Číslo 1, Ročník 15, LEDEN 2005
Rok 2004 je již minulostí.
Jak jsi krásné neviňátko...
11. společenský ples Zastupitelstva Městské části Brno-Žabovřesky
Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Žabovřesky v roce 2005
Vánoční ohlédnutí ZŠ Jana Babáka
Zápis do 1. tříd ZŠ nám. Svornosti 7
Vážený pane starosto,
Mikuláš nakonec přišel....
Z ohlasů na naši městskou část
Ekologická poradna - Zelený telefon města Brna
Žabovřeské „nej“
Nejstarší občance Žabovřesk je 103 let!
Letos oslavíme 10 let Salesiánského střediska mládeže
Úpravy organizace veřejné hromadné dopravy na území města Brna
Brněnské nádraží
Náměstí Svobody v Brně
Seniorklub informuje
Rozumíme zvířatům?
Opice Žofka a žáci ze 3.B na Špilberku
Naše jedovaté rostliny
Centrum volného času Jabloňka
Vyhlášení nejlepších sportovců Brna
1. ročník plaveckých závodů "O pohár Svrateckého údolí"
Kino Lucerna
Program kulturního domu Rubín

Foto Petr Suchý

Rok 2004 je již minulostí.
Je to jen pár dnů, kdy jsme si popřáli vše nejlepší do nového roku 2005.
Spolu s Vámi, s žabovřeskými sousedy, píši řádky úvodníku již třetí rok. Spolu proto, že všechny podněty, z kterých
čerpám, přinášíte Vy. Bez vzájemné spolupráce a pocitu zodpovědnosti, dobré kolegiálnosti, bychom nemohli pro naši
městskou část mnoho udělat. Nezáleží na jednom či dvou lidech. Důležitý je tým. A dívám-li se zpět, musím konstatovat, že
se nám podařilo ten tým vytvořit. V zastupitelstvu, na úřadě i v obci.
V loňském roce jsme skončili plánovanou první etapu regenerace panelového sídliště. Ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj a finančním podílem z našeho rozpočtu vznikla nová dětská hřiště. Opravili jsme náměstí Svornosti, vybudovalo
se parkoviště na G.Preissové. Projekty pro druhou etapu regenerace se již tvoří. V rámci oprav a údržby bytového fondu se
rekonstruovaly elektrické rozvody v domech Pod Kaštany 12-24, odstranily se vady a poruchy v domech Pod Kaštany 18, 20.
Zrekonstruovala se a zateplila Mateřská škola na ul. Žižkova. Vytápění se vyřešilo pomocí tepelného čerpadla, což přináší
značné úspory nejen finanční ale i ekologické. Postavilo se šest startovacích bytů na ulici Gabriely Preissové. Byla provedena
výměna elektrických rozvodů a stupaček v domech na Voroněžské 2,3,6.a 9. Generální opravy výtahů se dočkali obyvatelé
"výškáčů" Voroněžská 2 a 6. Celkem jsme se věnovali dvaceti devíti bytovým domům v celkovém nákladu asi 40 mil. korun.
V polovině prosince 2004 Vám chceme představit novou mobilní ledovou plochu o velikosti 20x45m. Je určena hlavně
dětem a mládeži. Na své si však určitě přijdou i dospělí a sportovci. Po řadě jednáních se správci sítí, orgány státní správy a
dalšími, za pochopení Dopravního podniku města Brna a Technických sítí města Brna, se vše daří chystat a blížíme se k
zahájení provozu. Kluziště je umístěno na Žabovřeských lukách v blízkosti tenisových kurtů. Přístup ke kluzišti je cestičkou od
autobusové zastávky č.44, 84 Petřvaldská, od jundrovského mostu nebo nově od postaveného mostu na ulici Žabovřeská.
Pokud zamrzne, tak i přes řeku z Jundrova (to v legraci).
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte Vám ještě jednou popřát všechno nejlepší do nového roku. Hodně zdraví,
spokojenosti a hlavně - aspoň trochu toho štěstíčka.
Váš starosta

Jak jsi krásné neviňátko...
... rozezněl se ve čtvrtek 2. prosince v podvečer dětský hlásek u kapličky na Burianově náměstí. Malá Kačenka Bláhová
z Mateřské školy Žižkova tak sólovým zpěvem nebojácně zahájila tradiční Adventní setkání u kapličky. Následovali další
účinkující - mladí konzervatoristé s vánočními skladbami, Kamil, Michalka, Toník a Tonička - naši malí kamarádi z dětského
domova Dagmar, občany pozdravil starosta MČŽ Mgr. Aleš Kvapil, o duchovním významu tohoto období pohovořil František

Vavruša - kněz kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů. Tradičním vyvrcholením programu byl malý vánoční koncert
dechové hudby Zlaťanka.
Účastníci posledního adventního setkání se tentokrát dočkali i překvapení. V okamžiku, kdy moderátorka Iveta Fišerová
připomněla atmosféru té noci, kdy se narodil Ježíšek, povídáním o betlémských pastýřích a jejich stádech ovcí, jedna živá
ovečka vběhla na prostranství před obecenstvo a krátce zabečela - jakoby přítomné chtěla pozdravit. Následoval jásot i úžas ovečka se příliš nepodobala “českým“ ovcím, které se u nás chovají. Někteří z přítomných dokonce zpochybnili její
“ovečkovský“ původ tvrzením, že je to jakýsi podivný kozlík. Byla to však skutečně ovce, a sice biblická ovce Jákobova, která
je zajímavá tím, že má dva páry rohů - jedny vzpřímené, druhé zatočené směrem dolů. Vyslovujeme ovečce náš obdiv za
trpělivost, s jakou snášela nával kolem sebe a dětské pošťuchování a Zoologické zahradě města Brna veliký dík za zapůjčení
a přepravu ovečky pro naše adventní setkání. Děkujeme všem účinkujícím i občanům, kteří přijali naše pozvání a spolu s
námi vítali advent.
S přáním úspěšného a šťastného roku 2005

