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Vážení spoluobčané
Jarní slavnost jak má být
Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Plnění rozpočtu Městské části Brno - Žabovřesky za rok 2004
TEZA oznamuje
Dar žabovřeským dětem k jejich svátku
Svět je nám otevřený
Akce „Pomozte nám“
Městská policie informuje
Závěr školního roku
Úspěšné zahájení plavecké sezóny seniorů
Pečovatelská služba Brno-Žabovřesky
Léto s námi
Skvělý 2. ročník Atletického Žabiňáčku
Tradičně plné pódium při sportovním odpoledni
ZOO Brno v červenci a srpnu
Kino Lucerna

Kouzelné květnové ráno zachytil z balkonu rodinného domu na ulici Elišky Machové pan Martin Pazour. Redakce děkuje
za poskytnutí fota.

„... toužíte-li po něčem opravdu silně, dosáhnete to. Bude to vyžadovat trpělivost, hodně velké úsilí, skutečný boj a dlouhý
čas, ale lze to docílit. Vědomí toho je předpokladem jakékoliv činnosti, ať už umělecké či jiné.“
Margo Jonesová (1913-1955)

Vážení spoluobčané,
tento citát jsem si vybral jako úvod pro dnešní téma z pochopitelných důvodů. Všichni chceme žit v pěkném prostředí,
mezi slušnými lidmi. Podvědomě vnímáme, že kvalita našeho okolí má velký vliv na nás samotné, má vliv na to jak se
cítíme. Neodmyslitelnou součásti formování rozvoje každé osobnosti je prostředí. Můžeme chodit do divadla, na koncerty,
číst zajímavé knihy ale to, co se děje kolem, v nás zanechává citelnou stopu. Proto zcela jednoznačně vítám všechny
podněty, které přicházejí od Vás - občanů. Udělalo se mnoho dobrého a určitě ještě udělá. Snahám městských částí o
jejich rozvoj také vykročila vstříc "Velká radnice" a připravila dotazník na téma rozvoj města Brna. Z našeho pohledu se
jedná o "plán rozvoje městské části Brno-Žabovřesky". V rozsáhlém materiálu, který byl zpracován v kanceláři rozvoje
města Brna na základě rozeslaného dotazníku, reagovalo 25 městských částí. Dotazník nedodaly čtyři městské části.
V rámci výsledků lze konstatovat, že naše městská část má nedostatek volných ploch zejména pro bydlení a rekreaci.
Proto požadujeme, aby změny v rámci ÚPmB (územního plánu) vycházely z námi navrhovaných tří urbanistických studií,
které jsme pořídili.
- Urbanistická studie Palackého vrch
Řešené území je v současnosti územím bez trvalé zástavby a odpovídajícího napojení na inženýrské sítě a
komunikace (převládají těžko přístupné, a tím i nesnadno obhospodařovatelné, často zanedbané zahrady s chatkami).
Přesto se však jedná o jedno z nejatraktivnějších území, které je určené pro obytnou zástavbu na území města Brna. O
jeho přitažlivosti svědčí i rychlý stavební rozvoj v sousední východní části lokality. Jedním z hlavních cílů této studie je
vyřešení budoucí zástavby i v nejméně přístupné části za současného zajištění dopravního napojení na okolí, prostupnost
území pro pěší a stanovení objemových a funkčních zásad nové zástavby.
Koncept urbanistického řešení byl v podstatě definován nalezením možného dopravního napojení oblasti, která svým
terénním uspořádáním výrazně připomíná horský terén.
- Urbanistická studie Žabovřeské louky
Lokalita Žabovřeské louky patří k jedinečnostem města Brna. Údolí řeky Svratky, které se na Žabovřeských lukách
rozšiřuje v širokou údolní nivu, je po stránce přírodních hodnot unikátní a je základní osou ekologické rovnováhy v krajině.

Současně jsou Žabovřeské louky vzhledem ke svým potencionálním možnostem ideální lokalitou pro rekreaci obyvatel
města, pro vybudování rozsáhlého celoměstského rekreačního areálu, který bude moci nabídnout širokou škálu možností
pro volný čas od rekreace v přírodním prostředí po intenzivní sport a zábavu.
Součásti této koncepce je i vybudování regionálního biocentra, které svým stavem a velikostí umožní trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. Vzhledem k tomu je tato studie nedílnou součásti
širších územních vztahů definovaných jako záměr vybudování celoměstského sportovně rekreačního areálu "Svratecké
údolí". Tento areál je vymezen od lávky na Poříčí proti proudu až po hrad Veveří včetně příměstských lesů. Současně se
počítá i s vyčištěním brněnské přehrady a spodního toku řeky Svratky.
- Urbanistická studie Sochorova
Urbanistické řešení území podporuje logické propojení městských části Žabovřesky a Komín. V dostatečné míře
uspokojuje současnou poptávku ploch pro bydlení, obchod a služby včetně administrativy. Řešení dopravy a MHD umožní
funkční zhodnocení prostoru ulice Sochorovy v její jižní části.
Nejdůležitější změnou v tomto území je přeložení tramvaje z rychlostního úseku do ulice Sochorovy, která je ve své
jižní části napřímena k ulici Kníničské. Hlavní nosnou kostrou v území se tak stane od areálu učiliště prodloužená ulice
Podveská přes ulici Sochorovu až k ulici Stránského. Novým těžištěm v území se tak stane jižní část Sochorovy okolo
zastávek tramvají. Kolem tohoto místa budou procházet nejdůležitější pěší a cyklistické tahy v území. K ul. Podveské jsou
navrženy funkční plochy určené pro bydlení. Z urbanistického hlediska je důležitá podpora pěších vazeb v území a
rozšiřování cyklistických tras.
Snažil jsem se skutečně v krátkosti seznámit Vás - naše občany s plánovanými návrhy změn, které jsou vyvolány
potřebou plánovaného rozvoje v naší městské části. Jsem také připraven kdykoliv reagovat na Vaše otázky, které mohou
být předmětem Vašich dalších úvah. Je zřejmé, že všechny tyto změny přes svůj nezanedbatelný přínos nenastanou ani
zítra, ba ani za týden. Je však dobře vědět a znát, protože jedině tak se člověk může cítit bezpečně ve svém domově.
Váš starosta

Jarní slavnost jak má být
Letošní Jarní slavnost v Žabovřeskách se konala za krásného počasí. Snad nám sluníčko chtělo vynahradit loňský
ročník, kdy Jarní slavnost byla vzdor svému jménu spíše zimní a návštěvníci se třásli chladem, letos celý den příjemně
svítilo a hřálo. Bylo to znát na návštěvnosti i atmosféře. Temperamentní slovenský folklórní soubor Mladosť obecenstvo
potleskem žádalo o další přídavky, The Fireballs se svými klasickými rock´n´rolly roztančili mládež pod pódiem a nakonec a to byla letošní novinka - hudebně doprovodili ohňostroj odpálený ze střechy kulturního domu Rubín. Sledovat efektní
ohňovou produkci podmalovanou výbušnými rockenrolovým rytmem, byla nezvyklá, ale diváky velmi oceňovaná změna.
Jsme rádi, že Jarní slavnost v Žabovřeskách je pro občany stále přitažlivá a těšíme se na příští - již 15. ročník.
-Fiš-

