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Volby do Evropského parlamentu - dne 11. a 12. června 2004
Poprvé v historii této země budou moci naši občané ovlivnit rozhodování v Evropské unii v nadnárodním měřítku. Náš
vztah k okolním státům se po 1.květnu 2004 výrazně změnil. Již nestojíme vně, nýbrž jsme součástí celku. Nejedná se o
zahraniční, ale vnitropolitické evropské záležitosti. Vztahy k orgánům Unie již nejsou pouze v kompetenci ministerstva
zahraničí, ale jsou v rukách každého z nás.
Změny, které v této době nastávají, běžný občan téměř nepozná. Odpadly sice celní kontroly, totožnost je však i
nadále kontrolována. Doposud nejsme začlenění do tzv. Schengenského systému, mezi jehož členy byly zrušeny hraničn í
kontroly. Společná zemědělská politka EU může mít dopad i na ceny potravinářských výrobků jak domácí, tak i zahraniční
produkce. V celkovém počtu by však cenová úroveň měla zůstat zachována.
Nejvíce změn však bude vidět v české politice. V bruselu zasedne český komisař, v Evropském parlamentu naši
poslanci. Budeme mít zastoupení v Evropské investiční bance, u Evropského soudního dvora i Evropského účetního
dvora. Na základě přísných výběrových řízení organizovaných přímo Evropskou komisí nastoupí do této komise stovky
nových českých úředníků.

Čeští občané dostávají šanci zvolit dne 11. a 12. června 2004 při volbách do Evropského parlamentu
své zástupce.
Zástupce, kteří budou schopni a ochotni bránit jejich zájmy.
Ekonomické změny nejsou ani po 1. květnu na první pohled nijak výrazné. Představa o "evropských" platech a
cenách je mylná. Jedině výkonnost naší domácí ekonomiky ovlivní výši mezd, z nich odvozených důchodů a úroveň
cenové hladiny. Některé země EU dodnes nedosahují evropského půměru, např. Řecko, Španělsko a Portugalsko, které
do EU vstupovaly před téměř dvaceti lety. Přesto zaznamenaly výrazný pokrok.
Po červnových volbách bude jasné, kdo nás dalších pět let bude zastupovat v Evropském parlamentu. Proto je
důležité vybrat takové poslance, kteří budou hájit české národní zájmy z vlastního principu a přesvědčení. Česká republika
přijala mnoho závazků a nyní je bude muset plnit. Váha Evropského parlamentu bude odvozena od velikosti mandátu
jednotlivých poslanců. Čím větší účast ve volbách, tím silnější pověření našich zástupců.

Proto Vás všechny chci pozvat k těmto volbám. K volbám, v nichž můžeme jednoznačně prokázat
naši důležitost ve velké evropské rodině.
Váš starosta

Vzpomínali jsme....
Důstojný a slavnostní ráz měl letošní pietní akt k 59. výročí osvobození ČR v Kaunicových kolejích. Památce
hrdinů 2. světové války, kteří položili život za svobodu svého národa, se poklonili představitelé města Brna v čele
s primátorem Petrem Duchoněm, veteráni 2. světové války - členové Českého svazu bojovníků za svobodu,
představitelé naší městské části starosta Aleš Kvapil a místostarosta Jiří Helán, veřejný ochránce práv Otakar
Motejl, zástupci jiných městských částí, představitelé České armády a mnozí další významní hosté. Pietní akt po
celou dobu konání doprovázela vojenská Posádková hudba Praha, která slavnostní shromáždění ukončila Státní
hymnou.
Připomeňme si při této příležitosti význam místa konání pietního aktu - Kaunicových kolejí.
Tato dominanta horních Žabovřesk byla postavena v letech 1922-1923 z finančních zdrojů hraběte Václava z Kaunic. Její
poslání poskytovat domov vysokoškolským studentům se dramaticky změnilo v listopadu 1939, kdy se Kaunicovy koleje
staly policejní věznicí brněnského gestapa. Přes 1350 osob, bojovníků proti fašismu, zde v letech 1939 - 1945 bylo
vězněno, mučeno a popraveno. Pamětníkům, kteří v té době žili v okolních ulicích Kaunicových kolejí, se navždy vryly do
paměti salvy z pušek popravčí čety, které přinášely smrt dalším českým a moravským i slovenským vlastencům,
vojenským zajatcům.....
Ze vzpomínek jedné z pamětnic:
„Za války jsme s maminkou bydlely v domě Zeleného 17. Vzpomínám si na hrůzu, která nás vždy zasáhla, když se z
nádvoří Kauniček ozvaly salvy z pušek a pak na závěr z pistole tzv. rána z milosti.... Bylo to strašné. Vždy jsme s
maminkou doufaly, že už ty strašné zvuky neuslyšíme, že to byla poprava poslední.
Vězni v Kaunicových kolejích byli popravováni nejen zastřelením, ale i oběšením. Budova byla po celou dobu
okupace pro svoje hrůzné využití obehnána vysokým plotem. V místě, kudy se do Kauniček vjíždělo, však bylo do objektu
vidět a právě toto místo si nacisté vybrali pro varovný symbol své zrůdné moci - na šibenici zde pro výstrahu viselo tělo
popraveného vězně.
A ještě jeden zážitek se mi nesmazatelně vryl do paměti. Mezi naším domem a Kaunicovými kolejemi nebyla
zástavba, jako je tomu dnes. Byla tam jen pole, keře a jinak volný prostor, takže bylo vidět, co se v okolí Kauniček děje.
Jednoho dne vedli transport vězňů z nucených prací zpět do vězeňských cel. Náhle se jeden z vězňů od transportu
odtrhnul, přeskočil živý plot a běžel z kopce směrem k našemu domu. Dva gestapáci se rozběhli za ním s voláním „Halt!,
Halt!“. Ten člověk musel vědět, že nemá šanci. Jestli svůj zoufalý čin provedl v náhlém hnutí mysli nebo se chtěl za každou
cenu vymanit z toho utrpení, to se dnes už nikdo nedozví. Jeho běh o život skončil u naší branky..... Viděla jsem to celé z
okna. Bylo mi dvanáct let.
Dnes tento neblahý úsek dějin Kaunicových kolejí působivě připomíná historická expozice v zadním traktu budovy.
Díla českých umělců, především sochaře Jiřího Marka „Vlastenec“, travertinový pylon “V nový život“ rovněž od sochaře
Marka, kamenné bloky v místě tehdejších šibenic - to jsou symboly místa velkého utrpení lidí, kteří v boji za svobodu vlasti
položili svůj život. Pro tuto svou pohnutou historii byly Kaunicovy koleje v roce 1978 prohlášeny Národní kulturní památkou.

