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Velký městský okruh - jedno z frekventovaných témat. Foto Petr Suchý

"Toužím vykonat velký a vznešený úkol, ale mou hlavní povinností je vykonávat malé úkoly jako by byly velké a vznešené."
Helen Kellerová (1880-1968)

Vážení spoluobčané,
v Městské části Brno-Žabovřesky si občané nestěžují. To by byl skutečně velice pěkný úvod a mohlo by to tak i
dokonce vypadat z pohledu účastníků setkání našich občanů s primátorem města Brna dr.Richardem Svobodou v květnu
tohoto roku v KD-Rubín (pozvánka byla uvedena v našem ŽZ).
Nesmírně si však vážím i té skutečnosti, že těch opravdu závažných stížností není mnoho. V obecné rovině bych
proto rád nastínil témata, která jsou nejvíce frekventovaná a objevují se, ať už v jakékoliv formě (písemné, ústní, e-mail),
na naší radnici.
1.téma ... dětská hřiště a jejich hlučnost
2.téma ... Velký městský okruh, obava z nadměrného hluku
3.téma ... hluk z podnikatelské činnosti, převážně provoz restaurací a zahrádek
4.téma ... zimní údržba, úklid zeleně
5.téma ... nadměrný hluk při pořádání kulturních akcí
6.téma ... vandalismus
Jak je zřejmé z prostého výčtu, nejčastější bolestí je hluk. Hluk v jakékoliv formě či podobě. Proto při práci na naší
radnici velice bedlivě sledujeme činnost jednotlivých odborů, které mohou účinně regulovat právě tento nepříjemný jev.
Téměř žádné stavební povolení se téměř neobejde bez odborného posouzení ze strany Krajské hygienické stanice. Také
během zkušebního provozu se pečlivě vyhodnocují stanovená kritéria a požadavky na hygienickou normu. Přesto lze však
připustit, že v konečném efektu nemusí být občan zcela spokojen. Velkým a citlivým faktorem je v tomto případě
subjektivní hledisko každého z nás při posuzování tohoto jevu. Práh citlivosti může být různě posunut a ovlivněn mnohými
skutečnostmi. Svoji roli sehrává věk, zdravotní stav, jistá náladovost a možná antipatie ve vztahu ke zdroji hluku. Je
zbytečné uvádět příklady ze života, známe jich každý dost. Důležité je však vědět, jak postupovat při možném řešení
takové situace. Lidé mohou na velký hluk podat stížnost u Krajské hygienické stanice nebo u příslušného stavebního
úřadu. Hygienická stanice se může zabývat změřením této hlučnosti a vykonat státní zdravotní dozor. Stavební úřad může
na základě státního stavebního dohledu též odborně zhodnotit veškeré skutečnosti. Největší efektivity je však dosaženo při
společném úsilí obou těchto úřadu. V neposlední řadě jsou tu však i samosprávné složky (starosta a místostarostové),
které jsou schopny řešení problému přenést do občanské roviny.
Stejně jako při řešení jakéhokoliv problému i zde platí především vzájemná ohleduplnost a tolerance. Žijeme ve

městě, živoucím organismu, a to přináší s sebou i jistá omezení. Na jednu stranu je zde fungující doprava, která nás sveze
v jakoukoliv dobu, ale i hluk, který s sebou přináší. Máme zajištěn komfort služeb, ale současně i "komfort" hlučnosti. Děti
mají zajištěno prostředí pro své hry ale u domů, kde by lidé chtěli v klidu a nerušeni odpočívat. Shodujeme se na tom, že
dětské hřiště je důležité. Jedním dechem však dodáváme "ale ne pod mým oknem".
Závěrem mi dovolte vyslovit alespoň trochu naděje, že při troše dobré vůle se nám nakonec podaří i tuto nesnáz
překonat.
Váš starosta

Dobrá zpráva pro milovníky internetu
Naše městská část v rámci programu rozšíření provozu datových technologií zřizuje k 1.říjnu 2005 bezplatné veřejné
internetové pracoviště na naší radnici, na adrese Horova 28. Pracoviště je situováno v přízemí, těsně u hlavního vchodu. V
činnosti budou tři počítače se zapojením na tiskárnu. Současně s tímto pracovištěm zahájí svoji činnost vysílač WI FI
(wireless Fidelity - bezdrátové sítě), který pokryje signálem bezdrátové technologie nejbližší okolí radnice. Tato technologie
je nejvíce využívána v USA jako velmi operativní a mobilní způsob komunikace.
Myšlenka veřejné širokopásmové sítě WIFI je poslední dobou častým tématem internetových diskusí i v České
republice a velkou nadějí v souvislosti s ukončením telekomunikačního monopolu velkých firem. Naděje o to reálnější, že
se nezávislé WIFI sítě rozjíždějí i v mnoha větších městech České republiky. A v těchto nových komunitách vzniká prostor
pro mnoho tvůrčích aktivit. Ve spolupráci s provozovatelem sousedního restauračního zařízení hotelu Kozák budou mít
možnost vlastníci přenosného note booku nebo kapesního počítače možnost kvalitního připojení do sítě internetu.
Pracoviště:
- 3 běžná PC s OS Linux s přístupem na webové stránky (pouze - nemožnost např. ukládání souborů)
- provoz od 8,00 - 18,00 hod. v pracovní dnech
- přístup zdarma po složení garance 200,-Kč (pro případ újmy na vybavení)
- běžná doba na jednoho klienta - 30 min.
- možnost tisku, tiskárna na vrátnici (3,- Kč za započatou A4)
- samostatná práce (bez odborné pomoci)
- kamerový dohled ostrahy
- zákaz kouření, konzumace jídel a nápojů
- dodržování obecně etických norem a platných předpisů
- zákaz manipulace s vybavením místnosti (nábytek a technika)
Okolí budovy:
- pokrytí sítí WIFI v rozsahu od zastávky MHD s lavičkami (snad) po zahrádku a přilehlou budovu restaurace hotelu Kozák
- použití výhradně vlastní techniky (notebook s WIFI kartou)
- časově i z hlediska služeb neomezený provoz
- úplně zdarma
Mgr. Aleš Kvapil, starosta

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Informace z 60. mimořádného jednání Rady MČŽ
konaného dne 10. 8. 2005
Rada:
- schválila zadávací dokumentaci - textovou část na veřejnou zakázku regenerace panelového sídliště, II. etapa vč. příloh
dle návrhu společnosti S.Invest CZ s.r.o. ze dne 4.8.2005 s tím, že kriteria bodu 10.1 se schvalují takto:
1. kriterium: celková výše nabídlové ceny vč. DPH 50%
2. kritérium: lhůta realizace 30 %
3. kritérium: délka záruční doby 20 %
a schválila text smlouvy o dílo včetně příloh s budoucím zhotovitelem dle návrhu společnosti S-Invest CZ s.r.o. ze dne
4.8.2005 a komisi pro otevírání obálek a výběr zhotovitele

