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Prodej bytového fondu byl pozastaven
Dne 29. června 2005 rozeslal bytový odbor Magistrátu města Brna městským částem informaci náměstka ministra pro
místní rozvoj o prodeji bytového fondu (viz str. ...). Na základě této informace pozastavila Rada města Brna prodej domů
(nikoliv jednotlivých bytů) určených k privatizaci. Je pravdou, že tato náhlá změna vyvolala řadu dotazů ze stran nájemců,
kteří v obecních domech bydlí a jejichž dům je určen k prodeji.
Aby se zamezilo zbytečným dohadům, rozhodli jsme se podat prostřednictvím našeho úvodníku co nejpřesnější
informaci. Přestože podle principu subsidiarity bytová politika nepatří do agendy Evropské unie, mají některé evropské
předpisy dopad i na oblast bydlení a bytové politiky jak státu, tak obcí. Komunitární právo, které má přednost před právem
českým, obsahuje kromě jiného úpravu poskytování veřejné podpory.
Pod pojmem veřejná podpora se rozumí poskytnutí finančních prostředků z jakéhokoliv veřejného rozpočtu, včetně
rozpočtů obecních a krajských. Týká se to tedy dotací, úvěrů s výhodným úročením, záruk za úvěry, pronájem či prodej
nemovitostí ve vlastnictví státu, kraje či obce za cenu nižší než tržní apod.
Roli centrálního, koordinačního, poradenského, konzultačního a monitorovacího orgánu v oblasti veřejné podpory v
České republice plní Úřad pro hospodářskou soutěž. Podle jeho právního stanoviska, které je shodné se stanoviskem
Ministerstva pro místní rozvoj, hrozí v některých případech privatizace obecního bytového fondu, jestliže obce poskytují
protiprávní veřejnou podporu. Podle shodného názoru obou úřadů se nejedná o veřejnou podporu v případě prodeje
jednotlivých obecních bytů za cenu nižší než tržní fyzickým osobám - nájemcům bytů. Avšak v případě prodeje za cenu
nižší než tržní právnické osobě vytvořené nájemci bytů (bytovému družstvu) by se však o veřejnou podporu jednat mohlo.
Protože jde o ryze právní problém, věřím, že již během několika měsíců by mělo být jasné, jakým způsobem mohou
obce pokračovat v prodeji obecních bytů družstvům nájemníků - tj. právnickým osobám založeným nájemci bytů. Ministr
Martínek (Ministerstvo pro místní rozvoj) sdělil: "Společně s antimonopolním úřadem se nyní snažíme obcím a městům
poradit, jak byty prodávat dál. Jedna z možností je prodávat jednotlivé byty přímo nájemníkům - fyzickým osobám. Druhou
možností je využití principu "de minimis", což je podpora malého rozsahu". Za podporu by se v takovém případě považoval
rozdíl mezi sjednanou kupní cenou a cenou obvyklou (tržní cenou). Limit principu "de minimis" je v současné době 100 tis.
EUR. Cenové zvýhodnění by tedy tento limit nesmělo přesáhnout. Pan ministr Martínek dále dodává . " Podle mého
názoru se většina prodávaných obecních domů do tohoto limitu vejde a je tudíž reálná možnost pro obce, jak postupovat".
Během několika měsíců by mělo být jasné, co na tuto eventuální veřejnou podporu bytových družstev Evropská
komise říká. Její první rozhodnutí bude pro ostatní města směrodatné.
Váš starosta

Prodej obecního bytového fondu a veřejná podpora
Dne 24.5. byl primátorovi města Brna doručen dopis náměstka ministra pro místní rozvoj JUDr. Ivana Přikryla, ve
kterém je uvedeno upozornění, že při prodeji obecního bytového fondu právnickým a fyzickým osobám, které jsou z
hlediska práva EU považovány za subjekty podnikající na trhu s byty, za cenu nižší než tržní, by mohlo ze strany města
docházet k poskytování veřejné podpory, která je právem EU zakázána. Náměstek ministra doporučil obrátit se na Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, který v rámci ČR plní mimo jiné roli poradenského a konzultačního orgánu. Dne
31.5.2005 byl náměstkem primátora města Brna Ing. Radomírem Jonášem zaslán dopis adresovaný Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže s žádostí o konzultaci uvedené problematiky a o stanovisko úřadu. Dne 9.6.2005 se uskutečnilo
jednání mezi zástupci Magistrátu města Brna a odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dne
22.6.2005 byl náměstkovi primátora doručen dopis ředitele odboru veřejné podpory Mgr. Kamila Rudoleckého, ve kterém
je potvrzeno stanovisko MMR a dále je uvedeno, za jakých podmínek nedochází k poskytování neoprávněné veřejné
podpory. Rada města Brna na základě tohoto vyjádření dne 30.6.2005 přijala usnesení, ve kterém pozastavila odesílání
nabídek prodeje nemovitostí, projednávání záměru prodeje nemovitostí a stanovení ceny v orgánech města a
projednávání podmínek kupních smluv na prodej nemovitostí v orgánech města do doby rozhodnutí ZMB o dlaším postupu
při prodeji nemovitostí podle Pravidel prodeje obecního bytového fondu. Rada města Brna dále uložila zajistit zpracování
ocenění vytipovaných nemovitostí tržním způsobem do konce září 2005 a předložit návrh opatření.
Vzhledem ke skutečnosti, že prodej jednotlivých nemovitostí je realizován samostatně a postupně se nachází v
různých fázích, lze předmětné nemovitosti rozdělit do dvou základních skupin:
1. Nemovitosti, u kterých byly v ZMB projednány a schváleny podmínky kupní smlouvy v období 05/200406/2005...
Prodeje a podmínky kupních smluv zůstávají v platnosti, a to i v případech, že ještě nedošlo k zaplacení kupní ceny ve
stanovených lhůtách nebo nebyla podepsána kupní smlouva, popřípadě nebyl podán či učiněn návrh na vklad převodu
nemovitosti do katastru nemovitostí. Město Brno učiní všechny potřebné kroky směřující k tomu, aby prodej těchto
nemovitostí nebyl zpochybňován z hlediska poskytnutí neoprávněné veřejné podpory. Jedná se o 135 nemovitostí.
2. Nemovitosti, u kterých došlo k odeslání nabídek ze strany města...
V těchto případech bude pozastaven proces projednávání, pokud již uplynuly nebo do doby rozhodnutí ZMB uplynou lhůty
vyplývající z pravidel a kupující splnil všechny podmínky prodeje. Pokud ještě nedošlo k založení právnické osoby, bude
všem nájemcům doručeno oznámení o rozhodnutí Rady města Brna s tím, že pokud o to požádá nadpoloviční většina
nájemců, bude pozastaven běh lhůt vyplývajících z Pravidel do doby rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o dalším
postupu. Jedná se o 90 nemovitostí.
Co se týče ostatních nemovitostí určených k prodeji, které jsou v různé fázi přípravy podkladů pro prodej, nebudou
tyto práce pokračovat do doby rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o dalším postupu. To znamená, že nebudou zasílány
žádné nové nabídky nájemcům ani u domů, jejichž záměr prodeje včetně stanovení kupní ceny již byl v ZMB odsouhlasen.
Město Brno učiní všechny kroky směřující k tomu, aby případné negativní dopady na kupující (občany města Brna)
byly nulové, popřípadě minimální. Město je připraveno přichystat takové podklady pro vyjednávání na úrovni Evropské
komise, aby obhájilo svůj postup při prodeji obecního bytového fondu. Dále bude iniciováno jednání z úrovně Svazu měst
a obcí, neboť tato situace se nevztahuje pouze na město Brno, ale na celou řadu měst a obcí v celé republice a mělo by
být v zájmu státu, aby hájil postavení svých subjektů vůči požadavkům EU.
Pavel Žára, tiskový mluvčí MMB