Vše foto Petr Suchý
Iveta Fišerová

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace z 33. jednání Rady MČŽ
konaného dne 7. dubna 2004
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/31, zast. plocha garáží o vým. 19 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/32, zast. plocha garáží o vým. 19 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/49, zast. plocha garáží o vým. 19 m2 na dobu neurčitou s výší nájmu 20,Kč/m2/rok
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 10, Tábor 12 na dobu určitou 2 roky
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 71, Voroněžská 6 na dobu určitou 2 roky
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7, Minská 32 na dobu určitou 1 rok
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 16, Voroněžská 6 o 1 rok
- pověřila právničku ÚMČŽ podáním žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 5, Šumavská 32 vzhledem k neužívání
předmětného bytu a jeho neoprávněnému podnajímání
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 5, Zborovská 4 z nájemců, kteří
opustili společnou domácnost, na syna nájemkyně
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 4, Kounicova 73 ze zemřelého
nájemce na jeho dceru
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 37, Voroněžská 3 z nájemkyně,
která opustila společnou domácnost na žadatele
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 5, Kounicova 79 ze zemřelého
nájemce na jeho vnučku
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 8, Zborovská 21 ze zemřelé
nájemkyně na jejího vnuka
- souhlasila s výměnou bytu č. 45, Voroněžská 2 a bytu č. 7, Korejská 9
- souhlasila s trojsměnou bytů č. 13, Mozolky 61, č. 17, Foltýnova 2 a č. 6, Rerychova 14 za stanovených podmínek
- souhlasila s výměnou bytu č. 7, Kounicova 77 a bytu č. 20, Pod Kaštany 18 za podmínek dohodnutých mezi směniteli
- souhlasila s výměnou bytu č. 4, Mozolky 49 a bytu č. 19, Koniklecova 4
- souhlasila s výměnou bytu č. 74, Voroněžská 2 a bytu č. 12, Kounicova 69
- souhlasila se zveřejněním uvolněného bytu č. 1, Šumavská 34 s podmínkou postoupení pohldeávky dle ust. § 524 o.z. ve
výši 140.308,- Kč novému nájemci. Dům Šumavská 34 je doprodáván po bytových jednotkách. Žadatel k registraci na
předmětný byt kromě přistoupení k závazku musí doložit finanční způsobilost pro koupi bytu podle
schválených „zásad“
- souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 44, Voroněžská 2, s nájemným ve výši 1.223,- Kč/měsíc na dobu neurčitou s
podmínkou vrácení obecního bytu č. 1, Tábor 30c. Souhlasila s ponecháním bytu č. 1, Tábor 30c v bytovém fondu města
Brna a ukládá OMB vyvěšení tohoto bytu dle schválených “zásad“ a pronájem žadateli, který prokáže finanční způsobilost
následné koupi předmětného bytu
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 1, Jindřichova 6 na dobu určitou 2 roky se smluvním nájemným ve výši 2.932,Kč/měsíc
- souhlasila s uzavřením smlouvy na opravu havarijního stavu výtahu v domě Pod Kaštany 23 s firmou KONE, a.s. za cenu
300.375,- Kč a pověřila starostu MČŽ, jakožto zástupce statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Pod Kaštany
2294/23, podpisem smlouvy v okamžiku, kdy bude ze strany ostatních členů společnosti uhrazen na účet společenství
finanční příspěvek na provedení díla ve výši spoluvlastnického podílu
- trvala na svém usnesení z 30. jednání ze dne 10.3.2004, kdy souhlasila s přeměřením výměr všech podlahových ploch
celého bytu, koupelen a balkonů v domě Mozolky 51 a jejich porovnání s údaji uvedenými v evidenčních listech k
jednotlivým bytům v domě
- v souladu s rozhodnutím komise pro hodnocení a výběr zhotovitele veřejných zakázek vybrala na regeneraci a nástavbu
byt. domu G. Preissové firmu Stavoprojekta, a.s.
- souhlasila s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Tenza, a.s. na dodávku a montáž mobilní ledové plochy
- souhlasila s nabídkou sdružení Kejduš-Urbášek na výkon technického dozoru investora při regeneraci a nástavbě
bytového domu G. Preissové 1
- souhlasila s textem výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku na rekonstrukci topného kanálu Kounicova 69,71,73,83,85
a 87 a vybrala firmy INTER-STAV spol. s r.o., COOPTEL, stavební a.s., FRAMA, spol. s r.o., Stavoprojekta stavební
firma a.s., MORAVOSTAV Brno, a.s., které budou obeslány touto výzvou

