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Krásný snímek se podařil našemu spoluobčanovi panu Ing. Tomáši Hostinskému, CSc. z ulice Březinova. Koncem
listopadu loňského roku zachytil Kaunicovy koleje v okamžiku, kdy bylo krátce nainstalováno slavnostní osvětlení tohoto
objektu. Ve zpravodaji můžete vidět ještě jednu podobnou zdařilou fotografii. Pohotovému fotografovi děkujeme.

Dá se ušetřit i tam, kde jiní utrácejí
Celá léta se při správě obecního bytového fondu potýkáme s řadou problémů. Ať jde o stavebně-technický stav
jednotlivých budov nebo běžnou údržbu. V rámci bytového fondu je situace nepatrně příznivější. K zajištění finančních
prostředků nám slouží výběr předepsaného nájemného. Toto je pak uvážlivě rozděleno v rámci našeho rozpočtu (třetina
na investice, třetina na velké opravy a třetina do údržby).
Vedle domů bytových však máme svěřeny i další objekty, které slouží vzdělávání, kultuře, předškolním dětem. Jedná
se o tři základní školy, pět mateřských škol, kulturní dům Rubín, středisko pečovatelské služby, budovu radnice a dům
volnočasových aktivit.
Z pouhého výčtu je patrné, že rozsah našich povinností je velký a finanční prostředky jsou velmi omezené. Proto
snažíme dosáhnout nejen na dotační tituly z rezortních ministerstev, ale i na fondy Magistrátu města Brna.
Při dlouhodobě plánované rekonstrukci Mateřské školy na ulici Žižkova, která bohužel z finančních důvodů byla
několikrát posunutá došlo nakonec k velmi zdařilému počinu. Podařilo se najít peníze nejen na zateplení obvodového
pláště, opravu střechy, výměnu oken, ale také na změnu způsobu vytápění celé školy. Přišli jsme s nápadem instalovat
tepelné čerpadlo. Ptáte se co to je? Tepelné čerpadlo je zařízení, které vyrábí teplo stlačováním chladící látky bez
jakýchkoliv odpadních produktů (exhalací). Topný faktor se pohybuje v rozmezí 3-4. Je to poměr mezi dodanou elektrickou
energií a získanou tepelnou energií. Jinými slovy to znamená, že z každé zaplacené kWh získáme 2-3 kWh tepelné
energie navíc. Podle způsobu, jak je teplená energie získávána a jak je dále využívána, dělíme tyto agregáty na čtyři
základní typy: vzduch-vzduch, voda-vzduch, voda-voda, země-voda.
Při prázdninové rekonstrukci MŠ Žižkova byl nahrazen dosavadní zdroj vytápění (zemní plyn) systémem TČ zeměvoda s napojením strojovny na stávající otopnou soustavu:
- 5 hloubkových vrtů 5x120 m
- tepelné čerpadlo 2x NBE F 1310 - 2x20 kW
- realizováno během tří týdnů
- úspora 120.000,- Kč za rok
Pokusili jsme se ušetřit tam, kde jiní utrácejí. A tak pořád platí „dvakrát měř, jednou řež“. A to i ve správě obecního
majetku. Jsme asi jedinou městskou částí, kde se děti ve školce ohřívají a přitom se šetří náklady. I tady funguje „co je
ekonomické, je ekologické a naopak".
Váš starosta

Plesali jsme po jedenácté
V pátek 11. února se v nabitém sále KD Rubín konal již 11. společnenský ples Zastupitelstva Městské části BrnoŽabovřesky. K slavnostní plesové náladě přispěla nejen hudba, která spolehlivě zaplnila taneční parket, ale i ukázky
latinsko- amerických i standardních tanců, stepařské vystoupení a řada dalších umělců. Náš ples svou přítomností poctil i
primátor města Brna PhDr. Richard Svoboda, který spolu se starostou Městské části Brno-Žabovřesky Mgr. Alešem
Kvapilem předali hlavní ceny bohaté tomboly.

Foto Petr Suchý
-Fiš-

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Informace z 50. jednání Rady MČŽ
konaného dne 2. února 2005
Rada:
- souhlasila s pronájmem bytu č. 13, Kounicova 85 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem bytu č. 4, Šmejkalova 68 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem bytu č. 4, Tábor 30d na dobu určitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 2, Mozolky 1a na dobu neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 53, Voroněžská 6 na dobu určitou 2 roky, tzn. do 28.2.2007
- trvala na svém usnesení z 46. jednání ze dne 3.11.2004, kdy konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. § 706 o.z.
pro - - přechod nájmu bytu č. 8, Gabriely Preissové 1
- vzala na vědomí, že byly splněny úpodmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 7, Zborovská 11
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 1, Pod Kaštany 22
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 20, Voroněžská 9
- vzala na vědomí, že byly splněny § 76 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 44, Voroněžská 2
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 1, Pod Kaštany 14
- souhlasila s výměnou bytu č. 6, Gabriely Presissové 1 a bytu č. 14, Vychodilova 11
- souhlasila s výměnou bytu č. 1, Králova 28 a bytu č. 21, Orlí 7
- vzala na vědomí odstoupení společníka D. Veverkové ze společného pronájmu nebytových prostor v domě Kounicova 75
k 20.12.2004, výlučným nájmecem těchto prostor zůstaně K. Janků
- v souladu s rozhodnutím komise pro otevírání obálek a výběr zhotovitele vybrala zájemce, kteří budou vyzvání k podání
nabídky na veřejnou zakázku “Bytový dům Minská 36“
- schválila zadání veřejné zakázky n astavební práce při rekonstrukci a modernizaci ZŠ a ŠK nám. Svornosti v souladu s
ust. § 10, odst. 2, písm. b) Zákona č. 40/2004 Sb., o veřejených zakázkách, v užším řízení
- souhlasila s podáním žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby MMB na objekty Minská 36, Gabriely Preissové 3,
Vychodilova 13
- schválila vyhlášení veřejné zakázky na projekt regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky, II. etapa vč. kritérií
jmenovala komisi pro otevírání obálek a výběr zhotovitele na II. etapu projektu regenerace panelového sídliště Brno-

Žabovřesky ve složení JUDr. J. Helán, Ing. J. Černý, Mgr. F. Leder, Ing. I. Procházka, I. Fučík
- doporučila redakční radě zavést v Žabovřeském zpravodaji bezplatnou rubriku s nabídkou kuturních a sportovních
zařízení v Žabovřeskách
- schválila program XVI. zasedání Zastupitelstva MČŽ dne 17. 2. 2005.
(Q)

Oslava šedesátého výročí společného života se vydařila - díky!
Rádi bychom poděkovali Sboru pro občanské záležitosti Zastupitelstva Městské části Brno-Žabovřesky, jmenovitě
panu místostarostovi Ing. Jiřímu Černému, za uspořádání Diamantové svatby našich rodičů Vlastimily a Otto Hauserových.
Na den přesně po šedesáti letech v žabovřeské obřadní síni pan místostarosta naše rodiče srdečně uvítal, v krásném,
citlivém proslovu připomněl všechny významné momenty jejich společného života a svým osobním lidským přístupem i
pochopením pro duši starších lidí dojal všechny přítomné. I širší rodina ocenila kultivovanost a citlivost, s jakou byl obřad
připraven a díky záznamu na videokazetě se k němu všichni stále vracíme. Jménem našich rodičů děkujeme za
nezapomenuitelný zážitek.

