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Staré za hlavu a nové sem, poklidnou plavbu rokem 2017 všem!

Pavel Tyralík 
starosta

Igor Fučík 
2. místostarosta

Filip Leder 
1. místostarosta

Petr Machálek 
3. místostarosta

V lednovém úvodníku Žabovřeského zpravodaje povětšinou bilancujeme, co se nám v minulém roce v naší městské části povedlo 

či nepovedlo. Vzpomínáme na klidné chvíle vánočních svátků nebo naopak bujarých silvestrovských oslav. Letos na to půjdeme jinak! V 

lednu se totiž většina z nás rozkoukává, říká si, kam vyrazit v novém roce za uměním či zábavou, kdy už přijdou velikonoční svátky, za 

jak dlouho balíme na hory a jestli vůbec bude sníh, nebo dokonce, kdy už začne letní dovolená… My jsme se rozhodli Vám tápání ulehčit 

alespoň v některých částech. Bohužel nevíme, kam a kdy se chystáte na dovolenou, ale víme, že Velký pátek bude 14. března, pomlázka 

17. března, květnové svátky vycházejí na pondělí a konec školního roku na pátek.

Kromě toho pro Vás máme pár tipů, kam se v lednu 2017 podívat na území města Brna a v Žabovřeskách. V lednu si pro nás Lata 

připravila jedno ze svých zábavných odpoledních programů pro celou rodinu, a to na 28. ledna. Naše žabovřeské kluziště se v 15 hodin 

změní na „Dobu ledovou“, uvidíme, jestli přijde mamut, lenochod i šavlozubý tygr. V KD Rubín je pro Vás připraven celý měsíc program 

bohatý na cestovatelské přednášky v čele s Danem Přibáněm i Dušanem Procházkou, stejně jako na divadlo s osobnostmi, jako jsou 

Oldřich Kaiser a Jirka Lábus. 

Na Brněnském výstavišti se v lednu můžete pokochat výstavou psů, ochutnat dobroty při mezinárodním klání mladých kuchaříku 

a kuchařinek nebo si zajít pro inspiraci na letošní dovolenou na GoRegion tour. 

Ještě jste si nevybrali? A co takhle trocha sportu? Mysleli jste, že na dračích lodích se dá závodit jen v létě na otevřené vodě? Opak je 

pravdou! Už 28. ledna se v bazénu za Lužánkami můžete přesvědčit na vlastní oči při 6. ročníku Halového mistrovství.  Doufáme, že Vás 

průřez akcemi zaujal a každý jste si našel alespoň jednu, kterou si nenecháte ujít.

Přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku, dle čínského kalendáře přichází poklidný rok kohouta!

Období adventu nabízí možnost zklidnění a úspor sil, očekávání 
něčeho hřejivého na jeho konci, vzájemné blízkosti. My všichni, kteří 
jsme se sešli na Makovského náměstí na Adventním setkání, jsme 
zahájili tento čas hudbou, koledami a hlavně společným prožitkem 
něčeho jedinečného. Advent lze prožít ve shonu a stresu, co vše ještě 
není a mělo by být. Nabídky výhodných koupí a výhodných úvěrů 
útočí na naši pozornost a dožadují se vyslyšení. O poznání tišeji volají 
naše vztahy k blízkým i k sobě samým. Udělat si pro ně čas alespoň 
takový jako pro nákupy dárků a úklid domácností… Nemusíme zářit 
jako tisíc sluncí. Stačí teplé světlo svíčky. Takové hřejivé a nebodavé 
jako na vánočním stromečku. Třeba na tom našem – žabovřeském. 
Abychom měli inspiraci a maják pro chvíle, kdy toho bude na nás moc 
a začneme se ztrácet. Krásný nový rok, přátelé! Iveta Fišerová

STROMEK SE ROZZÁŘIL 6. PROSINCE
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Narodil jsem se před 41 lety v Brně. Moji předkové zde v roce 1904 vybudovali ze zájezdního hostince hotel, který 
i přes všechny nástrahy doby a režimů funguje dodnes. Po studiích a delším pobytu v USA jsem se zapojil 
do rodinné firmy i já, a zároveň i do správy věcí veřejných. V roce 2002 jsem byl poprvé zvolen členem Zastupitel-
stva MČ BŽ – aktivním komunálním politikem jsem tedy nepřetržitě již čtvrté volební období, a to stále za ODS. 
Po celou dobu mého působení v žabovřeském zastupitelstvu – se vzhledem k celoživotní odbornosti – mou 
hlavní specializací stala problematika investiční, majetková a bytová. Tuto oblast považuji za stěžejní a jsem rád, 
že ji mohu pomáhat tvořit i z pozice místostarosty, kterou vykonávám již od roku 2010. Tak jako u rodinného 
majetku, i zde, ve svém veřejném působení, se snažím být dobrým a svědomitým hospodářem. I přes dobu 
strávenou v politice stále věřím, že pokora a pochopení potřeb a problémů druhých by měly být hlavním moto-
rem nás všech a politiků především.
Jsem ženatý, mám devítiletého syna a dvouletou dceru. Pro Žabovřesky pracuji rád i proto, že mohu pomáhat 
spoluvytvářet přívětivý a bezpečný domov nejen pro své sousedy, ale i pro své děti. 
S úctou a přáním všeho dobrého do nového roku Igor Fučík

POZNEJTE SVÉHO ZASTUPITELE: Bc. Igor Fučík, MBA • ODS
Vážení občané, pokračujeme s představováním zastupitelů městské části Brno-Žabovřesky. Pořadí je dáno na základě losování.

Základní škola Sirotkova si novou tělocvičnu zaslouží jako sůl, i proto 
Zastupitelstvo MČ Brno-Žabovřesky schválilo písemnou žádost 
k Ministerstvu školství, sportu a tělovýchovy o dotaci na projekt 
„Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách“. Pokud vše 
půjde podle plánu, můžeme začít v dubnu 2017 stavět a pokud vše 
půjde podle plánu i nadále, v březnu 2018 můžeme mít hotovo! 
A co že to chceme stavět? Víceúčelovou halu, která bude sloužit 
žákům základní školy Sirotkova, a to od 7:00 do 16:30 pro standardní 
výuku tělocviku i pro odpolední sportovní kroužky, jako florbal, 
fotbal, taneční kroužek, stolní tenis, volejbal, golf a korfbal nebo 
zdravotní tělesnou výchovu a posilování. V nové hale se budou ukrý-
vat hned dvě tělocvičny s nářaďovnami a kompletním zázemím, dále 
posilovna a ve druhém patře přednášková místnost pro teoretickou 
přípravu, kterou bude možné rozdělit mobilní přepážkou na dvě 
učebny. V odpoledních a večerních hodinách od 17:00 do 23:00 
a samozřejmě o víkendu dostanou k dispozici obě tělocvičny, 
posilovnu i výukové místnosti určené brněnské kluby, které pracují 
s dětmi a mládeží. Jedná se např. o BK Žabiny Brno, TJ Sokol Brno I., 
Korfbal klub, Golfová akademie Kaskáda, Golf Club Brno.
Ve volných termínech zde bude moci sportovat i brněnská mládež 
a veřejnost. Než bude vše v provozu, bude výuka tělesné výchovy dětí 
ze ZŠ Sirotkova probíhat v tělocvičně Sokola Brno na Rosničce.
Velký dík patří městu Brnu, které poskytlo finance rozpočtu Žabo-
vřesk, abychom se mohli na financování podílet. Rozhodnutí a schvá-
lení podání žádosti o dotaci tak předcházel souhlas Zastupitelstva 
města Brna, na kterém bylo schváleno poskytnutí investic ve výši 
40 mil. Kč. Dotace z MŠMT ČR má činit celkem 20 mil. Kč, celkové 
výdaje projektu jsou přitom vyčísleny na cca 55 mil. Kč. 

Pavel Tyralík, starosta MČ Brno-Žabovřesky
Filip Leder, 1. místostarosta MČ Brno-Žabovřesky

Salesián Max Dřímal, farář u kostela Panny Marie Pomocnice 
v Brně-Žabovřeskách, administrátor farnosti, požádal o uvolnění 
z brněnské salesiánské komunity ze zdravotních důvodů. Otec Max 
se vzorně staral o svěřenou farnost a s velikou ochotou byl nápomo-
cen při zpracování projektu na opravu kaple sv. Václava na Burianově 
náměstí.   
Od nového roku 2017 bude funkci administrátora farnosti vykonávat 
otec Jan Stuchlík. Žabovřeští salesiáni otci Maxovi děkují za vše, 
co pro farnost a salesiánskou komunitu vykonal, a přejí uzdravení 
a Boží požehnání na jeho dalších cestách. K jejich přání i díkům se 
rádi připojujeme.

Filip Leder, 1. místostarosta 

CO DOSTANE ZŠ SIROTKOVA? 
TĚLOCVIČNA BY BYLA MÁLO!

DĚKUJEME, DŮSTOJNÝ PANE

VÁNOČNÍ KRÁLOVSKÝ VEČER
Kdo přišel večer o stříbrné neděli do Rubínu, dočkal se mimořádného 
uměleckého zážitku. Konal se další Královský večer, tentokrát ve vá-
nočním pojetí. Hostem pořadu bylo hudební uskupení Cimballica, 
které neobvyklým způsobem spojuje známé folklorní, populární 
a filmové melodie v jedinečné  aranže a hudební kombinace. Diváci, 
kteří možná očekávali klasické písně u cimbálu, seděli jako přimrazení 
a potlesk po jednotlivých vystoupeních nebral konce.  Neméně skvělá 
byla i zpěvačka z Městského divadla Brno Magda Vítková a vše jako 
vždy svým virtuosním uměním rámovala klavíristka Šárka Králová 
ze Žabovřesk. Za zmínku stojí, že Šárka Králová v listopadu vystoupila 
na benefičním koncertě pro Krtka – nadačního fondu pro onkologicky 
nemocné děti, a jako všichni ostatní protagonisté koncertu pro Krtka 
bez nároku na honorář. Bravo, Šárko, a děkujeme.

