Číslo 5, Ročník 16, KVĚTEN 2006

Dvakrát měř a jednou řež ...
XXII. zasedání Zastupitelstva MČŽ
Stoleté životní jubileum v Žabovřeskách
Jarní slavnost v Žabovřeskách
Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Blokové čištění parkovišť
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volební okrsky
Mobidik v Žabovřeskách
Nová pravidla silničního provozu
Aby u nás nehořelo
Neseme morenu…
ZUŠ Orchidea
Žabovřesky pravidelně v televizi
Naše jedovaté rostliny
Thank you Nykesha!
Do Brna se sjede špička světového plážového volejbalu
Nohejbalový oddíl přijme nové hráče
Amatérský volejbal nejen v Žabovřeskách
Olympiáda žabovřeských základních škol se blíží
Atletický Žabiňáček již potřetí
Bambiriáda 2006
Múzy ve středisku
Seniorklub informuje
Kino Lucerna
Hra o láske
ZOO Brno v květnu
Program kulturního domu Rubín

Pohled na Žabovřesky
pořízený při
vyhlídkovém letu nad
Brnem dne 10. 4. t.r.
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Dvakrát měř a jednou řež ...
je okřídlené úsloví, které od dětství provází výchovu snad každého z nás. Hraběcí rady na téma: "nejdříve se pořádně
rozmysli, než něco uděláš" jsou historicky doložitelné, nicméně většinou nadbytečné. Stejně tak historicky doložitelná a
možná i nadbytečná je i samotná skutečnost letitých omylů, které se už staly téměř nedílnou součástí našeho života. Tyto
omyly se možná těší i jisté oblibě, aniž by se zkoumala jejich opodstatněnost. V dnešním úvodníku bych se proto rád
věnoval jednomu významnému historickému zaškobrtnutí, které se naštěstí podařilo vyřešit. Jde o vytyčení bodu, který se
nazývá střed města Brna. Ze samotné definice, co je to střed, jasně vyplývá, že jde o bod uprostřed ohraničené plochy.
Hranicí plochy v případě našeho města se rozumí hranice vlastního města. A ty, jak víme, se v čase i prostoru mění.
Logicky se tedy mění i vlastní umístění bodu, jímž je střed definován. Historický omyl našich předků a možná i vlastní
pomyslná nedůležitost takového problému přisoudila střed města Brna na náměstí Svobody. Na náměstí v historickém
centru Brna, do míst, kde je postaven Morový sloup. Pátráním v historických pramenech a logickým výkladem sledu
jednotlivých událostí bylo zcela jednoznačně potvrzeno, že toto umístění neodpovídá vlastnímu významu tak důležitého
bodu, a proto bylo nezbytné hledat nové, důstojnější místo. Že však nešlo jen o pouhou snahu ze strany Městské části
Brno-Žabovřesky připravit sousední městskou část Brno-střed o jakési privilegium, svědčí i samotná skutečnost, že k
přemístění vlastního středu našeho města dochází nenásilnou formou. Vedle důstojnosti Žabovřesk je nutno vidět i snahu
a velkorysost Králova Pole. Jisté historické nálezy a informace nezůstaly zaprášeny na radnici. Jedná se o nález
železného kladiva (byť značně zrezivělého) pod budovou klubu Šelepova No.1. Na tomto místě je nutno připomenout i
zvláštní událost, která se přihodila letos na jaře v Městské části Brno- Žabovřesky právě při zahájení úklidu po zimě. Paní
Nováková, která má na starosti výběr poplatků, při prohlídce archivu se zaplacenými složenkami za psy objevila stránku
papíru, která působila velice ošuměle až starožitně. Při bližším prozkoumání byl patrný psaný text z obou stran. Na jedné
straně stálo doslova "...ani ten pes není dnes definitivní, neví se, zda-li se ze psa vlk nemůže stát". Konec citace. Že jde o
text z doby ze začátku 17.stol. je patrné z toho, že v té době na území dnešních Žabovřesk byl hlášen výskyt vlků. Zřejmě
šlo o středověký návrh vyhlášky poplatku z vlka. Tento list položila do své kancelář na stůl a běžela neprodleně oznámit
nález paní tajemnici úřadu. Když se obě společně vrátily do kanceláře, po otevření dveří vznikl průvan a list papíru vylétl
oknem. Když na to obě vyběhly před radnici, viděly již jen odjíždějící vůz technických služeb .A.S.A. Žabovřesky. Jeden ze
zaměstnanců držel zmíněný papír v ruce a nahlas četl text z druhé strany. "Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní,
protože nikdo neví, co se může státi ..." Další slova zanikla v hluku motoru. Z textu však vyplývá jednoznačná autentičnost
tohoto dokumentu. Jak všechny tyto historické nálezy spolu souvisí? Velmi jednoduše. Z vyprávění pana Koudelky víme,
že přesně 23.srpna 1645 v 11.00 hodin zatloukl švédský voják železný kolík do pařezu pokáceného stromu v místech, kde
se dnes stýkají tři městské části, a to Brno-střed, Brno-Královo Pole a Brno-Žabovřesky. Zatloukal s tím, že kdyby tady byl
střed Brna, Švédové by již leželi ve městě a nebylo třeba jej neúspěšně dobývat. Historie označila střed města Brna v
místě, které po posledním digitálním přeměření v roce 2006 (záběry odvysílala TV Brněnská 1) bylo zaměřeno jako pravý
a nezaměnitelný střed našeho města. Myslím si, že je celkem zbytečné pro potřeby tohoto úvodníku obhajovat tak zcela
jednoznačně se jevící důkazní historické materiály o správnosti nového umístění středu našeho města

Proto mi dovolte, abych Vás všechny
občany co nejsrdečněji pozval, jménem
pořadatelů, našich zastupitelů i jménem svým
na slavnostní setkání:

1. ročník příhraničních slavností
30. dubna 2006 v 16.00 hod. do sadů
Národního odboje
- park před klubem ŠELEPOVA No.1
slavnostní setkání a koncert k osvobození
Brna

Na závěr výběr z programu: Big Band Felixe Slováčka, Felix Slováček jr., Leona Machálková, aktéři nového českého
filmu EXPERTI-Tomáš Lobl, Petra Pudová, Petr Vojnar, dále Dáda Patrasová (patronka našeho DD Dagmar), Stelinky sbor ZUŠ Moravský Krumlov, Taneční škola R+P Renaty a Pavla Bartůňkových, studenti ZUŠ Smetanova, Studenti
střední školy pro zrakově postižené Brno, sbor Gymnázia Matyáše Lercha a populární Froso Tarasidu a Jirka Helán.
Těším se na setkání s Vámi se všemi.
Váš starosta