- schválila nabídku sdružení Kejduš-Urbášek na výkon technického dozoru investora na akci “Bytový dům Minská 36“
Informace z 61. jednání Rady MČŽ
konaného dne 7. září 2005
Rada:
- vzala na vědomí zápis společnosti Bytasen, spol. s r.o. ze dne 17.8.2005 ve věci nefunkčnosti vodoměru TUV v domě
Mozolky 55
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 5138/2, ost. plocha o vým. 272 m2 (část) a p.č. 5138/3, ost. plocha o vým. 47 m2
(část)při ulici Veslařská z úrovně MMB
- souhlasila s pronájmem části pozemku p.č. 644/1, ost. plocha, z úrovně MMB
- souhlasila s ohledem na ust. § 5b nájemní smlouvy s převedením práva bydlení a práv a povinností spojených s
užíváním bytu č. 24, Voroněžská 18
- souhlasila s výměnou bytu č. 13, Vychodilova 6 a bytu č. 3, Purkyňova 94
- souhlasila s výměnou bytu č. 15, Tábor 32d a byzu č. 9, Botanická 65
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 8, Zborovská 2 na dobu neurčitou
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1, Kounicova 75 na dobu neurčitou
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 2, Chládkova 20
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 4, Pod Kaštany 11
- schválila výši nájemného u nově budovaných bytů v nástavbě domu Gabriely Preissové 3
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 13, Pod Kaštany 13 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 52, Voroněžská 9 na dobu určitou
- jako zhotovitele generální opravy výtahů v domě Vychodilova 12 vybrala firmu VÝTAHY-Slavík, s.r.o. za částku 702.450,Kč vč. DPH
- v souladu s rozhodnutím komise pro otevírání obálek a výběr zhotovitele vybrala zájemce, kteří budou vyzváni k podání
nabídky na veřejnou zakázku - regeneraci bytového panelového domu Vychodilova 13
- na základě předložených nabídek vybrala jako zhotovitele demolice 5 garáží ve dvorním traktu objektu Minská 36 firmu
MORAVOSTAV, a.s. za částku 596.657,- Kč
- souhlasila s dohodou o výměně bytu č. 36, Vychodilova 12 a bytu č. 12, Běloruská 14
- vzala na vědomí prodej automobilu Renault Trafic z odboru pečovatelská služba MČ Brno-Žabovřesky za cenu obvyklou
podle § 39, odst. 2, zák. 128/2000 o obcích prostřednictvím autobazaru nebo protiúčtem
- schválila zakoupení automobilu Renault Trafic typ 19 DCiL 1A1 za cenu 458.626,- vč. DPH pro odbor Pečovatelská
služba Žabovřesky
- souhlasila s 50% slevou z ceny pronájmu na akci centra volného času 28.9.2005, t.j. 500,- Kč/1 hod
- souhlasila s ceníkem pronájmů prostro v KDubín platným od 1.10.2005
- schválila předložený návrh náplně práce budoucího kronikáře MČŽ a s podmínkami uzavření Smlouvy o dílo
- vzala na vědomí informace o provozu mobilního kluziště za sezónu 2004/2005 a harmonogram příprav na sezónu
2005/2006
XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
konané dne 25. srpna 2005
Zastupitelstvo:
1. Ve věci petice občanů přerušilo diskusi a bod odkládá vzhledem k závažnosti thoto tématu a skutečnosti, že za petiční
výbor není nikdo přítomen. Bod bude opět zařazen na projednání v nejbližším termínu zasedání ZMČŽ dne
27.10.2005.
2. Souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 6133 dle GP č. 1600-21/2005 firmě Fuertes Development, spol. s t.o. za účelem
výstavby multifinkčního centra při ulici Přívrat s podzemními parkovacími stáními pod a před budovou z úrovně MO
MMB.
3. Souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 2903 o vým. 279 m2, zahrada při ul. Matzenauerova z úrovně MMB.
4. Souhlasilo se směnou pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna, p.č. 286/9,10, částí pozemků p.č. 372/2,3,
pozemku p.č. 285/100, části pozemku p.č. 285/1 za část pozemku p.č. 286/1 ve vlastnictví TJ Sokol Brno-Žabovřesky
na základě geodetického zaměření oplocení
5. Souhlasilo s postoupením pohledávky dle § 524 o.z. ve výši 189.651,- Kč novému nájemci uvolněného bytu č. 22, Pod
Kaštany 24.
6. Souhlasila s předloženým návrhem novelizace podmínek pronájmu obecních bytů s tím, aby v pravidlech bylo přesně
určeno, čím cizinec prokáže opodstatněnost své žádosti o pronájem obecního bytu a legálnost pobytu na našem území.
7. Schválilo úpravu rozpočtu č. 4/2005 - zvýšení rozpočtu v částri příjmové i výdajové o částku 10.753 tis. Kč
8. Schválilo plnění rozpočtu za I. pololetí 2005 vč. bytového hodpodářství.
9. Schválilo financování rekonstrukce a modernizace ZŠ a ŠK nám. Svornosti v hodnotě 23,961.810,- Kč následovně:

rok 2005 - 4,000.000,- Kč z rozpočtu 2005
- 9,750.000,- Kč státní dotace 2005
- 8,837.000,- Kč dotace MMB 2005
rok 2006 - 2,000.000,- Kč z rozpočtu 2006
10. Schválilo návrh pro rozhodnutí valné hromady .A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. o rozdělení HV za rok 2004.
(Q)

XIX. zasedání Zastupitelstva MČŽ
se uskuteční dne 27. října 2005
v 15.30 hodin v sále KD Rubín

Upřesnění informací v TV Nova k platnosti občanských průkazů vydaných po 1. lednu
2005
Občanské průkazy vydané od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 jsou platné a není důvod pro jejich výměnu. Přestože
mají chybný francouzský text (nesprávný sklon čárky na nad písmenem „e“), jsou notifikované, tzn. je možné je používat k
cestám do států Evropské unie.
Od 1. září 2005 byly uznané (notifikované) občanské průkazy s opraveným francouzským textem. Státní tiskárna
cenin však toto nerespektovala a vydávala občanské průkazy s chybným francouzským textem i po 1. září 2005 (cca 1
týden). Občanské průkazy vydané od 1. září 2005 je tedy nutné vyměnit. Z těchto občanských průkazů většina nebyla
dosud na úřady distribuována a převzalo je tedy minimální množství občanů.
JUDr. Zdeněk Němec
ředitel odboru správních činností
Ministerstva vnitra ČR

