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V sobotu 17. května 2014 se v Žabovřeskách konala již 23. Jarní slavnost. Letos nám
počasí bohužel nepřálo, což je pro pořadatele akcí podobného typu malá pohroma. Zima
a déšť lákaly spíše ke kamnům, než k zábavě na otevřeném prostranství. Žabovřeští však
nezklamali a zvlášť děti se s chutí zapojily do připravených sportovních soutěží a zábavy.
Mohly si zaházet na koš, překonat slalomovou dráhu na čas, něco pěkného namalovat
či překonat nejdelší vzdálenost při skoku z místa. Společně soutěžily celé rodiny, které
si mohly vyzkoušet hru boccia, která je podobná hře petanque. Hrají jí postižení lidé třeba
na mistrovství světa nebo paralympijských hrách. Při konečném vyhodnocení byly děti
rozděleny podle věkových kategorií. Na každého soutěžícího čekala sladká odměna
a krásná medaile s žabičkou uprostřed.
Na závěr programu trvajícího celé odpoledne zahrála všem zúčastněným brněnská dětská
rocková kapela FREEDOM. Toto uskupení je součástí projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA
BEZ HRANIC, jehož pořadatelem je VUT v Brně. Stálými členy kapely jsou děti z Centra
Kociánka Brno a děti z dětských domovů.
Pořadatelé Jarní slavnosti děkují všem účinkujícím za skvělá vystoupení, našim
občanům za účast a Vy, kteří jste chyběli, si můžete alespoň prohlédnout několik fotograﬁí
na straně 2.
Ivo Borovec, radní pro kulturu

Foto: Richard Viewegh

JARNÍ SLAVNOST V ŽABOVRESKÁCH

Foto: Richard Viewegh

ZE ŽABOVŘESK
OBRAZEM

PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI

Foto: Petr Suchý

Letošní Příhraniční slavnosti se konaly v příjemném jarním počasí.
Koncert Nebe plné hvězd dostál svému názvu. Pódium před
„Šelepkou“ bylo plné hudebních legend a obecenstvo se dobře bavilo.
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Dne 12. 6. 2014 se v 15.30 hodin
koná v jednacím sále Rubínku
na Poznaňské ul. 10
XXI. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-Žabovřesky

Z HISTORIE: CESTAMI VZPOMÍNEK
… v minulém čísle jsme „cestami vzpomínek“ společně s dětmi
poznali žabovřeské stráně, louky, vinohrady, potoky a zmole.
Právě u posledního slova - „zmole“ – jsem se zarazil a nějakou
dobu jsem pátral po jeho významu. Našel jsem: zmole (nebo
i zmola) - „rokle, roklina, strž, výmol vymletý/á vodou“.
V další části článku jsme měli možnost se setkat s životem sedláků i jejich zvyky. Krátká zmínka o sněhu, kterým se museli
prohrabávat tunely, působila s ohledem na letošní zimu jako
z jiného světa.
V tomto čísle se vydáme „cestami vzpomínek“ do doby poměrně
nedávno minulé, a sice do doby, ve které bylo ještě v Žabovřeskách k nalezení utajené hospodářství s dobytkem, který připomínal zemědělskou minulost Žabovřesk.
Jistou výjimečností Žabovřesk je „utajené“ hospodářství v přízemním
domku, kde za velkými vraty býval mlat a dnes tam stává menší dřevěný vůz naplněný senem tak, že pod ním sotva postřehnete kola.
Ten koupil Josef Kolařík, narozený v Žabovřeskách roku 1925, i s poníkem, aby mohl svážet všechno, co se mu urodí na polích i lukách,
které mu, roztroušené, zbyly po vrácení rodového majetku.
Z boční ulice Bráfovy můžete průhledem mezi domy zahlédnout
dlouhou zahradu, kde se pasou krávy Růža s Málkou a býčkem Vaškem, dvě kozy Julie a kůzlata Juliany. Nechybí ani koník Bobík mezi
pěstovanými ovocnými stromy s kmeny nabílenými vápnem. Ty vloni
sázené jsou pro stálou vlhkost omotány textilem, se zalévaným magickým kruhem velikosti koruny stromu okolo, to zase k užitku kořenů. Starší stromy, omlazené rouby, dávají několikeré ovoce.
Původní domek Kolaříků, kdysi ještě v osadě Vinohrádky č. p. 1, vyhořel z nenávisti mnohých té doby, v roce 1969. Od narození tam žil
„Jožin“ s matkou, jejím bratrem, babičkou a dědečkem. Patřili k „familiantům“, jak se říkalo těm, kteří měli pole hned za stavením. Za
dvorkem pěstovali brambory a zeleninu, aby bylo po ruce něco k jídlu. Celer, mrkve nebo saláty zalévané zředěnou močůvkou vyrůstaly
do nevídaných rozměrů. Od krav bylo mléko, i když musely být i pod
tahem. K práci přispívaly denně i děti. S kamarádem Jozou Fajtem z
Maniček se mohl vídat jenom v neděli odpoledne. Kamarádkou, která

ý
á
mu ráda pomohla i s prací, byla „Oliš“, jak ji Jožin nazýval.
Vyprávěla
mi
o tom Olga Juranová, která se do sousedství s maminkou přistěhovala v roce 1940. Lepší chleba, než zadělávaný u Kolaříků a pečený
naproti u pekaře Veselého, od té doby nejedla. V komoře jich bývalo
téměř stále pět bochníků. Pro dobytek čerpali vodu z domácí osmimetrové studny. Na vaření a pití z pumpy, která stávala na rohu
ulice před Ebertovým cukrářstvím. Babičku Kolaříkovou pamatuje
v selském kroji, ve všední den i ve svátek. Dědeček i přes vysoké stáří
neuměl zahálet. Sedával tedy na špalku a vyráběl „roble“ na utahování slaměných povřísel na vázání snopů. Sestra babičky byla Josefu Kolaříkovi kmotrou. Neměla děti, tak její domek na Horově ulici
zdědil pan Kolařík. Hospodaří zde dnes s paní Olgou, zvyklou ze svého slovenského rodiště na práci v hospodářství. Za oknem vyrůstají
každoročně ze semínek rajská jablíčka, než je přesadí na zahradu.
Nezapomene nikdy pohladit všechno živé ve
stáji když krmí, napájí
nebo dojí. Dvorek plný
květin občas okoušou
Juliány. A před domem,
mezi tramvají a chodníkem, vyrůstají kmínky
šeříku, který už na jaře
zavoní...

Výňatek z knihy
Brno-Žabovřesky,
historie a současnost
byl zveřejněn s laskavým
souhlasem autorky
Olgy Vlasákové
pro Žabovřeský
zpravodaj zpracoval
Milan Růžička

CO NAHRADÍ ZAHRÁDKY NA BRÁFOVĚ ULICI?
Měli jsme možnost nahlédnout do části projektu, která souvisí
s budoucí realizací Velkého městského okruhu (VMO) – části
ŽABOVŘESKÁ. Z něho je možno vyčíst, že velkou část plochy
zaujme protihlukový val. Na zbývající ploše bude hlavně zeleň
vybavená upravenými cestami souběžně s ulicí Bráfova, což
nahradí scházející chodník na této ulici. Součástí plánku je také
vyznačení nadúrovňového přechodu přes VMO s přístupovými

cestami, což umožní bezpečný přechod přes frekventovanou silnici.
V současné době na některých místech probíhá archeologický
průzkum, který musí být realizován v předstihu.
Obyvatelé přilehlých částí se snad v dohlednu dočkají většího klidu
a odpovídající přístupové cesty k zastávce MHD.

František Procházka, předseda komise ŽPR
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY
• vybrala v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné
zakázky „Cejchování poměrových vodoměrů v bytech a nebytových prostorách 2014“ ﬁrmu: INTERDOOS, spol. s r.o
• souhlasila s připojením ZŠ Brno, Sirotkova 36 jako partnera v projektu EU
„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 1-1.3-51 hrazeného
z prostředků EU bez ﬁnanční účasti Statutárního města Brna městské části
Brno-Žabovřesky a ZŠ Brno, Sirotkova 36

