická prohlášení typu: „Nedělejte nám z Bystrce průtahem R-43
Václavák!“ (veřejné projednávání R-43 dne 19.3.2002 v Bystrci) s poukazem na úvahy o tom, že Praha neměla mít
současný průtah kolem horní části Václavského náměstí. S tím ovšem souvisí jejich do omrzení opakovaná demagogie o
tom, že R-43 „povede středem“, či „rozdělí“ Bystrc.
Ve skutečnosti bylo sídliště Bystrc realizováno na základě platných stavebních povolení kolem již hotového průtahu
R-43 s respektováním řady ochranných prvků. Následující porovnání s průtahem Prahou je více než výmluvné.

Pohled na R-43 v Brně-Bystrci jižním směrem z lávky u střediska „AKÁT“. Vlevo domy na Černého a ve skrytu i škola s
hřištěm na Laštůvkově ulici

Pohled na magistrálu v Legerově ulici v Praze (jednosměrný příjezd od D1 k Národnímu museu)

Hotový průtah R-43 v Brně-Bystrci jižním směrem. Vpravo domy směrem k Šťouračově ulici
Každý soudný člověk musí uznat, že srovnání R-43 s průtahem centrem Prahy („Václavákem“) je co do všech atributů
zcela absurdní. Nejbližší obytné domy jsou vzdáleny od tělesa R-43 minimálně 100 m, okolí je bohatě osazeno valy se
vzrostlou zelení. Na druhé straně je však nutno vědět, že trasa R-43 na obzoru následujícího obrázku vede do prostoru,
kde se na státních pozemcích trasy R-43 nacházejí chaty nejagresivnějších odpůrců (Jana Pálková).

Hotový průtah R-43 v Brně-Bystrci severním směrem. Vpravo domy na Větrné ulici (min. 100 m od R-43)

Pokračování magistrály v Praze směrem za Národní museum na Václavském náměstí
Než by odpůrci vystavěli v zeleni kolem R-43 takové domy, a byl by na ní takový provoz, jako na obrázcích z Prahy,
uplynulo by asi ve Svratce velmi mnoho vody. Odpůrci však hrozí další demagogií. Prý pojede po R-43 až 30 tisíc aut
denně. Zde by si měli vzájemně sjednotit svá stanoviska. V jednom z jejich článků je totiž m.j. uvedeno (NN č.3/2002), že
tam pojede pouze 9 tisíc aut denně a to prý nestačí pro ekonomické zdůvodnění této stavby. Někteří významní
představitelé Bystrce dokonce tvrdí, že tam nepojede nic. Tak jak to tedy bude doopravdy? A kudy těch 30 tisíc aut denně
navíc (podle Ing.arch.K.Bystřičana až 40 tisíc) pojede, když R-43 nebude? Jednoznačně po VMO v Žabovřeskách, což by
bylo důsledkem tzv. „nulové varianty“, neustále propagované odpůrci R-43, kteří však vždy mluví jen tak, jak se jim to hodí.
Například starostce Nového Lískovce (který byl od enormní dopravní zátěže osvobozen díky realizaci tunelů, jejichž
výstavbu jsem osobně jako zastupitel a předseda dopravní komise města Brna v letech 1990-94 významně prosazoval)
paní Janě Drápalové se nás nedávno (při jí se hodící příležitosti) natolik „zželelo“, že se v Rovnosti dne 1.2.2003 nechala
slyšet: „I k okolí Svratky je potřeba přistupovat citlivě, ne tam dostat další stovky a tisíce aut“. Přesto jí nebylo následně
stydno se spolu s odpůrcem Martinem Anderem z Hnutí Duha (které se m.j. opět chystá viset na Šumavě na stromech –
LN 5.8.2003) silně angažovat právě za „nulovou variantu“ s přírůstkem až oněch 30 tisíc aut denně přes Žabovřesky
(Zelení: R-43 nepatří do územního plánu Brna. In: ROVNOST, 26.6.2003). Z úst těchto fanatických odpůrců R-43, autorů a
propagátorů „nulové varianty“ musí celá tato demagogie (včetně srovnávání s „Václavákem“) znít občanům, trpících
hlukem a dusících se kolem nešetrného průtahu VMO Žabovřeskami (bezprostředně mezi dvěma školami a MŠ), proti
čemuž je R-43 v Bystrci pouhou „procházkou růžovým sadem“ (viz uvedené obrázky), jako bezohledný výsměch.
Znovu se dovolávám toho: Přenechme konečně řešení R-43 a VMO odborníkům (projektantům, ekonomům, ale i
skutečně odborným ekologům) a fanatičtí ekologisté ať si v poklidu visí na šumavských stromech (pokud jsou jejich).
Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.,
předseda komise dopravy