Malý žabovřeský sportovec se pekelně Dalším atraktivním hostem Jarní slavnosti

soustředí.... Foto ze sportovního
odpoledne pro děti, které je tradiční
doprovodnou akcí Jarní slavnosti v
Žabovřeskách.

byl známý písničkář Pavel Dobeš

Foto Petr Suchý

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Informace z 56. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 26. května 2005
Rada:
- schválila úpravu rozpočtu č. 3/2005 - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 20.111 tis. Kč:
+ 1.524 tis. Kč - neinvestiční dotace z MMb
+ 8.837 tis. Kč - investiční dotace z MMB - rekonstrukce ZŠ nám. Svornosti
+ 9.750 tis. Kč - investiční dotace z MF - rekonstrukce ZŠ nám. Svornosti
- souhlasila s nabídkou Kejduš-Urbášek, spol. s r.o. na výkon technického dozoru investora při rekonstrukci a modernizaci
ZŠ a ŠK nám. Svornosti
- souhlasila s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem domovních kotelen, výměníkových, boilerových a
hydroforních stanic uzavřené se STOS-TZ Brno, v.o.s. Předmětem dodatku je zvýšení nájemného za užívání topného
kanálu Kounicova VS - Kounicova a topného kanálu Kounicova VS - Pod Kaštany z důvodů vložených investic do
rekonstrukce topného kanálu
- vzala na vědomí návrhy obecně závazných vyhlášek sloužících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve
městě Brně
Informace z 57. jednání Rady MČŽ
konaného dne 8. června 2005
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku třetí osobě:
p.č. 1942/6, zast. plocha o vým. 10 m2
p.č. 1942/7, zast. plocha o vým. 10 m2
p.č. 1940/3, ost. plocha o vým. 8 m2
při ulici Luční
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 2867/5, zast. plocha o vým. 21 m2 a části pozemku p.č. 2867/5, ost. plocha o vým.
12,4 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájem pozemku p.č. 2867/20, zast. plocha garáží o vým. 19 m2 a části pozemku 2867/5, ost. plocha o
vým. 12,4 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/72, zast. plocha garáží o vým. 20 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/64, zast. plocha garáží o vým. 20 m2 na dobu neurčitou
- revokovala usnesení 52. jednání ze dne 2.3. a souhlasila s pronájmem části pozemku p.č. 2422/1, zeleň v zástavbě o
vým. cca 200 m2 za účelem zřízení 8 parkovacích stání při ulici Bezejmenná, případný pronájem bude z úrovně MMB
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č.1020, zahrada o vým. 560 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 8, G. Preissové 1 na dobu určitou 2 roky
- souhlasila se změnou nájemní smlouvy na pronájem bytu č.34, Vychodilova 12 DD Dagmar z doby neurčité na dobu
určitou
- souhlasila se vznikem společného nájmu bytu č. 7, Jindřichova 13 nájemkyně a její vnučky
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. §c708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 10, Záhřebská 14
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 5, Spojovací 9
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 11, Kounicova 73
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 28, Vychodilova 12
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 71, Voroněžská 2
- souhlasila s výměnou bytu č. 15, Kounicova 85 a bytu č. 2, Bulharská 63
- pověřila právničku Úřadu MČŽ podáním žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 2, Tábor 12
- souhlasila s výměnou bytu č. 1, Mozolky 1a a bytu č. 2, Krásného 18

- souhlasila s výměnou bytu č. 38, Voroněžská 9 a bytu č. 36, Voroněžská 9
- souhlasila s výměnou bytu č. 68, Voroněžská 2 a bytu č. 7, Zemědělská 12
- revokovala usnesení z 55. jednání ze dne 4.5.2005, souhlasila s výměnou bytu č. 3, Voroněžská 14 a bytu č. 10,
Boskovická 4 s tím, že nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3, Voroněžská 14 bude uzavřena u správce domu firmy
Bytasen spol. s r.o. po předložení výpisu z katastru nemovitostí dokládajícího, že noví nájemníci bytu č. 10, Boskovická
4, který je v osobním vlastnictví, jsou jedinými vlastníky
- vybrala pojišťovnu UNIQA pojišťovna a.s. na pojištění movitého a nemovitého majetku ve správě MČ Brno-Žabovřesky
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 s firmou INTER-STAV, spol. s r.o. na výměnu zvonkových tabel a domácích telefonů v
bytových domech Pod Kaštany 12,14,16,18,20,22,24
- souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o umístění sítě Internet uzavřené dne 20.1.2004 se společností
SMART Comp. s.r.o. z důvodu změny právní formy na straně provozovatele zařízení na spol. SMART Comp. a.s.
- souhlasila se směnou bytu č. 4, Bezejmenná 10, bytu č. 8, Kosmova 9 a bytu č. 5, Vrbenského 1
- souhlasila se zveřejněním uvolněného bytu č. 22, Pod Kaštany 24 k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů, který
převezme dluh na nájemném a službách ve výši 147.726,- Kč a dluh na příslušenství ve výši 41.925,- Kč, celkem
189.651,- Kč na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky dle § 524 o.z. a uhradí dlužnou částku před
podpisem nájemní smlouvy
- souhlasila s přistoupením nového spolunájemce do nájemní smlouvy nebytového prostoru v 1. podlaží objektu KD Rubín,
Makovského nám. 2 - prodejny tabáku, novin, časopisů a doplňkového zboží
- souhlasila s podáním výpovědi ke dni 1.10.2005 dle § 677 obč. zák. v platném znění z nájmu pozemků:
- p.č. 6104/1 zahrada o vým. 80 m2
- p.č. 6105, zahrada o vým. 74 m2
- p.č. 6106, zahrada o vým. 72 m2
- p.č. 6107, zahrada o vým. 68 m2
- p.č. 6108, zahrada o vým. 67 m2
- p.č. 6109, zahrada o vým. 66 m2
- p.č. 6110, zahrada o vým. 64 m2
- p.č. 6111, zahrada o vým. 60 m2
- schválila objednání projektové dokumentace u společnosti PK OSSENDORF s r.o. v návaznosti na zakázky
zpracovávané pro ŘSD ČR, správa Brno (VMO Žabovřeská - úsek Fanderlíkova-Luční a mosty VMO Žabovřeská) vč.
úprav před radnicí MČŽ podél ul Bráfova v rozsahu dle technické studie schválené v září 2004 za cenu do 646.170,- kč
vč. DPH
- souhlasila se záměrem participace soukromého investora na nástavbě MŠ Plovdivská
XVII. zasedání Zastupitelstva MČŽ
konaného dne 26. května 2005
Zastupitelstvo:
1. Souhlasilo s prodejem částí pozemku p.č. 1486/1 označených písmeny G,H,I,J dle zaměření skutečného stavu užívání
na p.č. 1486/1, zák. č. 436/2004, ostatní komunikace z ulice Štursova do podílového vlastnictví vlastníků objektu
Kozákova 2a.
2. Souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 5924/2 o výměře 13 m2, zast. plocha a p.č. 5924/3 o vým. 7 m2, ost. plocha při ul.
Skalky z úrovně MMB.
3. Souhlasilo se směnou pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna, p.č. 286/2,3,4,5,6,7,8 a části pozemku p.č.
286/1 ve vlastnictví TJ Sokol Brno-Žabovřesky
4. Souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 5348/20 o vým. 158 m2, orná půda mezi ulicemi Horská a U Vodárny.
5. Schválilo plnění rozpočtu za rok 2004 vč. finančního vypořádání.
6. Schválilo úpravu rozpočtu č. 1 a 2/2005 - zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 9.610 tis. Kč.
7. Souhlasilo s povolením výjimky Statutu ZŠ Brno, Sirotkova 36, části VI., odst. 5 “škola má právo půjčený majetek s
písemným souhlaem MČ Brno-Žabovřesky dále pronajímat, nejvýše však na dobu 1 roku“ a souhlasilo s uzavřením
smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi ZŠ Brno, Sirotkova 36 a firmou EuroTel Praha, spol. s r.o. do roku 2012.
8. Schválilo poskytnutí finančního daru FC Žabovřesky ve výši 35.000,- Kč na provoz fotbalového oddílu v roce 2005.
9. Schválilo poskytnutí finančního daru SK Brno-Žabovřesky ve výši 38.000,- Kč na úhradu nájemného tělocvičen pro
mládežnické oddíly sportovního klubu.
10. Schválilo poskytnutí finančního daru Salesiánského středisku mládeže se sídlem v Brně-Žabovřeskácgh ve výši
30.000,- Kč na provoz internetového připojení v počítačiové učebně střediska.
11. Pověřilo kontrolní výbor MČŽ provedením kontroly hospodaření KD Rubín za rok 2004.
(Q)