Foto Petr Suchý
Vlastimila Kadlecová a Bohumil Hauser

Z historie známých brněnských míst
Tentokrát Vám nabízím trochu neznámý pohled na známý
brněnský Zelný trh - opět z období po první světové válce (asi z
roku 1920). Na obrázku je vidět ještě úplná severní fronta domů
mezi ulicemi Radnickou a Mečovou. Také tady se podepsalo
bombardování Brna dne 20. listopadu 1944 a na místě takto
vzniklé proluky zde byla po skončení války postavena nový
tržnice, ktetá dodnes slouží obchodním účelům a statečně
narušuje jinak celkem stylově čistý vzhled celého náměstí.
Tak jako kdysi je náměstí i nyní střediskem nákupů
brněnských hospodyněk, ktetým se tu nabízí zeleniny, ovoce a
květiny. Dnes tu prakticky již téměř úplně zanikl prodej drůbeže,
králíků, vajíček, másla a jiných produktů z okolních obcí,
zejména z Líšně, ktetá svými hospodářskými produkty
zásobovala Brno. Ještě mám v paměti vyvolávání trhovkyň v
líšeňském dialektu: “Dobré salát, ten je jak šmolcové“ (jen se
rozplývá), nebo “Paničko, kópijó si mojo putřičko (máslo), šak vokoštujó!“ (a zákaznice často nehtem palce urýpla kousek
másla, aby ochutnala, a když jí chutnalo, tak ho koupila; když nekoupila, trhovkyně nožem uhladila rýhu a prodávala dál).
Vybavují se mi také úryvky poněkud posměšné písničky “Do Líšně je nová dráha.... Lišňáci se divijó, jak mašinky šibujó.“
Líšeň totiž tehdy s Brnem spojovala samostatná místní železnice s parní lokomotivou a několika vagonky, které byly
obloženy dřevěnými laťkami. Z jejího brněnského “nádraží“ se dosud zachovala původní budova, ktetá stojí po levé straně
Olomoucké ulice u první brněnské strojírny těsně za železničním mostem. Brněnské koncové kolejiště této trati bylo již
dávno zcela rozebráno a zhruba v její trase kolem Židovského hřbitova nyní jezdí tramvaj linky č. 8. Konečné nádraží bylo
v prostoru nynějšího tramvajového oddělení technického muzea v Líšni. Podle mých informací je tato trať v havarijním
stavu a jedna její kolej by snad měla být zrekonstruována jako spojení do tramvajového muzea.
Ing. Svatopluk Gabriel

Slavnostně nasvícené Kaunicovy koleje podruhé.
Foto Ing. Tomáš Hostinský, CSc.

Mapa naší identity
Daleko od pravdy nebudou ti, kteří tvrdí, že oč víc toužíme po exotických kulturách a historii zemí nejzašších konců
světa, o to víc se vzdalujeme historii vlastní, že se nám naše příslovečná humna stávají neznámou cizinou. Ale mluví-li se
dnes tolik o způsobech rozvoje kulturní plurality v éře globalizovaného světa, pak je právě vědomí jedinečnosti historických
kořenů místa, kde žijeme, nenahraditelnou mapou naší identity. Příběh minulosti našeho domova, chcete-li obce, nám
vyprávějí historikové, ale ti k tomu potřebují texty kronik které zachycují běh událostí dní všedních i svátečních. Tyto
informace se nezdají být na první pohled pro život důležité, ale roky přejdou a pravidelně vedené záznamy v obecní
kronice se stávají nenahraditelným pramenem, který suchopárné obsahy úředních dokumentů v archivních regálech uvádí
do souvislostí ostatních událostí v obci. A co hlavně - kronikáři pro budoucí generace zachraňují vzpomínky z pomíjivosti
lidské paměti a řádky jejich kronik jsou svědectví o nás samých. Bez nadsázky jsou jedinečné stavební kameny naší

historie, tedy pevnými základy, z nichž vyrůstá budoucnost. Věděli to i první českoslovenští poslanci, když v roce 1921
přijali zákon o vedení obecních kronik, který, bez ohledu na režimy, zůstal v platnosti dodnes. Ale Žabovřesky nikdy svou
vlastní kroniku psát nezačaly, nepočítáme-li pamětní soupis jejich obyvatel z roku 1893. Až po druhé světové válce se
kronice někdejšího obvodu Brno II, do jehož správy Žabovřesky spolu s dalšími městskými částmi patřily, objevovaly
sporadické době poplatné záznamy o některých událostech této městské části. Velký kus práce v mapování její historie
vykonala paní Olga Vlasáková, autorka knížky Žabovřesky, kterou vydalo místní zastupitelstvo v roce 1999. Publikace je
plná cenných svědectví, které místní rodačka a neúnavná národopisná sběratelka z vyprávění nejstarších pamětníků
shromáždila. Bohužel však byla sama, aby mohla pestrou mozaiku obrazu dávných Žabovřesk složit celou s vykreslením
všech forem zdejšího života. Naštěstí se mohla opřít o záznamy dalších místních patriotů, kteří veřejnou paměť života
obce jakožto samozvaní kronikáři na vlastní pěst zaznamenávali. Právě jim vděčíme za většinu z toho, co dnes o minulosti
naší městské části víme, na co můžeme navázat a předat dál. Jak známo, čas neúprosně ukusuje z naší paměti, a než
budou mít Žabovřesky svého kronikáře, zůstává část zdejší historie je skryta právě v lidských vzpomínkách, tak
nenahraditelné při skládání oné historické mozaiky. A tak mě napadá, když se na veřejnou výzvu Kulturního a
informačního centra města Brna sešly stovky dopisů vzpomínek lidí na Zelný trh, náměstí Svobody nebo na Lužánky, proč
by někteří z těch, kterým se Žabovřesky staly domovem, nenapsali svůj byť kratičký zážitek spojený třeba s Wilsonovým
lesem, Palackého vrchem, Kounicovými kolejemi, některou z restaurací či jiným veřejným místem Žabovřesk. Napsat
můžete například o životě některé zdejší významné osobností nebo o tom jaké živnosti zde kvetly. Vašim námětům pro
zachycení pamětihodných skutečností ze života naší městské části z dob dávných i nedávno minulých se meze nekladou.
Posílejte je nám prosím na adresu Žabovřeského zpravodaje (a vůbec si nedělejte starosti o nutnost vytříbeného sloh) .
Věřte, že za každý příspěvek budeme všichni hluboce vděční, neboť že bude oním kamínkem obrazu minulosti, v jehož
stavbě by měla pokračovat nová kronika Žabovřesk.
Na vaše příspěvky se s redakcí zpravodaje těší
Zeno Čižmář