Výbor pro VMO
Jak byla již veřejnost informována ve zprávě ze Zastupitelstva v Žabovřeském zpravodaji, ustanovilo Zastupitelstvo
městské části Brno-Žabovřesky (ZMČBŽ) výbor pro Velký městský okruh (VMO). Učinilo tak v návaznosti na již v
předcházejícím Zastupitelstvu fungující průřezovou komisi pro VMO, která byla poradním orgánem Rady městské části a
Zastupitelstva pro důležitá jednání, týkající se úředních řízení ve věci pokračování vedení VMO naší městskou částí v
návaznosti na tzv. tunely Dobrovského a na Svitavskou radiálu. Tato průřezová komise byla tehdy sestavena z předsedů
jednotlivých komisí Rady MČ. Závažnost problematiky si nyní vyžádala zmíněné ustanovení Výboru Zastupitelstva MČŽ
pro VMO, do kterého byli zvoleni:
Předseda: Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.
Místopředseda: Ing.Jan Beyer
Členové: Mgr.Vít Cvrček
Ing.Miloslav Fiala
Mgr.Filip Leder
Ing.Václav Vébr
Ing.Gustav Závodský, CSc.
Tajemníkem výboru je vedoucí stavebního úřadu MČŽ Ing.arch.Václav Havlík.
Ustavující schůze výboru se konala dne 26.6.2003. Bylo konstatováno, že ačkoliv je výbor pro VMO vázán
předcházejícími usneseními Zastupitelstva MČŽ, má stále otevřenou velmi širokou platformu pro řešení problémů. Za
velmi důležitou informaci pro veřejnost je nutno považovat skutečnost, že žádný z našich kompetentních orgánů nikdy
neschválil, aby pro VMO v Žabovřeskách byly použity nějaké upravené hodnoty hladiny hluku oproti závazným normám,
naopak byla proti takovým případným snahám preventivně písemně uplatněna zamítavá stanoviska.
Činnost Výboru pro VMO bude směrována především do oblasti posouzení konečných návrhů křižovatky
Žabovřeská-Hradecká se vstupem do tunelů Dobrovského se zakomponováním všech důležitých prvků pro ochranu
životního prostředí jak během výstavby, tak v konečném výsledku. Dále půjde o ochranu části komunikace Hradecká k
nově budované MÚK1 Hradecká-Královopolská. Nelze dále pominout ochranu VMO mezi Luční-Zborovskou a MÚK
Bráfova. Společně s komisí dopravy se výbor pro VMO bude zabývat i zlepšením nevyhovujícího napojení Žabovřesk na
VMO v samotné MÚK Bráfova a projekty další návaznosti směrem k Pisárkám.
Členové výboru nyní studují všechny doposud předložené a závazné materiály, týkající se VMO v Žabovřeskách a
na příští i další zasedání budou pozváni zástupci občanských iniciativ (Ing. Procházka z Voroněžské ulice), ale výbor pro
VMO počítá i se zástupci dalších zainteresovaných skupin. Tito nechť se v nejbližší době přihlásí u tajemníka výboru pro
VMO2, aby mohli být řádně zvání. Následně předpokládáme i úzkou spolupráci s ředitelstvími VMO dotčených škol, tj.
Základní školy na nám.Svornosti a Mateřské školy na Zborovské ulici a Klasického gymnasia na ulici Plovdivská.
Výbor pro VMO se dále bude zabývat širšími dopravními vztahy kolem VMO nejen v Žabovřeskách a bude vyvíjet
nezbytný tlak na městské i krajské orgány k urychlené a bezpodmínečné realizaci rychlostní komunikace R-43 v prostoru
Kuřim-Troubsko. Této problematice bude nadále věnována samostatná pozornost.
Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.
1) Mimoúrovňová křižovatka
2) Úřad MČ Brno, Žabovřesky, Horova 28, vedoucí
Stavebního úřadu Ing.arch.V.Havlík,
tel.: 549 523 570

S Černým delfínem i o víkendech
Vážení rodiče, začátkem nového školního roku Vám chceme nabídnout nové informace o činnosti našeho turistického
oddílu Černý delfín při 17. PS Tažní ptáci. Působíme již mnoho let v oblasti Žabovřesk; do oddílu chodily a chodí děti z

