
Listopadové dny umějí být krásně ba-
revné, ale někdy i plné šedi a nepoho-
dy. Záleží jen na tom, jak se kdo s tímto 
nadcházejícím zimním časem popere. 
A stejně tak bylo na každém z nás, zda 
využije svého volebního práva. Potěšilo 
mě, že volby do Poslanecké sněmovny 
se v Žabovřeskách těšily nadprůměrné-
mu voličskému zájmu, průměr u nás byl 
75,06 %, oproti celostátní volební účasti, 
která dosáhla 65,43 %. Je vidět, že jsme 
se k letošním volbám v Žabovřeskách 
postavili skutečně zodpovědně.
A nejde jen o ty „pravé“ volby s hlaso-
vacími lístky a administrativní mašinérií. 
Mít možnost ovlivnit věci, které se nás 
bytostně dotýkají, máme i častěji než 
jednou za čtyři roky. Od listopadu mů-
žeme svými hlasy podpořit i projekty vy-
sloveně lokálního, avšak zásadního rázu. 
Je před námi další ročník soutěže Dáme 
na vás, participativního rozpočtu města 
Brna, kdy sami občané vybírají projekty, 
které se dočkají realizace.

Osobně jsem velmi vděčný za projekt 
EKOPark Žabovřeské louky. Velmi oce-
ňuji práci, která za tímto komplexně po-
jatým projektem stojí. Vytvoření spor-
tovně-relaxačního biocentra v oblasti 
Žabovřeských luk je přesně tím projek-
tem, který dokáže, pokud získá podpo-
ru, proměnit toto místo k nepoznání. Ža-
bovřeské louky jsou místem, ze kterého 
kdysi vzešel název naší městské části, 
protože žab a žabek zde bylo díky pří-
znivému močálovitému biotopu více než 
dost, a je to především místo, které vyslo-
veně musí lákat k relaxaci a odpočinku.  
Jenže realitu současných Žabovřeských 
luk devalvuje množství černých skládek 
a dalších nežádoucích jevů. I proto moc 
fandím vzniku EKOParku Žabovřeské 
louky a prosím všechny čtenáře Zpravo-
daje o podporu tohoto projektu.
Internetové hlasování probíhá po celý listo-
pad na adrese www.damenavas.brno.cz, 
případně lze hlasovat přímo na adrese 
projektu www.ekoparkzabiny.cz.

Už teď se k nepoznání proměňuje oblast 
pod Wilsonovým lesem a Velký městský 
okruh tak v širším intravilánu může velmi 
citlivě a kultivovaně právě tento projekt 
doplnit. Tento cíp Žabovřesk dlouhodo-
bě nelákal k návštěvám. Tak to pojďme 
změnit!
A protože je listopad, nemohu alespoň 
krátce nezmínit středu 17. listopadu, 
kdy si připomeneme 32 let od začátku 
tzv. sametové revoluce. Doby, která je 
pro dnešní mladou generaci historií, pro 
řadu z nás však časem, v němž si více 
a více uvědomujeme hodnotu svobody 
a demokracie, ale také i míru odpověd-
nosti vůči prostředí, ve kterém žijeme 
a chceme, aby se v něm cítily dobře také 
naše děti. 
K listopadu patří také Dušičky a lampi-
onové průvody. Ten náš, oblíbený žabo-
vřeský – Světýlka nad Žabinami, který 
pro nás pořádá SVČ Lužánky-pracoviště 
LATA, se koná v neděli 7. listopadu ve Wil-
sonově lese, a to si nesmíme nechat ujít! 

Filip Leder, I. místostarosta
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ZE ŽABOVŘESK

ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2021

SLOVENSKÉ DNY V RUBÍNU
Jsem velmi ráda, že 
se nám přes všech-
ny těžkosti podařilo 
v tomto roce připravit 
s finanční podporou 
statutárního města 
Brna, pilotní projekt, 
který do Brna nepo-
chybně patří. Projekt 

s názvem Slovenské dny. A kde? No přece 
v našem Rubínu! V termínu 18.–20. listo-
padu 2021. S ohledem na zvolený formát 
se tak můžete jako návštěvníci těšit na 
zajímavé přednášky a setkání s výjimeč-
nými slovenskými osobnostmi (Dr. Vladi-

mírem Krupou, ředitelem Balneologické-
ho muzea v Piešťanech, který se věnuje 
tématu Moravianská venuša, či význam-
ným slovenským publicistou, Štefanem 
Hríbem) nebo si budete moci i zazpívat 
a zavzpomínat na legendární hudební 
skupinu Elán, a to v podání jedné z nej-
úspěšnějších slovenských revivalových 
skupin, skupiny Elán Kontrabant. A po-
kud byste si chtěli jít skutečně zařádit, 
je na sobotu připravena DJ show největ-
ších slovenských hitů. A pokud byste si 
chtěli i něco autorského a designového 
vyrobit, čeká Vás artový workshop pod 
taktovkou jednoho z významných sou-

časných slovenských designérů Michala 
Staško a výtvarnice Alžbety Vlčkové. 
A co by to bylo za setkání se slovenskou 
kulturou, kdybychom nemohli ochutnat 
i nějakou tu slovenskou specialitu! Po-
drobný program včetně možnosti zakou-
pení vstupenek viz url adresa. Sledujte 
i náš facebookový profil, tam se dozvíte 
vše potřebné.
Akce se koná pod záštitou primátorky 
statutárního města Brna.
Srdečně Vás všechny zvu! Uvidíme se 
v Rubínu. 

Lucie Pokorná, Vaše starostka
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ELEKTROMOBILITA A ŽABOVŘESKY

„MILOSTIVÉ LÉTO“ MŮŽE POMOCI 
AŽ DESETITISÍCŮM DLUŽNÍKŮ Z DLUHOVÝCH PASTÍ

Zvýšené požadavky na ekologičnost 
provozu za současného zachování po-
třeb obyvatel, to je model smart města, 
ke kterému se jednoznačně hlásíme. V 
rámci rozšíření elektromobility města in-
staluje akciová společnost Teplárny Brno 
nabíjecí panely o výkonu 2x 22kW.
Jsem rád, že se v našich Žabinách poda-
řilo v tomto období připravit hned dvě 

místa pro elektro nabíjecí panely. Jedno 
je již hotové, panel elektrostanice je už 
osazen ve vnitrobloku Šumavská – Pod 
Kaštany – Tábor – Kounicova, a další 
čeká na připojení k síti a zprovoznění na 
parkovišti na Makovského náměstí.  
 

Filip Leder, I. místostarosta

Místní zpravodaj je jedním z klasických 
médií, která mají informovat o dění 
v obci, ale také o zajímavých novinkách, 
které mohou pomoci obyvatelům v jejich 
běžném životě. A právě nyní běží jeden 
neuvěřitelný projekt, který je obrovskou 
šancí pro mnoho lidí, kteří se ocitli v dlu-
hové pasti. Projekt, o jehož prosazení 
se zasadil poslanec PS PČR, pan Marek 
Výborný, který je autorem tohoto návr-
hu. Co je podstatou „Milostivého léta“? 
„Lidé, kterým se podařilo spadnout do 
exekucí kvůli dluhům u státních institucí, 
mají jedinečnou šanci se z toho vymanit 
v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 
a znovu začít normální život. Pokud 
v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu 
dluhu, tedy původní dluh a 908 korun 
exekutorovi za zastavení exekuce, čeká 
ho nový životní restart.“ Úroky, penále 
a další příslušenství stát odpouští, exe-
kuce se zastaví. Týkat se to bude těch, 
co mají dluh u veřejnoprávních institucí, 
třeba u zdravotních pojišťoven, nemoc-
nic, u dopravního podniku nebo třeba za 
nájem u obce. Milostivé léto by tak reál-
ně mohlo pomoci až čtvrt milionu dluž-
níků. S ohledem na více než čtyři miliony 
exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci 
je toto reálná šance, jak se s částí nahro-
maděných exekucí vypořádat. A součas-

ně ctít princip, že dluh se musí uhradit. 
Šance na odpuštění úroků u dluhů vůči 
státu – Milostivé léto – bude pouze do 
28. 1. 2022. Marek Výborný je přesvěd-
čený o tom, že toto tříměsíční období 
může být výhodné pro obě strany – a to 
jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem 
na tom své dluhy splatit a exekuce se 
zbavit, ale druhým problémem je pro ně 
často právě příslušenství, které mnohdy 
činí až několikanásobek původního dlu-
hu. Pro města, obce a další věřitele na-
víc vzniká šance na to, že bude původní 
dluh splacen a dostanou zpět své dluž-
né peníze, což by se u řady dlužníků za 
standardní situace nikdy nestalo. Jedná 
se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro 
věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky. 
Na závěr bych chtěl požádat všechny, 
pokud máte ve svém okolí někoho, koho 
by se tato podaná ruka státu mohla tý-
kat a pomoci mu, tak mu o tom řekně-
te. Nasměrujte ho do některé pomáha-
jící instituce, jako jsou Charity, občanské 
poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou 
pomoc Vám poskytne např. HELP linka 
Člověka v tísni 770 600 800, přesný po-
stup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.
cz/milostive-leto/. Pokud dlužníci tuto 
šanci nevyužijí, nebude možné se jí zpět-
ně domáhat. A první aktivita musí být 

na straně dlužníka! Milostivé léto se 
nebude v blízké budoucnosti opakovat. 
Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je to 
opravdu důležité. 

Filip Leder, I. místostarosta
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ANEB ADVENT 2021

ŽABOVŘESKY BUDOU MÍT 
NOVÉ PODZEMNÍ KONTEJNERY

Vážení a milí spoluobčané, zdá se mi 
to skoro jako včera, kdy jsme společně 
mohli rozsvítit náš žabovřeský vánoční 
strom, potěšit se z vystoupení našich 
dětí z mateřských a základních škol, 
a kdy jsme si mohli dát společně sva-
řák nebo nějaké to dobré předvánoč-
ní cukroví na Makovského náměstí. No 
a komu bylo přece jen trochu zima, mohl 
navštívit naše adventní dílničky v Kultur-
ním domě Rubín či se potěšit pohádkou 
Anděl páně v našem zimním kině.

Máte pravdu, tato vzpomínka NENÍ na 
loňský advent, ten byl úplně jiný – tichý 
a smutně osamocený, jen vánoční strom, 
Ježíškova zvonička a pošta na Makov-
ského náměstí byly symboly adventu, 
který byl poznamenán covidem. Letos 
je situace o poznání veselejší. Na čtvrtek 
25. listopadu totiž připravujeme naše 
milé sousedské setkání k nadcházející-
mu adventu, a to opět na Makovského 
náměstí, s dětmi z našich mateřských 
a základních škol, s punčem i cukrovím, 

a chybět nebude ani adventní mini-trh 
výrobků našich žáků a v Kulturním domě 
Rubín adventní dílna s adventním barem 
pro malé i velké. Program začne v 16 hodin, 
a já se už teď moc těším na to, jak si spo-
lečně užijeme toto odpoledne a podve-
čer. A kdy se slavnostně rozsvítí náš ža-
bovřeský vánoční strom? Přece tradičně 
v 17 hodin! A zazvonit své přání Ježíškovi 
do nebe jistě nechce propásnout nikdo 
z nás. Všichni jste srdečně zváni!