Plnění rozpočtu Městské části Brno - Žabovřesky za rok 2004
Plnění rozpočtu za rok 2004 bylo schváleno na XVII.zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky dne 26. května 2005
PŘÍJMY v tis. Kč
rozpočet 2004

skutečnost 2004

% plnění

4 809
1 100
600
1 650
27
30
1300
450
500
400
3 000
3 460
1 600
5 736
1 000
9 668

4 809
1 570
733
1 355
19
17
1 298
454
684
233
2 584
3 350
1 679
3 958
1 013
9 668

100,0
142,7
122,2
82,1
70,4
56,7
99,9
100,9
136,8
58,3
86,1
96,9
104,9
69,0
101,3
100,0

--

745

vlastní příjmy
daň z podnikání za obce
správní poplatky
poplatek ze psů
poplatek za veřejné prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za ubytování
poplatek za výherní automaty
pronájem pozemků-pachtovné
mateřské školy - příspěvky
základní školy - nájmy
kulturní dům
hřiště Plovdivská
pečovatelská služba
obecní úřad - nájmy - úroky
6% výtěžek z provozu VHP
finanční vypořádání 2003
příjmy z prodeje nemovitostí

--

dotace
volby do EP, kraj. zast.,místní referendum
sociální dávky
státní správa
školství
neúčelová dotace MMB
dotace od obcí na žáky
CVČ mládeže
odpisy a zisk
dotace MF - kluziště
dotace ze SR-regen.panelového sídliště
dotace ze SR - byty, ČEA
dotace MMB - Fond bytové výstavby
PŘÍJMY

1 377
18 869
5 271
2 747
46 444
63
33
25 000
5 000
5 811
2 300

1 377
18 869
5 271
2 747
46 444
73
33
22 487
5 000
5 811
2 300

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
115,9
100,0
89,9
100,0
100,0
100,0

3 200

3 200

100,0

151 455

147 781

97,6

FINANCOVÁNÍ
zapojení zůstatku ZBU
půjčka z FRB MMB

2 882
3 522

-3 522

-100,0

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ celkem

157 849

151 303

95,9

VÝDAJE v tis. Kč

komunikace
z toho: čištění
opravy a údržba
mateřské školy
z toho: investice - budovy
základní školy
z toho: investice
ostatní škol. zařízení
školní stravování
kulturní dům
z toho: investice - budova, zařízení
místní noviny
Sbor pro občanské záležitosti
z toho: dary
tělovýchova
využití volného času dětí
sport. zařízení v majetku obce - kluziště
bytové hospodářství
z toho: rekonstrukce obec. domů
dotace FBV-MMB
dotace SR
údržba zeleně
zeleň - investice: stavby, projekty
zeleň - opravy, údržba
odpady, hydrovrt
skládky
pohřebnictví
sociální dávky
pečovatelská služba
civilní ochrana
požární ochrana
místní zastupitelské orgány
obecní úřad
z toho: příspěvky a dary
investice
volby do EP, kraj. zastup.,místní referendum
finanční operace - daň, finanční vypořádání
VÝDAJE celkem

rozpočet 2004

skutečnost 2004

% plnění

11 311
4 600
6 711
9 570
4 750
11 500
800
2 897
3 050
2 000
193
530
280
180
100
2 354
5 943
36 729
27 707
6 722
2 300
3 660
362
690
200
100
-18 869
14 523
120
20
3 145
25 337
260
537
1 377
3 182

12 871
5 953
6 918
9 528
4 708
11 497
797
2 606
3 050
2 058
176
502
255
182
81
2 375
6 095
29 295
25 195
1 800
2 300
3 686
382
698
45
100
12
17 546
14 579
88
19
3 093
24 577
258
502
1 315
3 231

113,8
129,4
102,3
99,6
99,1
100,0
99,6
90,0
100,0
102,9
91,2
94,7
91,1
101,1
81,0
100,9
102,6
79,8
90,1
0,3
100,0
100,7
105,5
101,2
22,5
100,0
-93,0
100,4
73,3
95,0
98,4
97,0
99,2
93,5
95,5
101,5

157 849

149 584

94,8

Výsledek hospodaření VHČ - správy bytového hospodářství za rok 2004
Počet bytů
Výnosy
nájem byty
ostatní nebytové prostory
ostatní příjmy - spoluvlastníci
ostatní tržby
úroky z prodlení
úroky
ostatní výnosy

VÝNOSY celkem

2 023
v tis. Kč
44 218
4 481
47
213
609
80
7 708

57 356

Náklady
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování - malé opravy
opravy a udržování - velké opravy
úklid domů
hydroforní stanice
ostatní služby pro domy (revize,kanalizace,deratizace)
odečty vodoměrů
výkony spojů- poštovné
obstaravatelská odměna
odpis nedobytné pohledávky
úroky
pojištění domů
bankovní poplatky
náklady - spoluvlastníci
jiné ostatní náklady
daň z příjmů práv. osob
účetní odpisy
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

53
42
11 143
17 131
1 025
576
66
9
157
2 717
122
80
635
13
66
214
2 919
13 017
49 985
7 371
Ing. Uvarová Lenka, vedoucí finančního
odboru

TEZA oznamuje
S ohledem na plánovanou opravu rozvodů naší společnosti v letním období roku 2005 oznamujeme našim
odběratelům, kteří jsou zásobováni teplem ze zdroje POS 1 Voroněžská 4, Žabovřesky na možnou krátkodobou sníženou
kvalitu dodávek teplé užitkové vody. Délka odstávky nepřesáhne dobu 7 dnů a bude oznámena vždy v předstihu 14-ti dnů

výlepem na příslušných odběrných místech.
Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Irena Pavlíčková, tel. 603 291 610 nebo příslušný provozní technik pan Vladimír
Havlát, tel. 603 291 640.
Ing. Vladimír Jandásek, generální
ředitel
Tepelné zásobování Brno, a.s.