několika okolních škol - Sirotkova, Jana Babáka, nám.Svornosti, nám.Míru; další děti dojíždějí i z jiných částí města.
Věkové rozmezí je od osmi do patnácti let, přijímáme chlapce i dívky.
V tomto školním roce budou probíhat naše pravidelné oddílové schůzky již tradičně každou středu od 16 do 18 hodin
v klubovně v ulici Chlupova 1 (nedaleko zastávky MHD Klusáčkova). První informační schůzka bude již 3. září,další
zájemci však mohou přijít kteroukoliv středu během celého školního roku.
Mimo této pravidelné činnosti připravujeme pro děti i víkendové akce - nejbližší „víkendovka“ se uskuteční 19. - 21.9.
pod stany - pravděpodobně v údolí řeky Jihlavky. V říjnu pak strávíme podzimní prázdniny (24.-29.10.) na turistické
základně v Heralticích. Letos zavádíme novinku - účast na našich akcích umožníme i pro nečleny oddílu - mohou tak s
námi jet i děti, které jsou v týdnu časově vytížené a nemohou navštěvovat oddílové schůzky, nebo děti, které si nejprve
chtějí zkusit, jestli by se jim naše akce líbily. Pokud se těmto dětem oddílová činnost zalíbí, mohou se stát našimi členy registrační příspěvek činí 250,- Kč na celý rok, činnost je pojištěna a vedou ji proškolení a zodpovědní vedoucí s
mnohaletou praxí (oddíl má za sebou 16 let nepřetržité činnosti).
Pokud Vás naše informace zaujaly, můžete nás kontaktovat na E-mailu matyasm@email.cz, mobilu 602 570640,
nebo přes naše webové stránky http://pstp.jmpionyr.cz. Tamtéž naleznete i mnoho dalších informací o naší dosavadní
oddílové činnosti i letních táborech.
Na společné akce se těší
Milan a Iva Matyášovi
vedoucí oddílu

Blokové čištění
V měsíci září se v Žabovřeskách opět uskuteční blokové čištění komunikací. Přesný harmonogram byl zveřejněn v
minulém čísle ŽZ, zveřejňován je rovněž na úřední desce před radnicí, ve vývěsních skříňkách a na internetu na
www.brno.cz/zabovresky pod heslem "úřední deska" v krátkodobých zprávách.
-Fiš-

V Žabovřeskách bude „Pomerančový den“
Demence je závažný celosvětový problém, který se prohlubuje v důsledku stárnutí populace a nevyhýbá se ani
našemu kraji. Otázkou demencí, t.j. diagnostikou, léčbou, zkvalitněním péče, pomocí při prosazování zájmů a práv lidí s
demencí a jejich rodinných pečovatelů, vzděláváním profesionálů a laiků a také šířením informací o této nemoci se zabývá
Česká alzheimerovská společnost (ČALS)., která vznikla jako občanské sdružení v roce 1997.
V Brně nabízí již pátým rokem pomoc demencí postiženým občanům a jejich rodinným příslušníkům pobočka ČALS
při Diakonii Českobratrské církve evangelické. Na telefonu 541 248 401 funguje ve všední dny od 8 do 16 hodin
poradenská linka. Sídlo pobočky ČALS se nachází na adrese Diakonice ČCE - středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00
Brno, tel. i fax 549 242 279, email: brno@diakoniecce.cz.
Akcemi určenými pro širokou veřejnost je „Pomerančový den“ spojený se sbírkou, která se koná vždy na podzim,
kdy si 21. září připomínáme Mezinárodní den Alzeimerovy choroby. Dne 18. září 2003 se Pomerančový den uskuteční v
Brně. Místem konání v Žabovřeskách bude Makovského náměstí před KD Rubín.
Eliška Soběslavská
ředitelka Diakonie ČCE-střediska v Brně

Decennium Klasického gymnasia

Dne 1. září t.r. uplyne 10 let od vzniku žabovřeského gymnázia.
Slavnostního otevření školy se zúčastnil tehdejší ministr školství Prof. PhDr.
Petr Piťha, CSc. a jeho projev byl uveřejněn v Žabovřeském zpravodaji. Jeho
návštěva znamenala pro nás velký závazek – obstát mezi stávajícími gymnázii
s tradicí, prosadit se mezi nimi, naplnit samostatně vytvořený učební plán,
splnit svá předsevzetí. A nyní přichází chvíle k zamyšlení nad výsledky práce
pedagogů i studentů, krásné, ale často náročné práce s mladými lidmi.
Studenti a absolventi si jubileum školy připomenou vlastním programem
dne 10.10. v 10 hodin v kulturním domě Rubín. Odpoledne pozveme rodiče a
žabovřeskou veřejnost do prostor Klasického gymnasia, kde vernisáží ve 14,30
hod. zahájíme výstavu o historii školy a ukážeme zájemcům výtvarné práce
studentů. Se zajímavými hudebními, dramaticko-recitačními čísly programu
strávíme odpoledne a vzpomínkový večer s diskotékou v Rubínu, který bude
patřit jenom studentům, absolventům a profesorům, uzavře první den oslav.
V sobotu 11.10. v 10 hodin se bude konat v aule Právnické fakulty
slavnostní shromáždění za přítomnosti brněnských celebrit pro rodiče a
příznivce školy. Je třeba nejenom zhodnotit práci pedagogického týmu, ale
Tehdejší ministr školství, mládeže a
poděkovat všem, kteří stáli u zrodu Klasického gymnasia a pomohli mu v
tělovýchovy Petr Piťha při slavnostním rozjezdu, těm, kteří byli ochotni řešit spolu s vedením gymnázia všechny
otevření Klasického gymnasia
problémy a v pravou chvíli podali pomocnou ruku. V programu se představí
nejlepší z nejlepších mladých umělců z řad absolventů a studentů Klasického gymnasia.
O životě školy se nejvíce dozvíte z jubilejní ročenky, kterou budeme nabízet zájemcům.
Zveme všechny Žabovřešťany, kteří mají o naší práci zájem, rodiče a příznivce, obzvlášť naše představitele obce zastupitele MČŽ, aby spolu s námi bilancovali naši práci za období, v němž se zrodil nový typ státního osmiletého
gymnázia, který je svým zaměřením na klasické jazyky stále jediný v České republice.

