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Velký městský okruh je i velkým tématem dneška. Foto Adam Vodička

Má občan právo "do toho mluvit"?
Tuto otázku pokládám v kontextu mnoha událostí, které se kolem nás v poslední době odehrávají. Začátek školního
roku a konec dovolených jakoby mávnutím kouzelného proutku ukončil okurkovou sezónu. Objevují se konkrétní problémy
a s jejich řešením spojené konkrétní kroky. Budováni Velkého městského okruhu, mimoúrovňová křižovatka HlinkyBauerova, výstavba rychlostní komunikace R-43 a spousta dalších staveb se bytostně dotýkají života v naší městské části.
Názory lidí se polarizují od přívětivého pozitivismu až k destruktivnímu negativismu. Každé toto dílo nějak vnímáme, každé
má své příznivce i odpůrce.
Jako úplné nóvum v komunikaci s občanem lze cítit vypsání vůbec prvního referenda v našem městě. Tentokrát na
téma "odsun vlakového nádraží". Celá řada odborníků je zásadně pro odsun nádraží z důvodu šance dalšího rozvoje
centra města Brna. Jiní jsou naopak zásadně proti. I laická veřejnost je rozdělena na příznivce a odpůrce. Nejsilnější
skupinou však je, jako již tradičně "mlčící většina". Je to skupina, která se necítí být ohrožena žádným řešením vzniklého
problému. Argument zaznívá docela logicky - je to příliš daleko, než aby nás to ohrozilo. Jistě se shodneme na obecném
názoru, že budovat dětská hřiště je potřebné. Ale jedním dechem dodáváme - jenom ne za naším domem. A tak se
velikost problému a naše zainteresovanost na jeho řešení mění se vzdáleností našeho bydliště a osobního zájmu od
ohniska sporu. Dobře lze tento princip vyjádřit příslovím "bližší košile než kabát".
Pro naši městskou část je zásadní prioritou vybudování R-43. Její neexistence znamená nejenom devastující nárůst
dopravy v Žabovřeskách a přetížení budovaného VMO, ale je to přímé ohrožení našeho práva na snesitelnost životního
prostředí. Podobně je na tom Královo Pole, Židenice, Komín, Brno-střed a další.
Pro ilustraci: z Bystrce se svým autem na jih Brna zásadní odpůrce výstavby R-43 dostane pouze přes Komín,
Žabovřesky a nekonečnými kolonami aut na ulici Úvoz či Kotlářská (Brno-střed) a dále na Brno-jih. Své komfortní napojení
v podobě rychlostní komunikace odmítá a jezdí na úkor slušných sousedů. Jsou snad naše problémy menší anebo jsme
jen opomíjeni, protože se neozveme dostatečně nahlas a neorganizujeme podpisové akce za naše bytostné zájmy?
Chovat se slušně a hrát se smyslem pro dobro celku "fair play" jako by bylo Kainovo znamení dneška. Hulvát a křikloun
kořistí, nepoctivec se má dobře.
Proto bych chtěl apelovat na všechny zainteresované. Jestliže se o jednom problému našeho města vede všelidové
hlasování, proč by se nemělo vést i o dalších. O záležitostech, které se dotýkají života nás všech. Buď pořádejme
referenda o všech důležitých věcech anebo - pokud se na tom dohodneme - neztrácejme s ními čas.
Vždyť naše město je jenom jeden organizmus, i když je složen z mnoha městských částí. A každý by měl vědět a
cítit, že je povinen přispět svým dílem na zvýšení úrovně života v našem městě.
Váš starosta

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČŽ
Informace ze 40. jednání Rady MČŽ
konaného dne 4. srpna 2004
Rada:
- souhlasila s nabytím pozemku p.č. 394, zeleň v zástavbě o vým. 307 m2 do vlastnictví Statutárního města Brna
- souhlasila s pronájmem p.č. 261, zast. plocha garáží o vým. 21m2 na dobu neurčitou s výší 20,- Kč/m2/rok
- souhlasila s přidělováním nově vybudovaných bytů v domě G. Preissové 1 stejným postupem jako u ostatních obecních
bytů pronajímaných v MČŽ: uchazeč bude vybrán ze stálého seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu, který je
veden na OMB, nabídka pronájmu bytů bude zveřejněna standardním způsobem a rozšířena o podmínky pronájmu,
doručené registrace budou posouzeny komisí bytovou a majetkovou a následně předloženy do Rady MČŽ, nájemné z
bytů bude stanoveno dle bodu 2 programu podpory
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. §708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 6, Královopolská 33
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 12, Kounicova 69
- revokovala usnesení z 30. jednání ze dne 10.3.2004 a 34. jednání ze dne 5.5.2004 a souhlasila s výměnou bytu č. 5,
Voroněžská 2 a bytu č. 2, Veveří 60
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 1, Tábor 30c na dobu určitou 2 roky
- souhlasila se zrušením společného nájmu bytu č. 24, Pod Kaštany 11
- souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na garáž Mozolky 55 k 31.8.2004
- revokovala usnesení 38. mimořádného jednání Rady MČŽ ze dne 30.6.2004, bod 1.12
- uložila OMB nové vyvěšení nabídky bytu č. 4, Vychodilova 13 s podmínkou postoupení pohledávky novému nájemci dle
ust. § 524 o.z.
- schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce regenerace a nástavby bytového domu G. Preissové 3 v souladu s
ust. § 10, odst. 2, písm. b) Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v užším řízení
- schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce demolice objektu Minská 36 v souladu s ust. § 10, odst. 2, písm. b)
Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v užším řízení
- jmenovala komisi pro otevírání obálek a výběr zhotovitele demolice objektu Minská 36 a regenerace a nástavby byt.
domu G. Preissové 3 ve složení Mgr. A. Kvapil, JUDr. J. Helán, Ing. J. Černý, Mgr. F. Leder, Ing. I. Procházka
- souhlasila s provedením víceprací dle přiloženého rozpisu na vybudování nových rozvodů elektroinstalace společných
prostor domů Kounicova 69,71,73,83,85,87 v celkové částce 253.296,- Kč. Uvedené vícepráce budou zahrnuty do
dodatku č. 1 k SOD se zhotovitelem firmou Renas, spol. s r.o., který bude vypracován opřed dokončením akce
- souhlasila s provedením víceprací dle přiloženého rozpisu na regeneraci a nástavbu bytových panelových domů G.
Preissové 1 v celkové částce 353.606,-Kč. Uvedené vícepráce budou zahrnuty do dodatku č. 1 k SOD se zhotovitelem
firmou Stavoprojekta, a.s., který bude vypracován před dokončením akce
- souhlasila s provedneím víceprací dle přiloženého rozpisu na dodávku a montáž TRV Žabovřesky 2003 v celkové částce
68.800,- Kč vč. DPH. Uvedené vícepráce budou zahrnuty do dodatku č. 2 k SOD se zhotovitelem firmou VUSTE SERVIS
spol. s r.o., který bude vypracován před dokončením akce
- souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na garáž Tábor 30b dohodou k 31.7.2004
- souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na dodávku a montáž termostatických ventilů v bytovém domě Šumavská
36,38,40 s firmou REKOSTAV-ZTI s.r.o. v ceně 221.463,- Kč včetně DPH
- souhlasila s pronájmem části pozemku p.č.1537, ost. plocha o vým. 105 m2, p.č. 1538, ost. plocha o vým. 102 m2 a dále
parkovou úpravu zbývající plochy pozemků p.č. 1537 o vým. 86 m2, p.č.1538 o vým. 78 m2 do částky 100 tis. Kč vč.
DPH a - doporučila oslovit firmu .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o.
- schválila plnění rozpočtu za I. pololetí 2004 a rozpočtové opatření č. 5/2004 a doporučila Zastupitelstvu MČŽ ke
schválení plnění rozpočtu za I. pololetí 2004 a rozpočtové opatření č. 5/2004
- schválila úpravu rozpočtu č. 6/2004 - navýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o investiční dotaci z MMR 5.811 tis.
Kč pro I.etapu regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky
- souhlasila s pronájmem nebytových prostor v objektu Plovdivská 8 na dobu určitou od 1.9.2004 do 30.6.2005 hudební
škole Yamaha občanskému sdružení Astera a Vysokoškolskému sportovnímu klubu Technika Brno.
- vzala na vědomí sloučení Klasického gymnasia Brno se Španělským gymnáziem Brno v jeden školský subjekt k 1.7.2004
a předpoklad uvolnění objektu Plovdivská 8 do začátku školního roku 2007/2008
- souhlasila se zveřejněním příspěvků politických stran a hnutí v rámci volební kampaně pro volby do Zastupitelstva JM
kraje v Žabovřeském zpravodaji, a to formou placené inzerce v inzertní části v ceně stanovené nakladatelem
- vzala na vědomí zaslání společné žádosti ÚMČ Brno-Žabovřesky a ÚMČ Brno-střed na Ministerstvo vnitra na zřízení sítě
WI- FI se záměrem připojení této sítě k síti internetu a jejího veřejného zpřístupnění občanům
- souhlasila s provedením víceprací firmou COOPTEL, stavební a.s. na akci „Parkování v ul. Gabriely Preissové v
maximální částce 116.667,60 kč. Uvedené dodatky budou zahrnuty do dodatku č. 1 k SOD se zhotovitelem, který bude