Foto Petr Suchý
redakce

Zveme občany na

11. společenský ples
Zastupitelstva Městské části Brno-Žabovřesky
který se uskuteční

v pátek 11. února 2005
od 20.00 hodin v KD Rubín.
Informace o programu plesového večera přineseme v příštím vydání ŽZ.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Informace ze 47. jednání Rady MČŽ
konaného dne 1. prosince 2004
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 3353/2, zast. plocha - dvůr o vým. 151 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy u bytu č. 2, Mozolky 1a na dobu určitou 1 roku do 28.2.2006
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy u bytu č. 4, Zborovská 28 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 39, Vychodilova 12 na dobu určitou 2 let
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 2, Pod Kaštany 9 na dobu určitou 1 roku
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 8, Pod Kaštany 16 s podmínkou postoupení pohledávky ve výši 199.787,- Kč nové
nájemnici a uhrazení pohledávky před podpisem smlouvy. Záležitost postoupení a úhrady pohledávky bude postoupena
Zastupitelstvu MČŽ
- souhlasila s výměnou bytu č. 13, Pod Kaštany 9 a bytu č. 2, Kotlářská 47
- souhlasila s výměnou bytu č. 5, Zborovská 4 a bytu č. 28, Veletržní 7
- souhlasila s výměnou bytu č. 10, Pod Kaštany 11 a bytu č. 4, Jánská 4
- souhlasila s výměnou bytu č. 15, Kounicova 69, bytu č . 3, Pellicova 27, a bytu č. 3, Žižkova 8
- souhlasila s výměnou bytu č. 3, Vychodilova 12 a bytu č. 6, Štefánikova 65
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 3, Korejská 5
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 2, Fanderlíkova 1
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 2, Zborovská 31
- souhlasila s podnájmem bytu č. 8, Pod Kaštany 12 na dobu určitou do 31.12.2005
- souhlasila se vznikem společného nájmu u bytu č. 7, Mozolky 57
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou INTER-STAV, spol. s r.o. na vybudování nových rozvodů
elektroinstalace společných prostor domů a výměnu odpadních stupaček domů Voroněžská 2, 3,6,9
- jmenovala komisi pro otevírání obálek a výběr zhotovitele na regeneraci a nástavbu bytového panelového domu G.
Preissové 3: Mgr. A. Kvapil, Mgr. F. Leder, Ing. I. Procházka, JUDr. J. Helán, Ing. J. Černý
- pro vytápění domu Minská 36 vybrala variantu dle zprávy Ing. arch. Skrušného - s tepelnými čerpadly
- schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce na bytovém domě Minská 36 v souladu s ustanovením § 10, odst. 2
písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v užším řízení, schválila kvalifikační kritéria a oznámení zadávacího
řízení
- schválila navýšení rozpočtu 2004 v části příjmové i výdajové o částku +6.370 tis. Kč:
+ 33.000 dotace na CVČ Kroftova
+ 515.000 dotace na volby do zastupitelstev krajů
+ 320.000 dotace ČEA
+ 980.000 dotace MMR - výstavba nájemných bytů G. Preissové 1
+ 3,522.000 půjčka z MMB z FBV - Minská 36 a úpravu rozpočtu roku 2004
- schválila dodatek č. 1 k SOD na provádění čištění a zimní údržby komunikací a ostatních dopravních ploch v MČŽ na období
od 1.12.2004 do 30.4.2006. Navýšení činí 219.778,- Kč bez DPH
- schválila II. etapu projektu regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky a její finanční zajištění pro rok 2005 ve výši
2,517.400,- Kč ze strany MČŽ a doporučila podat žádost o dotaci u MMR pro II. etapu
- schválila finanční dar pro Sdružení zdravotně postižených Brno-Žabovřesky ve výši 3.000,- Kč a pro Domov Penzion pro
důchodce Vychodilova 20 ve výši 3.000,- schválila finanční dar ve výši 10.000 Dětskému ¨domovu Voroněžská na zakoupení myčky nádobí
- schválila bezplatný pronájem sálu pro pořádání Miss Žabka dne 23.1.2005
- vzala na vědomí poděkování Knihovny Jiřího Mahena za poskytnutí finančního daru
- schválila program XV. zasedání Zastupitelstva MČŽ dne 26.12.2004
(Q)

Zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Žabovřesky v roce 2005:
17. února, 26. května, 25. srpna, 27. října, 15. prosince

Vánoční ohlédnutí ZŠ Jana Babáka
Čas s příchutí Vánoc začíná v ZŠ Jana Babáka mnohem dříve než první Adventní neděli. Od říjnových týdenních
soustředění v Orlických horách se začíná tvořit vánoční program na četná vystoupení a koncerty. K muzikantům se již
tradičně přidávají i členové dramatické výchovy, aby vytvořili představení pro budoucí prvňáčky, i pro kamarády na Kociánce a
pro své mladší spolužáky a také aby svými vystoupeními přispěli k programu našich pěveckých sborů.
Žákovský parlament přemýšlí o sbírce hraček i o finančním přispění na další dárky dětem z Kociánky, kterou každoročně
navštěvujeme. V prosinci vystupujeme ve třech generacích našich školáků na Tradičních Vánocích v Brně na náměstí
Svobody.
ROSA - hlavní školní sbor - také otevírala výstavu dětských vítězných výtvarných prací z celého Brna v Křížové chodbě
Brněnské radnice a ještě reprezentovala Brno na dvou vystoupeních ve Vídni v rámci projektu „Mosty mezi městy“.
Všechny aktivity budou završeny až 10. ledna 2005 v 17 hodin, kdy na Novoročním koncertě v kostele sv. Augustýna
(konečná tramvaje č. 4 v Masarykově čtvrti) vystoupí všechny naše pěvecké sbory od nejmladších po nejstarší.
Ve druhé části koncertu zazní již tradičně Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání ROSY, rodičů a prarodičů,
učitelů a zaměstnanců ZŠ a ZUŠ Orchidea, také absolventů obou škol a dalších přátel sborového umění. Všichni Mši
prožíváme jako počin vskutku „rybovský“, neboť sám skladatel tvořil tuto velkolepou skladbu pro amatérské zpěváky a
muzikanty, kterými se cítí být i náš „příležitostný“ stočlenný pěvecký sbor a dvacetičlenný orchestr.
Rybovu Mši si všichni naši zpěváci vychutnají také v obrovském obsazení společně s dalšími dvěma „dospělými „ sbory v
neděli 9. ledna 2005 v 15.30 hodin v Tišnově v kostele sv. Václava.
Všechny zájemce zveme nejen na lednové koncerty, ale i na další důležité školní akce :
Den otevřených dveří v ZŠ Jana Babáka – středa 12.1.2005 10-16 hodin
Zápis do prvních tříd - pondělí 17.1.2005 14-18 hod
- úterý 18.1.2005 14-18 hod
Srdečně zve
Mgr. Ivana Grmolcová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců ZŠ Jana Babáka