XXII. zasedání Zastupitelstva MČŽ
se uskuteční dne 18. května 2006
v 15.30 hodin v sále KD Rubín

Stoleté životní jubileum v Žabovřeskách
Dosud jsme k tomuto vzácnému jubileu blahopřáli samým ženám. V měsíci březnu - 28.3.2006 vstoupil do pomyslné
„Síně slávy“ stoletých občanů v novodobé historii Žabovřesk první muž, pan JUDr. Jaroslav Tribula. Vzácný jubilant přijal z
rukou starosty Mgr. Aleše Kvapila blahopřání jménem celého zastupitelstva, kytici i věcný dar.
Jaroslav Tribula se narodil 28. března 1906 v hájovně U křivé borovice v Žebětíně v rodině hajného. Rodina se brzy
přestěhovala do hájovny na Rakovci, která dnes již neexistuje. Zde strávil dětství, odtud po absolování obecné školy v
Bystrci denně chodil pěšky do měšťanské školy v Žabovřeskách na Sirotkovu ulici.
Po absolvování měšťanky pan Tribula krátce působil v Ústí nad Labem, poté se vrátil do Brna a dlouhou řadu let
pracoval v Okresní nemocenské pojišťovně. Té zůstal věrný i jako vystudovaný právník - Právnickou fakultu ukončil v roce
1946. Ve zdravotnictví Dr. Tribula působil až do odchodu do penze a ani jako důchodce v činnosti neustal - v Ústavu pro
další vzdělávaní přednášel mladým zdravotníkům právo se zdravotnickým zaměřením.
Pan Jaroslav Tribula vychoval dceru a syna. Zeptám-li se syna, jaké měl tatínek koníčky, jak si ho pamatuje z
dřívějších let, odpoví: „v mládí občas šachy, příroda, jako aktivní odpočinek práce na zahradě a sadařství, ale hlavním
středem zájmů bylo u tatínka po celý život právo. I večer, když se vrátil z práce, sedával u spisů, studoval, bádal...“
Dnes pan JUDr. Jaroslav Tribula žije se svou dcerou a těší se každodenní starostlivé péči syna. I když vysoký věk
přinesl řadu zdravotních problémů především pohybových, pan Tribula bere život tak, jak běží a nereptá. Naopak, i v tomto
věku si dovede užívat všeho příjemného, co život nabízí - rád si pochutná na dobrém jídle, miluje sladkosti, ocení dobré
víno, těší se na výlety se synem do přírody, které mu v letošní tuhá zima neumožnila. Stále se zajímá o věci veřejné,
sleduje televizní zpravodajství i denní tisk.
Váženému jubilantovi ještě jednou přejeme hodně štěstí, aby zdraví sloužilo alespoň tak jako dosud, hodně klidných a
spokojených let v jeho milovaných Žabovřeskách.
Iveta Fišerová

Jarní slavnost v Žabovřeskách
Sobota 20. května 2006
*soutěže pro děti: 14.00 - 17.00 hod.*
Program: 14.00 - 22.00 hod.
-dechová hudba Královopolka
-břišní tanečnice
-Gabriela Kočí & jazz company
-španělské tance
-ukázka výcviku vodících psů
-Harry Potter
-vystoupení dětí z aerobic studia
-Dalibor Janda
-slovenský folklórní soubor Mladosť
-ohňostroj
Vstup zdarma

Odpolední program pro děti a mládež - spousta zábavy a soutěží o řadu cen a odměn.
Sportovní a zábavné odpoledne pro děti se uskuteční tradičně od 14.00 hodin a pozor - tentokrát na velkém parkovišti
u KD Rubín. Soutěžit mohou dívky i chlapci ve věkových kategoriích do 2 let, 3 roky 4-5 let, 6-7 let, 8-9 let, 10-11 let, 14 let
a starší.
Závěr odpoledního programu pro děti a mládež bude opět na hlavním pódiu od 17.00 do 17.45 hodin, kdy budou
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěží ve všech věkových kategoriích a předání cen vítězům.
Pro děti je připraveno:
- pestrá zábavná překážková dráha na čas o ceny
- skok do dálky z místa o ceny
- žabovřeská soutěž v kreslení a malování - 20 vylosovaných účastníků bude slavnostně odměněno přímo na hlavním
pódiu
- velká otázková a hádanková soutěžní hra o ceny z oblasti pohádek, filmu, světového a domácího sportu, rekordů a
kuriozit
- házení do velkých obrázkových stěn, na žáby a korunky a další zábavné soutěže
Srdečně zveme všechny děti, mládež, rodiče a příbuzné.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČŽ
Informace ze 74. jednání Rady MČŽ
konané dne 5. dubna 2006
Rada:
- souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 4674, zast. plocha garáží o vým. 18 m2 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájemem pozemku p.č. 2867/33, zast. plocha garáží o vým. 20 m2 a pozemku p.č. 2867/11, ost. plocha o
vým. 12 m2 ma dobu neurčitou
- souhlasila s převedením práva bydlení a práv a povinností spojených s užíváním bytu č. 19, Voroněžská 14
- souhalsila se z vznikem společného nájmu u bytu č. 54, Vychodilova 12
- souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jindřichova 6 na dobu neurčitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 20, Pod Kaštany 11 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 17, Voroněžská 2 na dobu určitou

- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 58, Vychodilova 12 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 10, Pod Kaštany 11 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 13, Pod Kaštany 20 na dobu určitou
- souhlasila s pronájmem garáže v byt.domě Mozolky 55 na dobu neurčitou
- souhlasila s nabídkou firmy Kejduš-Urbášek, spol. s r.o. na výkon technického dozoru investora na akci “Bytový dům
Tábor 12“
- souhlasila s pronájmem pozemku v lokalitě Kozí hora p.č. 5640, zahrada o vým. 525 m2 a p.č. 5639 o vým. 19 m2 na
dobu neurčitou
- trvala na svém usnesení ze 72. jednání ze dne 8.3.2006, kdy nesouhlasila s podnájmem bytu č. 52, Voroněžská 6 na
dobu určitou
- souhlasila se vznikem společného nájmu bytu č. 5, Zborovská 15
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706, o.z. pro přechod nájmu bytu č. 3, Králova 28
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706, o.z. pro přechod nájmu bytu č. 10, Voroněžská 9
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706, o.z. pro přechod nájmu bytu č. 16, Mozolky 57
- vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 708, o.z.za použití § 706 o.z. pro přechod nájmu bytu č. 8, Tábor 12
- souhlasila s výměnou bytu č.4, Šmejkalova 54, bytu č. 2, Chaloupeckého nám.2 a bytu č. 12, Renneská třída 50
- souhlasila s výměnou bytu č. 48, Voroněžská 9 a bytu č. 16, Kociánka 20
- jako zhotovitele dodávky a montáže elektronických rozdělovačů topných nákladů do bytových domů na ul. Kounicova
69,71,73,83,85,87 a Pod Kaštany 12,14,16,18,20,22,24 vybrala firmu TECHEM, spol. s r.o.
- jmenovala M.Vorbu, M.Adama a P.Helána dalšími členy povodňové komise
- schválila úpravu rozpočtu č. 1/2006
- vzala na vědomí instalaci komerčního orientačního plánu MČŽ na budově radnice
- schválila konání Jarní slavnosti v Žabovřeskách 2006 dne 20.5.2006 vč. finančních nákladů
- schválila zakoupení 200 ks židlí pro KD Rubín
- souhlasila s bezplatnou prezentací politických stran a hnutí v Žabovřeském zpravodaji před volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v rozsahu 1/4 tiskové strany A4
- souhlasila s navýšením kapacity školní družiny ZŠ Sirotkova na počet 275 žáků a s navýšením kapacity školní jídelny na
730 strávníků
- souhlasila s čerpáním rezervního fondu ZŠ Sirotkova na pokrytí plateb dohod o provedení práce v roce 2005
- souhlasila s navýšením kapacity vařených jídel v ŠJ nám. Svornosti z původních 1200 na 1500 denně
- souhlasila s posunutím termínu ukončení prací na realizaci oboustranného nasvícení přechodů pro chodce na ul.
Žabovřeská u zastávek MHD Bráfova a Petřvaldská do 31.5.2006 a s uzavřením dodatku č. 1 k SOD
- pověřila komisi dopravy, aby se zabývala řešením situace na ulici Minská a Horova a neprodleně starostovi MČŽ podala
návrh řešení s ohledem na stížnost občanů
(Q)

Blokové čištění parkovišť
BLOK č. 1 - 4. 5. 2006
Horova pod VMO, Foerstrova pod bývalými jeslemi, Korejská x Jindřichova, Luční u domu č. 32, Záhřebská u domu č.5,
Vychodilova u domu č.12, Foerstrova u domu č.17, Fanderlíkova (za samoobsluhou)
BLOK č. 2 - 18. 5. 2006
Přívrat x Makovského náměstí, Stránského, Jindřichova za domy č.6 a 8, Vychodilova u domu č.8, Záhřebská naproti
domům č.8,10,12 vč. příjezdových komunikací
BLOK č. 3 - 19. 5. 2006
Korejská k ul. Klímově, Mozolky u Makovského náměstí, Sochorova, Vychodilova u domu č.10 vč. příjezdových
komunikací, Jindřichova naproti domu č.5, Kroftova naproti domu č.80,
BLOK č. 4 - 25. 5. 2005
Korejská u Perly, Šumavská x Veveří, Vychodilova u smyčky MHD, Poznaňská u domu č.10, Klímova u domu č.19,
Voroněžská u domu č. 9, Spojovací, Chlubnova
Blokové čištění parkovišť proběhne s dopravním značením.

JUDr. Doležalová, vedoucí všeobecného
odboru

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pořadí zveřejnění příspěvků politických stran bylo vylosováno v redakci ŽZ dne 18. 4. 2006

Volební okrsky
V okrsku č. 71 je volební místnost v ZŠ Jana Babáka 1:
Pod Kaštany
V okrsku č. 72 je volební místnost v ZŠ Jana Babáka 1:
Jana Babáka 1; Kounicova 69-93 lichá; Šelepova 3-7 lichá;
Šumavská 28-42 sudá
V okrsku č. 73 je volební místnost v ZŠ Jana Babáka 1:
Tábor 1-36

V okrsku č. 74 je volební místnost v ZŠ Jana Babáka 1:
Korejská; Zborovská
V okrsku č. 75 je volební místnost v ZŠ Jana Babáka 1:
Chládkova
V okrsku č. 76 je volební místnost v ZŠ Jana Babáka 1:
Bezejmenná; Klímova 11 do konce; Minská 2-38 sudá; Spojovací; Veveří 102 do konce sudá
V okrsku č. 77 je volební místnost v ZŠ Sirotkova 36:
Eliášova; Klímova 2-10 sudá; Minská lichá; Minská 40 do konce sudá; Sirotkova; Šeránkova
V okrsku č. 78 je volební místnost v ZŠ Sirotkova 36:
Lužická; Matzenauerova; Mezníkova; Mučednická; Náhorní; Tolstého; Veveří 117 do konce lichá; Žižkova 52 do konce
sudá; Žižkova 57 do konce lichá
V okrsku č. 79 je volební místnost v ZŠ Sirotkova 36:
Eleonory Voračické; Foustkova 1-9; Hvězdárenská; Kameníčkova; Králova; Nárožní; Tůmova; Zábranského
V okrsku č. 80 je volební místnost v ZŠ Sirotkova 36:
Březinova; Gogolova; Jelínkova; Krondlova sudá; Šmídkova; Tichého; Zeleného 1-49
V okrsku č. 81 je volební místnost v ISŠ automobilní Dunajevského 1:
Čajkovského; Fanderlíkova; Marie Steyskalové; Slezská;
Šmejkalova, Junácká
V okrsku č. 82 je volební místnost v ISŠ automobilní Dunajevského 1:
Bráfova; Drnovická; Dunajevského; Elišky Machové; Horákova;
Jana Nečase; Nohavicova; Pernštejnská; Petřvaldská;
Zeleného 50 do konce; Žabovřeská 1
V okrsku č. 83 je volební místnost v ZŠ Sirotkova 36:
Burianovo nám.; Doležalova; Haasova; Horova; Kallabova; Kovařovicova; Puškinova
V okrsku č. 84 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Blatného; Kozákova; Luční 1-11 lichá; Luční 2-24a sudá;
Luční 36-48 sudá; Luční 54-64 sudá; Maničky; Mozolky 1-47;
Navrátilova; Postranní; Rosického nám.; Sochorova; Stránského; Štursova 1-33; Štursova 35; Topolky; Zemkova
V okrsku č. 85 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Colova; Královopolská 1-84; Kroftova; Přívrat; Sovova;
Veslařská 4; Veslařská 25
V okrsku č. 86 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Ostrá; Příkrá; Strmá; Vrázova; Zákoutí; Závětří; Zeyerova
V okrsku č. 87 je volební místnost v ZŠ Plovdivská 8:
Sabinova; Vychodilova
V okrsku č. 88 je volební místnost v KG Plovdivská 8:
Bochořákova; Chlubnova; Kainarova; Plevova; Terasová
V okrsku č. 89 je volební místnost v KG Plovdivská 8:
Fričova; Gabriely Preissové; Horská; Královopolská 135-139 lichá; Kvapilova; Skalky; Technická lichá; U Vodárny
V okrsku č. 90 je volební místnost v KG Plovdivská 8:
Lipská; Plovdivská; Poznaňská