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Informace z 58. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 29. června 2005
Rada:
- souhlasila s přijetím daru ve výši 592.883,- Kč od firmy .A.S.A. Služby Žabovřesky na údržbu zeleně a na podporu
kulturních, sportovních a zájmových aktivit občanů MČŽ
- souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytovém prostoru KD Rubín, Makovského nám. 2/3 mezi firmou
POMARK, spol. s r.o. a firmou TONNY MODE, spol. s r.o. , která bude na základě podnájemní smlouvy provozovat

služby veřejného přístupu k internetové síti
- souhlasila s výměnou bytu č. 68, Voroněžská 3 a bytu č. 15, Jurkovičova 16
- souhlasila s výměnou bytu č. 17, Pod Kaštany 9, bytu č. 2, Výletní 5, bytu č. 17, Richtrova 3, bytu č. 14, Nové Sady 22a a
bytu č. 5, Kopečná 29
- souhlasila s výměnou bytu č. 1, Pod Kaštany 22 a bytu č. 18, Kotlářská 27
- souhlasila s výměnou bytu č. 20, Pod Kaštany 16 a bytu č. 6, Slepá 35
- souhlasila s výměnou bytu č. 1, Poznaňská 3 a bytu č. 6, Milady Horákové 40
- souhlasila s výměnou bytu č. 4, Korejská 3 a bytu č. 14, Blažkova 1
- souhlasila s výměnou bytu č. 5, Pod Kaštany 24, bytu č. 6, Kotlářská 38 a bytu č. 1, Jundrovská 31
- souhlasila s výměnou bytu č. 52, Voroněžská 2 a bytu č. 14, Bzenecká 6
- souhlasila s výměnou bytu č. 8, Pod Kaštany 17 a bytu č. 1, Jiráskova 49
- trvala na svém usnesení z 57. jednání ze dne 8.6.2005, kdy nesouhlasila s výměnou bytu č. 59, Vychodilova 12, bytu č.
4, Zborovská 31 a bytu č. 5, Vinohrady 24
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 4, Voroněžská 2 na dobu určitou 2 roky. Nájemní smlouva bude zajištěna
notářským zápisem s exekuční doložkou, veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí budoucí
nájemce bytu
- souhlasila se vznikem společného nájmu bytu č. 1, Bráfova 29
- souhlasila se vznikem společného nájmu bytu č. 11, Zborovská 4
- souhlasila se vznikem společného nájmu bytu č. 9, Tábor 32b
s ohledem na ust. § 5 b) nájemní smlouvy souhlasila s převedením práva bydlení a práv a povinností spojených s
užíváním bytu č. 24, Voroněžská 12
- souhlasila s rozšířením nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v domě Minská 32 o další osobu podnikající v oblasti
kosmetických služeb
- souhlasila se změnou nájemce nebytového prostoru v domě Voroněžská 2 z právnické osoby HPž clonící technika, s.r.o.
na fyzickou osobu Miroslava Horynu. Účel pronájmu se nemění
- souhlasila s pronájmem garáže v domě Poznaňská 22 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
- souhlasila s pronájmem nebytových prostor v domě Kounicova 73 o celkové výměře 37 m2 společnosti PANEX-VIDEO,
s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nebytové prostory budou užívány za účelem výroby zpravodajství
a jiné videotvorby a jako kancelářské prostory
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nebytových prostor Kounicova 85 za účelem instalování
přívodu el. energie k jízdenkovému automatu MHD se společností Dopravní podnik města Brna, a.s. s účinností od
1.7.2005
- souhlasila s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru v domě Kounicova 75 v rozsahu dle předložené
projektové dokumentace za předpokladu vložení investic do majetku pronajímatele formou darovací smlouvy
- 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“
jako zhotovitele projektové dokumentace akce “Rampy Rubín“ vybrala firmu PAK Steinhauserová, spol. s r.o. za max.
cenu 534.893,- Kč vč. DPH
- schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce regenerace bytového panelového domu Vychodilova 13 v souladu s
ust. § 10, odst. 2, písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v užším řízení
- jmenovala komisi pro otevírání obálek a výběr zhotovitele na regeneraci bytového panelového domu Vychodilova 13
- souhlasila s prodloužením nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektu Plovdivská 8 do 30.6.2006
Hudební škole Yamaha a Centru volného času Lužánky. Nesouhlasila s prodloužením nájemní smlouvy s VSK Technika
Brno - oddíl stolního tenisu
- v souladu s rozhodnutím komise pro otevírání obálek a výběr zhotovitele vybrala zájemce, kteří budou vyzváni k podání
nabídky na veřejnou zakázku “regenerace panelového sídliště, II. etapa“
Informace z 59. jednání Rady MČŽ
konaného dne 3. srpna 2005
Rada:
- souhlasila s pronájmem části pozemku p.č. 1486/1 označených písmeny B,C,D,E,F dle zaměření skutečného stavu
užívání na p.č. 1486/1, zak.č. 436/2004, ost. komunikace z ulice Kozákova vlastníkům RD na pozemku p.č. 1488,
Kozákova 2. Pronájem bude probíhat z úrovně MMB, příp. prodej bude projednán po realizaci stavby „Oprava ulice
Kozákova“
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5274/47 o vým. 40 m2, zast. plocha a části pozemku p.č. 5274/13 o vým. cca 12
m2, ost. plocha při ul. Vychodilova. Případný pronájem bude z úrovně MMB
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 2867/25, zast. plocha garáží o vým. 20 m2 a pozemku p.č. 2867/11, ost. plocha o
vým. 12 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 2590/3, zast. plocha garáží o vým. 17 m2, p.č. 2590/5, zast. plocha garáží o vým.