Studenti Klasického gymnasia v átriu školy.
PhDr. Ilja Doležalová, ředitelka školy

Hodně štěstí školáci, vítáme Vás, prvňáčci!
Prázdniny jsou za námi a naše školáky čekají více či méně milované
školní lavice. Nebuďte smutní, milí školáci, vracíte se sice k učení a
povinostem, ale i ke společným zážitkům s kamarády a věřte, že právě na ty
budete jednou vzpomínat moc rádi. Přejeme Vám hodně úspěchů ve školním
zápolení, vstřícné učitele a dobrou vůli zdárně proplout školou k dalším
prázdninám.
Naše pozornost se vždy začátkem září obrací především k novým
prvňáčkům, pro které je 1. září výzmaným životním předělem. Milí prvňáčkové,
vykročte šťastně škole vstříc, a že opravdu není čeho se bát, o tom Vás jistě
přesvědčí Váš o rok starší spolužák Vojtěch Harašta ze ZŠ Sirotkova, kterého
jsme v posledním dni minulého školního roku “přepadli“ před školou a zeptali
se na dojmy z právě absolvované první třídy:
Vojto, máš za sebou první třídu, kterou jsi zvládl skvěle a čekají tě tvoje
první prázdniny. Kam se chystáš?
S babičkou na chatu u Ořechova, potom na příměstský tábor do brněnské
zoologické zahrady a nakonec k moři do Chorvatska.
Co bys vzkázal budoucím prvňáčkům, kteří se do školy jistě těší, ale
možná se trošku i bojí?
Ať se vůbec nebojí, ve škole je to dobré, hodně legrace o přestávkách a učení
bylo docela lehké.
Takže do mateřské školky už by ses nechtěl vrátit?
To ne, ve škole je to lepší.
A co bys popřál budoucím prvňáčkům?
No přece hodně jedniček!
Děkuji Vojto, užij si prázdnin a blahopřeji ke krásnému vysvědčení. (Že měl Vojta Harašta od shora až dolů samé
jedničky, jistě není třeba dodávat).
Iveta Fišerová

Basketbal Žabovřesky
pořádá nábor chlapců - ročník narození 1991-93 do oddílu basketbalu.
Tréninky budou probíhat dvakrát týdně pod vedením zkušených trenérů mládeže. Všechny zájemce a jejich rodiče
zveme do sportovní haly Rosnička , Horákova /7, Brno-Žabovřesky v násleujících termínech:
1. termín 8. 9 .2003, 2. termín 9. 9. 2003 vždy od 18.30 do 19.30 hodin. S sebou si vezměte zájem o basketbal,
sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Bližší informace: Ing. Petr Hájek, předseda oddílu, tel.č. 603 463 254, e-mail: petr@hajci.cz

Představení brněnského skautingu veřejnosti
aneb Den pro všechny děti i dospělé
Sobota 13. září 2003 od 10.00 do 16.00 hodin v LUŽÁNKÁCH
Soutěže, zkoušky, zajímavosti, doprovodný program na pódiu.
Přijďte se podívat a pobavit se.

Seniorklub informuje
Motto: „Starosti a vzteky si předáváme jako štafetu, předávejme si i dobrou náladu a pochopení“.
Ve čtvrtek 4. září v 9.30 hodin v KD Rubín je připraveno pokračování cyklu přednášek Jaroslavy Vrbické o
pozoruhodnostech našeho města.
Ve čtvrtek 18. září v 9.30 hodin tamtéž pohovoří doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc., primář neurochirurgie
nemocnice U Sv. Anny na téma mozkové nádory.
K hojné účasti za výbor klubu zve
Květoslava Sekničková