V okrsku č. 91 je volební místnost v KG Plovdivská 8:
Záhřebská
V okrsku č. 92 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Luční 13 do konce lichá; Luční 26-34 sudá; Luční 50-52 sudá;
Luční 66 do konce sudá; náměstí Svornosti
V okrsku č. 93 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Foerstrova; Makovského nám.; Mozolky 48 do konce
V okrsku č. 94 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Voroněžská
V okrsku č. 95 je volební místnost v ZŠ nám. Svornosti 7:
Jindřichova; Klímova 1-5 lichá; Kubánská

Mobidik v Žabovřeskách
Projekt Mobilní didaktické centrum - tzv. MOBIDIK je zaměřen na rady z oblasti prevence kriminality pro širokou
veřejnost. Je to autobus s upraveným intetiérem tak, aby odpovídal předváděcí místnosti. Na jednotlivých panelech uvnitř
autobusu jsou demonstrovány projekty a rady pro občany z oblasti zabezpečování bytů, rekreačních objektů, motorových
vozidel, jízdních kol, deatero proti kapsářům, jak oznamovat událost policii, co dělat, když je dítě šikanováno, jak se
bezpečně chovat na ulici atd.
Mobidik se účastní různých významných akcí organizovaných např. obchodními domy nebo jednotlivými úřady
městských částí na území města Brna, dále pak i mimobrněnských aktivit po celé ČR. Tato služba je Městskou policií Brno
poskytována zdarma.
V Městské části Brno-Žabovřesky mohou občané navštívit MOBIDIK před budouvou radnice dne 10. května
od 9.30 do 17.00 hodin.

Nová pravidla silničního provozu
Přestupky a postihy
Snad nejdiskutovanější částí nových pravidel jsou ustanovení, týkající se postihu řidičů a dalších účastníků silničního
provozu. A zdaleka nejde jen o v médiích již opakovaně probíraný bodový systém. Mimochodem, není vyloučeno, že i ten
ještě před prvním červencem, tedy datem, kdy by měla novela zákona nabýt účinnosti v plném rozsahu, dozná změn. Níže
uvedený přehled nicméně zatím zůstal beze změn.
Samotný bodový systém však bezpochyby v zákoně zůstane, stejně jako nová oprávnění policistů, mezi která patří
například možnost vybrat od řidiče kauci ve výši od pěti do padesáti tisíc korun v případě důvodného podezření, že osoba,
která je podezřelá ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, by se mohla
snažit přestupkovému řízení vyhnout. Řidiči, který v takovém případě kauci nesloží, pak může policista s využitím
technických prostředků (mezi motoristy známých spíše jako „botička“) zabránit v další jízdě, popř. vozidlo odtáhnout.
Novela pamatuje i na ty, kteří by se snažili komplikovat projednání dopravního přestupku. Správní orgán totiž může v
tomto případě obviněnému z přestupku uložit (a to i opakovaně) pořádkovou pokutu až do výše 5000,- Kč. Stejná sankce
hrozí i tomu, kdo by se na včas a řádně doručenou výzvu bez závažných důvodů nedostavil k podání vysvětlení ve věci
přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Leccos se změní i při projednáván
přestupků v blokovém řízení na místě. U řady prohřešků musí řidiči počítat s pevnou sankcí ve výši od 1000,- Kč. Letmý
přehled změn v této oblasti pak můžeme zakončit upozorněním na hrozbu až stotisícové sankce za vybrané správní delikty
(např. za použití antiradaru).
Změn v pravidlech je skutečně mnoho. A s ohledem na fakt, že neznalost jednotlivých ustanovení zákona by mohla i
během krátké doby vést ke ztrátě řidičského oprávnění, je na seznámení se změnami skutečně nejvyšší čas. Možností, jak
se k normě dostat, je celá řada. Úplné znění zákona je k dispozici například na informačním webu www.novapravidla.cz, ti,
kteří dávají přednost klasické publikaci, si mohou pravidla zakoupit v některém z knihkupectví. Cena publikací začíná na
padesáti korunách.
Mgr. Vít Cvrček

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné
návykové látky při zjištění obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 ‰ nebo užitím jiné návykové látky
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě,
že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou
návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na
zdraví
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující
zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50
000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené
opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí
nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové
době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejich
vlivem
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v
místě, kde to není dovoleno
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního
právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci
nebo o 50 km/h a více mimo obec
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn
„Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu
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řízení vozidla neumožnění při chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na
pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení
vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb.
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního
právního předpisu2) podléhá
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena

4
4

při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně

3

4
4
4
4
4

přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení
vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody
policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo
dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným
způsobem při řízení vozidla
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci
nebo o 30 km/h a více mimo obec
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla
podle zvláštního právního předpisu
řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilosti, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje při
zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3‰

nedovolená jízda po tramvajovém pásu
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v
obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec

nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým
vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 60 km.h-1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla
porušení povinnosti vyplývající ze značky „Zóna s dopravním omezením“, „Obytná zóna“nebo „Pěší zóna“
porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění
stanoveného dopravní značkou a zákazové značky B 29 – zákaz stání)
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým
výstražným znamením
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