Provozní doba sběrného střediska odpadů Korejská
Před časem jsme chybně uvedli provozní dobu ve středisku odpadů na ulici Korejská rozdělenou na jarní a podzimní
období.
V tomto středisku je provozní doba po celý rok stejná, a to:
Úterý:
Středa
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00
9.00-12.00

14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
-red-

TEZA informuje: Nové ceny tepla od 1.10.2005
Společnost Tepelné zásobování Brno, a.s. /TEZA/ zvyšuje od 1.10.2005 ceny tepla.
Ceny z vlastních blokových plynových kotelen (PK) a z vlastních centrálních výměníkových stanic (VS) byly zvýšeny
pouze o nárůst ceny zemního plynu, resp. ceny nakupovaného tepla od Tepláren Brno a.s. od 1.10.2005 v souladu s
cenovým rozhodnutím ERÚ č.5/2005 ze dne 26. srpna 2005. Ostatní položky v kalkulaci ceny zůstávají nezměněny.
- vlastní blokové PK: Důvodem zvýšení ceny tepla z plynových kotelen je nárůst ceny zemního plynu k 1.10.2005, který
oznámil Energetický regulační úřad prostřednictvím médií. Cena zemního plynu nakupovaného do většiny vlastních

blokových PK se zvýší v kategorii velkoodběr o 22,2% ve srovnání s cenou platnou k 1.7.2005. V důsledku tohoto zvýšení
vzroste konečná cena tepla z vlastních blokových PK o 12,9%.
- vlastní centrální VS: Důvodem zvýšení cen tepla z výměníkových stanic je nárůst ceny nakupovaného tepla od
společnosti Teplárny Brno a.s., která vzroste od 1.10.2005 o 16,0%. Nárůst ceny nakupovaného tepla je rovněž způsoben
pouze zvýšením ceny energetického paliva – zemního plynu. V důsledku tohoto zvýšení vzroste konečná cena tepla z
vlastních centrálních VS o 13%.
- pronajaté zdroje: Ceny tepla z domovních plynových kotelen a z domovních výměníkových stanic, které TEZA provozuje
pro cizí vlastníky, byly vykalkulovány individuálně, na základě stejných principů, jako u zdrojů ve vlastnictví společnosti.
Ing. Vladimír Jandásek, generální ředitel

Informace o putovní výstavě „Totálně nasazeni – nucená práce pro Třetí říši.
60 let poté.“
4. – 16. 10. 2005
Místo konání výstavy: Křížová chodba (vstup z Dominikánské ulice)
Záštitu nad výstavou převzali: Jiří Paroubek, předseda vlády České republiky a Richard Svoboda, primátor
statutárního města Brna. Zahájení výstavy se zúčastní i zástupkyně města Stuttgartu - náměstkyně starosty paní Gabriele
Müller - Trimbusch
Výstavu pořádají: Česko-německý fond budoucnosti a Statutární město Brno
Partneři projektu: Národní archiv, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Živá paměť, o.p.s.
Charakteristika akce: Výstava nazvaná „Totálně nasazeni – Nucená práce pro třetí říši. 60 let poté“ navazuje na
výstavu "Museli pracovat pro Říši", která se loni uskutečnila v Národním archivu v Praze-Chodovci. Připravil ji kolektiv
autorů složený z pracovníků Národního archivu (NA), Ústavu soudobých dějin AV ČR a Česko-německého fondu
budoucnosti (ČNFB).
U příležitosti letošního 60. výročí skončení druhé světové války se rozhodl ČNFB představit výstavu v nové podobě formou putovní výstavy. Zahajovací část projektu se uskutečnila v Muzeu hlavního města Prahy, dále se pak výstava
postupně přesune do čtyř českých a moravských měst. V Brně se bude konat v termínu 3.-16.10. 2005.
Cílem výstavy je přiblížit problematiku nuceného pracovního nasazení, které postihlo milióny lidí ze všech zemí
okupované Evropy. Výstava se též zaměří na téma odškodnění, na jehož zpracování se podíleli též němečtí odborníci, a
více prostoru bude věnováno rovněž problematice tzv. otrocké práce.
Autoři výstavy čerpali z fondů českých a zahraničních archivů, zvláště pak Národního archivu v Praze, Památníku
Terezín či Památníku Osvětim. Výstava přibližuje bohatství dokladů, jako jsou pracovní průkazy, knížky, fotografie,
dopisnice aj., které ČNFB v uplynulých čtyřech letech shromáždil v souvislosti s odškodňováním obětí nacismu. Autoři
zařadili do koncepce výstavy rovněž výběr ze vzpomínek a autentických dobových deníků, jež dosud nebyly
publikovány. Výstavu doplní i sestřih z dobových filmových týdeníků.
Brněnskou expozici putovní výstavy pořádá za finančního přispění partnerského města Stuttgartu: Magistrát města
Brna, Odbor sociální péče – oddělení spolupráce a rozvoje, JUDr. Jitka Tesařová, 54217 3732, tesarova.jitka@brno.cz
PR: Mgr. Magdaléna Černá, tel.: 608630386, magdalena.cerna@domovypotrebnych.cz
K expozici v Brně se chystá v současné době doprovodný program, např. diskuze s dobovými svědky pro základní
i střední školy apod. Podrobnější informace budou aktualizovány. Výstava vznikla za finančního přispění německého fondu
„Připomínka a budoucnost“ a partnerského města Stuttgartu.

Prvňáčci udatně bojovali s rytíři a ježibabám pomohli hledat ženicha
Jubilejní patnácté slavnostní vítání nových žabovřeských prvňáčků do školy se letos uskutečnilo ve čtvrtek 15. září v
KD Rubín. Tentokrát jsme program rozšířili o ukázky rytířských turnajů. Slavnostní odpoledne zahájili Rytíři země
moravské Několik soubojů se středověkými rytíři úspěšně svedli i naši prvňáčci - a zvítězili. Za odměnu a udatnost v boji
pak byli pasování na rytíře.
Po bojovém úvodu se závěrečným pliváním ohňů pak slavnostní odpoledne pokračovalo tradičně - veselou pohádkou
v provedení divadla Malé(h)ry Daniely a Nikoly Zbytovských a Báry Seidlové. Ani tato část slavnostního odpoledne
nenechala prvňáčky v klidu. Aktivně vstupovali do hry se zlobivými ježibabami.
Součástí slavnostního odpoledne bylo tradičně předání pamětních listů, se jménem a fotografií každého prvňáčka,
které mu bude po celý život připomínat zahájení školní docházky v Žabovřeskách.