vypracován před dokončením akce
- souhlasila s provedením víceprací firmou DIRS s.r.o. na úpravu náměstí Svornosti v maximální celkové částce 156.634,Kč. Uvedené práce budou zahrnuty do dodatku č. 1 k SOD se zhotovitelem, který bude vypracován před dokončením
akce
- souhlasila s provedením opravy chodníku a rozšíření plochy pro parkování o 3 m2 při ul. Zborovská směrem k nám.
Svornosti firmou DIRS Brno, s.r.o. v celkové ceně 491.410,- Kč včetně DPH s tím, že platba bude uhrazena v roce 2005
- schválila program XIII. zasedání Zastupitelstva MČŽ dne 26.8.2004.
XIII. zasedání Zastupitelstva MČŽ
konané dne 26. srpna 2004
Zastupitelstvo:
1. Souhlasilo s postoupením pohledávky dle § 524 o.z. ve výši 140.308,- Kč novému nájemci uvolněného bytu č. 1,
Šumavská 34.
2. Trvalo na svém usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva MČŽ Brno-Žabovřesky ze dne 26.2.2004, bod 3 a nesouhlasí s
prominutím poplatků z prodlení dlužného nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 16, Lipská 1 v
celkové částce 38.035,- Kč.
3. Revokovalo usnesení 8. zasedání Zastupitelstva MČŽ ze dne 30.10.2003 ve věci zařazení bytového domu Tábor 12 do
seznamu nemovitostí určených k prodeji dle pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor a souhlasilo s vyjmutím
bytového domu Tábor 12 ze seznamu nemovitostí určených k prodeji dle pravidel prodeje domů, bytů a nebytových
prostor a ponecháním v majetku Statutárního města Brno na dobu nejméně 15 let.
4. Souhlasilo s podáním žádosti o půjčku z Fondu bytové výstavby na akci “Bytový dům Minská 36“ ve výši 40% z
předpokládaných nákladů, tj. do 6,000.000,- Kč.
5. Souhlasilo s nabytím pozemku p.č. 394, zeleň v zástavbě o vým. 307 m2 do vlastnictví Statutárního města Brna.
6. Neschválilo prodej pozemku p.č. 1942/6 o výměře 10m2.
7. Neschválilo prominutí poplatku z prodlení dlužného nájemného u bytu č. 2, Šumavská 40.
8. Schválilo postoupení pohledávky dle ust. § 524 o.z. ve výši 180.546,- Kč novému nájemci uvolněného bytu č. 4,
Vychodilova 13.
9. Schválilo plnění rozpočtu za I. pololetí 2004 a rozpočtové opatření č. 5/2004.
10. Souhlasilo s navýšením kapacity v MŠ Beruška Brno, Plovdivská 6 na 125 dětí.
11. Souhlasilo s dodatkem č. 4 Úplného znění smlouvy ze dne 1.1.1995 o převodu hmotného, nehmotného investičního a
drobného investičního majetku ZŠ Sirotkova 36: v bodě 3. se drobný investiční majetek navyšuje o 82.643,- Kč a s
dodatkem č. 4 Úplného znění delimitačního protokolu ze dne 1.1. 1995 o převodu majetku a finančních prostředků k
1.1.1995: v bodě A se drobný hmotný investiční majetek navyšuje o 82.643,- Kč, v bodě B se pořizovací hodnota
budovy
navyšuje o 50,779 046,30 Kč.
12. Souhlasilo s dodatkem č. 3 Úplného znění delimitačního protokolu ze dne 1.1.1995 o převodu majetku a finančních
prostředků k 1.1.1995 ZŠ Brno, nám. Svornosti 7: v bodě B se pořizovací hodnota budovy navyšuje o 144.312,- Kč.
13. Souhlasilo s dodatkem č. 1 Úplného znění delimitačního protokolu ze dne 28.12.1995 o převodu majetku a finančních
prostředků k 1.1.1995 ZŠ Brno, Jana Babáka 1: v bodě B se pořizovací hodnota budovy navyšuje o 144.312,- Kč.
14. Souhlasilo s dodatkem č. 1 Úplného znění smlouvy o výpůjčce MŠ Brno, nám. Svornosti 8: v bodě I se pořizovací
hodnota
budovy navyšuje o 1,713.965,10 Kč a s dodatkem č. 1 Úplného znění delimitačního protokolu ze dne
18.11.1999 o
převodu majetku a finančních prostředků k 1.1.2000: v bodě B se pořizovací hodnota budovy navyšuje
o 1,713.965,10
Kč.
15. Souhlasilo s dodatkem č. 1 Smlouvy o výpůjčce MŠ Beruška Brno, Plovdivská 6: v bodě I se pořizovací hodnota
budovy
navyšuje o 1,140.948,90 Kč a s dodatkem č. 1 Delimitačního protokolu o převodu majetku a finančních
prostředků k
1.1.2001: v bodě B se pořizovací hodnota budovy navyšuje o 1,140.948,90 Kč.
16. Vzalo na vědomí návrh optimalizace sítě základních škol v MČ Brno-Žabovřesky a doporučilo odboru školství, mládeže
a
tělovýchovy MMB zařadit Základní školu Jana Babáka 1 do sítě pilotních škol bez časového omezení.
17. Schválilo návrh změny společenské smlouvy spoldečnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. - článek VIII. odst. 1.
18. Schválilo doplacení odměn neuvolněným členům ZMČŽ za období leden-duben 2004 v souladu s nařízením vlády č.
337/2004.
19. Neschválilo návrh na zařazení na každém zasedání ZMČŽ mezi 16-17 hodinou (počínaje příštím zasedáním)
pravidelné
hovory s občany, kdy bude v případě zájmu občana možnost vystoupit i na téma, které se netýká
projednávaných bodů.
20. Souhlasilo se zněním Stanoviska komise dopravy ZMČŽ k projektu rychlostní komunikace R-43 v Územní prognóze
JM
kraje.
(Q)

XIV. zasedání Zastupitelstva MČŽ
se uskuteční ve čtvrtek 21. října 2004
v 15.30 hodin v sále KD Rubín

Termín pro podání žádosti o finanční dar končí v říjnu!
Úřad Městské části Brno-Žabovřesky upozorňuje organizace a sdružení na možnost podání žádosti o poskytnutí
finančních darů pro rok 2005. Finanční dary se vztahují na podporu činnosti v oblasti volného času dětí a mládeže, sportu,
kultury, seniorů a zdravotně postižených. Žádost by měla obsahovat účel využití financí, počet členů, pro které je určena,
výši požadované částky.
Žádosti adresujte v termínu do 31. 10. 2004 na ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28. Informace poskytne PhDr. Božetěch
Šimeček na tel. č. 549 523 530.