Lucie Pokorná, Vaše starostka

Podzemní kontejnery na Burianově 
náměstí slouží už druhým rokem. Z oži-
veného prostoru náměstí s opravenou 
kapličkou zmizely málo vzhledné a ka-
pacitně nedostatečné nadzemní nádoby 
na separovaný odpad, které nahradila 
trojice elegantních vhozových šachet, 
jediné viditelné části zásobníků o celko-
vém objemu 9 000 litrů.
A stejné estetické zkrášlení čeká také 
prostor křižovatky ulic Kounicova a Še-
lepova. Nové podzemní kontejnery – 
v Žabovřeskách již druhé – budou v mís-
tech, kde jsou v současnosti rozmístěny 
různé kovové, plastové a sklolaminátové 
kontejnery na tříděný odpad. 
Oku neladící skrumáž popelnic už kon-
cem listopadu nahradí sestava tří pod-
zemních kontejnerů firmy MEVA na sklo, 
papír a plast. Zvláštností je, že tyto kon-
tejnery využijí výhod prostoru na rohu 
dvou ulic a neinstalují se do jedné řady, 

nýbrž se osadí do tvaru písmene „L“, 
což je myslím v Brně zatím unikátní 
způsob instalace. Tímto řešením dojde 
k lepšímu využití prostor sběrného místa 
a současně ke zvýšení estetického vzhle-
du.
Variantu podzemních kontejnerů, kterou 
jsme na křižovatku Kounicova-Šelepova 
vybrali, charakterizuje příjemný estetický 
design, funkčnost, jednoduchá obsluha 
a dlouhá životnost.
Podzemní kontejnery mají spousty vý-
hod. Kromě již zmíněné estetiky neob-
těžují  zápachem, podstatně snižují rizi-
ko vznícení odpadu a šetří místo. Vždyť 
každý z nich nahradí nejméně tři své 
nadzemní kolegy. Při správném používá-
ní dobře slouží a okolí  kolem nich zůstá-
vá čisté. Pevně věřím, že tak tomu bude 
i u právě budovaných kontejnerů na kři-
žovatce Kounicova-Šelepova.

Filip Leder, I. místostarosta

HOVORY 
SE STAROSTKOU

3. LISTOPADU OD 17:00 HODIN 
V RUBÍNKU, POZNAŇSKÁ 10

Těším se na setkání s Vámi 
Lucie Pokorná, Vaše starostka
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INFORMACE Z XIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY konaného 16. září 2021
Zastupitelstvo
•  schválilo doplnění jednacího řádu Zastupitel-

stva městské části Brno-Žabovřesky ze dne 
22. 4. 2021 v § 9 odst. 1 se doplňuje takto: Ze za-
sedání zastupitelstva je pořizován přímý přenos 
prostřednictvím Youtube kanálu „Zastupitelstvo 
městské části Brno-Žabovřesky“.

•  projednalo žádost městské části Brno-Jundrov 
ve věci změny části katastrální hranice mezi MČ 
Brno-Jundrov a MČ Brno-Žabovřesky a zrušilo 
usnesení II. zasedání Zastupitelstva městské 
části Brno-Žabovřesky ze dne 13. 12. 2018, bod 6 
a doporučilo Zastupitelstvu města Brna schvá-
lit Dohodu o změně části katastrální hranice 
městských částí mezi městskou částí Brno-Jun-
drov a městskou částí Brno-Žabovřesky tak, aby 
pozemky p.č. 28/14, p.č. 4889/15 (část) dle GP 
č. 3634-60/2021 označený jako p.č. 4889/49, 
p.č. 4889/18, p.č. 4889/19, p.č. 5037/1, p.č. 
5037/5, p.č. 5037/6, p.č. 5038, vše v k.ú. Žabo-
vřesky, byly součástí k.ú. Jundrov.

•  projednalo vyjádření městské části Brno-Žabo-
vřesky k prodeji pozemku a části pozemku, oba 
v k.ú. Žabovřesky a doporučilo ZMB, prodej po-
zemku – zast. plocha o výměře 1 m2, k.ú. Žabo-
vřesky, žadatelce, z úrovně statutárního města 
Brna, schválit, doporučilo ZMB, prodej části 
40 m2 pozemku – ost. plocha o celkové výměře 
682 m2, k.ú. Žabovřesky žadatelce, z úrovně 
SMB, neschválit.

•  schválilo prominutí nájemného (bez služeb) ve 
výši 30 % za nebytový prostor č. 635 (prostor 
sloužící podnikání) o celkové výměře 364,28 m2 
v domě na ul. Kounicova 57/83, 58/85, Brno, za 
období měsíců květen, červen a červenec r. 2021, 
tj. v celkové výši 51.881,- Kč, nájemci tohoto 
prostoru společnosti Salon Goldenhair s.r.o., IČ: 
075 12 457 - dle smlouvy o nájmu ze dne 15. 5. 
2019, ve zn. dodatků č. 1–6, v souvislosti s eko-
nomickými následky – ztrátami způsobené této 
provozovně pandemií koronaviru SARS CoV-2 
na území ČR, na základě žádosti nájemce ze dne 
30. 6. 2021 (č. j. MCBZAB 10453/21).

•  projednalo žádost o uhrazení nedoplatku ve fondu 
oprav Společenství vlastníků Veveří 110, 112, 114, 
Brno, IČ: 27663574, se sídlem Veveří 110, 616 00 
Brno, ze dne 26. 8. 2021, schválilo úhradu ne-
doplatku SMB, městské části Brno-Žabovřesky 
za skutečně vynaložené náklady Společenství 
vlastníků Veveří 110, 112, 114, Brno, IČ: 27663574, 
se sídlem Veveří 110, 616 00 Brno na opravu, 
údržbu a správu společných částí domu za ob-
dobí 2019 až červen 2021, a to v poměru od-
povídajícímu podílu SMB, MČBŽ na společných  
částech  budovy,  tj. částku  ve  výši  1 242 365 
Kč, a to z důvodu, že výše podílu SMB, MČBŽ na 
nákladech vynaložených za období od 2019 do 
června 2021 činí celkem 10 271 101 Kč, zatímco 
výše celkových plateb SMB, MČBŽ za toto obdo-
bí činí 9 028 736 Kč.

•  vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na 
78. zasedání konaném dne 19.07.2021 schválila 
Smlouvu o nájmu bytu na ul. Kounicova, Brno, 
vel. 2+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemci, trvale bytem 
na ul. Gabriely Preissové Brno. Smlouva o nájmu 
bytu byla uzavřena na dobu určitou nezbytně 
nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na 
ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlastnictví SMB, 
jehož jsou dotyční nájemci. 

•  vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na 
78. zasedání konaném dne 19. 7. 2021 schválila 
Smlouvu o nájmu bytu na ul. Pod Kaštany, Brno, 
vel. 2+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemkyní, trvale 
bytem na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva 
o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou ne-
zbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra 
bytu na ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlast-
nictví SMB, jehož je dotyčná nájemkyní.

•  vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na 
78. zasedání konaném dne 19. 7. 2021 schválila 
Smlouvu o nájmu bytu na ul. Voroněžská, Brno, 
vel. 1+0, mezi SMB, MČBŽ a nájemkyní, trvale by-
tem na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva o 
nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou, ne-
zbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra 
bytu na ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlast-
nictví SMB, jehož je dotyčná nájemkyní.

•  vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na 
78. zasedání konaném dne 19. 7. 2021 schválila 

Smlouvu o nájmu bytu na ul. Voroněžská, Brno, 
vel. 1+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemkyní, trvale 
bytem na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva 
o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou, ne-
zbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra 
bytu na ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlast-
nictví SMB, jehož je dotyčná nájemkyní.

•  vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na 
80. zasedání konaném dne 23. 8. 2021 schválila 
Smlouvu o nájmu bytu na ul. Pod Kaštany, Brno, 
vel. 2+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemcem, trvale 
bytem na ul. Gabriely Preissové, Brno. Smlouva 
o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou ne-
zbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra 
bytu na ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlast-
nictví SMB, jehož je dotyčný nájemce. 

•  vzalo na vědomí plnění rozpočtu za 1. pololetí 
2021 včetně bytového hospodářství.

•  schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské 
části Brno-Žabovřesky na období 2023–2027.

•  schválilo úpravu rozpočtu č. 10/2021:
•  zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové 

o částku 5.645.800 Kč:
 –  229.200 Kč – snížení ostatních příjmů (předpo-

kládaná výše transferů z MPSV ČR)
 +  5.875.000 Kč – zapojení nedočerpaných fi-

nančních prostředků z roku 2020
•  schválilo předávací protokol k nově nabytému 

majetku potřebnému k výkonu činností, pro 
které byla Společensko-kulturní centrum Rubín, 
příspěvková organizace zřízena – bezúplatný 
převod od zřizovatele.

•  vzalo na vědomí informaci, že Rada MČBŽ na 
78. zasedání konaném dne 19. 7. 2021 schválila 
Smlouvu o nájmu bytu na ul. Voroněžská, Brno, 
vel. 1+1, mezi SMB, MČBŽ a nájemkyní, trvale by-
tem Gabriely Preissové, Brno. Smlouva o nájmu 
bytu byla uzavřena na dobu určitou, nezbytně 
nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na 
ulici Gabriely Preissové, Brno, ve vlastnictví SMB, 
jehož je dotyčná nájemkyní.

•  doporučilo Zastupitelstvu SMB návrh přílohy 
obecně závazné vyhlášky č. x/2021, kterou se 
stanoví spádové oblasti mateřských škol pro 
školní rok 2022/2023 schválit takto:

  Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6
  Blatného, Foerstrova, Haasova, Junácká, Kozá-

kova, Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, 
Mozolky, Navrátilova, Plovdivská, Postranní, Po-
znaňská, Přívrat, Rosického nám., Sochorova, 
Stránského, Štursova (č. 3–35 lichá a č. 2–20 
sudá včetně objektů označených písmenem a), 
Topolky, Záhřebská.

  Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a
  Bráfova, Burianovo nám., Čajkovského, Drnovic-

ká, Dunajevského, Elišky Machové, Fanderlíkova, 
Horákova, Jana Nečase, Kallabova, Marie Stey-
skalové, Nohavicova, Pernštejnská, Petřvaldská, 
Slezská, Šmejkalova, Šmídkova, Tichého, Veslař-
ská (č. 2, 25, 25a, 25b, 25e), Zeleného, Žabovře-
ská (č. 3).

  Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8 
  Colova, Bochořákova, Fričova, Gabriely Preisso-

vé, Horská, Chlubnova, Kainarova, Kovařovico-
va, Královopolská (č. 1–139 lichá včetně objektů 
označených písmeny a, b, c a č. 2–90 sudá včetně 
objektů označených písmenem a), Kroftova, Kva-
pilova, Ostrá, Plevova, Příkrá, Sabinova, Skalky, 
Sovova, Strmá, Technická, Terasová, U Vodárny 
(č. 1–25 lichá), Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Zá-
větří, Zemkova, Zeyerova, Žabovřesky č. ev. 337.

  Základní škola a Mateřská škola Brno, nám. 
Svornosti 7

  Bezejmenná, Doležalova, Chládkova, Horova, 
Jana Babáka (č. 1) Jindřichova, Klímova, Knínič-
ská (po hranici městské části), Korejská, Kouni-
cova (č. 69–93 lichá), Kubánská, Minská, nám. 
Svornosti, Pod Kaštany, Puškinova, Spojovací, 
Šumavská (č. 28–42 sudá), Šelepova (č. 3–7 
lichá), Tábor (č. 1–37 lichá a č. 2–36 sudá), Vo-
roněžská, Zborovská.

  Mateřská škola, Brno, Žižkova 57,
  Březinova, Eleonory Voračické, Eliášova, Fou-

stkova (č. 1–9 lichá a č. 2–8 sudá), Gogolova, 
Hvězdárenská, Jelínkova, Kameníčkova, Králova, 
Krondlova (č. 2–28 sudá), Lužická, Matzenaue-
rova, Mezníkova, Mučednická, Náhorní, Nárožní, 
Sirotkova, Šeránkova, Tolstého,Tůmova, Veveří 
(č. 111–133 lichá a č. 102–122 sudá), Zábranského, 

Žižkova (č. 57–71 lichá a č. 52–74 sudá).
•  doporučilo ZSMB návrh přílohy obecně závazné 

vyhlášky č. x/2021, kterou se stanoví spádové 
oblasti základních škol pro školní rok 2022/2023 
schválit takto: 

  Základní škola Brno, Jana Babáka 1
  Bezejmenná, Březinova, Fričova, Gabriely Prei-

ssové, Horská, Hvězdárenská, Chládkova, Chlub-
nova, Jana Babáka (č.1), Jindřichova, Kainarova, 
Klímova, Korejská, Kounicova (č. 69–93 lichá), 
Kubánská, Matzenauerova, Mučednická, Náhorní, 
Pod Kaštany, Skalky, Spojovací, Šelepova (č. 3–7 
lichá), Šumavská (č.28–42sudá),Tábor (č. 1–37 
lichá, č. 2–36 sudá), Terasová, Tůmova, U Vo-
dárny (č. 1–25 lichá), Voroněžská, Zábranského, 
Záhřebská, Zborovská, Žižkova (č. 57–71 lichá, č. 
52–74 sudá).

  Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 
Svornosti 7

  Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo 
nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drno-
vická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, 
Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kníničská 
(po hranici městské části), Kovařovicova, Kozá-
kova, Královopolská (č. 1–139 lichá včetně písmen 
a, b, c a č. 2–90 sudá včetně písmene a), Krof-
tova, Kvapilova, Lipská, Luční, Makovského nám., 
Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, 
Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, 
Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Přík-
rá, Přívrat, Puškinova, Rosického nám., Sabinova, 
Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejka-
lova, Štursova (č. 3–35 lichá, č. 2–20 sudá včetně 
objektů označených písmenem a), Topolky, Ves-
lařská (č. 2, č. 25, 25a, 25b, 25e), Vrázova, Vy-
chodilova, Zákoutí, Závětří, Zeleného (č. 825/51), 
Zemkova, Zeyerova, Žabovřeská (č. 3), Žabo-
vřesky č.ev. 337, celé území obce Jinačovice pro 
žáky 1.–9. tříd.

  Základní škola Brno, Sirotkova 36
  Eleonory Voračické, Eliášova, Elišky Machové, 

Foustkova (č. 1–9 lichá, č. 2–8 sudá), Gogolova, 
Horákova, Jana Nečase, Jelínkova, Kameníčko-
va, Králova, Krondlova (č. 2–28 sudá), Lužická, 
Marie Steyskalové, Mezníkova, Minská, Nárožní, 
Sirotkova, Slezská, Šeránkova, Šmídkova, Tiché-
ho, Tolstého, Veveří (č. 111–133 lichá a č. 102–122 
sudá), Zeleného (vyjma č. 825/51).

•  schválilo návrh obecně závazné vyhlášky SMB, 
kterou se zakazuje spalování vybraných druhů 
pevných paliv ve stacionárních zdrojích na úze-
mí SMB doporučilo ZSMB návrh obecně závaz-
né vyhlášky SMB, kterou se zakazuje spalování 
vybraných druhů pevných paliv ve stacionár-
ních zdrojích na území statutárního města Brna 
schválit.

•  projednalo Návrh obecně závazné vyhlášky 
č. /2021, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška SMB č. 20/2001, kterou se 
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 
vyhlášek a doporučilo ZSMB návrh obecně zá-
vazné vyhlášky SMB č..../2021, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška SMB č. 
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve 
znění pozdějších vyhlášek schválit a doporučilo 
ZSMB v článku 55 odst. 2 písm. i) doplnit text 
„vydává pověření k zajišťování pohřbů osob ve 
smyslu ust. § 5 zákona 256/2001 Sb., a pověření 
k jednání před soudy v řízeních občanskopráv-
ních sporných i nesporných pro oblast SPOD“ 
a doporučilo ZSMB článek 56 odst. 2 písm. g) 
nový text „vykonávají funkci opatrovníka osob 
s omezenou svéprávností v případech, kdy bylo 
SMB ustanoveno soudem, a to podle bydliště 
opatrovance“ a tento text přesunout do samo-
statné působnosti.

•  uložilo tajemnici ÚMČ BŽ předložit účast členů 
komisí a výborů na zasedáních komisí a výborů 
lídrům jednotlivých stran a hnutí za kalendářní 
rok, vždy nejpozději do konce ledna následující-
ho kalendářního roku.

Zápisy z Rady i Zastupitelstva městské části 
Brno-Žabovřesky se Vám snažíme zpro-
středkovat vždy v co nejobsáhlejší podobě. 
Případným zájemcům doporučujeme možnost 
zhlédnutí zápisů na našich webových stránkách 
www.zabovresky.cz v sekci „Volené orgány – 
samospráva“.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY
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SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM RUBÍN, p.o.
Kultura je mi velmi blízká, spadá i do mé 
gesce, a k ní neodmyslitelně patří i náš 
Kulturní dům Rubín. Ten je po rozsáhlé 
rekonstrukci opět „na scéně“, a já věřím, 
že mnohé z Vás zajímá, na co se můžeme 
těšit. Pozvala jsem paní ředitelku Spo-
lečensko-kulturního centra Rubín, p.o., 
paní doktorku Petru Kačírkovou, ke mně 
na kávu, abychom si popovídaly. A poví-
dání to bylo skutečně zajímavé. Pojďme 
na to.

Paní ředitelko, na co se můžeme jakožto 
diváci v Rubínu těšit? Máte pro nás 
nějaké novinky?
Na začátek musím říci, že pevně věřím, 
že naši stálí žabovřeští diváci i návštěv-
níci nám zůstali po několikaměsíční od-
stávce věrní a že se budou do Rubínu 
opět rádi vracet. Myslím, že jsme – a já 
za to velmi děkuji městské části, a také 
panu I. místostarostovi Filipu Lederovi 
a našemu Investičnímu odboru – dokázali 
jako jeden z mála kulturních domů v celé 
České republice, díky připravenosti pro-
jektu i zajištěným finančním prostřed-
kům, mimořádně efektivně využít doby, 
která kultuře příliš nepřála. Z Kulturního 
domu Rubín, vystavěného ve druhé po-
lovině 70. let 20. století, jako součást 
obchodního nadokrskového centra na 
základech klasické sorely, se podařilo 
citlivou rekonstrukcí interiéru, neboť 
jsme stále zůstali uvnitř objemového 
skeletu budovy, vytvořit příjemný mul-
tifunkční prostor, odpovídající požadav-
kům 21.století. Konečně, posuďte sami, 
podívejte se na video umístěné na strán-
kách www.kdrubin.cz.
A na co se mohou diváci těšit?
Programový vějíř kulturního domu je za-
ložený jednak na nabídce pro konkrétní 
cílové skupiny, tedy děti, seniory, rodiny 
s dětmi, ale je také zaměřen na stálé 
divadelní publikum či milovníky cestova-
telských dobrodružství – a to především 

v akčním rádiu městské části. Zkrátka 
někdy je příjemnější, než in natura ces-
tovat, aby svět – nebo i pražská divadla 
– přijela za námi.
No a pokud bych měla zmínit něja-
kou skutečně „pecku“, něco nového, co 
v programu máme připravené, tak jsou 
to páteční party večery pro cílovou sku-
pinu 45+ a večery s cimbálkou.
Retro je super je projekt právě oněch 
milých party pátečních večerů, vždy je-
denkrát v měsíci, kdy si můžeme nejen 
zatančit, ale i zazpívat a využít obou 
barů Rubínu k tomu, abychom se skuteč-
ně pobavili. Jak už sám název napovídá, 
vždy budeme večer nějakým způsobem 
koncipovat jakožto hudební návštěvu 
vybraného hudebního období a ná-
vštěvníci se mohou těšit nejen na revival 
kapely, ale i DJ show, kdy bude hooodně 
místa na písničky na přání.
Máme se bát zdražování i v Rubínu? 
V rámci aktuální ekonomické situace se 
snažíme držet cenovou hladinu skutečně 
na přijatelné cenové úrovni, neboť našim 
cílem je, aby se k nám lidé rádi vraceli 
a Rubín byl stále srdcem společensko-
-kulturního života Žabovřesk. Pro všech-
ny případy připomínám, že vstupenky 
je možné koupit buď on-line či přímo 
na pokladně KD Rubín.
Společensko-kulturní centrum Rubín, 
příspěvková organizace, je od ledna 
tohoto roku rozhodnutím zastupitelstva 
naší městské části samostatnou organi-
zací. Prosím, prozraďte našim čtenářům, 
zda jsou aktivity v KD Rubín jedinou 
oblastí, které se věnujete?
Paní starostko, za tuto otázku jsem sku-
tečně velmi ráda. Díky rozhodnutí za-
stupitelstva městské části, totiž mohla 
vzniknout dle mého názoru skutečně 
moderní lokální organizace, která zapo- 
juje do společensko-kulturního života 
obce všechny cílové skupiny obyvatel 
svého katastrálně vymezeného území. 
Model chytré a efektivní samosprávy 
totiž stojí jak na fungující radnici, tak 
na efektivní komunikaci s jejími občany, 
ale zasahuje a reflektuje i potřeby jed-
notlivce, včetně konkrétních cílových 
skupin. Proto jsem velmi ráda, že Spo-
lečensko-kulturní centrum Rubín, p.o. 
má definované ve své zřizovací listině 
i PR městské části, vydávání Žabovře-
ského zpravodaje, FB, smart aplikace 
či spolupráci se školami, nebo volno- 
časové aktivity seniorů.