Nejen prvňáčkům, ale i všem ostatních žákům a studentům našich žabovřeských škol přejeme hodně úspěchů v
tomto školním roce.
Iveta Fišerová

Foto Petr Suchý

Z minulosti hostinských podniků v Žabovřeskách - I.
Co by to bylo za společenský život, kdyby (nejen) v Žabovřeskách nebylo pohostinských lokálů!
Odjakživa byly místem zábavy a relaxace, v jejich zdech se rodily všemožné plány, dojednávaly obchody i padala
osudová rozhodnutí. A pro mnohé štamgasty se doslova staly druhým domovem. To je dost důvodů, aby jejich minulost
nebyla zapomenuta, ale zaznamenána do mapy historie naší městské části. Začněme třeba legendární Ambrou.
Dnešní vinárna na rohu Královy a Nárožní ulice bývala ještě na počátku 19. století tzv. Vyškovskou pivnicí. Její majitel
se prý ze zoufalství své prohry v kartách oběsil. Dům s hospodou vybavenou kulečníkovým stolem pak koupil brněnský
němec Jozef Valitza. V roce 1937 hospodu pronajal Eduardu Kašíkovi a ten se rozhodl, že její interiér zvelebí v moderním
stylu. Tento úkol svěřil jednomu ze svých pravidelných hostů, architektu Bauerovi. Další štamgast, akademický malíř
Dostál se podepsal pod nástěnným sgrafitem dvou žínek, na jejichž vnady ještě před patnácti lety vzhlíželi hosté v zadní
části restaurace. Tímto „dílem“ a několika portréty manželky pana vrchního Kašíka i jej samého splácel mistr své vypité
čtvrtky rakvického vína nebo pivní půllitry.
Mezi stálé hosty restaurace patřili i malíř Foltýn nebo jeho kolega Šíma. „Na jedno“ se tu s železnou pravidelností
zastavoval i žabovřeský poštmistr a podle vyprávění dával na posilněnou pít i koníkovi svého poštovního vozu. Před
hospodou odpočíval po své každodenní rozvážce i mlékařův oslík ze svatotomášského dvora. Každý pátek k večeru měl v
hostinci zadáno tzv. Páteční klub pánů. Skvělou večeří, jejíž program každý týden pan Kašík barevně vymaloval na
speciálním jídelním lístku, se zde začínalo dostaveníčko předních živnostníků Žabovřesk. Jen stůl za výkladem u vchodu
zůstal vždy rezervován tarokovým hráčům. Poklidný život restaurace zastínilo nacistické běsnění přímo naproti v dvoře
Kounicových kolejí. Novou stálou klientelou se stali řvoucí bachaři i členové popravčích čet, zapíjející zde vlastní svědomí.
Na česko-německé tabulce s otevírací dobou se objevil vzkaz Židům o zákazu vstupu.
Po válce byl dům s hospodou coby německý majetek konfiskován a přešel do rukou města. V roce 1955 pana Kašíka
vystřídal hostinský Salajka. Nad dveře do kuchyně, kde skvěle vládla paní Salajková, zavěsil vycpaného havrana, a od té
doby se jím stal i pro své štamgasty. Po sedmi letech se hospody na pár měsíců ujal jakýsi Olin, původní profesí kovář.
Úroveň podniku upadla. Pan Salajka, alias Havran odešel na stará kolena na výpomoc za svým předchůdcem panem
Kašíkem do starého dobrého Semilasa.
(Pokračování příště)
Zeno Čižmář
Pozn.
Děkuji panu panu Eduardu Kašíkovi, ml., který poskytl nejen své vzpomínky, ale ze svého rodinného alba také tyto
fotografie.

Manželé Kašíkovi před dnešní Ambrou v roce 1940. Paní Kašíková zemřela minulý rok ve věku 94 let.

Nový interiér restaurace v roce 1939

Paní Kašíková za výčepem - 1938

Žabovřeští umělci zazářili na Vysočině
V sobotu 16.7. t.r. patřily dvě z vysočinských výstavních síní malířům ze Žabovřesk. V Křižánkách se konala vernisáž
obrazů pana Vlado Buriana, odpoledne na Fryšavě představila svou tvorbu paní Helena Puchýřová - spolu s ukázkou
keramických prací Ladislavy Břečkové a dalších členů atelieru Puchýř.
Měla jsem tu čest se obou vernisáží zúčastnit a osobně sledovat úspěch obou žabovřeských umělců. Helena
Puchýřová i Vlado Burian se ve své tvorbě stále vracejí k tématu Vysočiny, kraje, který je jim důvěrně znám. Helena
Puchýřová je rodačka z Nového Města na Moravě a lásku k rodnému kraji i výtvarné nadání zdědila po svém otci,
akademickém malíři Bohumilu Puchýřovi. Na Vysočinu se stále vrací - chvíle volna tráví v rodinné chalupě a atelieru
zároveň na Rokytně.
Vlado Burianovi se Vysočina doslova stala druhým domovem. Od jara do podzimu žije a tvoří ve svém atelieru v
Rovečném a ve svých obrazech se vyznává z obdivu k tomuto kraji. Inspiraci však hledá i ve slovenské, především horské
krajině. Na výstavě proto byla zastoupena jeho nejen vysočinská, ale i tatranská tvorba. Malebné přírodní scenérie
Vysočiny pak se strmými svahy slovenského Kriváně a dalších vysokohorských témat vytvářely impozantní kontrast. Jak
sám říká, Slovensko je šťastnou hvězdou jeho života. Nejenže zde odstartoval svou profesní dráhu (působil v hotelnictví,
plné čtvrtstoletí řídil brněnský hotel International), poznal zde svou ženu, ale právě zde začal objevovat tajemství umění
krajinomalby.

Helena Puchýřová se od tématu vysočinské krajiny neodklonila - snad jen s výjimkou něžných obrázků s květinovým
zátiším. Zajímavou zvláštností této výstavy byla tvorba dalších členů rodinnného atelieru Puchýř, především “jadranské“
motivy.
Půvab vystavovaných obrazů Heleny Puchýřové ještě podtrhla umělecká recitace vynikajícího českého herce,
profesora AMU Radovana Lukavského, který spolu s dalšími hosty vernisář obrazů Heleny Puchýřové zahajoval.
Iveta Fišerová

Déšť medailí v Žabovřeskách
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla ŽZ jsme obdrželi neuvěřitelnou zprávu, že reprezentační družstvo žen České
republiky získalo titul mistryň Evropy v basketbalu. Jsme hrdi na to, že celou polovinu družstva, které po nadšeném výkonu
vyhrálo nervy drásající finálový zápas nad celkem Ruska, tvořila naše žabovřeská děvčata z mistrovského klubu
Gambrinus e-on Brno. Možná, že v klubovně haly Rosnička si lze prohlédnout zlaté medaile Michaly Hartigové, Petry
Kulichové, Hany Machové, Ivany Večeřové, Jany Veselé a Evy Vítečkové, stejně, jako dalších Žabiňáků Jiřího Hamzy,
lékaře výpravy Vladimíra Vrby a zejména medaili basketbalového Napoleona Jana Bobrovského. Ta by měla být s
diamantem.