17 m2 na dobu neurčitou
souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 25.10.2004s firmou KOZAK
INN a.s. na pronájem garáže v objektu hotelu Kozák, kde výše nájmu se mění na 17.520,- Kč/rok vč. DPH
- souhlasila se vznikem společného nájmu bytu č. 4, Bráfova 27
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 5, Korejská 5 na dobu neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Korejská 13 na dobu neurčitou
- souhlasila s výměnou bytu č. 14, Pod Kaštany 14 a bytu č. 2, Tilhonova 51
- souhlasila s výměnou bytu č. 18, Šumavská 40 a bytu č. 11, Kounicova 83
- trvala na svém usnesení z 57. jednání ze dne 8.6.2005, kdy nesouhlasila s výměnou bytu č. 1, Pastviny 8 a bytu č. 2,
Tábor 12 a uložila právničce Úřadu MČŽ podat žalobu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu u nájemce bytu č. 2, Tábor
12
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 22 v domě Pod Kaštany 24 výměnou za obecní byt č. 2, Mozolky 1a a jeho
vrácení zpět obci s tím, že žadatelce bude postoupena pohledávka ve výši 189.651,- Kč dle ust. § 524 o.z. Nedojde-li k
uzavření smlouvy se žadatelkou, rada souhlasí s pronájmem tohoto bytu jinému žadateli rovněž s podmínkou
postoupení pohledávky. Záležitost postoupení pohledávky novému nájemníkovi rada postupuje ke schválení
Zastupitelstvu MČŽ
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 3, Jindřichova 11 jako náhradního bytu dle soudní výpovědi § 711 odst. 1, písm.
a) obč. zákoníku za byt 3+1 v rodinném domě Březinova 46a. Nedojde-li k dohodě s doporučenými zájemci, rada
souhlasí s pronájmem dalšímu žadateli
- trvala na usnesení z 50. jednání ze dne 2.2.2005 a 55. jednání ze dne 4.5.2005, kdy konstatovala, že nebyly splněny
podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 28, Pod Kaštany 24
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 1, Jindřichova 9
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 56, Vychodilova 12
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 19, Voroněžská 9
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 1, Gabriely Preissové 7
- opakovaně projednala veškeré připomínky nájemníků domu Kounicova 83 a konstatovala, že ze strany státních orgánů,
stavebního úřadu ÚMČŽ a Krajské hygienické stanice JmK se v nebytovém prostoru - restauraci provozované firmou
SILENCE s.r.o. uskutečnilo několik kontrol, které prokázaly, že provoz restaurace je v naprostém souladu s platnými
předpisy a s nájemní smlouvou uzavřenou dne 23.6.2004
- souhlasila se zněním dodatku č. 1 s firmou RENAS spol. s r.o. na úpravu topného systému, zajištění statických poruch a
zateplení objektu MŠ Žižkova 57
- vybrala zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky na zakázku - generální opravu v domě Vychodilova 12
- v souladu s rozhodnutím komise pro hodnocení a výběr zhotovitele akce „Bytový dům Minská 36“ přidělila veřejnou
zakázku firmě INTER-STAV spol. s r.o.
- souhlasila s provedenými vícepracemi dle přiloženého rozpisu při rekonstrukci a modernizaci ZŠ a ŠJ nám. Svornosti
prováděné firmou FRAMA spol. s r.o. v celkové částce 453.199,- Kč, které budou zahrnuty do dodatku ke smlouvě o dílo
s firmou FRAMA spol. s r.o. Rada současně uložila OMB podat žádost na Ministerstvo financí ČR o navýšení dotace
poskytnuté na tuto akci
- souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou CZ OKNA s.r.o. na výměnu 2 ks stávajících dřevěných oken za okna
plastová v nebytovém prostoru - ordinaci MUDr. Valáškové v domě Pod Kaštany 15 za 26.775,- Kč vč. DPH za
podmínky, že před realizací díla bude s nájemcem nebytového prostoru uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, v němž se
nájemce zaváže k úhradě zvýšeného nájemného po dobu 6 měsíců
- souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou CZ OKNA s.r.o. na výměnu 4 ks stávajících dřevěných oken za okna
plastová v nebytovém prostoru - ordinaci MUDr. Smolíkové v domě Pod Kaštany 15 za 49.500,- Kč vč. DPH za
podmínky, že před realizací díla bude s nájemcem nebytového prostoru uzavřen dodatek k nájemní smlouvě, v němž se
nájemce zaváže k úhradě zvýšeného nájemného po dobu 6 měsíců
- schválila finanční dary organizacím pro rok 2005: Brněnskému filharmonickému sboru ve výši 5.000,- Kč, BVC
Žabovřesky ve výši 3.000,- Kč, ZO Českého svazu včelařů Brno-Žabovřesky ve výši 5.000,- Kč, občanskému sdružení
variace ve výši 3.000,- Kč
- souhlasila se spolupořadatelstvím MČ Brno-Žabovřesky závodu FIS v travním lyžování
- schválila přijetí sponzorského daru ve výši 216.120,- Kč vč. DPH od firmy Rozvody tepla s.r.o. spočívajícího v odstranění
nevhodných herních prvků na dětských hřištích (Luční 68, Luční-Foerstrova, Salesiánské centrum, nám. Svornosti,
Poznaňská 18, Záhřebská 41, Plovdivská 5, Voroněžská 14, Voroněžská 3, Voroněžská 6, vnitroblok Korejská,
Kounicova 75-77) a v úpravě prvků v psím výběhu na ul. Bráfova
- schválila přeskupení herních prvků na dětském hřišti Luční-Horova firmou Flora servis dle upravené projektové
dokumentace ak. soch. Tamary Bugunské
- schválila zrušení výběrového řízení na regeneraci panelového sídliště Brno-Žabovřesky, II. etapa a souhlasila se
zasláním objednávky na komplexní zajištění zadání této veřejné zakázky firmě S-Invest CZ s.r.o.
- schválila program XVIII. zasedání Zastupitelstva MČŽ dne 25.8.2005

(Q)

Městská policie informuje

Nová pravidla venčení psů
Koncem července nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích, vydaná pod číslem 14/2005. Byť se povinnosti z ní vyplývající pro osoby, které psy venčí, příliš nemění,
neuškodí malé opakování. Už proto, že přestupky, týkající se této oblasti, jsou poměrně časté.
Jen během prvního pololetí letošního roku zjistily hlídky revíru Tábor během 1169 kontrol, zaměřených na povinnosti vážící
se k chovu psů na území Brna 788 přestupků. Nejčastěji šlo o volný pohyb psů mimo místa k tomu určená či fakt, že pes
není řádně přihlášen.
Co by tedy měl každý, kdo se psem vyrazí na procházku, vědět? Osoba, která psa v Brně doprovází na veřejném
prostranství, je povinna mít jej na vodítku. Pokud pes není na vodítku, musí mít náhubek. I v takovém případě musí být pes
pod stálým dohledem chovatele, který musí být schopen psa ovládat i bez vodítka. Volný pohyb psů totiž vyhláška
umožňuje jen v místech, označených jako výběh pro psy. Tato ustanovení by měla omezit nárůst počtu případů napadení
jiného psa či osob volně pobíhajícími psy. V této souvislosti upozorňujeme, že vždy nemusí jít o pokousání. Postih za
porušení vyhláškou stanovených povinností pochopitelně hrozí i v případě, že například v parku volně vypuštěný byť
náhubkem vybavený pes povalí dítě či náhle vběhne do vozovky před projíždějící automobil.
Přestupky, spáchané porušením vyhlášky, může policista či strážník řešit v blokovém řízení uložením až
tisícikorunové pokuty. V případě, že přestupek nebude projednán na místě, může příslušný správní orgán rozhodnout o
uložení až třicetitisícové sankce.
Beze změn zůstávají další povinnosti, vážící se k venčení psů, vyplývající z dalších předpisů. Například povinnost
odstranit případné psem způsobené znečištění veřejného prostranství či omezení, vyplývající z dalších předpisů, zůstávají
i nadále v platnosti. Jde především o vyhlášku č. 8/1996, upravující rekreaci a provoz v oblasti Brněnské přehrady. Ta
mimo jiné stanoví, že na žádných veřejnosti přístupných plochách včetně lesů není dovolen volný pohyb psů a jiných
domácích zvířat. Vodění je povoleno pouze na vodítku a s náhubkem. Osoba pečující o zvíře je povinna neprodleně
odstranit znečištění způsobené zvířetem. Jejich koupání v nádrži je bez výjimky zakázáno. Obdobná ustanovení obsahuje i
Návštěvní řád městských parků, vydaný formou obecně závazné vyhlášky pod číslem 23/2003. Vedle obecných
ustanovení zakazujících například vstup se psy na dětská hřiště a pískoviště či zákaz volného vypouštění psů (pokud
součástí parku není označený výběh) je zde zakotven i zákaz vstupu se psy do areálu Tyršových sadů.
Vzhledem k rozsahu omezení, vážících se v podmínkách města Brna k venčení a chovu psů, doporučujeme všem
chovatelům, aby se ve vlastním zájmu seznámili s výše uvedenými normami. Jsou k dispozici v informačním středisku
MMB na Malinovského náměstí 3 či na internetu (http://www.brno.cz/toCP1250/main/dokumenty/).
Mgr. Vít Cvrček, Městská policie Brno
Seznam míst, kde je v MČ Žabovřesky povolen volný pohyb psů při ulicích:
Královopolská – za čerpací stanicí
Voroněžská – v blízkosti podchodu pod ul. Hradeckou
Bráfova – u VMO