Rozpis blokového čištění v MČ Brno-Žabovřesky
březen-duben 2005 - úklid po zimě
29. 3. BLOK č. 1
Žižkova, Lužická, Náhorní, Matzenauerova, Mučednická, Březinova, Hvězdárenská, El.Voračické, Mezníkova, Králova
31. 3. BLOK č. 2
Sirotkova, Kameníčkova, Tolstého, Nárožní, Šmídkova, Gogolova, Krondlova, Foustkova, Tichého
1. 4.
BLOK č. 3
Eliášova, Jelínkova, Zeleného, Tůmova, Zábranského, Šeránkova, Pod Kaštany od Šumavské po ul.Tábor - parkovací
stání
4. 4.
BLOK č. 4
Slezská, E.Machové, J.Nečase, Burianovo nám. za kaplí, Fanderlíkova vč.spojky Fanderlíkova-Bráfova, Nohavicova,
Pernštejnská, Petřvaldská, Dunajevského, Drnovická, Haasova
6. 4.
BLOK č. 5
M.Steyskalové, Šmejkalova, Horákova, Bráfova mimo MHD, Čajkovského
8. 4.
BLOK č. 6
Puškinova, Doležalova, Kubánská, Jindřichova mimo MHD, Klímova, Bezejmenná, Lipská, Záhřebská, Korejská mimo
MHD
11. 4. BLOK č. 7
Spojovací, Chládkova vč.odstavných ploch, Zborovská mimo MHD, Voroněžská, vnitroblok Kounicova-Šelepova-TáborŠumavská-Pod Kaštany lichá i sudá, Tábor od ul.Veveří po ul.Hradeckou
13. 4. BLOK č. 8
Poznaňská, Plovdivská, Skalky, G.Preissové, Kainarova, Foerstrova, Topolky, Mozolky, Luční za domy 26-30

vč.příjezdové komunikace, Luční před domy 66,68, Chlubnova
15. 4. BLOK č. 9
Horská, Colova, Terasová, Sabinova, Fričova, Kvapilova, Technická, Šumavská od Kounicovy po ul. Pod Kaštany parkovací stání
18. 4. BLOK č. 10
Bochořákova, Sovova, Plevova, Závětří, Zemkova, Zeyerova, Kozákova, Maničky, Navrátilova, Postranní, část ul.Vrázovy
pod ul.Kroftovou
20. 4. BLOK č. 11
Vrázova, Zákoutí, Ostrá, Strmá, Kallabova, Kovařovicova, Blatného, Sochorova, Stránského po parkoviště
Blokové čištění proběhne s dopravním značením. V případě provádění rekonstrukce inženýrských sítí se blokové čištění
komunikace neuskuteční.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v roce 2005
V Městské části Brno-Žabovřesky se sběr nebezpečných složek komunálního odpadu uskuteční ve dnech 22. 3., 18. 5.,
19. 7., 13. 9. a 10. 11. 2005.
Časový harmonogram a místa sběru:
15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 18.05 18.30 -

15.25
15.50
16.15
16.40
17.05
17.30
17.55
18.20
18.45

Šmejkalova - Jana Nečase
DD market u Kounicových kolejí
Záhřebská (parkoviště)
křižovatka Horská - Terasová
Gabriely Preissové - Sabinova - Chlubnova
Vychodilova (konečná trolejbusu č. 134)
Vrázova - Kroftova
Rosického nám. - Maničky
Burianovo nám.

Co zahrnuje pojem “nebezpečná složka komunálního odpadu“?
- syntetické motorové, převodové a mazací oleje
- topný olej a motorová nafta
- motorový benzín
- jiné olejové emulze
- obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné
- absorpční činidla, filtrační materiály
- laboratorní chemikálie a jejich směsi
- asfaltové směsi obsahující dehet
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a výbojky
- zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky -ledničky
- olej a tuk
- barvy, lepidla a pryskyřice
- detergenty, odmašťovací přípravky
- baterie a akumulátory (olověné a nikl-kadmiové autobaterie)
- baterie - tužkové, ploché a knoflíkové baterie
- vyřazené elektronické zařízení - televizory, počítačové monitory, tiskárny

Upozornění obyvatelům ulice Klímova
E.ON Česká republika, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne
3. března od 7.30 do 14.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie na ulici Klímova od č. 23 po č. 21.
Použití vlastního zdroje je možné jen po předchozím projednání s firmou E.ON Česká republika, a.s.