Toto byla jedna z mých priorit, když jsem 
byla zvolena starostkou – zdokonalit 
informovanost občanů Žabovřesk nejen 
o dění na radnici, ale i umožnit všem mít 
„radnici po ruce“ kdykoliv. Co si pod 
pojmem chytrá samospráva mohou naši 
čtenáři představit? Můžete prosím tuto 
oblast našim občanům přiblížit?
Ráda. Myslím, že Žabovřesky mají per-
fektní základ v tom, že v tomto volebním 
období zavedly mimo tradiční informační 
platformy, tedy Žabovřeský zpravodaj 
a úřední desku ÚMČ, i komunikaci pro-
střednictvím sociálních sítí, ale i smart 
platforem, které si mohou občané stáh-
nout do svých chytrých telefonů. Kon-
krétně mám na mysli Mobilní rozhlas, 
který poskytuje na rozdíl od měsíčního 
zpravodaje možnost aktuálně a rychle 
oslovovat obyvatele konkrétního území. 
Pro jednoduchou představu uvedu pří-
klad. Pokud na Bochořákově aktuálně 
probíhají stavební práce, které mají vliv 
na průjezdnost lokality, je pro nás, po-
tažmo vedení radnice městské části, 
nejefektivnější způsob komunikace 
s obyvateli vytyčeného území poslat 
geolokačně vymezenou zprávu prostřed-
nictvím chytré aplikace Mobilní rozhlas. 
Jistým zklamáním je pro mě skuteč-
nost, že řada obyvatel tuto službu, která 
je zcela zdarma, ještě pořád nevyužívá. 
Jejím prostřednictvím je totiž třeba 
možné mít k dispozici nejen on-line 
zpravodaj, ale můžete si koupit lístky na 
představení u nás v Rubínu nebo nahlásit 
rozbitou lavičku, nebo něco ztraceného. 
Myslíte, že náš Rubín je v něčem výji-
mečný?
Musím říci, že já osobně vnímám roli 
kulturního domu a jeho společensko- 
-kulturního dosahu jako výjimečnou, 
protože Žabovřesky patří historicky 
k těm městským částem, které si dokáza-
ly udržet jak vlastní společensko-kulturní 
centrum, tak obřadní síň, která si uchova-
la svůj genius loci. Rubín je nejen skuteč-
ným rodinným stříbrem městské části, 
je hlavně místem, kam můžete chodit 
celý život, protože pro Vás vždy něco 
zajímavého připraví.
Paní ředitelko, děkuji za rozhovor a vě-
řím, že se v Rubínu společně potkáme.

Vaše starostka, Lucie Pokorná
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15. LISTOPADU 2021 
8–11 h Maničky, Mozolky (mezi ul. Luční 
a Přívrat), Foerstrova, Lipská
10–14 h Bezejmenná (včetně parkoviště), 
vnitroblok Pod Kaštany (Kounicova-Tábor- 
-Šumavská-Pod Kaštany sudá i lichá 
a Šelepova), Drnovická
16. LISTOPADU 2021 
8–11 h Fričova, Kvapilova, Poznaňská, Jindři-
chova mimo MHD (včetně parkoviště za domy 
Jindřichova 6 a 8), Kubánská, Voroněžská

10–14 h Nohavicova, Petřvaldská, Šmídkova, 
Zeleného (od Zeleného 23 po ul. Marie Steyska-
lové a od ulice Šmejkalové po ul Bráfovou)
18. LISTOPADU 2021 
8–11 h Fanderlíkova, Bráfova, Záhřebská 
(parkoviště u domu č. 17, 19), Spojovací, Klímova
10–14 h Horákova, Eliášova
19. LISTOPADU 2021 
8–11 h J. Nečase, Foustkova, Krondlova 
(od domu Krondlova 5 do konce)
10–14 h Záhřebská, Plovdivská

22. LISTOPADU 2021 
8–11 h Šmejkalova, Tichého (od domu 
Tichého 8), Korejská (mimo MHD)
10–14 h Záhřebská (parkoviště u domu č. 8, 12), 
M. Steyskalové, Zemkova, Ostrá, Sabinova

Blokové čištění proběhne s dopravním 
značením. V případě provádění rekonstrukce 
inženýrských sítí blokové čištění komunikace 
neproběhne.

Miloš Adam, vedoucí Odboru veřejných služeb
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ZASTÁVKA TÁBOR
Myslím, že zastávku MHD Tábor není 
třeba představovat. Řadí se totiž mezi 
nejvytíženější dopravní místa v Žabovře-
skách, čemuž také donedávna odpoví-
dalo její funkční opotřebení. Máme ještě 
v živé paměti (kulantně řečeno) nerov-
nosti ve starém asfaltu, kterých postu-
pem doby přibývalo, stejně jako kaluží 
a děr. To, že zastávce scházel bezbarié-
rový přístup, přístřešek i lavička, jen za-
padalo do celkově tristního pocitu z této 
zastávky.
Změny k lepšímu začaly již loni v listo-
padu. Nechali jsme zastávku zastřešit 
a sháněli další prostředky na revitalizaci 
zastávky. Námi prosazovanou bezbarié-
rovou úpravu zastávky město schválilo 
a díky tomu, že projekt byl kvalitně při-
praven, do čtrnácti dnů od tohoto roz-
hodnutí začal Dopravní podnik města 

Brna, a.s. na zastávce pracovat a nyní 
hlásí hotovo! Pryč je starý asfalt, který 
nahradila zámková dlažba, umožňující 
přirozený průsak dešťové vody a zastávka 
má nové obrubníky. Největší novinkou je 
však vybudování ochranného ostrůvku 
navazujícího na přístup k zastávce, čímž 
se pro uživatele zlepšil bezpečný a bez-
bariérový přístup na tramvaj. 
A ještě jedna dobrá zpráva – na zastávku 
bude instalována lavička. Tedy, doslova 
do roka a do dne, stojí v místě zastaralé 
zastávky moderní nástupní zóna, která 
svými parametry odpovídá bezbariéro-
vé, bezpečné a efektivní formě doprav-
ního komfortu. 
Děkuji Dopravnímu podniku města Brna, 
a.s. za přípravu projektu a za jeho rych-
lou realizaci.

Filip Leder, I. místostarosta

HLASUJTE V DÁME NA VÁS
Dáme na vás jde do finále! Do letošní-
ho ročníku participativního rozpočtu, 
na který je vyčleněno 35 milionů korun, 
postoupilo celkem 67 projektů. Nenech-
te tedy nic náhodě a hlasujte pro vámi 
vybrané projekty. 
Za městskou část Žabovřesky se do hla-
sování dostaly 3 projekty, a to konkrétně 
Rozhledna Palackého vrch (PD), dále Wil-
sonův les – křížová cesta a projekt EKO-
Park Žabovřeské louky. Návrh projektové 
dokumentace na výstavbu rozhledny po-
dal pan Tomáš Jašíček a cílovou skupi-
nou jsou všichni, kteří by chtěli pozorovat 
krásy Brna. Autorem druhého z projektů 
je pan Jan Taraba, jehož cílem je „vybu-
dování a následná údržba křížové cesty 
Wilsonovým lesem se 14 zastaveními.“ 
A navrhovatel třetího projektu, pan Mar-
tin Reichman, by rád revitalizoval území 
Žabovřeských luk, které by rozšířilo biodi-
verzitu a přineslo i možnost sportovního 
vyžití pro děti a širokou veřejnost.   

Nyní máte možnost rozhodnout o svém 
okolí. Hlasujte proto od 1. do 30. listo-
padu na webu damenavas.brno.cz nebo 
pomocí full účtu na brnoid.cz. Kdo pre-
feruje osobní kontakt, může odhlasovat 
v kanceláři Odboru participace na ulici 
Husova 12 nebo letos poprvé také na ná-
městí Svobody při každoroční výstavě 
projektů od 1. do 5. listopadu, kde budou 
koordinátorky osobně a rády vám s hla-
sováním pomohou.  
Pro projekty můžete hlasovat, pokud jste 
starší 18 let a máte trvalý pobyt v Brně. K 
dispozici máte 5 hlasů kladných a 2 hlasy 
záporné. Ty můžete podle svého uvážení 
rozdělit jednotlivým projektům v hlaso-
vací galerii. Jednomu projektu je možné 
udělit až 2 hlasy kladné a 1 záporný.   
Rozhodněte, jaké projekty město zreali-
zuje.   

Linda Seitlerová, Dáme na vás

NOVÉ MÍSTO PRO ODPOČINEK 
A SPORT NA ŽABOVŘESKÝCH 
LOUKÁCH
Žabovřeské louky jsou historickou ob-
lastí ohraničenou řekou Svratkou a Kní-
ničskou a Žabovřeskou silnicí. Kromě 
zahrádek zde lze nalézt budovy lehkého 
průmyslu, sklady, ale i obchodní prosto-
ry, golfové hřiště nebo tenisové kurty. 
Lokalita je v současnosti bohužel také 
známá množstvím černých skládek a ne-
žádoucími přírodními procesy. Hromady 
odpadků, včetně nebezpečných odpadů, 
se zde vrší v okolí nevyužívaných budov 
i ve volné přírodě. Jak bude vypadat bu-
doucnost Žabovřeských luk přitom mů-
žete ovlivnit právě nyní i Vy.
V rámci participativního rozpočtu města 
Brna (Dáme na vás) se o přízeň Brňanů 
uchází komplexní projekt EKOParku 

Žabovřeské louky – sportovně-relaxač-
ního biocentra. Cílem tohoto projektu 
je revitalizace území Žabovřeských luk, 
která zásadně zlepší současný neutěše-
ný a zanedbaný stav území a vytvoří zde 
místo pro odpočinek a sportovní vyžití 
nejen pro občany Žabovřesk a okolí.
Internetové hlasování o budoucí podo-
bě Žabovřeských luk probíhá po celý 
listopad na adrese damenavas.brno.cz, 
případně přímo na adrese projektu 
www.ekoparkzabiny.cz. O tom, jak bude 
vypadat budoucnost Žabovřeských luk 
dnes může rozhodnout každý z nás. 
Pojďme to společně změnit!

Martin Reichman, navrhovatel projektu 
EKOPark Žabovřeské louky

Hlasování probíhá od 1. do 30. 11. 2021  
na damenavas.brno.cz nebo na brnoid.cz

„Kdyby  
to bylo,  
to by bylo.“

Může být. Neváhejte. 
Hlasujte a rozhodněte!



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

MALBY

platba hotově SLEVA 250 Kč!

www.maliribrno-hezky.cz

ZEDNICKÉ, ELEKTRIKÁŘSKÉ 
A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

TAPETOVÁNÍ
14 Kč/m2

� 606 469 316

NÁTĚRY DVEŘÍ
350 Kč/ks

OKEN • RADIÁTORŮ • FASÁD, 
STŘECH • RÝN • NÁBYTKU aj.