Zápis do 1. tříd ZŠ nám. Svornosti 7
Základní škola nám. Svornosti 7 zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. tříd, a to:
v pátek 21. ledna 2005 od 13. 00 do 18. 00 hodin
v sobotu 22. ledna 2005 od 9. 00 do 12. 00 hodin
náhradní termín dle individuální tel. domluvy na čísle 541213250 (zástupkyně ředitele Mgr. Strnadová)
Co Vás u nás čeká ?
- vzdělávací program Základní škola
- výuka plavání od 1. do 9. třídy
- zimní a letní školy v přírodě ( nejčastěji Českomoravská vrchovina, Jeseníky)
- přístup k Internetu s vlastní e-mailovou schránkou na školním serveru
- pravidelná spolupráce s pedagog.-psycholog. poradnou (individuální plány pro integrované žáky, práce s žáky s poruchami
učení….)
- školní družina provozuje kroužek plavání, zpěvu, hra na flétnu
- lyžařský zájezd pro „sedmáky“ a zájemce z 8. a 9. tříd
- na škole pracují kroužky: angličtina na 1.stupni, dívčí klub, ruční práce ve 3. třídách,
- němčina pro páťáky, „dramaťák“ v 1. třídě, sport.hry na 1. stupni, dramat.výchova pro 4., 5. a 6. třídu, plavání a vodní hry pro
třeťáky až šesťáky, Mladý záchranář

- volitelné předměty v 7. – 9. ročníku (angl.konverzace, francoužština, informatika), základy administrativy, domácnost, užité
výtvarné činnosti, seminář – českého jazyka, matematiky, přírodních i společenských věd,dramatická výchova, sportovní
hry)
- možnost placené výuky v ZUŠ Orchidea, v soukromé škole hry na flétnu nebo angličtina v soukromé „jazykovce“
- školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel (školní kuchyně je přímo v budově)
Informace i na www.zsnsvor.brno.indos.cz
Miroslav Sláma – ředitel školy

Otevřený dopis starostovi Městské části Brno-Žabovřesky:

Vážený pane starosto,
s blížícím se koncem roku nám dovolte potěšit Vás poděkováním za práci Vašich spolupracovníků z odboru sociální
péče, školství, tělovýchovy a mládeže ÚMČŽ Brno-Žabovřesky paní Ivy Kočkové a p. PhDr. Božetěcha Šimečka. Jejich
nevšední přístup k řešení problémů, kterých nebylo v žádné z našich škol v letošním roce málo, nás po celý rok naplňoval
vědomím, že ve složité situaci nejsme nikdy samy.
Přejeme Vám i Vašim zaměstnancům mnoho zdraví, pracovních i osobních úspěchů v novém roce a doufáme, že tradice
nadstandardní spolupráce bude i nadále pokračovat.
V Brně dne 9.12.2004
ředitelky mateřských škol
Jaroslava Tůnová MŠ Plovdivská
Jarmila Klímová MŠ Fanderlíkova
Božena Filková MŠ G. Preissové
Miroslava Řeháčková MŠ Žižkova

Mikuláš nakonec přišel....
Každoročně s dětmi naší mateřské školy očekáváme příchod Mikuláše, avšak ten letošní byl zvláštní....... Mikuláš s
čertem a andělem, který navštěvuje naše děti obvykle, byl zaneprázdněn a za dětmi do školy nemohl přijít. Co teď? Každý rok
přemýšlíme, co ještě pro děti vymyslet a přichystat, aby to bylo ještě krásnější než vloni a teď zklamat radostné očekávání
dětí ? To rozhodně ne! Se svou strastí jsem se " mezi řečí " obrátila na pracovnice ÚMČ Brno-Žabovřesky, paní Ivanu
Kočkovou a Ivetu Fišerovou, které nejenom v času adventním, ale po celý rok mají vždycky čas myslet na druhé, a ty se
těchto rolí ujaly s radostí. Proměnily se v okamžiku v rozvážného Mikuláše a neposedného čertíka. Dětské oči jen zářily! I
přes slzičky některé děti přesto poznaly, že tentokrát ve školce nebyl "náš Kleofášek“, ale "čertí holka ". To byl postřeh! A tak
mi nezbývá než obdivovat vůli lidí být potřebný pro druhé a pro zářící dětské oči vykouzlit cokoliv.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem z Úřadu Městské části Brno-Žabovřesky, kteří se podíleli na opravdu nevšední
péči o MŠ Žižkova 57 - starostovi p. Mgr. A. Kvapilovi, p. P. Liškutinovi, pí. Ivaně Kočkové, pí. Ivetě Fišerové a p.
PhDr.B.Šimečkovi.
Myslím, že na novoroční přání není ještě pozdě - přeji tedy v novém roce všem co nejvíce příležitostí čerpat sílu z
jiskřivých dětských očí.

Miroslava Řeháčková, ředitelka školy

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.
Upřímně chceme poděkovat za kvalitní stravu - obědy, které se vaří v Penzionu pro důchodce na ulici Vychodilova. Jídlo
je chutné, velmi často výborné. Jídelníček je pestrý a porce dostačující pro všechny. Hygiena i celkové prostředí je na vysoké
úrovni.
Náš největší dík náleží šéfkuchaři panu Josefovi. Všichni si ho vážíme nejen pro jeho kuchařské umění, ale i pro jeho
hluboce lidské vlastnosti. Je to člověk obětavý, skromný, trpělivý, s citlivým přístupem ke starším lidem. Ve spolupráci s
vedoucí stravování paní Miluškou vytvářejí pohodu a velkou spokojenost všech strávníků.
Ze srdce děkují všichni vděční strávníci - důchodci.
(pisatelka nás požádala, abychom nezveřejňovali její jméno. Své jméno i plnou adresu však redakci poskytla).

Ekologická poradna - Zelený telefon města Brna
adresa: Panská 9
telefon: 542 422 750
otvírací hodiny: Pondělí - čtvrtek: 9.00 - 17.00 hodin
Pátek: 9.00 - 14.00 hodin
Zelený telefon je základní informační servis pro občany města Brna, brněnského regionu, ale i celé ČR. Osobně,
písemně, telefonicky i e-mailem zde poskytujeme informace, rady a návody týkající se široké oblasti šetrnějšího chování vůči
přírodě. Jde zejména o informace o úsporách energie a vody, nakládání s odpady a obaly, používání čistících a pracích
prostředků, ekologickém značení výrobků, ochraně městské zeleně, péči o raněná a handicapovaná zvířata, informace o
biopotravinách, ekologickém zemědělství apod. Poradenská služba je doplněna videotékou a knihovnou se studovnou s
množstvím odborné literatury.
Ekologická poradna je součástí Sítě ekologických poraden STEP.
V provozu poradny fungují její specializované části:
- poradna specializovaná na konzultace z oblasti úspor energie, možnosti zateplování, využití obnovitelných zdrojů energie při
vytápění, možností získává finančních podpor, stavění domů s využitím nových poznatků a materiálů (nízkoenergetické
domy, pasivní domy, stavění z nepálených cihel, ze slámy apod.).
- poradenství o ekologickém zemědělství a biopotravinách
- spotřebitelská poradna
- studánková poradna - pondělí 15-17 hodin
- nová poradna Fair Trade - pondělí až čtvrtek 13-17 hodin, středa a pátek od 10.00 do 13.00 hodin.
Ekologická poradna děkuje za podporu Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna a Ministerstvu životního
prostředí ČR.