Poplatek ze psů
Od loňského roku platí nová vyhláška o místních poplatcích č.21/2003. Místní poplatek za psa hradí jeho držitel, což
je osoba, která zajišťuje péči spojenou s jeho životem.Přitom není podmínkou, aby byla jeho vlastníkem. Poplatku
podléhají psi starší 3 měsíců. Základní sazba poplatku za psa je 1.200,-Kč za rok (rodinné a vícebytové domy).U držitele,
který pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod a jenž je jeho jediným zdrojem přijmu, a nebo poživatel
sirotčího důchodu,činí poplatek 200,- Kč ročně.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením,které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod, osoba provádějící výcvik psů a osoba provozující útulek pro
ztracené nebo opuštěné psy.Dále je po dobu jednoho roku osvobozena od poplatku osoba,která prokáže,že má v držení
psa z útulku.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31.3. každého roku.Činí-li poplatek více jak 400,-Kč ročně,může
poplatník zaplatit ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3., 31.5., 31.8., 30.11. každého roku či jednorázově
předem do 31.3. kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na pokladně úřadu MČ Žabovřesky (v přízemí budovy),každé
pondělí a středu v pokladních hodinách od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hodin.
Chtěli bychom upozornit držitele psů,že všechny psy je nutné přihlásit k poplatku na úřadě MČŽ v 1.poschodí
(dv.č.14) a jsou zodpovědni za to, že pes bude vydanou známku viditelně nosit.Plnění této povinnosti bude i nadále
kontrolováno a držitelé nepřihlášených psů i psů s neuhrazeným poplatkem budou v souladu s vyhláškou o místních
poplatcích sankcionováni.
Dále bychom chtěli upozornit poplatníky,že jsou povinni oznámit každou skutečnost, která má vliv na vznik poplatku
nebo jeho výši do 15 dnů od vzniku těchto skutečností. V případě odhlášení psa se přidělená známka vrací.Známka je na
jiného psa nepřenosná.
I přes všechna tato nařízení, povinnosti a upozornění Vám přejeme hodně krásných společných chvil a Vaším psím
kamarádem.
Ing.Lenka Uvarová, vedoucí finančního
odboru

Sbírka pro Charitu
V následujících měsících se konají další kola velmi úspěšné sbírky Oblastní charity Brno na pátém nástupišti brněnského
nádraží. V uvedeném přehledu se dozvíte přesné termíny i seznam potřebných věcí.
Seznam věcí, které můžete přinést do sbírky organizované Charitou Brno:
-

ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé (nemusí být tříděné)
OBUV - JEN NOVOU !!!
LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY
DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení domácnosti: nádobí, příbory, utěrky...)
HYGIENICKÉ A TOALETNÍ POTŘEBY: mýdla, kartáče, šampóny, žínky, zubní pasty a kartáčky, holicí strojky a mýdla,
hřebeny, ručníky, toaletní papír...
- PRACÍ PROSTŘEDKY
- ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: obvazový materiál, dezinfekční prostředky, vitamínové přípravky, NE LÉKY !!!
- POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU ČINNOST: jehly, háčky, pletací dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, vlny, látky ...
- ŠKOLNÍ POTŘEBY: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky, penály,

pravítka, kružítka ...
- HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, SPORTOVNÍ POTŘEBY (nerozbité, funkční)
- OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené), OPTICKÁ SKLA, LUPY
- POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁMKY - i použité
- KNIHY - naučné i beletrii, učebnice, slovníky, knihy v češtině i v cizích jazycích
- TRVANLIVÉ POTRAVINY - cukr, mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, čaj, káva, kakao, sušené mléko
...
Vámi darované věci vozíme do Střediska křesťanské sociální pomoci v Broumově. Zde se vše ve
chráněné dílně, kde pracují zdravotně postižení spoluobčané, třídí, opravuje, balí a podle konkrétních
požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje v České republice uprchlické tábory, centra pro
bezdomovce, ústavy sociální péče, dětské domovy, pěstounské rodiny, ženy samoživitelky, důchodce,
nezaměstnané, imigranty, rodiny s příjmy pod sociálním minimem ... Z Broumova šlo mnoho tun
materiální pomoci do Arménie, Karabachu, Rumunska, Iránu, Bangladéše, na Ukrajinu, do Ruska, Ghany, Peru a
především do Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, Slovinska a Kosova.
Finanční pomoc můžete poskytnout také přímo na účet:
Čs. spořitelna, a.s. Trutnov
pobočka Broumov
č.ú. 1302698349/0800
variab. symbol DAR
Věci pro Charitu sbíráme do vagonu vedle nástupiště č. 5 u hlavního nádraží ČD, zastávka Nové Sady, tramvaj č.
1,2,4,8,12,13.
Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů, krabic, nebo tašek. Dodržte čas sběru!!!
Věci přinesené po odbavení vagonu nemáme možnost uskladnit.
BLIŽŠÍ INFORMACE: pí. Halámková tel.č. 543 249 684, pí. Keprtová tel.č. 543 214 816.

Nabídka pro seniory
Ve městě Brně žije v současné době více než 80 tisíc lidí v důchodovém věku. A skutečnost, že velké množství
seniorů žije osaměle, sebou přináší při zhoršujícím se zdravotním stavu nemalé riziko. Proto Městská policie Brno realizuje
již několik let projekt „Centrum tísňového signálu“, jehož úkolem je omezit toto riziko na minimum.
Každý zájemce se samozřejmě nejprve zeptá, jak projekt funguje. Ze všeho nejdříve je třeba nechat u svého lékaře
vyplnit formulář, ve kterém jsou uvedeny všechny důležité informace o zdravotním stavu žadatele. Tento doklad je pak
uložen na dispečinku rychlé lékařské pomoci. Dále je v trezoru operačního střediska městské policie uložena zapečetěná
obálka obsahující klíče od bytu i vchodových dveří domu. A teď to nejpodstatnější: hlavní podmínkou pro účast osoby na
projektu je mít do bytu (domu) zavedenou pevnou telefonní linku a zakoupit speciální komunikační zařízení. Toto potřebné
zařízení sice stojí žadatele okolo tři a půl tisíce korun, avšak vzhledem k jeho účelu je možnost požádat o finanční
příspěvek, čímž se náklady významně sníží.
V případě, že dojde k nenadálé zdravotní příhodě vyžadující rychlý lékařský zákrok, postačí aktivovat miniaturním
ovladačem zařízení, které okamžitě předá zprávu na městské operační středisko, kde je nepřetržitá služba. Jakmile je
zaznamenán nouzový signál, vyjíždí na místo sanita s lékařem a souběžně s ní technik městské policie s klíči od bytu.
Tento postup zajišťuje rychlou a efektivní pomoc, což nám každoročně dokazují případy zachráněných životů.
Dalším nezanedbatelným přínosem projektu - zvláště pro osamělé seniory - je rovněž samotná možnost kontaktu se
specializovaným pracovníkem Odboru prevence. Ten nejenže bezplatně provádí montáž i pravidelné kontroly technického
zařízení, ale na základě dlouholetých zkušeností poradí, jak se nenechat napálit vynalézavými podvodníky všeho druhu,
nebo které úřady a organizace vyřizují potřebné věci.
V případě, že budete mít zájem o bližší informace, je možno nás kontaktovat na tel. 548 210 035 nebo e-mail:
odb.prevence@mpbrno.cz.
Mgr. Lenka Šmerdová, Michal Simandl
Odbor prevence MP Brno

Městská policie radí dětem

Kliknutím si zobrazíte letáček ve standardním rozměru 480x640,
větší varianta 685x1024 je ke stažení či přímému otevření ZDE ...

Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže se sídlem v Brně-Žabovřeskách
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky

Jarní prázdniny tentokrát ve středisku
Ohlédneme-li se zpět, zjišťujeme, že u nás ani kostýmy nezahálejí. O víkendu 22. a 23. ledna se v našem sále konaly
každoroční dětské karnevaly. Tentokrát se nesly ve znamení broučků, ale bylo možné spatřit i rej čarodějnic, víly a spousty
dalších pohádkových i nepohádkových bytostí. Ti nejmladší z klubu maminek si museli počkat až na ten pravý den
masopustu - dopoledne 8. února.Tam si mohli zatancovat s kocourem v botách, králem, královnou, kašpárkem nebo
motýlem Emanuelem. Při takové spoustě různých účastníků je potřeba dávat pozor, aby se někomu něco nestalo. Také na
to jsme mysleli a uspořádali ve spolupráci s organizací Podaná ruka Dětský den bez úrazu. Proběhl ve čtvrtek 3.února.
Děti a mládež se mohly pomocí různých her a povídání seznámit s různými nebezpečími, které je mohou ohrozit a na které
je třeba dávat pozor.
Dne 31. ledna na svátek Jana Boska, zakladatele řádu salesiánů, bylo uspořádáno putování, ale spíše prstem po
mapě. V rámci různých her a soutěží se děti mohly seznámit s tím, že salesiánské středisko není jen v Žabovřeskách,
popřípadě v Líšni, ale je jich po České republice celkem deset a patří k nám i jedno v Bulharsku.
Oslavy završil Ples salesiánského střediska dne 5.února, který byl uspořádán zvláště pro zaměstnance a všechny
dobrovolníky, kteří při práci s dětmi a mládeží jakýmkoliv způsobem pomáhají.
Kvapem se nám blíží jarní prázdniny, a to 14.-20. března. Letos je můžete strávit v našem středisku během
celodenních aktivit. Zaměříme je zvláště na výlety, soutěže a velikonoční tvoření. Kdo budete chtít prožít prázdniny s námi,
sledujte naše webové stránky nebo nástěnku ve středisku.

Kroužky
V našem středisku je stále ještě možnost pro kluky a holky přihlásit se do některých neobsazených kroužků. Jsou to
především flétna, kytara, klavír, keramika, nenuda, patlalka, stolní tenis, fotbal, cvičení pro radost, a-team, leteckomodelářský, počítače a šachy. Pro zájemce je podrobná nabídka vyvěšená také na našich stránkách – www.brno.sdb.cz,
nebo nás přijďte navštívit a domluvíte se přímo s vedoucími.
Kromě toho v rámci spontánních aktivit je možnost navštěvovat posilovnu, která je otevřená pro děti a mládež od
jedenácti do osmnácti let v těchto časech: Po, Út, St,Pa - 17.00 – 19.00 Čt - 14.00 – 19.00
Kalendář akcí:
9. 3. Hudební akademie (zdejších kroužků)
14. - 20. 3. Jarní prázdniny
20.3. Divadlo Bedruňka: Sama doma
24.-28.3. Během velikonočních svátků bude středisko zavřeno
Za Salesiánské středisko Vít Forbelský

Nadace Dona Bosca hodnotila svou desetiletou činnost
Za účasti většiny členů a pozvaných hostů se dne 29. ledna konala valná hromada Nadace dona Bosca. Hodnocen
byl nejen uplynulý rok, ale i celé desetileté působení nadace. Jak vyplynulo ze zpráv ekonoma i revizora, nadace své
poslání plnila řádně a v souladu se statutem - ze svého jmění poskytovat nadační příspěvky na podporu výchovného a
vzdělávacího působení salesiánů na mládež soustředěnou v mnoha kroužcích při Domě salesiánské mládeže. Pro tyto
účely nadace uvolnila v loňském roce 120.000,- Kč. Hospodaření nadace bylo v souladu se statutem i zákonnými předpisy
a ani v ostatní činnosti nebyly shledány žádné závady.
Následovala neformální diskuse zabývající se mimo jiné i některými nešvary v naší společnosti. Závěr našeho setkání
patřil filmu o životě a významu kardinála Štěpána Trochty, jehož sté výročí narození si v těchto dnech připomínáme.
JUDr. Ervín Najman, předseda správní rady

Naše jedovaté rostliny
Dnes se budeme zabývat rostlinou, kterou zná každý, protože její hlízy jsou nepostradatelné pro náš jídelníček a jsou
nám velmi užitečné zejména svým vysokým obsahem vitaminu C, který se neztrácí ani při vaření. Jedná se o brambory
(Solanum tuberosum L.). Všechny části této rostliny mimo vyzrálých hlíz obsahují mimo jiné alkaloidy i glykoalkaloid
solanin. V klíčících hlízách, zejména v těch, které jsou zelené (což vzniká působením světla na uskladněné hlízy) se obsah
solaninu prudce zvyšuje, a to někdy až přes únosnou mez. Proto na jaře loupáme brambory silněji než čerstvě sklizené na
podzim a dobře vyloupáváme očka (i neklíčící) s celým jejich okolím. Vaření brambor ve slupce proto nelze v jarních
měsících doporučit a zelené hlízy bez patřičného oloupání je nutno zcela vyloučit.
Otravy solaninem se svým průběhem podobají otravám, způsobeným saponidy. Solanin rozkládá červené krvinky a

působí dráždivě na trávicí systém. Působí tlumivě na centrální nervový systém, hlavně na dýchací centrum a na srdce.
Prognóza otravy solaninem je celkem příznivá, protože organizmus obyčejně vyzvrací obsah dříve, než se může vstřebat
fyziologicky nebezpečné množství. Při lehčích otravách obvykle postačí podání živočišného uhlí.
Dnešní kulturní brambory vznikly genovou úpravou křížením a výběrem z typů, pocházejících z jejich původní vlasti,
což jsou podhorské a horské oblasti Nového světa od Mexika až po Chile.
Historie pěstování brambor u nás patří mezi zajímavé kapitoly našich dějin. Jméno „brambor“ se vykládá jako
branibor (plod braniborský), protože většina těchto rostlin se k nám dostala ve středověku z Braniborska.
Zavedení pěstování a konzumace bramborových hlíz bylo pro naše země velmi důležité, a to nejen z hlediska
zajištění energeticky bohaté výživy (pro vysoký obsahu škrobu), ale také pro jejich vysoký obsah vitaminu C, protože do
této doby trpělo obyvatelstvo střední Evropy v zimním období kurdějemi (nedostatek vitaminu C), který měl vysoký podíl na
úmrtnosti, zvláště u dětí a starších lidí.
Ing. Gustav Závodský, CSc