Česká spořitelna se vrací
Vážení občané,
v návaznosti na rekonstrukci bytové části objektu měla být provedena v létě minulého roku také rekonstrukce prostor
užívaných pobočkou České spořitelny. Srpnové povodně v Čechách však přinutily Českou spořitelnu změnit priority v
opravách a rekonstrukcích jejích obchodních míst. Přesto však bylo nutné pobočku z technických důvodů v říjnu loňského
roku dočasně přestěhovat do ul. Jánské. Po více než 10 měsících se letos v září vrací Česká spořitelna do svých
původních prostor.
Během rekonstrukce se podařilo pobočku České spořitelny od základů zmodernizovat, rozšířit prostor bankovní haly
a zlepšit zázemí pro zaměstnance.
Na pobočce bude klientům k dispozici šest poradců a dva pokladníci. Rozšiřuje se i nabídka úvěrových produktů,
hypoték, stavebního spoření, kapitálového pojištění i finančního investování. Nové řešení pobočky klientům umožní
bezbariérový přístup k poradcům, obsluhu vsedě na jednotlivých pracovištích a rychlejší odbavení hotovostních operací.
Uživatelé platebních karet jistě ocení i zvýšení bezpečnosti umístěním bankomatu v samoobslužné zóně pobočky.
Pobočka se k Vám vrací obměněna a naši zaměstnanci vidí svůj hlavní cíl v kvalitních službách - v poradenství a
výběru nejvhodnějších produktů pro každého z Vás.
V současné době v pobočce probíhají dokončovací práce a počátkem září zahájíme provoz.
Pobočka pro Vás bude otevřena:
pondělí

9.00 – 12.30

13.30 – 17.00

úterý

9.00 – 12.30

středa

9.00 – 12.30

13.30 – 17.00

čtvrtek

9.00 – 12.30

13.30 – 15.00

pátek

9.00 – 12.30

13.30 – 16.00

Věřím, že s našimi službami budete v novém, moderním prostředí spokojeni a budete nás rádi navštěvovat.
Těšíme se na Vás.
Ing. Václav Zeman
ředitel pobočky

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
Abychom co nejvíce zjednodušili zápis do kroužků v roce 2003/4, rozhodli jsme se zorganizovat ho následovně:
Dne 8. září od 14.00 do 21.00 hodin začne zápis do všech kroužků, s výjimkou hudebních a Klubu maminek. V
dalších dnech bude probíhat zápis od 14.00 do 19.00 hodin.
Dne 22. září od 14.00 do 21.00 hodin bude zápis do hudebních kroužků. Děti, které chodily loni a chtějí pokračovat,
budou mít dočasně rezervováno místo u svých učitelů. Budou volná místa i pro nové zájemce.
V týdnu od 20. do 24. října bude probíhat zápis do Klubu maminek. Maminky s malými dětmi mohou navštěvovat
aktivity Klubu maminek již od 8.9., kde se seznámí s aktivitami, vedoucími, programem a domluví si skupinu, do níž budou
patřit.
Nabídku kroužků se dozvíte začátkem září ve středisku, nebo průběžně na webových stránkách www.brno.sdb.cz .
Abychom urychlili zápis, máme letos nový program, který umožňuje zapisovat na více počítačích (loni byly jen dva). Přesto
bude lepší, přijdete-li k zápisu s konkrétní představou, o jaký kroužek a v jakém termínu máte zájem. Tak jako loni se platí
při zápisu. Program je nastaven tak, že pokud zaregistrovaný kroužek nezaplatíte do 24 hodin od zápisu, automaticky se
vymaže, a uvolní místo dalším dětem. Ceny budou podobné jako loni, nejčastěji v rozmezí 500 – 1000 Kč za rok.
Zájmové kroužky začnou v pondělí 15. září, pokud nebude při zápisu stanoveno jinak.
V sobotu 13. 9. bude ve středisku zahajovací turnaj Brněnské Salesiánské Volejbalové Ligy. Tato akce je
dotována Statutárním městem Brnem a je zahájení nové sezóny našich volejbalistů.
V neděli 14. 9. v 15.00 hodin bude v sále pod kostelem divadelní představení Honza a čaroděj. Zahrají vám ho
mladí divadelníci ze střediska. Při té příležitosti budou vystaveny fotografie a výtvory dětí z letošních táborů.
Těšíme se na nový školní rok. Děkujeme všem, kdo nás podporují, kdo nám pomáhají a nebo jen fandí. Všechno co
děláme, chceme dělat pro dobro dětí a mládeže, tak jak to dělal zakladatel salesiánů Jan Bosco. Věříme, že i tento rok
přinese něco nového, a že společně uděláme další krok kupředu v úsilí o štěstí a dobro těch, na kterých nám tolik záleží.
Zvláštní poděkování patří salesiánu Vladimíru Kopřivovi, který po čtyřech letech obětavé práce v salesiánském
středisku mládeže odchází do Fryštáku u Holešova, aby i tam uplatnil své schopnosti k prospěchu mládeže.
Za salesiánské středisko
Jaroslava Lišková a Martin Hobza