Iveta Fišerová
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OBJEKTIVNÍ DŮVODY UKONČENÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
Stravování pro docházející seniory poskytoval bývalý Domov penzion 
pro důchodce Vychodilova od svého otevření v roce 1994. V důsledku 
změn, které přinesl nový zákon o sociálních službách, musela být 
tato činnost převedena pod sociální službu Centrum denních služeb 
při DS Vychodilova. To zahájilo svoji činnost jako registrovaná služba 
1. 1. 2007. Centrum je ze zákona povinno zajišťovat celou škálu 
základních činností a naplňovat všechny požadavky vyplývající z plat-
ných standardů kvality včetně individuálního plánování s uživateli. 
O tyto další služby neměli docházející strávníci zájem a jakoukoli 
administrativu spojenou s poskytovanou službou považovali za velmi 
obtěžující. V poslední době se prosadil výklad Ministerstva práce 
a sociálních věcí, že samotné stravování nelze považovat za sociální 
službu a mají ho zajišťovat jiné subjekty přímo k tomu určené.
Vzhledem k podobě našeho centra, jehož klienti z více než 90 % 
docházejí pouze na obědy, vyústila situace ve vyřazení této služby 
ze základní sítě sociálních služeb JmK a zrušení registrace, tedy 
oprávnění ji poskytovat, k 31. 12. 2016. Tento proces je již nevratný. 
V době svého otevření v roce 1994 bylo naše zařízení koncipováno 
jako penzion pro zcela soběstačné důchodce. Kuchyň vařila jen obědy, 
a protože tuto možnost stravování využívala pouze část obyvatel 

penzionu, byla volná kapacita nabídnuta docházejícím strávníkům. 
Tato situace se začala postupně měnit od roku 2007, kdy se z pen-
zionu díky novému zákonu stal domov pro seniory a začal přijímat 
zcela nebo částečně nesoběstačné klienty. Pro ně jsme povinni zajiš-
ťovat celodenní stravu včetně snídaní, svačin, večeří a druhých večeří 
pro diabetiky. Počty připravovaných jídel tak výrazně stoupají a tento 
trend bude ještě s obměnou obyvatel dále pokračovat. Stravovací 
provoz tak již nyní překračuje svoji kapacitu danou hygienickými 
normami a postupně se stává problémem v plném rozsahu poža-
davků zajistit stravování obyvatel domova, pro které je prioritně 
určen. Ukončení činnosti centra je nám líto, protože jsme se ho i přes 
kapacitní a legislativní obtíže v minulosti snažili oddálit, ale letos již 
na tento krok z uvedených objektivních důvodů muselo dojít. Všichni 
klienti centra denních služeb obdrželi písemně informaci o ukončení 
centra a přehled o možnostech náhradního zajištění všech poskyto-
vaných činností, který se snažíme postupně rozšiřovat, aby nabízel 
větší možnost volby. Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi měst-
ské části Žabovřesky Pavlu Tyralíkovi, který vzniklou situaci pozorně 
sledoval a aktivně se podílel na hledání náhradního řešení.

Petr Němec, ředitel DS Vychodilova

V prosinci oslavily dvě dámy z naší městské části mimořádné jubileum 
– sté narozeniny. Je to pro nás příležitost poznat dlouhé životní 
příběhy naplněné šťastnými i neradostnými událostmi, jak je sto let 
života přineslo. 

Paní Blažena Kokojanová z Veveří ulice již žije mimo naši městskou 
část v domově důchodců. Gratulaci od zástupců radnice převzala 
rodina paní Kokojanové a milé jubilantce předala. Od syna jsme pak 
obdrželi fotografii z krásné rodinné oslavy. 
Paní Marie Mífková nás přijala ve společnosti svého syna a jeho 
partnerky v jejím bytě na Poznaňské ulici. Sto let života je příležitostí 
k ohlédnutí zpět. Paní Mífková vzpomínala na dětství prožité v So-
kolnicích u Brna. Tatínek byl krejčím a šil pro hraběte Mitrovského. 

Malá Maruška i se svými sourozenci chodila do zámku, když tatínek 
zkoušel šaty a často je v těch chvílích hlídala laskavá hraběnka Mit-
rovská. Na dětství paní Mífková vzpomíná ráda i přes to, že tatínek 
v poměrně mladém věku zemřel a maminka se musela sama 
postarat o sedm dětí. Rodina se semkla, pomáhali si vzájemně. Šťastné 
dětství bylo tedy dobrým základem pro další život. V dospělém 
věku paní Mífková žila se svou vlastní rodinou nejprve v Řečkovicích 
a od roku 1971 v Žabovřeskách. S manželem prožila řadu spokojených 
let. Vychovali syna a dnes se paní Mífková raduje ze čtyř vnoučat 
a deseti pravnoučat. Její rodina se o maminku, babičku a prababičku 
vzorně stará. Bylo to znát nejen na jejím útulném domově, ale i na 
přijetí, kterého se nám dostalo, a také z povídání o krásné oslavě, 
kterou pro paní Mífkovou její blízcí uspořádali. 

Vážená paní Mífková, ještě jednou děkujeme za krásné a chvíle 
s Vámi a za optimismus a radost ze života, kterými jste nás inspi-
rovala. Oběma dámám  pak přejeme další šťastné a spokojené roky 
ve zdraví a pohodě. 

Iveta Fišerová, Sbor pro občanské obřady a slavnosti

DVAKRÁT 100 V JENOM MĚSÍCI!
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HOVORY S OBČANY
středa 11. ledna 2017 v 16 hodin 

v Rubínku na Poznaňské 10
Téma: 

Rekonstrukce bytových jader na ulici Mozolky



 

Rada:
•  schválila dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům 

Vychodilova 12, byt č. 59, Zámečnická 8, byt č. 18 a Vaňhalova 1, byt č. 14 
•  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4, Vychodilova 9, na dobu 

neurčitou
•  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10, Kounicova 79, na dobu 

neurčitou
•  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13, Pod Kaštany 14, na dobu 

neurčitou
•  schválila prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12, domě Mozolky 53, 

na dobu neurčitou
•  schválila společný nájem u bytu č. 7, Voroněžská 12, mezi nájemcem bytu 

a jejím vnukem, se smluvním nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc
•  schválila společný nájem u bytu č. 5, Kounicova 79, mezi nájemcem bytu a její 

sestrou, se smluvním nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc
•  schválila podnájem bytu č. 5, Vychodilova 12, mezi nájemcem a podná-

jemcem na dobu určitou 1 rok za podmínky, že úhrada za podnájem bytu 
nepřevýší aktuální výši nájemného a záloh na služby

•  schválila zveřejnění záměru pronájmu volného bytu č. 9, Mozolky 49, 
k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu s pod-
mínkou postoupení pohledávky za úplatu, kterou má statutární město Brno, 
městská část Brno Žabovřesky, Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci 
bytu na dluhu na nájmu a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném obo-
hacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby a poplatcích a úrocích 
ke dni vyklizení tohoto bytu na nového nájemce bytu. Pohledávka ke dni 
17. 8. 2016 činí 224.257,-Kč a dále s podmínkou převzetí dluhu za vyklizení 
bytu ve výši 17.303,- Kč, spolu celková výše pohledávky činí 241.560,- Kč

•  schválila záměru pronájmu volného bytu č. 21, Kounicova 71, zájemci z řad 
evidovaných žadatelů o pronájem bytu s podmínkou postoupení pohledávky 
za úplatu, kterou má statutární město Brno, městská část Brno Žabovřesky, 
Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu na dluhu na nájmu a zálo-
hách na služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné 
a zálohách na služby a poplatcích a úrocích ke dni vyklizení tohoto bytu, 
na nového nájemce bytu. Pohledávka ke dni 19.08.2016 činí 137.908,- Kč 
a dále s podmínkou převzetí dluhu za vyklizení bytu bytu ve výši 24.926,- Kč, 
spolu celková výše pohledávky činí 162.834,- Kč 

•  schválila pronájem obecního bytu č. 56, Voroněžská 3, na dobu určitou 2 roky 
s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc 

•  schválila pronájem obecního bytu č. 4, Mozolky 59,  na dobu určitou 2 roky 
s nájemným ve výši 90 Kč/m2/měsíc 

•  schválila nájemci bytu č. 16, Vychodilova 11 provedení úprav v bytě, a to 
na vlastní náklady nájemce bytu bez možnosti pozdější návratnosti vynalo-
žených finančních prostředků a za předpokladu dodržení podmínek správce  
domu 

•  schválila nájemcům bytu č. 4, Pod Kaštany 12 provedení úprav v bytě, a to 
na vlastní náklady nájemců bytu bez možnosti pozdější návratnosti vynalo-
žených finančních prostředků a za předpokladu dodržení podmínek správce 
domu, souhlasila s proplacením ceny za zařizovací předměty v koupelně, 
formou refundace v celkové výši 11.550 Kč

•  neschválila poskytnutí slevy z vyúčtování služeb za rok 2015 za byt č. 2, 
Eliášova 39,  

•  udělila souhlas s pronájmem nemovitého majetku v objektu ZŠ Brno, 
Sirotkova 36,:

 Velká tělocvična: za účelem cvičení, kondice – lyžování
 - SKI AKADEMIE BRNO z.s., 
•  udělila souhlas s pronájmem nemovitého majetku v objektu ZŠ Jana Babáka 1:
 Tělocvična: za účelem provozování sportovních her  
 -  Moravský spolek TYGŘI Brno
 Učebny: vedení kroužku „dětský podnikatelský klub“
 - Dětský podnikatelský klub, z.s., 
•  vzala na vědomí vyúčtování zimní sezóny 2015/2016 mobilní ledové plochy 

v městské části Brno Žabovřesky předložené provozovatelem občanským 
sdružením IP Sport & art, o.p.s., 

 Náklady            248 280,- Kč
 Výnosy              266 380,- Kč
 Zisk                      18 100,- Kč
•  schválila Dohodu o skončení nájmu prostor užívaných jako ordinace neuro-

logie v 2. nadzemním podlaží objektu Horova 28 o celkové výměře 52,9 m2, 
nájemce spol. Neurologie Kubová s.r.o., ke dni 31. 12. 2016

•  projednala žádost o vyjádření ke změně územního rozhodnutí akce 
“Veřejná účelová komunikace (etapa II.) a Účelová komunikace a technická 
infrastruktura (etapa III.), Brno-Žabovřesky – Úprava a rozšíření PD“, k.ú. 
Žabovřesky, stavebníka AVRIOINVEST, a.s., a konstatovala, že se k žádosti 
vyjádří až po předložení Územní studie „Komín-Žabovřesky“: lokalita pod 
Kozí horou“, která bude řešit komplexně dopravu v dané lokalitě

•  projednala svěření pozemku p.č. 5293/2 – ost. plocha, neplodná půda 
o celkové výměře 1.192 m2, k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno-
-Žabovřesky, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek a doporu-
čila ZMČ BŽ doporučit Zastupitelstvu města Brna, svěření tohoto pozemku 
do správy městské části Brno-Žabovřesky, do kategorie: část III. – ostatní 
nemovitý majetek, schválit

•  projednala návrh na využití předkupního práva statutárního města Brna, ke 
koupi stavby garáže situované na pozemku ve vlastnictví statutárního měs-
ta Brna, svěřeného do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 4633, k.ú. 
Žabovřesky a doporučila ZMČ BŽ doporučit Zastupitelstvu města Brna, 
návrh na využití předkupního práva statutárního města Brna, ke koupi této 
stavby stavby neschválit

•  schválila pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu KD Rubín, 
o celkové výměře 32 m2, za účelem využití kontaktního a informačního 
centra pro stávající a nové členy pohybové taneční skupiny EFEKT DANCE 
BRNO, v sazbě nájemného: 1.500,- Kč/m2/rok, s celkovou roční výší nájem-
ného 48.000,- Kč a zálohami na službách ve výši 24.000,- Kč/rok, nájemci 
Lence Sochorové, na dobu určitou 5 let

•  schválila pronájem prostoru č. 639, Kounicova 73, o celkové výměře 56,01 m2, 
na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, s nájemným ve výši:

  2.640,- Kč/m2/rok za místnost č. 1 o výměře 36,50 m2, 1.440,- Kč/m2/rok 
za místnost č. 2 o výměře 18,38 m2, 2.640,- Kč za místnost č. 3 o výměře 1,13 m2, 
za účelem využití provozování bistro občerstvení (výdej pouze s sebou 
v jednorázových obalech) a doplňkový prodej potravin, Martinu Staňkovi. 
Pronájem prostoru č. 639 je podmíněn postoupením pohledávky váznoucí 
k předmětnému prostoru na nájemném a službách spojených s užíváním 
prostoru vč. úroků z prodlení, která ke dni 31.07.2016 činí celkem 32.051,- Kč, 
za úplatu v částce 32.051,- Kč, doporučila ZMČ BŽ schválit postoupení 
pohledávky, která je vedena vůči dlužnici Ludmile Hořejší, za užívání tohoto 
novému nájemci tohoto prostoru Martinu Staňkovi