Dar žabovřeským dětem k jejich svátku
Ve vnitrobloku ulic Kounicova a Pod Kaštany je již měsíc v provozu nové dětské hřiště, které bylo otevřeno na Den
dětí, t.j. 1. června 2005. Jedná se o v Brně zcela ojedinělé hřiště. Výrobcem a dodavatelem je dánská firma KOMPAN,
která v rámci expanze do České republiky hledala vhodnou lokalitu pro umístění tohoto špičkového herního zařízení. Je
potěšitelné, že volba padla právě na naši městskou část. A tak žabovřeské děti ke svému svátku dostaly nejlepší dárek moderní sportoviště s mnoha atraktivními herními prvky.

Zleva: senátor Vladimír Sehnal, náměstek hejtmana Radomír Jonáš, Milan Venclík, předseda ODS Mirek Topolánek a
zástupce dánské firmy Kompran právě otevírají nové hřiště
Většinu občanů asi napadá, že se jistě jedná o nákladnou záležitost, která naši pokladnu musela velmi zatížit.
Nezatížila. Jednalo se sponzorský dar dánské firmy KOMPAN v hodnotě téměř 930.000,- Kč (!) za významného
sponzorského přispění firmy .A.S.A. Služby Žabovřesky, která zdarma provedla terénní úpravy a osazení jednotlivých
herních prvků. Cena tohoto sponzorského počinu činila téměř 631.000,- . Dalším sponzorem byla firma DIRS, která
provedla terénní úpravy hřiště pro míčové hry v hodnotě 197.000,- Kč. Díky těmto laskavým sponzorům získaly
Žabovřesky další sportoviště, které bylo dětmi nadšeně přijato.
Slavnostního otevření nového žabovřeského hřiště se zúčastnili velmi vzácní hosté. Uvítali jsme představitele
našeho města i kraje - 1. náměstka primátora Ing. Radomíra Jonáše, 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing.
Milana Venclíka, senátora pana Vlastimila Sehnala. Svou přítomností při tomto slavnostním zahájení provozu nás poctil
předseda ODS Ing. Mirek Topolánek, který také oficiálně přestřihl pásku. Tím bylo oficialitám učiněno zadost a pan
předseda se zcela spontánně nechal zlákat k vyzkoušení všech herních prvků nového hřiště. V neustálém obležení dětí
provedl první vhození míče na koš, svezl se na točně, odpovídal na spoustu dětských otázek a pak se donekonečna a
ochotně podepisoval a podepisoval....
Při slavnostním otevření nového hřiště samozřejmě nechyběli zástupci výrobce a dodatavatele herního vybavení
hřiště - dánské firmy KOMPAN a pí. Mgr. Lenka Moštěková, výhradní zástupce firmy KOMPAN v ČR, která pro zdar
celého projektu odvedla obrovský kus práce.
Děkujeme všem, kteří se napomohli dobré věci a dětem přejeme, ať jim nové hřiště dlouho a dobře slouží pro jejich
hry a sportovní aktivity.

Děti studem rozhodně netrpěly a s panem předsedou si s chutí
zahrály

Hřiště obsahuje mnoho
zajímavých herních prvků - a na
některých se udržet, to je umění

Předseda ODS M. Topolánek a
starosta MČŽ A. K vapil v
obležení dětí - autogramy nebraly
konce

Vše foto Petr Suchý
Iveta Fišerová

Svět je nám otevřený
O tom se přesvědčily nedávno děti ZŠ Jana Babáka, které se učí dva cizí jazyky – angličtinu a němčinu.
Anglie – Worthing
Výuka angličtiny na naší škole je každý rok zakončena jazykovým pobytem žáků ve Velké Británii. (Denní kontakt s
rodilými mluvčími, anglickou kulturou, historií i běžným životem je nezapomenutelná zkušenost, kterou nemůže nahradit
sebelepší učebnice anglického jazyka.)
Letos jsme navštívili přímořské městečko Worthing. Žáci pátých až devátých tříd byli ubytováni v hostitelských
rodinách, kde se snažili využívat a zdokonalovat svoje jazykové schopnosti.
Na dopolední výuku angličtiny, kterou vedli rodilí angličtí učitelé, navazoval bohatý kulturně poznávací program. K
nejsilnějším zážitkům patřila návštěva jednoho z nejkrásnějších hradů Anglie s přírodním bludištěm (Leeds Castle)
prohlídku podmořského světa (Sea Life Centra),
výlety do měst Cantebury, Brighton, Portsmouth……
V Singletonu si děti prošly přírodní muzeum historických budov a tradic anglického venkova. Pohled ze skalních útesů
Seven Sisters na rozbořený oceán zůstane dlouho v paměti nás všech.
S Anglií jsme se rozloučili celodenní prohlídkou Londýna a návštěvou muzea voskových figurín Madam Tussauds’.
Come and join us next year.

Vídeň
Dva plné autobusy vyrazily směrem na Vídeň. Bylo se na co dívat: zámek Schönbrunn, bývalé letní sídlo císařské
rodiny Habsburků, Hofburg, obrovský komplex bývalých císařských apartmá, několik muzeí a kanceláře rakouského
prezidenta, chrám Sv. Štěpána a dále centrum císařské Vídně, plné atraktivních obchodů, galerií a kaváren.
Při návštěvě jedné z kaváren si někteří poprvé vyzkoušeli svou němčinu a ochutnali nejznámější vídeňskou specialitu
– Sacher dort.
Dojmy vyvrcholily v zábavním parku Prater, kde se všichni „vyřádili“ podle svého gusta a unaveni a spokojeni se
večer vrátili do Brna.
Wien-auf Wiedersehen im nächsten Jahr.