Žabovřeské „nej“
Paní Věra Řiháková ze Žabovřesky měla před časem nápad, jak využít volný čas. Nápad se postupně stával cílenou
snahou, která v červnu letošního roku vyústila ve vytvoření českého rekordu certifikovaného na 14. ročníku mezinárodního
festivalu Pelhřimov - město rekordů. Paní Řiháková již dlouho sbírala různé přírodní materiály, ze kterých zhotovovala různé
výrobky. Tento koníček vedl k nápadu sbírat jadérka z jablek a navlékat je do náhrdelníku. Během 100 hodin čistého dokázala
navléci 20.000 jablečných jadérek a vytvořit náhrdelník dlouhý 48,02 m - a tím zmíněný český rekord. Pro zajímavost
uvádíme, že z jednoho jablka lze použít asi 3 jadérka, která se navlékají na vlasec tenký 0,2 mm.
Paní Věra Řiháková má před sebou další cíl - zápis do Guinnesovy knihy rekordů. Přihláška již byla odeslána. Držíme palce!

Iveta Fišerová

Nejstarší občance Žabovřesk je 103 let!
Začátkem prosince loňského roku oslavila v obdivuhhodné tělesné i duševní svěžesti své 103. narozeniny paní Marie Hortová
z ulice Tábor. tak vzácné jubileum se neobešlo bez malé oslavy. Paní Hortovou navštívil starosta Městské části BrnoŽabovřesky Mgr. Aleš Kvapil spolu se zástupkyní Sboru pro občanské záležitosti Ivetou Fišerovou. Po předání květin a daru
následovalo zajímavé povídání s milou jubilant kou. Paní Hortová vzpomínala hlavně na mladá léta, kdy život byl v mnohé
těžší než je dnes, ale právě střídmost a umění zdolávat překážky jsou možná jejím receptem na dlouhověkost. O paní
Hortové víme, že dlouhá léta pracovala jako účetní v Brněnských vodárnách, kde na její narozeniny nidky nezapomenou. Paní
Hortová je dodnes členkou Klubu důchodců BVK, se kterým donedávna podnikala vlastivědné výpravy. Je také častou
návštěvnicí přednášek Vlastivědného klubu Petra bezruče.
Ještě jednou paní marii Hortové přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a neutuchajícího životního elánu.

Foto Petr Suchý
-Fiš-

Letos oslavíme 10 let Salesiánského střediska mládeže
Závěr loňského roku byl tradičně ve znamení výtvarných dílen. Začalo to výrobou adventních věnců, na kterém si jich děti i
dospělí vyrobili přes 180. I v pravidelných zájmových činnostech probíhalo vše v očekávání vánoc. Děti z keramických a
výtvarných kroužků pilně vyráběly vánoční ozdoby a především dárky. Pro všechny pak byla poslední příležitost vyrobit milé
překvapení pro své blízké na velkém vánočním tvoření 11. prosince. Hudebníci zase nacvičovali koledy, které zahrály 15.
prosince na hudební akademii svým rodičům a přátelům. Mezi tím vším zvěstoval blížící se vánoce svatý Mikuláš, který děti
povzbudil k dobrému, varoval před zlým a samozřejmě je obdařil nadílkou. Přicházející zima neodradila ani sportovce, kteří za
jakéhokoli počasí dokáží hodiny kopat do míče a nebo hrát hokejbal. Ti, kdo dávají přednost teplu, byli potěšeni novými
společenskými hrami, které jsme pro ně pořídili.
Vstupujeme do roku 2005. V září to bude 10 let, co Salesiánské středisko oficiálně vzniklo. Věříme, že se za 10 let svého
působení pevně zakořenilo v Žabovřeskách, a že jsou vidět pozitivní výsledky naší snahy. Budeme dál usilovat o výchovu
mladé generace a doufáme, že nás v tom místní společnost podpoří jako doposud. Přejeme všem občanům Žabovřesk i
celého Brna šťastný a po všech stránkách úspěšný nový rok!
Kalendář akcí:
16.1. Divadelní představení Bedruňky

22.1. Dětský karneval (hlavní námět Broučci)
23.1. Dětský karneval (hlavní námět Broučci)
30.1. Divadelní představení dětí
31.1. Svátek Dona Boska - soutěž ve středisku
5.2. Ples salesiánského střediska

Za Salesiánské středisko Martin Hobza

Úpravy organizace veřejné hromadné dopravy na území města Brna
V zásadě nedochází ke změnám vedení většiny linek ani intervalů mezi spoji. Prakticky u všech linek, jejichž trasy se v
souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Hlinky x Bauerova od 1. září 2004 změnily, dochází k úpravám jízdních řádů. Zejména se
jedná o linky x25, x35 a x37.
Dále dochází k optimalizaci jízdních řádů u následujících linek:
Linka 2 – ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně pojedou některé spoje pouze v úseku
Židenice, Stará osada – Nové sady, smyčka a zpět
Linka 3 – v pracovních dnech od 8 do 14 hodin je linka vedena pouze v úseku Stará osada – Vozovna Komín a zpět. V úseku
Vozovna Komín – Bystrc Rakovecká bude nahrazena linkou 11.
Linka 8 – bude z Líšně, Jírovy prodloužena ve směru k náměstí Karla IV. na nově vybudovanou zastávku Mifkova.
Linka 10 – jede trvale po trase Stránská skála – Nové sady, smyčka a zpět.
Linka 11 – ruší se zkrácení linky k zastávce Vozovna Komín v pracovních dnech od 8 do 14 hodin, linka pojede v této době
po úplné trase Lesná – Bystrc, Rakovecká a zpět
Linka 34 – je v provozu pouze v pracovních dnech od 5 do 20.30 hodin. V pracovních dnech v době od 20.30 hodin a v
nepracovních dnech celodenně obslouží zastávku Vychodilova trolejbusy linky 36 jedoucí z České do sídliště Komín
závlekem přes Vychodilovu.
Linka 44 – v úseku Petřvaldská - Riviéra jede po původní trase ulicí Žabovřeskou – Bauerovou (nadále je zrušena zastávka
Pisárky)
Linka 53 – denně od 20 hodin a v nepracovních dnech také ráno do 8 hodin jede linka pouze v úseku Kolejní – Skácelova a
zpět.
Linka 62 – je zrušena, dopravní obsluhu Krematoria nadále zajišťují tramvajové linky 5, 7, 8.
Linka 68 – je vedena po nové trase Mendlovo náměstí – Křížkovského – Pisárecký tunel – Čtvrtě – Kamenný vrch – Myslivna
– Šárka – Kohoutovice, hájenka (v úseku Mendlovo nám. – Kamenný vrch po shodné trase s linkou x35)
Linka 84 – v úseku Riviéra - Petřvaldská pojede po původní trase ulicí Bauerovou – Žabovřeskou (nadále je zrušena
zastávka Pisárky)
Linka 98 – ve směru od Bystrce do centra jede linka v úseku Veslařská – Riviéra přímo ulicí Žabovřeskou – Bauerovou; v
opačném směru do Bystrce (Žebětína) jede nadále Pisáreckým tunelem a Rybnickou
Ing. Jaromír Holec
ředitel KORDIS JMK, spol. s r.o.