•  schválila podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 523, Pod Kaštany 2281/12, 
Brno, Michalu Sochorovi, nájemci prostor sloužících podnikání o celkové 
výměře 121,90 m2 pro Pavlu Ambrožovou, o výměře 46,51 m2 za účelem 
provozování kadeřnictví, s účinností od 8. 11.2016 na dobu neurčitou

•  schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících podnikání č. 633, 
Pod Kaštany 17,  Renatě Nešporové, 

 - místnost č. 1 (využívaná jako kancelář) 21,54 m2

 - místnost č. 2 (skladový prostor k místnost č. 1) 3,49 m2

 - místnost č. 3 (využívaná jako kancelář) 14,89 m2

 - místnost č. 4 (skladový prostor k místnost č. 3) 2,69 m2

 - ostatní provizoria (WC) 1,26 m2, tj. celkem 43,87 m2

 sazba nájemného za podlahovou plochu místnosti č. 1  1.165,- Kč/m2/rok
 sazba nájemného za podlahovou plochu místnosti č. 3 1.165,- Kč/m2/rok
 sazba nájemného za podlahovou plochu místnosti č. 2 300,- Kč/m2/rok
 sazba nájemného za podlahovou plochu místnosti č. 4 900,- Kč/m2/rok
 sazba nájemného za ostatní provizoria 926,- Kč/m2/rok.
 Účel využití: účetní a daňová kancelář. 
•  neschválila dodatek č. 1 k Úplnému znění smlouvy o nájmu uzavřené dne 

26. 9. 2016 s nájemcem Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o., na pronájem pro-
storu č. 608 v bytovém domě  Kounicova 73 o celkové výměře 142,27 m2, 
za účelem využití prodeje drogistického a kosmetického sortimentu, 
barev, laků, léčiv a potravinových doplňků, na dobu určitou v trvání pěti let, 
tj. do 1. 10. 2021

•  projednala návrh změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech 
v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady, schválila 
připomínky MČ BŽ k tomuto návrhu, doporučila ZMČ BŽ připomínky MČ 
BŽ schválit a doporučit Zastupitelstvu města Brna připomínky zapracovat 
do Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna

•  vyloučila uchazeče společnost CONSISTERA s.r.o. a společnost PRESL s.r.o., 
z účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na staveb-
ní práce „Oprava bytu č. 53 Voroněžská 6, Brno-Žabovřesky – opakované 
zadání“, z důvodu překročení zadavatelem vymezeného limitu pro maximální 
přípustnou hranici nabídkové ceny bez DPH

•  vybrala  jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava bytu č. 53 Voroněžská 6, Brno-Žabovřesky – opakované zadání“ 
OSS Brno, s.r.o

•  schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova 
nátěrů klempířských a kovových prvků na BD Vychodilova 7, 9, 11, 13, Mozolky 
55, 57, 59, 61 v Brně-Žabovřeskách - opakované zadání“ 

•  jmenovala členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a komise pro 
posouzení a hodnocení 

•  konstatovala, že pracovní skupina k prověření optimálního využití „Mobilní 
ledové plochy“ dosud neukončila svou činnost vedoucí k vypracování závě-
rečného doporučení, schválila provozování mobilní ledové plochy v sezóně 
2016/2017 v městské části Brno Žabovřesky

•  schválila Pokyn zřizovatele č. 2/2016 – Použití provozního příspěvku a schvá-
lila navýšení částky nákladů na reprezentaci uvedenou v bodě t na 10.000 Kč/ 
kalendářní rok pro ZŠ a ŠJ a 5000 Kč/kalendářní rok pro MŠ

•  projednala předávací protokol k nově nabytému majetku potřebného 
k výkonu činností, pro které byla MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 zřízena – 
bezúplatný převod od zřizovatele a doporučila ZMČ BŽ schválit

•  projednala žádost o řešení bezohledného parkování vozidel ve vjezdu 
k domu Zeleného 2608/34, Brno a souhlasila s vyznačením zákazu stání 
vodorovným dopravním značením v šířce příjezdové komunikace k objektu 
Zeleného 34, Brno

•  projednala žádost ředitele ZŠ Sirotkova 36, o zvýšení bezpečnosti dětí 
při přecházení ulice Minská – Králova, Brno a souhlasila se zvýrazněním 
přechodu pro chodce Minská – Králova umístěním oboustranné reflex-
ní (svítící, blikací) dopravní značky přechodu pro chodce a na komunikaci 
v obou směrech vyznačit vodorovné dopravní značení Pozor děti

•  schválila zadání nezávislé dopravní studie, která prověří dopravní potřeby 
v souvislosti s přípravou stavby „Nástavba OC PERLA, Brno, náměstí 
Svornosti“, parkovacích kapacit a zásobovacích potřeb, dále potřeby 
příspěvkových organizací ŠJ nám Svornosti 7, ZŠ nám. Svornosti 7, MŠ nám. 
Svornosti 8, České pošty, objektu OC PERLA a široké veřejnosti, jako bezpeč-
ný veřejný pěší průchod a průjezd územím v předmětné lokalitě specifiko-
vané ve schématu. Prověří možnosti úprav stávajících komunikačních ploch 
a navrhne řešení a opatření dle aktuálních zákonů, vyhlášek a norem 

•  schválila aktualizaci seznamu členů povodňové komise MČ BŽ
•  projednala žádost o úpravu dopravního značení na horním parkovišti u OC 

Perla, s vyznačením krátkodobého parkovaní v provozní době České pošty, 
doporučené Komisí dopravy RMČ BŽ a souhlasila s návrhem na zřízení par-
kovacích míst na západní straně parkoviště, přilehlé k poště,  případně dle 
uvážení v jiné části s tím, aby bylo vyznačeno dopravním značením s časově 
omezeným parkováním v provozní době pošty od 8:00 do 18:00 hod. na 
1 hodinu

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ leden 20174

Informace z 63. zasedání 
Rady městské části Brno-Žabovřesky 
konaného 7. listopadu 2016



  

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ leden 20175

•  schválila pronájem sálu v KD Rubín pro Svaz důchodců ČR – místní orga-
nizaci Brno-Žabovřesky pro kulturní pořad Zpívání pro zdraví dne 7. 12. 2016 
v symbolické výši 1,- Kč

•  schválila prodloužení smlouvy Vlastivědnému klubu Petra Bezruče na I. 
pololetí 2017 za cenu 908,- Kč/akce 

•  souhlasila s přijetím věcných darů pro MŠ Žižkova 57 – 1 ks počítač v hodnotě 
500,00 Kč a 1 ks notebook v hodnotě 1.000,00 Kč, jejichž dárcem je pan 
Ing. Roman Přichystal

•  souhlasila s přijetím účelově určeného daru od firmy PPG INDUSTRIES 
CZECH REPUBLIC, s.r.o. v celkové částce 121.621,00 Kč pro ZŠ Brno, Jana 
Babáka 1, který bude použit na doplatek materiálního vybavení u projektu 
na vylepšení exteriéru (oba vchody školy, školní hřiště) a interiéru školy 
(přízemí a 1. poschodí – vymalování a nátěry zábradlí, nové květiny, relaxační 
koutky atp.). 

•  stanovila výši odměny pro zpracovatele evidence úplat za předškolní vzdě-
lávání (školné MŠ) v příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním 
městem Brnem městskou částí Brno-Žabovřesky pro rok 2017 podle nejvyš-
šího povoleného počtu dětí v MŠ, a to 10,- Kč/žáka/měsíc (max. 10 měsíců 
v roce) s okamžitou platností

•  souhlasila s použitím finančních prostředků z rozpočtu na provoz školy 
v MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6, ve výši 12.500,- Kč pro rok 2017 na pokrytí 
mzdových nákladů pro zpracovatele evidence úplat za předškolní vzdělávání 
a další agendu s tím spojenou

•  souhlasila s použitím finančních prostředků z rozpočtu na provoz školy 
v MŠ Fanderlíkova 9a, ve výši 7.000,- Kč pro rok 2017 na pokrytí mzdových 
nákladů pro zpracovatele evidence úplat za předškolní vzdělávání a další 
agendu s tím spojenou

•  souhlasila  s použitím finančních prostředků z rozpočtu na provoz školy 
v MŠ Žižkova 57, ve výši 7.000,- Kč pro rok 2017 na pokrytí mzdových 
nákladů pro zpracovatele evidence úplat za předškolní vzdělávání a další 
agendu s tím spojenou

•  vzala na vědomí přerušení provozu MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 ve školním 
roce 2016/2017 v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 – 30. 12. 2016 vč.

•  vzala na vědomí přerušení provozu MŠ Fanderlíkova 9a ve školním roce 
2016/2017 v následujících termínech – 18. 11. 2016, 23. 12. 2016 – 30. 12. 2016 vč.

•  vzala na vědomí přerušení provozu MŠ Gabriely Preissové 8 ve školním roce 
2016/2017 v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016 včetně

•  vzala na vědomí přerušení provozu MŠ nám. Svornosti 8 ve školním roce 
2016/2017 v období vánočních prázdnin od 27. 12. 2016 – 30. 12. 2016 včetně

•  vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy, Brno, Žižkova 57 
ve školním roce 2016/2017 v následujících termínech – 18. 11. 2016, 23. 12. 2016 
– 2. 1. 2017 včetně, 13. 4. 2017

•  schválila Program pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-
-Žabovřesky pro rok 2017 včetně příloh

•  schválila příspěvek ve výši 1.000,-Kč do fondu sněmu starostů na rok 2017
•  určila místo a stanovila dobu konání slavnostních (sňatečních) obřadů na 

rok 2017:
  místem pro konání slavnostních (sňatečních) obřadů v matričním obvodu 

Brno-Žabovřesky se určuje obřadní síň v kulturním domě Rubín, a to vždy v 
sobotu ve dnech 21. 1. 2017, 18. 2. 2017, 18. 3. 2017, 22. 4. 2017, 20. 5. 2017, 10. 6. 
2017, 1. 7. 2017, 12. 8. 2017, 9. 9. 2017, 7. 10. 2017, 11. 11. 2017 a  9. 12. 2017 v době 
od 10.00 do 14.00 hodin

•  schválila termíny vítání občánků a jubilejních svateb Sboru pro občanské 
obřady a slavnosti v obřadní síni KD Rubín v roce 2017: 

 sobota 21. 1., 18. 2., 18. 3., 22. 4., 20. 5., 10. 6., 1. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10., 11. 11., 9. 12. 2017
•  schválila funkční místo referent Odboru majetkového a bytového s účinností 

od 7. 11. 2016, stanovila celkový počet zaměstnanců ÚMČ BŽ na počet 102, 
s účinností od 7. 11. 2016, schválila změnu přílohy č. 2 Úplného znění Orga-
nizačního řádu ÚMČ BŽ – funkční schéma a její nahrazení novou přílohou 
č. 2 s účinností od 7. 11. 2016

Rada:
•  schválila prodej automobilu pečovatelské služby Renault Master, reg. značka 