Mgr. Naďa Koudelková, Mgr. Vlasta Lišková
Mgr. Lada Novotná, Mgr. Jana Jourová
učitelé ZŠ Jana Babáka

Akce „Pomozte nám“
Již pátým rokem sponzorují děti 1.- 5.ročníku ZŠ Jana Babáka chov lišky obecné. Zájem o finanční pomoc je rok od
roku velkorysejší. V letošním školním roce se sponzorství rozšířilo již na tři lišky.
Těší nás, že organizátoři brněnské ZOO zveřejňují na ubikacích, kdo je živitelem. Vévodí zde jméno dětí z naší školy.
Při návštěvě 2.května 2005jsme narazili na štáb české televize. Chlapci a děvčata 5.B zaujali reportéry tak, že s nimi
natočili rozhovor. V pátek 6.května byl odvysílán na ČT 1 v pořadu Dobré ráno ze ZOO.
Postoj dětí svědčí o citlivém přístupu k našim zvířecím kamarádům. Ochrana zvířat by se měla stát životní nutností
každého kulturního člověka. A proto – můžete-li, pomozte i Vy!

Mgr. Eva Kokešová, třídní učitelka 5.B

Městská policie informuje
Léto přichází
Tak je to zase tady. Rtuť teploměru už v minulých dnech nejednou překročila třicítku a mnozí již počítají dny dělící je
od vytoužené dovolené. Než však vyrazíte na cesty, přečtěte si prosím pozorně následující doporučení odborníků z
Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Vesměs jde o jednoduchá opatření, která však mohou výrazně snížit
riziko, že dny Vašeho volna pokazí nepříjemná zpráva z domova, navštíveného během Vaší nepřítomnosti nezvaným
hostem. Leccos lze pochopitelně ještě dohnat i v oblasti zabezpečení domácnosti po stránce technické – na trhu je řada
přídavných zámků či elektronických systémů, které mohou automaticky informovat o případném narušení Vašeho bytu
hlasovou či textovou zprávou. Následující doporučení jsou však osvědčená a až na výjimky k jejich realizaci stačí
minimální náklady.
Preventivní opatření před odjezdem na dovolenou
- Nechlubte se svými majetkovými poměry.
- Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně.
- Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku, nejlépe pevně zabudovaných ve
zdi.
- Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu.
- Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.
- Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie.
- Uložte žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do Vašeho rodinného domku nebo rekreačního
objektu.
- Svěřte klíč od bytu spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat
poštovní schránku.
- Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.
- Využijte elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla zapne rozhlasový přijímač, televizi apod.
- Zdokumentujte své cenné věci (seznam, fotodokumentace), případně sepište výrobní čísla přístrojů. Tyto informace
pomohou policii v pátrání a pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
Nejen při pobytu v neznámém prostředí pochopitelně platí, že je nutné dbát zvýšené opatrnosti na ulici. Policejní
svodky každoročně přinášejí řadu důkazů o úspěšných zlodějských pokusech kapsářů. Nechcete-li jim jejich počínání
usnadňovat, zamyslete se nad následujícími doporučeními.
Deset rad proti kapsářům
- Peníze a kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes oděvu, nikoli do zadních u kalhot.
- Pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku, věnujte pozornost bezprostřednímu
okolí.
- Tašky s penězi nenoste na zádech kam nevidíte, zvýšenou pozornost věnujte i kabelkám přehozeným přes rameno.
- Nenoste s sebou velkou hotovost. Pokud musíte, peníze rozdělte a uložte odděleně.
- Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí.

- Jestliže jste majitelem kreditní karty, své identifikační číslo (PIN) si zapište odděleně.
- V případě krádeže okamžitě kontaktujte svoji banku, oznamte ztrátu a kartu zablokujte.
- Šekovou knížku a kreditní kartu nikdy nenoste společně. Zloději postačí údaje z vaší karty, aby si mohl vypsat
šek.
- Občanský průkaz nedávejte jako zástavu i když o to budete žádáni.
- Cestovní pas s sebou noste pouze, když je to nutné.
Přejeme Vám klidnou dovolenou bez nepříjemných překvapení.
Mgr. Vít Cvrček, Městská policie Brno

Salesiánské středisko mládeže
- dům dětí a mládeže se sídlem v Brně-Žabovřeskách
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky
e-mail: stredisko@brno.sdb.cz

Závěr školního roku
Během června naše středisko nabídlo mnoho aktivit pro děti a mládež. Jednou takovou akcí byl Dětský den pořádaný
5. června 2005. Aktivně se ho zúčastnilo 285 dětí do 15 let. Na 40 stanovištích se dětem věnovalo 50 organizátorů. Na
závěr děti čekala bohatá tombola. Mimo to probíhají ve středisku také aktivní přípravy na letní tábory, kterých letos bude
16 na různých místech a pro různé věkové kategorie. Kdo však nepojede na tábor bude moci přijít do střediska, které bude
otevřeno podle prázdninového režimu. Více najdete na www.brno.sdb.cz.
Prázdninový provoz:
V červenci je středisko otevřeno v pracovní dny od pondělí do pátku od 15:00 do 20:00 hodin.
V srpnu je středisko zavřeno.
Otevřeno bude jen v týdnu 22. – 26.8.05 od 15:00 do 20:00 hodin.
30.6. představení divadelního kroužku – „Fimfárum“
13.9. zápis do kroužků od 14:00 (kromě hudebních kroužků a Klubu maminek)

Na závěr několik čísel:
Statistika členů Salesiánského střediska mládeže ve školním roce 2004/2005:
Aktivních registrovaných členů
Průměrný věk účastníků
Počet pravidelných zájmových aktivit
Počet dobrovolných spolupracovníků

1 593
14,68
175
73

Rozdělení podle věku:
Věk
0 – 5 let
6 – 18 let
19 – 26 let
27 – 35 let
36 a více let

Počet
302
878
127
261
90

Rozdělení podle bydliště:
Městská čtvrť
Žabovřesky
Královo Pole
Brno-město
Komín
Bystrc
Medlánky
Líšeň, Vinohrady

Počet
703
150
147
91
72
60
30
Za Salesiánské středisko Vít Forbelský

Úspěšné zahájení plavecké sezóny seniorů

Plavecký veteránský klub, který má sídlo v Žabovřeskách, je hned zpočátku plavecké
sezony velmi úspěšný. Na Mistrovství republiky v Plzni získali závodníci ve svých
kategoriích 21 prvních míst, 7 druhých míst a 3 třetí místa. Nejúspěšnějším závodníkem
byl Rudolf Šmerda, který byl ve svých disciplínách 6x první. na 100 m kraul byl absolutně
nejlepší ze 63 závodníků na tuto závodníků časem 1 : 04,56. Rovněž byl absolutně prvním
na 200 m polohový závod časem 2:55,08.
Další první místa “vyplaval“ jan Ziegler (viz foto), který se třikrát umístil na prvním
místě. Zároveň oslavil významné životní jubileum a od ÚV ČSTV obdržel nejvyšší
tělovýchovné vyznamenání za 24 medailí z MS a ME během 9 let aktivního seniorského
plavání.
Úspěch brněnských plavců je obdivuhodný, neboť tréninkové možnosti v Brně nejsou
ideální.
Vrchol letošní sezóny plavců masters bude v srpnu na Mistrovství Evropy ve
Stockholmu. Zde se sejdou přibližně 4 tisíce závodníků z celé Evropy. Naději na první
místa a medaile mají opšt Rudolf Šmerda a Jan Ziegler. Podle tabulek nejlepších výkonů
evropských plavců za rok 2004 se Šmerda umístil 2x na prvním místě v Evropě a 4x do
pátého místa. Jan Ziegler byl 1x na prvním místě a 6x do desátého místa. Z žen se do desátého místa ještě umístily
Růžena Vymazalová, Dana Maloňová a Jarmila Řebíčková.
Jarmila Řebíčková, předsedkyně PVK Brno