Aby u nás nehořelo
Prvňáčci ZŠ Jana Babáka na besedě s hasiči
Jako součást projektu Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí přišli dne
30.3.2006 do ZŠ Jana Babáka členové hasičského sboru na besedu s našimi prvňáčky.
Děti se těšily, že uvidí na vlastní oči opravdové hasiče s jejich výbavou. Hasiči s
sebou přinesli ochranné oblečení, obuv, přilby, dýchací přístroje a masku. Žáci se dověděli
mnoho zajímavého o jejich práci, jakým způsobem a k čemu nejlépe hasiče přivolat, čeho
se vyvarovat, aby nedošlo k neštěstí. Také se podívali na video, jak může během 5 minut
vyhořet celý byt od jedné nehlídané zapálené svíčky na stole, což bylo pro ně velkým
ponaučením. Měli spoustu různých dotazů, které páni hasiči lehce zodpověděli.
Nakonec si mohli jejich ochranné pomůcky vyzkoušet. Na závěr žáky neminula ani
malá odměna za aktivitu v podobě omalovánek a poučných časopisů.
Mgr. Iveta Koblihová, tř. uč. 1.B

Neseme Morenu…
Dodržování starých tradic z našeho života ještě nevymizelo. Svědčí o tom i každoroční putování dětí ze školní družiny
ZŠ Sirotkova ke břehům řeky Svratky, kde se děti s vychovatelkami definitivně rozloučí s „paní Zimou“. S písničkami
„Neseme Morenu, pěkně ustrojenú“ nebo „Smrt chodí po vsi“, přinesli Morenu na most přes Svratku v Komíně a zapálenou
ji vhodili do povodněmi rozbouřené vody.

Stanislava Rachůnková, ved. ŠD

ZUŠ Orchidea
- pořádá dne 4.5. v 17.30 hod. v sále KVOP, Údolní 39, koncert k 250. výročí narození W. A. Mozarta a k 10. výročí
trvání školy. Vstupné dobrovolné.
- vyhlašuje na den 16.5. od 15.00 do 16.30 hod. v budově ZŠ J. Babáka přijímací pohovory do hudebního oboru pro šk.
r. 2006/07.

Žabovřesky pravidelně v televizi
Jak jsme Vás informovali v minulém vydání zpravodaje, naše městská část uzavřela
smlouvu o spolupráci s TV brněnská 1 na pravidelném vysílání magazínu, který bude mapovat
aktuální dění v Žabovřeskách. Magazín můžete sledovat prostřednictvím digitálního vysílání na
kabelové síti Karneval, UPC, Self net, on-line vysílání na webu TVb1 (www.tvb1.cz), a to vždy
v lichý týden od pátku 22.30 hodin (premiéra) do pondělí 16.30 hodin (9x denně). Obsahem
jednotlivých vydání magazínu bude prezentace aktivit MČ Brno-Žabovřesky formou rozhovoru
s představiteli městské části ve studiu, reportáže přímo z území Žabovřesk a videotextové
šablony. Magazín bude vysílán do konce roku 2006.

-Fiš-

Naše jedovaté rostliny
Majitelé zahrádek v současné době již nedočkavě vyhlížení přijatelné popčasí, aby mohli navštívit své pozemky a
zahájit přípravu jarních prací. Při této činnosti se mohou setkat s různými plevelnými rostlinami, mezi které patří také
vlaštovičník větší (Cheliodonium majus L.). Jeho název patrně pochází z řečtiny „chelidon = vlaštovka“, protože již dávní
Řekové si povšimli skutečnosti, že vlaštovičník kvete od příletu vlaštovek až do jejich odletu.
Vlaštovičník je vytrvalá bylina se specifickým pachem. Z jeho válcovitého červenohnědého oddenku vyrůstají časně z
jara růžice bohatě větvených listů, dorůstající až do metr vysoké lodyhy. Z úžlabí zpeřených listů vyrůstají okolíky
pravidelných oboupohlavních sytě žlutých kvítků. Svrchní semeník dozrává v šešulovou tobolku plnou ledvinovitých
semen, která jsou vyhledávána a rozšiřována mravenci. Celá rostlina je bohatě prostoupena žlázkami, které při poranění
roní jasně oranžové mléko.
Na toxickém účinku se podílí asi 20 alkaloidů, z nichž na příklad chelidonin působí tlumivě na centrální nervový
systém, sanguinarin vyvolává křeče, dráždí střevní sliznice a působí narkoticky, při styku s pokožkou vyvolává pálení,
které doprovází výskyt puchýřů a později způsobuje její znecitlivění. Přítomný protropin zvyšuje krevní tlak a vyvolává
ochrnutí dýchacích svalů, čímž může přivodit i úmrtí.
Proto při manipulaci s touto rostlinou, na příklad při odplevelování, doporučuji používat rukavice. Děti by s touto
rostlinou vůbec neměly přijít do styku.
Vlaštovičník je rozšířen na území celé Evropy od Skandinávie až po Itálii a Španělsko. Má rád humózní půdy,
vyskytuje se nejčastěji v blízkosti lidských obydlí, na rumištích a na skládkách, ale můžeme se s ním setkat i na lukách a v
řídkých lesích.
Ing. Gustav Závodský, CSc.

Thank you Nykesha!
Připomínat v tuto chvíli znovu průběh finalového zápasu Evropské ligy basketbalistek, kdy naše žabovřeská děvčata
porazila 2. dubna v městské hale v Králově Poli ruskou Samaru, by bylo nošením dříví do lesa. V tisku byl tento zápas od
té doby rozpitván minutu po minutě. Chěl bych se vrátit do chvíle těsně po začátku poslední čtvrtiny, kdy se rozhodující
náskok děvčat rozplynul a smrskl na jediný bod. V tom okamžiku se vztyčil zachmuřený basketbalový mág Jan Bobrovský
v celé své výšce a energicky ukázal prstem na hráčku s číslem sedm na dresu sedící na střídačce, která do té doby
zasáhla do zápasu pouze sporadicky a nedala jediný bod. Ve vřavě čtyřtisícového publika jí možná ještě řekl : "Go
Nykesha!" A Nykesha Sales, americká profesionálka každým coulem, šla. Způsobem, který přivedl soupeřky k zoufalství a
basketbalové Brno do absolutní euforie. Za osm minut své přítomnosti nasázela Samaře 16 bodů a prakticky rozhodla

nejenom zápas, ale i celou finalovou sérii. Po právu byla vyhodnocena nejužitečnější hráčkou celeho turnaje. Ta Nykesha
Sales, kterou všemocná média už téměř odepsala, ta, o které se po straně šeptalo, že se manažer Hamza tentokrát při
podpisu smlouvy s ní zmýlil, nám všem ukázala, co je to sebedůvěra, co to je vnitřní síla, morálka a vůle. Myslím, že by
nám tato skromná mladá žena měla být občas příkladem. Nejen při basketbalu. Thank you Nykesha!