Collegium pro vita creante, o.s.
připravilo pro Vás a Vaše děti na školní rok 2003/2004 tyto umělecké kluby:
I. Hudební kluby
Pidipištík – hudební přípravka pro děti od 4 let(rytmus, intonace, flétnička)
vede Kateřina Schwarzová (tel. 605 946 180)
Píšťalky – hudební klub pro děti od 5 let (2. ročník přípravky)
vede Kateřina Schwarzová (tel. 605 946 180)
Minipištík – hudební klub pro děti od 6 let (2. ročník přípravky)
vede Petra Walsbergerová (tel. 777 576 449)
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)
Hudbíci – hudební klub pro děti od 9 let (individuální nástrojová příprava je podmínkou)
vedou Božena Sviráková–Hlaváčková (tel. 603 782 035) a Šárka Vlachová (tel. 541 260 335)
Fouklata – nejen (ale především) hudební klub pro starší školní děti (od 11 let)
vede Zuzana Poláčková–Marečková (tel. 545 210 617)
Cena hudebních klubů: 850,- Kč/pololetí.
II. Taneční kluby (výrazový tanec)
Sedmikrásky – taneční přípravka pro děti od 4 let do 6 let (pro nové zájemce)
Pampelišky – klub výrazového tance pro děti od 5 let (mající za sebou přípravku)
Větřice – klub výrazového tance pro děti od 8 let

Křepčice – klub výrazového tance pro děti od 10 let
Kluby vede Dagmar Augustová (tel. 721 383 735), žákyně Dagmar Nejedlé
Cena tanečních klubů: 750,- Kč/pololetí.
III. Výtvarné a rukodělné kluby
Patlík
– výtvarný klub zaměřený na malbu pro děti od 6 let
vede Soňa Prudíková (tel. 607 500 407)
Pestřenka – výtvarný klub s pestrou náplní (různé výtvarné techniky, hry) pro děti od 7 let
vede Lenka Sazečková (tel. 541 213 472)
Barvík
– inspirativní výtvarný klub pro děti od 10 let
vedou Zuzana Prudíková (tel. 737 371 749) a Monika Kučerová (tel. 732 204 393)
Textýlek – rukodělné tvoření pro dívky od 8 let (háčkování, náramky, batika, korálky…)
vede Lucie Šperková (tel. 728 242 968)
Cena výtvarných klubů (Patlík, Pestřenka a Barvík): 650 Kč / pololetí
Cena Textýlku: 40,- Kč/setkání.
IV. Nabídka pro dospělé
Jóga – večerní cvičení pro zdraví
vedou Eliška Škvařilová (tel. 541 222 762) a Lucie Wimětalová (tel. 541 249 180)
Cena: 450,- Kč/pololetí; studenti a důchodci 400,- Kč/pololetí.
Musica Piffera – klub pro milovníky staré hudby a sborového zpěvu
vede Edgar Mojdl (tel. 541 260 342)
Cena: 250,- Kč/pololetí.
Táčky – večerní klub rukodělných prací
Měsíční kursy na témata: Patchwork, modrotisk, skleněná mozaika, pletení košíků, tvoření z hlíny…
vede Jana Grmelová (tel. 605 352 020)
Cena: 300,- až 400,- Kč/kurs.
Zpívání s Katkou – pondělní večerní setkávání písničkou
vede Kateřina Schwarzová (tel. 605 946 180)
Cena: dobrovolný příspěvek
V. Individuální nástrojová výuka
Zobcová flétna – sopránová i altová
vyučují: Iveta Kundrátová, Martina Mikušková, Božena Sviráková–Hlaváčková, Petra Walsbergerová
Klavír
vyučuje: Šárka Pálková
Kytara
vyučuje: Veronika Váňová
Cena: 1700,- Kč/pololetí (pro členy hudebních klubů sleva 100,- Kč)
Přihlášky a informace: Martina Mikušková (tel. 549 251 309)
Veškeré dotazy zodpoví jednotliví vyučující nebo Marie Pavoničová (tel. 736 259 701, popř. 541 224 554)
Zápis: 2. 9. a 3. 9. 2003 (Út a St) v 15.00–18.00 hodin v sídle Collegia na Vrázově 17b, Brno – Žabovřesky.