Vranovská Empiáda podruhé
Jednou z nejoblíbenějších akcí, pořádaných strážníky Odboru prevence Městské policie Brno, bývají různé soutěže,

připravené pro děti z mateřských škol a žáky obou stupňů základních škol. Loňskou úspěšnou premiérou se k nim připojil i
branný závod Vranovská Empiáda. Jako jediný však neprobíhá v Brně, ale v motokrosovém areálu nedalekého Vranova.
Zúčastnilo se ho jednašedesát družstev ze sedmnácti škol (mj. z Moravských Knínic, Vranova, Bukoviny, Kuřimi, Lomnice
a samozřejmě z Brna).
Bezmála dvanáct set metrů dlouhá trať, na kterou letos první soutěžící vyběhnou ve čtvrtek patnáctého září úderem
deváté ráno, dokáže řádně prověřit fyzickou zdatnost soutěžících. Na ty navíc čekají stanoviště, na kterých budou
prokazovat své znalosti i obratnost. Strážníky a dalšími pořadateli akce – obcí Vranov zastoupenou sborem dobrovolných
hasičů, Univerzitou obrany a Českým červeným křížem - připravené otázky a úkoly nebudou ani letos jednoduché. Děti tak
budou muset prokázat, jak v časové tísni umí překonávat překážky, poskytovat první pomoc či se orientovat v terénu. V
loňském roce musely na jednom ze stanovišť děti předvést, jak by ošetřily zlomeninu ruky s pomocí dvou šátků a zároveň
popsat, jak by postupovaly při poskytování první pomoci těžce zraněnému při dopravní nehodě. Každé zaváhání přitom
znamenalo trestné body, které značně ovlivňovaly konečnou podobu výsledkové listiny.
Fakt, že obdobné situaci mohou být děti vystaveny nejen při soutěžích, ale i v reálném životě, bolestně prokázaly
zprávy, přenášené během uplynulého léta do našich domovů prostřednictvím televizních obrazovek. Obrázky zraněných z
Londýna či egyptského Sharm El Sheikhu dokazují, že s mimořádnými událostmi je nutné počítat i v místech, tradičně
vnímaných jako bezpečná.
Poslední možnost přihlásit se do soutěže, nad kterou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav
Juránek, je ve středu 14. září na e-mailu: odb.prevence@mpbrno.cz. Přihlášky je rovněž možné do stejného data doručit
na adresu: Statutární město Brno – Městská policie Brno, Odbor prevence, Štefánikova 43, 602 00 Brno. Telefonicky je
možné účast potvrdit v pracovní dny od 7.00 do 15.30 na čísle: 548 210 035.

Ani letos by neměla chybět lanová dráha.
Soutěžící budou rozděleni do tří věkových skupin:
I. kategorie (4. – 5. třída)
II. kategorie (6. – 7. třída)
III. kategorie (8. – 9. třída)
Soutěžní družstva jsou tříčlenná s účastí minimálně jedné dívky.
Každá přihláška musí obsahovat následující údaje:
- jméno, příjmení a datum narození členů družstva
- škola a třída, kterou družstvo reprezentuje
- kategorie, do které se družstvo hlásí
- kontakt (nejlépe mobilní telefon či e-mail) na odpovědného pedagogického pracovníka
Mgr. Vít Cvrček, Městská policie
Brno

Kostel sv. Augustina
Nepatří sice do naší městské části, ale přesto je pro mnoho "Žabiňáků" součástí jejich domova. I když krátké povídání
o historii tohoto kostela již přineslo květnové číslo Zpravodaje městské části Brno – střed, stojí zato aby i náš zpravodaj
přinesl alespoň kratičkou vzpomínku jeho letošního dvojitého jubilea.
Dne 28. srpna roku 430 zemřel církevní filozof sv. Augustin. Na den přesně po 1500 letech v roce 1930 si jeho
památku připomněli i brněnští augustiniáni z kláštera na Starém Brně. Na svém pozemku, na pomezí úřednické čtvrti a
Žabovřesk, položili rukou svého opata základní kámen kostela, který zasvětili právě tomuto „učiteli církve“. Stavba trvala
pět let a za velké slávy byl chrám 5. května v roce 1935 vysvěcen. O tři roky později se při něm ustanovila nová farnost, do
níž náležela i horní část Žabovřesk. Uplynulo ale jen pár let a prvního dubnového víkendu roku 1942 na základě
protektorátního nařízení musely kostelní věž opustit tři zvony. Jmenovaly se Panna Maria, Sv. Augustin a Sv. Monika. V
pondělí dopoledne se více než čtyřtunový náklad vydal na cestu do Vítkovických železáren k roztavení pro účely válečné
výroby. Zůstal jen nejmenší - sv. Josef. Aby ani jeho odbíjení se nestalo spojencem vězňů v celách Kaunicových kolejí,
nacisté jej nařídili odpojit od automatu kostelních hodin… Přešly desetiletí nepřízně rudých bratří a po listopadovém
převratu se kostel stal nejen místem bohoslužeb, které se odtud radiovými vlnami šíří v přímém přenosu po celé republice,
ale i pulzujícím společenským centrem - vyhlášeným koncertním sálem, na jehož kůru či před oltářem se střídají sbory a
sólisté všech generací z domova i zahraničí. A z věže vyzvání už zvony dva…Ti z Vás, které více zajímá historie toho
kostela, se mohou těšit na publikaci, kterou k letošnímu vydání připravuje paní Ing.arch. Blažena Hubáčová z Tůmovy
ulice.
Mgr. Zeno Čižmář

Zvony přichystané na cestu do Vítkovických hutí 12. dubna 1942. Jak je vidět, tehdy měla tramvaj konečnou ještě na
křižovatce Krondlovy a Březinovy ulice.

Den slavnosti svěcení kostela - 5. května 1935

Jak je to dávno, a přece jako včera...
Dne 29. července oslavili významné životní jubileum - šedesát let společného života - manželé Věnceslava a Josef
Streitovi z Brna-Žabovřesk. Měli jsme tu čest osobně manželům Streitovým k jejich Diamantové svatbě pogratulovat. Při
neformálním povídání v jejich příjemném domově manželé vzpomínali na šťastné chvíle i na strasti, které život přinášel.
Ještě jednou manželům Streitovým gratulujeme a přejeme dlouhou řádku let prožitých ve vzájemné lásce a porozumění.