6B92106 a vybrala k prodeji firmu OPPORTUNITY, spol. s r. o.
•  projednala podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy na projekt „Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách“ 
z programového financování: PROGRAM 133510 – „Podpora materiálně 
technické základny sportu“ ve výši 20 000 000 Kč, doporučila ZMČ BŽ 
schválit podání této žádosti, schválit spolufinancování projektu „Víceúčelové 
tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách“ městskou částí Brno-Žabovře-
sky v maximální výši 42 000 000 Kč (40 000 000 Kč z rozpočtu města Brna, 
2 000 000 Kč z rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky) za předpokladu, 
že obdrží na tento projekt dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ve výši 20 000 000 Kč 

•  nesouhlasila se záměrem Statutárního města Brna jako zřizovatele Centra 
denních služeb při Domově pro seniory Vychodilova, ukončit k 31. 12. 2016 
provoz tohoto centra

•  schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 82/16 ze dne 26. 8. 2016, uzavřené 
s firmou PSK Brno s.r.o., „Regenerace streetballového hřiště při ulici Luční 

1. Kontrola úkolů
  Starosta seznámil přítomné s vývojem situace v souvislosti s úkolem 
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Rady městské části Brno-Žabovřesky 
konaného 23. listopadu 2016

ZE ŽABOVŘESKZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY

Informace z 65. zasedání 
Rady městské části Brno-Žabovřesky 
konaného 25. listopadu 2016

XIII. zasedání Zastupitelstva 
městské části Brno-Žabovřesky 
konaného 23. listopadu 2016

uloženým RMČ BŽ na minulém zasedání ZMČ BŽ. Potvrdil, že RMČ BŽ zadala 
zpracování nezávislé dopravní studie, která má prověřit dopravní potřeby 
a potřeby parkovacích míst dle zadání usnesení bodu 1a z XII. zasedání 
ZMČ BŽ.

  Ing. Daniela Janíčková, DiS. uvedla, že na VI. zasedání ZMČ BŽ dne 17. 9. 
2015 zastupitelstvo schválilo bod 26, který předložil Mgr. Šlapal ve znění: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky pověřuje Radu městské části 
Brno-Žabovřesky prověřit bezbariérové úpravy na veřejných prostranstvích 
a komunikacích městské části Brno-Žabovřesky včetně případných finanč-
ních nákladů a procedurálních možností.“ Konstatovala, že téměř každé 
zasedání zastupitelstva se dotazuje na plnění respektive splnění tohoto úkolu 
a do dnešního dne nedostala žádnou písemnou odpověď. Podává znovu 
stížnost na neplnění tohoto usnesení a požaduje dodání zprávy do příštího 
zasedání zastupitelstva.

2.  Schválilo podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy na projekt „Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřeskách“ 
z programového financování: PROGRAM 133510 – „Podpora materiálně 
technické základny sportu“ ve výši 20.000.000,- Kč, schvaluje spolufi-
nancování projektu „Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně-Žabovřes-
kách“ městskou částí Brno-Žabovřesky v maximální výši 42.000.000,- Kč 
(40.000.000 Kč z rozpočtu města Brna, 2.000.000,- Kč z rozpočtu městské 
části Brno-Žabovřesky) a bere na vědomí, že městská část Brno Žabovřesky 
plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek 
stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků.

3.  Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabo-
vřesky

Rada:
•  schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 81/16 ze dne 29. 8. 2016, uzavřené 

s firmou DIRS Brno s.r.o., IČ: 26255618 „Odstranění zemní vlhkosti na ZŠ Jana 
Babáka 1, Brno-Žabovřesky“

Socio-info centrum je poradenské místo, kam se mohou občané 
obrátit ve složitých životních situacích. Nabízí pomoc a radu při 
pochopení a řešení dané obtížné životní situace, zprostředkuje 
a zajišťuje kontakt s jinými organizacemi a institucemi  a nabízí 
komplexní informace o sociálních službách. Součástí je i telefo-
nické a internetové poradenství. Informační centrum se nachází 
v prostorách Odboru sociální péče s bezbariérovým přístupem 
a je vybaveno indukční smyčkou pro komunikaci s osobami 
s postižením sluchu.
SOCIO INFO CENTRUM NABÍZÍ: 
• sociální poradenství
• pomoc při zorientování a pochopení dané životní situace
• poskytnutí rady, jak je možné tuto situaci vyřešit
•  zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, 

které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích. 
Web sociální péče:  www.socialnipece.brno.cz – poskytuje 
informace o sociálních službách, sociálních dávkách, nabízí 
„Adresář organizací působících v sociální oblasti“.

Hasičský záchranný sbor JmK informuje o spuštění služby 
pro neslyšící spoluobčany a osoby s poruchami řeči, které 
jsou schopné napsat a odeslat textovou zprávu z mobilního 
telefonu. Prostřednictvím SMS mohou ohlásit mimořádnou 
událost. 
K využívání služby je nutné vyplnění registračního formuláře 
na www.firebrno.cz/pro-neslysici. Po potvrzení registrace 
uživatel obdrží telefonní číslo, na které může v případě nutnosti 
zaslat SMS o mimořádné události. Tato zpráva je následně 
zpracována na krajském operačním a informačním středisku. 
Operátor příjem SMS potvrdí a podle události vyšle příslušné jed-
notky, příp. informuje další složky Integrovaného záchranného 
systému.
Služba je přístupná pouze osobám neslyšícím a osobám s poru-
chami řeči.

SOCIO INFO CENTRUM – 
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

TAKÉ NESLYŠÍCÍ MAJÍ 
MOŽNOST POMOCI 
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STŘEDOMOŘÍM 
V OBRAZECH I SLOVECH

POSLEDNÍ SETKÁNÍ SVAZU 
DŮCHODCŮ V ROCE 2016

Již po několikáté v KD Rubín proběhne cestovatelská přednáška 
Dušana Procházky. Jeho zajímavé a zábavné komentáře k fotogra-
fiím a zažitým dobrodružstvím by si neměl žádný milovník přímoř-
ského stylu života nechat ujít! Kromě spousty vtipných historek se 
diváci dozví i to, jak v těchto krajích levně cestovat nebo nač si dát 
pozor. Dušan Procházka se na vás bude těšit 31. ledna a 14. února 
v Rubínu se svým Putováním po Středomoří a všichni jste také 
srdečně zváni na výstavu Srdce středomoří a blízký Atlantik, která 
bude zdarma ke zhlédnutí v Galerii Platinium od 1. do 17. března. 

Pavel Tyralík, starosta

Uskutečnilo se 8. prosince v Rubínku. Popovídat si o životě nejen 
na radnici si se žabovřeskými důchodci přišli zástupci městské části – 
starosta Pavel Tyralík a 1. místostarosta Filip Leder.
Těšíme se na další setkávání v roce 2017 a uvítáme v našich řadách 
i nové členy. Petr Kalábek, předseda

v pátek 20. 1. od 17 hodin 
v prostorách společenského sálu KD Rubín.

Vstupenky se prodávají každé úterý 
na sekretariátě naší organizace – Běhounská 17. 
Cena vstupenky 200 Kč vč. místenky a přípitku.

Přijďte se pobavit a zatancovat! 
Proč bychom se nebavili!

SVAZ DŮCHODCŮ ČR 
MĚSTSKÁ ORGANIZACE BRNO 

pořádá pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohuslava Šimka

Ve středu 11. ledna 2017 v 17 hodin 
v Rubínku, Poznaňská 10, proběhne setkání ve věci 

NOVOSTAVBY BYTOVÉHO DOMU PLOVDIVSKÁ 7
Toto téma bude moderovat zastupitelka Ing. Daniela Janíčková, DiS., 
která byla Zastupitelstvem zplnomocněna k zastupování starosty 
ve věci účastníka územního řízení. Právě zde budete mít možnost 

prodiskutovat se zástupci obce Vaše postřehy, připomínky 
či námitky. Bude zde zveřejněna dopravní studie, jež naše 

městská číst pořídila za účelem vyřešení problematiky dopravy 
a zlepšení současné situace. 

4. SPOLEČENSKÝ PLES 
DŮCHODCŮ

VYCHÁZKY SVAZU DŮCHODCŮ
každé pondělí sraz kolem 8.45 h
2. 1. Zastávka tramvaje č. 1, 3, 11 – Zoo Bystrc ▶ Vycházka kolem 
 Svratky do Kníniček, odbočit k přehradě kolem restaurace 
 „U Lva“ a směr přístaviště ▶ Odchod 9.00 hod.
9. 1. Mendlovo nám. – trolejbus č. 37 ▶ zastávka Jírovcova, 
 dub Troják ▶ Stará dálnice ▶ Odjezd 8.53 hod.
16. 1. Židenice – Stará osada – autobus č. 78 ▶ zastávka 
 V. Klajdovka – Podbělová ▶ kolem vysílače a zpět na VK ▶  
 autobus ▶ Odjezd 8.57 hod.
23.1. Štěfánikova čtvrť ▶ autobus č. 57 ▶ zastávka U buku ▶ 
 zpět na lesní cestu Melatín do Bílovic ▶ Odjezd 8.41 hod.
30.1. Mendlovo nám. – autobus č. 52 ▶ zastávka Ř9čanská ▶  
 ke třem borovicím ▶ Horákův žleb ▶ Rakovec – přístaviště ▶  
 Odjezd 8.44 hod.

V úterý 6. prosince patřil Rubínek flétnám. Dopoledne se tu konalo 
vystoupení seniorů – frekventantů kurzů hry na zobcové flétny pořá- 
dané již třetím rokem Hudební školou YAMAHA pro zájemce z řad 
posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. V podvečer 
se na vánočním koncertu představili začátečníci i pokročilí žáci oboru 
Zobcová flétna ze tříd ředitelky Dagmar Polákové a Dariny Žižkové, 
kteří zahráli skladby barokní, vánoční, jazzové i popové, a to na čtyři 
druhy fléten – sopraninovou, sopránovou, altovou a tenorovou. 
K úžasné atmosféře přispěly nejen výborné výkony účinkujících, 
ale i nadšená odezva přeplněného sálu, která připomínala spíše reakce 
na vystoupení popové hvězdy. K souznění publika a hráčů napomohl 
i společný zpěv koled. 
Další akcí nejen pro žabovřeské rodiny s malými dětmi budou již 
tradiční karnevaly, které Hudební škola YAMAHA pořádá v KD 
Rubín 25. února v 16 hod. a 26. února v 10 hod. Fotogalerie, při- 
hlášky na karneval a další informace na www.yamahaskola.cz/brno

Velmi rádi bychom touto cestou podě-
kovali městské části Brno-Žabovřesky 
za finanční podporu mladé a nadějné 
gymnastky Denisy Štěpánkové ze Žabo-
vřesk.
Účastní se celé řady prestižních mezi-
národních závodů, což je finančně velice 
nákladné, a i díky pomoci městské části 
je mohla absolvovat.
Velice si vážíme toho, že i v dnešní době 
se najde ještě někdo kdo podpoří mladé 
talenty.
Mnohokrát děkují rodiče reprezentantky 
Denisy Štěpánkové a její oddíl SKP MG 
Brno.