Ing. Jiří Černý, místostarosta

Do Brna se sjede špička světového plážového volejbalu
Tuzemský plážový volejbal čeká v máji velký svátek. Od 25. do 28. května se na Sokolském koupališti u Brněnské
přehrady uskuteční 2006 Orco FIVB Challenger, jeden z největších turnajů, jaké se v České republice konaly. Zúčastní se
ho hráči ze světové špičky mužských párů.
„Ve střední Evropě se podobné turnaje pořádají jen ojediněle. Přidělení jedné z nejvýznamnějších akcí Mezinárodní
volejbalové federace znamená pro český beachvolejbal obrovskou poctu,“ potvrdil místopředseda Českého volejbalového
svazu Josef Beneš, který se s bratrem Petrem loni stal mistrem republiky a vrcholného turnaje domácí sezóny se také
zúčastní.
Mezinárodní volejbalová federace vypsala pro letošek čtyři turnaje kategorie Challenger, kromě Brna se konají na
Kypru, Ukrajině a v Itálii. V hlavní soutěži startuje 24 párů – rozhoduje aktuální pořadí ve světovém žebříčku a také
kvalifikace, do níž nastoupí nejméně 32 dvojic.
Pořadatelé nevybrali Sokolské koupaliště jako dějiště turnaje náhodou. „Jde o nejhezčí beachvolejbalový areál u nás.
Navíc plážový volejbal má v Brně silnou tradici a těší se mimořádnému zájmu veřejnosti. Před dvěma lety se tu např.
uskutečnilo velice vydařené mistrovství Evropy juniorů,“ vysvětlil ředitel pořadatelské společnosti Jiří Bis.
Město Brno akci finančně podpořilo, záštitu nad turnajem převzal ministr financí Bohuslav Sobotka a brněnský
primátor Richard Svoboda.

Nohejbalový oddíl přijme nové hráče
Nejlepší nohejbalový oddíl na Moravě Sokol Modřice pořádá náborový turnaj žáků ročníku narození 1993 a mladších.
Chcete aby Vaše dítě stalo členem tohoto oddílu? Chcete aby Váš kluk patřil mezi nejlepší nohejbalisty na této planetě?
Neváhejte a přijďte s ním 6. května od 10.00 hodin na kurty Sokola Modřice. Občerstvení v místní restaruraci pro Vás
zajištěno, pohyb na zdravém vzduchu pro Vašeho syna také. Stačí jen sportovní obuv a oblečení a chuť něco dokázat.
Bližší info najdete na www.nohejbal-modrice.net

Amatérský volejbal nejen v Žabovřeskách
V letošním školním roce se koná již VI. ročník Brněnské salesiánské volejbalové ligy (dále jen BSVL). Jedná se o
soutěž amatérských smíšených volejbalových družstev na území města Brna a je pořádána Salesiánským střediskem
mládeže v Brně-Žabovřeskách a dotována Statutárním městem Brnem.
BSVL byla od I. do V. ročníku (rok 2000-2005) organizována různými systémy soutěže. Vždy tak, aby co nejvíce

vyhovovala zúčastněným týmům.
VI. ročník (2005/2006) je organizován formou čtyř turnajů (září, únor, květen, červen). Turnaje jsou otevřené pro nově
příchozí družstva, tzn. družstvo se může zúčastnit všech turnajů, ale i třeba jen jednoho. Záleží na chuti a časových
možnostech týmu. Samozřejmě družstvo, které se zúčastní více turnajů, má větší šanci zvítězit v celé lize.
Jaké jsou podmínky účasti v této soutěži? Družstvo musí být smíšené (tzn. v každém okamžiku hry min. 2 ženy, či 2
muži za tým na hřišti) a amatérské (za družstvo nemůže nastoupit registrovaný hráč hrající vyšší soutěž než městskou a
hráčka hrající vyšší soutěž než krajský přebor).
Termíny nejbližších turnajů jsou 20. květen a 10. červen.
Máte-li zájem se některého turnaje zúčastnit, více informací (termíny a propozice turnajů, výsledky, fotografie atd.) se
dozvíte na internetových stránkách www.brno.sdb.cz/stranky/bsvl nebo u organizátora soutěže.

Radek Komínek, organizátor soutěže
tel.: 721 510 336, e-mail: radek.kominek@gmail.com

Olympiáda žabovřeských základních škol se blíží
Vrcholí všechny přípravy na Olympiádu dětí žabovřeských základních škol 2006 o žabovřeský pohár pod patronací
Mgr. Aleše Kvapila, starosty MČ Žabovřesky, Ing. Jiřího Černého a JUDr. Jiřího Helána, místostarostů MČ BrnoŽabovřesky.
Tato významná sportovní a společenská akce u nás v Brně-Žabovřeskách proběhne ve dvou dnech. Nejprve ve
čtvrtek
18. 5. 2006 od 9.00 hodin se budou na atletickém stadionu Pod lesem konat atletické soutěže. Nejlepší žáci a žákyně 6. až
9. tříd ZŠ budou soutěžit ve sprintu na 60 m, dále chlapci na 1500 m, dívky na 800 m, v dálce, chlapci v hodu granátem,
dívky v hodu kriketovým míčkem a na závěr celého atletického dopoledne budou tolik očekávané štafety.
Druhým dnem soutěží bude úterý 23. 5. 2006, kdy se nejprve od 8.30 hodin uskuteční plavecké soutěže v nově
zrekonstruovaném bazénu na ZŠ náměstí Svornosti. Pro dívky i chlapce jsou vypsány plavecké disciplíny 50 m volný
způsob, 50 m prsa, 50 m znak a velmi zajímavá smíšená štafeta 4x50 m volný způsob, kde by měli nastoupit také
vyučující ze základních škol. Od 11.00 hodin se pak v Salesiánském středisku mládeže utkají chlapecká mužstva ve
futsalu a dívčí družstva ve vybíjené. Hraje se systémem každý s každým. Kolem 13.00 hodin vypukne velké slavnostní
vyhlášení výsledků, předání více jak 150 hodnotných cen, medailí a diplomů. Po sečtení všech výsledků ze všech
sportovních odvětví dostane také každá ZŠ pohár s celkovým umístěním své školy. Čeká nás tedy v Žabovřeskách
parádní sportovní podívaná. Všechny vás srdečně zvu na Olympiádu žabovřeských ZŠ.
Dne 6. května 2006 se v městě Brně na stadionu Pod Palackého vrchem od 9.30 do 13.00 a od 14.00 do 18.15 hodin
uskuteční a bude zavedena tradice pravidelného každoročního konání mezinárodního atletického mítinku s názvem Velká
cena Brna a Jihomoravského kraje a zároveň Světový atletický den IAAF 2006, a který každoročně ve stejném termínu
probíhá souběžně na všech kontinentech v mnoha zemích celého světa sdružených v IAAF. V loňském roce tento světový
projekt IAAF proběhl ve 157 zemích celého světa.
Atletický mítink mají pod patronací Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje a Ing. Radomír Jonáš,
náměstek primátora města Brna, kteří tento mítink ve 14.00 hodin slavnostně zahájí. Pořadateli mezinárodního atletického
mítinku jsou AC Atletika Brno a ředitel Michael Svoboda, ACP Olymp Brno a manager Josef Sečkář a VSK Univerzita Brno