Pečovatelská služba Brno-Žabovřesky
Pečovatelská služba poskytuje pomoc potřebným občanům městských částí Žabovřesky, Komín, Jundrov, Žebětín a
Brno-střed. Jedná se o ulice (nebo jejich úseky):
Antonínská, Arne Nováka, Bayerova, Barvičova, Bílého, Burešova, Bohuslava Martinů, Botanická, Bratří Čapků, Cihlářská,
Čápkova, Dostálova, Dřevařská, Foustkova, F. Stránecké, Gorkého, Grohova, Havlíčkova, Hainrichova, Helceletova,
Hlávkova, Hoppova, Hrnčířská, Janáčkovo nám., Jana Uhra, Jaselská, Jiráskova, Jiříkovského, Kaplanova, Kampelíkova,
Klácelova, Konečného nám., Kotlářská, Kounicova, Kraví Hora, Krondlova, Lerchova, Lidická, Ludvíka Podéště, Moravské
nám., Mahenova, Marešova, Mášova, Mezírka, Nerudova, nám. Curieových, nám. Míru, Obilní trh, Pavlíkova, Pekárenská,
Presslova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Rybkova, Sedlákova, Slovákova, Smetanova, Sokolská, Soukupova,
Stojanova, Sušilova, Štefánikova, Šumavská, Tučkova, Tvrdého, Tyršův sad, Údolní, Úvoz, Vaňkovo nám., Veveří,
Všetičkova, Wanklova, Wolkerova, Wurmova, Zahradníkova, Zachova, Závodní, Žerotínovo nám., Žižkova.
Pro zavedení pečovatelské služby je třeba dodat potvrzení o výši důchodu z pošty nebo poslední výměr důchodu a
doporučení od ošetřujícího lékaře, který navrhuje úkony dle zdravotního stavu klienta.
Pečovatelskou službu si klient částečně hradí na podkladě platné legislativy. Při stanovení úhrady se přihlíží k výši
důchodu,zdravotnímu stavu a sociálním poměrům klienta.
Pracovníci pečovatelské služby jsou Vám k dispozici denně od 6.00 do 15.30 hod nebo na tel. čísle: 54126 1213:
Eva Mašková – vedoucí odboru pečovatelské služby
MUDr. Zuzana Hušková - okrsek Žabovřesky
Ludmila Němečková – okrsek Komín, Jundrov
Jana Flajzarová – okrsek Žabovřesky (část) a Žebětín
Jana Petrovová – okrsek Brno-střed (Masarykova čtvrt)
Helena Šímová – okrsek Brno-střed (část)
Rozvoz obědů:
Obědy rozvážíme denně včetně sobot. K dovážce obědů slouží 2 sady jídlonosičů, dodané klientem. Vaří pro nás v
dietní jídelně Máj, a to stravu :
normální

cena za oběd: 38,- Kč

vegetariánskou

cena za oběd: 38,- Kč

diabetickou dietu
žlučníkovou a žaludeční dietu
antisklerotickou
výběrovou

cena za oběd:
cena za oběd:
cena za oběd:
cena za oběd:

39,- Kč
38,- Kč
38,- Kč
51,- Kč

Cena za dovážku obědu se stanovuje podle výše důchodu a platné legislativy.
Terénní pečovatelská služba:
Nejvíce požadované úkony pečovatelské služby v terénu jsou
- základní hygienická péče + jednoduché pečovatelské úkony, tj. například koupel v domácnosti klienta, ranní toaleta,
hygiena osobního a ložního prádla a výměna hygienických pomůcek, podání léků a jednoduché obvazy
- příprava, případně i podání snídaně a oběda, donáška nákupu, léků a různé pochůzky, doprovod k lékaři
- práce spojené s udržováním domácnosti – mytí oken, běžný úklid, velký úklid.
Služby hygienického střediska:
Hygienické středisko slouží pro koupele klientů z terénu, kteří nemají v domácnosti koupelnu. Slouží i pro klienty,
kteří docházejí na pedikúru.
Domy s pečovatelskou službou:
Pečovatelská služba ÚMČ Žabovřesky pečuje o občany, kteří bydlí ve dvou domech s pečovatelskou službou.
DPS Komín, Součkova 4 a Součkova 6, kde ve 34 bytech a svobodárnách bydlí 36 občanů. Byty v domě s pečovatelskou
službou mají zvláštní určení a nelze do nich přihlašovat další osoby. Přednostně jsou zde umisťováni osamělí klienti
pečovatelské služby. O přijetí rozhoduje odbor sociálních věcí MMB a bytový odbor MMB na podkladě žádosti občana,
podané na příslušném úřadu městské části.
Přechodný pobyt:
Je zařízením pro klienty, kteří jsou alespoň částečně schopni sebeobsluhy. Jedná se o pobyt určený seniorům, kteří
se vracejí z nemocnice, nebo léčebny pro dlouhodobě nemocné a potřebují rozsáhlejší péči, než jim může poskytnout
pečovatelská služba v domácnosti. Tato péče je také vhodná, pokud rodinní příslušníci po dobu své dovolené, nemoci,
nebo pracovního vytížení nemohou po přechodnou dobu svému rodinnému příslušníkovi potřebnou péči zajistit.
Na přechodný pobyt je možno přijímat klienty z celého území města Brna. Doba pobytu je maximálně 3 měsíce. Cena
je 175,- Kč/den.
Podmínky pro přijetí a další informace získáte na adrese
Pečovatelská službě ÚMČ Brno- Žabovřesky, Horova 77, 616 00 Brno.
Tel.: 541 261 213
E-mail: ps-zabovresky@volny.cz

Domovinka - denní stacionář
Nabízí možnost denního pobytu. Je určena pro starší spoluobčany, kteří se cítí osamělí nebo potřebují dohled
pečovatelky. Auta pečovatelské služby svážejí naše klienty bezplatně do domovinky, kde se jim po celou dobu pobytu

věnují naše pečovatelky. Doprovázejí je na vycházky, připravují svačinu, podají oběd, léky, svým klientům předčítají denní
tisk, luští s nimi křížovky apod. Za pobyt v domovince se platí 5,- Kč na hodinu.
Další informace podá okrsková sestra Jana Petrovová na tel.č. 541 261 213.