- jmenovala příslušné výběrové komise na výběr zhotovitele na rekonstrukci topného kanálu Kounicova 69,71,73,83,85 a
87
- schválila termín Jarní slavnosti v Žabovřeskách na 22. 5. 2004
- schválila prodloužení nájemní smlouvy s Vlastivědným klubem Petra Bezruče za cenu 500,- Kč/hod. na období dubenčerven 2004 každé pondělí 16.30- 18.00 hodin
- v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek vybrala nejvhodnější nabídku za zajištění realizace
úpravy nám. Svornosti - firmu DIRS Brno, s.r.o.
- schválila přijmutí darů na uspořádání plesu ZMČŽ od firem INTER-STAV, spol. s r.o. - 5.000,- Kč., STAVOPROJEKTA,
a.s. - 5.000,- Kč., BYTASEN, spol. s r.o. - 4.000,- Kč., .A.S.A. Služby Žabovřesky - 8.000,- Kč, VUSTE SERVIS Brno,
spol. s r.o. - 1.000,- Kč., DIRS Brno, s.r.o. - 5.000,- Kč
- schválila rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu jednotlivých právních subjektů a schválila převody z rezertvních
fondů do investičních fondů dle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 31, odst. 1, písm. f)
následovně: ZŠ nám. Svornosti - 0,- Kč, ZŠ J. Babáka - 0,- Kč, ŠJ J. Babáka 0,- Kč, MŠ nám. Svornosti - 100.000,- Kč,
MŠ Žižkova - 0,-Kč,- ZŠ Sirotkova - 30.000,- Kč, ŠJ nám. Svornosti - 40.000,-Kč, MŠ Fanderlíkova 100.000,- Kč, MŠ
Plovdivská - 100.000,- Kč, MŠ G. Preissové - 0,- Kč.
- schválila poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč na atletické závody dětí MŠ konané dne 26.5.2004
- souhlasila s použitím finančních prostředků získaných ZŠ J. Babáka 1 z doplňkové činnosti do výše 80.000,- Kč na nákup
oblečení pro školní pěvecký sbor.

Informace ze 34. jednání Rady MČŽ
konaného dne 5. května 2004
Rada:
- vyjádřila nesouhlas s prodejem pozemků p.č. 1067/1, ost., plocha o vým. 90 m2 a p.č. 5181/36, ost. plocha o vým. 40 m2
z důvodu nevyjasněného přístupu k okolním pozemkům a doporučila pronájem uvedených pozemků z úrovně města Brna
- souhlasila se změnou názvu nájemce nebytových prostor v domě Tábor 32c z Ing. Lubomír Zapletal na LZ Zapletal, spol.
s r.o.
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v byt. domě Tábor 32a o velikosti 33,4 m2 jako kanceláře pro zřízení
poradenského místa pro zákazníky. Činností firmy je montáž suchých staveb - sádrokartonářské práce, montáž
minerálních a kovových podhledů, půdní vestavby. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s nájemným u
místností č. 1,2 ve výši 1.500,- Kč/m2/rok
- trvala na svém usnesení z 28. jednání ze dne 4. 2. 2004, kdy konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. § 706 o.z.
pro přechod nájmu bytu č. 5, Kounicova 77 ze zemřelé nájemkyně na její vnučku
- po doložení nových skutečností ze strany žadatele revokovala usnesení z 28. jednání ze dne 4.2.2004 a vzala na
vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 5, Královopolská 33 ze zemřelé nájemkyně
na jejího vnuka
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708, o.z. pro přechod nájmu bytu č. 4, Mozolky 61 z nájemkyně, která
opustila společnou domácnost na jejího vnuka
- trvala na svém usnesení z 30. jednání ze dne 10.3.2004, kdy nesouhlasila s výměnou bytu č. 5, Voroněžská 2 a bytu č.
2, Veveří 60
- souhlasila s výměnou bytu č. 4, Vychodilova 7 a bytu č. 5, Spojovací 16
- ve věci výměny bytu Lipská 1 a Horácké nám. 8 vzala na vědomí oznámení jednoho z účastníků o odstoupení od dohody
o výměně bytu. Z tohoto důvodu Rada MČŽ s výměnou nesouhlasila
- souhlasila s výměnou bytu č. 3, G.Preissové 7 a bytu č. 2, G. Preissové 6
- souhlasila s výměnou bytu č. 24, Pod Kaštany 9 a bytu č. 7, Šmejkalova 54
- souhlasila s výměnou bytu č. 7, Mozolky 51 a bytu č. 19, Gallašova 8
- souhlasila s výměnou bytu č. 5, Lipská 1 a bytu č. 5, Zahradníkova 26
- souhlasila s výměnou bytu č. 9, Záhřebská 12 a bytu č. 19, Irkutská 3
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 6, Korejská 5 žadateli na základě písemného doporučení Policie ČR - Správy
Jm kraje na dobu neurčitou s nájemným ve výši maximálního základního podle výměru MF č. 6/2002 před jeho zrušením
Nejvyšším soudem ČR
- souhlasila s výměnou bytu č. 70, Voroněžská 6 a bytu č. 1102, Bojkovice
- souhlasila s výměnou bytu č. 10, Kounicova 85 a byzu č. 18, Pod Kaštany 15
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 32, Voroněžská 9 na dobu určitou 2 roky se smluvním nájemným ve výši
3.060,- Kč/měsíc
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 3, Voroněžská 2 jako bytovou náhradu z důvodu demolice objektu Minská 36.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s nájemným ve výši 1.155,- Kč/měsíc
- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele na vybudování nových rozvodů elektroinstalace
společných prostor domů Pod Kaštany 12,14,16,18,20,22,24 vybrala firmu INTER-STAV, spol. s r.o.

- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele na vybudování nových rozvodů elektroinstalace
společných prostor domů Kounicova 69,71,73,83,85,87 vybrala firmu RENAS spol. s r.o.
- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele na vybudování nových rozvodů elektroinstalace
společných prostor a výměnu odpadních stupaček domů Voroněžská 2,3,6,9 vybrala firmu INTER-STAV spol. s r.o.
- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele na úpravu topného systému, zajištění statických poruch a
zateplení objektu MČ Žižkova 57 vybrala firmu RENAS, spol. s r.o.
- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele na opravu výtahů v domech Voroněžská 2 a 6 vybrala
firmu VÝTAHY - Slavík, spol. s r.o.
- vybrala firmu Vlastimír Dlouhý na nátěry oken a související stolařské práce v bytových domech Pod Kaštany
5,7,9,11,13,15,17
- vybrala firmu Architektonika 3000, spol. s r.o. jako zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu bytového domu
Minská 36 za max. cenu 700.000,- Kč
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ATELIER ELAM na zhotovení projektové dokumentace
deseti malometrážních bytů formou nástavby Mateřské školy Plovdivská
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou INTER-STAV, spol. s r.o. na zřízení regulace ústředního
vytápění v městských bytových domech svěřených MČŽ
- souhlasila s pronájmem nebytového prostoru v bytovém domě Kounicova 83 firmě SILENCE, spol. s r.o. za účelem
provozování restaurace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s nájemným ve výši 322.720,- Kč/rok s
provozní dobou zahrádky do 22.00 hodin, restaurace do 23.00 hodin
- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele vybrala na rekonstrukci topného kanálu Kounicova
69,71,73,83,85,87 firmu MORAVOSTAV, a.s.
- v souladu s návrhem komise pro hodnocení a výběr zhotovitele vybrala na zajištění čistoty a zimní údržby komunikací a
ostatních dopravních ploch mimo zimní údržby základního komunikačního systému na období 11.2004 - 30.4.2006 firmu
. A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. v celkové ceně 7,490.455,- Kč bez DPH
- vyjádřila nesouhlas s obnovením stávající měnírny v lokalitě Přívrat a pověřuje odbor všeobecný přípravou žádosti o její
odstranění
- schválila program XII. zasedání Zastupitelstva MČŽ dne 27.5.2004
- souhlasila s bezplatným představením kandidátů do Evropského parlamentu v Žabovřeském zpravodaji o max. rozsahu 4
stran formátu A4.
(Q)

Evropský den městských zastupitelstev ve Vídni
U příležitosti Evropského dne členů zastupitelstev městských částí se na radnici rakouské metropole sešli 8. května t.
r. delegáti zastupitelstev Vídně, Bratislavy, Brna a Györu. Městskou část Brno - Žabovřesky reprezentovali starosta Mgr.
Aleš Kvapil a místostarosta Ing. Jiří Černý - stanuli tak u zrodu nového regionu, pro nějž se vstupem České republiky,
Slovenska a Maďarska do Evropské unie právě vytvořil prostor. Setkání se uskutečnilo z iniciativy vídeňské Evropské
akademie a neslo název Evropa po rozšíření. Přihlášením se ke společnému regionu položili jeho účastníci základ pro
těsnou spolupráci sobě nejenom geograficky blízkých měst, ležících přímo na středním Dunaji anebo majících k němu
přirozený spád – měst, vymezujících oblast, jejíž jednotný charakter rozpoznali již staří Římané a nazývali ji
„severozápadní Panonií“. Dnešní, zatím více méně pracovní název tohoto rodícího se přeshraničního regionu zahrnujícího
zmíněná města a jejich městské části, zní „Centrop“.
Uvítací řeč pronesl a Evropský den zahájil poslanec Zemského sněmu a obecní zastupitel za vídeňskou městskou
část Währing Johannes Prochaska, jenž si mj. všiml okolnosti, jak noví členové EU posílí její vpravdě evropský charakter.
Po něm zazpíval v několika jazycích evropskou hymnu dětský sbor Mater Salvatoris z vídeňské Lidové školy umění.
Poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr rakouské vlády Ing. Harald Ettl rovněž konstatoval obrovskou změnu na
mapě Evropy po jejím rozšíření a vyzdvihl, že právě menší jednotky jako jsou regiony, mohou dát tomuto byrokratickému
kolosu tvář a naplnit jej životem. Generální tajemník vídeňské Evropské akademie Dr. Erich Wendl, který slavnostní den
moderoval, zmínil nutnost vzniku evropské identity, jež se dle něj může vytvořit a vycházet právě jen od malých
přehledných celků jako jsou obce, města, regiony, země k celkům větším jako jsou státy až po kontinent. Zástupkyně
vedoucího Informační kanceláře Evropského parlamentu Christine Stockhammerová informovala o přípravách na blížící se
volby do Evropského parlamentu, jichž se poprvé zúčastní i občané nově přijatých zemí. Mgr. Ulrike Neuhauserová
představila Evropskou unii jako „Evropu regionů“. Po pohoštění, které se uskutečnilo na pozvání starosty Dr. Michaela
Häupla vystoupili se svým zásadním prohlášením mluvčí jednotlivých delegací. Referát starosty naší městské části Mgr.
Aleše Kvapila zaujal svým přihlášením se k pozapomenuté, již našimi předky žité společné tradici, jakož i zasazením té

„nejzákladnější“, každého občana se v místě jeho bydliště přímo dotýkající problematiky do širších časových a
geografických souvislostí. Se souhlasem se rovněž setkalo jeho zjištění, že právě intenzivní spolupráce mezi menšími
zeměmi EU na úrovni národních států i regionů, jakož i podpora živých, přímých mezilidských kontaktů může působit jako
vítaná protiváha k přirozené dominanci velkých zemí a přispět tak u občanů v rozvířeném světě k pocitu bezpečí i
ukotvení. O tom, jak se „Evropa“ projevuje ve vídeňských městských částech hovořila na závěr památného setkání
přednostkyně 9. vídeňského okresu Martina Malyarová. Její líčení, jak zastupitelstva vídeňských městských částí přibližují
Evropskou unii občanům a přivádějí naopak konkrétní lidi blíže k Evropské unii, obsahovalo rovněž četné podněty k
zamyšlení.