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.
Prodloužení autobusové linky MHD č. 53
Na přelomu měsíců března a dubna t.r. uspořádalo 225 obyvatel ulic Horská, Skalky a Terasová petiční podpisovou
akci týkající se trasy autobusové linky č. 53. Požadovali, aby autobus jedoucí od kolejí ulicemi Kolejní a Purkyňovou,
končící na Skácelově, pokračoval ulicemi Královopolskou, Technickou a U Vodárny ke smyčce vybudované k tomuto účelu
již před 20 lety pod Palackého vrchem. Touto úpravou by obyvatelé přilehlých ulic, návštěvníci VUT a studenti vystupující
na Červinkově, Skácelově nebo Záhřebské (pokud nepoužívají vlastní auto) byli ušetřeni jeden až dvoukilometrové
namáhavé chůze do kopce ke svým obydlím a fakultám.
Na rozdíl od dřívějších akcí, na které tehdejší kompetentní činitelé vůbec nereagovali, byla naše petice, současně s
obslužnosti areálu VUT v Brně, projednána na odboru dopravy MMB již 14. dubna 2004. Podle sdělení vedoucího
dopravního odboru DPMB, a.s. pana Ivana Nedělky výsledkem tohoto ujednání je, že pravidelná autobusová doprava na
nové lince bude zahájena již 27. září t.r.
Novou linku uvítají nejen obyvatelé ulic pod Palackého vrchem a samozřejmě studenti a návštěvníci VUT, nýbrž i
četní návštěvníci okolních lesů, kteří po rekreační procházce se ze zastávky Kolejní budou moci vracet do města
autobusem. Možnost výstupu na smyčce uvítají i četní, vesměs starší majitelé okolních zahrad. Jménem všech Vám
děkuji.
MUDr. Miloš Němec
Poděkování Městské policii
Chtěl bych touto cestou poděkovat naší žabovřeské městské policii za krásnou přednášku o dopravních předpisech,
kterou uspořádali 6. září v Rubínu. Budu se těšit na další pokračování, které nám bylo slíbeno. Chtěl bych se zároveň
omluvit za občany Žabovřesk za extempore pana zastupitele Pavlíčka, který bezdůvodně přítomné strážníky verbálně
napadl. Nenechejte se otrávit. Děláte záslužnou práci!
Leopold Dědek, Žabovřesky

Mateřská škola Brno, Fanderlíkova 9a
Otevřený dopis starostovi MČ Brno-Žabovřesky
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala jménem kolektivu pracovnic naší mateřské školy, dětí i jménem
svým za pohotový zásah při zjištění havárie v budově školky.
V pozdních večerních hodinách dne 23.8. t.r. došlo k havárii vody v objektu Mateřské školy Fanderlíkova 9a. Díky
Vašemu pohotovému zásahu po zjištění této události, kdy jste neprodleně zajistil uzavření přívodu vody za asistence
Městské policie Brno a servisní instalatérské služby, nedošlo k nenapravitelným škodám. Událost se stala v době, kdy
naše školka zajišťuje prázdninový provoz i pro děti z ostatních žabovřeských mateřských škol. V této situaci jsme ocenili
vstřícný přístup Váš i pana místostarosty Ing. Černého a dalších pracovníků Úřadu MČ Brno-Žabovřesky, obzvlášť pí.
Kočkové a p. Liškutina. Mimořádným pracovním úsilím všech zaměstnanců naší školky se daří vzniklé škody napravovat,
aniž by děti pocítily mimořádnost situace. S potěšením mohu konstatovat, že kolektiv, který vedu, se ve vypjatých situacích
dokáže semknout a pracovat vysoko nad rámec svých povinností. Jejich přístupu a pracovního nasazení si velmi cením.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci a ještě jednou díky.
Mgr. Jarmila Klímová, ředitelka
Poděkování
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám i úseku, který má v kompetenci školství, poděkovala za pochopení a vstřícnost při řešení opravy
chodníku před budovou Klasického a španělského gymnázia, Plovdivská 8, která proběhla ve velmi krátké době ke
spokojenosti všech pracovníků školy, studentů, ale zajisté i občanů Městské části Brno-Žabovřesky.

Ivana Shorná, ředitelky školy

Pravá tvář ekologických aktivistů
Tak se nám 29.6.2004 opět ozvala paní Jana Pálková. V Našich novinách (NN) č.7 nedávno oprášila svoji staronovou
vizi na záchranu své chaty, postavené na státem vykoupené trase rychlostní komunikace R-43 v Bystrci (na obrázku
modrá trasa B), která spočívá v prosazování vedení R-43 Boskovickou brázdou. Má vést přes Chudčice, Veverskou
Bítýšku, Hvozdec a dále kolem Pohádky máje do Ostrovačic (na obrázku modrá trasa A). K ní se při projednávání Územní
prognózy JmK dne 10.8.2004 a pak 17.8.2004 v NN č.8 přidali velmi agresivní odpůrci R-43 Doc.P.Firbas a Ing.L.Horváth,
zřejmě novopečení majitelé realit v Kníničkách či přilehlém okolí.
Jejich neodborným návrhem by se vytratila jakákoliv návaznost na potřebný bezkolizní průtah vozidel od Lipůvky