Brněnské nádraží
Referendum o poloze brněnského Hlavního nádraží je již několik měsíců za námi, ale občas se setkávám v médiích s
různými úvahami, zda je vhodné brněnské nádraží odsunout a vystavět nové o 800 metrů jižněji, nebo rekonstruovat to
dnešní v jeho nevyhovující poloze. V průběhu roku 2004 bylo vypsáno referendum od několika organizací: Strany zelených
pod vedením pani Drápalové, Hnutí duha s panem Anderem a Koalice nádraží v centru, od lidí, kterým je problematika
dopravy velmi vzdálená a nechtějí slyšet další vážné argumenty, proč nádraží ve středu města je pro město velkou
překážkou. Čtyřicet let jsem pracoval u Dopravního podniku a denně jsem jezdil po brněnských ulicích, strefoval se s
trolejbusem a autobusem do tunýlků viaduktu u nádraží. O této problematice vím své ze čtyřicetileté praxe a nejen z pouhé
teorie. Nádraží ve středu města je sice příjemná věc, ale to je vše. Každý dopravní odborník vidí o kousek dál, než pouhý
cestující a jsou jím známé mnohé problémy, které toto brněnské nádraží se svou polohou má. K nádraží také patří tratě,
kterými jsou vlaky do nádraží přiváděné. A zde je první problém. Ve druhé polovině devatenáctého století, v době velkého
rozmachu železniční dopravy, bylo do Brna dosti bezkoncepčně přivedeno několik tratí, které zejména v jižní oblasti města
nadělaly mnoho překážek v dalším rozvoji města. Toto již začátkem dvacátého století věděli dopravní odborníci a k dalšímu
rozvoji města již v roce 1928 byla vydána kniha Zemské hlavní město Brno, kterou sestavil pan Alois V. Kožíšek. Na straně
135 je článek Brno jako centrum železnice, ve kterém je podrobně pojednáno o živelném přivedení různých tratí. V posledním
odstavci tohoto článku se píše: "Problém komunikační a zastavovací jest vždy těsně spjat se stavebním rozvržením nádraží a
naopak nesmí řešení potřebných zařízení a spojek tvořiti překážky pouličním komunikacím svým nedostatečným výškovým
odstupem od pouliční úrovně,jak jest tomu dosud v Brně." Roku 1927 vypsaná soutěž návrhů zastavovacího plánu města
Brna a ideového řešení otázky nádraží. V článku se píše o nedostatečném výškovém odstupu kolejí železnice od pouliční
úrovně, což je jeden ze závažných nedostatků. Ve směru z Hlavního nádraží do Židenic je trať vedena na náspu s traťovou
rychlostí 30 km,protože tento násep je ve velmi špatném stavu. Pro průchod na druhou stranu jsou tři malé podjezdy na
ulicích Vlhká, Špitálka a Šámalova, které byly ve své době stavěny pro průjezd koňských povozů a ne autobusů nebo
dnešních těžkých nákladních aut. Vydřená cihlová klenba těchto tunýlků svědčí o častém protahování nákladních aut až o
zeď, a to bezpečnosti to moc nepřidá!! Směrem na jih je situace o něco lepší. U Malé Ameriky je jediný most, který má
dostatečnou světlou výšku i pro průjezd tramvají. K tomu, proč tramvají, se ještě vrátím. Dalším mostem je most u Svratky,
kde je také veden městský silniční okruh, po kterém jezdí kamiony, dálkové autobusy s nástavbou, kterým při průjezdu zbývá
jen několik centimetrů od klenby mostu. Kamiony to občas špatně odhadnou, vklíní se do prostoru pod most a na tak živé ulici
to znamená pěkný kolaps v dopravě. Problém také mají řidiči autobusů najíždějící na staré autobusové nádraží na Benešově
ulici. Linkové autobusy Brno-Praha jsou nuceny projíždět pod mostem Malé Ameriky dále po Nádražní, po úzké komunikaci,
před nádražím projíždí v kolejišti tramvají, aby se dostaly na Benešovu ulici. Pod viaduktem tyto autobusy neprojedou. Viadukt
je pro dopravu ve městě velkou překážkou - v době kdy byl stavěn se na ulicích pohybovaly jen koňské povozy, a těm na
průjezd tyto tunýlky stačily. V současné době tudy projíždí velké tramvaje a trolejbusy, jejíž sběrače trakčního proudu z troleje
jsou stlačovány až na střechu do minimální výšky. Také křižovatka Křenová-Dornych-Koliště, vzhledem k nájezdu tramvají a
trolejbusů pod viadukt má snížené trolejové vedení a dosti často dochází od nezodpovědných řidičů kamionů k potrhání
trolejového vedení při zachycení o náklad. Potom dojde k zastavení tramvajové a trolejbusové dopravy, mnohdy i na několik
hodin, než pracovníci údržby trolejového vedení uvedou vše do pořádku. Po tu dobu se musí doprava nahradit autobusy
a pro cestující vznikne nepříjemné přestupování na náhradní dopravu. Pokud by se tyto tramvajové linky pod viaduktem měly
stavět v současné době, rozhodně by stavba nebyla povolena z důvodu minimální výšky trolejového vedení pod viaduktem. Z
toho vyplývá, že železniční trať od Heršpic přes dnešní Hlavní nádraží až do Židenic je hradbou, která rozděluje město na dvě
části. Pokud by měl tento směr zůstat zachován, bylo by nutné nivelitu trati zvednou nejméně o 2 metry. Co by to znamenalo,
každý odborník ví.
A nyní k vlastnímu nádraží. Velkým nedostatkem jsou nástupiště v obloukách. Tyto byly stavěné koncem 19. století na
tehdejší malé vláčky, na lokomotivu a pět vagónků a nikoliv na dnešní dlouhé rychlíky. Protože se již od roku 1928 mluvilo o
nutnosti postavení nového nádraží, byly různé stavební úpravy odkládány, což má za následek současný neutěšený stav.
Přístup cestujícího k vlakům: pokud přijedu tramvají k nádraží a ne zrovna s lehkým zavazadlem, měl bych projít podchodem
kolem vietnamských stánkařů k eskalátoru, tímto vyjet nahoru do prostoru východu z nádraží, projít halou, zakoupit jízdenku a
opět schodištěm do podchodu pod kolejištěm nádraží a opět vyjít schodištěm na příslušné nástupiště. Pro tělesně
postiženého cestujícího na vozíku je vlastně tato cesta nepřístupná. Většina lidí volí kratší cestu z tramvaje na vlak,
proplétáním se kolem zábradlí na zastávkách tramvaje. Opravdu znamenitý přístup na nádraží ve středu města!!!
A teď k novém odsunutému nádraží. Navrhovaná koncepce nádraží je situována tak, že kolejiště je asi o 6 metrů výš nad
úrovní vozovek a také kolejí tramvajové dopravy přivedené k nádraží. Co toto řešení umožní: vstupní hala nádraží se nachází
pod kolejištěm a z této haly vedou přímo na nástupiště eskalátory. Cestující, který přijede tramvají před tuto halu, vstoupí do
haly v jedné úrovní, aniž by byl nucen procházet po schodech dolů a nahoru. Dále se počítá s novým autobusovým nádražím
umístněným pod nástupišti železnice, a tak při přestupu bude možno projít z vlaku na autobus nebo obráceně, jak se říká
“suchou nohou“. Že to takto výborně funguje, jsem měl možnost se přesvědčit při návštěvě v Berlíně. Nádraží Alexanderplatz
ve středu města je takto stavěné. Vzdálenost od osy tramvajových kolejí k nejbližší železniční koleje je cca do 10 metrů s