ŽIVNOSTNÍCI PRO ŽABOVŘESKY A OKOLÍ

Blatného 23 I 616 00 Brno-Žabovřesky I tel. 775 965 777 I mail@athosreality.cz

Infolinka zdarma: 800 100 302 I www.athosreality.cz

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS
PŘI PRODEJI A PRONÁJMU REZIDENČNÍCH

A KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ

JIŽ 20 LET V ŽABOVŘESKÁCH S VÁMI

SVĚŘTE NÁM VAŠI NEMOVITOST



Nesmírně vesmírný 
optický internet

Individuální 
nastavení příchozí 
a odchozí rychlosti 

internetu

Aktivace a zrušení 
zdarma, zákaznická 

podpora a servis 
7 dní v týdnu

Vhodný 
pro vícečlenné 

domácnosti 
a studentské byty

539 01 01 01 www.netbox.cz

Internet 
od Brňáků 
pro Brňáky 

od roku 1998

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

 PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERVIS

www.chladservis.cz

Instalatérství 
Drobné opravy vody, 

topení a odpadu.

Rychle – Non stop 
tel. 608 045 745 www.podlahyslezak.cz

Kompletní podlahářské 
práce včetně materiálu

Slezák  724 738 924
PODLAHÁŘSTVÍ

RENOVACE PARKET
broušení, tmelení, lak

350 Kč/m2

Bc. Hana Slezáková, +420 721 422 333
slezakova@hpstax.cz

V rámci vedení účetnictví a daňové evidence,
 zajistíme kompletní mzdový a daňový servis.

Nedílnou součástí je zpracování daní
 včetně jejich podání.

VEDENÍ ÚČETNÍCTVÍ - DANĚ - MZDY

www.pohrby.cz

Tel. 777 729 415, e-mail: ivana.filousova@century21.cz

Vypracuji Vám zdarma tržní odhad ceny vhodný pro
- prodej nemovitosti
- dědické řízení, majetkové vyrovnání

Při prodeji nemovitosti Vám garantuji
- lidský přístup 
- profesionální přípravu nemovitosti k prodeji
- videoprohlídku zdarma

Zajímá Vás jakou cenu má Vaše nemovitost?
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NAŠI SENIOŘI

LISTOPAD 2021

PODZIMNÍ AKTIVITY SE SENIORY
To, že našim žabovřeským seniorům trvale 
již několik let nabízíme pestrou plejádu 
aktivit, myslím už všichni dobře víme. 
Nicméně již delší čas mi scházela jistá 
ucelenost a komplexnost nabídky, kte-
rá by byla organizovaná z jednoho mís-
ta. Proto jsem velmi rád, že se podařilo 
v rámci zřizovací listiny dát péči o volno-
časové aktivity našich seniorů do rukou 
našeho Společensko-kulturního centra 
Rubín, které má díky svým zaměstnan-
cům nejen spoustu dobrých nápadů, 
ale i vynikající organizační schopnosti 
a smysl pro detail. Myslím, že ti z Vás, 
kteří s námi tento podzim prožili spoustu 
milých zážitků, mi dají za pravdu, že si 
užíváme péče skutečně výsostné. Zkrát-
ka, jak pracovně a skutečně od srdce 
říkáme, naše CK Žabovřesky (cestovní 
kancelář Žabovřesky) má naše seniory 
moc ráda!

Zažili jsme společně ke Dni seniorů ne-
opakovatelnou plavbu parníkem po Br-
něnské přehradě, navštívili jsme vilu Tu-
gendhat nebo jsme začali cvičit, učit se 
jazyky, malovat nebo plavat, ale přede-
vším jsme odstartovali první ročník naší 
vlastní „Žabovřeské seniorské akade-
mie“. Jejím cílem je nabídnout zajímavé 
lektory a témata, ale především přinést 
potřebné a praktické informace, které 
člověk může v běžném životě zužitkovat. 
Stále máme volná místa v aktivitě CVI-
ČENÍ PRO SENIORY na ZŠ nám. Svor-
nosti, přijďte se protáhnout s oblíbenou 
lektorkou, cvičení probíhá vždy ve čtvr-
tek od 15:30 hod., v případě zájmu volejte 
770 160 317, rádi Vás v kurzu přivítáme. 
Všechny tyto aktivity jsou v nabídce 
v opakujících se cyklech, takže pokud 
budete mít chuť a čas, o nic nemůžete 
přijít. Vždycky Vás čekají zajímavé akce, 

příjemná atmosféra a zážitky, na které 
můžete ještě dlouho vzpomínat.
A novinkou, kterou jsme pro Vás na listo-
pad připravili, jsou kurzy tvůrčího psaní 
se spisovatelkou Věrou Hrdinovou, které 
budou probíhat na adrese Pod Kaštany 
17, vždy v pondělí od 15:00 hod. Začíná-
me od 15. listopadu a s ohledem na ka-
pacitu prostoru bude možné, aby kurz 
navštěvovalo 10 frekventantů. Na kurz je 
třeba se předem nahlásit, neboť všechny 
námi organizované aktivity jsou určeny 
výhradně žabovřeským seniorům. 

Přeji Vám klidný podzimní čas a připo-
mínám, že adventní výlet se blíží. Jako 
vždy prosím kontaktujte pro veškeré in- 
formace související s našimi seniorskými 
aktivitami kolegyni Mgr. Lucii Wessely, 
e-mail: wessely@kdrubin.cz, telefon: 
770 160 317 nebo 541 213 704

Pavel Tyralík, II. místostarosta
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MÍSTA, KUDY UŽ JE ZASE RADOST CHODIT
Pomalu se blíží konec letošní stavební 
sezóny, takže si dovolím krátce zrekapi-
tulovat místa, která v tomto roce dostala 
novou tvář. Zbavili jsme se rozpukaných 
starých povrchů vozovky a parkoviště na 
ulici Bezejmenné, srovnali jsme nerov-
nosti na Maničkách a na ulici Zeyerova. 
Všechny opravy zajistila akciová společ-
nost Brněnské komunikace, a to v cel-
kové výši 5 milionů korun. Kromě toho 
probíhala souvislá údržba chodníku na 
ulici Spojovací, údržba vozovky na ulici 
Fričova a Štursova. Výše těchto investic 
přesáhla 4 miliony korun, realizátorem 
se opět stala akciová společnost BKOM. 

Nadto jsme z našich vlastních finanč-
ních prostředků opravili parčík na ulici 
Fanderlíkova, vytvořili spojovací chodní-
ček u nového sběrného střediska na So-
chorově a počátkem října zahájili opra-

vu chodníku na Voroněžské, chodníčku 
v zadní části nám. Svornosti či propojo-
vacího chodníčku za Rubínem směrem 
k bytovým domům na Poznaňské.

A nechybělo ani vytvoření malého chod-
níčku k popelnicím na adrese …………….
Nicméně největší letošní aktivitou, která 
zásadně změní tvář původního místa, je 
stavební činnost na ulici Bochořákova, 
kterou zajišťuje společnost PORR. Sta-
vební práce spočívají v rozšíření stávající 
komunikace, včetně výstavby opěrné 
zdi v místě parkovacího pásu, rekon-
strukce chodníků, odvodnění vozovky 
a přesunu kříže pod odborným dohledem 
restaurátora. Náklady za půl roku trvají-
cí realizaci dosáhnou dle smlouvy přes 
10 milionů korun bez DPH a půjdou z 
rozpočtu statutárního města Brna. Na 
našich webových stránkách jsme zřídili 
odkaz s aktuálními informacemi https: 

//1url.cz/@Bochorakova a určitě (stejně 
jako v jiných případech), mějte ve svém 
telefonu staženou naši chytrou aplikaci 
Mobilní rozhlas, protože tím získáte pří-

stup k nejaktuálnějším a exkluzivním 
zprávám z dění v naší městské části.
Mám pocit, a jistě mi dáte za pravdu, 
že poslední dobou se daří skutečně pro-
gresivně zvelebovat naše komunikace, 
stejně jako parky či dětská pískoviště, 
která jsme mimochodem letos zase vy-
lepšili. Podařilo se nám od města získat 
finance z rozpočtu statutárního města 
Brna a mohli jsme tak nechat zastínit 
hned 8 dětských hřišť  – Voroněžská 2, 
Poznaňská 18, Bezejmenná, Fričova 7, 
Voroněžská 3, Korejská 25, náměstí Svor-
nosti a Vychodilova. 

Filip Leder, I. místostarosta
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Od září spustila naše škola nové webové 
stránky. Adresa zůstala stejná, tedy zsn-
svor.cz. Na webových stránkách najdou 
naši žáci, jejich rodiče i široká veřejnost 
vše potřebné.

Naším cílem bylo webové stránky grafic-
ky zatraktivnit a zpřehlednit. Věříme, že 
se nám to povedlo. Stránky mají vysokou 
návštěvnost. Velký úspěch má i foto- 
galerie a část věnovaná vzpomínkám 
absolventů. Na naše webovky máme 

zatím jen samé pozitivní ohlasy. Pokud 
jste je ještě neviděli, určitě si je do svého 
vyhledávače zadejte. Věříme, že budete 
velmi příjemně překvapeni.

Martina Zažímalová, 
zástupkyně ředitelky

První školní povinnosti, poznávání nové-
ho prostředí, noví kamarádi, to vše pa-
tří do začátku školního roku prvňáčků. 
Důležitou součástí života žáků je i školní 
jídelna a vidět prostředí, kde se připra-
vují obědy byl pro naše nejmenší velký 
zážitek. Zaměstnanci školní kuchyně 
uspořádali pro prvňáčky a následně pro 
děti druhých až třetích tříd prohlídku i 
se sladkým občerstvením. Moderně vy-

bavená školní kuchyně, setkání s panem 
kuchařem a ostatními zaměstnanci děti 
moc potěšilo. Sladké palačinky udělaly 
radost nejen dětem a paní učitelce, ale 
i paní starostce Lucii Pokorné, která se 
této akce zúčastnila.
Školní kuchyně na ZŠ Jana Babáka je 
přes dva roky nově zrekonstruovaná a 
pod vedením nové paní ředitelky Zuzany 
Machálkové připravuje pro letošní školní 

rok akce, které žákům přiblíží mnohdy 
nelehkou práci našich kuchařů.
Pečení vánočních perníčků, návštěva 
žáků 9. ročníku v souvislosti s volbou 
povolání, ochutnávky ovoce a zeleniny, 
organizace dětského dne, to vše přispěje 
k vzájemnému poznávání, toleranci a re-
spektu k práci našich kuchařů.