kolem Kuřimi do jižních částí Brna, neboť závlek přes Ostrovačice, Kývalku a Brno-západ by byl pro většinu řidičů příliš
dlouhý a musela by se i podstatně zvýšit kapacita D1 v tomto úseku. Proto ho město Brno ani JmK nechce a ani nemůže
podporovat a bez této celospolečenské potřeby je takový návrh předem odsouzen k nezdaru (stejně jako trasa „F1“ přes
Ivanovice a Medlánky – na obrázku červená trasa), a tak se vracíme stále tam, kam nás chtějí zavléct ekologičtí aktivisté:
do nulové varianty R-43 (na obrázku zelená trasa) se všemi negativními důsledky pro Žabovřesky i další městské části.
Tito aktivisté, kteří zřejmě nemají nic jiného na práci, než destrukci jakýchkoliv námětů pro rozvoj našeho města, se
sdružují zejména kolem Strany zelených (Mojmír Vlašín, Jana Drápalová, Jakub Patočka), v „Hnutí DUHA“ (Martin Ander),
„Děti Země“ (Miroslav Patrik) a „NESEHNUTÍ“ (Milan Štefanec, o kterém bylo v MfD dne 1.4.2003 m.j. uvedeno, že pouhé
vyslovení jeho jména vzbuzuje v lidech velké emoce). Dovolte mi proto Vám jejich pravou tvář na základě vlastních
zkušeností poněkud poodhalit.
S panem Milanem Štefancem (netajícím se přes své mládí levičáckou orientací) jsem se poprvé setkal někdy v
letech 1997/98 na jednání tzv. „Občanské poradní skupiny k R-43“ (OPS), kam jsem byl jako zastupitel Žabovřesk
delegován proto, že již nebylo možno déle snášet jejich nekvalifikované protesty a absurdní návrhy alternativních tras R-43
s tunely o délce až 7 km. Zde jsem si m.j. dovolil namítnout k názvu sdružení „Občané Brna proti R-43“ to, že by se toto
sdružení mělo jmenovat „Někteří občané Brna proti R-43“, protože já jsem také občan Brna a znám jich více, kteří proti R43 nejsou. Se zlou jsem se ale potázal, neboť právě pan M.Štefanec mi důrazně vysvětlil, že máme demokracii, což podle
něho znamená, že si každý může dělat co chce. Mou námitku, že svoboda každého končí tam, kde začíná svoboda
druhého, bagatelizoval. Dne 1.6.1999 jsem uspořádal veřejnou exkurzi po trase R-43, čímž jsem m.j. docílil toho, že paní
Jana Pálková, hlavní bystrcká odpůrkyně R-43, byla nucena v MfD dne 2.6.1999 poprvé (a bohužel naposledy) veřejně
přiznat, že: „…realizací R-43 přijde vniveč její chata“, postavená na státem vykoupených pozemcích pro tuto komunikaci.
Pan M.Štefanec, který s paní J.Pálkovou nejméně od roku 1997 nejen v rámci zmíněné OPS bezprostředně a úzce
spolupracuje na protestech proti R-43, se však nechal téhož dne v ROVNOSTi slyšet, že: „Ani naši členové, ani hlavní
představitelé bystrckých sdružení nevlastní zmíněné chaty a zahrady. Sami se snažíme zjistit, kdo na pozemcích vlastně
hospodaří“. Snůšku nepravdivých mediálně šířených informací proti R-43 završil tedy M.Štefanec bezostyšnou a veřejnou
lží. Když jsem se v r.2000 pokusil o příjemnější dialog s odpůrci R-43 dotazem na Štefancova kolegu M. Andera po jednom
z jednání OPS, co dělal o prázdninách ve svém volném čase, byl jsem jeho odpovědí šokován: „Visel jsem na Šumavě na
stromech“. Shodou okolností jsem tentýž den večer uviděl v televizi záběry z demonstrací proti MMF a SB v Praze, kde
právě M.Štefanec, M.Ander a jiní byli zblízka a dlouhodobě zabíráni kamerou, jak táhnou Prahou v jednom šiku s nositeli
třepetalek s portréty Lenina s pokřikem: „Žádné šance světové bance!“. Nemohu tvrdit s určitostí, že právě pan M.Štefanec
měl na sobě masku jako jiní, mám dojem, že měl „jen lepenkové brnění“. Demonstrace s maskami, dokonce s umrlčími
lebkami, však panu M.Štefancovi nejsou nikterak cizí. Dokázal to například 4.4.2003 vniknutím jeho NESEHNUTÝCH na
Magistrát města Brna, kde odpálili raketu ve svém důsledku i proti tomu, aby lidé v Brně, kteří díky firmě FLEXTRONICS
ztratili práci, ji opět v nové firmě HONEYWELL našli. Jestli byl pan M.Štefanec mezi maskovanými, nebo demonstraci
pouze organizoval, to nevím. Jako pamětník si však o lidech, vystupujících se symboly s umrlčími lebkami a tedy i o panu
Milanu Štefancovi, myslím své. Je to asi jeden z těch důvodů, proč pouhé vyslovení jeho jména vyvolává v některých
lidech ty, v seriálu MFD dne 1.4.2003 zmíněné, velké emoce. Z odpovědi RNDr. Patrika na můj dotaz v ROVNOSTi dne
9.9.2000 vyplývá, že vůdce „Dětí Země“ pokládá za zcela legitimní a demokratické, aby někdo vlastní zájem halil do
ideologických hesel. RNDr. M. Vlašín chce zbourat Brněnskou přehradu ani ne tak kvůli sinicím, ale protože ryby v řece
pod přehradou mají nestálou teplotu vody. Chce zrušit osvětlený billboard u Ostrovačic, ale ne kvůli bezpečnosti provozu
na dálnici, ale proto, že na něm hyne hmyz. Ulice v městě Brně chce všechny zúžit na jednopruhové. Mnou prosazované
výstavbě tunelů Pražské radiály v Zastupitelstvu města Brna bránil neadekvátními argumenty, jako že: „je tam biotop a
mraveniště“ a samozřejmě také zastává „nulovou variantu“ R-43, která nevadí paní J.Drápalové ani v tom případě, že
předpokládaných 30 000 aut denně navíc nepojede jen Žabovřeskami, ale v důsledku toho i „za humny“ její Městské části
Nový Lískovec, jíž je starostkou.
Není divu, že tato povedená společnost se postavila i proti vybudování nového železničního uzlu v Brně včetně
evropské úrovni odpovídajícího hlavního nádraží. Na základě lží a polopravd (10 z nich je jako omyly citováno v ŽZ
č.9/2004 na str.5) vylákala z řady lidí podpisy pro svou akci, bez ohledu na náklady, které tím vyplýtvají z kapes daňových
poplatníků stejně tak, jako nepravdami o R-43 (že rozdělí Bystrc, bude tam „Václavák“, povede „přes přehradu“ a pod).
Jakub Patočka se dne 3.5.2004 vyjádřil asi v tom smyslu, že je dobře, že Brno nemá pořádné letiště, teď je potřeba
zamezit výstavbě nového nádraží, protože: „..město Brno svou velikostí nemá nárok srovnávat se s významnými
evropskými městy a má na to konečně už jednou zapomenout!“. Ostatně tradiční zastánce starého nádraží pan Ing.
Zdeněk Masařík postoj těchto odborníků k našemu městu mnohokrát prokázal vyjádřením, že: „Brno stojí jinde, než mělo
stát a proto do něj byly zavlečeny dálnice vyššího typu“. Je nesporné, že činnost takových „odborníků“, ekoaktivistů a
anarchistů začíná již ohrožovat naše město v jeho základních potřebách a funkcích. Doufejme jen, že zdravý rozum
Brňanů zvítězí nad jejich demagogií a diletantismem.
Prof.Ing.Zdeněk Kolíbal, CSc.
předseda komise dopravy a Výboru pro VMO
ZMČBŽ

TEZA Brno, a.s. zve občany na setkání
Společnost Tepelné zásobování Brno a.s. připravuje setkání s veřejností, které navazuje na anketu s otázkami z
oblasti zásobování teplem. Občané budou seznámeni s reakcemi na nejčastější dotazy a připomínky v anketě a současně
získají podrobnější informace z oblasti zásobování teplem a TUV.
Setkání se uskuteční dne 6. října 2004 v 16.00 hodin před výměníkovou stanicí POS 8 Vychodilova 17.
Pro úplnost uvádíme nejdůležitější kontakty společnosti TEZA Brno, a.s.:
- non-stop dispečink, Hlinky 68, tel.č.: 543 239 350, 543 424 311, 603 291 699, 605 209 744
- středisko provozu zdrojů (SPZ), Kosmákova 46a, tel.č.: 545 242 170, 603 291 651
- techničtí pracovníci SPZ působící v oblasti MČŽ, tel.č.: 603 291 640, 603 291 642
- internetové stránky společnosti: www.tezabrno.cz
- e-mail: info@tezabrno.cz
- fax: 543 211 924 543 239 350

"Autoškola" se bude opakovat
Když jsme začali připravovat setkání s městskou policií věnované změnám v dopravních předpisech, požádali jsme
strážníky z odboru prevence, aby se zaměřili především na ty oblasti, jejichž neznalost má v podobě pokut nejčastější
dopad na kapsy řidičů. V podmínkách Brna jde především o špatné parkování. V průběhu setkání, kterého se v obřadní
síni Kulturního domu Rubín na Makovského náměstí zúčastnilo několik desítek občanů, se však ukázalo, že otázek, na
které by tazatelé chtěli znát odpověď, je víc. Komise bezpečnosti a veřejného pořádku proto již připravuje další setkání se
strážníky, které by mělo proběhnout během podzimu. O termínu Vás budeme na stránkách zpravodaje včas informovat.
Již nyní však můžete na adresu redakce posílat své otázky týkající se dopravních předpisů či konkrétní situace v
Žabovřeskách. Vaše připomínky rádi využijeme i na jednáních komise bezpečnosti a veřejného pořádku.
Mgr. Vít Cvrček
místopředseda komise bezpečnosti a veřejného pořádku

Minuta ticha?!
Před jednáním Zastupitelstva Městské části Brno-Žabovřesky 26.8.2004 přes nesouhlas členů zastupujících KSČM
byl přijat návrh na uctění památky obětí srpnových dní v letech 1968 a 1969. V době, kdy všichni přítomní včetně
zastupitelů zvolených za KSČM povstali, aby uctili minutou ticha zavražděné spoluobčany, přítomní komunisté v řadách
přihlížející veřejnosti jako jediní zůstali sedět.
Toto gesto Stalinových pohrobků vnímám jako pohrdání a pocit nadřazené beztrestnosti ke všem zavražděným,
umučeným a okradeným spoluobčanům v letech, kdy komunisté této zemi vládli. Tento projev arogance je nutno brát v
úvahu zvláště ve srovnání s projevy současným představitelů KSČM, kteří se snaží zlehčovat a distancovat se od projevů
bezpráví, které komunisté napáchali, a odmítají jakékoliv srovnání s fašismem. Dlužno říci, že mají asi pravdu ve druhé
části předchozí věty, protože komunismus má na svědomí daleko více obětí než fašismus, a jak se vidět, snaha o
nastolení komunistické diktatury nevymizela z hlav komunistů dodnes.