Iveta Fišerová, Sbor pro občanské záležitosti

Poslední spaní
Každá škola má svůj konec jako měla začátek.
A co skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek…
To jsou slova písničky, kterými se předškoláci naší mateřské školy loučili ve středu 29.6.2005 se svou "Beruškou".
A protože přechod z mateřské školy do základní je první významný krok v životě krok, i loučení bylo událostí slavnostní.
Paní učitelky připravily pro děti slavnostní promoci, na které nechyběly slavnostní taláry, klobouky ani insignie školy.
Děti nastoupily za zvuku slavnostních fanfár, složily svůj "Slib předškoláků" s přísahou a byly jim předány diplomy
a knížky. Odměnou všem byly vuřty, které si sami opekli i langoše, připravené s péčí našimi milými kuchařkami. Po
diskotékovém reji spolu s rodiči a zpívání při kytaře u ohně následovalo překvapení pro děti i rodiče. Bývalá absolventka
naší mateřské školy Barbora Tichá a Michal Šubrt ze skupiny Dux předvedli svoji "Ohňovou šou", které nadšeně přihlíželi
děti i rodiče. Pak už rychle rozloučit s mamkou a taťkou a hajdy do pyžama a na "pyžamovou diskotéku" do školy.
Ani troška tajemna nesmí chybět. Takže hledání pokladu za tmy s pomocí baterek a odměna v podobě hračky byla
opravdu zasloužená. A pak už rychle do spacáku, písničku při kytaře na dobrou noc a pěkné sny až do rána!
A zítra?
Každá škola má svůj konec, i ta naše tady je:
Ahoj, školo! Na shledanou!
Nazdar! Těpic! Adié!
Přejeme všem předškoláčkům hodně úspěchů v základní škole.

Za všechny pracovnice školy
Jarmila Tůnová, ředitelka školy

Základní umělecká škola
Brno, Veveří 133
ZUŠ Veveří bilancovala další úspěšný školní rok 2004/2005. Naši žáci se s úspěchem pravidelně účastní
nejrůznějších uměleckých soutěží. Těší nás úspěchy našich žáků, zájem o hudbu a umění u mladé generace a věříme, že
tomu tak bude i v příštích letech.
Úspěchy žáků ZUŠ, Brno, Veveří 133, ve šk. r. 2004/2005
Marek Zicha
Markéta Zuziaková
Tereza Marečková
Veronika Smékalová
Markéta Zuziaková
Lucie Kornhauserová
Markéta Drábková
Kateřina Výborová
Dominik Velan
Helena Pacoldová
Václav Zemánek
Prokop Slezák
František Moravec
Sára Navrátilová
Eva Pešlová
Aneta Šedá
Radomír Putna
Alžběta Pilerová
Tereza Marečková
Elena Knápková
Martin Pokorný
Akordeonový orchestr
Vojtěch Otruba
Klára Marečková

čestné uznání v mezinárodní klavírní soutěžiAmadeus, učí Eva Chlebníčková
čestné uznání v mezinárodní klavírní soutěži Amadeus, učí L. Fialová
3. místo v mezinárodní klavírní soutěž Amadeus, učí L. Fialová
3. místo II. kat. okresní kolo ve hře na klavír, učí E. Slezáková
čestné uznání I. stupně 0. kat. okresní kolo ve hře na klavír, učí L. Fialová
čestné uznání I. stupně 0. kat. okresní kolo ve hře na klavír, učí J. Srbová
čestné uznání II. kat. okresní kolo, ve hře na klavír učí M. Urbanovská
3. místo IV. kat. okresní kolo ve hře na klavír, učí I. Sochorcová
2. místo V. kat. okresní kolo ve hře na klavír, učí N. Skovajsová
2. místo IX. kat. okresní kolo ve hře na klavír, učí N. Skovajsová
2. místo okresní kolo ve hře na violoncello, učí V. Mikulášková
2. místo okresní kolo ve hře na violoncello, učí V. Mikulášková
3. místo okresní kolo ve hře na violoncello učí V. Mikulášková
3. místo I. kat. okresní kolo ve hře na kytaru učí Eva Sedláčková
3. místo III. kat. okresní kolo ve hře na kytaru Eva Sedláčková
1. místo krajské kolo s postupem do ústředního kola, učí Eva Sedláčková
1. místo krajské kolo ve hře na kytaru, učí P. Dobšík
3. místo okresní kolo ve hře na klavír, učí L. Fialová
3. místo krajské kolo ve hře na klavír, učí L. Fialová
1. místo krajské kolo ve hře na klavír, učí I. Sochorcová
1. místo krajské kolo ve hře na akordeon s postupem do ústředního kola, učí J. Zámečník
1. místo krajské kolo (orchestry a soubory končí v krajském kole) učí J. Zámečník
2. místo krajské kolo ve hře na housle, učí O. Učňová
2. místo ústřední kolo klavírní soutěže, učí L. Fialová

Igor Penka

1. místo ústřední kolo klavírní soutěže, učí E. Chlebníčková

Albert Novák
Jakub Tuček
Zdeňka Plachá
Terezka Marečková
Klára Marečková
Tereza Marečková
Marek Zicha

přijat na Konzervatoř, obor hra na housle, učí O. Učňová
přijat na Janáčkovu akademii, obor sólový zpěv, učí L. Fialová
přijata na Konzervatoř, obor cimbál, učí M. Zeman
3. místo I. kategorie, hra na housle, učí O. Učňová
3. místo, III. kategorie, hra na klavír, učí L. Fialová
3. místo, I. kat.egorie, hra na klavír, učí L. Fialová
čestné uznání I. stupně, II. kat., soutěž Prague Junior Note v Praze, učí Eva Chlebníčková

Co se u nás děje
Vážení čtenáři,
v minulých vydáních zpravodaje jsem vás informovala o letním táboře naší skupiny a nabízela jsem možnost účasti
Vašich dětí. Tentokrát bych se ráda zmínila o tom, že nabízíme vyžití hlavně v průběhu školního roku a v současné době
nabíráme nové členy a členky.
Děti se v rámci našich akcí učí nové věci, poznávají netradiční způsoby trávení volného času, učí se nové hry a
poznávají nové kamarády. Na našich výpravách jsme například strávili pár hodin v lanovém centru v Olomouci, sjeli jsme
Sázavu a Vltavu (i začátečníci), pod vedením zkušených speleologů jsme prolezli běžně nepřístupné jeskyně, v době
jarních prázdnin, kdy jsme kvůli nedostatku sněhu nemohli na lyže, jsme se na jízdárně u Mariánských Lázní učili jezdit na
koních a starat se o ně.
Mimo tyto akce jezdíme i na "obyčejné" výpravy do různých míst naší republiky, trávíme co nejvíce času v přírodě, od
května stanujeme, v zimních měsících se snažíme využít sněhu a lyžování a v létě samozřejmě činnost vrcholí stanovým
táborem v jižních Čechách a putovním táborem pro děti nad 10 let.
Jednou týdně probíhají schůzky družinek (cca 10 dětí zhruba stejného věku), které se pak potkávají na
celooddílových výpravách a tráví spolu celý víkend. Pokud hledáte pro své děti nenáročné, ale smysluplné využití volného
času, můžete se přijít podívat na naše schůzky (od začátku září) a prohlédnout si klubovnu na Kroftově 108, kde se
scházíme.
Pro bližší informace o naší činnosti, registraci nových členů nebo o našich vedoucích můžete kontaktovat oddílovou
vedoucí Danielu Kabelkovou (tel. 605 843 651) nebo mne, jako skupinovou vedoucí (tel. 776 245 677), případně se
můžete podívat na naše webové stránky www.sweb.cz/11.tsp.vlci, kde najdete zápisy z kroniky, plán akcí, historii skupiny
apod.
Doufám, že Vás naše činnost alespoň trochu zaujala a že se v klubovně brzy potkáme.
S přáním příjemných dnů za celou 11. PS
Vlci
Monika Procházková

Chceš si hrát a smát se? Přijď mezi nás!
Turistický oddíl 4. PO Alíci pořádá nábor nových členů ve věku 7 - 14 let. Podrobnější informace najdete na
www.9psmir.wz.cz
S případnými dotazy se můžete obrátit na tel.: 736 114 542.