Žabovřeský rodák Vlado Burian nám zapůjčil unikátní fotografii 
z roku 1926, zachycující skupinu malých sportovců na Komenského 
náměstí (dnes Burianovo nám.). Povšimněte si povrchu ulice, tehdy 
ještě bez dlažby, po které se neproháněla žádná auta, jen koňské 
povozy. Panu Burianovi děkujeme a oceníme více takových histo- 
rických zajímavostí. -Fiš-  

MIKULÁŠ S FLÉTNAMI

DĚKUJEME ZA PODPORU

PŘED 90 LETY



POTRAVINY 
A NÁPOJE, 

VÍNO A DOPLŇKY

BILLA • Oberland

DROGERIE, 
PARFUMERIE, 

DOMÁCÍ POTŘEBY, 
HRAČKY, 

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

ROSSMANN • PEPCO 
• PET CENTER 

• Speciálka LEGA

RESTAURACE 
A KAVÁRNA

La Corrida Restaurant 
• Kavárna FOX Caffé

Pronájem posledních volných obchodních prostor: ocperla@ocperla.cz, tel.: 777 927 000
Náměstí svornosti 2573/6, Brno - Žabovřesky, www.ocperla.cz 

SLUŽBY – POŠTA, 
POJIŠŤOVNA, 

LÉKÁRNA, KADEŘNICTVÍ, 
TABÁK, SOLÁRIUM

Česká pošta 
• MONETA bankomat • Dr.Max 
• Viva Hair Care • Cool bazar 

• POINT4U • Solárium 
Touch the Sun 

• Česká pojišťovna



INZERCE
VE ZPRAVODAJI

Pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky.
Vychází v nákladu 12 000 ks 11x ročně.

SLEVY NA OPAKOVANÉ VYDÁNÍ INZERÁTU!

inzerce@nase-zabovresky.cz
tel.: +420 777 554 387

www.nase-zabovresky.cz

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

Čalounictví Liška
Chaloupky 3a, 624 00 Brno

Tel.: 541 223 073, Mobil: 605 258 788
www.cal-liska.cz

OPRAVY
STAROŽITNÉHO NÁBYTKU

•  Ke koupi sháníme byt v Žabovřeskách 
min. 2+1. Cena do 4 mil. Kč
Děkujeme za nabídku. � 607 127 906

•  Hledám pronájem 2+1 nebo 2+kk
v Brně � 739 854 956

•  Hledám udržovaný dům – Žabovřesky,
okolí i za Brnem. � 739 826 409

INZERCE – NEMOVITOSTI

Minská 4, Brno-Žabovřesky • tel. 739 663 695

KRÁSNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2017

VÁM PŘEJE

INZERCE 
VE ZPRAVODAJI

inzerce@nase-zabovresky.cz
tel. 777 554 387

www.pohrby.cz

Objednávky pohřbů – kompletní pietní služby

Nepřetržitý svoz zesnulých: 603 11 33 00

tel.: 515 917 103 
 tel.: 513 034 969
tel.: 545 422 121

Vídeňská 9
Pekařská 52
Branka 20

 tel.: 545 422 121
 tel.: 543 212 816
 tel.: 545 212 740

Koliště 7 
Jihlavská 1 
Lužánecká 2a

Pouze po telefonické domluvě
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DĚTI Z MŠ ŽIŽKOVA 
ZAZÁŘILY NA ŠPILBERKU
V rámci akce „Tajemné Vánoce na Špilberku“, která se konala dne 
10. 12. 2016, vystoupily pod vedením ředitelky  Evy Kučerové se svým 
tanečně dramatickým vystoupením „Kominíčci pro štěstí“ i děti 
z Mateřské školy Žižkova 57. Nejen z ohlasů samotných rodičů bylo 
patrné, že se vystoupení líbilo. Většina dětí se na této akci poprvé 
představila před publikem. V podání dětí zde zazněly i čtyři známé 
české koledy.

Svoje vystoupení zopakovaly děti v Domově pro seniory Vychodilo-
va dne 14. 12. 2016, kde za svůj výkon sklidily velký potlesk. Na závěr 
seniorům předaly vlastnoručně vyrobená přáníčka a na oplátku 
od nich dostaly drobné dárky.
Za Mateřskou školu Žižkova 57 přejeme všem hodně štěstí a spoko-
jenosti v novém roce.

Eva Kučerová, ředitelka školy

NEKROŤTE ELÁN SVÝCH DĚTÍ, 
ROZVIŇTE HO!
JE MOTTO MODERNÍHO KONCEPTU VEDENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY A JESLÍ ELÁNEK 
Na ulici Horákova v Žabovřeskách jsem na zcela novém rodinném 
domě zahlédla ceduli, oznamující, že se zde nachází zařízení pro 
předškolní děti. Při stálém nedostatku míst ve státních mateřských 
školách je určitě skvělé, že máme v Žabovřeskách další alternativu 
pro rodiče malých dětí, a tak jsem se vypravila na výzvědy. O Elánku 
– tak se nová školka jmenuje – jsem si povídala s jeho ředitelkou 
Eliškou Rekovou.
Jak dlouho v Žabovřeskách působíte?
Otevřeli jsme 1. září. Nejen zde na Horákově 6, ale i v jiných částech 
Brna. 
Proč právě Elánek? 
Elánek je postavička s elánem do života, která kráčí vstříc novým 
dobrodružstvím. To je dobrý symbol zařízení pro mrňata, nemyslíte?  
Nemohu posoudit ostatní zařízení, ale to naše, žabovřeské, 
jste zvolili skvěle. Moderní dům se zahradou v blízkosti lesa… 
Mohu říct, že ohlasy jsou velmi kladné. Pro děti, které si tak rády hrají 
na zemi, je výhodou podlahové vytápění a vysloveně si ho užívají. 
Rodičům se zase líbí velká francouzská okna, která dovnitř dosta-
tečně pouští i zimní sluníčko, takže místnosti působí světle a jasně.  
Je to důležité již pro první kontakt malého dítěte s cizím prostředím. 
Temné místnosti bez přirozeného světla by působily tísnivě a malé 
dítě by takové prostředí hůře přijalo. Hojně využíváme i zahradu, a to 
především v době horšího počasí, kdy jít na delší procházku by bylo 
náročné.  Máme tu i trampolínu, houpačky, či pískoviště, vyrobili jsme 
si domečky z mechu a kapradí nebo třeba krmítko pro ptáčky. 
O kolik dětí se staráte?
Kapacita domku je 12 dětí a dvě vychovatelky. Přijímáme děti od 12 
měsíců, průměrný věk dětí je dva až tři roky. Děti u nás pobývají 
v malých skupinkách 4–6 dětí na jednu vychovatelku. „Holky z naší 
školky,“ které o děti pečují, jsou profesionálky. Všechny mají peda-
gogické, sociálně-zdravotní vzdělání či absolvovaly akreditovaný 
program MŠMT „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.“ 
Především však mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem, 
a těm je tak zabezpečena nejlepší péče.
Má vaše školka nějaké specifické zaměření?
Dětskou osobnost rozvíjíme po všech stránkách. Nabízíme každo- 
denní výuku angličtiny, logopedii, výtvarnou činnost, zpěv, hru 
na hudební nástroje, cvičení, tancování, návštěvy zábavních parků, 
solných jeskyní, oslavy významných dnů, besídky, tematicky zaměřené 
měsíční programy, spoustu zábavy a her a další zájmové aktivity 
pro děti i maminky. Ke hrám dětem slouží interaktivní hračky 
a pomůcky, které je nejen pobaví, ale také rozvíjejí jejich tvořivost 
a fantazii. Díky umístění školky můžeme vyrážet do přírody, která 
je takřka nadosah. Poznáváme Wilsonův les, ale jezdíme i do solné 
jeskyně nebo na výlety, např. do oblíbené obory Holedná.
Jakou docházku mohou rodiče zvolit?
Elánek nabízí variabilní možnosti pobytu dětí. Rodiče mohou volit 
mezi pravidelnou docházkou na 1–5 dní v týdnu s tarifem šest nebo 
osm hodin denně, nebo si vybrat jen jednorázové hlídání. Provozní 
doba Elánku je pondělí–pátek od 7 do 18 hodin. A každý sudý týden 
v měsíci nabízíme i noční hlídání z pátku na sobotu. 
Rodičům se líbí nejen naše nabídka, ale i naše více než příznivé ceny. 
Za zmínku určitě stojí i to, že přijímáme jen děti očkované v rozsahu 
hexavakcína ve schématu 2+1 a základní dávka MMR. Přihlášky přijí-
máme po celý rok.
V Žabovřeskách působíte teprve čtvrtý měsíc. Jaké jsou vaše 
první zkušenosti a jaké ohlasy?
Naštěstí jen dobré. Většina nově příchozích dětí už přichází jen na 
doporučení, což je pro nás úžasná zpětná vazba. Děti, které začínaly 
na několika dnech v týdnu, prodlužují docházku. Například v jedné 
městské části jsme přímo nad budovou Lidl a jedna maminka nám 
říkala, že už s dítětem nemůže jezdit ani nakupovat, protože synek 
si myslí, že se jede do školky a tak se těší, že mu nemůže vysvětlit, 
že dnes školka nebude.
Přeji vám i do budoucna samé usměvavé děti a jejich spokojené 
rodiče.

Iveta Fišerová

Z NAŠICH ŠKOL

2. ledna 2017 ve 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ
 – které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 

koledníkům v katedrále na Petrově.

5. ledna 2017 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 – vyráží na koních, s velbloudem a lamou od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou ke kostelu sv. Tomáše (králové se pokloní 
Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se vrátí na Petrov. 
Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Schola BiGy Brno. 

5. ledna 2017 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 – u kostela sv. Tomáše. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

8. ledna 2017 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 – jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské sms: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 vs 777 u ČS.

Od 1. do 15. ledna 2017 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá 
srdce. Vaše dary jsou určeny lidem, kteří si sami pomoci neumějí.

DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirkaTŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017  KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
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Základní škola Sirotkova 36… také na www.zssirotkova.cz

ČTVRŤÁCI SKONČILI V „PEKLE“
Čtvrté třídy zahájily předvánoční čas návštěvou Pekla. Ze slohových 
prací dětí - účastníků, jsme vybraly následující perličky:
„Když jsme dorazili k Peklu, vypukla obří koulovačka. Vpustili nás 
dovnitř a tam to vypadalo fakt moc hezky. Okolo nás byly vyřezané 
ze dřeva jakékoliv věci z pekelného království. V pekelné restauraci 
jsme snědli řízek, nebyl připálený. Nejhezčí to bylo 12 metrů pod zemí. 
Čertice ihned odhalila známé rebely a zlobivce – Ondru a Aleše, 
a proto šli do hlubin jako první. Anička musela přečíst vstupní heslo. 
V pekle bylo spoustu různého mučení, na kterém zmučili čerti naše 
učitelky. Třeba huboplesk, řiťopich a řiťobuch. Málem z nás uvařili 
polívku v obrovitém kotli, kam by se vlezla celá třída a ani by po sobě 
děcka  nešlapala. V pekelné kuchyni jsme ochutnali koláček a v hos-
podě jsme pili kofolu z čertích rohů. Lucifer vypadal dost strašidelně. 
Prošli jsme chodbičkou se sedmi hříchy lidí. Jsou to obžerství, lakota, 
pýcha, zloba, smyslnost, lenost a závist. Pak už nás z Pekla čerti 
vyhnali. Chcete-li se do Pekla také podívat, najdete jej na Vysočině 
u Hlinska“.