XX. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-Žabovřesky
konané dne 17. dubna 2014
1. Kontrola úkolů
Zastupitelstvo
2. Nesouhlasilo s prodejem pozemku p.č. 4868/1 – ost. plocha, ost. komunikace
o výměře 111 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna.
Bod č. 3 stažen z programu
4. Souhlasilo se svěřením pozemku p.č. 5002/5 – trvalý travní porost o výměře
16 m2, k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno-Žabovřesky do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek s doplňujícími podmínkami:
1) uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez
udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
2) omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
3) omezení pro nájemce zhodnocovat majetek města
5. Revokovalo usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva městské části BrnoŽabovřesky, konaného dne 12. 12. 2013, bod 5 a souhlasilo s prodejem částí
pozemků p.č. 5236/1, p.č. 5236/29, p.č. 5236/30 a p.č. 5236/3, k.ú. Žabovřesky,
z úrovně statutárního města Brna, s podmínkou zachování pruhu pozemků
při ul. Plevova v majetku města Brna z důvodu vedení inženýrských sítí.
6. Vzalo na vědomí informaci, že Rada městské části Brno-Žabovřesky na 82.
zasedání dne 2. 4. 2014, bod 2.12, dle ust. § 2 občanského zákoníku souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě Voroněžská 6, vel. 1+1, Brno.
7. Souhlasilo s žádostí o změnu názvu ulice, ke které je přiřazena nemovitost
žadatele, situovaná na pozemku p.č. 5510, k.ú. Žabovřesky, číslo popisné
nemovitosti 1391, ze současného názvu ulice Vrázova na ulici U Vodárny.
8. Souhlasilo s navýšením hodnoty budovy Základní školy Brno, nám. Svornosti 7
o částku 3.499.879,99 Kč a schválilo Dodatek č. 9 k Úplnému znění delimitačního protokolu ze dne 1. 1. 1995 o převodu majetku a ﬁnančních prostředků
k 1. 1. 1995.
9. Souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního daru „FC Svratce Brno, o.s.“, Svratecká
198/11, 624 00 Brno, IČ 226 62 278 ve výši 30.000,-Kč na zajištění ﬁnančních prostředků potřebných k pokrytí nákladů na podnájem pozemků pod
areálem fotbalového střediska mládeže v Žabovřeskách, na zajištění části
ﬁnančních prostředků potřebných k pokrytí nákladů spojených s provozem
a údržbou areálů fotbalového hřiště v Žabovřeskách, na zajištění části
ﬁnančních prostředků potřebných k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením sportovní činnosti mužstev klubu.
10.Souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního daru “Sportovní akademii mládeže
Brno, o. s.“, Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ 270 45 978 ve výši 15.000,- Kč
na projekt basketbalové přípravky (pokrytí provozních nákladů spojených
s basketbalovou přípravkou provozovanou na ZŠ nám. Svornosti - pronájem
tělocvičny - tréninky a turnaje, odměny rozhodčím za řízení pořádaných
turnajů Sportovní akademií mládeže Brno, sportovní materiálové vybavení
pro trénink).
11. Souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního daru Sportovnímu klubu BrnoŽabovřesky, Horákova 3080/7, 616 00 Brno, IČ 002 14 272 ve výši 30.000,- Kč
na pronájem sportovních zařízení, na jízdné spojené se soustředěním
mládežnických družstev basketbalového oddílu a oddílu orientačního běhu.
12. Nesouhlasilo s poskytnutím ﬁnančního daru Sportovnímu klubu BrnoŽabovřesky, Horákova 3080/7, 616 00 Brno, IČ 002 14 272 na nákup sportovního vybavení, nářadí a pomůcek do tělocvičny určených jako cvičební
pomůcky pro rozvoj pohybových schopností a nácvik pohybových dovedností dětských a mládežnických sportovců.
13. Souhlasilo s poskytnutím ﬁnančního daru Svazu důchodců České Republiky,
o.s., místní organizaci Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno,
IČ 015 71 958 ve výši 30.000,- Kč na provozní náklady, volnočasové aktivity,
kulturní a společenskou činnost, besedy se zdravotní, sociální a bezpečnostní problematikou, zájezdy a vycházky do okolí, návštěvy divadel, muzeí,
ZOO, planetária.
14. Nesouhlasilo s poskytnutím ﬁnančního daru TyﬂoCentru Brno, o. p. s.,
Chaloupkova 7, 612 00 Brno, IČ 262 23 210 na náklady spojené s poskytováním
sociálních služeb pro občany s těžkým zrakovým postižením s trvalým
pobytem na území Žabovřesk.
15. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky.

Informace z 84. zasedání
Rady městské části Brno-Žabovřesky
konané dne 7. května 2014
Rada
• souhlasila s pronájmem pozemku p.č. 285/37 - zastavěná plocha garáží o výměře 20 m2, k.ú. Žabovřesky na dobu neurčitou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok
• projednala svěření pozemku p.č. 5351/2 - ost. plocha, zeleň o výměře 58 m2,
k.ú. Žabovřesky do správy městské části Brno-Žabovřesky a následný pronájem části tohoto pozemku a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit, projednala
svěření pozemků p.č. 5351/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2.072 m2
a p.č. 5871 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1.438 m2, k.ú. Žabovřesky
do správy městské části Brno-Žabovřesky a následný pronájem částí těchto
pozemků a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit
• souhlasila se změnou nájemce nebytových prostor ordinace neurologie,
v objektu Radnice, Horova 28, Brno, na spol. Neurologie Kubová s.r.o., se sídlem Horova 1623/28, 616 00 Brno, zastoupená MUDr. Dagmar Kubovou
• projednala nevyužití předkupního práva statutárního města Brna ke koupi
staveb situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna,
svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 2375/381, 6011-6039,
6243/1, 6244, 6245, vše k.ú. Žabovřesky a doporučila ZMČ BŽ souhlasit, projednala záměr prodeje pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 2375/381, 6011-6039, 6243/1,
6244, 6245, vše k.ú. Žabovřesky, vlastníkům staveb na těchto pozemcích
postavených a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit
• projednala nevyužití předkupního práva statutárního města Brna ke koupi
staveb situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna,
svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 211/28, 212-241,
243-247, 257-284, 285/5-285/7, 285/11, 285/14-285/50, 285/52-285/81, vše k.ú.
Žabovřesky a doporučila ZMČ BŽ souhlasit, projednala záměr prodeje těchto
pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy
městské části Brno-Žabovřesky vlastníkům staveb na těchto pozemcích
postavených a doporučila ZMČ BŽ nesouhlasit
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 6, Mozolky 49, vel. 3+1,
Brno, na dobu neurčitou
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 35, Voroněžská 6,
vel. 1+0, Brno, na dobu neurčitou
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 11, Záhřebská 14, vel. 2+1,
Brno, na dobu neurčitou
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 1, Kounicova 83, vel. 1+1,
Brno, na dobu neurčitou
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 13, Jindřichova 6, vel. 2+1,
Brno, na dobu neurčitou
• souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 9, Vychodilova 11, vel. 2+1,
Brno, na dobu neurčitou
• souhlasila s prodloužením nájemních smluv u obecních bytů ve střešní
nástavbě domu Gabriely Preissové 3, Brno, v souladu s podmínkami stanovenými Nařízením vlády č. 146/2003 Sb.:
byt č. 18, vel. 1+kk
byt č. 21, vel. 2+kk
na dobu určitou 2 roky
• vzala na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279 obč. zák. pro přechod
nájmu bytu č. 3, domě Záhřebská 10, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne
15. 2. 2014 zemřela, na dceru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 2 roky do 15. 2. 2016
• konstatovala, že nebyly splněny podmínky ust. § 2279 obč. zák. pro přechod
nájmu bytu č. 2, Pod Kaštany 16, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne
12. 3. 2014 zemřela, na vnuka
• vzala na vědomí odstoupení směnitelů od výměny bytů, odsouhlasené
76. RMČ BŽ dne 18. 12. 2013, bod 2.5, Voroněžská 9, byt č. 24, vel. 3+1, Brno,
Pekařská 92, byt č. 24, vel. 1+1, Brno a Bellova 25, byt č. 64, vel 1+1, Brno
• souhlasila s výměnou bytů Voroněžská 9, byt č. 24, vel. 3+1, Brno a Křenová 14,
byt č. 8, vel. 1+1, Brno
• souhlasila s výměnou bytů Voroněžská 2, byt č. 7, vel. 2+1, Brno, společní
nájemci a Sibiřská 64, byt č. 7, vel. 1+1, Brno
• souhlasila s výměnou bytů Kounicova 77, byt č. 14, vel. 2+1, Brno a Durďákova
10, byt č. 8, vel. 2+1, Brno
• souhlasila s výměnou bytů Jindřichova 8, byt č. 11, vel. 2+1, Brno a Vlčnovská 7,
byt č. 19, vel. 4+1, Brno
• souhlasila s výměnou bytů Voroněžská 6, byt č. 29, vel. 1+0, Brno a Hlaváčova
50, byt č. 2, vel. 2+kk, Brno
• vzala na vědomí odstoupení směnitelů od výměny bytů odsouhlasené 81. RMČ
BŽ dne 5. 3. 2014, bod 2.6, Mozolky 61, byt č. 8, vel. 2+1, Brno, Lerchova 14, byt
č. 7, vel. 2+1, Brno a Generála Píky 1B, byt č. 92, vel 3+1, Ostrava
• nesouhlasila s výměnou bytů Pod Kaštany 13, byt č. 22, vel. 2+1, Brno a Lerchova
14, byt č. 7, vel. 2+1, Brno