Škola Sirotkova informuje
Letošní zápis do 1. tříd byl tematicky zaměřen na svět zvířat. Do 15.2. se do naší školy dostavily k zápisu do 1. tříd
134 děti. Jsme velmi potěšeni tímto zájmem. Bohužel z kapacitních důvodů můžeme otevřít maximálně tři první třídy a
nemohli jsme tedy 50 dětí přijmout. Tímto se všem rodičům těchto dětí omlouváme.
Obrovského úspěchu dosáhl žák 9.C Ondra Hlouša, když vyhrál městské kolo matematické olympiády 9. tříd v
konkurenci žáků osmiletých gymnázií. Získal plný počet bodů a postupuje do krajského kola. Dalšího úspěchu dosáhli žáci
našich pátých matematických tříd, když v celoměstském kole matematické olympiády obsadil první místo Libor Martínek z
5.D. Druhý skončil Michal Šindelář. V této kategorii se krajské kolo nepořádá.
Minulý měsíc jsme informovali o projektu žáků 7.B třídy "Bezpečná cesta do školy" a o našem záměru poslat ho do
soutěže, pořádané Centrem volného času Lužánky. Tento projekt byl vyhlášen jako nejlepší ze všech prací žáků v rámci
celého Brna.
Mgr. Dan Jedlička, zástupce ředitelky

Škola Jana Babáka nabízí

Kluziště v Žabovřeskách
V lednu 2005 bylo v Žabovřeskách zprovozněno nové kluziště. Slavnostní zahájení provozu se uskutečnilo ve středu
26. ledna za přítomnosti primátora města Brna RNDr. Richarda Svobody, starosty MČŽ Mgr. Aleše Kvapila a dalších

představitelů města Brna i Městské části Brno-Žabovřesky. psty
Mobilní ledová plocha se nachází v lokalitě Žabovřeských luk v areálu tenisového klubu Classic v zahrádkářské
kolonii mezi řekou Svratkou a silnicí směrem na Pisárky. Orientačním bodem je nový most přes řeku Svratku. Dostupnost
autobusem č. 84, 44, zastávka Petřvaldská.
Provozní hodiny na kluzišti:
Všední dny:
14.00 - 16.30 hodin
17.00 - 19.30 hodin
Víkend:
9.00 - 12.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin
16.30 - 19.30 hodin
Každý večer od 20.00 do 23.00 hodin možnost pronájmu kluziště pro kolektivy.
Vstupné:
děti do 10 let 15,- Kč
dospělí 30,- Kč
večerní pronájmy 850,-Kč/1,15 hod
V areálu je možnost využití WC a malého občerstvení.
V dopoledních hodinách ve všední dny je možnost pronájmu kluziště školským zařízením a dalším skupinám.
Informace poskytne pí. Ivana Kočková na tel.č. 549 523 536, e-mail: kockova@zabovresky.cz

Foto Petr Suchý

Vysoká ocenění žabovřeských sportovců
Dne 25. ledna 2005 převzal z rukou primátora města Brna Dr. Richarda
Svobody. Cenu města Brna současný trenér ženského národního družstva a
žabovřeského Gambrinusu e-on Brno Mgr. Jan Bobrovský. Byla tím oceněna jeho
dlouholetá úspěšná hráčská a trenérská kariéra, zejména úspěchy družstev pod
jeho vedením na OH v Aténách , či v Evropské lize.
Ve stený den se stala na návrh trojnásobného olympijského vítěze Jana
Železného členkou Českého olympijského výboru Ing. Hana Netrefová-Černá,
mistryně Evropy v plavání a trojnásobná olympionička (viz foto).Tato nositelka
Ceny města Brna z r. 1994 bude pracovat v ČOV v komisi sportovců spolu se
Štěpánkou Hilgertovou, Kateřinou Neumannovou, Helenou Sukovou a dalšími.

Jarní akce pro děti v Zoo Brno
www.zoobrno.cz
Březen 2005
Jarní prázdniny v ZOO
příměstský 5 denní tábor pro omezený počet dětí
datum: 13. 3. – 19. 3. 2005
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
Josefská stezka – S Josefem po ZOO
přírodovědná stezka v areálu Zoo
datum: 20. 3. 2005
místo konání: areál zoo
kontakt: Bc. Jana Hadová, 546 43 23 28, hadova@zoobrno.cz
Velikonoce v ZOO
velikonoční dílna (pletení pomlázek, techniky zdobení vajíček)
velikonoční mláďata ( ukázka mláďat spojená s krmením)
datum: 26.3. velikonoční dílna
27.3. velikonoční stezka
28.3. velikonoce v ZOO – hry a soutěže pro děti
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
Duben 2005

PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY
soutěžní program pro čtyřčlenná družstva ze základních škol
datum: 1. 4. 2005
místo konání: ZOO Brno
kontakt: Mgr. Kantorová, 546 432 328
Jarní prázdniny v zoo
Děti od 7 do 12 let mohou letos opět strávit jarní prázdniny v Zoo Brno. Od pondělí 14. 3. do pátku 18. 3. je pro ně
přichystán bohatý program. Každý z pěti dnů prožijí mezi 8. a 16. hodinou ve znamení jiného přitažlivého tématu. Po
Levhartím dnu přijde Indiánský den, následující Ptačí den bude spojen s propagací akce Želva, pak nastane Stopařský
den a prázdniny ukončí Africký den. Odpolední program, například výtvarná dílna či promítání, bude probíhat v klubově a
budou se ho moci účastnit i běžní návštěvníci zoo s dětmi. Cena týdenního pobytu, v níž jsou zahrnuty např. výtvarné
pomůcky, jízdné MHD a oběd, činí 1000 Kč. Děti je možno přihlásit i na zkrácený turnus s menším počtem dnů.
Velikonoce v zoo
Po všechny tři velikonoční dny připravila Zoo Brno program pro děti. Začíná se v 10 hod., a když to počasí dovolí,
všechny akce proběhnou venku pod širým nebem. Pokud bude pošmourno, poslouží pro výtvarné dílny apod. klubovna.
Atmosféru Velikonoc podbarví ohrádka s domečkem pro velikonoční mláďata, umístěná poblíž restaurace U Tygra.
Sobota je celá vyhrazena velikoční dílně, děti si budou moci uplést pomlázku, vyzdobit vajíčka, zhotovit ptačí hnízdo,
vystřihnout si z papíru zvířátko a přilepit je na špejli apod. Domů si pak hrdě odnesou vlastní výrobek. Dílna bude
pokračovat také v neděli a navíc bude pro děti v tento den připravena soutěžní Velikonoční stezka. Podle plánku zoo, který
si vyzvednou v pokladně, budou hledat po zoo různá stanoviště, na nichž najdou otázky soutěžního kvízu s tématy
navazujícími na Velikonoce. Vylosované správné odpovědi budou odměněny. V pondělí si malí návštěvníci budou moci
vytříbit postřeh v soutěži Hledej velikonoční vajíčko. Nálezci vejce ukrytého v terénu podél návštěvnické trasy dostanou ve
13 hod. na pódiu U Velblouda dáreček a poté vystoupí s pásmem pro děti oblíbené hudebně dramatické duo Brněnské
písničkové tetiny.
Bc. Eduard Stuchlík