Lada Novotná, zástupkyně ředitele 
ZŠ Brno, Jana Babáka 1

Září ještě není u konce a my už máme 
spoustu pěkných zážitků. Počasí nám 
přeje, a proto rádi vyrážíme do přírody. 
Podzimní les nabízí tolik dobrodružství. 
Už jen házet barevným listím nás tolik 
baví, a co teprve stavění domečků z klac-
ků! V oboře Holedná jsme si všeho užili 
dosyta, viděli jsme celé rodinky divokých 
prasátek, kačeny, spoustu ryb v rybníčku 
a také nás přišel pozdravit daněk, který 
se nám představil skutečně v celé své 
kráse.  Výletů není nikdy dost, a proto 
již tradiční výlet do lískoveckých sadů 
nesměl chybět. Tady jsme se proběhli 

nahoru a dolů (a to několikrát) a když 
už jsme prostě nemohli, utrhli jsme si 
jablíčko, které nám zase dodalo energii. 
Sladký mošt, „dusíkárna“, točení volan-
tem v traktoru a jede se zpět do školy. 
Výlety jsou bezva, kdy pojedeme zas? 
Určitě co nejdříve, jen se děti nebojte!
V Kině Lucerna jsme si zažili trochu stra-
chu a trochu (možná vice než jen tro-
chu) dojetí s českým filmem Gump – pes, 
který naučil lidi žit. Emoce k tomu patří 
a o filmu jsme si ještě dlouho povídali, 
byl velice poučný a také si ho určitě při-
pomeneme u Mezinárodního dne zvířat 

a naší další oblíbené akce, Laskavý listo-
pad.
Druháci již vyrazili do knihovny a prvňá-
ky čeká slavnostní pasování na čtenáře. 
Do knihovny chodíme velice rádi, paní 
knihovnice jsou ochotné, milé a vždy 
nám poradí. Je radost vidět děti nadšené 
z knížek, i v družině si pravidelně čtěme 
a často si potom povídáme nebo třeba 
malujeme o tom, co jsme si přečetli.
Vše je tak, jak má být, a my se budeme 
těšit na další společné dobrodružství.

Zuzana Blahová, 
vedoucí vychovatelka školní družiny

SVORNOST MÁ NOVÉ WEBOVKY

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ JANA BABÁKA – NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ
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Základní škola Jana Babáka dodržuje 
několik krásných tradic a jednou z nich 
je i jazykový pobyt. Na tomto týdenním 
kurzu se žáci sedmých ročníků inten-
zivně věnují anglickému jazyku v praxi, 
osahají si látku z jiného úhlu a vyzkouší 
si věci, na které není ve školních lavicích 
čas. Tento rok vyrazily děti v doprovodu 
pedagogů do samotného srdce Orlic-
kých hor, do obce Deštné. 
Krásné horské prostředí spojené s pří-
jemným počasím výborně doplňovalo 
celkovou příjemnou atmosféru celé akce. 
Spojujícím tématem veškerých aktivit 
byl středověk, a tak se děti ve výukových 

blocích seznámily s historií Velké Britá-
nie, přeměnily se do dávných bojovníků, 
druidů či králů a vytvořily si dobové kos-
týmy, ke kterým pak vymyslely anglic-
ký komentář a uspořádaly fantastickou 
módní přehlídku. 
Našel se ale samozřejmě i čas pro odpo-
činek, různé hry nebo návštěvu keramic-
ké dílny, díky čemuž si každý z účastní-
ků odvezl na památku hrnek či misku se 
svým vlastnoručně navrženým motivem. 
A třeba taková stezka odvahy, končící 
v opuštěném kostele, se také mnohým 
zaryje na dlouhá léta do paměti. 
Žáci z jazykového pobytu odjížděli s po-

citem dobře vykonané práce, kdy si do-
kázali, že dokáží mluvit cizím jazykem 
před mnohočetným publikem a zároveň 
si odpočinuli a nabrali síly pro zbytek 
školního roku.

Jan Loskot, učitel Aj

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V ORLICKÝCH HORÁCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BABÁKA 1
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Po roční pěvecké pauze členové kon-
certního sboru ROSA netrpělivě očeká-
vali týdenní hudební soustředění, které 
tradičně proběhlo začátkem října v RS 
Lorien v Nekoři. Jeho cílem bylo nejen 
nacvičit nový koncertní repertoár, ale 
také navázat a prohloubit přátelství mezi 
dětmi, které se ve sboru potkávají z růz-
ných tříd a ročníků. 

Děti byly losem rozděleny do týmů, které 
vedli naši nejstarší – deváťáci, a společně 
usilovali o nejlepší výsledky v soutěžích 
a aktivitách, podporujících kreativitu, re-
spekt a spolupráci.
Letošní pobyt v Nekoři provázely čtenář-
ské dílny podle knihy I. Březinové Netvor 
třese zemí, které inspirovaly program 

jednotlivých dnů – Japonsko, jeho oby-
vatelé, kultura, příroda, chování v krizo-
vých situacích.
Jsme rádi, že sborový zpěv je opět sou-
částí našeho školního života a těšíme se 
na první koncerty před Vánocemi.

Hana Šatná, učitelka Čj a Hv

HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SBORU ROSA
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O co komornější byla oslava výročí naší 
mateřské školky ve společensky nepříz-
nivém dubnu, o to více jsme si to vyna-
hradili během dodatečné oslavy v říjnu. 
Říjnová zahradní slavnost, která se ko-
nala 14. října 2021, totiž opravdu stála 
za to. Sliby se mají plnit, a proto se oslava 
60. výročí tentokrát skutečně konala 
v celé kráse. 
Již během dopoledního programu se na 
vyzdobené zahradě k dětem namalova-
ným na tygříky či víly přidali také jejich 
rodiče a připojili se i bývalí zaměstnanci 
školky. Nechyběli zástupci z ÚMČ Brno 
Žabovřesky – paní starostka Mgr. Lucie 
Pokorná, II. místostarosta Bc. Petr Ma-
chálek a III. místostarosta Ing. Pavel Ty-
ralík, paní tajemnice Ing. Lenka Uvarová, 
paní referentka samosprávy z oblasti 
školství Ing. Kristýna Trávníčková či paní 
ředitelka školní kuchyně nám. Svornosti 
Bc. Marta Mandincová, která zajistila vý-
borné obložené mísy. Mezi dalšími gratu-
lanty byli také zástupci MMB – PhDr. Mgr. 
Marie Klusoňová, Mgr. Dagmara Hanáko-
vá, pan radní města Brna Mgr. Jaroslav 
Suchý a přátelé školy – ředitelé dalších 
příspěvkových organizací. 
Poté co se oslava přehoupla do své od-

polední části, rozdělali jsme na zahradě 
táborák, kolem něhož vládla skvělá at-
mosféra zaručená příjemnou společností 
všech přátel školky. Také děti měly o zá-
bavu postaráno, neboť po dopoledním 
malování na obličej a balónkové show 
na ně odpoledne čekala divadla a skvělý 
koncert. Na programu se podílely také 
samy děti ze školky, které měly připrave-
né houbičkové tanečky i sváteční ROCK´ 
EN ROLL´. 

V rámci oslavy se všichni příchozí mohli
ohlédnout za minulostí školky a pro-
střednictvím plánů se seznámit také 
s možnými vizemi jejího dalšího vývoje. 
Prostory školky zdobily práce dětí, je-
jich kresby i výrobky. Keramické výtvory 

našich dětí doplňovaly práce z kerami-
ky od větších dětí ze ZUŠ Veveří, které 
si návštěvníci mohli odnést na památku. 
A protože ke každé oslavě patří také 
něco dobrého, nechybělo bohaté občer-
stvení včetně dortu s fotkou školky, chle-
bíčků, zákusků, perníčků, obložených 
mís, koláčků, školkových pomazánek 
či zeleninových salátů.
Do výzdoby zahrady i vestibulu se za-
pojili krom zaměstnankyň školky také 
rodiče s dětmi, kteří společnými silami 
rozzářili školku vydlabanými dýněmi, 
okrasnými dýněmi či dřevěnými ozdoba-
mi. Krom toho doplnili slavnostní tabuli 
o chuťovky všeho druhu. Velké poděko-
vání patří také přítomným fotografům 
i moderátorovi, kteří svým dílem přispěli 
k hladkému průběhu slavnosti a umožnili 
nám ji zachytit. 
Věříme, že děti, rodiče, zaměstnanci 
současní i bývalí a všichni ostatní hosté 
s námi prožili nezapomenutelné chvíle 
a budou na slavnost rádi vzpomínat – 
stejně jako my. Děkujeme Vám všem za 
skvělý průběh oslavy 60. výročí mateř-
ské školy a těšíme se na všechny násle-
dující roky strávené společně s Vámi.

Eva Kučerová, ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA KONEČNĚ OSLAVILA ŠEDESÁTÉ NAROZENINY SE VŠÍM VŠUDY 
ANEB ZAHRADNÍ SLAVNOST V MŠ ŽIŽKOVA
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GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE ATRIA A NAVAZUJÍCÍCH 
PLOCH VE WALDORFSKÉ ZŠ A MŠ NA PLOVDIVSKÉ
Objekt školní budovy na Plovdivské má 
za sebou úctyhodný počet školních let. 
Kvůli každodennímu provozu jakéhokoliv 
školského zařízení je jasné, že dojde 
k jeho opotřebení či zastarání. Současný 
stav atria ve Waldorfské základní a ma-
teřské škole na Plovdivské není výjim-
kou. Venkovní prostor, který mohou děti 
využít k pohybu na čerstvém vzduchu 
i o přestávkách, je vítanou změnou 
v rámci výukového dne, o možnosti ven-
kovní výuky nemluvě – a právě vybudo-
vání přírodní učebny v tomto prostoru je 
velmi inovativním prvkem, který rozvine 
využití venkovního prostranství mezi 
školními budovami. Dnes omšelé a po-
někud neutěšeně vyhlížející atrium, spo-
jující obě křídla školního objektu, čekají 
v následujícím období lepší časy. Zřizo-
vatelem školy je statutární město Brno 

a projekt bude financován kooperativní 
formou – tedy část financí jde z peněz 
města Brna a část prostřednictvím In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu. Rodiče a žáci se tak mohou 
těšit na bezbariérové zatravněné atrium 
s vegetací a upravenými zpevněnými 
plochami, včetně třinácti druhů výuko-
vých prvků. Novinkou, která vznikne prá-

vě v rámci tohoto komplexního a kreativ-
ně vytvořeného řešení, budou například 
akustická zrcadla či řezbářské hoblice, 
ale také kultivovaný otevřený prostor 
pro setkávání při třídních a celoškolních 
akcích či slavnostech školy. Venkovní 
prostor školského komplexu tak získá 
funkční výukové prvky pro oblast pří-
rodních věd, ale i technické a řemeslné 
obory, které ocení žáci základní, a v bu-
doucnu i střední školy. Díky zajištění bez-
bariérovosti bude prostor dobře dostup-
ný i žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Práce za více než 18 milionů 
korun bez DPH zaberou osm měsíců 
a provede je firma 3V & H. Jejich součástí 
je i rekonstrukce inženýrských sítí vede-
ných pod opravovaným prostorem.