Až za tmy dorazily do Brna vítězné
basketbalistky z Turecka. Na snímku se
dělí o radost hráčky Irena Borecká (vlevo)
a Eva Vítečková (vpravo) s vnučkami
trenéra Bobrovského Michaelou
(uprostřed vpředu) a Markétou (v pozadí)
Odvářkovými.

Trenér Bobrovský. Ten se na snímku vítá
s - podle jejích slov nejstarší - fanynkou
brněnských basketbalistek Vlastimilou
Havířovou.

Žabovřeské medailistky spolu s trenérem Janem
Bobrovským, managerem týmu Jiřím Hamzou a
masérem Antonínem Schusterem byly slavnostně
přijaty představiteli MČ Brno-Žabovřesky na
radnici. Při přátelském posezení a slavnostním
obědě starosta Mgr. Aleš Kvapil poděkoval všem
žabovřeským účastníkům ME za vzornou
reprezentaci Žabovřesk.

Připomínáme ještě jeden ohromný úspěch žabovřeského sportovce, který by měla naše městská část zapsat zlaým
písmem do pomyslné sportovní kroniky Žabovřesk. Dne 19. srpna 2005 dosáhl náš atlet Svatoslav Ton životního úspěchu,
když vyhrál soutěž ve skoku do výšky na mítinku Zlaté ligy - Weltklasse ve švýcarském Curychu. O to cennější je jeho
úspěch, neboť závod se uskutečnil doslova v průtrži mračen a Sváťa výkonem 228 cm porazil nejenom medailistu z
mistrovství světa Kubánce Moyu, ale i olympijského vítěze Švéda Holma.

V neposlední řadě se může naše MČ pochlubit ještě další zlatou medailí, kterou získal samotný pan starosta
Žabovřesk Mgr. Aleš Kvapil (na fotografii první vpravo), který vyhrál dne 10.09.2005 soutěž ve čtyřhře na 3. ročníku
Svrateckého poháru v tenisu osobností, který se konal jako každoročně na tenisových dvorcích TC Classic na
Žabovřeských loukách.

Ing. Jiří Černý, místostarosta

Jubilejní dvacátý ročník Memoriálu Vlastimila Moravce

V sobotu 17. září 2005 se v Brně-Žabovřeskách za finanční podpory MČ Brno-Žabovřesky uskutečnil již XX. ročník
cyklistického závodu Memoriál Vlastimila Moravce. Trať závodu vedla ulicemi Jana Nečase, Horákova, Zeleného, Bráfova.
Start i cíl závodu byl tradičně v ulici Jana Nečase.
Umístění závodníků v jednotlivých kategoriích:
Starší žáci - 51 startujících:
1. místo Karel Matějka TJ ZČE Plzeň
2. místo Jiří Skalický SKP DUHA FORT Lanškroun
3. místo Filip Rataj WHIRPOOL REMERX JUNIOR
Kadeti - 73 startujících:
1. místo Adam Pečl Cyklo Velešín
2. místo Lubomír Petruš ACS Drak Vrbno
3. místo Patryk Ratajczyk LK URS Pszcyna
Žákyně-Žáci ml. - 20 startujících:
1. místo Dagmar Labáková DUKLA Praha
2. místo Rostislav Krones Rostex Quantum
3. místo Tomáš Kadlec TJ ZČE Plzeň
Kadetky - 51 startujících:
1. místo Pavla Novozámská TJ FAVORIT BRNO
2. místo Veronika Grombířová TJ FAVORIT BRNO
3. místo Monika Mixová CK Bítovská
Ženy+Juniorky - 17 startujících:
1. místo Pavla Havlíková KC KOOPER Jablonec nad Nisou
2. místo Martina Růžičková Rostex Quantum
3. místo Katarina Uhlariková Rostex Quantum
Junioři - 68 startujících:
1. místo Zdeněk Machač DUKLA Praha
2. místo Jakub Kratochvíla DUKLA Brno
3. místo Leopold Konig SKP DUHA FORT Lanškroun
Vítězům patří naše blahopřání a všem závodníkům poděkování za účast a sportovní výkony.

-Fiš-

Plavci PVK Brno velmi úspěšní na ME masters

Závodníci Plaveckého veteránského klubu, ktetý sídlí v Brně-Žabovřeskách, se v polovině srpna zúčastnili
ve Stolcholmu X. Mistrovství Evropy masters v plavání. Jan Ziegler překonal světový rekord na 2300 m motýlek
a evropské rekordy na 800 a 200 m kraul, 200 m znak. Na 400 m kraul získal zlatou medaili. Je to největší
úspěch z celé české histrorie plavání masters!
Další velmi dobré výkony po dramatických bojích zaplaval Rudolf Čmerda ve všech svých pěti dosciplínách. Stríbrné
medalile získal na 100, 200, 400 m kraul i na 200 m motýlek. Na 50 m kraul byl třetí po velkém boji, kdy mezi prvními třemi
závodníky rozdíl činil desetinu vteřiny. Dobré výkony zaplavaly a stříbrné medaile získlaly Jarmila Řebíčková na 100 a 200
m prsa, která bojovala se světovou rekordmankou na tyto tratě, další stříbrnou získala Irena Bártová. Bronzové medaile
vybojovali Dagmara Ferebaurová a Vladimír Řepka na prsařských gtratích. Také štafeta 4x50 m polohová mix ve složení
Ferebauerová, Řebíčková, Šmerda a Macík získala po velkém boji s holanskými soupeři stříbrnou medaili.
V souhrnu 1 světový rekord, 4 evropské rekordy, 5 zlatých meailí, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile je velký úspěch PVK
Brno. Z české republiky nebyl žádný plavecký oddíl úspěšnější. Za tímto výsledkem je vidět poctivý trénink, i když v Brně
zvláště pro starší závodníky nejsou ideální plavecké podmínky.