Foto autor
Ladislav Plch

Nejsme jen žáby?
Byť by titulek mohl svádět k dohadům, že následující řádky budou věnovány jazykovým hříčkám na téma žáby a
Žabiňáci, chci se s Vámi podělit o pocity ze vídeňského setkání komunálních politiků. Členové naší malé delegace,
sestavené ze zástupců rad brněnských městských částí, vyslechli na vídeňském setkání řadu projevů rakouských politiků.
V řadě z nich se opakovaly pasáže, reagující na nedávné rozšíření EU. Politické projev sice bývají velmi květnaté,
nicméně i při vědomí této skutečnosti nám některé metafory doslova braly dech. Například ta o nadcházejícím spolužití
čápa a žab (rozuměj: čáp = EU, žáby = přistupující země). Naštěstí se nejedná o převažující přístup. Přesvědčila mne o
tom v dalším vystoupení zmíněná idea bývalého francouzského ministra Roberta Schumanna. Jeden z iniciátorů evropské
integrace, který stál již v roce 1951 u zrodu Evropského společenství pro uhlí a ocel, měl po letech říci: "Kdybych mohl
začít znovu, usiloval bych o sjednocení Evropy zejména na principech kulturní spolupráce, nikoliv pouze na ekonomickém
principu." Vídeňské setkání je důkazem, že tato myšlenka neupadla v zapomnění.
Ing. Jiří Černý, zástupce starosty

Volby do Evropského parlamentu

Domov penzion pro důchodce Vychodilova slaví 10. výročí otevření
Domov penzion pro důchodce na Vychodilově ulici patří k největším zařízením sociální péče v obvodu městské části
Brno-Žabovřesky. Jeho uvedení do provozu na počátku roku 1994 přineslo obyvatelům celého Brna podstatné rozšíření
služeb v oblasti péče o seniory, neboť umožnilo uspokojit 82 žadatelů o umístění. Druhý domov zde našlo 62 obyvatel v
jednolůžkových garsoniérách a 10 manželských párů v jednopokojových bytech. Penzion je srovnatelný s obdobnými
zařízeními v zahraničí a splňuje potřebná kritéria pro pohodlné, účelné a důstojné bydlení seniorů. Rozestavěnou budovu,
která měla původně sloužit jiným účelům, projekčně upravila kancelář ing. arch. Tihelky. Obdiv si zaslouží její umístění v
krásném klidném prostředí uprostřed zahrad a zeleně. O tom, že penzion za uplynulých deset let neztratil nic z pozitiv,
která dostal do vínku při svém otevření, svědčí slova vedoucího úseku sociálně kulturního Magistrátu města Brna ing.
Adama. Ten na slavnostním setkání s obyvateli penzionu k 10. výročí řekl: „S potěšením zde musím konstatovat, že
penzion Vychodilova se díky svému umístění, ale i kvalitě poskytované péče, stal za deset let své existence v Brně
pojmem,. Obrazně řečeno, všichni žadatelé by chtěli jít bydlet právě sem.“ Většina obyvatel skutečně považuje penzion za
svůj domov a léta zde strávená dokonce někteří pokládají za nejpříjemnější období svého života. Zřejmě i proto zde

oslavila kulaté jubileum plná polovina těch, kteří se před deseti lety nastěhovali jako první, spokojeně zde také žije již 8
obyvatel, kteří překročili devadesátku.
Život v penzionu je svým zaměřením určen soběstačným seniorům. V žádném případě neplatí, že odstěhovat se do
tohoto zařízení znamená konec aktivního života. U drtivé většiny obyvatel je tomu přesně naopak. Nemusí se již zabývat
starostmi, které mnohdy provází bydlení v soukromí a svoji energii věnují příjemnějším a jim prospěšnějším záležitostem.
Mohou zde využít možnosti rehabilitace nebo se věnovat kulturním aktivitám a zájmovým činnostem. Pro naše klienty
organizujeme výstavy, hudební odpoledne, zájezdy, sportovní soutěže, besídky, přednášky a další činnosti, které pozitivně
ovlivňují kvalitu jejich života. V případě potřeby poskytujeme obyvatelům celou škálu služeb včetně zdravotní a
ošetřovatelské péče odpovídající možnostem penzionu.
Slavnostní odpoledne k 10. výročí se uskutečnilo za účasti více než stovky obyvatel a hostů. Byli jsme velmi potěšeni,
že naše pozvání přijala členka Rady města Brna PhDr. Barbora Javorová, vedoucí sociálně kulturního úseku Magistrátu
města Brna Ing. Vladimír Adam, vedoucí odboru sociální péče MMB Ing. Miroslav Foltýn jako zástupci zřizovatele, setkání
navštívila také početná delegace zastupitelů a radních Městské části Žabovřesky v čele se starostou Mgr. Alešem
Kvapilem a řada dalších milých hostů. Na tomto místě si zaslouží poděkování za přízeň a podporu jak orgány zřizovatele,
tak také místní radnice, se kterou je velmi dobrá spolupráce. Po slavnostním zahájení a pozdravných projevech hostů
vystoupil s velkým úspěchem pěvecký sbor Vraníček Základní školy Vranovská. S nadšením bylo také přijato předtančení
mladičkého páru Tanečního klubu mladých akademiků Brno, který předvedl ukázky standardních i latinsko-amerických
tanců. Velmi zajímavým a hluboce lidským momentem se stalo vzpomínání na deset let života v penzionu jedné z
nejstarších obyvatelek, ale stále aktivní a činorodé paní Marie Zabloudilové. Součástí oslav byla také výstava obrazů
malířky Věry Dvořákové a občerstvení, které zčásti společnými silami připravili sami obyvatelé. Po slavnostním přípitku
dostali všichni účastníci jubilejní číslo Zpravodaje DPD Vychodilova a ozdobnou svíčku, která měla obdarovaným přinést
především chvíle klidu a pohody při jejím zapálení.
V závěru nezbývá než popřát penzionu mnoho dalších úspěšných let, jeho obyvatelům, aby zde i nadále důstojně a
plně prožívali svůj podzim života a všem zaměstnancům hodně sil k naplnění jejich nelehkého poslání.