Filip Leder, I. místostarosta
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V DĚTSKÉM DOMOVĚ DAGMAR UŽ „TO“ ZAČALO
O víkendu tety a děti, které neodešly na 
víkendový pobyt, vyrazily na slunečnou 
procházku do blízkého okolí. Konečná 
byla, jak už to bývá, v obchůdku, a pro 
děti začala bojová hra. S rouškou a pár 
drobáky vyrazily po skupinkách, aby si 
koupily něco sladkého na zub za odmě-
nu. Velcí měli na starosti malé děti. Po pár 
minutách dorazili všichni na smluvené 
místo a s údivem křičeli: „Tétó, už jsme 

viděli Mikuláše!“ A tak i pro nás, už nyní, 
započala velká výzva. 
Tvoření vánočních dárků pro naše milé 
a štědré sponzory. Tvrdý papír, puzzle, 
lepidlo, kamínky, dřevo, zkrátka vše, 
z čeho můžeme vyrobit alespoň malé 
poděkování pro ty, kteří nám Vánoce 
dělají štědřejší. Děti už tvoří, a co Vy?

Renata Koukalová,
vychovatelka DD Dagmar
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KONCERT PRO VÁŽKU

ZAŽIJTE SOUTĚŽ AMADEUS „TADY A TEĎ“

ZAHRÁDKÁŘI Z BRÁFOVÉ OVLÁDLI
VÝSTAVU ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

ZUŠ VEVEŘÍ

Z rozbřeskem 10. září se opět po roce 
otevřely brány kulturního domu Semi-
lasso v Králově Poli, kde se konala ve 
dnech 10.–11. 9. celobrněnská výstava 
územního sdružení ČZS Brno město. Ne-
dílnou součástí a největší zahrádkářskou 
kolonií v Brně je právě ZO ČZS Bráfova 
ležící v naší městské části.
Výstava byla slavnostně zahájena 10. září 
zástupci  Jihomoravského kraje a magis-
trátu města Brna, nechyběla ani starost-
ka MČ Králova Pole. 
Na výstavě se předvedlo v soutěžním 
klání celkem 11 základních organizací 
ČZS z celého Brna. Soutěžili: ZO Bráfova 
(MČ Žabovřesky), ZO Tesla (MČ Královo 
Pole), ZO Pod Myslivnou (MČ Nový Lís-
kovec), ZO Moravanské Kopce (MČ Bo-
hunice), ZO Ve Žlebu (MČ  Královo Pole), 
ZO Komín - Lísky (MČ Komín), ZO Ma-
loměřice (MČ Maloměřice), ZO Vysoká 
(MČ Brno střed), SZO Brno Lilium,  a ZO 
Libušino údolí (MČ Kohoutovice), ZO 
Lesná (MČ Brno sever).
Každá ZO musela sama připravit svou 
expozici a ukázat návštěvníkům a od-
borné porotě ČZS své celoroční snažení. 
Jako jediná ZO jsme prezentovali také 
spolupráci s našimi nejmenšími, neboť 
spolupráce naší ZO se ZŠ Tyršova Kuřim 
je na vysoké úrovni, kterou nám mohou 
sousední ZO závidět. Připravená expo-
zice musela obsahovat základní odvět-
ví: zelinářství, květinářství, ovocnářství 
a také vinařství. Zahrádkáři zakompono-

vali do expozice také zpravodaj Žabo-
vřesk, a vzornou spolupráci s MČ. Pozi-
tivně hodnocena byla právě i spolupráce 
s mládeží.  Všichni obdivovali vystavené 
odrůdy jiřin, gladiol, česneků, brambor, 
paprik, dýní, rajčat, cibule a ostatní 
zeleniny, ovoce (hrušky, švestky, jablka 
a hrozny) a květin.  Kuriozitou byla vysta-
vená Gloriossa člena pana Širůčka nebo 
stromkový rozmarýn nebo bobkový list, 
odrůdy jiřin a gladiol pana Klimka.

Expozice byly hodnoceny ve dvou ka-
tegoriích veřejnou a odbornou komisí. 
Každý návštěvník měl možnost hlaso-
vat pro jím vybranou expozici. Odborná 
komise ČZS pak hodnotila splnění kritérií 
i estetickou stránku. Slavnostního vyhlá-
šení se ujali představitelé představenstva 
ÚS Brno město a za Magistrát města 
Brna náměstek primátorky pan Mgr. Petr 
Hladík. 
ZO ČZS Bráfova ovládla celobrněnskou 
výstavu a zvítězila v obou kategoriích.

U návštěvníků vyhrála s velkým násko-
kem v počtu hlasů, kdy porazila vítěze 
z let 2019 a 2020 (ZO Teslu z Králova 
Pole) a i u odborné komise skončila na 
prvním místě. Jsme nesmírně hrdí na 
svou MČ, že nám umožňuje se tomuto 
koníčku věnovat a podporuje nás v naší 
činnosti na Žabovřeských loukách. 
„Jen tak dále zahrádkáři z Bráfové! 
Za rok se vítězství pokusíme zopakovat!“ 
Na přípravě expozice se podíleli členové 
ZO Bráfova v čele s paní předsedkyní 
Ing. Naděždou Kristenovou. ZO Bráfova 
tvoří kolektiv zahrádkářů, kteří naši MČ 
reprezentují na všech stupních soutěží. 
Také 23. 9. 2021 se utkaly naše nejmladší 
členky Kateřina Volavá a Nela Němečko-
vá v zemském kole ve floristice v Prostě-
jově, kde se probojovaly v nejlepší trojici 
z 3. a 1. místa do celostátního kola.

Miloslav Klimek, 
člen nejvyšší republikové rady ČZS

Po loňské vynucené pauze chystá Zá-
kladní umělecká škola Veveří již tradiční 
Benefiční koncert pro Vážku. Mladí uměl-
ci ze všech oddělení spojí své síly. Budou 
tančit, hrát, zpívat a vystavovat výtvar-
né práce pro dobrou věc. Uslyšíte naše 
nejmenší z hudební přípravky, smyčcový 
orchestr, vystoupí Big Band nebo Cim-

bálová muzika, takže si můžete s námi 
také zazpívat. V rámci koncertu bude 
v prodeji kniha Dny otevřených DVeVeří 
z pera autora Jana Krajčíroviče, která 
vyšla v loňském školním roce k 70. výročí 
založení naší školy a zpěvník Za písničku 
jedničku, který spolu s naší školou vyda-
la autorka Kristýna Drášilová. Výtěžek 

z celé akce půjde na činnost Kontaktního 
místa České alzheimerovské společnos-
ti. Přijďte se pobavit a přispět na dob-
rou věc! Pomůžete tím zpříjemnit životy 
těch, kteří to nemají úplně jednoduché.

Jolana Zedeková, 
zástupkyně ředitele školy

Mozartova klavírní tvorba patří mezi 
skvosty hudební literatury a její čistota, 
průzračnost, bezelstnost, hravost, ale 
i hloubka nebo terapeutický vliv na učení 
si stále získává srdce lidí mnoha národů. 
Není náhodou, že právě v Brně se koná 
mezinárodní klavírní soutěž Amadeus 
– Wolfgang Amadeus Mozart zde roku 
1767 strávil vánoční svátky se svým ot-
cem a sestrou Nannerl. Památku jeho ná-
vštěvy a především jeho geniální hudeb-
ní tvorbu si připomínáme klavírní soutěží, 
do které se letos přihlásilo 53 účastníků 
z České republiky, Slovenska, Rakouska, 
Německa, Ukrajiny, Itálie, Francie a Izra- 
ele. V jejich podání zazní skladby od 
W. A. Mozarta a jeho současníků. Soutěž 
je unikátní tím, že se zaměřuje právě 
na repertoár z období klasicismu, jehož 
pochopení a stylové provedení vypovídá 

o smyslu pro detail, vytříbeném vkusu, 
vyžaduje technickou čistotu a preci-
znost, ale zároveň náladovou hravost 
a bezprostřednost, protože Mozartova 
hudba je právě taková, jaký byl on sám.
Novinkou letošního ročníku soutěže je 
rozšíření horní věkové hranice soutěží-
cích do patnácti let. Patronem soutěže je 
absolutní vítěz této soutěže z roku 1995 
a zároveň absolutní vítěz prestižní sou-
těže královny Alžběty v Bruselu v roce 
2016, klavírní virtuóz Lukáš Vondráček.  
Soutěž proběhne v koncertním sále 
Besedního domu ve dnech 11.–13. listo- 
padu. Soutěž je možné bezplatně 
sledovat po celou dobu průběhu, v sobotu 
13. listopadu se od 15 hodin uskuteční 
slavnostní koncert laureátů soutěže, spo-
jený se slavnostním předáním diplomů 
a cen. Výkony mladých umělců bude 

posuzovat pětičlenná odborná porota 
v mezinárodním obsazení. 
Soutěž organizuje ZUŠ Brno Veveří za 
finanční podpory Jihomoravského kraje, 
statutárního města Brna nebo měst-
ských částí, zejména však Brno-Žabovře-
sky. Paní starostka Mgr. Lucie Pokorná 
také každoročně předává speciální cenu 
pro nejlepšího účastníka soutěže.  
Pro soutěžící je připravena řada krás-
ných cen, avšak největším oceněním pro 
mladé umělce, vřelé publikum i porotu 
je možnost prožít společně „tady a teď“ 
v krásném sále Besedního domu za pří-
tomnosti hudby W. A. Mozarta a jeho 
současníků.  
Více informací na www.amadeusbrno.cz 

Vladimír Halíček, ředitel ZUŠ Veveří, Brno
ředitel soutěže AMADEUS
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Foerstrova 2 
616 00 Brno-Žabovřesky

tel./fax: 541 213 110 
e-mail: info@brno.sdb.cz

www.brno.sdb.cz

SALESIÁNSKÉ 
STŘEDISKO MLÁDEŽE
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO-ŽABOVŘESKY

9. LISTOPADU 
MARTINSKÁ SLAVNOST
26.–27. LISTOPADU 
PŘESPÁVAČKA V ORCU
 
MARTIN ZASE PŘIJEDE
VPo roční pauze, kdy k nám Martin do-
razil sice na celý týden, ale zato jenom 
v online podobě, budeme mít zase mož-
nost ho uvidět na vlastní oči. Svatý Mar-
tin dojede v plné parádě v úterý 9. listo-
padu. Bude tu jako na koni, ještě než se 
setmí. Kromě jeho příjezdu se dočkáme 
také divadelního kousku zobrazujícího 
jeho život, spousty zpívání a také tradič-
ního lampiónového průvodu kolem naše-
ho areálu. Chybět samozřejmě nebudou 
ani čerstvě upečené svatomartinské ro-
hlíčky, na kterých si každoročně ukazu-

jeme, že nejsme na světě sami a že nám 
záleží na našich blízkých. Těšit se může-
me také na bohaté občerstvení, přesněji 
řečeno co nejvíce bohaté občerstvení s 
ohledem na aktuální protiepidemická 
opatření. Podobně jako před dvěma lety 
akci završí vystoupení dobově oděných 
šermířů, kteří se utkají v sále pod koste-

lem. Akce začíná v úterý 9. listopadu v 
16:30 a bližší info najdete už nyní na na-
šich stránkách brno.sdb.cz.