Ilona Košťálová, Jitka Bínová a Monika Herodesová, tř. učitelky 4. tříd

BOJOVALI JSME ZE VŠECH SIL 
JUNIORSKÁ NBA V BRNĚ
V úterý 6. 12. se v hale Rosnička uskutečnilo finále Východní konfe-
rence školních basketbalových týmů zapojených do premiéry junior-
ské NBA v ČR. Po suverénním zvládnutí naší základní skupiny jsme 
již nyní narazili na velmi silné soupeře – týmy, které postoupily ze 
základních skupin Severomoravské a Východočeské divize. V prvním 
utkání proti Torontu Raptors (ZŠ B. Němcové Opava) nás hnala 
dopředu naplněná Rosnička. Spolužáci ze 3.–5. tříd vytvořili skvělou 
kulisu a pomohli tím k téměř jednoznačnému (ale nelehkému) vítěz-
ství 45:20. Pro účast v národním finále v Praze však bylo třeba udělat 
ještě jeden krok. Porazit dalšího severomoravského soka – do té doby 
velkého suveréna – Boston Bruins (ZŠ Englišova Opava). Boston se 
ukázal jako velmi vyspělý tým a po celé utkání si udržoval bezpečný 
náskok. Obrovskou bojovností však náš tým dokázal v závěru vyrov-
nat a poslat tím zápas do prodloužení. V něm nakonec slavil koneč-
nou výhru náš soupeř, a to rozdílem jediného koše. Naše pouť letošní 
Jr. NBA tedy skončila těsně před branami vysněného Final Four. Všem 
členům týmu musíme vyseknout hlubokou poklonu. Většina našich 
soupeřů hrála ve výhradně chlapeckém složení, bylo znatelné, že se 
jedná o sportovní třídy, které spolu hrají i v klubu. V našem týmu byl 
poměr chlapců a dívek ve prospěch děvčat, která se však soupeřů 
nazalekla a obrovskou bojovností se technicky zdatnějším klukům 
vyrovnala. Nehledáme výmluvy, že nám v nejdůležitějším utkání 
chyběli ze zdravotních důvodů dva stabilní hráči, je nám však všech 
velmi líto, protože finále bylo tak blízko… Děkujeme za skvělou re-
prezentaci a přejeme hodně dalších krásných prožitků při sportovních 
zápoleních. Náš Washington Wizzards konferenční finále absolvoval 
ve složení: Šíma Vaňková, Bětka Heroutová, Natka Gálová, Emča 
Nevrlá, Terka Lajkebová, Bea Kocourová, Lucka Stránská, Andrej Puš, 
Honza Feyrer, Saša Hladyuk, Andy Chlubný a Kuba Hlavoň.

Sabina Lajkebová a Lukáš Ulč, vyuč. Tv

BAREVNÝ TÝDEN
Ke konci podzimu se žáci a učitelé ze ZŠ Jana Babáka domluvili 
na oživení a zpestření šedivých dní a každý den přišli oblečení do ur-
čené barvy.
Začínali jsme laděni do modra a opravdu téměř každý žák měl alespoň 
jeden kus oblečení v této barvě. V úterý jsme se převlékli do červené, 
která byla oblíbená zvláště u děvčat. Ve středu jsme zavzpomínali 
na zelené stromy na jaře a v létě a čtvrtek nám rozzářila žlutá. 
Barevný týden jsme zakončili elegantní černobílou kombinací. Do tohoto 
projektu se zapojili všichni žáci 1. stupně, včetně svých učitelů. Tuto akci 
opakujeme každoročně a vždy se na ni moc těšíme.

Pavla Pilátová, třídní učitelka 2.A

PROSINEC S ROSOU
V adventním období pěvecký sbor Rosa ze Základní školy Jana Babáka 
absolvoval dvě významná koncertní vystoupení. Dne 11. 12. jsme 
s Petrem Bendem vystupovali na jeho vánočním koncertu ve vypro-
daném SONO centru, kde proběhl křest nového CD. Petr Bende si nás 
vybral ke společnému provedení jeho písní.
Na závěr adventního času sbor Rosa připravil vánoční koncert, do 
něhož se tradičně zapojila většina žáků a pedagogů školy. Kdo zavítal 
v podvečer 21. 12. do KD Rubín, byl ihned vtažen do vánoční atmosféry 
vůní podávaných  perníčků a punče. Koncert byl postaven na kontrastu 
tradičního a moderního pojetí Vánoc, což bylo umocněno vytvořením 
dvou zdánlivě protikladných světů – rozdělením pódia, kulisami, 
videoprojekcemi, hudebním doprovodem i oblečením zpěváků.
Příběh o náhodném setkání pubertální slečny ze současnosti s prostým 
děvčátkem z doby před dvěma sty lety všem ukázal, že i v moderním 
světě plném blahobytu máme hledat pravou podstatu věcí. 
Moderní dobu ztvárnili starší zpěváci sboru zdařilou interpretací 
známých vánočních rockových a swingových hitů, repertoár mlad-
ších členů obsahoval lidové adventní a vánoční písně. Příprava tohoto 
projektu byla časově velice náročná, proto s ní začínáme již na začátku 
školního roku, zejména na hudebním soustředění v Nekoři.
A na co se Rosa může těšit v novém roce? Především na koncertní 
zájezd do řecké Pargy a spolupráci s žáky tamější školy. S brněnskými 
diváky se těšíme na shledání  v červnu v KD Rubín na muzikálu 
Noc na Karlštejně, který nastudujeme společně s žáky z dramatického 
semináře. Hana Šatná

Základní škola Jana Babáka 1
… také na www.zsbabak.cz



ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ 11 leden 2017

Z NAŠICH ŠKOL

DEVÁŤÁCI V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ
Ve čtvrtek 3. 11. se třídy 9. A a 9. B vydaly do jaderné elektrárny 
Dukovany. Navštívili jsme infocentrum elektrárny, kde jsme viděli film 
Blackout, který byl o dlouhodobém výpadku proudu a situacích, které 
v tu dobu mohou nastat. Druhý film byl o panu Cvrčkovi, který nebyl 

SVORNOST BOJOVALA V NBA
Semifinálovým utkáním v úterý 6. 12. vyvrcholila účast basketbalistů 
BŠM 4. a 5. tříd naší školy v projektu Junior NBA League. Soutěže 
se zúčastnilo 30 družstev základních škol z celé republiky, soutěžilo 
se pod jmény reálných amerických basketbalových týmů. Naší škole 
byl v úvodním setkání v říjnu v Praze nalosován tým Atlanta Hawks 
a přiděleny dresy v barvě daného klubu.
V základní skupině se basketbalisté utkali se soupeři ze ZŠ Sirotkova, 
ZŠ Kamenačky, ZŠ Mutěnická a ZŠ TGM Blansko.Do čtvrtfinále kromě 
našich hráčů postoupili soupeři ze Sirotkovy a Mutěnické.
Ve semifinále už byla konkurence z Pardubic a Litomyšle velká, 
Pardubice se našim podařilo porazit o 3 body, ale v utkání s Litomyšlí 
měl soupeř velkou převahu, takže do závěrečných finálových bojů 
už naši nepostupují.
Více informací, fotografií a videa z celého průběhu soutěže naleznete 
na www.jrnbaleague.cz a na sociálních sítích.

Silva Göghová

„ŠPLHOUNI“, ALE JEN SPORTOVNÍ
V listopadu měly děti na Svornosti možnost předvést své „šplhoun-
ské“ dovednosti. Jednalo se samozřejmě o disciplínu ryze sportovní. 
Od začátku měsíce v hodinách tělesné výchovy probíhal trénink 
a také třídní kola.
Dne 10. 11. si do tělocvičny přišlo porovnat své výkony celkem 33 dívek 
a chlapců z 3. až 5. tříd. Soutěžící podali skvělé výkony. Nejlepší tři 
z každé kategorie reprezentovali naši školu v obvodním kole, které 
proběhlo 16. 11. v ZŠ Jasanová. Zde se nejvíce dařilo žákům 4. tříd. Karel 
Zapletal se s vynikajícím časem 4,1 s umístil na prvním místě a Michal 
Tajovský na druhém s časem 4,7 s. Z dívek byla nejúspěšnější také 
čtvrťačka. Aneta Pechová vybojovala třetí místo časem 5 s. 
Všichni tři postoupili do městského finále. To se konalo následující tý-
den v ZŠ Novoměstská. Celkem přijelo 84 dětí z 23 škol z celého Brna. 
Michalovi se podařilo zopakovat svůj výkon 4,7 s a ve své kategorii 
se stal třetím nejrychlejším šplhačem v Brně. Karlův čas 4,9 s. stačil 
na místo čtvrté a Anetka se pro letošní rok stala pátou nejrychlejší 
brněnskou čtvrťačkou. 
Všem šplhačům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. V silné 
konkurenci obstáli na výtečnou a těšíme se na další skvělé výkony 
v příštím roce.

Helena Hanusová

v životě ve městě a když se do něj jel podívat, viděl hodně nových 
vymožeností. Koupil si strašně moc věcí, jako např. televizi, počí-
tač, rádio… Ale ke všem těmto věcem potřeboval elektřinu. Nejdříve 
začal vyrábět elektřinu solárními panely na střeše svého domu, poté 
větrnými silami, dále si postavil uhelnou elektrárnu, ale po pár dnech 
mu přestaly fungovat. Tak postavil jadernou elektrárnu a představil 
ji na velké párty, kterou uspořádal. Poté jsme se vydali na šest 
zastavení po infocentru. První bylo o mlžné komoře, což je zařízení, 
ve kterém můžeme sledovat dráhy nabitých částic.
Druhé bylo o dukovanské jaderné elektrárně, třetí zastavení o barelu, 
kde se uschovávají vyhořelé palivové kazety. Na čtvrtém zastavení 
jsme se dozvěděli, jak fungují tři vodní okruhy v elektrárně. Páté 
a šesté bylo o reaktoru.  
Výlet se nám moc líbil a dozvěděli jsme se mnoho věcí, které jsme 
ještě neslyšeli.

Terka Hajasová a Katka Karmašová z 9. A

Základní škola nám. Svornosti 7

… také na www.zsnsvor.cz

PŘED WALDORFSKOU ŠKOLOU
VZNIKLA ZELENÁ OÁZA
S NAUČNOU STEZKOU O VODĚ
Ještě letos na jaře rostlo před hlavním vchodem do Waldorfské 
základní školy a mateřské školy v Brně na Plovdivské ulici jen pár 
borovic, místy vydupaná tráva a v prohlubních kolem atletického 
oválu se po deštích hromadila zakalená bahnitá voda. Stačilo půl roku 
a vše je jinak. Díky velkému nasazení rodičů, dětí, učitelů a hlavně 
učitelek z družiny z WZŠ a MŠ Brno se celé prostranství před školou 
doslova zazelenalo a ožilo. Během několika brigád jsme zde společně 
vysadili ostrůvky jedlých keřů a stromů, takže děti se tak od nynějška 
budou moci seznámit nejen s běžnými, ale i starými tradičními 
krajovými odrůdami a na podzim si pochutnat na jejich plodech. 
V prohlubni se zahnívající bahnitou vodou jsme vybudovali dešťovou 
zahrádku, která má za úkol zadržovat přebytečnou vodu z atletického 
oválu. Od jara do podzimu ji zdobí pestře kvetoucí rostliny, které 
dobře snášejí vodu i sucho, včetně pleteného vrbového plůtku 
na břehu. Život v dešťové zahrádce mohou děti pozorovat z můstku 
nad zahrádkou. A aby děti z družiny mohly o vysazenou zeleň pečo-
vat a neplýtvat přitom zbytečně pitnou vodou z vodovodu, instalovali 
jsme na stávající zahradní domek u hřiště nový systém pro záchyt 
dešťové vody. Na jaře jej ještě doplní barel na dešťovou vodu, a bude 
se moct zalévat! Žáci 8. a 9. tříd z předmětu „řemesel“ pak vytvořili 
do prostoru krásné venkovní dubové výukové stoly, na kterých je 
možné např. vyzkoušet, jak se chová přirozená řeka ve volné krajině 
oproti toku upravenému lidskými zásahy ve městě. 
Všechny výsadby i výukové prvky nakonec propojila naučná „Stezka 
sojky“ s pěti informačními panely. Detektivka sojka se zastavuje 
na jednotlivých místech a snaží se vypátrat, kam mizí voda z městské 
krajiny a jaké to má důsledky pro život ve městě.