Informace z 83. zasedání
Rady městské části Brno-Žabovřesky
konané dne 29. dubna 2014
Rada
• souhlasila s písemným vyjádřením zadavatele k obdrženému Usnesení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17.4.2014 ve věci otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna otvorových prvků na školních zařízeních v Brně-Žabovřeskách“ zadávané podle příslušných ustanovení
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zpracované zástupcem zadavatele ﬁrmou ikis, s.r.o.
• vybrala v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné
zakázky „Oprava nouzového osvětlení v bytových domech MČ Brno-Žabovřesky Voroněžská 2,3,6,9,14,16,18, Vychodilova 12, Tábor 12, Minská 36, Králova 28“
ﬁrmu: RaTi elektro s.r.o.
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY
• nesouhlasila se vznikem společného nájmu u bytu č. 5, Šmejkalova 52, vel. 3+1,
Brno, mezi nájemcem a vnukem nájemce bytu
• nesouhlasila se vznikem společného nájmu u bytu č. 26, Pod Kaštany 13,
vel. 3+kk, Brno, mezi nájemcem a dcerou
• souhlasila s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 3, Voroněžská 9, Brno, nájemkyni ve výši 5 % ze základního nájemného (předsíň, kuchyň, WC, koupelna)
za 21,47 m2 za měsíce březen, duben roku 2014, na základě podané žádosti
dne 26. 11. 2013. Sleva je poskytnuta v důsledku provedené rekonstrukce
bytového jádra v uvedeném bytě
• souhlasila se zveřejněním nabídky volného bytu č. 3, Pod Kaštany 20, Brno,
vel. 1+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu,
s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení, poplatcích a úrocích z prodlení k tomuto bytu, který ke dni 19. 3. 2014 činí 145.373,- Kč
a dále s podmínkou převzetí dluhu za vyklizení tohoto bytu ve výši 17.569,- Kč,
spolu celková výše dluhu činí 162.942,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžní jistoty, s nájemným ve výši
70 Kč/m2/měsíc po dobu prvních šesti let. Po uplynutí této doby se sjednává
výše nájmu 90 Kč/m2/měsíc, nedojde-li k jiné dohodě
• souhlasila se zveřejněním nabídky volného bytu č. 23, Pod Kaštany 16, Brno,
vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu,
podmínkou převzetí dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení, poplatcích a úrocích z prodlení a vyúčtování služeb k tomuto bytu, který ke dni 21. 3.
2014 činí 130.606,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,
bez povinnosti složení peněžní jistoty, s nájemným ve výši 70 Kč/m2/měsíc
po dobu prvních tří let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90 Kč/
m2/měsíc, nedojde-li k jiné dohodě
• souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 8, Mozolky 49, vel. 2+1, Brno na dobu
určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc
• souhlasila s pronájmem obecního bytu č. 12, Kounicova 73, vel. 3+1, Brno,
na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc
• souhlasila s pronájmem garáže (NP č. 560 - prostřední) v objektu na ul. Vychodilova č.or. 7, o celkové výměře 20 m2, na dobu neurčitou, s výší nájmu 1.200,Kč/m2/rok
• souhlasila s podáním žádosti na město Brno o poskytnutí ﬁnančních prostředků
ve výši 45 mil. Kč na rok 2015 na spoluﬁnancování investiční akce „Výstavba
víceúčelového tělovýchovného zařízení na ZŠ Sirotkova 36, Brno-Žabovřesky“
se spoluúčastí MČ ve výši 100.000,- Kč
• souhlasila s textem předběžného oznámení akce „Kompletní výměna výtahů
v bytových domech Kounicova 69,71,73, 87 - Brno-Žabovřesky“ dle ustanovení
§ 86 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění novely č. 55/2012 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb.
• Schválila úpravu rozpočtu č. 1/2014:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 1.772 tis. Kč:
+ 2.390 tis. Kč – neinvestiční transfer z MPSV ČR na poskytování sociálních
služeb
- 1.325 tis. Kč – snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše transferu z MPSV ČR)
+ 707 tis. Kč – neinvestiční transfer MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové
prostory ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Jana Babáka 1 - učebny, chodby, kantýna, oplocení za účelem umístění reklamy, venkovní plášť budovy za účelem
umístění reklamy (štítová zeď), tělocvičny, taneční sál a hudebna
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové
prostory ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 - chodby,
učebny, tělocvična a bazén
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek:
- část objektu „B“ ZŠ Brno, nám. Svornosti 7, o celkové podlahové ploše 535 m2
postaveného na parcele č. 2375/191 v k.ú. Žabovřesky, z toho podlahová
plocha 1. nadzemního podlaží 212m2, podlahová plocha 2. nadzemního
podlaží 323m2 MŠ Brno, nám. Svornosti 8
- školní zahrada ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 o celkové výměře 417 m2 na parcele
č. 2375/203 v k.ú. Žabovřesky MŠ Brno, nám. Svornosti 8, a to na dobu 1 roku
od 1.9.2014 do 31.8.2015.
Účel nájmu:
- výchovná a vzdělávací činnost mateřské školy
- venkovní zázemí provozu 2 tříd mateřské školy
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytové
prostory ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Brno, Sirotkova 36 - tělocvičny, hřiště,
posilovna, učebny, keramická dílna, jídelna, sauna, vrátnice a chodba
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory - ubytovny
ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Brno, Sirotkova 36 - ubytovna 1, ubytovna 2
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytový
prostor ve školním roce 2014/2015 v MŠ Brno, Fanderlíkova 9a – třída
• souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nemovitý majetek, nebytový
prostor ve školním roce 2014/2015 v MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 – třída
• souhlasila s povolením krátkodobých (jednorázových) pronájmů nebytových
prostorů ve školním roce 2014/2015 v ZŠ Brno, Jana Babáka 1; ZŠ Brno,
nám. Svornosti 7; ZŠ Brno, Sirotkova 36 v souladu se stanovenými cenami
za pronájem dle sazebníku předmětné školy
• schválila odpisové plány škol a školských zařízení zřízených MČ BrnoŽabovřesky na rok 2014
• vzala na vědomí výsledek a pořadí uchazečů v konkurzním řízení na obsazení
místa ředitele/ky Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace
a v souladu s ustanovením článku 60 Statutu města Brna, souhlasila
se jmenováním Michala Vyskočila ředitelem Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1,
příspěvková organizace
• souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci s ﬁrmou Petr Tomášů
• projednala počet členů Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky na příští

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ

volební období (2014-2018) a doporučila ŽMČ BŽ stanovit na příští volební
období (2014-2018) 25 členů Zastupitelstva městské části
• souhlasila se symbolickým pronájmem z pronájmu sálu v KD Rubín pro Svaz
důchodců ČR - místní organizaci Brno - Žabovřesky pro kulturní pořad Zpívání
pro zdraví dne 30. 5. 2014 ve výši 1,- Kč
• vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru pečovatelské služby ÚMČ
Brno-Žabovřesky paní Evy Maškové a zároveň ukončení pracovního poměru
dohodou ke dni 30. 6. 2014, jmenovala do funkce vedoucího tohoto odboru
pana Mgr. Leoše Němce, a to s účinností od 1. 7. 2014 na dobu neurčitou
• schválila odměnu řediteli ZŠ Brno, Sirotkova 36 Mgr. Danu Jedličkovi za úspěšné plnění úkolů ředitele z fondu odměn příspěvkové organizace ZŠ Brno, Sirotkova 36
• schválila odměnu řediteli ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 Mgr. Miroslavu Slámovi
za úspěšné plnění úkolů ředitele z fondu odměn příspěvkové organizace
ZŠ Brno, nám. Svornosti 7

Informace z 85. zasedání
Rady městské části Brno-Žabovřesky
konané dne 15. května 2014
Rada
• souhlasila s předloženým záměrem pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
k akci: „Brno, Králova-rekonstrukce kanalizace, objekt komunikace Králova.“
• souhlasila s přijetím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního
programu JMK „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2014 ve výši
50.000,-Kč na doplnění prvku na hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi
Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části Brno-Žabovřesky

„NESTŘÍLEJTE, VŽDYŤ JSOU
TADY LIDÉ!“
Vnímáte tu prostou logiku ve větě Jaroslava Haška? Jak může
někdo tasit zbraň, když jsou kolem lidé…
V prostorách Kounicových kolejí se střílelo právě proto, že tam
byli lidé. Lidé odsouzení k smrti za své vlastenectví, za svou oddanost rodné zemi. Na důkaz síly nacistické moci.
To místo i po 69 letech ztišuje hlas a jitří emoce. Prosté žulové
kvádry na místě bývalých šibenic a reliéf vlastence v tomto pietním místě připomínají hrůzy, které se se zde v době druhé světové
války děly. Je na nás, jestli úctu k obětem nacismu a vůli budovat
a bránit mír si v sobě ponesou i příští generace.
Iveta Fišerová

Foto: Petr Suchý

Chvíle pietního zastavení a poděkování se koná i u pomníku
na Burianově náměstí.
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OBRAZEM
ZE ŽABOVŘESK
ŽABOVŘESKÁ KOULE SE POPRVÉ ROZDUNĚLA
disponujeme tanečním parketem, umíme zkrátka kvalitně zajistit
nejrůznější kulturní akce.
Občané z okolních bytových domů určitě netrpělivě čekali
na zahájení provozu a dopad na jejich bydlení. Zaznamenali jste
nějaké negativní reakce?
Co se týče večerního a nočního nasvícení koule, tak po dohodě s obyvateli protějšího domu světla zhasínáme kolem půlnoci, nesvítí celou
noc. Ke spokojenosti občanů jsme vyřešili i svítící poutač s programem.
Hladinu hluku si bedlivě hlídáme při každém programu, já osobně
obcházím všechny provozy našeho zařízení i okolí budovy. Jeden
problém ale zůstává zatím nedořešený. Hudební klub je striktně nekuřácký, pro kuřáky je otevřen balkón a konverzace se pochopitelně nese
do okolí. Pokud balkón uzavřeme, kuřáci budou postávat a komunikovat před klubem. Zvažujeme ještě technické řešení pomocí lamel
v kombinaci se vzduchotechnikou, což je ale technicky dosti
náročné. Děláme ale vše pro to, aby provoz našeho zařízení okolní
obyvatele zatěžoval co nejméně, nejlépe vůbec.

Při vjezdu do Žabovřesk ji nelze přehlédnout. Když se nápadná koule
sevřená mezi dvěma křídly začala klubat, budila protichůdné emoce.
Někdo byl nadšen, někdo ji zatracoval. V každém případě nový hudební klub se špičkovou akustikou vyzdvihl Žabovřesky zase o kousek
výše. Jak to všechno začalo a jak to probíhá dnes jsem se zeptala
hlavního investora Jiřího Štopla.

Sonocentrum začátkem května zahájilo provoz. Vyskytly se při
rozjezdu nějaké zásadní problémy?
Zásadní naštěstí ne, ale spoustu drobností ještě musíme vychytat
a doladit. Denně řešíme detaily s jednotlivými dodavateli a určitě
nejméně měsíc a půl potrvá, než bude vše dle našich představ. V každém případě mále ale zkoulaudováno a Sonocentrum může sloužit
svému účelu.
Jak proběhl start?
Malá premiéra „nanečisto“ proběhla koncem dubna, kdy zde vystupovala jihoafrická skupina Goldﬁsh. Oﬁciální zahájení se konalo 2. května
se skupinou Kryštof a skupinou Straits, což jsou potomci legendárních Dire Straits.

Jak relaxuje provozovatel nahrávacího studia, majitel hudebního klubu? Pouštíte si doma ticho?
Poslední tři měsíce slovo relaxace neznám. Na stavbě jsem trávil
i osmnáct hodin denně. Až se vše usadí, všechny mouchy vychytají,
pak se určitě vrátím ke sportu. Odpočinu si při tenise, nohejbale,
s dětmi na minigolfu.