Dva notoricky známé spoluobčany minuta ticha ze židlí nezvedla ...
Píši tyto řádky s vědomím nastávajících voleb, kdy občané mají možnost vystavit účet našim politikům. Vzhledem k

výše uvedenému textu pokládám za důležité tohoto procesu využít a vyjádřit své mínění. Přijde-li více lidí k volbám a dají
svůj hlas kterékoliv demokratické straně, procento zvolených komunistů výrazně poklesne, protože zatímco velká část
normálních lidí tráví svůj volný čas rekreací, komunisté chodí k volbám stále manifestačně.
Předpokládám, že zde běžný občan bude v této souvislosti citovat prohřešky současným politiků, a to od tunelování
až po možnost korupce všech politických stran s poukazem, že vlastně nemá koho volit. Na tuto připomínku je třeba
reagovat tím, že pokud nevyužívám svého práva vyjádřit se ve volbách k současnému dění, je každá má kritika politické
scény diskutabilní. V neposlední řadě je skutečností, že největší “tunel“ spáchali opět komunisté při vyrabování našeho
nerostného, hlavně uranového bohatství, které bylo jako válečná kořist doslova vykradeno bez jakékoliv finanční
kompenzace. Je skutečností, že při ekonomickém zhodnocení našeho uranového bohatství by byla dnešní ekonomická
situace našeho státu zcela jiná, s čímž samozřejmě souvisí i lepší životní úroveň každého z nás.
Na závěr bych v souvislosti s uvedeným textem připomenul slova již zesnulého herce Miloše Kopeckého, který se o
představách komunistů v současnosti vyjádřil následovně: “Jednejte s námi podle demokratických pravidel vašich a my s
vámi potom zatočíme podle pravidel našich.“
Ing. Gustav Závodský, CSc.
zastupitel

Informace Policie ČR
Jak jistě víte, jedním z úkolů Policie ČR a dle mého názoru jedním z nejdůležitějších je odhalování trestných činů a
zjišťování pachatelů. V boji s trestnou činností se naše oddělení řadí mezi nejlépe hodnocené útvary v rámci městského
ředitelství.
Množství zjištěných trestných činů (tzv. nápad trestné činnosti) je závislé na počtu obyvatel jednotlivých městských
částí, na jejich polohách (periferie-centrum), druhu výstavby (rodinné domy-panelové domy-výrobní podniky...). Pro
srovnání jsem připravil pololetní přehled nejprve celkového nápadu trestné činnosti a poté nápadu určitých druhů trestných
činů v Městské části Brno-Žabovřesky s porovnáním s MČ Brno-Komín a MČ Brno-Jundrov, které patří do teritoria
obvodního oddělení Policie Brno-Žabovřesky (v tomto pořadí jsou čísla zveřejněna):
celkový nápad trestné činnosti
krádeže vozidel
vloupání do vozidel a krádeže věcí z nich
vloupání do bytu a krádeže z něj
vloupání do rodinných domů

262
28
58
6
4

93
8
22
2
3

23
2
1
1
1

Toto jsou jen statistická čísla, ale za každým z nich musíme vidět nešťastného člověka. I nás může taková událost
potkat. Proto bychom měli být všímaví ke svému okolí a neřídit se heslem - co tě nepálí, nehas. Pokud se Vám bude zdát
nějaká osoba podezřelá (např. prochází-li mezi vozidly a dívá se dovnitř, bere za kliky nebo někoho uvidíte, jak se
vloupává do vozidla, domu, stánku apod.), zavolejte na bezplatnou linku 158 a policejní hlídka vyjede ihned na místo.
Pomáháte tak nejen nám, ale především Vaším spoluobčanům.
Jsme tu pro Vás 24 hodin denně. Přesto Vám přeji, abyste naši pomoc potřebovali co nejméně.
kpt. Stanislav Bařina, vedoucí OOP BrnoŽabovřesky

Koncem srpna byla na nám. Svornosti dokončena rekonstrukce parčíku. Ve vhodné vegetační době zde ještě budou
vysázeny vzrostlé stromy. Žabovřesky tak získaly novou zónu pro odpočinek a posezení v krásném a klidném prostředí.
Doufejme, že náš parčík si zachová svou nynější podobu a zásahy vandalů se mu vyhnou. Rovněž apelujeme na
„pejskaře“, aby své psy nevenčili na travnatých plochách parčíku a na cyklisty, aby svými exhibicemi přes travnaté čtverce
neničili to, co má za nemalé peníze sloužit všem občanům.

Školní rok jsme zahájili v novém...

V prázdninových měsících se Mateřská škola na ulici Žižkova proměnila ve staveniště. Přijela těžká mechanizace s
unimo buňkou a vrtnou soupravou pro vyhloubení vrtů na vytápění mateřské školy pomocí tepelného čerpadla. Kolem
školy vyrostlo lešení a práce začaly. Budova dostala nová eurookna, následovalo zateplení fasády, úprava střechy,
dešťových svodů a souběžně probíhala rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně a topenářské práce v kotelně
mateřské školy. Než jsme stačili spočítat dny, které zbývaly do konce prázdnin, už se omítala celá budova a dokončovala
se montáž termoventilů na topných tělesech. První září se neúprosně blížilo, a tak se pracovalo i o sobotách a nedělích,
aby škola byla v první školní den “jako ze škatulky“. Povedlo se!
Můj upřímný dík patří všem, kteří se zasloužili o to, že naše škola 1. září svítila novotou opravdu „sluníčkově“. Díky!
Miroslava Řeháčková, ředitelka školy

Hudební škola již i u nás v Žabovřeskách!
Na novou příležitost hudebního vzdělávání všech občanů Žabovřesk - od nemluvňat až po seniory - jsme se
zeptali ředitelky Hudební školy YAMAHA Mgr. Dagmar Polákové.
Mohla byste stručně představit Hudební školu YAMAHA?
Hudební škola YAMAHA, jež má v Evropě čtyřicetiletou a u nás desetiletou tradici, je atraktivní alternativou k tradiční
výuce hry na hudební nástroje i zpěvu. Připravuje muzikanty s tvůrčím duchem schopné hrát pro potěchu svoji, blízkých a
vystupovat na veřejnosti. Dveře HŠ Yamaha jsou otevřeny opravdu všem.
Zpívající nemluvňata? Hudební výchova miminek? Není to sci-fi?
Východiskem k dobrým výsledkům hudebního školství YAMAHA je výjimečná elementární hudební výchova
nejmenších. Speciální metody, na jejichž vzniku se podíleli specialisté z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské
neuropsychologie, umožňují začít pracovat již se čtyřměsíčními nemluvňaty! V třístupňové přípravce - Hrátky s robátky
(pro nemluvňata od 4 měsíců), První krůčky k hudbě (pro batolata od 18 měsíců), Rytmické krůčky (pro předškoláky od
4 let) se optimálně rozvíjejí hudební schopnosti i dovednosti a postupně přirozeně profiluje zájem o hru na nástroj či zpěv.
Dětem jsou - se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností - nabízeny nejrůznější možnosti
zapojení do tvůrčího procesu. Základem je hravé zacházení s hudebními prvky a utváření hudebního sluchu. Absolvují
první pěvecké pokusy, v elementární podobě se seznámí s hrou na zobcovou flétnu, keyboard, popř. další instrumenty.
Jsem dospělý a chci hrát na keyboard, kytaru, zpívat…
Děti, mládež, dospělí i senioři v HŠ YAMAHA navštěvují učební programy s originální metodikou – Keyboard, Kytara,
Zobcová flétna (učí se paralelně na sopránovou i altovou!), Elektrická kytara a Baskytara. V poslední době je velmi žádaný
Pop zpěv. Motivaci zvyšují – obdobně jako v nástrojových oborech - nahrávky doprovodů na disketách a pro ty, kdo chtějí,
také účinkovat na akcích (školní ples, soutěže, karnevaly, koncerty, vernisáže, charitativní příležitosti apod.).
Kde výuka v Žabovřeskách probíhá?
V budově Klasického gymnázia Plovdivská. Podrobné informace o výuce, možnostech absolvování bezplatné lekce i
doplňkových akcích najdete na webových stránkách nebo volejte - mailujte. Nemusíte být výjimečně hudebně nadaní, ale
můžete najít výjimečnou školu.
Kontakt: tel.: 603 943 213 nebo 544 213 306
yamaha.polakova@worldonline.cz
www.yamahaskola.cz