CVČ Jabloňka,
Kroftova 64, Brno-Žabovřesky, tel. 549 216 248 (604 932 340) nabízí:
Keramika pro děti i dospělé – po-st (dle domluvy),
Výtvarný kurz pro děti – po 16-17.30, út 13.30-15.00,
Výtvarný kurz pro dospělé – st 17.30-20.30, pá 17.30-20.00,
Mateřídouška – tvoření pro maminky 1x za měsíc – po 18.00-21.00,

Sluníčko – maminky a děti – út 15.00-16.00,
Medvídek – maminky a děti – čt 16.00-17.00,
SQUARE DANCE čt 19.00-21.00,
Flétna čt 13.00-18.00,
Kytička – přírodovědný – út 16.00-17.00, čt 15.00-16.00.
Další nabídka na www.ddm.helceletova.cz.

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

Zápis do kroužků
Po prázdninách plných táborů začínáme opět naše pravidelné aktivity. Zápis do kroužků bude 12.9. od 14.00 hodin.
Věříme, že se nám podaří uspokojit co nejvíce zájemců. Také způsob zápisu se snažíme vylepšovat. Zápis je stejně jako
loni rozdělen. Do většiny kroužků - kromě hudebních a Klubu maminek - se registrují členové od 12.9. Hudební kroužky
mají zápis od 26.9. a Klub maminek v týdnu od 3. do 7. října.
Od 5.9. by měl existovat kompletní seznam kroužků. Bude zveřejněn ve středisku a na našich webových stránkách:
www.brno.sdb.cz
Kromě pravidelných aktivit se děti a mládež mohou i letos těšit na několik novinek ve středisku. Díky spolupráci s
Koordinačním centrem prevence kriminality v městě Brně v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni se nám
podařilo dovybavit naši posilovnu o nová zařízení. Budeme pokračovat ve čtvrtečních hrách pro školní děti: čtvrtek-krtek, v
pátečních klubech pro mládež, ve výletech, turnajích a zajímavých příležitostných akcích.
Naše středisko slaví v těchto dnech 10. výročí své existence. Chceme poděkovat všem, kdo s námi sympatizují, kdo
nás podporují a pomáhají nám. Nejlepší oslavou ať je kvalitní práce a nabídka pro děti a mládež. Toto naše výročí
oslavíme také vystoupením italského kouzelníka MAGO SALES, který nás okouzlí 2. října odpoledne.
Za Salesiánské středisko Martin Hobza
Provoz střediska v září:
1.-9.9.
3.9.
12.9.
13.9.
18.9.
19.9.
24.9.
26.9.
28.9.

středisko otevřeno v pracovní dny od 15.00 do 20.00
úvodní setkání všech spolupracovníků
ZÁPIS DO KROUŽKŮ od 14.00 (kromě hudebních a Klubu maminek)
začínají dopolední aktivity Klubu maminek
otvírací doba střediska pondělí – pátek a neděle od 14.00 do 19.00
v 15. 30 představení divadla Bedruňka Rozum a Štěstí
začátek kroužků (kromě hudebních)
zahajovací turnaj ve volejbale
zápis do hudebních kroužků od 14.00
středisko zavřeno – výlet animátorů a pracovníků střediska

Říjen:
1.10.
2.10.

turnaj ve fotbale Magone Cup
kouzelnické vystoupení MAGO SALES

Collegium pro vita creante, o.s.
Vrázova 17 b, 616 00 Brno
tel.: 736 259 701
zve děti, mladé lidi i dospělé na své programy v novém školním roce 2005/2006.
I. Hudební kluby
Pidipištík – Hudební přípravka určená pro děti od 4 let - malá flétna
Píšťalky – Hudební klub pro děti od 5 let hra na flétničku, zpívání a rytmizování
Minipištík – Klub pro začínající hudebníky od 7 let se základy souborové hry, zpěvu
Notičky – Hudební klub pro kluky a holky od 9 do 11 let
Hudbíci – Hudební klub (věnující se nejen hudbě) pro holky a kluky od 11 let
Fouklata – Nejen hudební klub pro mladé lidi ve věku 13 – 16 let, který se zabývá studiem hudby středověké, renesanční a
raně barokní
Písklata – hudební klub pro mladé lidi – práce na jednotlivých hudebních projektech (od 15 let)
II. Taneční kluby (výrazový tanec)
Sedmikrásky – taneční klub nejmenších dětiček (od 4 let)
Pampelišky – Taneční klub holčiček (6 až 8 let), které se tanci již dva až tři roky věnují
Větřice – Taneční klub děvčat (9 až 10 let).Výrazový tanec, taneční hry, improvizace
Křepčice – Největší tanečnice (11 až 13 let).
III. Výtvarné a rukodělné kluby
Hrájo – výtvarný a tvořivý klub pro děti od 5 do 7 let
Pestřenka – výtvarný klub s pestrou náplní (různé výtvarné techniky, hry) pro děti od 6 do 9 let
Barvík – výtvarný klub zaměřený na kresbu pro děti od 11 let
Textýlek – rukodělné tvoření pro dívky od 9 let (háčkování, náramky, batika, korálky…)
Modelář – v jednání
Informace: MARIE PAVONIČOVÁ (tel. 736 259 701)
IV. Jazykové kluby
Angličtina – jazykový klub pro mladší školáky
V. Individuální nástrojová výuka – flétna, klavír
Informace: MARTINA KOMÍNKOVÁ (tel. 724 031 306)
VI. Nabídka pro dospělé
Jóga – večerní cvičení pro zdraví
Informace: ELIŠKA ŠKVAŘILOVÁ (tel. 541 222 762)
Zápis do jednotlivých klubů: 1. a 2. září od 15 do 18 h na Vrázově 17 b, Brno nebo telefonicky již během prázdnin.
Uvedené časy jsou orientační, po domluvě zájemců o daný klub je možná změna.
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ ČINNOSTI: 5. ZÁŘÍ 2005.

Zapojte se do ankety „brněnský Strom roku 2005“
a připomeňte tím jak vám záleží na kvalitě okolí vašeho bydliště!
V letošním roce Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení v Brně opět naváže
na úspěšné pořádání anket Strom roku 2000, 2001 a 2002. Myšlenka pořádání anket
vznikla proto, aby občané v Brně měli možnost projevit svou lásku a obdiv ke stromům a současně přispěli svým hlasem k
propagaci významu zeleně pro zdravý život obyvatel Brna a ukázali tak odpovědným činitelům města, že jim není lhostejný
vzhled jejich okolí.
Podstatou a cílem ankety je podpora občanského sebevědomí a účasti na věcech
veřejných. Anketě věnují pozornost i brněnští zastupitelé, kteří rozhodují o tom, kolik peněz
z rozpočtu město Brno na péči o zeleň věnuje a také zainteresovaní úředníci rozhodující o bytí a nebytí stromů ve městě.
Strom je pro člověka živým partnerem - odměňte jej a navrhněte ten, který je právě pro Vás tím brněnským Stromem
roku 2005.
Těšíme se na Vaše návrhy, které budeme průběžně shromažďovat od srpna do 10.října.
Způsoby podávání návrhů na ocenění stromů :
písemně – ČSOP Regionální sdružení v Brně, Panská 9, 602 00 Brno
emailem - rscsop.brno@ecn.cz
osobně – v Ekologické poradně Veronica v Brně, Panská 9.
Návrh by měl obsahovat popis obsahující alespoň druh, přibližné stáří a výšku stromu, obvod ve 130 cm nad zemí,