Jarmila Řebíčková

Burza v ZŠ Sirotkova
Pro všechny, kteří potřebují obnovit zimní sportovní vybavení Klub rodičů ZŠ Sirotkova 36 pořádá
Burzu zimního vybavení
11. listopadu - příjem věcí 16.00 – 21.00 hod
12. listopadu - burza 8.00 - 12.30 hod
- výdej věcí a peněz 13.00 – 16.00 hod

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

Na plné obrátky
Naše středisko se opět rozjelo naplno. Po tradičním zápisu do zájmových aktivit začaly kroužky svoji činnost. Od října
jsou v provozu i hudební kroužky, tedy jedeme na 100 %.
Jak už jsme zmínili minule, naše středisko mládeže vzniklo před desíti lety. (1.9.1995) Od té doby se hodně změnilo.
Co se týká technického zázemí – postupně jsme vybudovali tři hřiště, adaptovali budovu bývalé mateřské školky, upravili
okolní zeleň, vybavili učebny, výtvarné dílny, hudebny, herny, klubovny a posilovnu. Personální zajištění aktivit ze začátku
zajišťovalo pár salesiánů a několik dobrovolných spolupracovníků. Dnes jsou ve středisku téměř dvě desítky stálých
zaměstnanců a kolem 60 dobrovolných spolupracovníků. Středisko navštěvuje každým rokem kolem 1500 účastníků.
Deset let je poměrně dlouhá doba, nejlépe si to uvědomíme, když naši dřívější návštěvníci přivádějí svoje děti do Klubu
maminek, a další z nich pomáhají při vedení těch aktivit, kterých se jako malí účastnili...
Z pestré nabídky našich nekroužkových aktivit připomínáme takzvanou „volnou oratoř“. Každý den, kromě soboty,
mohou děti a mládež od 14.00 do 19.00 hodin využívat hřiště, herny, kulečník a posilovnu. Zvláštním zpestřením tohoto
programu je „čtvrtek-krtek“. Ve čtvrtek od 15.00 hodin je pro školní děti připravena nějaká hra, soutěž, úkol nebo
překvapení. Pro mládež od 14 let je připraven každý týden páteční klub. V pátek od 19.00 do 22.00 hodin je vždy připraven
pestrý program. Více méně pravidelně se střídají společenské hry (milionář, kufr…), sportovní klání a turnaje (desetiboj,
fotbal, stolní hry…). Na své si přijdou i zruční, techničtí i hloubaví lidé. Nezapomínáme ani na kulturu. Když přidáme ještě
noční hru v Brně, tak je snad zřejmé, že v pátek večer se u nás nikdo nenudí.
Za Salesiánské středisko Martin Hobza

Provoz střediska v říjnu:
1.10. turnaj ve fotbale Magone Cup
2.10. kouzelnické představení MAGO SALES (začátek v 15.00 hodin)
Mago Sales – pod tímto uměleckým jménem ho znají v italských i zahraničních kouzelnických klubech. Ještě známější je
však ve školách a střediscích mládeže, kde už po mnoho let nabízí svá kouzelnická představení plná humoru a
divadelních efektů, které diváka vtáhnou do děje. Mago Sales rovněž řídí divadelní školu, kde si nadšenci pro kouzlení a
divadlo mohou vyzkoušet a naučit se nejrůznější scénické – a samozřejmě i kouzelnické – triky. V České republice mu
právě vychází kniha kouzel.
3.10. zahájení hudebních kroužků
3.-7. zápis do Klubu maminek

Vážení a milí přátelé oddílu Spirála Brno
Nový školní rok začal, před námi je spousta nových zážitků a prožitků, nových her a událostí. Rok plný překvapení.
Rok plný cílů, snů a myšlenek, které bychom rádi v rámci oddílů realizovali. Ale jaký byl ten minulý školní rok? A jak
probíhal tábor?
Celý školní rok 2004/2005 se nesl ve znamení etapové hry "Druhá světová válka," kterou vedl Fakír, náš oddílový
vedoucí. V rámci této hry jsme během roku mnohé zkusili, navštívili spoustu řopíků a vyhledávali objekty a místa úzce
spojená s touto tematikou. Všechny akce máme fotograficky zdokumentované a v případě zájmu je najdete na našich www
stránkách: www.spiralabrno.cz. Na táboře potom "Druhá světová válka" vrcholila. Dobývali jsme Berlín, stavěli tanky,
zdolávali překážky nočního výsadku a také jsme se seznámili s tím, jak druhá světová válka ovlivnila okolí, ve kterém jsme
trávili 3 týdny prázdnin. A to vše v náručí krásné přírody kraje Vysočina nedaleko hradu Pernštejn, nad obcí Čtyři Dvory
mezi Sokolí a „Měsíční“ horou. Samozřejmě na táboře nechyběly tradiční akce jako stavění stanů a jiných táborových
staveb, různé společné sportovní hry, táborák a vaření pro celý oddíl. Také jsme v noci měli noční hlídky a těšili se nočním
přepadům.
Tábor pod Sokolí horou 2005 se vyvedl, kromě stálých členů nám pomáhali s programem členové Klubu přátel Spirály a
jiní, takže skutečně bylo o co stát.
Letošní rok se bude nést ve znamení etapové hry "Pravěk". Tímto si dovoluji pozvat všechny děti ve věku od 7 do 11
let, které se chtějí zúčastnit této celoroční fantastické cesty do minulosti, aby určitě neváhaly a přišly se za námi podívat na
schůzku do klubovny v areálu Rosničky v Žabovřeskách. Schůzky míváme každý čtvrtek v 16.00 hodin.
Za všechny členy oddílu se těší Ivana Enži Bibzová

DDM Kominíček
Brno-Komín, Vavřinecká 13
telefon 541 223 639
Nabídka kroužků na školní rok 2005-2006
PRO NEJMENŠÍ DĚTI
1. MALOVÁNÍ pro děti od 3 - 5 let pondělí 15,30-17 hod.
2. VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO SAMOSTATNÉ DĚTI od 5 let
pondělí 17-18,30 hod. Poznámka: Doprovázející rodiče mohou navštěvovat kroužky PUTOVÁNÍ PO VÝTVARNÝCH
DÍLNÁCH, které probíhají souběžně, viz níže rubriku pro dospělé.
3. KERAMIKA od 3 let úterý 13 - 14.30 hod nebo středa 16.30 - 18 hod.
4. BABY KLUB KLUBÍČKO od 3 – 6 let pátek 9 –11,30 hod. Hlídání dětí se zajímavým programem a svačinou
PRO ŠKOLNÍ DĚTI
1. PUTOVÁNÍ PO VÝTVARNÝCH DÍLNÁCH
- keramické, textilní, papírnické, pekařské aj.
od 7.tř..- čtvrtrek 16,30 - 18 hod.
2. KERAMIKA I-MODELOVÁNÍ pro 1. – 5. tř.
čtvrtek 13.30 –15 hod.
3. KERAMIKA II-MODELOVÁNÍ pro .- 7.tř. čtvrtek 15- 16.30 hod.
4. TURISTICKÝ od 2.tř.
5. KYTARA od 3.tř.- čtvrtek-čas dohody
PRO DOSPĚLÉ
1.PUTOVÁNÍ PO VÝTVARNÝCH DÍLNÁCH I
keramické, textilní, papírnické, pekařské aj.
pondělí 15, 30 – 17 hod
2.PUTOVÁNÍ PO VÝTVARNÝCH DÍLNÁCH II
pondělí 17 – 18,30 hod.
3. KERAMIKA I – MODELOVÁNÍ
středa 18 –19,30 hod.
4. KERAMIKA II - MODELOVÁNÍ A TOČENÍ NA KRUHU
úterý 18- 19,30 hod.
5. SOBOTNÍ VÝTVARNÉ A TEXTILNÍ TECHNIKY PRO ŽENY
1krát měsíčně 9 -13 hod. 1.kurz- Malba na hedvábí 5. 1istopadu
Informace a přihlášky získáte na výše uvedené adrese či tel. čísle. Kroužky zahájí svou činnost od 2. října, probíhají
vždy jedenkrát týdně a v jejich ceně je zahrnuta většina potřebného materiálu, se kterým pracují. Doprava: Tramvaj 1, 3,
11, zast. Branka nebo trolejbus 30 - Lísky, 36- Kristenova.