ZŠ Sirotkova informuje
Na konci minulého školního roku obdržela naše škola čestné pozvání na sportovní olympiádu žáků 1. stupně okresu
Blansko, která se konala v obci Sloup od neděle 20.6. do úterý 22.6. Olympiádu organizovala místní škola, se kterou
máme velmi dobré partnerské vztahy. Žáci spali a stravovali se ve škole. Sportovní klání bylo zahájeno průvodem
sportovců obcí a slavnostním zapálením olympijského ohně. Naše výprava byla složena ze dvou žáčků 3. ročníku, kteří
závodili v mladší kategorii a dvaceti žáků 4. a 5 tříd, kteří reprezentovali školu v kategorii starší. Naši žáci se aktivně
účastnili všech atletických disciplín, plavání, šplhu, šachů a stolního tenisu. Bohužel jsme se nemohli účastnit klání v
kolektivních sportech, protože na olympiádu postoupily pouze týmy, které prošly kvalifikací, hranou na okrese Blansko půl
roku před olympiádou. Naši žáci se stali jednou z nejúspěšnějších výprav. Získali jsme patnáct medailí, i když jsme patřili

mezi nejméně početné výpravy, vždyť se za tři dny olympijského klání na sportovišťích vystřídalo bezmála 1000 dětí.
Šestkrát stáli naši žáci na stupních vítězů nejvýše, čtyřikrát jsme obsadili druhé místo a pětkrát třetí místo. Zlatou medaili
přivezli Jakub Kočička (dvakrát triumfoval v plavání), Roman Cabejšek (vyhrál skok vysoký), Veronika Hrčková (byla
neporazitelná ve stolním tenisu ve dvouhře i ve čtyřhře s Markem Zichou) a poslední zlatou získal v plavání Ondřej
Novotný. Celá olympiáda byla výborně zorganizována, pro děti bylo mezi závody připraveno i mnoho atrakcí, jako ukázky
cyklotrialu, ohňostroj, vystoupení policistů se cvičenými psy, historický šerm, dělostřelci, promítala se filmová představení a
konaly se další akce, které dětem zkracovaly čekání na disciplíny. Není divu, že se po slavnostním ukončení a zhasnutí
olympijského ohně nechtělo nikomu odjíždět zpátky domů. Naše škola obdržela pozvánku na červen, kdy se ve Sloupě
uskuteční olympiáda žáků 2. stupně.
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Žabovřeská pobočka Knihovny Jiřího Mahena má co nabídnout
Obyvatelé Žabovřesk mohou navštěvovat jednu z největších poboček Knihovny Jiřího Mahena na ulici Mozolky. Také
letos u nás probíhá akce v rámci projektu Poprvé o školy - poprvé do knihovny. V průběhu září nabízíme zdarma registraci
pro prvňáčky.
Náš fond obsahuje přes 30 tisíc knih, je bohatě zásoben knižními novinkami i pestrým výběrem časopisů. Počátkem
října bude i v naší pobočce k dispozici internet.
Žabovřeská pobočka úzce spolupracuje se školami. Ročně se u nás uskuteční přes 70 literárních besed pro děti.
Díky finančnímu daru Zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky ve výši 6.000,- Kč byla v tomto roce pobočka zvýhodněna
při nákupu nové literatury.
Půjčovní doba knihovny Mozolky 52:
pondělí
úterý

13.00-18.00
9.00-12.00

středa
čtvrtek

13.00-18.00
13.00-18.00

9.00-12.00

13.00-18.00
Alena Blížilová, vedoucí pobočky

Seniorklub informuje
Motto: „Dávejme pozor, aby nám věk neudělal více vrásek na duchu než na obličeji“. (Michel de Montaigne)
Ve čvrtek 7. října v 9.30 hodin v KD Rubín pohovoří RNDr. Bohumila Vlachová o sektách.
Ve čtvrtek 21. října v 9.30 hodin tamtéž se sejdeme k pobesedování o pořadech v rádiu a televizi a o knihách, které
můžeme doporučit pro příjemné trávení nastávajících dlouhých večerů. Zájemkyně o pletení se mohou zúčastnit krátké
instruktáže.
Za výbor klubu Vás zve Jana Hrůzová

Žabovřeský umělec v žabovřeské galerii
V měsíci říjnu se v Galerii „i“ na Horově ulici v Žabovřeskách představí své dílo žabovřeský výtvarník Zdeněk Fuksa.
Tato žabovřeská výstava je další v řadě výstav u nás i v cizině. K vidění budou kresby z cyklu Květy moře a grafiky z cyklu
Stromy a lesy. Vystavené dílo pochází z let 2002-2004. Přijďte se potěšit krásou přírody viděnou očima umělce, jehož
výstavní činnost se datuje od roku 1968 a svá díla představil na desítkách výstav, mj. i ve Francii, Holandsku, Polsku,
Jugoslávii.
Výstava se uskuteční od 18. října do 23. října (do 14.00 hodin).

-Fiš-

Centrum volného času Jabloňka
Kroftova 64, Brno – Žabovřesky, tel. 549 216 248 (záznamník)
nabízí volná místa v kroužcích:
Angličtina pro děti 1. a 2. tříd - pondělí 14-15 h, cena: 850,- Kč/pololetí
Angličtina pro maminky (zač.) – pondělí 13-14 h,
cena: 850,- Kč/pol. + 250,- Kč/pol. hlídání dětí
Angličtina pro dospělé (mírně pokroč.) – čtvrtek 17.30-19.00 h, cena dle poč. os.
Výtvarný kurz pro dospělé – středa 17-21 h, cena: 1 600,- Kč/pol.
Kytička – přírodovědný, čtvrtek 13.30-15 h, cena: 300,- Kč/pol.
Ježeček – klub pro děti s potížemi se zařazením do kolektivu, úterý 17-18 h,
cena: 1 050,- Kč/pololetí
Dále Vás zveme na VÁNOČNÍ DÍLNU 4.12. 2004 od 13 do 17 hodin. Uvážete si adventní věnec či nazdobíte větvičku,
vyrobíte různá vánoční přáníčka i svíčku ze včelího vosku. Nebude chybět ani předvánoční posezení s písničkou.
Nezapomeňte přezůvky, vstupné 40,- Kč.
Pro tvořivé jsou ještě připravena sobotní VÝTVARNÁ DOPOLEDNE, a to v termínech 13.11. a 11.12. od 9 do 13 hodin.
Informace a přednášky u p. Pelánkové.