lokalitu, kde strom roste, event. fotografii, kresbu, příběh, který se ke
stromu váže, Váš osobní vztah k němu. Dále jméno a příjmení
navrhovatele, adresu nebo jiný kontakt ( telefon, e-mail ) sloužící
výhradně pro účely vzájemné komunikace.
Do hodnocení bude zařazen strom, který roste na území města
Brna na veřejném i soukromém
prostranství. Nejkrásnější strom Brna roku 2005 vybere z došlých
návrhů Rada ČSOP RS v Brně. Vyhlášení brněnského Stromu roku
2005 proběhne v rámci oslav Dne stromů 20.října 2005 od 15 h u
oceněného stromu.
Součástí slavnostního vyhlášení bude výstava Strom roku 20002003 a výstava fotografií
navržených stromů v roce 2005, soutěže pro děti a hravé dospělé o
věcné ceny.
Český svaz ochránců přírody poté navrhne optimální způsob péče
a ochrany oceněného stromu a v případě, že strom bude splňovat kritéria pro vyhlášení za Památný strom, bude ČSOP
iniciovat toto vyhlášení.
O průběhu akce bude veřejnost informována na našich www.csopbrno.cz
Těšíme se na Vaše návrhy.
Za Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení v
Brně Alena Rokosová

Beseda brněnská v Dijonu
Brněnský filharmonický sbor - Beseda brněnská se sídlem v Brně-Žabovřeskách navázal na svůj úspěšný loňský
pobyt a koncertní vystoupení v Budapešti a Diósdu. Začátkem července navštívil francouzské město Dijon - centrum
Burgundska. Na pozvání tamní soukromé hudební školy Métrise St. Bénigne vystoupil pod vedením Petra Koláře na
zahajovacím koncertu dijonského letního hudebního festivalu Estivade 2005 v historickém Dóžecím paláci s duchovními i
profánními skladbami českých i cizích autorů (Černohorský, Janáček, Martinů, Verdi, Bruckner, Zavadskij a další).
Náš sbor se představil i při bohoslužbě v dijonském chrámu sv. Michala a poté pokračoval ve svém turné koncertem v
Echenonu - družební obci Velkých Pavlovic, ve středověké katedrále ve Vézelay a turné ukončil koncertem v místní části
Dijonu - Fontaines de Dijon.
Dostalo se nám velké cti - členové sboru byli přijati na radnici zástupcem primátora města Dijon. Náš pobyt nebyl
však naplněn jen oficialitami a zpíváním. Navštívili jsme mnohé historické či turistické pamětihodnosti kraje, např. hospic a
vinný sklep v Beaune s ochutnávkou vynikajícího burgundského, za doprovodu průvodce jsme se prošli historickým
centrem Dijonu apod. Těšíme se, že v příštích letech nám sbor hudební školy Métrise návštěvu oplatí.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali Městské části Brno-Žabovřesky za finanční podporu, která přispěla ke
zdárnému absolvování celého turné a umožnila nám na oplátku šířit dobré jméno naší městské části ve Francii.
Ing. Josef Kuča, CSc., předseda
sboru

Sbírka pro Charitu
Seznam věcí, které můžete přinést do sbírky organizované Charitou Brno:
- ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, děti i dospělé
- 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 !!!

- ŠKOLNÍ POTŘEBY: tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky, čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky, penály,
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
Termíny sběrů pro Charitu Brno:
23. a 24. září 2005
21. a 22. října 2005
18. a 19. listopadu 2005
9. a 10. prosince 2005
pátek od 12 - 17 hod., sobota od 9 - 12 hod.
Věci pro Charitu sbíráme do vagonu vedle nástupiště č. 5
u hlavního nádraží ČD, zastávka Nové sady tramvají č. 1, 2, 4, 8, 12 a 13. Prosíme všechny, kteří chtějí přispět, aby věci
přinesli svázané do balíků nebo v pytlích či krabicích.
!!! 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.

Ekologická poradna Veronica
- Zelený telefon města Brna
upozorňuje na bohatou škálu akcí pořádaných v měsíci září. Za zmínku stojí např. Evropská noc pro netopýry u
Sloupsko-šošůvských jeskyní dne 10. září, Jableční slavnost v Hostětíně dne 25. září s ochutnávkou jablek ve všech
jeho podobách či Biojarmark na Zelném trhu v Brně dne 30.září spojený s prodejní prezentací ekologických zemědělců
z Jižní Moravy i Slovenska.
Přehled všech zářijových akcí je zveřejněn na www.veronica.cz

Brněnské dny pro zdraví
V rámci projektu Brno-Zdravé město se ve dnech 25. září - 2. října 2005 uskuteční již 11. ročník Brněnských dnů pro
zdraví. Mimořádná nabídka 60 akcí pro zdraví bude zahrnovat aktivity zaměřené na pohyb, zdravou výživu, outdoor,
relaxační techniky, bioprodukty, zvládání stresu, vyšetření zdravotního stavu, poradenství o civilizačních onemocněních,
hry a soutěže pro děti. Přehled akcí najdete na www.zdravemesto.brno.cz
Mgr. Ivana Draholová
vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé
město

Kancelář Brno-Zdravé město se spolu s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně podílí na akci
organizované Přírodovědnou stanicí Kamenáčky a hlavním pracovištěm DDM Junior:
Přírodovědné stezce pro zdraví
v sobotu 24. září 2005 od 9.00 do 16.00 hodin v areálu Arboreta Menddelovy zemědělské a lesnické univerzity. Bližší
informace na www.junior.cz nebo na tel.: 775 739 993 - Vladimíra Nepeřilová.

Seniorklub informuje
Motto: „Žít zítra, to je už pozdě, žij raději dnes“
Ve čtvrtek 1. září v 9.30 hodin nás Dr. Bohumila Vlachová seznámí s činností velkých brněnských knihoven a jejich
službami, které můžeme využívat.
Ve čtvrtek 15. září v 9.30 hodin si sdělíme své zážitky z letní dovolené a nezapomeneme si i zazpívat.
Vstup je volný pro všechny, kteří se chtějí poučit, pobavit a navázat nová přátelství se svými vstevníky. Scházíme se
v kulturním domě Rubín na Makovského náměstí (trolejbusové linky 34 a 36).
za výbor Seniorklubu
Jana Hrůzová

ZOO Brno v září
www.zoobrno.cz
Zdravíme tě, školo!
10. 9. 2005
Kulturní a soutěžní program v areálu zoologické zahrady k zahájení nového školního roku. Akce se zúčastní i DENTIBUS.
Dentibus je pojízdná zubní ordinace, která ktetá na přelomu srpna a září navštíví šest českých ZOOo a spojí tak příjemné
a oddychové prostředí se zajímavým a naučným programem. V prostorách ZOO bude hosteska dětem rozdávat
pohádkovou kartičku “Terezčiny veselé zoubky“. Na pohádkové kartičce rodiče naleznou pozvánku na právě probíhající
akci a nákres chrupu, kam při vyšetření v Dentibusu je zaznamenán aktuální stav chrupu dítěte. Děti si vyslechnou
povídání pro děti o správné péči o zuby - vše atraktivní formou pro děti - a stateční dobrovolníci, kteří postoupí vyšetření v
Dentibusu dostanou plyšovou odměnu.
Časové údaje a program bude na www.zoobrno.cz, odkaz Co se děje v ZOO Brno.
Od září opět nabízíme výukové programy v ZOO Brno.
Nabídka programů na www.zoobrno.cz, odkaz Výukové programy.