Vendula Matysová, 4. třída

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují 
Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Cílem tohoto programu je podpořit 
šetrné hospodaření s vodou a pozitivně ovlivňovat klima ve městech. 

Waldorfská základní škola, Plovdivská 8… také na www.waldorf-brno.cz
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NA KOLE PO GRUZII 
Sérii přednášek, promítání a autorských čtení zahájíme v roce 2017 
setkáním se známým cestovatelem. Ruda Růžička se v naší knihovně 
představil například pořady Ladakh – na kole přes Himaláj, Maroko 
– na kole za Berbery a vloni mimořádně úspěšným pořadem Kyr- 
gyzstánem na kole.  Tentokrát se podíváme do Gruzie, kterou autor 
navštívil v letošním roce. Dobrodružná cyklistická výprava do pohoří 
Gruzie je výzva pro každého nadšeného cyklistu. Tato nádherná země 
je vklíněná mezi Rusko na severu a Turecko, Arménii a Azerbajdžán 
na jihu.  Putování nás provede kamenitými cestami a stezkami v po-
hoří Svaneti a Adjara. Projedeme se pod pětitisícovými vrcholy, podél 
mořského pobřeží a navštívíme jedinečné památky svébytné kultury. 
Také okusíme gruzínskou kuchyni a potkáme se s mimořádně pří-
jemnými lidmi. Ochutnáme místní chačapuri, chalvu, šašlik ba i čaču. 
To vše najdeme na území, jako je naše Česká republika. Není nad to 
se občas jen tak ztratit v horách a podívat se, jak se v poklidu žije 
daleko od civilizace. Ani v největší pustině nebude nouze o setkání 
s místními pohostinnými obyvateli. Výprava do Země pod Kavkazem 
byla fantastickým zážitkem a věříme, že vyprávění bude zážitkem 
i pro naše čtenáře. Srdečně zveme na setkání v úterý 17. 1. 2017 v 18.00 
v čítárně pobočky KJM Mozolky 52.

Iveta Kubová, vedoucí knihovny

Vyslechli jsme si výčitky, že v Hvězdárně a planetáriu Brno jsme moc 
zahledění do hvězd, a že bychom mohli uvést něco hezčího, něco 
milého. Proto jsme se rozhodli do programu zařadit netradiční před-
stavení. Srdečně vás zveme na seznámení s roztomilými, několikame-
trovými tvorečky, kteří na téhle planetě cenili zuby před dávnými lety.
Dinosauři obývali tuto planetu hodně dlouhou dobu. Zatímco člověk 
zahájil své působení na Zemi před 2 miliony let (pokud to počítáme 
od australopitheků), dinosauři zde žili přes 130 milionů let a vlastně 
jsou zde dodnes, protože i přes likvidační pád meteoritu před 65 
miliony let stopa dinosaurů zcela nezmizela. Dnešní ptáci jsou pova-
žováni za pokračovatele dinosauří evoluční linie.
Říše těchto tvorů byla pestrá. Nebyli to jen krvelační mohutní tyrano-
sauři a rohatí triceratopsové. Někteří zástupci této obrovské skupiny 
živočichů létali, jiní plavali a další zase běhali. 
Ohromnou spoustu různých dinosaurů potká odvážná Lucie spolu 
se svým tatínkem. Ti se totiž náhodou ocitnou v pravěku, aby zde 
zažili neuvěřitelné dobrodružství. To je právě obsah snímku Soumrak 
dinosaurů, který bude odo března hlavním lákadlem našeho víkendo-
vého programu. Šedesátibutový film vytvořený produkčním studiem 
Mirage IIID poutá efektivním spojením špičkových animací s živými 
herci. Díky několikaleté práci mnoha šikovných lidí se můžeme těšit 
na úžasnou podívanou, během níž sympatičtí hrdinové budou utíkat 
pláněmi, prodírat se lesy, plout na hladině oceánu a skákat padákem 
do propasti, přičemž společnost jim v tomto dobrodružství budou 
dělat obávaní dinosauři.
Tohle pozvání nejde odmítnout. Zvláště, když k filmovému zážitku 
dostanete jako přívažek prohlídku vesmírné oblohy tak, jak vypadala 
v dinosauří éře. Přijďte se podívat do brněnské hvězdárny. Výprava 
do světa prehistorických velikánů začíná!

Jiří Dušek, ředitel

Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně
pobočka Brno-Žabovřesky

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

STRHUJÍCÍ PRAVĚKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ

TROJICE TROPICKÝCH JEŠTĚRŮ 
DORAZILA DO BRNA
Tropické království brněnské zoologické zahrady má od tohoto 
týdne tři nové obyvatele. Jsou jimi dvě samice a jeden samec 
dracény guyanské, kterou v České republice chovají tři další zoo-
logické zahrady.
Ještěři dorazili v pondělí ze Zoo Dvůr Králové a budou společně obývat 
expozici po anakondách velkých. Ty se stěhují do nově opraveného 
vivária. Skupinu tvoří osmiletá samice dracény původem z Peru, její 
pětileté mládě (pravděpodobně samička) narozené už v králové- 
dvorské zahradě v roce 2011 a asi desetiletý samec. „Vzhledem k tomu, 
že se jedná o dva dospělé jedince a mládě není potomkem samce, 
budeme doufat, že se u nás budou dracény úspěšně rozmnožovat,“ 
řekl kurátor plazů Zoo Brno Petr Šrámek. Dracéna guyanská (Draca-
ena guianensis) je nápadný, až jeden metr dlouhý ještěr s mohutnou 
hlavou a výrazně zvětšenými šupinami na hřbetě. Tělo bývá pastelově 
zelené a na hlavě převládají rudohnědé nebo cihlově červené barevné 
tóny. Žije ostrůvkovitě po celé Amazonské pánvi, a to od východních 

svahů And v severním Ekvádoru a jihozápadním Peru až po brazilské 
pobřeží.  Je to živočich, jehož odchovy v lidské péči jsou stále ještě 
velmi ojedinělé. V současnosti je chová jen Zoo Praha, Plzeň a Zlín. 
Tito ještěři mají mohutné čelisti vybavené krátkými, dlaždicovitými 
stoličkami. Ty jim slouží jako louskáček na plže s ulitou, kterými se 
v přírodě převážně živí. Jejich jazyk má hned dvě funkce. Když dracéna 
pátrá po potravě, nabírá pachové vzorky na špičky klasicky „hadího“ 
dlouhého, rozeklaného jazyka. Při stolování jazyk smrští, špičky zmizí  
a vznikne drsný, plochý a velmi obratný orgán, jehož funkcí je sousto 
několikrát obrátit a oddělit ostré úlomky rozdrcené ulity. Sociální 
chování dracén je podobně tajemné, jako jejich ostatní projevy. Samci 
se často dvoří samici typicky drsným způsobem a jejich milostné 
hrátky budí dojem, že se samec snaží samici zabít. Ta kupodivu pře-
žije námluvy bez úhony.

Monika Brindzáková, tisková mluvčí

V lednu je Zoo Brno otevřena denně 
od 9 do 16 hodin, pokladny se uzavírají v 15 h 
Více na www.zoobrno.cz

VLASTIVĚDNÝ KLUB PETRA BEZRUČE
Přednášky Vlastivědného klubu Petra Bezruče 
vždy v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin
9. 1. Srí Lanka Ing. Štěpán Novák
16. 1. Údolí Nilu RNDr. Jaromír Kolejka
23. 1. Balkán, 2. část (Slovinsko, Chorvatsko, 
 Kosovo, Černá Hora, Makedonie) Milan Šťourač
30. 1.  Příroda Západu USA, 3. část  Ing. Miroslav Čapek



 
Salesiánské středisko mládeže Brno-Žabovřesky 
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zve všechny děti a rodiče na 

VODNICKÝ KARNEVAL 

21. a 22. 1. 2017 
Začátek v 15:00 hod. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRODEJ VSTUPENEK ve všední dny na recepci. Cena: 40 Kč 
 

Akce je pořádána za finanční podpory statutárního města Brna. 

VOLNÝ ČAS

CHYSTÁME V LEDNU
11. ledna Tříkrálová koleda v Klubu maminek
11. ledna Žabovřeské rozmlouvání: Jaroslav Šebek
18. ledna Hudební besídka
20. ledna Společenský večer střediska
21. ledna Dětský maškarní karneval
22. ledna Dětský maškarní karneval
23. ledna Masopust v Klubu maminek

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
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MÁME NA CO NAVÁZAT: DON BOSCO
31. ledna je pro všechny salesiány významný den, slavíme totiž svátek 
našeho zakladatele sv. Jana Boska (Dona Boska).  Byl to chudý kněz, 
který se v 19. století začal zajímat o opuštěné mladé lidi v italském 
Turíně. Věděl, že sympatií a laskavostí si může získat jejich důvěru 
a pomoci jim smysluplně nasměrovat jejich život. Vymýšlel pro děti 
hry a výlety, věnoval jim svůj čas, povídal si s nimi a přitom všem se 
snažil vést je k tomu, aby z nich byli dobří lidé. Jeho dílo mělo obrovský 
úspěch a brzy se rozšířilo do celého světa. Do České republiky přišli 
jeho následovníci (Salesiáni Dona Boska) v roce 1927, letos oslavíme 
90. výročí salesiánské přítomnosti u nás. Jsme rádi, že díky Donu 
Boskovi jsou dnes salesiáni i v Brně-Žabovřeskách

ZVEME VÁS: MAŠKARNÍ KARNEVAL S VODNÍKY
Dětský maškarní karneval se tento rok ponese ve vodnickém duchu. 
Jako obvykle probíhá v sobotu i v neděli odpoledne, každá rodina 
si může vybrat den, který jí více vyhovuje. Vstupenky na karneval jsou 
v prodeji na recepci salesiánského domu (Foerstrova 2) každý všední 
den v otevírací době, cena je 40 Kč. Už teď si můžete začít chystat 
vodnický kostým a těšit se na zábavné hry, scénky, písničky, soutěže 
a pestrou tombolu.

TÁBORY 2017
Už od začátku roku se v salesiánském středisku začínají chystat letní 
tábory. Navazujeme na úspěšné tábory z minulého roku a zároveň 
doplňujeme nabídku o nové prázdninové akce. Můžete opět počítat 
s pobytovými i příměstskými tábory různého tématického zaměření 
pro všechny věkové skupiny. Kompletní nabídku táborů zveřejníme 
1. února na stránkách www.brno.sdb.cz a na letáčcích. Přihlašování 
začne 8. února přes informační systém salesianivali.cz.