a technický delegát Petr Kotyza.
Do metropole Jihomoravského kraje přijedou stovky sportovců z mnoha zemí světa, kteří budou soutěžit v
25 atletických disciplínách (sprinty, běhy, skoky, vrhy, štafety) od žákovských kategorií až po profesionální
dospělé sportovce. Mítinku se zúčastní mimo jiné atleti z Ruska, Polska, Rakouska, Francie, Slovenska,
Maďarska a z dalších zemí. Město Brno bude mít tedy možnost shlédnout špičkovou mezinárodní atletiku s
řadou hvězd evropského či světového formátu ve všech věkových kategoriích včetně handicapovaných
sportovců.
Účast přislíbil např. Filip Ospalý, mistr Evropy a Olympionik v triatlonu, hosté Šárka Kašpárková, mistryně světa v
atletice, Karel Kolář, mistr Evropy v atletice. V jednání je např. Jan Železný, Olympijský vítěz a mistr světa v oštěpu, Galina
Čistjakovová z Ruska, současná světová rekordmanka v dálce a další.
Dovolte nám, abychom vás srdečně pozvali na tuto významnou sportovní a společenskou akci v městě Brně i v
Jihomoravském kraji. Vstup na celý den je zdarma.
Michael Svoboda, ředitel závodu

Atletický Žabiňáček již potřetí
Tradiční velmi oblíbený a populární Atletický Žabiňáček 2006 proběhne 24. 5. 2006 od 9.30 hodin na hřišti ZŠ Jana
Babáka. Všichni, kteří jsme prožili minulé dva ročníky, se vždy dlouho dopředu těšíme a chystáme na nádherné soutěžení
dětí z žabovřeských MŠ v disciplínách sprint na 30 m, skok do dálky z místa a hod míčkem. 150 chlapců a dívek soutěží
ve věkových kategoriích 3letí, 4letí, 5letí a 6letí. Skvělá je také podpora rodičů, babiček, dědečků a dalších přátel sportu.
Už se na Vás na všechny moc těším.
Michael Svoboda, ředitel závodu

Bambiriáda 2006

Múzy ve středisku
V dubnu si u nás na své přišli obzvláště milovníci umění. A to všech jeho forem. První středu se v sále pod kostelem
konala Velikonoční akademie, na které vystoupily děti z hudebních kroužků a také divadelní soubor Kočka na měsíci. Den

poté se mnoho dětí a maminek zúčastnilo velikonočního tvoření. Vyráběly se
ozdoby, zdobily vajíčka, pletly tatary. Večer jsme mohli zajít do kostela na
koncert skupiny Bétel. Pro maminky byla připravena dvoudenní keramická dílna.
A nechyběla ani Bedruňka se svým loutkovým divadlem, tentokráte s druhým
dílem hry Nejmenší školička.
V tomto měsíci se bude také konat spousta akcí. Dne 6. května je pro
školáky připraven speciální námořnický výlet u příležitosti svátku sv. Dominika
Savia. Každé čtvrteční odpoledne (nejen v květnu) probíhá v oratoři tzv. Krtek.
Jedná se o aktivitu pro děti, které se v té době neúčastní žádného kroužku. V
Krtkovi mají možnost zapojit se do různých her a soutěží nebo něco hezkého
vyrobit. Dne 11. května si například budou moci vyrobit dárky ke Dni matek. Dne
20. května se uskuteční volejbalový turnaj smíšených družstev a 21. května do
střediska opět zavítá loutkové divadlo Bedruňka s inscenací Rozum a Štěstí.
V průběhu května probíhá zápis na letní tábory. Naše středisko jich bude o prázdninách pořádat více než deset, stačí
si jen vybrat a včas se zaregistrovat. Seznam volných míst a přihlášky jsou k dispozici ve středisku nebo na internetových
stránkách www.brno.sdb.cz.
Také bychom všechny děti i rodiče rádi předem pozvali na velké oslavy Dne dětí v neděli 4.června. Přijďte strávit
příjemné odpoledne plné her a zábavy.
Akce v měsíci květnu:
6.5.
11.5.

námořnický výlet k svátku sv. Dominika Savia
15.00

20.5.
21.5.
4.6.

Krtek - vyrábění dárků ke Dni matek
volejbalový turnaj smíšených družstev

15.30
15.00

Rozum a Štěstí - představení loutkového divadla Bedruňka
Den dětí

Seniorklub informuje
Motto: "Není lepší chvíle kdy být šťastný než TEĎ. Žijte a prožijte tuto chvíli."
Na schůzku 4. května jsme pozvali paní Maškovou, která s námi pobeseduje o sociálních službách v našem městě a
o novinkách v sociální péči.
Na druhé schůzce 18. května si opět povíme o slastech a strastech třetího věku a taky si zazpívame za doprovodu
mandoliny pana Veselého. Těšíme se!
Jana Hrůzová

Kino Lucerna
1.5.
2.5.+3.5.
1.5.-3.5.
1.5.-3.5.
4.5.-7.5.
4.5.-7.5.
6.5.+7.5.
8.5.
8.5.-10.5.