Chcete se stát adoptivním rodičem kulana, levharta cejlonského nebo orla bělohlavého?
Kontaktujte Zoologickou zahradu města Brna, kde na Vás čekají nejen jmenovaní, ale i mnozí další reprezentanti
zvířecí říše.
O adopci zvířat v brněnské ZOO jsme si povídali s Ing. Jiřinou Kubínovou, která má adopci a sponzorství na starosti:
Co si vlastně máme představit pod pojmem adopce zvířat?

Adopce zvířat samozřejmě neznamená, že přijdete k nám do zoo, zaplatíte si zvířátko, které je Vám sympatické a
odnesete si ho domů. Některé zvířátko však může být natolik blízké Vašemu srdci, že zatoužíte starat se o ně alespoň na
dálku a finančně přispívat na jeho chov. Zaplatíte určitou částku a stáváte se tak adoptivním rodičem. Je to šance např.
pro děti, které ze zdravotních důvodů či jiných důvodů nemohou žádné zvířátko chovat doma.
Jak vysoká je ta částka?
Výše příspěvku záleží na zvířeti, které si vyberete k adopci. Zvířata jsou rozdělena do kategorií od nejlevnějších po
nejdražší - od 300,- Kč na rok až po nejvyšší “rodičovský“ příspěvek 50.000,- Kč na rok.
Které zvíře je z hlediska adopce nejdražší?
Největším „žroutem“, a tedy finančně nejnáročnějším zvířetem, je lední medvěd. Jeho krmná denní dávka je asi 4 kg
mořských ryb a asi kilogram syrového masa, což představuje cca 160,- Kč denně.
Stanu-li se adoptivním rodičem některého zvířete a složím požadovanou částku, uhradím tak náklady na jeho
krmení v plné výši?
Toto platí snad jen u zmiňovaného ledního medvěda. U ostatních zvířat tvoří finanční příspěvky adoptivních rodičů pouze
třetinu, možná polovinu celkových nákladů, zbytek hradí zoo ze svého rozpočtu.
Kolik vlastně „projedí“ Vaši svěřenci denně?
Denní náklady na krmení všech našich zvířat činí asi 8.000,- Kč.
Můžete uvést některé zajímavosti z jejich jídelníčku? Proč kupříkladu lední medvěd dostává mořské ryby, když
sladkovodní by jistě byly levnější?
Lední medvěd nesmí dostat sladkovodní ryby, protože mají velké šupiny. Dostává je maximálně dvakrát do roka na
pročištění zažívacího traktu. Hnědí medvědi, protože nepotřebují drahé mořské ryby, nejsou tak finančně nároční. Jim
připravujeme maso, masový vývar, ale i slané a sladké pečivo, ovoce, okopaniny i zeleninu.
Velké kočky dostávají obden hovězí a drůbeží maso. Tygr, stejně jako jeho druhové ve volné přírodě, po lovu tráví,
odpočívá a i několik dní nežere. Denní dávka činí přibližně 6 kg, což je asi 150,- Kč. Malé kočky konzumují převážně
drůbež, myši, potkany a ryby a jejich chov je desetkrát levnější.
Papoušci s výjimkou papouška kea dostávají zrní, zeleninu a ovoce, kea si pochutnává také na mletém mase, většinou
drůbežím nebo na sarančatech.
Šimpanzi denně projedí 60,- Kč, ostatní opice asi 30,- Kč. Opice dostávají maso, tvaroh, vejce, ovoce a zeleninu. Občas
jim v přípravně upečou vojtěškovou buchtu.
Některá zvířata musí mít kratší interval mezi jednotlivým krmením, protože mají rychlejší metabolismus. Drobné drápkaté
opičky krmíme třikrát denně a jejich strava je velmi pestrá - ovoce, zelenina, drobné větvičky stromů, kaše s příměsí
olivového oleje, medu a drcené sépiové kosti, křepelčí vajíčka, mouční červi, myšata, cvrčci, švábi, sarančata.
Pestrou stravu v podobě kašovité směsi s medem, ovesnými vločkami, pomerančem a slepičím vejcem dostávají i
australští vakoplšíci.
Kopytníky živíme senem, trávou, okopaninami a jádrovým krmivem. Žirafy a losi vyžadují potravu bohatou na bílkoviny,
proto musí mít vojtěškové seno a zejména losi dostatek kvalitních větví k okusu, méně nároční jsou osli, bizoni a lamy,
kterým stačí méně kvalitní seno a tráva.
Lze si adoptovat kterékoliv zvíře, nebo jsou ve Vaší zahradě zvířata, která k adopci vůbec nenabízíte?
V podstatě je možné adoptovat každé zvíře naší zoo. U některých druhů, kterých je v kleci více, např. osmáků degu nebo
psounů, se sejde i více adoptivních rodičů. Někdy si zase rodič, který přispívá na chov zvířete a uhradí náklady na celý
rok, přeje být jediným adoptivním rodičem, což samozřejmě respektujeme.
Jakým způsobem oslovujete nové potencionální adoptivní rodiče a sponzory?
Veřejnost při návštěvě naší zahrady se dozví o možnosti adoptovat si zvířátko prostřednictvím informačních panelů, kde
jsou zveřejněny i seznamy zvířat určených k adopci včetně rozdělení do kategorií dle finanční náročnosti. Stejně tak jsou k
dispozici na našich internetových stránkách www.zoobrno.cz, kde lze získat i přihlášku a všechny další potřebné
informace. Úhrada částky určené na chov vybraného zvířátka je možná bankovním převodem, přímou platbou na pokladně
v zoo či složenkou. Poté jste zařazeni do dnes již široké skupiny adoptivních rodičů a sponzorů a Vaše jméno se objeví u
popisky zvířete, na všech adopčních nástěnkách. Pokud se adoptivním rodičem stane firma, může si u nás zveřejnit
reklamu a kontakt na tzv. “adopčním hadu“, což je reklamní plocha pod správní budovou ve tvaru hadího těla se jmény a
logy firem - adoptivních rodičů a sponzorů.
Jak dlouhá je tradice adopce zvířat v brněnské zoo?
Tato tradice u nás započala v roce 1997. Od té doby se rodina adoptivních rodičů a sponzorů velmi rozrostla. V roce 2002

součet finančních příspěvků na chov zvířat a hodnoty věcných darů na chod zahrady poprvé přesáhl milionovou hranici. V
této souvislosti je nutno připomenout, že mezi naše dobrodince patří nejen adoptivní rodiče, ale i sponzoři, kteří zahradě
pomáhají věcnými dary či poskytováním služeb.
Jak je mezi adoptivními rodiči a sponzory zastoupena žabovřeská veřejnost?
Zoologickou zahradu podporuje několik žabovřeských firem, jednotlivců i škol. Za všechny jmenujme ZŠ Jana Babáka,
která přispívá na chov lišky obecné a ZŠ Sirotkova, která podporuje kapybaru.
Adopce zvířat se neomezuje jen na úhradu příspěvku...
To zcela určitě ne. Adoptivní rodiče a sponzoři jsou celoročně v úzkém kontaktu se zoologickou zahradou. Pravidelně jsou
informování o životě zoo i jejich „dítka“ prostřednictvím Zooreportu, který vydáváme, účastní se kulturních akcí pořádaných
zahradou, jsou milými hosty na našich Zoobálech. Pro adoptivní rodiče, sponzory a všechny příznivce brněnské zoologické
zahrady připravujeme vždy koncem srpna již tradiční setkání se zástupci zoo na tzv. Dni adoptivních rodičů a sponzorů. Je
to den neformálních setkání, besedování, kulturních zážitků. A je to jeden ze způsobů, jak brněnská zoo může poděkovat
adoptivním rodičům, sponzorům i všem příznivcům za jejich vztah k přírodě a všemu živému. Svou štědrostí napomáhají
uchování nenahraditelných hodnot, jakým zvířata v naší zoo bezesporu jsou.
Děkuji za rozhovor.
Iveta Fišerová

Koncem srpna byla na nám. Svornosti dokončena rekonstrukce parčíku. Ve vhodné vegetační době zde ještě budou
vysázeny vzrostlé stromy. Žabovřesky tak získaly novou zónu pro odpočinek a posezení v krásném a klidném prostředí.
Doufejme, že náš parčík si zachová svou nynější podobu a zásahy vandalů se mu vyhnou. Rovněž apelujeme na
"pejskaře", aby své psy nevenčili na travnatých plochách parčíku, a na cyklisty, aby svými exhibicemi přes travnaté čtverce
neničili to, co má za nemalé peníze sloužit všem občanům.