Hudební škola Yamaha
Vám v Žabovřeskách nabízí učební programy pro celou rodinu (od čtyřměsíčních nemluvňat až po seniory!):
- Hrátky s robátky
- První krůčky k hudbě
- Rytmické krůčky
- Kytara
- Zobcová flétna sopránová a altová
- Populární zpěv
- Elektrická kytara

Zveme Vás na Den otevřených dveří 9. září v 16 hodin (Klasické a španělské
gymnázium Plovdivská 8).
Kontakt: 603 943 213 nebo 544 213 306
polakova@yamahaskola.cz
www.yamahaskola.cz

Knihovna Jiřího Mahena novým prvňáčkům
Vážení rodiče,
půjdou Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
Co připravujeme:
- v průběhu září registrace zdarma pro prvňáčky na všech provozech Knihovny Jiřího Mahena v Brně
- ve čtvrtek 8. září 2005 od 13 do 18 slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
s bohatým programem v ústřední knihovně na Kobližné 4, v Mahenově památníku a na pobočkách Bystrc - Vondrákova,
Líšeň – Jírova a Pohankova, Bohunice - Lány, Kohoutovice - Libušina tř., Královo Pole - Palackého, Starý Lískovec Kurská, Lesná - Haškova
- do konce roku 2005 akce na podporu dětského čtenářství v ústřední knihovně i na pobočkách malování na chodníku,
přednášky pro rodiče, výtvarné soutěže, výstavy...
Aktuální program na www.kjm.cz

SK Brno-Žabovřesky
Horákova 7, 616 00 Brno
Basketbalový oddíl přijímá chlapce ročník narození 1993 a mladší do družstev minižáků. Všechny zájemce zveme do
sportovní haly Rosnička, ul.Horákova 7 v Brně Žabovřeskách ve čtvrtek 1.9.2005 v 16.00 hod a dále pak v termínech
našich tréninků:
Pondělí od 15.00 do 16.00 hod
Úterý
od 15.00 do 16.00 hod
Pátek
od 16.00 do 17.30 hod
Bližší informace : Ing.Petr Hájek, tel.č. 603823980.

Brněnský extraligový volejbalový klub
zve všechny zájemce z řad chlapců narozených 1992 a mladších do svých přípravek v novém školním roce 2005/2006.
Více informací získáte u trenérů jednotlivých přípravek:
Přípravka I (ročník 1992 – 1993) – Aleš Ondrák,
tel.: 603 923 572, e-mail: ondrak@fsps.muni.cz
Přípravka II (ročník 1994 – 1995) – Radek Komínek,
tel.: 721 510 336, e-mail: radek.kominek@gmail.com
Přípravka III (ročník 1996-1997) – Zdeněk Václavík,
tel.: 547 355 369
Tréninky se konají v ZŠ Úvoz 55.

Kino Lucerna
1. 9. - 7. 9.
čt-ne

18.15

Příběhy obyčejného šílenství

ČR – komedie

čt-ne

20.30

Tlumočnice

USA – drama

po-st

17.45

RAY

USA – životop./hudební (Oscar za
hl.roli)

po-st

20.30

Občanská výchova

Něm. – tragikomedie

čt-ne

18.30

Sluneční stát

út+st
denně

18.30
20.30

Sluneční stát
Sin City – město hříchu

ČR – komedie (ZLATÝ LEDŇÁČEK
nejlepší český film 2004/05)
ČR – komedie
USA – thriller

Věčný svit neposkvrněné mysli
Hotel Rwanda
Mr.&Mrs. Smith
Mr.&Mrs. Smith
Kouzelný kolotoč
Kouzelný kolotoč

USA – romance
USA – válečný/drama
USA – akční komedie
USA – akční komedie
VB,český d. – pro děti
VB,český d. – pro děti

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Pád Třetí říše
Cesta kolem světa za 80 dn
Karlík a továrna na čokoládu
Karlík a továrna na čokoládu
Ostrov

USA – drama
Něm. – válečný/drama
USA,český dab.
USA,český dab.
USA,český dab.
USA – sci-fi

8. 9.- 14. 9.

15. 9. - 21. 9.
čt-ne
po-st
denně
so,ne
pá
so+ne

18.15
18.00
20.30
15.45
16.30
14.00

22. 9. - 28. 9.
čt-ne
čt-ne
so+ne
po-st
po-st
po-st

17.45
20.30
15.30
16.00
18.15
20.30

29. 9.- 5. 10.
čt+pá
so+ne
čt-ne
čt-ne
so-po
po-st

16.30
14.15
18.15
20.30
16.00
18.00

Valiant
Valiant
Pád do ticha
Oldboy
Román pro ženy
Proti zdi

VB,český dab. – pro děti
VB,český dab. – pro děti
VB - drama z velehor
J.Korea – thriller
ČR – romant.komedie
Něm. – drama

po-st

20.30

Noční hlídka

Rusko – sci-fi/thriller

Program kulturního domu Rubín,
Makovského nám. 3, Brno - Žabovřesky
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@zabovresky.cz
připravuje:
Po letní pauze zahajuje kulturní dům Rubín v Brně - Žabovřeskách další sezónu. Kulturní akce do konce roku 2005,
na které se můžete těšit, uvádíme v kompletním přehledu. My se zase budeme těšit na Vás, naše publikum a na společná
setkání s kulturou.
Předprodej vstupenek: KD Rubín, BKC(KIC)-Běhounská, Dům pánů z Lipé, Wolf Music-Dvořákova, Indies-Kobližná,
Kudrna. Velký Špalíček-1.patro
Od října:
Tančírna - hraje Velký taneční orchestr MR. SWING
Pravidelně každé úterý, začátek od 17.30 do 21.30 hod. Vstupné 45,- Kč
Každé 1. úterý v měsíci Vám předvedou ukázky tanců Petr Kováč a Šárka Štěpánová.
Začátky programů jsou vždy v 19.30 hod., pokud není uvedeno jinak.

13. 10. 2005
3. 11. 2005
10. 11. 2005
11. 11. 2005
24. 11. 2005
25. 11. 2005
26. 11. 2005
2. 12. 2005
4. 12. 2005
8. 12. 2005
27. 12. 2005

Súpis dravcov - RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
Trochu smutná komedie o hledání dobrého člověka.
Hrají: M. Štepka, C. Kassal, M. Caban, S. Norisová, L. Barilíková a další.
BUTY
Tichá parta a Radek Pastrňák
HALINA PAWLOWSKÁ
One Woman Show aneb Halina Vás baví
Úspěšná autorka, novinářka, filmová a televizní scénáristka a tvůrkyně pořadu Banánové rybičky.
61. COUNTRY OPERA
Taneční pořad Waldemara Plcha
JUMPING DRUMS - Crash
Mimořádná bubnová show skupiny Ivo Batouška.
50 bubnů a percussí - celovečerní koncert „Crash“.
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
KASKABÁL
Hrají Noví Kaskadéři a spousta hostů.
JOŽKA ČERNÝ s cimbálovou muzikou
Mikulášská besídka (zač. v odpoledních hod.)
PETER NAGY se skupinou INDIGO
Předsilvestr v Rubínu

Změna programu vyhrazena.

Vlastivědný klub Petra Bezruče
19. 9.
26. 9.

Čína Ing. Šťepán Novák
Dunajská delta - Rumunsko Ing. Michael Pálka

Zdařilý panoramatický pohled od kostela sv. Augustina na vrchol Kraví Hory s hvězdárnou nám poslal
pan Ing. Milan Levardi. Redakce děkuje.