Foto autor
PhDr. Petr Němec, ředitel DPD

Ve školní zahradě se pracovalo
Ve školní zahradě při MŠ Fanderlíkova byly letos na jaře pokáceny vzrostlé stromy, což zaznamenali i obyvatelé z
okolních domů. Proč se tak stalo a co tomu předcházelo nám vysvětlila ředitelka MŠ Fanderlíkova Mgr. Jarmila Klímová.
Paní ředitelko, nedávno bylo v zahradě Vaší školky rušno - o co šlo?
V naší zahradě stálo sedm vzrostlých bříz. Stromy do zahrady patří a v parném létě je posezení pod nimi příjemné,
ale ty naše byly bohužel poškozené stářím. V důsledku napadení dřevokaznou houbou se staly nebezpečné - hrozilo jejich

prostor pro dětské hry než školní třídy, avšak jejich pobyt pod takto zdevastovanými stromy byl nebezpečný. Proto jsme se
obrátili na Úřad MČ Brno-Žabovřesky s prosbou o pomoc.
Jaký byl další postup?
Stav stromů v naší zahradě posoudil při místním šetření soudní znalec z oboru dendrologie a vzhledem k jejich stavu
doporučil asanaci. Na základě tohoto posudku všeobecný odbor úřadu, který má v referátu i péči o životní prostředí v
Žabovřeskách, rozhodl o odstranění nemocných stromů. Vše samozřejmě proběhlo v období vegetačního klidu, kdy je
takový zásah pro dřeviny nejšetrnější. Po odstraněných stromech však zůstalo ve školní zahradě prázdné místo, a tak
jsme se po dohodě s firmou pečující o žabovřeskou zeleň rozhodli zasadit stromky nové - břízky a jeřabinu.
Vysvětlily jste dětem, co se v zahradě děje?
Samozřejmě. Děti se aktivně zapojily do sázení nových stromků a společné dílo přineslo dětem i pomáhajícím
učitelkám spoustu radosti. Díky této akci si děti uvědomily, že hezké prostředí, ve kterém naše školka má to štěstí se
nacházet, není samozřejmostí a že o přírodu je třeba pečovat. Samy jsme překvapené, jakou pozornost nyní naše děti
novým stromkům věnují a jak se o ně starají. Až tyhle děti budou školku opouštět, budou nové stromky ještě malé. Máme
však zkušenost, že k nám své potomky vodí rodiče, ba dokonce prarodiče, kteří MŠ Fanderlíkova kdysi navštěvovali. Pak
je docela možné, že dnešní děti budou jednou svým potomkům vyprávět, jak jednoho slunného dubnového dne právě tuto
břízku sázely....
Děkuji a ať se novým stromkům ve Vaší zahradě daří.
Iveta Fišerová

Možná byste se divili…
Čas od času kritizujeme mladé. Zvláště my, učitelé, bychom dokázali o svých žácích mluvit dlouho a hodně. Spíše
někdy vidíme to horší. Zkusme však hledat v dětech i jejich lepší stránky.
Nevěřili byste svým očím, kdybyste přišli náhodou mezi žáky osmé třídy při recitaci Kainarovy básně Stříhali dohola
malého chlapečka. Jak se ti čtrnáctiletí mutující kluci předhánějí, kdo bude přednášet nejlépe! Opravují se třeba i třikrát!
Když poslouchají, jak V. Mišík zpívá to, co před chvílí recitovali, to je najednou pozornosti a soustředění. Jsou to ti stejní,
kteří odpoledne provádějí lumpárny v sídlišti a mluví sprostě?
Nedávno jsme byli na koncertě Státní filharmonie Brno. Naši osmáci a deváťáci v oblecích, bílých košilích a kravatách
se vůbec nepodobali těm ze školních lavic. Pan dirigent Machek prohlásil, že tak pozorné a vnímavé publikum prý už
dlouho neviděl, a to celý týden hrají pro brněnské školy.
Pěkně nás reprezentují i Tereza, Bára a Monika, které každý měsíc v úterý nebo v sobotu „vítají do života“ miminka v
Kulturním domě Rubín. Obětavě, ve svém volném čase.
V brněnské Rovnosti se nedávno objevil článek s fotografií o velice podařené výstavce k Velikonocům na naší škole.
Někteří rodiče nechtěli věřit, co jejich děti dokážou.
Příjemně se pak poslouchají slova jedné maminky, která se dozvěděla o naší třeťačce Katce a jejím úspěšném
vystoupení v regionálním kole Přehlídky dětských recitátorů: „Máte to ve škole ale šikovné děti!“
A to ještě nevěděla, že naše školní družstvo košíkářek postoupilo do finálového turnaje Přeboru České republiky
základních škol v Ostravě, kde bude mezi nejlepšími osmi týmy bojovat koncem května o medaile.
Všechny šikulky a šikuly chceme V příštím školním roce přivítat v kroužku rukodělném, dramatickém, v dívčím klubu,
v kroužku plavání, turistickém, přírodovědném, angličtiny, němčiny, francouzštiny, v kroužku Vodní záchranné služby a ve
filmovém klubu.
Už se na to všichni těšíme a možná se budeme i divit …

... a sluší jim to jak při sportu,
tak ve společnosti.

PaedDr. Valerie Slámová, výchovná
poradkyně
ZŠ nám. Svornosti

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.
Ahoj Žabiňáci,
tak k nám přiletělo jaro a s ním i teplejší dny a noci. Kdo má rád vůni jara i v noci při spánku, nechá si pootevřené
okno. Já alespoň ano, ale pouze do pondělí 5.4. Ono to jaro a otevřené okno totiž láká noční tuláky v ulicích našeho
obvodu. A navíc když bydlíte ve zvýšeném přízemí, nebo máte balkon, máte to jisté. A když je ještě navíc v blízkosti
lavička pro maminy u pískoviště, která se dá k Vašemu oknu přistavit, to je něco! A pokud si myslíte, že se v noci
probudíte, jen se „něco šustne“, pak tomu nevěřte, nebo´t tito tuláci dobře vědí, že mezi 12 hod. až 3 hod. ráno většinou
funguje nejtvrdší spánek, takže spíte jako dudci. Tak i já. Takže akce: ve 3.10 hodin přistavit lavičku, vlézt do pokoje,
PROJÍT KOLEM MNE - SPÍCÍ, projít dalším pokojem, projít předsíní a probrat kabelku, vzít si peněženku, odemknout klíči,
které byly ve dveřích a bylo zamčeno (paradoxně proti zlodějům), klíče si ponechat, aby se mohlo odemknout a dostat se z
domu a trapem pryč - celá akce dílem pár minut. A Vy sice ve spánku cosi slyšíte, ale než se proberete a než Vám vše
“docvakne“ - sbohem peněženko, doklady, mobily... A ráno si začnete dávat dohromady 1+1= velký průšvih. A začne
kolotoč - policie, otisky, protokoly, zabezpečení bytu někým, nějak než přijdete zpět a vyměníte všechny zámky a klíče,
pozdní příchod do zaměstnání a večer - večer nervák největší - než usnete, každý šustot Vás probere. Co dál? Mříže na
okna, zasklít balkony, instalovat kamery? Je to na každém z Vás. Dnes se to dotklo naší a pár dalších rodin, které dopadly
ve stejnou noc obdobně jako my. Příště to můžete být právě VY, neboť drzost nočních tuláků je čím dál větší.
Jméno neuvedu, není důležité, prostě jsme jedna rodina bydlící v Žabovřeskách mezi Vámi.
(pozn. red.: redakci je totožnost autorky známa, avšak respektuje její přání ji nezveřejňovat)