výškovým rozdílem asi 5 metrů, který se hladce překoná po eskalátoru. Hned za nádražím je most, pod kterým projíždějí
berlínské patrové autobusy, jak jsem se přesvědčil i v dalších částech Berlína, a tak trať zde překážkou pro město není. A
nově budované nádraží Lehrtebahnhof - to je ukázka moderního nádraží 21. století.
Z tohoto článku celkově vyplývá, že přeložení nádraží není jen to samotné nádraží, ale také trati od Heršpic až po
Židenice a mám za to, že rozhodování o stavbě nového brněnského nádraží by mělo být přenecháno odborníkům.
Rozhodování o takto rozsáhlé stavbě formou referenda, je trapnou záležitostí a jsem rád, že referendum dopadlo tak, jak
dopadlo. Stavba nového brněnského nádraží v odsunuté poloze je rozsáhlou investicí, ale také nutností. Jak to vše dopadne,
ukáže čas.
Miloš Drbal, Brno-Žabovřesky

Náměstí Svobody v Brně
Pohled na náměstí Svobody v Brně je z doby po 1. světové válce (asi kolem roku 1920) kdy náměstím vedla linka
tramvaje od ulice Masarykovy do nynější ulice Rašínovy (dříve Kostelní, pak. 9. května). V době tudy ještě nevedly koleje
spojující ústí ulice Kobližné se Zámečnickou. Na snímku ještě není tzv. „Hříbek“, což byl objekt několika prodejen (noviny,
tabák, tramvajové jízdenky, občerstvení), který v podzemí měl veřejné záchodky. “U Hříbku“ bylo také oblíbené místo schůzek
mladých, byly tu přestupní zastávky tramvajových linek od nádraží na nynější Moravské (tehdy Lažanského) náměstí a dále
po ulici Veveří a linek od Mahenova divadla na Malinovského náměstí přes Dominikánské náměstí a ulicí Dominikánskou přes
Šilingrovo náměstí do ulice Pekařské. Se zvyšujícím se silničním provozem byla křižovatka ulic Cejl-Kobližná a DivadleníRooseveltova původně řízena strážníkem ručně (ze zvýšeného stanoviště uprostřed křižovatky z tzv. “bečky“, kde pak byla
instalována první brněnská světelně řízená křižovatka, tehdy ještě ovládaná policistou ručním přepínačem ze zasklené budky.
Ing. Svatopluk Gabriel

Redakce děkuje panu Ing. Gabrielovi za zajímavé ohlédnutí do historie nám.Svobody i za poskytnutí cenné historické
fotografie.

Seniorklub informuje
Moto: "Není člověku nic vítanějšího než přítel v pravou chvíli." (Plautus)
Ve čtvrtek 6. ledna 2005 přivítáme opět naši oblíbenou paní profesorku Vrbickou a vydáme se s ní v duchu na Toulky
Brnem.
Ve čtvrtek 20. ledna se opět sejdeme a popovídáme si ještě o Brně, a našem vztahu k našemu městu, i o cestování a
návratech.
Na únor plánujeme setkání s brněnskou divadelní výtvarnicí paní Naděžkou Hanákovou-Kubinskou. Scházíme se vždy
v 9.30 v KD Rubín na Makovského náměstí a srdečně zveme všechny.

Jana Hrůzová

Rozumíme zvířatům?
2. 12. 2004–2. 4. 2005
Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum. Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Po delším čase, ve kterém Dětské muzeum připravovalo výstavy a programy, věnované nejrůznějším aspektům lidského
života a kultury v minulosti i současnosti, představuje v prostorách určených dětem výstavu, která potěší milovníky přírody.
Proč rozumět zvířatům? Mnoho dětí, ale i dospělých, chová doma nějakého „domácího mazlíčka“, ti z venkova znají
drobná hospodářská zvířata, která zde bývají chována. Ale vědí, jak o zvířata správně pečovat? Vědí, jaké potřebují
podmínky, aby se cítila dobře a přirozeně? Rozumějí, co jim jejich „mazlíčci“ chtějí sdělit? Poznají, kdy jejich pes si vesele
hraje a kdy je naopak ochoten i zaútočit? Vědí alespoň jejich rodiče, že labuť v efektní pozici s načechranými křídly a
zakloněným krkem je sice krásná ale nebezpečná a že tímto postojem dává najevo hrozbu?
Výstava je věnována právě této problematice: jak se zvířata chovají, jak spolu vzájemně komunikují, jakými způsoby se starají
o přežití jedince i vlastního druhu, jak si vybírají partnera a jak se starají o mláďata.
Návštěvníci se také dozvědí, jak mnoho máme my, lidé, se zvířaty podobného. Řeč těla, která bývá v současné době
využívána (nebo zneužívána?) psychology při pohovorech se žadateli o zaměstnání, reakce očních zorniček, ale i chování při
namlouvání vyhlédnutého partnera – to je jen několik málo příkladů chování, jehož analogie najdeme ve zvířecí říši. Dokonce i
úsměv, který je mnohdy uváděn jako typicky lidské specifikum, máme společný s našimi nejbližšími zvířecími příbuznými –
lidoopy. Vizuální komunikace je jedním z nejdůležitějších způsobů předávání informací v živočišné říši. O důležitosti zraku při
orientaci nikdo nepochybuje. Přesto jistě bude jistě pro návštěvníky zajímavým zážitkem, vyzkoušet si orientaci bez použití
tohoto smyslu v „černém pavilonu“ který Dětské muzeum připravilo.
Na výstavě, jejíž scénář zpracovala RNDr. Klára Tichá z Muzea Vysočiny v Jihlavě, je možno si některé aspekty
zvířecího chování ověřit pozorováním živých „exponátů“, návštěvníci si mohou vyzkoušet komunikaci pomocí grafických
symbolů používaných při výzkumu primátů nebo najít cestu z bludiště, používaného při pokusech s drobnými hlodavci.
Kolektiv lektorek Dětského muzea obohatil výstavu o řadu dalších interaktivních prvků, kvízů a her, na kterých si mohou mladí
návštěvníci ověřit, co vlastně všechno o životě a chování zvířat vědí. Dětské muzeum obohatilo výstavu rovněž speciálně
připravenými dermoplastickými preparáty nejznámějších zvířat a ptáků, které si nevidomí mohou prohlédnout i rukama.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 3. prosince 2004 do 2. dubna 2005 vždy od úterý do soboty. Od 9 do 14 hodin
se mohou objednávat školní kolektivy, od 14 do 17 hodin bude potom výstava přístupná široké veřejnosti.
PhDr. Eva Jelínková

Opice Žofka a žáci ze 3.B na Špilberku
Muzeum města Brna zve všechny děti i dospělé na výstavu známého výtvarníka Adolfa
Borna. Jedná již o třetí z cyklu vánočních výstav výtvarníků, kteří se ve své tvorbě věnují
dětem.
Adolf Born je znám jako autor dvou nerozlučných spolužáků ze 3.B Macha a Šebestové,
chytré opičky Žofky a jejích zvířecích přátel ze ZOO, či mnoha dalších neméně slavných
postaviček a knižních ilustrací.
Děti i dospělí návštěvníci si na Špilberku mohou porovnat rozdíl mezi svými oblíbenými
postavičkami v knížkách a v kresleném filmu. Mohou si prohlédnout některé scény z
loutkového filmu „Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku“, například
Robinsonovu loď i s figurkami námořníků, a v dětském malířském ateliéru nakreslit a vystavit
obrázek. Součástí je i promítání pohádek z dílny Adolfa Borna.
Výstavu je možné navštívit v II. patře západního křídla hradu Špilberk od 19. 11. 2004 do
16. 1. 2005 vždy od 10.00 – 17.00, mimo pondělí a úterý, (poslední vstup v 16.00 hod),
objednávky škol a školek na tel: 542 123 618.

Naše jedovaté rostliny
Jmelí bílé (Viscum album L.)
S tradicí Vánoc je neoddělitelně spjato jmelí bílé jako symbol pohody, štěstí a lásky. Tato
symbolika a zvyky s ní spojené (např. líbání pod větcičkou jmelí) je velmi stará a pochází z
dob, kdy naše území obývali Keltové, kteří této rostlině připisovali magické vlastnosti a
nadpřirozenou sílu. Proto také využívali jmelí při svých magických obřadech.
Jmelí se vyskytuje poměrně hojně v listnatých lužních lesích a v zahradách Jižní Moravy.
Tuto rostlinu můžeme nalézt také v okolí Brna v lesích za Soběšicemi, kde se vyskytuje na
zbytcích kdysi hojného jedlového porostu.
Jmelí je stálezelený, poloparazitický keřík, který vytváří kulovité trsy. Svými parazitickými
kořínky (haustoria) čerpá ze dřeva hostitelského stromu vodu a v ní rozpuštěné minerální
živony, z nichž si vlastní fotosyntézou vytváří organické látky svého těla.
Nenápadné jednopohlavní květy jsou umístěny v úžlabí větviček a na vrcholech stronků
mezi kožovitými listry. Barva okvětí je žlutavě bílá a u samčích květů se vytváří šešule,
která po oplození hmyzem v prosinci dozrává v nepravé jednosemenné bobule. Zralá
bobule má silně lepkavý obsah, což umožňuje přenášení semen ptáky na jiné stromy. Ve
středověku se bobule zpracovávaly na velmi účinné lepidlo používané k chytání ptáků odtud také vzniklo rčení “sedl mu na lep“.
Celá rostlina obsahuje fyziologicky účinné látky (cholin, acetylcholin a polypeptid
viscotoxin). To znamená, že náhodné požití i částí této rosltiny, zejména malými dětmi, má
za následek průjem a pocení. V případě vyšší dávky či při opakovaném požití může dojít ke snížení krevního tlaku a
ochabnutí srdeční činnosti. Tyto vlastnosti jsou důvodem využívání výtažku této rostliny k přípravě léků. Při náhodných
otravách uvedené příznaky po 12 hodninách zpravidla odezní, takže jmelí nelze považovat za rostlinu životu nebezpečnou.
Ing. Gustav Závodský, CSc.

Centrum volného času Jabloňka
VČ Jabloňka, Kroftova 64, Brno – Žabovřesky, tel. 549 216 248 (záznamník)
nabízí pro druhé pololetí tyto kroužky:
Keramika – pro maminky s dětmi, děti a dospělé
(lze se domluvit SMS na 723 530 822)
Výtvarný kurz pro dospělé – středa 17-21 h, pátek 16-18 h
Sluníčko – klub pro maminky s dětmi od 3 let, úterý 15-16 h
Mateřídouška – tvořivý klub pro maminky, 1x za měsíc úterý 19-21 h
Dále zveme na kurzy:
Barvy v nás a kolem nás, Jak pracovat s dětmi s problémovým chováním a poruchami učení, Zákonitosti zachování energie.
Informace v CVČ Jabloňka.

Vyhlášení nejlepších sportovců Brna
Akademie brněnského sportu-tento orgán sestavený ze sportovních legend, expertů a sportovních novinářů-vyhlašovala
tak jako každoročně pořadí nejlepších sportovců a sportovních kolektivů města Brna za rok 2004.Slavnostní večer se
uskutečnil v pátek 3.12.2004 v nově rekonstruovaném Semilassu za účasti představitelů města Brna, městských částí,
novinářů a sportovních celebrit.S velkou hrdostí můžeme konstatovat, že v průběhu večera byla opět nejvíce frekventována
jména žabovřeských sportovců, kolektivů a sportovních funcionářů. Posuďte sami: v první desítce nejlepších jednotlivců se na
druhém místě umístila naše basketbalistka Roman Hamzová, na místě čtvrtém její kolegyně z družstva Hana Machová. Jako
vůbec nejlepší sportovní kolektiv bylo vyhodnoceno basketbalové družstvo žen Gambrinus JmE Brno pod vedením trenérů
Jana Bobrovského, Milana Veverky a manažera Jiřího Hamzy. Za zmínku stojí, že v anketě čtenářů MF DNES skončila na
prvním místě Hanka Machová. Velmi vysoko v anketě byli hodnoceni ještě další žabovřeští sportovci: basketbalistky Ivana