Proč má vaše Sonocentrum takový tvar, jaký má? Chtěl jste
„pouze“ postavit extravagantní budovu nebo její tvar souvisí
s jejím účelem?
Chtěl jsem originalitu. Líbil se mi návrh architekta Františka Šmédka
a přistoupil jsem na něj. S provozem hudebního klubu tvar budovy
technicky nijak nesouvisí.

Když už si nějakou muziku pustíte, jaká je ta vaše? Tipla bych vás
na rockera.
Tipla byste správně. Rád si poslechnu Beatles, Led Zeppelin, některé
současné kapely. Díky zkušenostem z nahrávacího studia vím, jak by
hudba měla znít a jak by se měla prezentovat. S tím záměrem jsem
Sonocentrum stavěl.

Počítal jste i s odmítavými reakcemi? Nenapadlo vás, že co snese
třeba Praha, nemusí být přijato v Brně?
Bylo mi jasné, že tato budova bude provokovat. Ale šel jsem do toho.
Chtěl jsem originální, jedinečnou stavbu. Hranatých, fádních budov
bylo postaveno dost.

Víte o kapele či zpěvákovi, kterého byste rád do Sonocentra
přivedl?
To bych v tuto chvíli nerad prozrazoval. Nějaké plány a přání mám,
ale spoustu věcí se ještě musíme naučit, takže za rok za dva uvidíme…
Nechte se překvapit.

Když už jsem se dotkla srovnání hlavního města s Brnem – proč
jste Sonocentrum nesituoval do Prahy, když navíc poblíž hlavního města provozujete nahrávací studio? (Jiří Štopl je spolumajitelem úspěšného nahrávacího studia Sonorecords, pozn. red.)
Protože jsem hrdý brněnský patriot. Žiji v Brně, žije zde moje rodina,
chtěl jsem prostě obohatit moje město. Druhé město v republice
si takový multifunkční sál, který současně nabízí i ubytování, stravovací provoz a pohodlné parkování určitě zaslouží.

Tak tedy ať se vám vaše přání a očekávání splní a děkuji za rozhovor.
Iveta Fišerová

Předpokládám, že se Sonocentrum nebude orientovat pouze
na omezený žánr.
Kdepak, to by se neuživilo. Naše dramaturgie je multižánrová a uspořádání interiéru variabilní. Zvládneme jak rockovou pecku s tančícím
obecenstvem v kotli, tak komornější koncerty s klasickým sezením,

Několik technických údajů na závěr:
Kapacita Sonocentra je 600 míst.
Největší chloubou je mixážní pult NEVE.
V hranaté části stavby zleva koule se nachází hotel s 39 pokoji.
Zprava je restaurace zaměřená na moderní českou i světovou kuchyni.
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Pohřební služba
CM s.r.o.
Millenium Center
Hybešova 42 , Brno
www.pohrbybrno.cz
콯 543 128 187 • 724 302 394
cm.zelena@seznam.cz
svozy 602 550 465

PODLAHÁŘSKÉ
PRÁCE

- zakázková výroba
- výroba křesel PRESIDENT
- výroba ušáků (klasickou metodou)
- opravy čalouněného nábytku
- potahování stěn, dveří, ...

OPRAVY
STAROŽITNÉHO NÁBYTKU

Zajišťujeme kompletní obřady:
kremace, zpopelnění bez obřadu
i pohřby do země, svozy zesnulých,
květiny, parte a jiné služby

Minská 100, 616 00 Brno
tel.: 549 244 925, mobil: 731 447 125
e-mail: schenk@nbox.cz
www.schenk-sport.cz

Čalounictví Liška
Chaloupky 3a, 624 00 Brno
Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788
www.cal-liska.cz

MALBY 14 Kþ/m2

TAPETOVÁNÍ OMÍTKY
350 Kþ/ks
NÁTĎRY DVEěÍ

OKEN • RADIÁTORģ • FASÁD,
STěECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

SLEVA 10 % na brýlové
obruby s tímto inzerátem
AKCE dioptrické sluneční
brýle od 1 390Kč
Vyšetření zraku očním
specialistou ZDARMA

platba hotovČ = SLEVA 250 KĀ!
Brno-ŽabovĢesky
a okolí

 606 469 316
547 225 340

OČNÍ OPTIKA • DR. OPTIK Moravia s.r.o.
Minská 240/65, 616 00 Brno-Žabovřesky
tel: +420 777 700 536

www.droptik.cz

www.maliribrno-horak.cz
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www.expreska.cz
www.facebook.com/expreska
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INZERCE
V ŽABOVŘESKÉM ZPRAVODAJI
Pravidelný měsíčník městské části Brno – Žabovřesky.
Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!
MÁTE ZÁJEM INZEROVAT VAŠE SLUŽBY?
kontaktujte nás: inzerce@nase-zabovresky.cz,
tel.: +420 542 210 543 nebo +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

Noha má všechny technologie,
které potřebuješ

Mojmírovo nám. 11, Brno
tel. +420 775 402 412
info@skimarket.cz
www.skimarket.cz

www.facebook.com/skimarketbrno

Společnost Teplárny Brno, a.s.
se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 46347534

ČESKO-ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro děti od 2,5 do 7 let

vyhlašuje nabídkové řízení
na prodej nemovitostí
Plovdivská 7
pozemek p.č. 2372/1, jehož součástí je budova č.p. 2560 v k.ú. Žabovřesky

Mozolky 52
pozemek p.č. 2375/137, jehož součástí je budova č.p. 2562 v k.ú. Žabovřesky
Podmínky účasti v nabídkovém řízení, kontakty a další informace naleznete
na internetových stránkách společnosti:

www.teplarny.cz

FOTOATELIÉR
MARCELA KRAMÁŘOVÁ
Á
telefon 732 578 714
www.mimiatelier-brno.cz
www.fotoatelier-brno.cz

Jsme moderně zařízená mateřská škola
s nadstandardně vybavenými třídami vč. interaktivní tabule
a zahradou o rozloze 4 000 m2.
Vašemu dítěti poskytujeme systematické vzdělávání
dle RVP (rámcový vzdělávací program),
máme speciální vzdělávací program pro budoucí prvňáčky.
jsme součástí školského komplexu na Mendlově náměstí v Brně
což umožňuje návaznost studia na naší Anglické základní škole
www.skolskykomplex.cz
Více informací na
www.msfantazie.cz

Voroněžská 5, Brno-Žabovřesky
tel. +420 603 970 516

Svatební šaty
s noblesou

SERVIS VOZŮ

VŠECH ZNAČEK
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE • DIAGNOSTIKA MOTORŮ
V Ý M Ě N Y Č E L N Í C H S K E L • P N E U S E RV I S
KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
P Ř Í P R AVA N A S T K • Z AVÁ D Ě C Í C E N Y

k
e
ž
a
l
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Těšíme se na Vás

SVATEBNÍ SALON
Masarykova 37, Brno T E L +420 541 242 202
Kateřinská 21, Praha 2 T E L +420 222 518 517
Letná 5, Bratislava T E L +421 908 366 444
E - M A I L info@naive.cz
WWW.NAIVE.CZ

NOVĚ OTEVŘENÝ SERVIS
V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH

Luční 24b • 콯 737 938 971

VOLNÝ ČAS
VYCHÁZKY KLUBU DŮCHODCŮ
V MĚSÍCI ČERVNU

KDO JE PŘIPRAVEN,
NENÍ ZASKOČEN

každé pondělí – odjezd před 9. hodinou

Jak se blíží letní tábor, čeká hlavně nejmenší skautky ze žabovřeského
oddílu velká výzva – řada z nich bude poprvé spát v lese pod stanem,
jíst jídlo vařené na kamnech, pomáhat se sběrem dříví na večerní
táborák. Aby si holky mohly přírodu vyzkoušet na vlastní kůži ještě
před odjezdem na tábor, vyrážejí každý rok v červnu na dvoudenní výlet
s přespáním v lese. „Jde o takový minipuťák, kdy si děti nesou v batohu
většinu svých věcí, vedoucí jim pomohou hlavně se stany, jídlem
a vybavením pro vaření. V noci vždycky přespíme v přírodě pod stanem,“ vysvětlila vůdkyně oddílu Alena Augustová. Malé holky tak mají
možnost vyzkoušet si, jak správně sbalit batoh, postavit stan a zorientovat se v krajině. Kdo je připraven, není zaskočen a může v létě směle
vyrazit za největším dobrodružstvím skautského roku – na dvoutýdenní letní tábor.

2. června Židenice – Stará Osada – autobus č. 78 ▶ Velká Klajdovka ▶
nová lesní cesta „Šumbera“ ▶ Maloměřice – autobus č. 64
9. června Mendlovo náměstí– autobus č. 52 ▶ Kohoutovice –
hájenka ▶ „Hobrtenky“ ▶ Jundrov. Odjezd 8:45 hodin
16. června Konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrť ▶ autobus
č. 57 - výstup „U buku“ ▶ zpět na lesní cestu „Melatín“ ▶
Bílovice nad Svitavou
23. června Židenice - Stará Osada – autobus č. 55 do Líšně, Mariánské
údolí ▶ Horákovská myslivna a zpět. Odjezd 8:45 hodin
30. června Mendlovo náměstí – autobus č. 52 do Žebětína ▶
Helenčina studánka ▶ Žebětín. Odjezd 8:45 hodin

Za skautský oddíl Zlatý kvítek Iveta Zieglová
Chcete se dozvědět víc?
Podívejte se na zlatykvitek.skauting.cz

BLAHOPŘEJEME NAŠIM
JUBILANTKÁM
Starosta Žabovřesk Pavel Tyralík a ředitel Domova pro seniory
Vychodilova Petr Němec popřáli paní Luise Matlové k neuvěřitelným
98. narozeninám (foto vlevo).
Další jubilantkou, kterou pan starosta i s 1. místostarostou Igorem Fučíkem v Domově pro seniory navštívili, byla 92 letá paní Hana Skalová.