Výstava fotografií Jana Šibíka „Chci ještě žít“
Humanitární akce na pomoc nemocným AIDS
Občanské sdružení Inspirace Brno pořádá 23.2. v 19,30 v kulturním centru Stará hasička v Brně – Komíně slavnostní
vernisáž fotografií Jana Šibíka z cyklu „Chci ještě žít“. Jde o dokumentární fotografii z ukrajinské Oděsy, na podporu boje
proti AIDS. Výstava si vzala za cíl shromáždit finanční prostředky a za ně nakoupit léky, které prodlouží těmto nemocným
lidem život. Umožní jim stejnou, nebo alespoň podobnou léčbu, jaké se dostává nemocným HIV u nás nebo v západní
Evropě.
Jako doprovodnou akci výstavy pořádáme i videovečer 14.3. v 19,30, kde se bude promítat dokument Marka Vítka a
Radana Šprongla právě z Oděsy.
Ukrajina není tak daleko a počet nemocných dosahuje hranice epidemie, což nemá v Evropě obdoby! Smysl celé
akce vidíme nejen v pomoci nemocným, ale také v prevenci! Považujeme proto za nutné na tuto skutečnost upozornit a
začít s prevencí hlavně u mladých lidí na základních a středních školách.
V případě zájmu některé školy o promítání, kontaktujte prosím Kateřinu Petrášovou:
katerina.petrasova@inspiracebrno.cz, nebo tel.: 724 026 913
Děkujeme, že pomáháte a myslíte na prevenci.
Výstava potrvá 23.2. - 22.3. 2005
Stará hasička, Hlavní 125, Brno–Komín
po-pá 16-20h, so-ne 13-16h, zastávka Svratecká -1, 3, 11, 30, 36
Kateřina Petrášová

Patříte ke ctitelům vína, vinařství a moravských sklípků?

Pak navštivte knihkupectví U Lukáše, které se nachází ve Studiu IN na ulici Minská. Zde je k dostání obsáhlá
publikace nazvaná Vinohradnické stavby na Moravě, která je unikátním dokumentem pro vinaře, milovníky a znalce vína.
Autorkami této zajímavé publikace jsou brněnské etnografky a památkářky Jitka Matuszková a Věra Kovářů. Těší nás, že
jedna z autorek - paní Matuszková, je naší žabovřeskou spoluobyvatelkou. Příjemné počtení!
-red-

Seniorklub informuje
Motto: "S vaším názorem nesouhlasím, ale udělám vše pro to, abyste ho mohli hájit." (Voltaire)
Na první březnové schůzce (3.3.t.r.) nám bude pan Navrátil vyprávět „Kdo jsou svědkové Jehovovi“. Očekávám
živou diskusi.
Třetí čtvrtek, 17.3. si nejen popovídáme, ale také nás představitel firmy Missiva seznámí s výrobky zaměřenými na
ekologický provoz domácnosti (prací a čisticí prostředky).
Na první dubnovou schůzku hodláme pozvat PhDr. Mádrovou, která se fundovaně zabývá psychologií stárnutí.
Scházíme se 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 9.30. v KD Rubín na Makovského náměstí. Těšíme se!
Jana Hrůzová

Centrum volného času Jabloňka,
Kroftova 64, Brno – Žabovřesky, tel. 549 216 248 (záznamník)
nabízí:
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 děti (1.-5. Tř.) na příměstský tábor o jarních prázdninách 14.-18.3. vždy od 8 do 15 hod. Těšit se můžete
na různé hry, tvoření a vycházky. Cena 80,- Kč/den. Přihlášky a informace p. Peterlíková.
Dne 24.3. je pro děti i jejich maminky přichystána Velikonoční dílna. V čase 8-12 hod., cena 40,- Kč. S sebou si vezměte
přezůvky, pentličky a vyfouknutá vajíčka.

DDM Kominíček
Brno-Komín, Vavřinecká 13
telefon 541 223 639, 608 133 588
nabízí dětem v době jarních prázdnin od 14. 3. – 18. 3. v 9 – 13. hod. TVOŘIVOU DÍLNU:
Pondělí a/ keramika, b/ zdobení květináčů ubrouskovou technikou, c/ tkaní na rámu (S)
Úterý a/ zdobení triček batikou vázanou, b/ šitou (S), c/ keramika, d/ tkaní na rámu (S)
Středa a/ malba na trička pomocí šablon, b/ zdobení lahví korálky a drátky
Čtvrtek a/ zdobení prostírek voskovou batikou,b/ ubrouskovou technikou
Pátek a/ vytváření kamínkových šperků, b/ zdobení květináčů drátováním (S)
Kurzy jsou určeny žákům 1. – 9. tříd, techniky označené (S) jsou pro starší děti, neoznačené – pro všechny věkové
kategorie. V poplatku 60.- Kč za dítě a den je zahrnuta většina potřebného materiálu.
CYKLUS SOBOTNÍCH KURZŮ PRO ŽENY pokračuje 5. 3. v 9 –13 hod. Velikonočními dekoracemi – vytvářením
velikonočních vazeb z proutí a zdobení kraslic a textilních prostírek. Kursovné 150,- Kč.
V době velikonočních prázdnin 24. 3. v 9 – 13 hod. si mohou děti školní i předškolní s rodiči uplést mrskačky a věnečky,
ozdobit si vajíčka apod. ve Velikonoční dílně. Poplatek 50,- Kč za dítě.
Přihlášky a bližší informace o všech akcích Vám rádi poskytneme na výše uvedené adrese a telefonních číslech.