Léto s námi
Milí čtenáři,
v krátkosti bych Vám chtěla přiblížit náš letní program. Jako každý rok se v červenci vydáme na třítýdenní stanový
tábor do jižních Čech. Bude to vyvrcholení naší celoroční činnosti. Tentokrát v duchu zlaté horečky na Klondiku.
Na konci srpna nás čeká ještě desetidenní putovní tábor pro děti starší 10 let. Bude to taková tečka za prázdninami a
start do nového školního roku. Od září už totiž opět začnou pravidelné schůzky a výpravy, o kterých Vás budeme
informovat na stránkách tohoto Zpravodaje.
V případě zájmu o bližší informace o nás nebo naší činnosti můžete volat na telefonní čísla 776 245 677 (skupinová
vedoucí), 605 843 651 (oddílová vedoucí) nebo se můžete podívat na naše webové stránky – www.sweb.cz/11.tsp.vlci.
Za celou 11. PS VLCI bych Vám chtěla popřát krásné léto a spoustu nových zážitků.
Monika Procházková
skupinová vedoucí 11. PS VLCI

Skvělý 2. ročník Atletického Žabiňáčku
Dne 19. května 2005 se uskutečnil na hřišti ZŠ Jana Babáka parádní 2. ročník Mistrovství Brna – Žabovřesk v
atletických disciplínách dětí z žabovřeských mateřských škol – Atletický Žabiňáček 2005. Chci velmi poděkovat všem
zúčastněným mateřským školám za velký zájem a skvělý a srdečný přístup při přípravách a také při samotných atletických
soutěžích. Také chci poděkovat všem rodičům, babičkám, dědečkům a dalším přátelům mateřských škol, kteří také fandili
a povzbuzovali a vytvořili společně se všemi vynikající atmosféru těchto atletických závodů.
Z výsledků:
Dívky: Rok narození 2001: Sprint na 30 metrů: 1. Vlková Veronika (MŠ Žižkova) 9,9 sec.; Dálka z místa: 1. Linhartová Eva
(MŠ Žižkova) 0,90 m; Hod míčkem: 1. Kotolová Klára (MŠ G. Preissové) 3,70 m; Rok narození 2000: Sprint na 30 metrů:
1. Navrátilová Kristýna (MŠ Beruška) 6,5 sec.; Dálka z místa: 1. Bartlová Tereza (MŠ Beruška) 1,53 m; Hod míčkem: 1.
Zatloukalová Lucie (MŠ Fanderlíkova) 6,75 m; Rok narození 1999: Sprint na 30 metrů: 1. Blažková Sabina (MS G.
Preissové) 6,7 sec.; Dálka z místa: 1. Vaxmonská Nikol (MŠ Beruška) 1,42 m; Hod míčkem: 1. Polická Kristýna (MŠ
Fanderlíkova) 7,60 m; Rok narození 1998: Sprint na 30 metrů: 1. Božková Kateřina (MŠ Beruška) 6,1 sec.; Dálka z místa:
1. Kišová Tereza (MŠ Beruška) 1,45 m; Hod míčkem: 1. Adamcová Kateřina (MŠ nám. Svornosti) 10,75 m.
Chlapci: Rok narození 2001: Sprint na 30 metrů: 1. Vojáček Šimon (MŠ G. Preissové) 8,0 sec.; Dálka z místa: 1.
Sedláček Tomáš (MŠ G. Preissové) 1,09 m; Hod míčkem: 1. Blažek Tomáš (MŠ Žižkova) 6,15 m; Rok narození 2000:
Sprint na 30 metrů: 1. Stříž Kamil (MŠ Fanderlíkova) 7,2 sec.; Dálka z místa: 1. Korbička Jakub (MŠ nám. Svornosti) 1,25
m; Hod míčkem: 1. Wágner Michal (MŠ Beruška) 12,70 m; Rok narození 1999: Sprint na 30 metrů: 1. Novák Dominik (MŠ
G. Preissové) 6,3 sec.; Dálka z místa: 1. Rulíšek Jakub (MŠ G. Preissové ) 1,33 m; Hod míčkem: 1. Lenský Jan (MŠ
Žižkova) 12,80 m; Rok narození 1998: Sprint na 30 metrů: 1. Lavička Jan (MŠ G. Preissové) 6,1 sec.; Dálka z místa: 1.
Kadlec Petr (MŠ G. Preissové) 1,52 m; Hod míčkem: 1. Krakuvčík Marek (MŠ Fanderlíkova) 18,35 m.

Při slavnostním vyhlášení výsledků tohoto sportovního dopoledne předali místostarostové MČŽ JUDr. Jiří Helán a
Ing. Jiří Černý medaile s žabičkou, diplomy, ceny a odměny 110 dětem z mateřských škol Brna – Žabovřesk.
Každé dítě je šikovné v mnoha činnostech, tentokrát to byla atletika a všechny děti, které se soutěží zúčastnily, byly
výborné, protože závodily srdíčkem a hlavně se všechny společně s námi u Atletického Žabiňáčku 2005 skvěle pobavily.
Při příštím ročníku Atletického Žabiňáčku se těšíme s vámi se všemi nashledanou.

Michael Svoboda, ředitel závodu

Tradičně plné pódium při sportovním odpoledni
Pětačtyřicetiminutovou skvělou show na hlavním podiu, které bylo jako každý rok zaplněno a doslova v obležení dětí
ve věku od 1 roku do 18 let, vyvrcholilo tradiční 4 hodinové sportovní odpoledne v rámci Jarní slavnosti v Žabovřeskách
21. května 2005.
Nejprve probíhala více jak 3 hodiny řada zábavných a sportovních soutěží na malém parkovišti za KD Rubín, které
byly koncipovány tak, aby se všechny děti i s rodiči měly také možnost se podívat na program, který současně probíhal s
tímto sportovním odpolednem. V 17 hodin pak na hlavním podiu začala velká zábavná show, při které jsme s
místostarostou MČŽ Ing. Jiřím Černým zároveň předali řadu cen a odměn spoustě dětí a mládeže.
Děkuji paní Dubské a celému týmu z KD Rubín, 11. PS Vlci a Filipovi Šimečkovi za perfektní spolupráci a také všem
dětem a rodičům za nádhernou atmosféru při Jarní slavnosti v Žabovřeskách 2005.
Z výsledků: Zábavná překážková dráha na čas o ceny - chlapci: do 2 let:1. Vašíček Sali (2003) 41,3 sec.; 3 roky: 1. Lesník
Matyáš (2002) 36,9 sec.; 4-5 let: 1. Novotka Ríša (2000) 22,4 sec.; 6-7 let: 1. Tatar Martin (1998) 17,2 sec.; 8-9 let: 1.
Gulda Martin (1997) 16,0 sec.; 10-11 let: 1. Zicho Michal (1995) 14,4 sec.; 12-13 let: 1. Doubravský Bohumír (1993) 11,9
sec.; 14 let a starší: 1. Jozífek Jakub (1989) 15,1 sec.; Zábavná překážková dráha na čas o ceny - dívky: do 2 let:1.
Jalůvková Lucinka (2003) 50,4 sec.; 3 roky: 1. Martinková Julie (2002) 35,8 sec.; 4-5 let: 1. Juránková Mařenka (2000)
24,0 sec.; 6-7 let: 1. Aberlová Simona (1998) 19,0 sec.; 8-9 let: 1. Hrdinová Kateřina (1997) 21,0 sec.; 10-11 let: 1.
Winklerová Anežka (1994) 17,2 sec.; 12-13 let: 1. Smutná Monika (1993) 16,0 sec.; 14 let a starší: 1. Kočí Jana (1991)
30,3 sec.; Dálka z místa o ceny - chlapci: do 2 let: 1. Harmim Nesim (2003) 0,52 m; 3 roky: 1. Horký Petr (2001) 0,91 m; 45 let: 1. Nosál Josef (1999) 1,40 m; 6-7 let: 1. Joura David (1999) 1,33 m; 8-9 let: 1. Řihák Petr (1997) 1,99 m; 10-11 let: 1.
Zicho Michal (1995) 1,94 m; 12-13 let: 1. Jandejsek Sandro 2,45 m; 14 let a starší: 1. Šmoldas Martin (1988) 2,60 m; Dálka
z místa o ceny - dívky: do 2 let: 1. Brevová Ivetka (2003) 0,29 m; 3 roky: 1. Stránská Míša (2002) 0,65 m; 4-5 let: 1.
Müllerová Klára (2000) 1,29 m; 6-7 let: 1. Šmídová Veronika (1997) 1,49 m; 8-9 let: 1. Pospíšilová Klára (1995) 1,70 m; 1011 let: 1. Sedláková Sára (1994) 1,78 m; 12-13 let: 1. Řiháková Tyna (1993) 1,99 m; 14 let a starší: 1. Václavíková Denisa
(1985) 1,75 m.
Michael Svoboda