DĚTI VYSADILY NOVÉ STROMKY
Naše městská část podpořila iniciativu maminky žáčka Základní školy
Sirotkova, která se týkala hřiště na ulici Vychodilova. Nedávno byl
tento prostor zrekonstruován, pro dětské hry a sportování doplněn
novými herními prvky. Chyběla však zeleň, která by hřiště zastínila
i zkrášlila. Na základě spolupráce všímavé maminky s vychovatelou
ZŠ Sirotkova paní Řezáčovou vznikl projekt na ozelenění hřiště a my
jsme se k této iniciativě velmi rádi připojili. Firma Minks zasadila
kolem hřiště javory, děti prostor ozelenily keříky, konkrétně tavolníky.
Při sázení zeleně dětem zručně asistoval starosta městské Pavel Tyralík.

DĚTSKÝ DOMOV DAGMAR DĚKUJE STUDENTŮM
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Pukyňova 97 v Brně - Králově
Poli se může pochlubit studenty, kteří mají zájem nejen o vzdělání, ale i o pomoc ostatním. Za podpory
vedení školy a pod vedením pedagoga Ing. Josefa Štulpy, si studenti z několika různých tříd založili společnost
D4 a vymysleli vlastní podnikatelský záměr. Členové společnosti se již od září loňského roku věnovali činnostem, jako je provoz fotbálku a prodej ručně zhotovených výrobků, a podařilo se jim shromáždit částku 5 tisíc
korun, kterou v květnu slavnostně darovali dětem z Dětského domova Dagmar. Máme radost, že se stále
najdou mnozí mladí lidé, kteří věnují svůj volný čas a nápady ve prospěch dobré věci.
Děkujeme a přejeme studentům mnoho energie a vytrvalosti ve studiu i v životě.

Daniel Kusý, ředitel
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Z NAŠICH ŠKOL
se děti seznamují nejen s objemy a povrchy těles, ale také například
s Pythagorovou větou (opírají o zeď reálné žebříky, měří jejich délky
a vzdálenosti), podobností (zrcadla), soustavou souřadnic (soustavy
souřadnic na zemi 5 x 5m), úhly (výškoměry, teodolity), obvody (kolová
měřidla, dálkoměry), atd.
Také fyzika vyučovaná prakticky se přímo nabízí. Praktické úlohy
a demonstrace omezené dříve na laboratorní cvičení se teď mohou odehrávat v řadě hodin právě díky novým pomůckám, na které
v běžném rozpočtu nezbývají peníze. Pro představu v roce 2012 bylo
za veškeré pomůcky pro celou školu utraceno cca 40 tis. Kč. Kapitola
rozpočtu projektu vyhrazená na vybavení dosahuje desetinásobku
této částky. Mohli jsme si tedy dovolit pořídit pomůcky, které přináší
fyziku přímo žákům do vlastních rukou. Uvedu příklad, tentokrát
z fyziky. Asi každý z nás si ze základní školy odnesl alespoň tušení,
že existuje kladka a nejen ta jednoduchá. Troufám si však říct, že pouze
malé procento z nás se mohlo ve škole skutečně setkat s funkčním
kladkostrojem a experimentem si ověřit, že síla potřebná ke zdvižení
tělesa o stejné hmotnosti je rozdílná při využití jednoduché kladky
a kladkostroje s volnou kladkou. Podobně jako v matematice dostanou žáci k řešení pracovní list a příslušné vybavení. Sami těleso
zváží, sami jej uzdvihnou a pomocí siloměru změří sílu potřebnou
k uzdvižení. Efekt se neskrývá jen za jinou hodnotou na stupnici
siloměru, ale především na znatelném a zapamatovatelném nižším
úsilí potřebném k uzdvihnutí onoho tělesa i snadno postřehnutelném
důvodu, proč to tak je. Zapojujeme více smyslů. Některá stanoviště
pro výuku fyziky i dospělého přímo vybízí ke hře a zkoumání. Děti
to mají podobně. Archimédův zákon názorný jak jen je to možné,
akustika, nakloněná rovina, páka, elektřina s elektrotechnickými
stavebnicemi, „živý“ parní stroj, Archimédův zákon pro plyny, Pascalův zákon a mnoho dalšího se kolegové snaží vyučovat prakticky, lépe
a zábavněji s aktivním zapojením žáků do výuky.
Popsal jsem Vám, jak vypadá hodina s využitím cvičiště. Kromě těchto
hodin pro žáky organizujeme i projektové dny, ve kterých si žáci zopakují učivo celého pololetí jak matematiky, tak fyziky.
Naše škola pořádá ve středu 25. 6. posezení s rodiči, v rámci kterého
chceme ukázat matematicko-fyzikální cvičiště a představit stanoviště nejen rodičům našich žáků, ale i širší veřejnosti. Bližší informace
budou na naší webové stránce www.zssirotkova.cz.
Doba trvání projektu je omezena koncem letošního školního roku.
Pomůcky, pracovní listy a metodiky k nim už nám ale zůstanou.
Věříme, že nám vytvořené podmínky ještě více zatraktivní výuku
těchto proﬁlových předmětů a zvýší úroveň znalostí a dovedností
našich žáků.
Jan Pečenka

Základní škola Sirotkova
36
… také na www.zssirotko
va.cz

NOVÁ SOUTĚŽ V ZŠ SIROTKOVA
„Na celnici cizí synci, clili více cizích mincí. Mincí clili synci moc,
clili mince celou noc.“
Ne, toto není žádná policejní zpráva, ale ukázka toho, že v ZŠ Sirotkova
může být i český jazyk zábavný. Žáci všech ročníků se totiž zúčastnili
soutěže „Jazykolamy nejsou problém“.
Soutěž to určitě nebyla jednoduchá, ﬁnalisté ze všech šesti kategorií
museli nejdříve projít třídním kolem a když uspěli tam, čekaly je
zákeřné jazykolamy, tréma, ale hlavně velmi kvalitní soupeři – spolužáci. Do třídního kola si žáci mohli vybrat jazykolam sami a doma
ho trénovat. Ve školním kole to už bylo mnohem těžší. Jazykolam
se losoval a každý soutěžící měl pouze 10 minut na jeho zapamatování
a naučení se. Žáci se s tímto zadáním poprali obdivuhodně, zvláště
když vezmeme v potaz, že každý jazykolam měli říct 3krát po sobě.
Zde si sami můžete vyzkoušet, s čím se například museli naši soutěžící
potýkat:
Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu
čtyři řízy. Smrž pln skvrn zvlhl z mlh.
V kategorii 1. tříd zvítězila Rozárka Slavíčková.
V kategorii 2. a 3. tříd byl nejúspěšnější Michal Doležal.
V kategorii 4. tříd nejvíce zazářila Nikola Milošicová.
V kategorii 5. a 6. tříd si nejlépe s jazykolamy poradil Václav Janáček.
V kategorii 7. a 8. tříd vybojovala Natálie Neradílková první místo.
V kategorii 9. tříd byl nejlepší David Šikula.
Soutěž měla veliký úspěch a zcela jistě ji příští rok zopakujeme.
Šárka Gašparovičová

PRAKTICKÁ VÝUKA OBÁVANÝCH PŘEDMĚTŮ
JE ZAJÍMAVOU A UŽITEČNOU HROU
Od začátku roku 2013 je na ZŠ Sirotkova realizován projekt s názvem
Matematicko-fyzikální cvičiště. Projekt je ﬁnancován z ESF (85 %) a ze
státního rozpočtu ČR (15%). Celkový rozpočet projektu je 1,9 mil. Kč.
Cílem projektu je zpopularizovat výuku matematiky a fyziky pomocí
praktické výuky. Do konce letních prázdnin v roce 2013 jsme vytvořili
30 stanovišť. Ke každému stanovišti připravili vyučující pracovní list,
který žáci ve skupinách v průběhu hodiny zpracovávají, a také metodický list tak, aby konkrétní pomůcky mohli stejným způsobem využít i ostatní vyučující. Některá ze stanovišť jsou umístěna v prostoru
školní zahrady, protože jde o větší nepřenosné konstrukce či velké
nádoby, některá jsou využitelná jak ve venkovním prostoru, tak uvnitř
budovy. Do projektu bylo zapojeno celkem 9 vyučujících a více než
350 žáků druhého stupně.
A jak by taková praktická výuka měla vypadat? Můžeme si popsat
dva konkrétní případy využití stanovišť. V matematice se počítá objem krychle. Běžně disponuje vyučující jedním zpravidla drátěným
modelem tohoto tělesa, které v lepším případě nechá kolovat mezi
žáky. Tím praktické setkání s krychlí ve škole končí a od této chvíle se
objem určuje u ﬁktivních krychlí výpočtem s velmi slabou představou
žáků o skutečné velikosti tělesa a prostoru, které těleso zabírá. Jedním z našich stanovišť je vybavení pro určování objemu a sady těles.
Žák dostává do rukou vlastní krychli, vhodná měřidla (máme k dispozici posuvná měřítka, svinovací metry, laserové dálkoměry), kbelík
s regulovaným odtokem kapaliny, odměrný válec. V průběhu hodiny
žák krychli vlastnoručně změří, vypočte podle známého vzorce její
objem, ponoří ji do naplněného kbelíku a pomocí odměrného válce
zjistí její objem druhým způsobem. Údaje o objemu získané „pokusy“ zapisuje do pracovního listu, může je srovnat, uvědomit si vztah
mezi krychlovými jednotkami a národními jednotkami objemu, své
výsledky srovná se spolužáky a zjistí, zda dobře či špatně měřil délku,
počítal nebo snad chybně odečítal údaj na stupnici odměrného válce.
Při tom všem je aktivně zapojen do výuky, komunikuje se spolužáky
a je velmi pravděpodobné, že jeho představa o tom, co je a jak se zjistí
objem krychle, je vybudována trvaleji a kvalitněji než při opisu mnohým nic neříkajících čísel z tabule. Takovým praktickým způsobem
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Základní škola Jana Babáka 1
… také na www.zsbabak.cz