Za Salesiánské středisko mládeže Anežka Hesová

DOBALEDOVÁ

Statutární město Brno
Městská část
Brno-Žabovřesky

sobota 28. ledna 2017 • 15 – 17 h

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI LATY 
Prosincové období voní po jehličí, svíčkách a nedočkavém těšení. 
V roce 2016 nabídly Lužánky – středisko volného času Brno, praco- 
viště Lata pestrou paletu aktivit nejen pro rodiny s dětmi, ale i širokou 
veřejnost. Na přípravě a finanční podpoře mnohých akcí se podílela 
MČ Brno-Žabovřesky.
V dubnu se na nám. Svornosti slétly Žabovřeské čarodějnice a pozvaly 
příchozí do Čarodějného domu k prohlídce interiéru. Děti nahlédly 
do kuchyně, obýváku i spížky, plnily čarodějná zadání a nakonec si 
pochutnaly na opečených buřtech. V květnu ožila Jurkovičova vila 
pohádkovým příběhem Bača, drak a Jurkovič, inspirovaným mozai-
kou v jejím štítu. Začátkem října se na Palackého vrchu zabydleli draci. 
Osídlili nejen vzdušný prostor při tradiční drakiádě, ale zpestřili dětem 
podzimní odpoledne dračí stezkou s úkoly a předvedli se v divadelním 
představení. Deštivou a chladnou neděli 6.11. prozářila Světýlka ve 
Wilsonově lese. Tradiční putování s lampiony tentokrát návštěvníky 
zavedlo do půvabné pohádky Dvanáct měsíčků. Kdo prošel kouzelnou 
bránou, musel překonat mnohá úskalí. Zaměstnala ho zlá macecha, 
ocitl se v kruté vánici a prokřehlými prsty pomáhal Marušce nalézt 
v opravdovém sněhu fialky. Ti stateční se probojovali až na svatbu 
Marušky s krásným ženichem a pochutnali si na svatebním koláčku.
V nadcházejícím roce 2017 vás Lata srdečně zve:
21. dubna Žabovřeské čarodějnice
27. května Bača, drak a Jurkovič
1. října Draci nad Žabinami
5. prosince Světýlka
Kromě těchto tradičních akcí připravujeme také novinky. Od 9. ledna 
bude na webových stránkách www.lata.luzanky.cz spuštěn 
elektronický zápis na letní příměstské a pobytové tábory. Dne 
28. 1. od 15 do 18 hod. se můžete těšit na Karneval na ledě, pořádaný 
ve spolupráci s ÚMČ Brno-Žabovřesky. Kluziště v Žabovřeskách se 
promění do Doby ledové a pozve Vás k zabruslení si s mamutem, 
lenochodem, šavlozubým tygrem a veverkou.
Bližší informace o volných místech v dopoledních i odpoledních 
kroužcích, cvičení pro těhotné, cvičení s kojenci, o službách Laktační 
poradny a dalších aktivitách Laty Vám ráda sdělí Ivana Fraňková, 
tel. 602 751 385.

Dobré vykročení do roku 2017 přeje Vaše Lata
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2.1. 14:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 16:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie
2.1.-4.1. 18:00 POHÁDKY PRO EMU – ČR – romantická komedie 
 20:30 MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie
4.1. 15:45 AGON SCHIELE – Rak. – životopisný
5.1. 18:00 TAXI TEHERÁN – Írán – drama – 
  cyklus nejen pro středoškoláky 
 20:30 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – ČR – romant. komedie
6.1. 16:15 TROLLOVÉ – USA, český dabing – anim. komedie 
 18:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 20:30 PŘÍCHOZÍ – USA – drama/sci-fi
7.1. 13:45 ZPÍVEJ – USA, český dabing – animovaný 
 16:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 18:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 20:30 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ – USA, Čína – dobrodruž./histor. 3D
8.1. 13:45 ZPÍVEJ – USA, český dabing – animovaný 
 16:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 18:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 20:30 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ – USA, Čína – dobrodruž./histor. 2D
9.1. 15:45 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU – ČR – romant. komedie 
 18:00 PŘÍCHOZÍ – USA – drama/sci-fi
9.1.–11.1. 20:30 LA LA LAND – USA – romantický, drama, muzikál
10.1.+11.1. 18:30 MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie
11.1. 16:00 POHÁDKY PRO EMU – ČR – romantická komedie
12.1.+13.1. 18:15 VŠECHNO NEBO NIC – ČR – romantická komedie 
 20:30 PASAŽÉŘI – USA – dobrodružný/sci-fi romantický
13.1. 16:15 LICHOŽROUTI – ČR – animovaný/komedie
14.1.+15.1. 13:45 ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA – 
  USA, dab. – anim. dobrodružství 
 16:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 18:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 20:30 LA LA LAND – USA – romantický, drama, muzikál

16.1. 15:30 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 17:45 LA LA LAND – USA – romantický, drama, muzikál 
 20:30 HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY – USA – 
  válečný, historický
17. 1.+18.1. 18:30 MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie 
 20:30 POD ROUŠKOU NOCI – USA – drama
18.1. 16:30 BRATŘÍČEK KAREL – Po/ČR – dokument – Př. 0+
19.1. 18:15 VŠECHNO NEBO NIC – ČR – romantická komedie 
 20:30 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ – USA, Čína – dobrodruž./histor.
20.1. 16:15 TROLLOVÉ – USA – anim.komedie 
 18:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie
21.1.+22.1. 16:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie
20.1.-22.1. 20:30 LA LA LAND – USA – romantický, drama, muzikál 
21.1.+22.1. 18:30 MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie
23.1. 15:30 POHÁDKY PRO EMU – ČR – romantická komedie 
 18:00 ANTHROPOID – VB/ČR – drama 
 20:30 PŘÍCHOZÍ – USA – drama/fantazy
25.1. 16:00 PŘÍCHOZÍ – USA – drama/fantazy
24.1.+25.1. 18:15 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 20:30 PASAŽÉŘI – USA – dobrodružný/fantasy/romantický
26.1.+27.1. 18:30 MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie 
 20:30 MILUJI TĚ MODŘE – ČR – romantický
28.1.+29.1. 18:15 MILUJI TĚ MODŘE – ČR – romantický
27.1. 16:00 ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA – USA, 
  dabING. – anim. dobrodružství
28.1.+29.1. 14:00 DIVOKÉ VLNY 2 – USA,český dabing – anim. komedie
28.1.–30.1. 16:00 ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR – rodinná komedie 
 20:30 LA LA LAND – USA – romantický, drama, muzikál
30.1. 18:15 MANŽEL NA HODINU – ČR – komedie
31.1. 18:15 VŠECHNO NEBO NIC – ČR – romantická komedie 
 20:30 SPOJENCI – USA – drama, válečný

LEDEN 2017
3D KINO • DIGITÁLNÍ ZVUK
Činnost kina je podporována MČ Brno-Žabovřesky

Kulturní dům RUBÍN
Tel.: 541 213 632, 541 213 704 
e-mail:rubin@zabovresky.cz
www.kdrubin.cz        KD Rubin

LEDEN 2017 
Činnost KD Rubín je podporována 
MČ Brno-Žabovřesky.

Čtvrtek, 5. ledna 2017, 19:30 hodin 
THE BEST OF – DAN PŘIBÁŇ 
Superpřednáška – to nejlepší z trabantů! 
Už jsme se probojovali Střední Asií, Afrikou, Jižní Amerikou, Austrálií 
a Jihovýchodní Asií, tak jsme si řekli, že to všechno zamícháme, pro-
třepeme a vytvoříme zabijácký koktejl toho nejlepšího, co jsme 
na našich cestách zažili... 
Středa, 11. ledna 2017, 19:30 hodin 
ŽENA ZA PULTEM 2 - PULT OSOBNOSTI 
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka 
v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou 
může být pravda!
Úterý, 17. ledna 2017, 19:00 hodin 
TOJE HAVAJ! – JIŘÍ KOLBABA 
„To je Havaj - říkáme, chceme-li popsat něco rajského. Čeká nás 
dobrodružný i romantický objevitelský výlet po šesti ostrovech 
pacifického souostroví.
Čtvrtek, 23. ledna 2017, 20:00 hodin 
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID 
Hrají: T. Matonoha, J. Polášek a M. Chmelařová 
Slavný příběh z Divokého Západu o slavných pistolnících Butchi 
Cassidym a Sundance Kidovi. Ve filmové verzi je hráli R. Redford 
a P. Newman. Našimi pistolníky jsou Tomáš Matonoha a Josef Polášek.

Úterý, 24. ledna 2017, 19:30 hodin 
CAVEMAN - ONE MAN SHOW 
Hraje: Jan Holík/Jakub Slach 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví. 
Středa, 25. ledna 2017, 19:30 hodin 
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK 
Hrají: Pavel Liška, Josef Polášek a Martin Zbrožek 
Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. 
Situace, postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to vše se rodí 
až na jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího představení. 
Herci a publikum se najednou v roli scénáristů i režisérů propadají 
do světafantazie, do soleščného tvoření hry. 
Úterý, 31. ledna 2017, 18:00 hodin 
PUTOVÁNÍ PO STŘEDOMOŘÍ II 
Cestovatelská přednáška Dušana Procházky

Připravujeme v únoru 2017: 
Středa, 15. února 2017, 19:30 hodin 
PAN KAPLAN MÁ STÁLE TŘÍDU RÁD 
Divadlo PARNAS 
Komické příhody pedagogů a žáků newyorské večerní přípravné 
školy pro dospělé.



www.benu.cz

Provozní doba:
pondělí až pátek: 7.30 - 18.00, sobota: 8.00 - 12.00

Makovského náměstí. 2, Brno
Nízké doplatky na léky pro všechny, široký sortiment, nízké ceny 

antikoncepce, příjemný a ochotný personál, BENU léková karta 

přináší výhodnější ceny pro její držitele a hlídá lékové interakce.

tel.: 731 638 142
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mateřská škola akreditovaná MŠMT

ČESKO-ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH

speciální intenzivní program pro předškoláky
výuka angličtiny standardem

logopedická a pedagogicko-psychologická poradna
přímo v budově školy

zahrada o rozloze 4.000 m2

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o.p.s.

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

Dětský
textil

U nás pořídíte svým ratolestem vše, od ponožek až po čepici.

Makovského nám. 2, budova MEDISPOL
(naproti vchodu do supermarketu Billa)

Otevřeno: po–pá 8–12 h, 12.30–18 h • so 8–12 h

za skvělé ceny

kvalitní softshellové
oblečení

od českých výrobců

(Pidilidi, Wolf, Arex, Betty Mode, Dráče a další)

Rychlý a účinný kruhový trénink pro
ženy každého věku a kondice

Cvičení zdravá záda (s rezervací), středa 18–19 h

 

V přátelské atmosféře, pouze pro ženy,
s trenérkou, která učí a motivuje...

www.expreska.cz
Vypadejte dobře

ciťte se skvěle!

EXPRESKA Brno-Žabovřesky
Makovského nám. 2

NOVÁ ADRESA!

budova Medispol, vchod vedle lékárny

tel.: 604 296 000
brno-zabovresky@expreska.cz
   facebook.com/expreska
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