Věčeřová, Jana Veselá, plavec Josef Horký, výškař Svatopluk Ton a trenérská legenda Zbyhněv Ondráček. Jsme oprvdu rádi,
že právě probíhající trend podpory volnočasových aktivit, tělesné výchovy a sportu v Žabovřeskách je stále více viditelný.
Výsledky ankety:
Nejlepší sportovec roku: 1.Skoták-Šmíd240 bodů (kolová), 2.Hamzová 213 (basketbal), 3. Pokorný 206 (krasojízda), 4.
Machová 180 (basketbal), 5. Protivínská-Krmíček 179 (aerobik), 6. Šenkýř 171 (motorismus), 7. Vrba 171 (dráhová cyklistika),
8. Ospalý 137 (triatlon), 9. Hrazdíra 128 (cyklistika), 10. Fučík 119 (radiový orientační běh).
Nejlepší sportovní kolektiv: 1. Gambrinus JmE 112 (basketbal), 2. KP Brno 45 (volejbal), 3. Draci 40 (baseball).
Objev roku: Mičánek jr. (motorismus), Mimořádný počin roku: Štěpánková (krasojízda),Cena fair play: Herka (volejbal),
Sportovní akce: GP silničních motocyklů, Anketa čtenářů MF DNES: Machová (basketbal).

Primátor města Brna Dr. Richard Svoboda oceňuje manažera družstva žen JmE Gambrinus Brno Jiřího Hamzu a
basketbalistku Hanu Machovou.
Ing. Jiří Černý, mistostarosta

1. ročník plaveckých závodů "O pohár Svrateckého údolí"
Z iniciativy starostů čtyř městských částí - Brna-středu, Žabovřesk, Komína a Bystrce se uskutečnil v nově otevřeném
plaveckém areálu na Kraví hoře ve čtvrtek 9. prosince 2004 1. ročník plaveckých závodů "O pohár Svrateckého údolí". Závod
byl vypsán pro žáky základních škol všech uvedených městských částí, celkem v šestnácti plaveckých disciplínách, včetně
závodů pro tělesně postižených dětí. Nakonec se závodů zúčastnilo celkem 127 dětí ze 13 základních škol.
Za celé dopoledne bylo uskutečněno celkem 195 startů! Pořadatelsky se celé akce v roli ředitele závodu ujal náš
žabovřeský a osvědčený Michael Svoboda, kterému sekundoval profesionálně sehraný tým městského plaveckého svazu,
který obstaral elektronickou časomíru, obsadil posty rozhodčích a startérů. Nás může těšit, že se do akce nezištně zapojil i
Veteránský plavecký klub se sídlem v Žavovřeskách, stejně, jako nám přinesly radost výsledky malých plavců žabovřeských
škol, kteří si odnesli ze závodů více, než polovinu medailí a věcných cen. Podrobné výsledky přesahují rámec tohoto vydání
ŽZ, pokud si je najdete na internetu, budete na plavecké reprezentanty všech tří našich základních škol hrdi.
Naše městská část šla do tohoto projektu žákovských plaveckých závodů s vědomím, že se jedná o novou věc, v
prakticky ještě nevyzkoušeném plaveckém areálu na Kraví hoře, který se netěší přízni tamního občanského sdružení a
provozní zaměstnanci odstraňují průběžně závady podle připomínek plaveckých expertů. Již nyní lze však říci, že nápad
čtyřech starostů byl velmi šťastný a že pravidelnému sportovnímu zápolení na všech stávajících i nově vybudovaných
sportovištích Svrateckého údolí budeme svědky co nejčastěji svědky.

Úspěšné plavecké družstvo složené ze žáků tří žabovřeských základních škol pod vedením Mgr. Miroslava Slámy (vlevo),
Mgr. Dana Jedličky (vpravo). Uprostřed organizátor plaveckých závodů Michal Svoboda. Foto Petr Suchý.
Ing. Jiří Černý, místostarosta

Kino Lucerna
2. 1. - 5. 1.
neděle
neděle
ne-st
ne-st

14.00
16.00
18.15
20.30

Příběh žraloka
Úžasňákovi
Duše jako kaviár
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích

USA,český dabing
USA,český dabing
ČR
V.Brit

Ženy pro měny
Pán velryb
Český sen
Jaro,léto,podzim,zima,jaro
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích
Úžasňákovi

ČR
N.Zéland
ČR
J.Korea/Něm.
V.Brit.
V.Brit.
USA,český dabing

Snowboarďáci
Snowboarďáci
Pád do ticha
21 gramů
Garfield

ČR
ČR
V.Brit.
USA
USA,český dabing

Špatná výchova

Španělsko

6. 1. - 12. 1.
čt+pá
so+ne
po+út
středa
denně
so+ne
so+ne

18.30
18.15
18.30
18.15
20.30
16.00
13.45

13. 1. -19. 1.
denně
so+ne
čt-ne
po-st
so+ne

18.15
16.15
20.30
20.30
14.30

20. 1. - 26. 1.
čt-ne

18.15

po-st
denně
so+ne
so+ne

18.15
20.30
16.00
14.00

Dívka s perlou
Milenci a vrazi
Milenci a vrazi
Příběh žraloka

V.Británie
ČR
ČR
USA,český dabing

18.15
20.30
16.15
18.30
20.30
14.00
16.15

Věčný svit neposkvrněné mysli
Kameňák 3
Kameňák 3
Kameňák 3
Fahrenheit 9/11
Úžasňákovi
Úžasňákovi

USA
ČR
ČR
ČR
USA
USA,český dabing
USA,český dabing

27. 1. - 2. 2.
čt-ne
čt-ne
so+ne
po-st
po-st
so+ne
po

V sobotu a neděli ve 14 hod. hrajeme pro děti.
V sobotu a neděli v 16 hod. slevněné představení
V pondělí v 16 a 18 hod. hrajeme pro děti, 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 Mr. Swing
Pravidelně každé úterý od 17.30 do 21.30 hodin. Vstupné 45,- Kč.
Každou 1. úterý v měsíci Vám předvedou ukázky tanců mistři v latinsko-amerických tancích Petr Kováč a Šárka Štěpánová.
Předprodej: pokladna KD Rubín, tel.: 541 213 632 a 541 213 704.

Vlastivědný klub Petra Bezruče
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.

Národní kulturní památky v ČR
Albánie-stezkami albánských oslů
Západní Rakousko
Himaláje kolem Daulagirí II.

Mgr. Jiří Mihola
Jan Vlasák
Jaromír Procházka
prof. RNDr. Miloslav Druckmuller