ČARODĚJNICKÝ DEN V ZŠ JANA BABÁKA
Vyučování se ve středu 30. 4. nijak nelišilo od ostatních školních dnů –
jen jste ve škole mohli potkat místo dětí a učitelů malé a velké čaroděje, víly a další bytosti ze světa fantazie. Žákovský parlament touto
akcí navázal na úspěšný Masopustní týden. Zapojily se do ní všechny
třídy i většina učitelského sboru. Pro mladší děti paní vychovatelky
připravily čarodějnické odpoledne plné her a soutěží a starší žáci
si zatančili na čarodějnickém reji v tělocvičně školy.
Vtipné a nápadité kostýmy zpestřily školní den, kdy zaručeně nikdo
neměl špatnou náladu!
Hana Šatná

MLUVÍCÍ ZVÍŘATA
m. Svornosti 7
Základní škola ná
svor.cz
… také na www.zsn

POD DLAŽBOU BRNA I V NOČNÍ
ŠKOLE BYLO RUŠNO!
Další netradiční „spaní ve škole“ připravily pro děti druhých tříd jejich
paní vychovatelky.
Nejdříve všichni společně navštívili expozici brněnského podzemí Labyrint sklepů a chodeb pod Zelným trhem.
Tady je nejvíce zaujala expozice s atrapami ovoce, zeleniny a kýt
zavěšených u stropu na hambálkách tak, aby se na ně nedostali
nezvaní zvířecí strávníci. Velkým potěšením byla samozřejmě interaktivní trestnice, kde si děti vyzkoušely klec bláznů či pranýř,
který býval ve středověku v dolní části trhu, a provinilci na něm stáli
s obojkem na krku a s hruškou v ústech.
Stejně zajímavý byl pro děti i Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím, který je opředen pověstmi o pohádkovém bohatství
tam ukrytém. Sklep sloužil jako sklad stříbra, zlata a hotových mincí.
Brněnský groš jim na památku vyrazil mincmistr Bruno na Staré
radnici pod „krokodýlem“.
Po náročné procházce historickým Brnem se „spáči“ přesunuli zpět
do školy, kde jim báječně chutnala večeře připravená ve školní jídelně.
Než si děti přichystaly tábornické nocování, setmělo se, a všichni se
vypravili na večerní prohlídku školy a okolí. Na stezce odvahy děti
zaklínadlem „zachránily čarodějnice“, které neodletěly ze sabatu.
Za odměnu pak mohly ochutnat jejich podivné pochoutky, a kdo
si dodal odvahy, mohl si z truhly „plné hadů“ vytáhnout odměnu.
Dlouhým tunelem se děti dostaly zpět do školy.
Ráno děti vítaly rodiče s diplomem za odvahu a s brněnským grošem.

Ivona Němčanská a Eva Sýkorová, vychovatelky ŠD

Již na začátku školního roku jsme se s naší třídou přihlásili do projektu
Knihovny Jiřího Mahena v Brně - Mluvící zvířata.
Pro žáky prvního stupně připravili v knihovně osm besed o českých
spisovatelích, v jejichž knížkách vystupují mluvící zvířata.
Každého jistě hned napadne kocourek Mikeš, Pašík a Nácíček, opička
Žofka Orangutánová,
Květoslav Slon, Karolína Myšová, pes Jonatán nebo Baryk, Ferda
Mravenec, Brouk Pytlík, pejsek a kočička, krteček a jeho kamarádi...
tyhle hrdiny dobře známe. Ale kdo je to Modrý Poťouch? Nebo
kočkopes Kvído? To už jsme museli začít pátrat, vypůjčit si knížky
v knihovně a něco si z nich přečíst.
Ke každému spisovateli jsme dostali pracovní list, který jsme vyplňovali buď v knihovně nebo ve škole. Za správně zodpovězené otázky
jsme dostali nálepku do své karty čtenáře.
Nejvíce se nám líbila beseda o Josefu Čapkovi. Pobavilo nás vyprávění
o lumpárnách, které slavný malíř prováděl se svým bratrem, pozdějším spisovatelem Karlem a jejich sestřičkou Helenou. Každého školáka potěší, když se dozví, že někdo tak známý byl ve škole trochu
lajdák, neměl všechny pastelky vždy ořezané a občas něco i ztratil.
Na konci května nás čeká poslední beseda o malíři Zdeňku Milerovi.
Vyřešit úkoly související s dětmi oblíbeným krtečkem bude jistě
hračka. Potom se budeme těšit na odměnu, kterou nám osobně
přijdou předat paní knihovnice. Co to bude? Nechme se překvapit!
Projekt Mluvící zvířata nám pomohl seznámit se s osmi spisovateli
dětských knížek. Udělali jsme další velký krok k tomu, aby se z nás
stali čtenáři. Doufáme, že budeme příští rok v této cestě pokračovat
a všem kamarádům doporučujeme – přidejte se k nám!

Kristina Steinhauserová a děti z 2.C

ZÁCHRANA ČARODĚJNICE
A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Dne 25. dubna jsme se se školní družinou vydali zachraňovat známou
čarodějnici Halibábu. Počasí nám moc nepřálo a trošku s námi laškovalo, nicméně jsme si celé odpoledne moc užili. V krásném prostředí
děti s vervou a odhodláním sbíraly indície a plnily úkoly. Po úspěšné
záchraně jsme si společně opekli buřty, či jiné dobroty. Nakonec nás
zastihla obávaná průtrž, ale ani to nás nijak nevyvedlo z míry. Přečkali jsme liják schovaní pod košatým stromem a ti odvážnější přímo
v jeho koruně. V bohatě vybavené herně si pak děti s chutí zadováděly,
a i když naše výprava měla pokračovat, museli jsme kvůli počasí
plány trochu změnit. V prostorách školy jsme pak hráli deskové hry
a zdolávali stezku odvahy v tmavých prostorách budovy. Abychom
ten čarodějný den pěkně ukončili, došlo i na večerní promítání o tom
nejpopulárnějším čarodějovi. Nakonec jsme si ve třídě pěkně ustlali
a nic nebránilo zaslouženému odpočinku.

Zuzana Blahová a Zuzana Fránková, vychovatelky ŠD
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EKOSERIÁL: I DOVOLENÁ MŮŽE BÝT EKO
s kolem, nelze nenavštívit stránku www.cyklistevitani.cz, stejnojmennou certiﬁkaci garantuje ekologická Nadace Partnertství.
Ubytovatel s tímto logem Vám nabízí spoustu výhod, které můžete
na cestě s kolem potřebovat: nocleh i na jednu noc, energeticky
vydatnou snídani, místnost pro umytí kola a jeho bezpečné uložení,
možnost vyprat a usušit si oblečení či vypůjčit si základní vybavení
k opravě kola.
Kdo z Vás přemýšlí o zahraniční dovolené, v orientaci Vám teoreticky
může pomoci certiﬁkace, která zaručuje turistické zařízení šetrné
k životnímu prostředí. Podobných certiﬁkátů je ale prý na 400, takže
to nebude tak jednoduché. Nejznámější je asi Green Globe, jejíž
pravidla sestavila Světová rada pro cestování a turismus a na webu
www.greenglobe.com můžete najít zařízení, která certiﬁkát mají.
Nicméně, i bez certiﬁkátu a za pomoci selského rozumu lze také
dobře vybrat. Je ale potřeba se vyhnout drtivé většině velkých
turistických komplexů a hotelů a vybírat spíše menší penziony
v méně turistiky zatížených oblastech. Nebo si můžete vybrat to,
co je pro Vás nejdůležitější a podle toho se rozhodnout. Například
značka Ecotel zaručuje, že hotely šetrně nakládají s vodou, odpady
a energií, nebo značka Blue Flag, která hodnotí šetrné využívání pláží
a moře a dbá na čistotu vody.
Přeji Vám, abyste si v létě odpočinuli a třeba za pomocí výše uvedených tipů prožili krásnou dovolenou.

Pomalu se blíží čas letních dovolených a mnozí z nás si lámou hlavu:
kam letos? Kde ulovit co nejvíce zážitků, jestli moře nebo hory, jestli
do zahraničí nebo v tuzemsku. Však to znáte. Ti šťastnější už mají
dilemata vyřešena a v mailech nebo pod magnetem na ledničkách
čekají Vaše zakoupené poukazy nebo potvrzení o zarezervovaných
chatách nebo apartmánech.
Současně věřím, že mnozí z nás dumají a rozmýšlejí nad ekologickými
rozměry cestování a trávení volného času. Proto se chci s Vámi
podělit o pár tipů, jakým způsobem ozelenit naše letní odpočívání
a čerpání sil na zbytek roku.
Začněme výběrem cestovního prostředku. Já osobně mám nejraději
vlak. Letadel se bojím a navíc ty tuny emisí… Ale abych nebyl za pokrytce – občas létám, ale jen v nejnutnějších případech a výhradně
pracovně a v případě, když to nejde stihnout jinak, což je bohužel většinou. Nicméně na soukromých cestách se letadlům vyhýbám. Takže
zpět k vlakům. Mám hodně rád stránku www.vlakem.net. Koukněte
tam, je to nekomerční aplikace pro vyhledání nejlevnějších a nejrychlejších spojení napříč Evropou. Velmi jednoduše najdete. jak se
dostat do Paříže, Benátek, Burgasu, Splitu a mnoha dalších míst.
A kdo by se nechtěl svézt například vyhlášeným TGV, že? A překvapivě
to není zas tak drahé.
Co se ubytování týče, v České republice už nějakou dobu zažívá boom
takzvaná agroturistika. Na webu lze vyhledat desítky možností.
Dobré rozcestníky jsou například www.prazdninynavenkove.cz
nebo www.nafarmu.cz/. Jestli máte v plánu vyrazit na dovolenou