Centrum volného času Jabloňka
Kroftova 64, 616 00 Brno
tel. č. : 549 216 248, 723 065 792
CVČ Jabloňka nabízí ještě volná místa na příměstských táborech, výtvarně hudebním táboře ve Vanově u Telče a
táboře rodičů s dětmi v Kratochvílově mlýně.
Informace a platby proběhnou 10.6.2004 od 8 do 17 hod. na Kroftové 64 nebo dle domluvy na tel. čísle 549 216 248,
604 932 340 - p. Čáslavová.

Děti ze školních družin závodily na Rosničce
Počasí se umoudřilo, sluníčko začalo hřát a děti z devíti školních družin se sešly na Rosničce k atletickému trojboji.
Pod vedením zkušených vychovatelek bojovaly s nasazením všech svých sil.
Zúčastnily se ŠD ze základních škol Vejrostova, Laštůvkova, Heyrovského, Pastviny, Jasanová, nám. Svornosti, nám.
Míru, Jana Babáka a Sirotkova. V této silné sestavě zvítězila ZŠ Laštůvkova, druhé místo obsadila ZŠ Sirotkova. Na třetím
místě se umístily školy dvě – nám. Svornosti a Jana Babáka.
Po krásném sportovním dopoledni se všichni spokojeně rozešli do svých škol plni nových zážitků a radosti z pohybu.

Stanislava Rachůnková
vedoucí sekce VMV pro Brno – jihozápad.

Sokol Žabovřesky - úspěch tenistů
Přeborníkem města Brna pro rok 2004 v kategorii dorostenců se stal člen našeho tenisového oddílu Jan Bedáň, který
ve finále zvítězil nad dalším členem našeho oddílu Richardem Filkukou 6:4,6:2. Ve finále čtyřhry prohrali s Nešporem/Start
Brno/a Mikulaškem /TK Bosonohy 6:4, 3:6, 3:6. Dalším úspěchem bylo 3. místo ve čtyřhře, naší hráčky Kristýny
Schneiderové v kategorii mladších žákyň. Všem gratulujeme.
Tenisový oddíl Sokola Žabovřesky pořádal ve dne 8.-10.5.2004 přebor města Brna v kategorii mladších žáků.Vítězem
se stal hráč TK Moravské Slávie Tomáš Glotzmann. Zvítězil i ve čtyřhře,kde mu spoluhráčem byl Radovan Bednář ze
ŽLTC Brno.
O letních prázdninách pořádáme tenisové kempy pro začátečníky i pokročilé. Termíny 5.7.-9.7., 26.7-30.7., 2.8.-6.8.,
23.8. - 30.8.2004. Bližší informace tel. 603 318 851.

Veronica
Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno, ve kterém sídlí tyto organizace:
ČSOP, Regionální sdružení v Brně
rscsop.brno@ecn.cz, www.csopbrno.cz, tel. 542 422 753
Základní organizace ČSOP Veronica
veronica@ecn.cz, www.veronica.cz, tel. 542 422 751

Akce ochránců přírody v druhém čtvrtletí roku 2004
Červen
– výstava Taj-Ťün Hejzlarové „Krajina, bambusy a kaligrafie”
Výstavní prostory Domu ochránců přírody jsou otevřeny po-pá 9 - 16 h.
Pořádá Redakce časopisu Veronica a Nadace Veronica · Dalibor Zachoval, tel. 542 422 756
NEZAPOMEŇTE! 5. června – Den životního prostředí
7. června – Setkání přátel přírodní zahrady
Přednáška Ing. Heleny Vlašínové v zasedací místnosti Nadace Partnerství, Panská 7 v 17 h.
Různé náměty, jak to zaonačit, aby vaše zelenina byla zdravá, i jak na zahradu přilákat pomocníky z živočišné říše. Na
setkání můžete získat semínka méně známých zelenin.
Vstupné 30 Kč (studenti a důchodci sleva).
Pořádá Lipka – Dům ekologické výchovy a Ekologický institut Veronica
9. - 11. června – seminář Voda a krajina II
Pořádá ZO ČSOP Veronica a Centrum modelových ekologických projektů v Hostětíně: K. Hromádková, M. Kotyzová, tel.
542 422 755, e-mail: katrin.hromadkova@ecn.cz
Červenec – Srpen
12. - 25. července – Letní škola v Hostětíně
Pořádá Centrum modelových ekologických projektů v Hostětíně · veronica.hostetin@ecn.cz
Těšíme se na setkání s Vámi!
Aktuální informace o akcích sledujte na našich webových stránkách!