Centrum volného času Jabloňka,
Kroftova 64, 616 00 Brno, tel.: 549 216 248
Nabídka kroužků na školní rok 2003/2004:
Keramika
pro děti do 5. tř. (600,-) Po-Čt 15-16.30 h.
školky (30,-/dítě za hodinu) Po 9-10 a 10.15-11.15 h.
starší děti a dospělé (1000,-) Po-Čt 17-18.30 a19-21 h.

maminky a děti (350,-) St 13-14.30 h.
Hra na flétnu
individuální (500,-) Po 12.30-15, 18-19 h., Čt 12.30-14 h.
skupinky (250,-) Po 15-16 h., Čt 14-15 h.
Kuchtíci a kuchtičky
veselé vaření pro děti od 3. třídy. Po 16.30-18 h.
Šikovné tlapky
tvořivý kroužek plný nápadů- od 2. Tř.
(vyšívání, batika, práce s přírodními materiály, vlna …) bude upřesněno.
Kytička
pěstitelský kroužek pro děti od 3. Třídy Čt 15.30-17 h.
Němčina, angličtina
- děti, dospělí- bude upřesněno
Výtvarný
děti-předškolní (500,-) Út 13.30-15 h.
děti-školní (500,-) Po 15-16.30 h.
dospělí (1 400,-) St 17-21 h.
Šafrán
kroužek výtvarně přírodovědný (500,-) Út 15.30-17 h.
Nitka
kroužek textilní tvorby pro děti od 3. tř. (500,-) Čt 14.30-16 h.
Maminky a děti (250,-) Po 13-14.30, St 13.30-15 h.

Nové rekordy v areálu hřiště Plovdivská
Měsíce duben a květen patřily v letošním roce v areálu hřiště Plovdivská kromě tradičních fotbalových soutěží a
turnajů také atletickým disciplínám. Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let soutěží v celkem 14 vypsaných atletických
testových disciplínách. V každé disciplíně jsou dlouhodobě vedeny rekordy a nejlepší výkony ve všech věkových
kategoriích. Řada rekordů žabovřeských dětí má vysokou úroveň.
Například vypsaná atletická disciplína skok do dálky z místa vyvrcholí velkým finále. Dne 7. června 2003 se uskuteční
tradiční Jarní slavnost v Žabovřeskách. V rámci této Jarní slavnosti proběhne odpoledne od 14,00 hodin také řada
sportovních a zábavných soutěží pro všechny děti a mládež ve všech věkových kategoriích. Jednou z těchto soutěží pro
všechny je také skok do dálky z místa. Před dvěma lety se soutěží zúčastnilo 732 dětí a mládeže.
V areálu hřiště Plovdivská vytvořily děti a mládež od začátku tohoto roku celkem 23 rekordů ve fotbalových,
atletických a cyklistických disciplínách. K 1. 5. 2003 je počet rekordů dětí a mládeže ve všech věkových kategoriích již 415.
Odkop ze země pravou nohou – rekordní listina
– rekordy a nejlepší výkony ve všech věkových kategoriích (1 z 27 vypsaných disciplín)
(ve sloupci Věk je vždy uveden věk sportovce, ve kterém uvedeného rekordu dosáhl, za jménem v závorce je rok
narození).
Věk

Věk

Věk

Věk

22

Spěšný(78) 61m

15

Jánoš (85) 48 m

10

Machala (91) 22 m

12

Neumannová (89) 16,5 m

16

Příhoda (84) 64 m

13

Chvátal (87) 35 m

16

Hejdušková (85) 31 m

12

Ondráčková (89) 17,5 m

15

Sedlák (85) 59 m

12

Král (88) 41,5 m

14

Nováková (89) 25,5 m

10

Fraňková (90) 14 m

15

Fic (85) 49 m

11

Bednář (90) 24 m

13

Langrová (88) 23 m

6

Mihulicová (95) 10 m

Michael Svoboda, autor projektu

Poděkování Knihovny Jiřího Mahena
Úřad městské části Brno – Žabovřesky poskytl Knihovně Jiřího Mahena na
nákup knihovních fondů pro pobočku KJM
na Mozolkách 52 finanční dar v hodnotě 6 000,- Kč.
Vedení KJM srdečně děkuje.

Poprvé do školy - poprvé do knihovny
projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Duchoně
V průběhu září bude zdarma registrace pro prvňáčky na všech provozech Knihovny Jiřího Mahena.
Ve čtvrtek 4. září 2003 od 13 do 18 hodin
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
- zábavným programem v atriu ústřední knihovny na Kobližné
provázejí herci z divadla Polárka. Pasovat budou knihovnice, moderátoři rádia Proglas a v 15.30 primátor města Brna!
Poprvé do knihovny v celém Brně
ve čtvrtek 4. září 2003 od 13 do 18 hodin
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
na pobočkách Vondrákova 15, Libušina tř. 27, Jírova 2, Haškova 4
v úterý 30. září 2003 v 16.30 hodin
Mámo, táto, naučte mě číst!
- přednáška psychologa Václava Mertina pro rodiče o tom, co dětem přinese dovednost čtení, na co se mají zaměřit při
rozvoji čtenářských návyků dětí, o výchově ke čtenářství apod.
Ústřední knihovna, Kobližná 4, hudební klubovna, 3. NP
Pro děti, které rodiče vezmou s sebou, je od 16.30 připraven program Kamarádka knížka
- seznámení s knihovnou, předčítání, písničky, pohádky a soutěže. Už se na vás těší knihovnice z Dětské knihovny!
Ústřední knihovna, Kobližná 4, dětská klubovna, 3. NP
4.-30. září 2003
Vladimír Smrčka nejen DĚTEM (7) – výstava hraček, loutek, ilustrací a scénografie v atriu ústřední knihovny na Kobližné
4
Projekt je realizován za finanční podpory MK ČR a JM kraje.
Žabovřeská pobočka Knihovny Jiřího Mahena se nachází na ulici Mozolky 52, otevírací doba je pondělí a středa
od 13.00 do 18.00 hodin., v úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin.