Všem žabovřeským dětem!
Dětský folklorní soubor SLOVÁČEK působí v městské části Brno-Žabovřesky nepřetržitě již 30 let. Své výročí
založení oslavil letos v červnu velkým programem s názvem "Vyskočilo slunéčko" naplněnýmlidovými písničkami, tanci a
dětskými hrami z národopisného regionu Slovácko.
A kdo v pořadu účinkoval?
Byly to děti ze Žabovřesk, které tvoří větší část souboru, a jejich kamarádi z dalších částí Brna a jeho blízkého okolí.
Protože hlavním cílem souboru je zvát mezi své členy především žabovřeské děti, nabízíme po dlouhé době možnost
všem novým zájemcům od 4 do 15 let naučit se slovácké lidové písničky a tance.
Slováček se zúčastňuje dětských folklorních soutěží, přehlídek a různých kulturních akcí, na kterých jeho vystoupení

doprovází cimbálová muzika. Nezapomíná také na
zachovávání lidových tradičních zvyků a obyčejů, protože jejich součástí je většinou i veselá taneční krojová zábava.
Nácviky souboru jsou 1x týdně, rozdělené podle věku. Bližší informace vám sdělí vedoucí souboru D.Ambrosová,
mob. č. 723 947448.

Taneční konzervatoř Brno
Nejedlého 3, 638 00 Brno
pořádá Den otevřených dveří ve dnech 21.10.2005 od 15.00 – 18.00 hodin a 22.10.2005 od 9.00 - 12.00 hodin.
Přihlášky ke studiu se přijímají do 30. listopadu 2005 od dětí z pátých tříd ZŠ.
Bližší informace na www.tkbrno.cz.

Od nemluvňat po seniory
V návaznosti na Den otevřených dveří, na který jsme Vás zvali v minulém vydání zpravodaje, jsme se ředitelky
Hudební školy YAMAHA Mgr. Dagmar Polákové zeptali na možnost hudebního vzdělávání občanů Žabovřesk.
Mohla byste stručně představit Hudební školu YAMAHA?
Hudební škola YAMAHA má ve světě dlouholetou tradici a je atraktivní alternativou k tradiční výuce hry na hudební
nástroje a zpěv. Připravuje v příjemné atmosféře a bez stresu praktické muzikanty.
Kdy by se měli rodiče či děti zajímat o hudební vzdělávání?
Co nejdřív. Výjimečná hudební výchova nejmenších je chloubou HŠ Yamaha. Speciální metody nám umožňují začít
pracovat již se čtyřměsíčními nemluvňaty!!! Přijďte se podívat, lépe jednou vidět než desetkrát slyšet.
Mohou se přihlásit i dospělí?
Učební programy s originální metodikou – Keyboard, Kytara, Zobcová flétna (paralelně se učí na sopránovou i altovou!),
Elektrická kytara navštěvují děti, mládež i dospělí. V poslední době je velmi žádaný Pop zpěv. Motivaci zvyšují – obdobně
jako v nástrojových oborech - nahrávky doprovodů na hudebních nosičích.
Kde výuka v naší městské části probíhá?
V budově Klasického a španělského gymnázia na Plovdivské 8. Podrobné informace o výuce, možnostech absolvování
bezplatné lekce i doplňkových akcích najdete na stránkách www.yamahaskola.cz
Jde jen o hraní či zpěv pro zábavu nebo lze dosahovat i úspěchů v soutěžích?
Naši žáci z devíti brněnských poboček dosahují významných úspěchů. V mezinárodním finále soutěže pop zpěváků
YAMAHA SHOW 2005 letos zvítězila Petra Vraspírová, do evropského finále soutěže Musik x-press postoupili tři žáci
(zpěv, keyboard), desátý ročník známého festivalu populární hudby RVC Zlíntalent 2005 vyhrála z 396 účastníků žákyně
oboru pop zpěv Zuzana Chudáčková.
Doplňují pedagogickou činnost školy i další akce?
Připravujeme již sedmý valentýnský ples, každoročně organizujeme velmi oblíbené tábory pro rodiče s malými dětmi, letní
hudební tábory, vánoční koncerty atd.
Kde je možné získat další informace?
Podrobně na www.yamahaskola.cz, elektronicky: polakova@yamahaskola.cz, telefonicky 603 943 213, 544 213 306.
-fiš-

Iskerka hledá nové tanečníky

Dětský folklórní soubor ISKERKA (iskerka je ve valašském nářečí sedmikráska) působící v Brně-Králově Poli přijímá
děti a mládež do souboru. Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky bez konkurzu!
Termíny nácviku:
pondělí
úterý
středa

17.00-19.00 hodin
17.00-19.00 hodin
17.15-18.15 hodin

děti od 8 do 12 let
mládež od 12 do 18 let
přípravka od 5 do 8 let

na adrese ZŠ Košinova 22, Brno-Královo Pole.
Kontaktní adresa: Vladimíra Vangorová, Merhautova 177, 613 00 Brno
tel.: 545 223 372, 605 111 196
e-mail: iskerka@seznam

Diakonie
Česká alzheimerovská společnost (ČALS) na pomoc občanům postižených demencí a jejich rodinám
Kontaktní místo ČALS v Brně je zaměřeno na činnost informační, poradenskou a podpůrnou lidem postiženým
demencí a jejich rodinám.
Sídlo: Diakonie ČCE - středisko v Brně, Hrnčířská 27, PSČ 602 00
e-mail: brno@diakoniecce.cz
Aktivity: Poradenská linka, tel.: 549 242 279 (po-pá 8.00-16.00 hod)
Individuální konzultace poskytují po objednání sociální pracovnice, zaškolený pracovník ČALS ředitelka střediska
Svépomocná skupina pečovatelů “Čaj o páté“ - setkávání rodinných příslušníků, kteří doma pečují o člověka
trpícícho demencí (Alzheimerovou nemocí). Pod vedením pracovníka Diakonie si zde pečovatelé mohou vyměňovat
zkušenosti, pomáíhat si navzájem v řešení problémů, poskytnout si vzájemně podporu. Mohou se zde dozvědět o
socálních aspektech péče o nemocného s demencí a další informace ČALS.
Respitní péče - odlehčovací služba rodinám, kteté pečují o člověka s demencí v domácím prostředí.
Garant: Dagmar Vtípilová, ředitelka střediska
Hlavním cílem kontaktního místa ČALS i Diakonie ČCE - střediska v brně je usilovat o zkvalitnění života lidí trpících
demencí a jejich rodinných příslušníků - pečovatelů, pomáíhat při prosazování zájmů těchto občanů, shronmažďovat a šířit
informace o demencích mezi profesionály i laiky, poskytovat sociální služby.