Mgr. Ivana Paravičiny

Pozvání k tanci
Smím prosit?
Obvyklá věta, jejíž význam všichni známe.
Vysloví-li ji však neznámý tanečník, bývá zvykem, že se zdvořile představí.
Tak tedy:
Klasické a španělské gymnázium Vejrostova 2, Brno - Bystrc
si dovoluje pozvat milovníky tance a každého, kdo se rád setkává na svůj …
I. PLES
v příjemném prostředí…
Kongresového centra na Výstavišti
za zvuků taneční hudby…
SW band
v pátek 4. 3. 2005 od 19,00 hodin
Máte-li zájem strávit s námi příjemný večer, doporučujeme zakoupit
vstupenku v předprodeji na adrese Vejrostova 2 nebo Plovdivská 8.
.
A pak už jen nezapomeňte úsměv na tvář, jistý krok, slavnostní náladu……a společný tanec je náš…

Kino Lucerna
1. 3. - 2. 3.
úterý
středa
úterý+středa

18.15
18.30
20.30

Věčný svit neposkvrněné mysli
Kafe a cigára
Sametoví vrazi

USA – romance
USA – povídkový
ČR – psycho/krimi

čtvrtek

18.30

Kafe a cigára

USA – povídkový

pátek-úterý

18.30

Mistři

ČR – komedie

středa
denně
sobota+neděle
sobota+neděle

18.15
20.30
14.15
16.15

Jaro,léto,podzim,zima a jaro
Horem pádem
Shrek 2
Milenci a vrazi

J.Korea – poetický
ČR – komedie
USA,český dab. – dětský
ČR – drama

18.00
17.45
18.15
20.30
15.45 a 20.30
16.15 a 20.30
14.00

Frida
Lovci pokladů
Na dotek
Příběhy obyčejného šílenství
Příběhy obyčejného šílenství
Příběhy obyčejného šílenství
Garfield

USA – životopisný/drama
USA – dobrodružný
USA – thriller
ČR – komedie
ČR – komedie
ČR – komedie
USA,český dab.

3. 3. - 9. 3.

10. 3. - 16. 3.
čtvrtek+pátek
sobota+neděle
pondělí-středa
čtvrtek
pátek-neděle
pondělí-středa
sobota+neděle

pondělí-středa

14.00

Úžasňákovi

USA,český dabing – dětský

14.30
15.00
16.00
18.30
18.00
16.30
20.00
20.30

Slonisko a medvídek Pú
Slonisko a medvídek Pú
Příběhy obyčejného šílenství
Příběhy obyčejného šílenství
Kousek nebe
Kousek nebe
LETEC
Hlas moře

USA,č.d. - dětský
USA,č.d. - dětský
ČR – komedie
ČR – komedie
ČR – milostné drama
ČR – milostné drama
USA – životopisný
Španělsko – drama

17.45
20.30
15.15 a 20.30
20.30
15.15
13.30

Sametoví vrazi
Příliš dlouhé zásnuby
Příliš dlouhé zásnuby
Povídky z kuchyně
Petr Pan - USA
Doba ledová – USA

ČR – krimi/psycho
Francie– milostný
Francie– milostný
Norsko – komedie
český dabing – dětský
český dabing – dětský

16.15
14.15
18.15
20.30
16.15

Hrdinové z říše Gaya
Hrdinové z říše Gaya
Team America: Světovej policajt
Příběhy obyčejného šílenství
Příběhy obyčejného šílenství

N/V.Brit. – dětský
N/V.Brit. – dětský
USA – komedie
ČR - komedie
ČR - komedie

17. 3.- 23. 3.
čtvrtek-neděle
pondělí-středa
čtvrtek-neděle
pondělí-středa
čtvrtek-neděle
pondělí-středa
čtvrtek-neděle
pondělí-středa
24. 3.- 3. 3.
denně
čtvrtek-pondělí
sobota-pondělí
úterý+středa
čtvrtek+pátek
sobota+neděle
31. 3.- 6. 4.
čtvrtek-pátek
sobota+neděle
denně
denně
sobota+neděle

Program kulturního domu Rubín,
Makovského nám. 3, Brno - Žabovřesky
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@zabovresky.cz
Předprodej vstupenek: KD Rubín, BKC(KIC)-Běhounská, Dům pánů z Lipé, Wolf Music-Dvořákova, Indies-Kobližná
Tančírna - hraje Velký taneční orchestr- MR. SWING
Pravidelně každé úterý, začátek od 17:30 - 21:30 hod. Vstupné 45,- Kč
Každé 1. úterý v měsíci Vám předvedou ukázky tanců Petr Kováč a Šárka Štěpánová.

4. 3. 2005

Královny noci - Travesti show

Začátek v 19.30 hodin

Dafné, Sindy, Felón a Nikol předvedou naše i zahraniční umělce.
5. 3. 2005

.

3. ples v pyžamu
Začátek v 19.30 hodin
Hraje skupina The Travellers, uvádí Luboš Xaver Veselý-moderátor Frekvence 1. Hry, soutěže (o nejlepší
model). Půlnoční překvapení.
Vstup opravdu v pyžamu!!!

9. 3. 2005

11. 3. 2005
30. 3. 2005

Večer pro TEBE
Začátek v 19.30 hodin
Romantický večer při svíčkách věnovaný ženám, provázený Lenkou Filipovou-Kudelovou a jejími šansony,
skupinou Jiřího Suchého a ...
THE FIREBALLS - classic rock´n´roll band
Baronky - Divadlo Kalich
Začátek v 19.30 hodin
Hrají Eva Holubová a Zuzana Bydžovská. Napínavá hra o dojímavém a přece krutém jednání baronky k
oddané a zanedbané služce. Tento skutečně herecký koncert obou vynikajících hereček skýtá i mnohá
překvapení a fascinující zvraty.

Změna programu vyhrazena.

Vlastivědný klub Petra Bezruče
7. 3.
14. 3.
21. 3.

Města a přírodní krásy sev. Itálie
Severní Indie I.část
Izrael - stopy dějin

28. 3.

přednáška se nekoná - svátek

Mgr. Jaromír Procházka
Mgr. Martin Bělocký
JUDr. Milan Mikula