ZOO Brno v říjnu
www.zoobrno.cz
Světový den zvířat dne 3. října 2004 oslavíme v zoologické zahradě přírodovědnou soutěžní stezkou, připravenou
dětmi ze Stanice mladých přírodovědců.
Start soutěže je průběžný od 10.00 hod do 13.00 ve správní budově. Vyhodnocení soutěže je ve 14.00 hod v
promítacím sále správní budovy.
Dne 3. října 2004 15.00 hod - promítací sál správní budovy - přednáška RNDr. Bohumila Krále, CSc. o krásách
přírody a zvláštnostech živošišné říše Austrálie, první díl. Info: Ing. Kubínová, 546 432 361.
V historickém sklepení Stálé akvarijní výstavy na Radnické 6 je až do konce roku instalována výstava Poklady moří a
oceánů. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout lastur y a ulity mořských plžů a mlžů.
Vstupné na Stálou akvarijní výstavu je zároveň i vstupenkou na výstavu.
Po předložení vstupenky ze SAV v pokladně Zoologické zahrady získá návštěvník slevu 20 % na vstupném do ZOO.

Výsledky žabovřeských olympioniků na olympiádě v Aténách
Protože jsme všichni drželi palce našim olympionikům, jejich výsledky na olympiádě známe. Přesto si dovolujeme
malou rekapitulaci:
Romana Hamzová, Michala Hartigová, Hana Machová, Michaela Uhrová, Ivana Večeřová, Jana Veselá, Eva Vítečková
pod vedením Jana Bobrovského a Jiřího Hamzy obsadily nádherné páté místo v turnaji basketbalistek.
Svatoslav Ton po hrdinném boji obsadil osmé místo ve skoku do výšky. Josef Horký jako člen české plavecké štafety
obsadil třinácté místo v závodě na 4 x 200 m volný způsob v novém českém rekordu. Současně gratulujeme i “sousedovi“
z Komína Petrovi Lazarovi, který v cyklistickém bodovacím závodě obsadil třinácté místo.
Našim sportovcům blahopřejeme s nadějí, že za čtyři roky v Pekingu nám naši olympionici udělají stejnou, ne-li větší
radost.
Ing. Jiří Černý, místostarosta

Soběšická mulda
V neděli 10. října 2004 se opět po roce koná cyklistický závod Soběšická mulda. Pro závodníky je připraveno několik
zajímavých tratí: nezpevněná náročná trať pro dospělé starší osmnácti let 15 km a 30 km,, lehčí nezpevněná trať pro
mládež v různých věkových kategoriích. Současně probíhá i Muldička - závod dětí na kolech v terénu.
Veškeré informace najdete na www.czex.cz

Kino Lucerna
30.9. - 6.10.
30.9.-3.10.
30.9.-3.10.
2.+3.10.
4.-6.10.
4.-6.10.

čtvrtek-neděle
čtvrtek-neděle
sobota+neděle
pondělí-středa
pondělí-středa

17.45
20.30
15.00
18.15
20.30

Želary
Ztraceno v překladu
Spider-Man 2
Good Bye, Lenin!
Věčný svit neposkvrněné mysli

ČR
USA
USA,č.dab.
Německo
USA

drama
komedie
dobrodružné sci-fi
komedie
romance

150´
95´
127´
118´
105´

7.10. - 13.10.
7.-10.10 čtvrtek-neděle 18.00
20.30+so,ne
7.-10.10. čtvrtek-neděle
15.45
9.+10.10. sobota+neděle 13.45
11.pondělí-středa 17.30
13.10.
11.pondělí-středa 20.30
13.10.

Lepší pozdě nežli později

USA

komedie

127´

Zrůda

USA

drama

105´

Hledá se Nemo

USA,č.dab. anim.příběh

100´

Návrat do Cold Mountain

USA

histor.drama

155´

Dogville

Dá/Šv/Fr.

drama

138´

14.10. - 20.10.
čt+pá 16.45,so+ne
14.15
14.+15.10. čtvrtek-neděle 18.30
16.+17.10. sobota+neděle 18.30
18.-20.10. pondělí-středa 18.15

14.-17.10. čtvrtek-neděle

Garfield

USA,č.d.

anim.příběh

77´

Shrek 2
V Číně jedí psy
Mluv s ní

USA,tit.
Dánsko
Španělsko

anim.komedie 92´
komedie
91´
drama
105´

denně

20.30+so,ne 16.00

Terminál

USA

komedie

123´

21.10. - 27.10.
21.-24.10. čtvrtek-neděle 18.15
25.-27.10. pondělí-středa 18.00

Okno naproti
Frida
Scooby-Doo 2:Nespoutané
příšery

23.+24.10. sobota+neděle 14.00

27.10.

It./V.Brit.
USA

drama/romance 106´
životop.drama 123´

USA,č.d.

anim.příběh

90´

komedie

109´

pohádk.sci-fi

135´

ČR

denně

20.30+so,ne 16.00

Horem pádem

středa

15.30

Harry Potter a vězeň z Azbakanu USA,č.d.

28.10.- 3.12.
28.-31.10. čtvrtek-neděle
28.-31.10. čtvrtek-neděle
30.+31.10. sobota+neděle

16.00+20.30
18.15
14.15

Horem pádem
Invaze barbarů
Doba ledová

ČR
Kanada
USA,č.dab

komedie
109´
tragikomedie 99´
anim.komedie 70´

1.-3.12

pondělí-středa

18.15

Horem pádem

ČR

komedie

1.-3.12.

pondělí-středa

20.30

Matka

USA

erotické drama 108´

109´

Dětská představení
2.+3.10.

15.00

Spider-Man 2

23.+24.10.

9.+10.10. 13.45
14.+15.10. 16.45

Hledá se Nemo
Garfield

27.10.
30.+31.10.

16.+17.10. 14.15

Garfield

Scooby-Doo 2:Nespoutané
příšery
15.30 Harry Potter a vězeň z Azbakanu
14.15 Doba ledová
14.00

V sobotu a neděli v 16 hod. slevněné vstupné pro každého.
V pondělí v 18 hod. hrajeme pro studenty a důchodce za 50,- Kč.

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 - 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.
15. 10. 2004
Královny noci
TRAVESTI SHOW
Jedna z nejznámějších travesti skupin z ČR.
Dafné, Sindy, Felón a Nikol předvedou naše i zahraniční umělce:
Tinu Turner, Helenu Vondráčkovou, Lucii Bílou, Ilonu Csákovou,
Cher, Hanu Hegerovou, Madonnu, ABBU a další.

Začátek v 19.30 hod.

19. 10. 2004
Besídka 2004
Divadlo Sklep
účinkují: T.Hanák, D.Vávra, T.Kučerová, R.Nedřenský a mnozí další

Začátek v 17.00 a v 20.30 hod.

22. 10. 2004

THE FIREBALLS

classic rock´n´roll band

Začátek v 19.30 hod.

Předprodej vstupenek: Pokladna KD Rubín, KIC Běhounská, Dům pánů z Lipé, Indies-Kobližná.

Přednášky Vlastivědného klub Petra Bezruče
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.

Jižní Německo (Norimberk, Mnichov,....)
Chorvatskem na jih od Splitu
Na kole tajgou do Murmanska
Toulky Moravou II. část

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

Mgr. Jaromír Procházka
JUDr. Milan Mikula
Jiří Havel
Ing. Arnošt Mader