ZOO zve veřejnost na oslavy 50. výročí
Oslavy 50. výročí ZOO Brno se na Mniší hoře uskuteční v sobotu 30. srpna 2003. Účastní se jich hosté z jiných
zahrad, adoptivní rodiče a sponzoři, ale také široká veřejnost. Po celý den budou v areálu zahrady probíhat dětské
soutěže, děti si také budou moci u pavilonu exotických ptáků zaskotačit na lanové opičí dráze. Na prostranství před
Tropickým královstvím rozvinou své stánky kováři a další řemeslníci, kteří předvedou tradiční výrobu keramiky, hraček a
svíček.
V 10 hodin začíná program na pódiu U Velblouda, kde ministr životního prostředí Libor Ambrozek pokřtí medvídka
Haribo a poté zazpívají zpěváci Martin a Markéta z Prahy. V 15 hodin otevře primátor Brna Petr Duchoň novou expozici
bobrů kanadských. Poblíž bobřince bude též zpřístupněna replika srubu Indiánů kmena Hajda, sloužící jako informační
centrum. Nato zahraje a zatančí skupina Sapazi, zabývající se indiánským folklorem. V 16 hodin začíná zábavný program
na prostranství před pavilonem Tygří skály. Vystoupí taneční divadlo Mimi Fortunae, taneční countryskupina la Quardilla a

C+W kapela Kaskadéři. Oslavy zakončí v 21.30 hodin noční prohlídka nasvícené zoo.
Neděle 31. srpna pak ponese název Rozloučení s prázdninami. Rádio Kiss Hády uspořádá dopolední soutěž pro děti
Hadí den a odpoledne bude od 14 hodin koncertovat skupina Poutníci.
Padesát let svého trvání si již zahrada připomíná expozicí v budově Stálé akvarijní výstavy, která v centru Brna na
Radnické ul. č. 6 potrvá do konce roku. Expozice je umístěna v sále v přízemí domu a v jeho gotickém sklepení. Na 29
posterech přibližuje minulost, současnost i budoucnost zoo. Vystaveny jsou též architektonické modely budoucích
pavilonů.
Eduard Stuchlík
Vážení přátelé,
zveme Vás na přehledný seminář na téma

Děti ze zkumavky
- současné možnosti léčby neplodnosti
který se bude konat dne 2. 10. 2003 v 18.30 hodin v kulturním domě Rubín,
Makovského nám.3, Brno – Žabovřesky.
Přednášet bude Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., přednosta kliniky a vedoucí centra asistované reprodukce s
kolektivem.
Kontakt na nás:
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
Centrum asistované reprodukce CAR 01
Obilní trh 11, 625 00 Brno, www.ivfbrno. cz
Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy týkající se této problematiky.
Vstup zdarma, těšíme se na Vaši návštěvu.

Program kulturního domu Rubín
Makovského nám. 3, Brno – Žabovřesky
tel. 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz

Kinokavárna Rubín - v měsíci září se nehraje

KD Rubín
tel. 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz
17. 9. 2003 Divadelní společnost „Háta“ Olgy Želenské – „Na správné adrese“ Začátek v 19.30 hodin
francouzská komedie Marca Camolettiho o tom, že nestačí pouze
podat si inzerát a přijít na správnou adresu.
účinkují: V.Čech, L.Zedníčková, A.Gondíková, D.Rous, O.Želenská,
M.Zounar, V.Jeníková a další.
23. 9. 2003 Křeslo pro hosta…
Začátek v 19.30 hodin
moderátor Luboš Xaver Veselý a jeho host v pořadu plném
povídání, legrace, vzpomínek, historek a kapek životné moudrosti.
Součástí besedy jsou rovněž dotazy z publika a autogramiáda…
…tentokrát herečka Věra Galatíková
Předprodej vstupenek: KD Rubín, KIC-Běhounská, Dům pánů z Lipé, Wolf Music-Dvořákova.
KD Rubín pronajme gymnastický zrcadlový sál (cca 100 m2) se samostatným vchodem, šatnou a soc. zařízením.
Bližší informace na tel: 541 213 632, 541 213 704