15.00 a 17.00
17.00
18.45
20.30
18.30
20.30
16.15
15.30
17.45

DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA
DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA - USA
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY
DOBROU NOC A HODNĚ ŠTĚSTÍ
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
GEJŠA

USA/český dabing
USA/český dabing
USA
Brazílie
USA
USA
ČR
ČR
USA

8.5.-10.5.
11.5.-14.5.
11.5.-14.5.
13.5.+14.5.
13.5.+14.5.
15.5.-17.5.
15.5.-21.5.
20.5.
21.5.
22.5.-24.5.
18.5.-21.5.
22.5.-24.5.
25.5.-28.5.
25.5.-28.5.
25.5.+28.5.
29.5.-31.5.
29.5.-31.5.

20.30
18.15
20.30
14.00
16.30
18.30
20.30
20.30+15.45
20.30+15.45
18.15
18.00
20.30
18.00
20.30
16.15
18.00
20.30

MATCH POINT: HRA OSUDU - USA
DEVÁTÝ DEN
PÝCHA A PŘEDSUDEK
LETOPISY NARNIE: Lev,čarodějnice a skříň
STRINGS
JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
SPOJENEC
SUPER SIZE ME
ZKROCENÁ HORA
DARWINOVA NOČNÍ MŮRA
KARCOOLKA
WALK THE LINE
LUK

USA
Německo
V.Brit.
USA,český dabing
Dánsko
USA
ČR
ČR
ČR
ČR
USA
USA
USA
Francie
USA/český dabing
USA
J.Korea

Z programu KD Rubín vybíráme

Hra o láske
16. 5. 2006 v 19.30 hodin
KD Rubín vás zve na poetickou komedii Radošinského naivného divadla z Bratislavy „Hra o láske“. Divadlo je známé
svým nevšedním zpracováním příběhů obyčejných lidí. Vypovídají o jejich trápeních a radostech, trpkostech i nadějích o
mnohem víc, než tzv. „vážná“ současná dramatika. Umí vytvořit všední banální a životně velmi pravdivou situaci a
načrtnout osobité typy průměrných, ničím nevynikajících postav.... obyčejní, nenápadní, často trapní hrdinové, ve kterých
je skrytá hluboká pravda o životě.
Hra o láske je velmi příjemně zpracovaný příběh několika párů, protloukajících se životem se svými každodenními
problémy. Pro všechny je společné, že i když se svět mění a mnohdy všechno kolem nás, jenom láska - naštěstí přetrvává
a je tou nejdůležitější a nejvyšší lidskou metou a hodnotou.

ZOO Brno v květnu
www.zoobrno.cz

1. 5. 2006

14. 5. 2006
20. 5. 2006
21. 5. 2006

1. máj v ZOO Brno
program: 11.00-17.00 hod hrají a zpívají country kapely na pódiu U Velblouda
14.00 hod taneční vystoupení Novoveská štístka
Vyhlášení výherců soutěže v kreslení MY DAY v rámci kampaně Zachraňme nosorožce
Den dětí s Centrem pro rodinu a pro pěstounské rodiny
kulturní a soutěžní program pro návštěvníky ZOO
Indiánský den v Zoo Brno
program: 11.00-14.00 hod vystoupení indiánské skupiny Hau Kóla na pódiu U Velblouda
11.00-16.00 hod výroba šperků, indiánských čelenek a malování na obličej u pódia
Zvířátka také nekouří - Brno-zdravé město
kulturní a vzdělávací program pro návštěvníky

27. 5. 2006

28. 5. 2006

kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
Den dětí s rádiem Frekvence 1
kulturní a soutěžní program pro malé návštěvníky a rodiče
večerní prohlídka ZOO
kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360
Den dětí se ZOO BRNO
program: 11.00-16.00 hod hrají a zpívají Noví Kaskadéři na pódiu U Velblouda
14.00-15.00 hod hrají a zpívají Kamarádi tamtéž
v areálu zoo budou soutěžní stanoviště, lanová dráha
program: 11.00 – 16.00 hod hrají a zpívají Noví Kaskadéři na pódiu U Velblouda
14.00 - 15.00 hod hrají a zpívají Kamarádi tamtéž
kontakt: Mgr. Vitulová tel. 546 432 360

Zoologická zahrada nemá zavírací den a i ve sváteční dny má otevřeno od 9.00 hod do 18.00 hodin.

Program kulturního domu Rubín
Makovského nám. 3, Brno - Žabovřesky
tel: 541 213 632, 541 213 704, www.kdrubin.cz, e-mail: rubin@mc-zabovresky.cz
Předprodej vstupenek: KD Rubín, BKC-Běhounská 17, Dům pánů z Lipé, Wolf Music-Dvořákova 3, Indies-Kobližná 16,
Kudrna-podchod nádraží ČD, Akompas-Štefánikova 51.

16. 5. 2006

20. 5. 2006

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO (Bratislava) - HRA O LÁSKE
Poetická komedie Stanislava Štepky o lásce v nejrůznějších podobách.
Životní příběhy tří důchod. párů, ve kterých hlavní roli hraje láska.
I když se vše mění, láska přetrvává.
Hrají: Anna Šišková/Soňa Norisová, Stanislav Štepka, Kamil Mikulčík/René
Štúr, Kristína Farkašová/Petra Molnárová, Csongor Cassai/Maroš Balážik,
Maruška Nedomová a další. Režie: Ondrej Spišák
JARNÍ SLAVNOST v Žabovřeskách
*soutěže pro děti: 14.00-17.00 hod.*
Program: 14.00-22.00 hod.
-dechová hudba Královopolka
-břišní tanečnice
-Gabriela Kočí & jazz company
-španělské tance
-ukázka výcviku vodících psů
-Harry Potter
-vystoupení dětí z aerobic studia
-Dalibor Janda
-slovenský folklórní soubor Mladosť
-ohňostroj
Vstup zdarma

Změna programu vyhrazena.

Vlastivědný klub Petra Bezruče
1. 5.

Svátek

8. 5.

Svátek

15. 5.

Města Skandinávie a Pobaltí

Mgr. Patrik Dekan

19.30 hod.

14.00-22.00 hod.

22. 5.
29. 5.

Korsika
Albánie I. část - hory

PhDr. Taťána Slavíková
Hana Druckmüllerová

Přednášky se konají vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin.

Kontakt: pí. Iveta Fišerová - tel.: 549 523 537 - zpravodaj@zabovresky.cz