Červen s námi
Milí čtenáři,
v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o naší oslavě 40. výročí založení skupiny 11. TSP Vlci. Počasí nám
sice nedovolilo uspořádat plánovaný oheň, ale i tak to bylo velmi příjemné setkání se staršími členy.
Oslavy odstartovaly další činnost, o které bych Vás ráda informovala. Protože se nám blíží konec školního roku, tak i
naše činnost v tomto roce vrcholí a to hned několika akcemi, které budou jistě nezapomenutelné. Jako první nás v červnu
čeká tzv. Cykloden. Účastníci se sejdou v klubovně, kde je bude čekat množství překážek a jiných záludných disciplín,
které musí absolvovat na kole.
Nejstarší děti si zopakují týden v Křepkovicích u Mariánských Lázní na jízdárně Karina. S celým oddílem jsme tam
byli o jarních prázdninách, děti se naučily základy jízdy na koni a samozřejmě i to, jak se o koně postarat. Protože ti
nejstaší byli úspěšní, majitel nám nabídl další týdenní pobyt, tentokrát v červnu.
Poslední červnový víkend pojedeme na tradiční "Závěrečku" do oblasti Chřiby. Je to poslední vícedenní výprava ve
školním roce.
Na úplný závěr školního roku (30. 6.) se sejdeme na klubovně a rozloučíme se s dětmi i rodiči, protože se s částí
uvidíme až v září na prvních schůzkách školního roku 2004/2005. A aby i rozloučení mělo nějaký styl, ponese se v duch
soutěže "Česko hledá Superstar". Pro naše účely jsme soutěž přejmenovali, ale podstata zůstane stejná. Na soukromém
"koncertě" vystoupí děti i rádcové a ti, kteří neměli odvahu se přihlásit budou tvořit atmosféru jako publikum.
Vrcholem naší činnosti je každoroční tábor v Jižních Čechách, nedaleko vesničky Lipnice, tentokrát s motivací na
téma Matrix.
Věřím, že i toto proběhne úspěšně, jako zatím všechny akce, které jsme letos pro děti připravili.

Pokud se chcete o naší činnosti dozvědět víc, prohlédněte si naše webové stránky www.sweb.cz/11.TSP.Vlci nebo
Vám veškeré dotazy zodpoví Daniela Kabelková, oddílová vedoucí na tel. 541 261 975 nebo Monika Procházková,
skupinová vedoucí na tel. 776 245 677. Můžete taky navštívit naši klubovnu na Kroftově 108 (křižovatka ulic Kroftova,
Štursova, Hlavní, oplocený areál), kde se od úterka do čtvrtka mezi 17.00 a 19.00 scházíme.
Krásné léto za všechny ze skupiny přeje
Monika Procházková

Seniorklub informuje...
Motto: „Člověk má jen tolik příjemných chvil, kolik si jich dopřeje“
Ve čtvrtek 3. června v 9.30 hodin v KD Rubín pohovoří Doc.Dr. Adolf Bunny Král, CSc. na téma „Památky na Bitvu tří
císařů“.
Ve čtvrtek 17. června v 9.30 hodin tamtéž se vesele rozloučíme před prázdninami. Setkáme se opět 2. září t.r.
Pohodové léto našim příznivcům za výbor klubu
přeje
Květoslava Sekničková

ZOO Brno v červnu
www.zoobrno.cz
DEN DĚTÍ V ZOO BRNO PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
připravila ZOO Brno ve spolupráci s Městskou policií Brno
1. 6. 2004 od 9.00 hod
Program: soutěže, ukázky zvířátek
Děti z MŠ a z 1.stupně ZŠ mají vstup zdarma.
INDIÁNSKÝ DEN V ZOO BRNO
6. 6. 2004 od 10.00 do 14.00 hod
Program:
indiánská stezka pro děti, malování na obličej, soutěže, vystoupení skupiny SAPAZI
SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ NOVÉ EXPOZICE PRO VLKY KANADSKÉ VE 14.00 HOD
DEN PRO DĚTI S OSTRAVSKOU REVÍRNÍ BRATRSKOU POJIŠŤOVNOU
12. 6. 2004 od 9.00 do 17.00 hod
Děti do 15 let vstup zdarma, dospělí pojištění u RBP mají také vstup zdarma.
Program:
10.00 - 17.00 hod na šesti stanovištích v areálu zahrady soutěže pro děti
10.00 - 16.00 hod moderovaný kulturní program na pódiu U Velblouda
(vystoupí skupina historického šermu Durandal, taneční skupina Akcent, divadlo Mimo, hudební skupina Douda Band).
Bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu v krvi, osteoporózy.
Změna programu vyhrazena.
Aktuální upřesnění a více informací: www.zoobrno.cz
546 432 360, 546 432 361

Kino Lucerna
31. 5. - 2. 6.
pondělí-středa
pondělí-středa

18.00
20.30

Samuraj
Post coitum

3. 6. - 9. 6.
denně
čtvrtek-neděle
pondělí-středa

17.45
20.30
20.30

Želary
ČR
Invaze barbarů
Kanada
Jak básníci neztrácejí naději ČR

10. 6. - 16. 6.
denně
čtvrtek-neděle
pondělí-středa

18.30
20.30
20.30

Mistři
Lepší pozdě nežli později
Ztraceno v překladu

ČR
USA
USA

komedie
komedie
komedie

17. 6. - 23. 6.
denně
čtvrtek-neděle
pondělí-středa

18.30
20.30
20.30

Silný kafe
Umučení Krista
Intermission

ČR
USA
Irsko

komedie
drama
thriller

24. 6. - 30. 6.
čtvrtek-neděle
čtvrtek-neděle
pondělí-středa
pondělí-středa

18.15
20.30
18.15
20.30

Úsměv Mony Lisy
Post coitum
Post coitum
Návrat do Cold Mountain

USA
ČR
ČR
USA

romantický příběh
mrazivá komedie
mrazivá komedie
drama

Japonsko
ČR

akční
mrazivá komedie

drama
tragikomedie
komedie

Program kulturního domu Rubín
Makovského nám. 3, Brno - Žabovřesky
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
Tančírna - hraje taneční orchestr SW-Band
Pravidelně každou středu, začátek od 17.30 do 21.30 hod. Vstupné 45,- Kč
Každou 1. středu v měsíci Vám předvedou ukázky tanců mistři v latinsko-amerických tancích
Petr Kováč a Šárka Štěpánová.

Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče
7. 6.
14. 6.

Perly pobaltských republik
Od Guinejského zálivu pod Kilimandžáro

Přednášky se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.

Mgr. Jiří Mihola
Ing. Zdeněk Pospíšil