Petr Machálek, člen zastupitelstva MČ Brno-Žabovřesky

VETERINÁRNÍ PORADNA: NEŽÁDOUCÍ MOČENÍ A ZNAČKOVÁNÍ U KOČEK
Teprve posledních padesát let se kočky se chovají i v městských
bytech i bez možnosti volného výběhu.
Kocouři i kočky si své území značkují močí, trusem, škrábáním
na svislé i vodorovné předměty a otíráním tváří a brady. Zatímco
kocour na svém území nestrpí druhého dominantního kocoura
a velmi agresivně demonstruje svou sílu, teritoria samičích zvířat
se mohou překrývat. Možnou příčinou nečistotnosti koček v bytě
může být zdravotní problém. Nejčastěji to bývají cystitidy a močové konkrementy v močové trubici především u kocourů, nebo
průjmová onemocnění nejrůznější etiologie.
Dále často nevyhovující toaleta. Kočičí toaleta může být malá
vzhledem k velikosti kočky. Existují různé typy toalet od prosté umělohmotné bedny až po krytou odvětrávanou toaletu. Někdy je problémem umístění toalety a rušení kočky při vykonávání potřeby (ručníky pověšené nad toaletou, toaleta vedle sprchy nebo umývadla
a nechtěné postříkání kočky vodou, toaleta na příliš frekventovaném
místě nebo tam, kam mají přístup i např. děti či psi). Důležitá je také
náplň. Ideální je hrudkující přírodní stelivo pohlcující vlhkost a pach,
nasypané do výše nejméně 5 cm, nevhodné jsou dřevěné hobliny,
písek nebo papír. Toaletu je třeba stále udržovat v čistotě, ale k čištění nepoužívat parfémované dezinfekční a dezodorační přípravky.
Malé množství toalet - v bytě by mělo být vždy o jednu toaletu více,
než je koček, a to i v případě chovu jediné kočky. Někdy totiž kočka
odmítá použít již znečištěnou toaletu a močí raději vedle, někdy
používá jednu toaletu k močení a druhou ke kálení. Pro některou
kočku mohou představovat velký stres i nejnepatrnější změny
zaběhnutého denního rytmu. Obecně platí, že kočky mají rády rituály ve všech denních činnostech rodiny a potřebují mít stále
k dispozici své oblíbené skrýše pro případ ohrožení. Každé narušení
těchto jistot vede ke stresu, který mnoho koček demonstruje tzv.
protestním močením či kálením. Obvykle močí na místa, kde se
nejvíce zdržují jejich oblíbení lidé, nebo na předměty, které jim patří
(do postele, na pohovku, do bot, na prádlo, ale také na kuchyňskou
linku nebo na počítačovou klávesnici). Vyjadřují tím jakousi „stížnost“
na nesnesitelné poměry tomu, ke komu mají největší důvěru. Potřebu
označit si své teritorium močí mají především nekastrovaní
kocouři. Ale i samice. Důvodem bývá pocit ohrožení na vlastním území. Nejčastější příčinou je přinesení nové kočky. Někdy je příčinou
pach jiné kočky přinesený na botách nebo oděvu majitele. Často
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bývají označkovány močí či trusem boty nebo jiné předměty osob,
které přišly do domácnosti na návštěvu, někdy se kočky svou močí
snaží překrýt pach psa, cizího nebo i patřícího do rodiny, a značkují
na jeho „místečku“. Jaké jsou možnosti léčby? Prvním předpokladem úspěchu je provedení důkladné anamnézy, nejlépe s použitím
podrobného dotazníku. Mnohdy lze najít kompromis přijatelný
pro obě strany. Odstranění zdravotní příčiny: Pokud majitel
v anamnéze uvádí močení kočky na mnoho různých míst v bytě nebo
udává příznaky bolestivosti při močení či kálení, přítomnost krve
v moči nebo trusu, je třeba provést důkladné klinické vyšetření
zvířete a laboratorní vyšetření moči, popř. trusu či krve, příčiny proč
kočka často močí mimo toaletu. Úprava prostředí a přístupu
majitele: Terapeuticky nejjednodušší jsou případy související s nevyhovující toaletou. Vybrat správnou velikost, tvar a náplň většinou
nebývá problém. Pro rychlejší přivyknutí na novou toaletu nebo nové
místo či substrát se doporučuje potřít okraj toalety kapkou eukalyptového oleje, u kterého byly prokázány močopudné účinky. Totéž
je vhodné učinit v případě, že příčinou nečistotnosti byly zdravotní
problémy. Při močení ze stresu je nejúčinnější odhalit a odstranit
stresor, což někdy není zcela možné. Kočka by se však neměla
za prohřešky trestat – to stres ještě posílí. Značkuje-li močí intaktní
kocour, je opatřením první volby jeho kastrace. Značkování ustane až
v 90 % případů. Feromony: k pocitu spokojenosti kočky lze přispět
např. syntetickými feromony ve formě odpařovače (Feliway). Tento
preparát byl vyroben na bázi feromonů ze žlázek na bradě a tvářích
koček, kterými si značí území, kde se cítí dobře. Pomáhá především
při přinesení nové kočky nebo při příchodu
nového člena domácnosti.
Dalšími možnostmi jsou
i homeopatika
a antidepresiva.

Tým ordinace
MP Vet, Tůmova ulice, Brno
MVDr. Michaela Čermáková,
MVDr. Pavlína Řehořková
www.mpvet.cz
www.facebook.com/mpvetbrno
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VOLNÝ ČAS
MASARYKOVA UNIVERZITA
OTEVÍRÁ DVEŘE SENIORŮM

V květnu je Zoo Brno otevřena denně
od 9 do 18 hodin, pokladny se uzavírají v 17 h
Více na www.zoobrno.cz

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých
škol. V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen
U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky (cca 40 000
osob). Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku
napomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem.
Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky,
vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů U3V
je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně
zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky
zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu
přednášek se podílí všech 9 fakult MU. Dále pořádáme ve spolupráci
s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího
věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci
s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec
pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy
z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek,
cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny
a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou
za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může
být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního
důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání
je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro
akademický rok 2014/2015 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V
obdrží osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo
elektronicky od 5. května 2014. Další podrobnosti o Univerzitě třetího
věku Masarykovy univerzity včetně fotograﬁí a videoukázek našich
aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

NOC SNŮ
6. červen 2014 • 18:00 – 21:00 hodin
Tradiční večer splněných přání pro chronicky nemocné a handicapované děti.

DEN OTCŮ
15. červen 2014 • 9:00 – 18:00 hodin
Zábavný program pro tatínky a jejich děti.

Salesiánské středisko mládeže
Dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky
Foerstrova 2, 616 00 Brno-Žabovřesky
tel./fax: 541 213 110, e-mail: info@brno.sdb.cz
www.brno.sdb.cz

STALO SE: SALOŠI ZÍSKALI PUTOVNÍ POHÁR
V tradičním zápase o Pohár střediska se jako každý rok utkali i letos
mladí fotbalisté ze středečního kroužku u salesiánů (tzv. „Saloši“)
a žáci ZŠ Sirotkova (tzv. „Sirotci“). Výhra 7:0 patřila Salošům díky
nasazení a týmovému výkonu, který předvedli. Nesmíme ale popřít
výhody jako domácí prostředí a styl hry, možnost delších tréninků
v roce a lehce vyšší věkový průměr. Pohár se tedy po loňském vítězství Sirotků vrátil zpět do Salesiánského střediska. V každém týmu
byli také oceněni dva hráči za přínos pro tým. Sportovní odpoledne
končilo podáním rukou, předáním cen, nanukem v puse a společnou
fotkou. Vše v duchu našich tří hesel, která máme stále na zřeteli:
respekt, nasazení, fair play.

ZVEME VÁS: ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE
Červnové představení celoroční činnosti kroužků a zájmových
skupin Salesiánského střediska mládeže je vždy neobyčejným zážitkem pro rodiče i pro všechny návštěvníky z řad veřejnosti. Mohou
totiž „ochutnat“ nejen úspěšná vystoupení dětí, ale také přátelskou
atmosféru střediska a pestrost aktivit, které nabízíme. Také letos nás
čeká zajímavý program složený z hudebních, tanečních a divadelních
představení, nebudou ale chybět ani ukázky výtvarné a sportovní
činnosti. Rodiče, kteří uvažují o nových kroužcích pro svoje děti, se tu
mohou osobně setkat s vedoucími kroužků a získat od nich užitečné
informace o příštím školním roce. Závěrečná akademie se bude
konat ve středu 4. června v 18 hodin v sále pod kostelem. Nenechte
si ji ujít!