Seniorklub informuje
Motto: „Snaž se naučit něco o všem a všechno o něčem“ (Epitaf na hrobě T.H.Huxleyho 1985)
Ve čtvrtek 6. října 2005 v 9.30 hodin začíná naše první říjnová schůzka. V 10 hodin přivítáme v našem středu paní
Mgr. Jarmilu janků, ktetá nám popovídá o bratrech Janu a Petru Skácelových, jak je znala a přiblíží nám básnické dílo
Jana a malířské práce Petra Skácela.
Ve čtvrtek 20. října 2005 v 9.30 hodin budeme besedovat o aktuálních kulturních událostech a zopakujeme si náš
repertoár lidových písní.
Scházíme se v kulturním domě Rubín na Makovského náměstí, trolejbusová linka č. 34, 36,x25.
Jana Hrůzová, předsedkyně Seniorklubu

Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin
je název výstavy, kterou pořádá Základní škola na Náměstí 28. října č. 22 od 11. do 22. října 2005 - denně od 10.00
do 18.00 hodin.

Návštěvníci podzimní výstavy se mohou těšit zejména na bohatě kvetoucí kosmatcové rostlinky, rozkétají též
krasulky. Na podzim kvetou též známé smrdutky svými chlupatými květy o průměru 25 cm, které své nepěkné jméno
dostaly dle nevábné „vůně“ květů, kterou lákají mouchy-opylovače.
Nechte se zlákat bizarními tvary a pestrým vybarvením sukulentních rostlin. Jste srdečně zváni.
Jaroslav Honc

Soběšická Mulda
V neděli 9. října 2005 se opět po roce koná závod horských kol Soběšická Mulda. Pro závodníky je připraveno několik
zajímavých tratí: nezpevněná náročná trať pro dospělé starší osmnácti let na 15 km nebo 30 km, lehčí nezpevněná trať
různých délek pro mládež v různých věkových kategoriích. Současně probíhá i Muldička - závod dětí do 9 let na kolech
v terénu.
Veškeré informace najdete na www.czex.cz/mulda

ZOO Brno v říjnu
www.zoobrno.cz
23.10. 2005

Soutěžní stezka pro návštěvníky ZOO – podzimní zootrofej
11.00 - 16.00 hod
Soutěžní stezka pro návštěvníky ZOO – podzimní zootrofej
Zájemci si mohou vyzvednout odpovědní list ve správní budově ZOO a tamtéž ho odevzdají vyplněný po
absolvování přírodovědné stezky v areálu ZOO.

Kino Lucerna
1.10. - 5.10.
1.+2.
1.+2.
1.+2.
1.+2.

so+ne
so+ne
so+ne
so+ne

14.15
16.00
18.15
20.30

Valiant
Román pro ženy
Pád do ticha V.Brit.
Oldboy J.Korea

USA,č.d.
ČR
V.Brit.
J.Korea

3.-5.

po-st

18.00

Proti zdi

Německo

3.-5

po-st

20.30

Noční hlídka

Rusko

18.15
20.30
16.00
14.00
18.00
20.30

Příběhy obyčejného šílenství
Napola
Napola
Madagaskar
Země hojnosti
Jaro,léto,podzim,zima a jaro …

ČR
Něm.
Něm.
USA,č.d.
USA/Něm.
J.Korea

6.10. - 12.10.
6.-9.
6.-9.
6.-9.
8.+9.
10.-12.
10.-12

čt-ne
čt-ne
so+ne
so+ne
po-st
po-st

13.10. - 19.10.
13.+14.

čt+pá

16.30

Můj auťák Brouk

USA,č.d.

15.+16.
13.-16.
13.-16.
17.-19.
17.-19.

so+ne
čt-ne
so,ne
po-st
po-st

14.30
20.30
16.30
18.30
20.30

Můj auťák Brouk
3-iron
3-iron
Příběh Modré planety
Kinsey

USA,č.d.
J.Korea
J.Korea
Fr./It.
USA

18.00+20.30
14.00
15.45+18.00
20.30
17.30
20.30
16.00

Doblba
Slonisko a medvídek Pú
Doblba
Doblba
Život je zázrak
Doblba
Slonisko a medvídek Pú

ČR
USA,č.d.
ČR
ČR
Chorv./Fr.
ČR
USA,č.d.

16.30
18.15
20.30
14.30
20.30

Putování tučňáků
Štěstí
Těžká váha
Rychlý Stripes
Nechoďte klepat na dveře

Francie
ČR
USA
V.Br.,č.d.
Něm./Fr.

20.10. - 26.10.
20.+21.
22.+23.
22.+23.
22.+23.
24.-26.
24.-26.
26.

čt+pá
so+ne
so+ne
so+ne
po-st
po-st
st

27.10. - 2.11.
27.-30.
27.-2.11.
27.-30.
28.-30.
31.-2.11.

čt-ne
čt-st
čt-ne
pá-ne
po-st

Program kulturního domu Rubín,
Makovského nám. 3, Brno - Žabovřesky
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@zabovresky.cz
Tančírna - od 4. října, pravidelně každé úterý, 17.30 - 21.30 hod. Vstupné 45,- Kč.
Každé 1. úterý v měsíci Vám předvedou ukázky tanců Petr Kováč a Šárka Štěpánová.
13. 10.

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO-Súpis dravcov
Začátek v 19.30 hodin
Trochu smutná komedie o hledání dobrého člověka.
Hrají: M.Štepka, C.Kassal, M.Caban, S.Norisová, L.Barilíková a další.

14 .10.

THE FIREBALLS - classic rock´n´roll band

20. 10.

THE BACKWARDS - Beatles revival
Vítěz světového Beatlefestu v letech 1998 a 2003

Začátek v 19.30 hodin
Začátek v 19.30 hodin

Připravujeme:
3. 11.

BUTY - TICHÁ PARTA A RADEK PASTRŇÁK

10. 11.

HALINA PAWLOWSKÁ - ONE WOMAN SHOW
Začátek v 19.30 hodin
aneb Halina Vás baví
Úspěšná autorka, novinářka, filmová a televizní scénáristka a tvůrkyně pořadu Banánové rybičky.

Změna programu vyhrazena.

Začátek v 19.30 hodin