ZOO Brno v červenci a srpnu
www.zoobrno.cz
Den zvířátek na hradě Veveří
9.7. 2005
11.00 - 17.00 hod
Zoo Brno a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, Státní hrad Veveří pořádají Den zvířátek na
hradě Veveří.
Program: C&W skupina Noví Kaskadéři, skupina Mošny, divadlo Genus s představením Opice v Africe, pražské loutkové
divadlo ŠUS s představením Komedie o Anežce a Červená Karkulka, taneční country skupina la Quadrilla, Brněnské
písničkové tetiny,
Doprovodný program: Výstava fotografií zvířat ze Zoo Brno (autor Ing. Michal Piškula), soutěžní stezka, ukázky zvířat
(papoušek Eda, had, želva, nosál, králík, morče, koza kamerunská), ukázka prací na tkalcovském stavu, na hrnčířském
kruhu, drátkování hrníčků, kamenů, výroba drobných šperků z drátků, paličkování, ukázka práce profesionálních
záchranářů se psy, ukázka dravců ze Záchranné stanice v Rajhradě.
Při cestě na hrad můžete využít společné jízdenky na loď a vstupenky do zoo.
Zoo Brno ve westernovém městečku Boskovice
10. 7. 2005
12.00 – 14.00
15.00 – 17.00
Zoo Brno vystoupí společně se skupinou Noví Kaskadéři v pořadu možná přijde i kouzelník ve westernovém městečku

Boskovice. Po celou dobu programu bude probíhat zábavná zvířecí stezka v areálu westernového městečka o zajímavé
ceny – vyhodnocení v 16.00 hod.
- ukázky zvířat ze Zoo Brno – paoušek ara, fretka, had
- soutěže se zvířecí tématikou
Setkání adoptivních rodičů a sponzorů
28. 8. 2005
Každoroční pozvánka pro všechny sponzory zoo k její prohlídce spojená s kulturním programem
Nejen pro sponzory a adoptivní rodiče, ale i pro veřejnost.
Od 17. 6. 2005 až do konce roku je v prostorách Stálé akvarijní výstavy na Radnické ul. 6 instalována VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ NUSA TENGGARA – život korálového útesu manželů Milana a Moniky Jeglíkových, kteří se specializují na
oblast Indonésie a na potápění v Pacifiku.
Kolekce fotografií je zaměřena na podmořský svět a pobřeží především na souostroví Komodo, Flores, Alor a Bali.
Otevírací doba SAV:
po – pá 9.30 – 17.30 hod
so, ne 9.30 – 16.00 hod

Kino Lucerna
3. 6.- 6. 7.
čt-ne
čt-ne
po-st
po-st

18.00
20.30
18.30
20.30

Million Dollar Baby
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích
Ztraceno v překladu
KRUH 2

USA – drama oceněné 4 Oscary
V.Brit. – romantická komedie
USA–rom.komedie (Oscar za scénář)
USA – thriller/horror

SKŘÍTEK
Tlumočnice

ČR – groteska s B.Polívkou
USA – thriller (hl.role Nicole Kidman)

7. 7.- 13. 7.
denně
denně

18.30
20.30

14. 7.- 20. 7.
denně
denně

17.00+18.45
20.30

Madagaskar
ROMÁN PRO ŽENY

USA,český dab.– anim.komedie
ČR – romant.komedie

Něco jako láska
Rukojmí

USA – romant.komedie
USA – thriller (hl.role Bruce Willis)

Příběhy obyčejného šílenství
Pád Třetí říše

ČR – komedie
Něm. – historický

Skřítek

ČR – groteska

21. 7.- 27. 7.
denně
denně

18.15
20.30

28. 7.- 3. 8.
denně
denně

18.15
20.30

4. 8.- 10. 8.
denně

18.30

čt-ne
po-st

20.30
20.30

RAY
Kinsey

USA – životopisný/hudební
USA – životop.drama (hl.r. Liam Neeson)

11. 8. - 17. 8.
denně

18.15

denně

20.30

Smím prosit?
SLUNEČNÍ STÁT
HLAVNÍ CENA FESTIVALU ČESKÝCH FILMŮ PLZEŇ
2005

USA – taneční/romantický
ČR – komedie

18. 8. - 24. 8.
čt-ne
čt-ne
po-st
po-st

18.30
20.30
18.30
20.30

Duše jako kaviár
Válka světů
Blízko nebe
Život je zázrak

ČR – tragikomedie
USA – sci-fi (rež.Spielberg, hl.r.Tom Cruis)
ČR – tragikomedie
Francie – drama/komedie

Madagaskar
Dívka s perlou
Bokovka

USA,český dab.– anim.komedie
V.Br. – drama
USA – romant.komedie

25. 8.- 31. 8.
denně
čt-ne
po-st

17.00+18.45
20.30
20.30

Další krásný záběr na Žabovřesky jsme získali díky laskavosti žabovřeského občana. Tentokrát je to panoramatický
pohled na naši městskou část pořízený panem Pavlem Topinkou z lokality pod Palackého vrchem.
Redakce děkuje všem pozorným občanům, kteří mají smysl pro krásu Žabovřesk a jsou ochotni se o záběry svých
fotoaparátů podělit s ostatními čtenáři.