VČELAŘI I JEJICH VČELSTVA
JSOU JIŽ V PLNÉ PRÁCI
Ani včely, ani včelaři si v letošní zimě moc neodpočinuli. Mnohá včelstva v letošní teplé zimě ani nepřerušila plodování a již teď by se chtěla
rojit. A včelaři? Ti v zimě pro naše občany uspořádali v Bystrci, Jundrově, Žabovřeskách a v Žebětíně čtyři přednášky spojené s ochutnávkami
svých medů a medovin a sami absolvovali ještě dvě odborné přednášky.
Samozřejmě si v zimě museli připravit i vše potřebné na další včelařskou sezonu.
Letošní jaro přišlo o dost dříve než obvykle. Zatím co jiné roky jabloně
kvetou až v první dekádě května, letos po polovině dubna již odkvétaly.
Velmi brzy kvetla i řepka a jiné nektarodárné rostliny, takže mnohá
včelstva se na tak rychlý nástup jara ani nestačila připravit. Jaro však
není jen o opylování a sběru nektaru. Jaro je spojeno i s rozmnožováním včel.Proto jsme letos na včelnici zahájili i chov matek
Naši včelnici budujeme – jak mnozí z Vás již víte – u Brněnské přehrady poblíž bývalého Sokolského koupaliště (dnes jsou tam hřiště
pro plážový volejbal). Včelnici jsme rozšířili o včelařskou zahrádku
a parkoviště a také o posezení pro turisty, které bude ještě doplněno
o dětský koutek. Hodláme zde dát prostor i včelám samotářkám
a také čmelákům. Na části plochy bychom chtěli umístit i náš malý
včelařský skanzen.
Včelařský provoz na včelnici hodláme směrovat zejména na neděle.
Bude to však záviset na počasí a samozřejmě i na potřebách včel.
Někdy koncem května nebo začátkem června bychom chtěli začít
s medobraním. Část naší medné produkce nabídneme k odprodeji
přímo na včelnici – na místě určeném pro posezení turistů.
Ostatně – přijďte se podívat. Jak včelaři, tak i včelaříci (děti ze včelařského kroužku), ale i naše včely – (zejména hlídačky), se na Vaši
návštěvu již teď těší. Cestu na naši včelnici „na Čtverečku“ najdete
na našich webových stránkách www.krouzek-ctverecek.cz, nebo
když se budete informovat na e-mailové adrese: antonin.pavlicek@
seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 604 506 344.
Těšíme se na Vaši návštěvu na Čtverečku
DĚDA VČELAŘ /Ing. Antonín Pavlíček/

CHYSTÁME V ČERVNU
1. června
4. června
7. června
8. června
12. června
20. června

Dětský den
Závěrečná akademie
Brněnská salesiánská volejbalová liga
Slavnost letnic v Klubu maminek
Závěrečné dopoledne Klubu maminek
Závěrečný táborák

Během letních prázdnin bude Salesiánské středisko mládeže BrnoŽabovřesky zavřeno. V červenci a v srpnu probíhají pobytové
i příměstské letní tábory, poslední volná místa najdete na našich
internetových stránkách www.brno.sdb.cz. Všem dětem přejeme
krásné prázdniny!
Za Salesiánské středisko mládeže Anežka Hesová

VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE
Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče
se konají v kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3
vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin
2. června
9. června

Západní Čechy, Ing. Zdena Druckmüllerová
Ohlédnutí za našimi vycházkami
Věroslava Hrušková
16. června Epicentrum šamanismu – Tuva,
Ing. Zdena Druckmüllerová
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KULTURA V ŽABOVŘESKÁCH
Kulturní dům RUBÍN
Tel.: 541 213 632, 541 213 704
e-mail:rubin@zabovresky.cz
www.kdrubin.cz

ČERVEN 2014
KD RUBÍN PŘICHÁZÍ
SE ZAJÍMAVOU NOVINKOU
Zájemci o předplatné si mohou skladbu podzimního předplatného
vytvořit sami dle svého vkusu. Při zakoupení vstupenek na 3 a více
představení do 16. 6. 2014, obdržíte slevu ve výši 10 % z ceny
vstupenky. Vybírat můžete z pestré skladby divadelních představení,
koncertů a zábavných show. Veškerý program podzimní sezóny
je zveřejněn na www.rubin.cz
Děkujeme všem našim návštěvníkům za přízeň v uplynulé
sezóně a těšíme se na viděnou v říjnu 2014!
Jitka Dubská, vedoucí KD Rubín

sítky tun, včetně takřka sedmnácti tun zlatých mincí nevyčíslitelné
historické hodnoty. Tohle však už patří minulosti…“
Co se vlastně stalo s naším zlatým pokladem, na který se po roce 1918
skládali dávní předkové, jaké byly jeho osudy a jak tento zlatý poklad
souvisí s našimi válečnými hrdiny, kteří bojovali a umírali na nejrůznějších frontách druhé světové války, se dozvíte v pořadu nazvaném podle
stejnojmenné knihy „Kam zmizel zlatý poklad České republiky“.
Souběžně s tímto tématem se autor zmíní také o „zlatém vlaku“, pokladu ruských carů údajně ukradeném československými legionáři.
Tato otázka vzrušuje historiky a badatele po celém světě řadu desetiletí. Zájem o osud ruského carského pokladu, který měl beze stopy
zmizet v dramatických letech občanské války po roce 1917, vidíme
v poslední době na ruské mediální scéně. V médiích ale nacházíme
spíše fámy či nepodložené informace. Stanislav Motl se po stopách
této záhady vydal, pročítal svědectví pamětníků a strávil týdny
v různých archivech. Hledal, objevoval informace, souvislosti a o výsledcích svého pátrání natočil dokumentární ﬁlm. Setkání s jedním
z nejuznávanějších investigativních novinářů se koná ve čtvrtek
19. června v 18.00 hodin v čítárně pobočky KJM Mozolky 52.
Iveta Kubová, vedoucí pobočky

Knihovna Jiřího Mahena
v Brně
pobočka Brno-Žabovřesky

SETKÁNÍ SE STANISLAVEM MOTLEM
Pravidelný třetí čtvrtek v měsíci věnovaný setkání se zajímavými
osobnostmi bude tentokrát náležet známému českému novináři
a spisovateli Stanislavu Motlovi, který přijal pozvání do místní
knihovny. Oblíbeného autora knih s historickými náměty převážně
z období druhé světové války sledovali naši čtenáři také v televizních
a rozhlasových reportážích Na vlastní oči či Stopy, fakta, tajemství.
Z bohaté nabídky přednášek spojených obvykle s promítnutím krátkého dokumentu jsme vybrali tu, která souvisí se zlatem. O něm sám
autor říká: „Více než šest tisíciletí vzrušuje zlato člověka. Magický
žlutý kov, který se stal symbolem krásy, radosti, ale také prokletím,
ztělesněním zla a temných sil. Zlato dovede udělat z člověka šťastlivce
i žebráka. Oslepuje rozum, demoralizuje. Zlato má však, zejména
v této nejisté době, i mimořádnou ekonomickou moc. Není ani divu,
že vyspělé země se snaží mít ve svých bankovních sejfech zlata co nejvíce. Zlatý poklad měla svého času i naše země. Byly to desítky a de-

Mozolky 52, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.: 549 259 853
www.kjm.cz • www.facebook.com/kjmbrno

ČERVEN 2014
3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK
Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky
1.6.
1.6.+2.6.
1.6.-3.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.-9.6.
10.6.+11.6.
7.6.+8.6.
9.6.
10.6.+11.6.
12.6.-15.6.

14:00
16:00
18:15
20:30
16:00
18:30
17:30
20:30
18:00
20:30
18:30
14:00
16:00
15:00
20:30
18:15

KHUMBA – Jižní Afrika, český dab., anim. komedie
RIO 2 – USA, český dab., anim. komedie
POJEDEME K MOŘI – ČR – rodinná komedie
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, komedie
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA – ČR, cestopis
OLGA – ČR, dokument
RANHOJIČ – Německo, historický
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA – ČR, cestopis
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY – USA, romant.drama
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – ČR, komedie
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – ČR, komedie
KHUMBA – Jižní Afrika, český dab., anim. komedie
POJEDEME K MOŘI – ČR, rodinná komedie
RANHOJIČ – Německo, historický
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ – USA, komedie/drama
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ – Fr./USA – životopis/drama

12.6.-15.6.
16.6.-18.6.

14.6.+15.6.
16.6.
19.6.-23.6.
19.6.-22.6.
21.6.+22.6.
23.6.
23.6.-25.6.
24.6.+25.6.
26.6.-30.6.

20:30 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, komedie
20:30 GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ – Fr./USA – životopis/drama
18:00 STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Švédsko, komedie
16:00 RIO 2 – USA, český dab., anim. komedie
16:00 BONY A KLID 2 – ČR, drama
18:15 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ – ČR, komedie
20:00 RANHOJIČ – Německo, historický
16:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D – USA, český dabing,
dobrodružný/animovaný
16:00 GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ – Fr./USA – životopis/drama
20:30 VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU – USA, komedie
17:30 RANHOJIČ – Německo, historický
18:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 3D – USA, český dabing,
dobrodružný/animovaný
20:30 VŠIVÁCI – ČR – drama/komedie

REZERVACE: e-mail: biograf@seznam.cz, tel.: 549 247 070 (v době otevřené pokladny)
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MÍSTNÍ SDRUŽENÍ
BRNO-ŽABOVŘESKY

DĚKUJEME!
Děkujeme všem našim voličům, kteří si našli cestu k volbám do Evropského parlamentu. Ačkoliv se nejednalo
o volby přímo spojené s komunální politikou, vážíme si toho, že jste tímto způsobem projevili svoji důvěru v ODS.
Doufáme, že se nám zodpovědnou prací, odváděnou na radnici městské části, podaří přesvědčit v podzimních komunálních volbách ještě více občanů Žabovřesk, abychom i nadále mohli plnit všechna Vaše přání
a naše závazky. Také v budoucnu bychom, jako představitelé tradiční pravicové strany s jasně formulovanými
názory, chtěli navázat na to, co se nám v Žabovřeskách povedlo, ale stejně tak se poučit a vyvarovat toho,
v čem jsme zaváhali.
Plně si uvědomujeme nelehkou situaci, ve které se současná ODS nachází a i přes obtíže, se kterými se musíme
potýkat, stále věříme, že máme co nabídnout a čím prospět. I my mnohdy nesouhlasíme se vším co se děje
na různých stranických úrovních, ale přesto stále věříme, že značka ODS má své jméno a my, jako její členové
a obyvatelé naší obce, rádi dokážeme, že nám Žabovřesky a jejich budoucnost leží na srdci.

Igor Fučík

Daniela Janíčková

IIvo
o Borovec
Boro ec

předseda ODS Brno-Žabovřesky
1. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky

místopředsedkyně ODS Brno-Žabovřesky
2. místostarostka MČ Brno-Žabovřesky

místopředseda ODS Brno-Žabovřesky
člen Rady MČ Brno-Žabovřesky