AŽ ZAVŘEME, TAK TO VYPUKNE
Na poslední víkend chystáme ještě jednu 
akci. V pátek 26. listopadu zavře Otevře-
ný klub ORC už v šest večer, ovšem ne 
proto, abychom odešli dříve domů. V tu 
hodinu totiž začne letošní první přespá-
vačka v ORCu. Jako již tradičně se při ní 
mohou účastníci těšit na bohatý večerní 
program, který skončí až během sobot-
ního dopoledne. Akce je určena všem 
holkám a klukům ve věku 8-12 let. Těšíme 
se na účastníky obou uvedených akcí, a 
hlavně na jejich úsměvy, které tak náram-
ně sedí k těm našim.

Za Salesiánské středisko mládeže 
David Němeček
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V pořadí již čtvrtá výstava výtvarné tvor-
by Miloše Weidenhöfera bude čtenářům 
i veřejnosti zpřístupněna v průběhu mě-
síce listopadu. Počátky autorova výtvar-
ného zájmu spadají již do dob jeho studií 
na pedagogickém gymnáziu. Vedle na-
vazujícího vysokoškolského studia pe-
dagogického směru se věnoval i studiu 
u známého akademického malíře Oto-
kara Zeminy. Jeho pedagogická dráha 
s aprobací jazyk český – výtvarná výchova 

započala v pohraničí, poté v Černé Hoře 
a od roku 1964 v Brně. Do vzpomínek 
svých žáků se kromě letitého pedago-
gického působení zapsal i jako ředitel 
Základní školy Bosonožská ve Starém 
Lískovci. V nejnovější sérii obrazů na-
jdeme ukázky realistické tvorby, motivy 
města, venkova, zátiší či kytice. Abstrakt-
ní tvorba zaujme rozsahem představi-
vosti i pestrým barevným provedením. 
Miloš Weidenhöfer vystavoval své práce 

na více než třiceti samostatných výsta-
vách v našem regionu, jsou také součástí 
několika soukromých domácích i zahra-
ničních sbírek. Není bez zajímavosti, že 
v knihovně najdeme i jeho naučné knihy 
pod názvem Boje v Atlantiku a Kronika 
bitvy o Británii, které jsou výsledkem 
dlouholetého zájmu o historii. Výstava 
bude otevřena od pondělí 1. listopadu 
a potrvá do konce měsíce.

Iveta Kubová, vedoucí pobočky KJM

MILOŠ WEIDENHÖFER – OBRAZY

KNIHOVNA 
JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
POBOČKA BRNO-ŽABOVŘESKY

Mozolky 52 
Brno-Žabovřesky 
tel.: 549 259 853

www.kjm.cz

Jako každý rok nabízíme už sedmnáct let 
možnost setkávání maminek s dětmi od 
šesti týdnů v kurzu CVIČENÍ S KOJENCI. 
Jde o ucelený cyklus osmi lekcí, ve kte-
rých si novopečené mámy nejen zacvičí, 
ale hlavně se dozví informace, týkající 
se vývoje jejich děťátka, získají jistotu 
v tom, jak ho správně chovat, nosit, bu-
dou zodpovězeny jejich otázky ohledně 
kojení a zavádění příkrmů, psychomoto-
rického vývoje, naučí se miminko masí-
rovat a nezřídka také naváží nová přá-
telství. Tyto nově vzniklé skupiny často 
pokračují v našich kroužcích ještě něko-
lik let.
Než se dítě narodí, mohou se maminky 
poprvé setkat v předporodním kurzu ČE-
KÁME MIMINKO. Ten pořádáme 3x roč-
ně pro sedm párů nastávajících rodičů. 

Nechybí v něm velmi praktická část ma-
nipulace s miminkem, nácvik oblékání, 
koupání, správného nošení, pokládání 
a zvedání. Příjemným zpestřením je pro-
tažení a relax při těhotenské józe a se-
tkání s aromaterapeutkou, která s ženami 
vyrobí balzám pro miminko a koupelový 
olej nebo inhalační tyčinku pro mámu. 
Na přípravu k porodu navazuje příprava 
ke kojení, kterou nepodceňujeme, proto-
že víme, že kojení je sice přirozené, ale 
ne automatické. Podle zpětné vazby no-
vopečených rodičů víme, že nabyli jisto-
ty, klidu a byli připraveni.
Více informací o kurzech a jejich termí-
nech: www.lata.luzanky.cz/Kurzy

Za Latu Olga Fojtíková

LATA 
ŽABOVŘESKY

Plovdivská 8, 616 00 Brno
e-mail: lata@luzanky.cz

tel.: 549 216 949, 602 751 385 
lata.luzanky.cz

Akce se koná za podpory
Statutárního města Brna
městské části Brno - Žabovřesky

Lužánky - středisko volného času, pracoviště LATA
vás zvou na

na motivy Pohádek tisíce a jedné noci

neděle 7. 11. 2021
16:30 - 19:00 hodin  WILSONŮV LES

Podvečerní putování s lampióny pro děti a dospělé.
 Čeká na vás několik stanovišť s úkoly pro děti 2 - 8 let. 

Můžete přijít kdykoliv mezi 16:30  - 19 hodin, cesta s úkoly trvá asi hodinu.

CENA: 60 Kč/dítě od 2 let
dospělí vstupné dobrovoné

Předprodej vstupenek od 18.10. 2021
pracoviště Lata, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky, tel. 549 216 949,  602 751 385

nebo přímo na místě.

Akce se koná za podpory
Statutárního města Brna
městské části Brno - Žabovřesky

Lužánky - středisko volného času, pracoviště LATA
vás zvou na

na motivy Pohádek tisíce a jedné noci

neděle 7. 11. 2021
16:30 - 19:00 hodin  WILSONŮV LES

Podvečerní putování s lampióny pro děti a dospělé.
 Čeká na vás několik stanovišť s úkoly pro děti 2 - 8 let. 

Můžete přijít kdykoliv mezi 16:30  - 19 hodin, cesta s úkoly trvá asi hodinu.

CENA: 60 Kč/dítě od 2 let
dospělí vstupné dobrovoné

Předprodej vstupenek od 18.10. 2021
pracoviště Lata, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky, tel. 549 216 949,  602 751 385

nebo přímo na místě.



ROZHOVOR

14 I ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2021

5. LISTOPADU 19:00 hodin 
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ – divadelní komedie
6. LISTOPADU 18:30 hodin 
OD BAROKA PO GERSHWINA 2 – saxofonový koncert
7. LISTOPADU 16:30 hodin 
SVĚTÝLKA V ŽABOVŘESKÁCH
11. LISTOPADU 19:00 hodin 
SVATBA BEZ OBŘADU – divadelní komedie
13. LISTOPADU 19:00 hodin 
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – hořká komedie 
14. LISTOPADU 19:00 hodin 
LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI – Andělé v mém srdci
19. LISTOPADU 19:00 hodin 
RETRO JE SUPER! – Česko-slovenská diskotéka, Elán revival
21. LISTOPADU 17:00 hodin 
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO – koncert s přípitkem
24. LISTOPADU 19:00 hodin 
THE BACKWARDS – The Beatles Revival Band
28. LISTOPADU 19:00 hodin 
HRDINOVÉ – divadelní komedie
04. LISTOPADU 16:30 hodin 
PŘEDMIKULÁŠSKÝ KARNEVAL

1. LISTOPADU 
ZATMĚNÍ SLUNCE VE SKALISTÝCH HORÁCH 
přednáška VKPB • Ing. Zuzana Druckmüllerová
8. LISTOPADU 
PODKARPATSKÁ RUS 
přednáška VKPB • Zuzana Bucholcerová
9. LISTOPADU 
DUBAJ – ZÁZRAK V POUŠTI Martin Loew 
10. LISTOPADU
VŠE O KANÁRSKÝCH OSTROVECH Dušan Procházka  
15. LISTOPADU 
MAURICIUS I. část • přednáška VKPB • Ing. Jaromír Novák
22. LISTOPADU 
MAURICIUS II. část • přednáška VKPB • Ing. Jaromír Novák
24. LISTOPADU 
MADEIRA A PORTO SANTO Dušan Procházka 
29. LISTOPADU 
PATAGONIE • přednáška VKPB • Andrej Lúč

Makovského nám. 3, Brno-Žabovřesky
www.kdrubin.cz 

Facebook Rubín Žabiny

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM 

RUBÍN
KULTURA PŘEDNÁŠKY

V listopadu budeme promítat například filmy Prvok, Šampón, Tečka a Karel • Karel • Nikdy neodvracej zrak • Zátopek • Mimi šéf: 
Rodinný podnik • Addamsova rodina 2 • Deníček moderního fotra • Přání Ježíškovi • Zbožňovaný • Groodsovi: Nový věk • Myši patří 
do nebe • Kurz manželské touhy • Hlas lásky • Vánoční příběh • O čertovi a jiné vánoční pohádky • Encanto a mnoho dalších

KOMPLETNÍ PROGRAM NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.KINOLUCERNA.INFO

Facebook: kino Lucerna Brno 
Instagram: @kinolucernaKINO LUCERNA



CHCETE KOUPIT, STAVĚT NEBO REALIZOVAT PROJEKT?
STAVTE SE K NÁM NEBO NA BRPGROUP.CZ

ŠMEJKALOVA 86, BRNO | INFO@BRPGROUP.CZ | +420 731 169 999

V ŽABINÁCH STAVĚLI UŽ NAŠI OTCOVÉ.

A MY POKRAČUJEME, TADY JSME DOMA.

ZREVITALIZOVANÁ 30. LÉTA, BRNO ŽABOVŘESKY

Realizace 2021Kvalitní standardy4 bytové jednotky 5 parkovacích stání 

VILA BENA

Prodej  
zahájen
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Připraven na vše, co vám zítřek přinese

Udržet rodinu v hladkém běhu vyžaduje energii, čas i prostor. A s tím vším vám pomůže nový Caddy s posuvnými dveřmi, místem 
až pro sedm cestujících a se zavazadlovým prostorem až 760 l. Přiváží s sebou i bezklíčové otvírání dveří pro chvíle, kdy máte 
plné ruce, nejnovější infotainment s bezdrátovým Apple Car Play či hlasové ovládání.

Nového rodinného společníka teď získáte se zvýhodněním až 100 000 Kč, s financováním úročeným již od 0 %, zvýhodněním 
15 500 Kč na servisní balíček1 a s mnoha dalšími benefity. Neváhejte a pro více detailů kontaktujte svého prodejce Volkswagen 
Užitkové vozy.

Na obrázku je model s výbavou na přání. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Caddy: 4,5–6,0 l / 100 km, 119–136 g / km. 
Některé uvedené prvky mohou být součástí výbavy na přání.

1 Zvýhodnění servisních balíčků Service 5 let.
2 Záruka 2 + 2 roky s limitem 200 000 km zdarma.

Rodina je pěkná jízda
Nový Caddy

Zvýhodnění až 

100 000 Kč

Úrok úvěru již od

0 % ročně

Servis se zvýhodněním1 až 

15 500 Kč

Záruka 2 + 2 roky2

ZDARMA

Autorizovaný prodejce Volkswagen

ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111 
www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz


