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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
jeötÏ si nÏkte¯Ì vzpomÌn·te na pat·lie, kterÈ jsme spoleËnÏ zaûÌvali p¯i ˙klidu ve¯ejn˝ch ploch a prostranstvÌ, ˙prav ve¯ejnÈ zelenÏ ñ tr·vnÌk˘, ke¯˘, strom˘ ñ a p¯edevöÌm se n·s vöech nep¯ÌjemnÏ dot˝kal nedostateËn˝ (p¯ÌpadnÏ pokud nÏjak˝) zimnÌ
˙klid komunikacÌ spoËÌvajÌcÌ v odhrnutÌ snÏhu, posypu komunikace a opakov·nÌ
tÏchto dÏj˘ v souladu s poËasÌm. S dodavatelem ˙klidov˝ch sluûeb nebylo ˙plnÏ jednoduchÈ se rozejÌt. Po jist˝ch Ñjedn·nÌchì se to povedlo a rada naöÌ mÏstskÈ Ë·sti
mne mohla povÏ¯it vyps·nÌm v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na novÈho dodavatele letnÌ a zimnÌ
˙drûby vinohradsk˝ch ulic a zelenÏ. ÿÌzenÌ bylo vyps·no, z·konem danÈ termÌny
ubÏhly a v ned·vno uplynul˝ch dnech zasedla nÏkolikr·t v˝bÏrov· komise, aby vybrala podle stanoven˝ch kritÈriÌ nejvhodnÏjöÌho uchazeËe. Komise tak skuteËnÏ
na svÈm poslednÌm zased·nÌ v pondÏlÌ 18. listopadu uËinila a radÏ mÏstskÈ Ë·sti
doporuËila firmu, kter· se jÌ jevÌ jako nejvhodnÏjöÌ. Po rozhodnutÌ rady zb˝v· jeötÏ
poËkat na uplynutÌ z·konnÈho termÌnu urËenÈho pro p¯ÌpadnÈ odvol·nÌ nÏkterÈho
z ˙ËastnÌk˘ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ. Velmi vÏ¯Ìm, ûe vybranÈ novÈ firmÏ se pr·ce bude
v lÈtÏ i v zimnÌm obdobÌ da¯it ke spokojenosti n·s vöech, ûe Vinohrady budou jeötÏ
hezËÌ ËistöÌ a p¯ÌjemnÏjöÌ k bydlenÌ.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, sousedÈ, po roce se opÏt nach·zÌme v Ëase p¯edv·noËnÌm,
v Ëase adventnÌm, tedy v dobÏ plnÈ nadÏjÌ obsaûen˝ch podle k¯esùanskÈho vidÏnÌ
v p¯Ìchodu a n·vratu Spasitele. Slovo advent vych·zÌ z latinskÈ podoby substantiva
(podstatnÈho jmÈna) adventus (Ì,m) a znaËÌ pr·vÏ p¯Ìchod. Cel· p¯edv·noËnÌ adventnÌ doba mnohÈ z n·s vÌce p¯ikl·nÌ k usebr·nÌ, k p¯emÌt·nÌ, k t¯ÌdÏnÌ myölenek,
k bilancov·nÌ z·krut˘ a toku ûivota nebo ke vzpomÌn·nÌ. Ke vzpomÌn·nÌ na naöe jiû
neûijÌcÌ, p¯Ìliö vzd·lenÈ a p¯itom s n·mi st·le kr·ËejÌcÌ blÌzkÈ, na ud·losti, kterÈ n·s
nebo je v˝znamnÏ Ëi jen zd·nlivÏ nepodstatnÏ poznamenaly. Na tÏûkosti ale tÈû radostnÈ chvÌle, kterÈ p¯inesl ûivot s nimi. I j· si v tÏchto tich˝ch adventnÌch chvilk·ch
vybavuji ñ a vÌce neû kdy jindy ñ oba moje rodiËe. Nejsem v˝jimkou, rodiËe, p¯ÌbuznÌ,
p¯·telÈ jsou tÈmatem p¯emÌt·nÌ v mysli vÏtöiny z n·s. Ned·vno se mi dostal do rukou
snÌmek û·k˘ stojÌcÌch na ökolnÌm dvo¯e. Po¯Ìzen byl jiû v roce 1961. Jsem na nÏm
i j·, tehdy öestilet˝, a pr·vÏ ök·dlÌcÌ spoluû·ka Miloöe KotouËka. Jedinou dospÏlou
bytostÌ na ûloutnoucÌ fotografii zachycujÌcÌ skupinu asi t¯iceti û·Ëk˘ je ñ nad m˝m
alotriem ñ v·ûnÏ se tv·¯ÌcÌ panÌ uËitelka. A n·hle, v okamûiku, jaksi samo sebou, se
mi vybavila ona panÌ uËitelka, kter· st·la na poË·tku mÈho vzdÏl·v·nÌ v prvnÌ t¯ÌdÏ.
Vybavil jsem si ji zcela z¯etelnÏ. Byla to drobn·, tiööÌ, tehdy jiû staröÌ Ëi st·rnoucÌ,
öedovlas· panÌ (asi mÈho vÏku dnes). Jmenovala se Pivodov· a n·s dÏti dok·zala
p¯irozenÏ zaujmout pro v˝uku sv˝m klidn˝m a srozumiteln˝m v˝kladem ñ a takÈ
(pokraËov·nÌ na str. 2)

Z oblohy tiše padá sníh,
k večeři usednem zakrátko,
děti už pozorně hledají
na stěně zlaté prasátko.
Nadešel opět Štědrý den,
my u prostřeného stolu
šťastni jsme, že zas po roce
všichni se scházíme spolu.
Všichni pak u stromku stojíme
v tichounkém rozjímání,
a náhle je půlnoc za dveřmi,
to nechce se věřit ani.
Venku však z mnoha kostelů
už slyšet jsou vánoční zvony,
a varhaník pečlivě vybírá
pro půlnoční ty správné tóny...
13. 10. 2013, ZdenÏk H. KuËera

Za básníkem
Zdeňkem Kučerou
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, i smutn· sdÏlenÌ majÌ
ve VinohradskÈm informu, bohuûel, svÈ mÌsto.
V pondÏlÌ 4. listopadu odeöel od n·s navûdy pan
ZdenÏk KuËera, vinohradsk˝ b·snÌk. Odeöel navûdy a tiöe, po öpiËk·ch, tak jak b·snÌci odch·zejÌ.
A z˘stalo po nÏm pr·zdnÈ mÌsto a rozdÏlan· pr·ce,
kterou jiû nikdo nedokonËÌ. Jako tÏûce nemocn˝
ËlovÏk nesl si ZdenÏk KuËera stateËnÏ tÏûk˝ ûivotnÌ
˙dÏl. Byl Ëinn˝, nezastupitelnÏ Ëinn˝, ve sdruûenÌ
vinohradsk˝ch a lÌöeÚsk˝ch tÏlesnÏ postiûen˝ch
spoluobËan˘. MnozÌ jste jej nepochybnÏ znali jako
usmÏvavÈho a vûdy elegantnÏ vyhlÌûejÌcÌho muûe.
SvÏt, kter˝ mu byl inspiracÌ v plnÈ svÈ barevnosti,
vnÌmal b·snÌk ZdenÏk KuËera z invalidnÌho vozÌku.
Snad o to citlivÏji a vnÌmavÏji sobÏ i n·m ostatnÌm
pod·val poznatky a v˝povÏdi o onom pestrÈm svÏtÏ
v ¯eËi b·snickÈ, v ¯eËi v·zanÈ, ve veröÌch. Znal jsem
ZdeÚka KuËeru velmi dob¯e, i jeho milou panÌ,
kter· opustila pozemskÈ bytÌ jiû p¯ed Ëasem. Velmi
jsem byl poctÏn vûdy, kdyû jsem se mohl ˙Ëastnit
ve¯ejnÈho p¯edËÌt·nÌ jeho verö˘ Ëi uv·dÏnÌ v ûivot
ËerstvÏ dopsan˝ch b·snick˝ch sbÌrek. V jeho veröÌch se zraËÌ bytostn˝ z·jem o p¯Ìrodu a dÏnÌ v nÌ,
odr·ûÌ se v nich jeho l·skypln˝ vztah k manûelce
a hum·nnÌ vidÏnÌ lidskÈ pospolitosti. DomnÌv·m se,
ûe b·snÌk KuËera nemÏl, nemohl mÌt nep¯·tel. VlÌdnost jeho projevu v b·snÌch se kryla i s vlÌdnostÌ
a vst¯ÌcnostÌ v jeho osobnÌm ûivotÏ. A takÈ miloval
Vinohrady, zdejöÌ lidi, nebe nad nimi. Vinohrad˘m
vÏnoval nÏkolik b·snÌ a do budoucna, aËkoliv jiû
velmi nemocen, hodlal blÌûeji nahlÈdnout na naöi
obec okem poety. Bavili jsme se o tom letos v lÈtÏ.
To jsem netuöil, ûe se vidÌme naposledy. Na rekondiËnÌm pobytu v HodonÌnÏ u Kunöt·tu, kam tÏlesnÏ
hendikepovanÌ vinohradötÌ obyvatelÈ v lÈtÏ kaûdoroËnÏ jezdÌ, jsem jej letos jiû nezastihnul. Minuli
jsme se o p˘l dne. V ûivotÏ jsme se vöak, zaplaùp·nb˘h, neminuli. Pan ZdenÏk KuËera mi dal, jakoû
i mnoha dalöÌm lidem, n·ruËe radosti z jeho tvorby
i ze sebe samotnÈho. Budete n·m chybÏt, b·snÌku
ZdeÚku KuËero. Budete n·m chybÏt, ËlovÏËe.
Ji¯Ì »ejka

SrdeËnÏ v·s zveme na besedu obËan˘
Vinohrad se starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 16. 12.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
(dokonËenÌ ze str. 1)

trpÏlivostÌ, jakousi mate¯skou vlÌdnostÌ a shovÌvavostÌ. Asi n·s ñ svÈ û·ky ñ mÏla r·da. Do
ökoly jsem dÌky tÈto panÌ uËitelce chodil r·d.
A dÌky nÌ jsem se stal gramotn˝m ËlovÏkem, kter˝ pak mohl pokraËovat a postupovat v dalöÌm
studiu a plnit svÈ p¯edstavy a touhy. Ona tak
n·leû la a n·leûÌ k tÏm nÏkolika d˘leûit˝m osobnostem, kterÈ nejpodstatnÏji ovlivnily m˘j ûivot. Kaûd˝ m·me ve svÈm ûivotÏ takovou panÌ
uËitelku Pivodovou. V Ëase v·noËnÌm je moûnÈ
pr·vÏ i tÏmto lidem vyhradit kratiËkou chvilku
a drobn˝ prostor v naöÌ mysli. A vzpomÌnkou
na nÏ jim podÏkovat.
V·ûenÌ vinohradötÌ sousedÈ, advent je dobou tichÈho usebr·nÌ, je vöak takÈ v modernÏjöÌm pojetÌ i obdobÌm n·kup˘ a Ñsh·nÏnÌì (nÏkdy aû horeËnÈho) vöeho nutnÈho a pot¯ebnÈho
ñ p¯edevöÌm pak d·rk˘ pod v·noËnÌ ötÏdroveËernÌ strom. I tuto pozemötÏjöÌ, svÏtötÏjöÌ Ëinnost v·noËnÌ ovöem prov·dÌme z l·sky k naöim
blÌzk˝m. Ono velkÈ, p¯evelikÈ ˙silÌ zajistit rodinÏ klidnÈ a p¯ÌjemnÈ v·noËnÌ sv·tky, vych·zÌ
p¯edevöÌm od naöich maminek, babiËek, manûelek... MajÌ s p¯Ìpravami kaûdoroËnÏ mnoho
starostÌ a pr·ce. BuÔme jim za to vdÏËnÌ a p¯ehlÈdnÏme obËas nÏjakou tu nervÛznÏjöÌ chvilku. P¯eji V·m vöem, v·ûenÌ vinohradötÌ sousedÈ, aby Vaöe V·noce probÏhly klidnÏ a ve vlÌdnÈ tichosti, abyste se seöli se sv˝mi blÌzk˝mi
u ötÏdroveËernÌho stolu, aby Vaöe d·rky p¯inesly radost a Vy, abyste k velkÈ radosti byli tÈû
z l·sky obdarov·ni. P¯eji V·m vöem i Vaöim
blÌzk˝m utÏöenÈ v·noËnÌ sv·tky.
Ji¯Ì »ejka,
starosta

Informace pro občany
sběrový den 30. 11. 2013
UpozorÚujeme obËany, ûe se nad r·mec p˘vodnÌho pl·nu poda¯ilo zajistit jeötÏ jeden sbÏrov˝ den, a to na sobotu 30. 11. 2013.
VelkokapacitnÌ kontejner bude p¯istaven v lokalitÏ P·lavskÈ n·mÏstÌ (toËna MHD). ObËanÈ zde
majÌ moûnost umÌstit objemn˝ odpad z dom·cnosti,
provoznÌ doba je od 8.00 do 12.00 hod.
é·d·me obËany, aby vyuûili tÈto moûnosti
a neodkl·dali objemn˝ odpad vedle kontejnerov˝ch st·nÌ.

Svoz komunálního odpadu
o vánočních svátcích
Svoz komun·lnÌho odpadu v BrnÏ bude o v·noËnÌch sv·tcÌch probÌhat jako ve vöednÌ dny podle
bÏûnÈho harmonogramu svozu.
Pouze svoz odpadu ze st¯edy 1. ledna 2014 se
p¯esouv· na Ëtvrtek 2. ledna 2014 a svozov˝ harmonogram tohoto t˝dne se tak o jeden den posune.
V¡NO»NÕ STROMKY roz¯eûte a uloûte
k popelnicÌm. Takto upravenÈ v·m je r·di odvezeme.
Cel˝ rok se star·me o vaöe komun·lnÌ odpady.
DÏkujeme v·m za spolupr·ci a p¯ejeme vöem p¯ÌjemnÈ v·noËnÌ sv·tky a v novÈm roce mnoho osobnÌch i pracovnÌch ˙spÏch˘.
Vaöe SAKO Brno, a. s.

Ze 45. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady
konané 31. října 2013
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ RozpoËtov· opat¯enÌ Ë. 22, 23 a 24;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘, o byt ve 21 p¯Ìpadech;
ñ odebr·nÌ 5 bod˘ ûadateli o byt, kter˝mi mÏl v û·dosti o byt zohlednÏnu skuteËnost, ûe nem· byt.
D˘vodem pro odebr·nÌ bod˘ je zÌsk·nÌ bytu na
dobu urËitou;
ñ p¯idÏlenÌ 1 bodu ûadateli o byt za skuteËnost,
ûe je ûenat˝;
ñ ponech·nÌ ûadatele v po¯adÌ ûadatel˘ o byt;
ñ pron·jem nebyt. prostor ke komerËnÌm ˙Ëel˘m;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ z dluhu ve
2 p¯Ìpadech;
ñ zruöenÌ spl·tkovÈho kalend·¯e na ˙hradu nedoplatku za vy˙Ëtov·nÌ sluûeb za rok 2012;
ñ v˝povÏÔ n·jmu bytu ve 3 p¯Ìpadech z d˘vodu
hrubÈho poruöenÌ n·jemnÌ smlouvy spoËÌvajÌcÌ
v nehrazenÌ n·jemnÈho a ˙hrad za plnÏnÌ poskytovan· s uûÌv·nÌm bytu delöÌ neû 3 mÏsÌce;
ñ pod·nÌ ûaloby na vyklizenÌ bytu;
ñ poskytnutÌ dotace pro sport a voln˝ Ëas z rozpoËtu
mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady pro rok 2013;
ñ pron·jem tÏlocviËny na ökolnÌ rok 2013/2014
ve 2 p¯Ìpadech;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory
v objektu Velkopavlovick· 25, II. NP.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
bere na vÏdomÌ:
ñ provedenÈ technickoorganizaËnÌ opat¯enÌ.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady odvol·v·:
ñ Ëlena Komise kulturnÌ Rady mÏstskÈ Ë·sti BrnoVinohrady.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady jmenuje:
ñ novÈho Ëlena Komise kulturnÌ Rady mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ XIII. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady
ñ doporuËit Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit
bez p¯ipomÌnek n·vrh obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna, kterou se vyd·v·
Cenov· mapa stavebnÌch pozemk˘ statut·rnÌho
mÏsta Ë. 10;
ñ doporuËit Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit
pojmenov·nÌ prodlouûenÌ st·vajÌcÌ ulice RÈvov· v k. ˙. éidenice n·zvem RÈvov·;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna
ñ schv·lit bez p¯ipomÌnek p¯edloûen˝ n·vrh
obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky, kterou se mÏnÌ a doplÚuje obecnÏ z·vazn· vyhl·öka statut·rnÌho
mÏsta Brna Ë. 20/2011.

Studentská Konference pro udržitelný rozvoj
Ve SpoleËenskÈm s·le naöÌ Ëtvrti se ve st¯edu
13. 11. 2013 konala konference dvou vinohradsk˝ch ökol, a to Gymn·zia Globe a St¯ednÌ ökoly
KNIH. Prezentovala aktivity t¯ÌletÈho projektu,
ve kterÈm byli v˝znamnÏ finanËnÏ podpo¯enÌ z prost¯edk˘ EvropskÈho soci·lnÌho fondu û·ci zapojenÌ
do projektu. Partnerem projektu byla i M» BrnoVinohrady. Konference se z˙Ëastnili takÈ û·ci z EZä
»ejkovick·, Zä Eliöky P¯emyslovny, MoravskÈho
gymn·zia a OA Emila Holuba.
ProbÏhla soutÏû Vinohradsk˝ hrozen, û·ci
p¯edvedli nÏkolik prezentacÌ, ve kter˝ch dokumentovali studentskÈ projekty, nap¯. liter·rnÌ soutÏû
Ze öuplÌku fantazie nebo projekt Studentsk· obchodnÌ snÌdanÏ ñ pom·h· student˘m zÌskat pr·ci
po ukonËenÌ st¯ednÌ ökoly a seznamuje je se svÏtem
podnikatel˘, v angliËtinÏ prezentovali zkuöenosti
z dvan·ctidennÌho pobytu na MaltÏ. Hosty konference byli i pan ¯editel KVIC ñ Ing. Libor ätursa
a ¯editel EZä ñ pan Mgr. JaromÌr PospÌchal.

Odpoledne se studenti zapojili do workshop˘
po¯·dan˝ch v budovÏ ökoly, ve kter˝ch si mohli netradiËnÌ a z·bavnou formou prohloubit svÈ znalosti
z anglickÈho jazyka a medi·lnÌ tvorby.
Celou akci zaötÌtil pan starosta M» Brno-Vinohrady, PhDr. Ji¯Ì »ejka. Konference ukonËila projekt nesoucÌ n·zev Glob·lnÌ vzdÏl·v·nÌ pro udrûiteln˝ rozvoj v sÌti spolupracujÌcÌch ökol, obce a ekologickÈho sdruûenÌ, reg. Ë. CZ.1.07/1.1.00/14.0143.
PedagogovÈ a û·ci Gymn·zia Globe
a St¯ednÌ ökoly KNIH

„Sněhurka“ v novém kabátku
Mate¯sk· ökola SnÏhurka na Bo¯etickÈ 26 dostala o letoönÌch hlavnÌch pr·zdnin·ch ˙plnÏ nov˝
vzhled. Na zaË·tku byla û·dost o dotaci z EF a pak
dlouhÈ Ëek·nÌ na schv·lenÌ a p¯idÏlenÌ dotace. Povedlo se. I kdyû jsme musely do 15. 7. zajistit pr·zdninov˝ provoz a na p¯Ìpravu ke stavebnÌm pracÌm
jsme mÏly m·lo Ëasu, poda¯ilo se n·m ökolu zajistit
tak, aby mohli pracovnÌci stavebnÌch firem nastoupit. Ale proË vlastnÏ tento Ël·nek pÌöi? Cel· akce
byla provedena v pomÏrnÏ kr·tkÈm Ëase a ve velmi
dobrÈ kvalitÏ. A za to bych chtÏla podÏkovat vöem,
kte¯Ì se na rekonstrukci naöÌ ökoly podÌleli a p¯ispÏli
tak k v˝raznÈmu zkvalitnÏnÌ pobytu vöech naöich
dÏtÌ v mate¯skÈ ökole. Chci podÏkovat vöem zamÏstnanc˘m naöÌ ökoly za to, ûe se podÌleli na pracÌch
spojen˝ch s vyklÌzenÌm t¯Ìd a n·sledn˝m ˙klidem
p¯ed zah·jenÌm provozu po rekonstrukci. D·le pak
pracovnÌk˘m MÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, jmenovitÏ p. Mgr. Ji¯Ìmu Kar·skovi a p. MiroslavÏ JojovÈ, kte¯Ì byli po celou dobu ve spojenÌ s ¯editelkou
ökoly a v˝znamnÏ p¯ispÏli ke zd·rnÈmu pr˘bÏhu rekonstrukce, p. Ing. Jaroslavu KlÌmovi, kter˝ sledo■2■

val stavbu jako stavebnÌ dozor a p. RNDr. Bohumilu
PokornÈmu, ale i celÈmu zastupitelstvu, kterÈ reagovalo velmi operativnÏ v dobÏ v˝skytu problÈmu
na ökole a k jeho rychlÈmu ¯eöenÌ. V neposlednÌ ¯adÏ pak vedenÌ stavby (SKR Brno) zastoupenÈho
Ing. Palou a Ing. Appelem, Ing. Davidem a Ing. LiËmanem a vöem pracovnÌk˘m na stavbÏ, firmÏ Sulko,
kter· n·m dodala v˝plnÏ oken a dve¯Ì a p. Severovi,
kter˝ dodal vnit¯nÌ ochrannÈ kryty topenÌ. Vöechny
tyto firmy dod·valy svÈ produkty vËas a to tak, ûe
vöe na sebe navazovalo a pr·ce pokraËovala podle
stanovenÈho harmonogramu. Na z·vÏr bych chtÏla
podÏkovat vöem rodiË˘m, kte¯Ì se p¯i v˝skytu problÈmu a t˝dennÌho zpoûdÏnÌ n·stupu dÏtÌ do Mä zachovali velmi vst¯ÌcnÏ a zajistili si hlÌd·nÌ dÏtÌ jeötÏ
t˝den po skonËenÌ pr·zdnin, coû n·m velmi pomohlo k tomu, abychom dÏtem p¯ipravili p¯ÌjemnÈ a ËistÈ prost¯edÌ. Za toto zdrûenÌ nikdo nemohl, ale
vöichni byli velmi obÏtavÌ p¯i ¯eöenÌ problÈmu.
Za to v·m vöem pat¯Ì velikÈ podÏkov·nÌ.
Za cel˝ kolektiv Mate¯skÈ ökoly SnÏhurka,
Bo¯etick· 26, Brno, D. Lindovsk·, ¯editelka Mä

ZŠ Mutěnická v Bratislavě
»tvrtek 14. listopadu 2013 byl pro û·ky navötÏvujÌcÌ sportovnÌ a dramatick˝ krouûek na naöÌ ökole
ponÏkud v˝jimeËn˝. Z˙Ëastnili se p¯·telskÈho setk·nÌ s û·ky z bratislavskÈ Zä Podz·hradn·. V r·mci
projektu OP VK RovnÈ p¯Ìleûitosti pro vöechny,
reg. Ë. CZ.1.07/1.2.17/01.0019, tento projekt je
spolufinancov·n Evropsk˝m soci·lnÌm fondem
a st·tnÌm rozpoËtem »eskÈ republiky, probÏhlo
na z·kladnÌ ökole v BratislavÏ jiû v po¯adÌ t¯etÌ p¯·telskÈ sportovnÌ kl·nÌ ve florbalu (chlapci) a ve vybÌjenÈ (dÌvky). SportovnÌ v˝kony byly vyrovnanÈ.
Ve fin·le si prvnÌ mÌsto ve florbalu odvezli naöi û·ci
a prvnÌ mÌsto ve vybÌjenÈ zÌskaly û·kynÏ hostujÌcÌ

Lužánky – je to i váš příběh?

ökoly. BÏhem dopoledne, soubÏûnÏ se sportovnÌm
utk·nÌm, se Ñherciì z dramatickÈho krouûku p¯edvedli se sv˝m divadelnÌm p¯edstavenÌm Usnula
jsem. Obecenstvem jim byli û·ci 1. stupnÏ zdejöÌ
ökoly. Divadlo se velmi lÌbilo a herci byli odmÏnÏni
velk˝m potleskem. Po bohatÈm dopolednÌm programu n·sledoval obÏd a hezk· podzimnÌ proch·zka starou Bratislavou. PedagogovÈ i û·ci p¯·telskÈ
ökoly n·s velmi hezky p¯ijali a cel· n·vötÏva byla
moc fajn. P¯ÌjemnÏ unaveni, plni pÏkn˝ch z·ûitk˘
a vzpomÌnek jsme se ve veËernÌch hodin·ch vraceli
dom˘.
M. St¯elsk·

Adventní podvečer s českou hudbou a s vánočními koledami
Stalo se u n·s na Vinohradech tradicÌ, ûe pÈËÌ
naöeho kulturnÌho st¯ediska uv·dÌme dvakr·t do roka pÏveckÈ koncerty mlad˝ch adept˘ opernÌho
a koncertnÌho zpÏvu. Db·me vûdy na nov˝ program
a p¯edstavujeme tak ¯adu nadÏjn˝ch mlad˝ch umÏlc˘. Tak, jak plyne ne˙prosnÏ n·ö Ëas, tak z b˝val˝ch
student˘ a posluchaË˘ konzervato¯Ì a vysok˝ch ökol
jsou mladÌ umÏlci sbÌrajÌcÌ jiû ¯adu sv˝ch zkuöenostÌ doma i v zahraniËÌ. N·ö vinohradsk˝ SpoleËensk˝
s·l dal jiû mnohokr·t za dobu svÈ existence p¯Ìleûitost poznat naöim obËan˘m poctivÈ ˙silÌ o skuteËnou nekomerËnÌ kulturu.
P¯edv·noËnÌ Ëas vzbuzuje mnohÈ lyrickÈ aû nÏkdy sentiment·lnÌ emoce, ovöem vyv·ûenÈ zdravou
lidovou kulturou, pr·vÏ takovou, jakou p¯in·öÌ Ëesk· hudba. »eskÈ opery Smetanovy a Dvo¯·kovy
spolu s p·smem vybran˝ch Ëesk˝ch v·noËnÌch ko-

led budou n·plnÌ novÈho koncertu v nedÏli 8. prosince v 17 hodin (viz plak·tek na str. 7).
V kontextu ·riÌ ze Smetanovy HubiËky, Dvou
vdov a z Dvo¯·kova JakobÌna a Rusalky vzpomeneme vzhledem k cÌrkevnÌmu sv·tku Matky BoûÌ proslul˝m Ave Maria ze 17. a 19. stoletÌ. V p·smu Ëesk˝ch koled m˘ûete zpÌvat s n·mi. Koncert zakonËÌme ukolÈbavkou p¯i svÌËk·ch mylnÏ p¯ipisovanou
Mozartovi: JeûÌöku maliËk˝, spi! Tich· noc... nechù
v mÌru zakonËÌ poetick˝ veËer.
Nechù n·m p¯ipomene, ûe nikoliv honba za v·noËnÌm bohatstvÌm d·rk˘, ale sÌla a kr·sa ducha tu
prost¯ednictvÌm hudby a zpÏvu jsou, aby n·m daly
proûÌt onen poetick˝ v·noËnÌ Ëas.
Koncertem v·s provedou sopranistky magistry
Marta Reichelov· a Lenka Cafourkov· œuricov·.
M·te naöe srdeËnÈ pozv·nÌ.
Miloö Schnierer

Liga vozíčkářů zve: přijďte si užít informace i Advent
Brno ñ Liga vozÌËk·¯˘ v novÈm. NovÈ prostory i novÈ p¯Ìleûitosti a opora v ¯eöenÌ problÈm˘ lidem se zdravotnÌm znev˝hodnÏnÌm. P¯ijÔte se p¯esvÏdËit, ûe Liga vozÌËk·¯˘ m· co nabÌdnout nejen
tÏm, kte¯Ì sedÌ na vozÌku. V ˙ter˝ 3. prosince 2013
se v novÏ zrekonstruovanÈ budovÏ na BzeneckÈ 23
(Brno-Vinohrady) otev¯ou dve¯e lidem s tÏlesn˝m
postiûenÌm, s lehk˝m ment·lnÌm hendikepem,
s jejich kombinacÌ Ëi s chronick˝m onemocnÏnÌm. KromÏ p¯edstavenÌ aktivit Ëek· na n·vötÏvnÌky
prezentace v˝robk˘ klient˘ Centra dennÌch sluûeb,
r˘znÈ soutÏûe, p¯edn·öky i hudebnÌ d·rek, to vöe
v p¯edv·noËnÌ atmosfÈ¯e.
3. prosinec je vyhl·öen˝ jako Mezin·rodnÌ den
lidÌ se zdravotnÌm postiûenÌm. Nejen proto Liga
vozÌËk·¯˘ v tento den otevÌr· od 13.00 do 18.00 svÈ
dve¯e. PracovnÌci tÈto brnÏnskÈ neziskovÈ organizace, kter· pom·h· lidem s hendikepem na cestÏ
k samostatnosti, chtÏjÌ p¯edstavit svÈ sluûby, ale
i novÏ zrekonstruovanÈ prostory. ÑLÈpe ¯eöenÈ a zateplenÈ mÌstnosti n·m pom˘ûou v kvalitnÌ pr·ci
a p¯edevöÌm uspo¯Ì mnoho prost¯edk˘, kterÈ by jinak doslova vyletÏly star˝mi okny v podobÏ tepelnÈ
energie. ⁄spory budeme pot¯ebovat, protoûe pl·nujeme na rok 2014 ¯adu novinek a p¯ekvapenÌ, o kter˝ch se n·vötÏvnÌci Dne otev¯en˝ch dve¯Ì dozvÏdÌ.
»ek· n·s nap¯Ìklad viditelnÏjöÌ a intenzivnÏjöÌ propagace BezbariÈrovÈho divadla Barka ve velkÈ
kampani,ì uvedla Aneta Vidurov· z Ligy vozÌËk·¯˘.
Program bude p¯ipraven˝ i pro bÏûnou ve¯ejnost. Z·jemci si m˘ûou zkusit jÌzdu na vozÌku, p¯esed·nÌ z vozÌku na toaletu, setkajÌ se s hendikepovan˝mi nebo se podÌvajÌ na projekce film˘, kterÈ Liga
nat·Ëela, i na dokument o sexualitÏ hendikepovan˝ch. Z·jemci o sluûby Ligy vozÌËk·¯˘ se m˘ûou
s nabÌdkou sezn·mit interaktivnÌ formou. ÑKolegynÏ ze Soci·lnÌ rehabilitace si nap¯Ìklad p¯ipravily
deskovou hru, kter· provede ËlovÏka ˙skalÌmi ûivota s postiûenÌm a hravÏ mu vysvÏtlÌ, s ËÌm mu m˘ûe
pomoct pr·vÏ tato komplexnÌ sluûba soci·lnÌ rehabilitace,ì dodala Vidurov·.

KromÏ toho si n·vötÏvnÌci m˘ûou vychutnat
p¯edv·noËnÌ atmosfÈru, hudebnÌ i voÚavÈ d·rky, odbornÈ p¯edn·öky atd.
KompletnÌ program najdete na webov˝ch
str·nk·ch organizace www.ligavozic.cz.
Mgr. Aneta Vidurov·
vedoucÌ programu Prezentace a osvÏta
öÈfredaktorka Ëasopisu VozÌËk·¯
Liga vozÌËk·¯˘
Bzeneck· 23, 628 00 Brno
tel.: +420 537 021 483
mobil: +420 725 022 259
aneta.vidurova@ligavozic.cz
www.ligavozic.cz
Podat spadlÈ klÌËe? Otev¯Ìt dve¯e? SvlÈknout
ponoûky? Podpo¯te v˝cvik naöich superhrdin˘ ñ
asistenËnÌch ps˘ pro osoby se zdravotnÌm postiûenÌm. Poölete d·rcovskou SMS ve tvaru DMS
PESASISTENT na telefonnÌ ËÌslo 87 777. Cena jednÈ DMS je 30 KË, asistenËnÌ psi obdrûÌ 27 korun.
DÏkujeme.

O Lize vozÌËk·¯˘
BrnÏnsk· neziskov· organizace Liga vozÌËk·¯˘
se uû vÌc jak 23 let snaûÌ o to, aby lidÈ se zdravotnÌm
postiûenÌm mohli ûÌt samostatnÏ, podle sv˝ch p¯edstav. Naöe aktivity jsou stejnÏ tak pestrÈ, jako m˘ûe
b˝t ûivot naöich klient˘.
Poskytujeme osobnÌ asistenci, pom·h·me najÌt
odpovÌdajÌcÌ zamÏstn·nÌ nebo se vyznat v legislativÏ. P˘jËujeme kompenzaËnÌ pom˘cky, vyd·v·me Ëasopis, kaûd˝ den otvÌr·me Centrum dennÌch
sluûeb. Organizujeme vzdÏl·vacÌ kurzy nebo poskytujeme poradenstvÌ v odstraÚov·nÌ architektonick˝ch bariÈr. ⁄spÏch majÌ i naöi asistenËnÌ psi,
p¯edstavenÌ v BezbariÈrovÈm divadle Barka, propagaËnÌ Ëi klubovÈ aktivity. Najdete n·s v sedmi
mÏstech JihomoravskÈho kraje a ve t¯ech mÏstech
Kraje VysoËina.
■3■

ÑM˘j tatÌnek tu byl za prvnÌ republiky n·jemcem restaurantu a tam v tÏch mal˝ch klenut˝ch
ok˝nk·ch jsme mÏli dÏtsk˝ pokoj.ì ÑNastoupila
jsem sem jako devaten·ctilet· a vlastnÏ mnÏ nikdo
tehdy ne¯ekl, jak ta moje pr·ce m· vypadat.ì...
Kolik takov˝ch p¯ÌbÏh˘, spojen˝ch s tou budovou uprost¯ed parku Luû·nky jsem za Ëtvrt stoletÌ, co
tu p˘sobÌm, vyslechl! A s·m jeden z nich ñ nebo spÌö
desÌtky drobn˝ch ñ proûil. A kolik jin˝ch p¯ÌbÏ- h˘ se
tu za jiû skoro öedes·t pÏt let stalo? Zvl·öù kdyû ty
Ñluû·neckÈì p¯ÌbÏhy se uû lÈta neodehr·vajÌ jenom
zde v parku, ale na dalöÌch jeden·cti luû·neck˝ch
pracoviötÌch, stovk·ch v˝prav, t·bor˘ a soust¯edÏnÌ.
St¯edisko volnÈho Ëasu v brnÏnsk˝ch Luû·nk·ch zah·jilo p¯ed p·r dny ZahradnÌ slavnostÌ svoji
jiû pÏtaöedes·tou sezonu. Ve vÌce neû öesti stovk·ch
krouûk˘ a na mnoha mÌstech republiky Ëi ve svÏtÏ
p¯i r˘zn˝ch akcÌch proûijÌ spolu s Luû·nkami dneönÌ dÏti i mladÌ lidÈ svÈ novÈ p¯ÌbÏhy. Bez ohledu
na v˝kyvy poËasÌ Ëi politickÈ situace. Budou kr·snÏ
vonÏt dobrodruûstvÌm, p¯·telstvÌm i p¯ekon·v·nÌm
sebe sama. A novotou.
N·s teÔ ale zajÌm· v·ö p¯ÌbÏh. M·te-li kus ûivota spojen s Luû·nkami, m·te-li na co vzpomenout
a m·te-li chuù se o svoji vzpomÌnku, p¯ÌbÏh Ëi fotografii podÏlit, dejte n·m o sobÏ vÏdÏt. Je vcelku jedno, zda je ten v·ö p¯ÌbÏh uû vousat˝ anebo pomÏrnÏ
Ëerstv˝. To na jeho kr·se Ëi zajÌmavosti neubere.
Poölete n·m jej na adresu mikin@luzanky.cz Ëi
Luû·nky, Lidick· 50, 658 12 Brno. Nebo se s nÌm
stavte na recepci, p¯edejte jej tomu, kdo pro v·s
St¯edisko volnÈho Ëasu Luû·nky p¯edstavuje, aù mi
jej doruËÌ. NezapomeÚte zanechat kontakt na sebe
a tÏöte se. NevÌme, kolik takov˝ch p¯ÌbÏh˘, kolik
luû·neck˝ch historek, kolik ûivot˘ s Luû·nkami
spojen˝ch objevÌme. Ale z·vÏreËnÈ setk·nÌ Ëi nÏco
podobnÈho z toho na konci tÈ letoönÌ 65. sezony
jistÏ vznikne. Moc se na v·ö luû·neck˝ p¯ÌbÏh
Milan Appel, ¯editel Luû·nek
tÏöÌme!
VinohradskÈ pracoviötÏ Louka je jiû 7 let souË·stÌ SV» Luû·nky. Pokud i vy m·te sv˘j p¯ÌbÏh
spojen˝ s Luû·nkami, nev·hejte a podÏlte se s n·mi
o nÏj.
V r·mci oslav 65. v˝roËÌ SV» Luû·nky pracoviötÏ Louka po¯·d· akci KouzelnÈ Vinohrady. TradiËnÏ se uskuteËnÌ na Den dÏtÌ, 1. 6. 2014 v lesoparku Ak·tky. Tentokr·t se m˘ûete tÏöit na svÏt pir·t˘.
Lucie H·jkov·, vedoucÌ pracoviötÏ Louka

Strážníci poradí spotřebitelům
Obchody plnÈ lidÌ, nervozita person·lu, niûöÌ
obez¯etnost z·kaznÌk˘. »Ìm mohou obchodnÌci
spot¯ebitele zaskoËit a co je dobrÈ naopak vÏdÏt
jeötÏ p¯ed n·kupy, a to nejen v Ëase p¯edv·noËnÌm?
Pr·vÏ na aktu·lnÏ tolik diskutovanou problematiku spot¯ebitelskÈho chov·nÌ zamÏ¯ilo od listopadu svoji pozornost PoradenskÈ centrum MÏstskÈ
policie Brno. P¯ÌchozÌ mohou od str·ûnÌk˘ Odboru
prevence zÌskat ¯adu informacÌ k reklamacÌm, v˝mÏn·m d·rk˘ i dalöÌm pr·v˘m z·kaznÌk˘. Aû do
konce ˙nora 2014 budou k dispozici takÈ uûiteËnÈ
kontakty na obËansk· sdruûenÌ, poradny a upozornÏnÌ na n·kupnÌ rizika, ale i nejr˘znÏjöÌ broûury.
Velk˝m l·kadlem budou chystanÈ p¯edn·öky
Gerty MazalovÈ, p¯edsedkynÏ SdruûenÌ obrany
spot¯ebitel˘. Ta nejbliûöÌ se uskuteËnÌ v ˙ter˝ 3. 12.
v zasedacÌ mÌstnosti MP Brno v K¯enovÈ ulici Ë. 4
a nese n·zev V·noËnÌ n·kupy a jejich rizika. Po NovÈm roce (9. 1.) p¯ijde pro zmÏnu ¯eË na Slevy, pov·noËnÌ slevy a jejich rizika. ObÏ p¯edn·öky jsou
zdarma a zaËÌnajÌ v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
MP Brno v K¯enovÈ ulici Ë. 4. Je pot¯eba se na nÏ
p¯ihl·sit p¯edem na http://www.mpb.cz/
pro-verejnost/poradenske-centrum-mp-brno/.
Po p¯edn·ök·ch budou pro n·vötÏvnÌky p¯ipraveny kr·tkÈ testy na probranÈ tÈma. T¯i vylosovanÌ,
kte¯Ì svÈ odpovÏdi vhodÌ do losovacÌho boxu, obdrûÌ drobn˝ d·rek.
Pavel äoba, MP Brno

Upozornění Brněnských
vodáren a kanalizací, a. s.
na nekalé praktiky
podomních prodejců
ZamÏstnanci BrnÏnsk˝ch vod·ren a kanalizacÌ,
a. s. byli v poslednÌ dobÏ nÏkolikr·t upozornÏni
sv˝mi z·kaznÌky bydlÌcÌmi v mÏstÏ BrnÏ na nekalÈ
praktiky podomnÌch prodejc˘, kte¯Ì nabÌzejÌ filtraËnÌ za¯ÌzenÌ, jeû se osazujÌ na vnit¯nÌ vodovod v nemovitostech a kter· dok·ûÌ Ñz·zraËnÏ zlepöitì kvalitu dod·vanÈ vody.
ScÈn·¯ prodeje je vûdy stejn˝. Prodejce odebere
u z·kaznÌka vzorek vody a zaËne prov·dÏt Ñrozborì,
p¯i kterÈm dojde ke zmÏnÏ pH, coû se projevÌ zmÏnou barvy, zv˝öen˝m z·kalem a vysr·ûenÌm solÌ.
Prodejci chtÏjÌ tÌmto zp˘sobem dok·zat, jak je voda
nekvalitnÌ. N·slednÏ ochotnÏ nabÌdnou ¯eöenÌ v podobÏ filtraËnÌho za¯ÌzenÌ v hodnotÏ desÌtek tisÌc korun. Taktika prodejc˘ vöak m˘ûe b˝t r˘zn· a jejich doporuËenÌ se mohou liöit.
UbezpeËujeme naöe z·kaznÌky, ûe voda dod·van· BrnÏnsk˝mi vod·rnami a kanalizacemi,
a. s. splÚuje ve vöech parametrech vyhl·öku
MZ»R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanovÌ hygienickÈ poûadavky na pitnou vodu, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, a pat¯Ì mezi jednu z nejkvalitnÏjöÌch v »eskÈ republice. Je d˘leûitÈ si uvÏdomit,
ûe voda je jednou z nejkontrolovanÏjöÌch potravin,
kdy jejÌ kvalita je sledov·na jak p¯i jÌm·nÌ a ˙pravÏ,
tak i v celÈm distribuËnÌm systÈmu. Nez·vislou
kontrolu jakosti pitnÈ vody d·le prov·dÌ Krajsk· hygienick· stanice JihomoravskÈho kraje se sÌdlem
v BrnÏ, pro kterou zajiöùuje laboratornÌ anal˝zy laborato¯ ZdravotnÌho ˙stavu se sÌdlem v OstravÏ,
v souladu s uvedenou vyhl·ökou Ministerstva zdravotnictvÌ »R. N·kup a instalace takov˝chto filtraËnÌch za¯ÌzenÌ je proto z pohledu jakosti pitnÈ
vody bezd˘vodnou a zbyteËnou nemalou investicÌ.
Pokud majÌ odbÏratelÈ z·jem, mohou se informovat o aktu·lnÌ jakosti vody na webov˝ch str·nk·ch ñ www.bvk.cz nebo zatelefonovat p¯Ìmo do
BrnÏnsk˝ch vod·ren a kanalizacÌ, a. s.
»SOP region·lnÌ sdruûenÌ v BrnÏ
a ZO »SOP Veronica
ve spolupr·ci s Ve¯ejnou zelenÌ mÏsta Brna
srdeËnÏ zvou na oslavu

Brněnský strom roku 2013
VÌtÏzem hlavnÌ kategorie je buk Ëerven˝,
rostoucÌ v z·meckÈm parku Medl·nky
a vÌtÏzem kategorie stromo¯adÌ jsou sakury
rostoucÌ ve SlatinÏ.
Oslava probÏhne v ˙ter˝ 12. listopadu
od 16 hodin p¯Ìmo u vÌtÏznÈho stromu
(z·meck˝ park p¯i ulici Hudcova),
n·sledovat bude posezenÌ s cimb·lovou muzikou
ve spoleËenskÈm centru, ulice Kytnerova 1.
MAGISTR¡T MÃSTA BRNA ñ Odbor soci·lnÌ
pÈËe ñ OddÏlenÌ soci·lnÌ prevence a pomoci

Sbírka šatstva pro lidi
bez domova žijící na ulici
Kaûdou prvnÌ st¯edu v mÏsÌci od 16 do 20 hodin,
K¯enov· 20, Brno.
äatstvo je moûnÈ p¯inÈst i v Ëase naöich ˙¯ednÌch
hodin: Po a St 8ñ17, P· 8ñ12 hodin.
KontaktnÌ osoba:
Mgr. Lenka Prokopov·, tel.: 544 502 622,
e-mail: prokopova.lenka@brno.cz

Oslava stromů: známe Brněnský strom roku 2013
VÌtÏzem ankety BrnÏnsk˝ strom roku
2013 je 200let˝ buk Ëerven˝ rostoucÌ v z·meckÈm parku v Medl·nk·ch. Anketu, ve kterÈ
stromy nominuje sama ve¯ejnost, jiû poËtrn·ctÈ vyhl·sil Ekologick˝ institut Veronica.
V kategorii stromo¯adÌ pak zvÌtÏzily p¯ekr·snÈ sakury, kterÈ zdobÌ jednu z ulic sÌdliötÏ Slatina. BrnÏnskÈ stromy se doËkajÌ svÈ oslavy
na sklonku barevnÈho podzimu: 12. listopadu
v Medl·neckÈm parku.
VÌtÏzn˝ buk do ankety nominovalo sdruûenÌ
ObËanÈ pro Medl·nky. Kate¯ina é˘rkov· p¯ibliûuje d˘vody jeho nominace: ÑMÏl by b˝t i nad·le
z·kladnÌ d¯evinou, klenotem celÈ lokality, peËlivÏ sledovan˝ a oöet¯ovan˝,ì a doplÚuje: ÑZ·meck˝ park v Medl·nk·ch m· dlouhou historii, ke
kterÈ tento buk neodmyslitelnÏ pat¯Ì.ì
Starostka mÏstskÈ Ë·sti Brno-Medl·nky,
Alena Valentov·, p¯ibliûuje podrobnosti: ÑBuk
jsme do ankety nominovali jiû nÏkolikr·t a letos
se koneËnÏ m˘ûeme radovat z vÌtÏzstvÌ.ì
V˝znam ankety osvÏtluje organiz·torka Mariana Zbo¯ilov· z EkologickÈho institutu Veronica: ÑJe velmi d˘leûitÈ starat se o zeleÚ ve mÏstÏ,
protoûe je nezbytn· pro fyzickÈ i psychickÈ zdravÌ obËan˘,ì upozorÚuje Zbo¯ilov·. CÌlem tradiËnÌ soutÏûe je tedy p¯edevöÌm pouk·zat na d˘leûitost ochrany zelenÏ a podnÌtit z·jem obyvatel
mÏsta Brna o stromy v jejich okolÌ. A doplÚuje

k anketÏ: ÑZ nominovan˝ch strom˘ vybrala odborn· porota osm finalist˘. Z nich pak lidÈ hlasov·nÌm v pr˘bÏhu ¯Ìjna rozhodli o vÌtÏzi.ì
Do letoönÌ ankety se zapojilo vÌce neû 350
hlasujÌcÌch, kte¯Ì svoje favority podpo¯ili bezm·la 500 hlasy. Letos totiû mÏli lidÈ moûnost podpo¯it nejen samostatnÈ stromy, ale hlasovat rovnÏû v kategorii stromo¯adÌ. V tÈ se na prvnÌm
mÌstÏ umÌstilo stromo¯adÌ sakur ve SlatinÏ, kterÈ
kaûdÈ jaro vzbuzuje ˙ûas sv˝mi sytÏ r˘ûov˝mi
kvÏty a zkr·ölujÌ tak celou mÌstnÌ ulici. BrnÏnskÈho vÌtÏze Ëek· odbornÈ oöet¯enÌ zajiötÏnÈ Ve¯ejnou zelenÌ mÏsta Brna a rovnÏû bude nominov·n do celost·tnÌ ankety Strom roku 2014. SlavnostnÌ vyhl·öenÌ vÌtÏz˘ probÏhne 12. listopadu
od 16 hodin u vÌtÏznÈho stromu v Medl·neckÈm
parku p¯i ulici Hudcova.
Vedle ankety BrnÏnsk˝ strom roku Ekologick˝ institut Veronica peËuje o zeleÚ ve mÏstÏ
i jinak. Prost¯ednictvÌm odbornÈho poradenstvÌ
pom·h· obËan˘m zabraÚovat k·cenÌ d¯evin, zapojuje se do spr·vnÌch ¯ÌzenÌ a navrhuje vhodnou
n·hradnÌ v˝sadbu.
Kontakt: mariana.zborilova@veronica.cz,
tel: 542 422 757 nebo 777 966 796.
V p¯ÌpadÏ dotazu ohlednÏ ochrany ûivotnÌho prost¯edÌ Ëi pÈËe o p¯Ìrodu se obraùte na
veronica@veronica.cz, volejte 542 422 750
Ëi n·s navötivte na PanskÈ 9 v BrnÏ.

IQ Roma servis je nejúspěšnější neziskovou
organizací v České republice
Praha ñ IQ Roma servis, o. s., byl ocenÏn
jako nej˙spÏönÏjöÌ velk· neziskov· organizace
v »eskÈ republice. Ve¯ejnÈ ocenÏnÌ si z·stupci
sdruûenÌ p¯evzali na slavnostnÌm vyhl·öenÌ
konanÈm na p˘dÏ Sen·tu Parlamentu »R ve
Ëtvrtek 7. listopadu 2013.
PrvnÌ roËnÌk Neziskovka roku 2013 udÏluje Nadace rozvoje obËanskÈ spoleËnosti pro
ËeskÈ neziskovÈ organizace, kterÈ pracujÌ
efektivnÏ, hospod·rnÏ, transparentnÏ a s vysok˝m nasazenÌm pro svoje posl·nÌ.
ÑNadace rozvoje obËanskÈ spoleËnosti
(NROS) se ¯adu let snaûÌ posilovat profesionalizaci neziskov˝ch organizacÌ a trvale sleduje zvyöujÌcÌ se kvalitu v jejich organizaËnÌm ¯ÌzenÌ.
Cena Neziskovka roku je tak naöÌ srdeËnÌ z·leûitostÌ, protoûe m˘ûeme ocenit ty neziskovky, jeû
osvÏdËily svoji ûivotaschopnost a vÏnujÌ se seriÛznÌ a smysluplnÈ Ëinnosti,ì dod·v· Hana äilh·nov·, ¯editelka Nadace rozvoje obËanskÈ spoleËnosti.
V kategorii nej˙spÏönÏjöÌ velk· neziskovka
IQ Roma servis porazil v uûöÌm v˝bÏrovÈm kole
Centrum pro rodinu a soci·lnÌ pÈËi, o. s. a Domov
SueRyder, o. p. s. Celkem se do soutÏûe Neziskovka roku p¯ihl·silo p¯es 120 neziskov˝ch organizacÌ.
ÑJsem velmi r·da, ûe pat¯Ìm do t˝mu IQ Roma servisu, do t˝mu profesion·l˘ se srdcem, kte-

¯Ì se nebojÌ ve¯ejnÏ pom·hat nejmÈnÏ oblÌbenÈ
skupinÏ obyvatel v »eskÈ republice, Rom˘m.
Jsem hrd· na IQ Roma servis nejenom jako pracovnice, ale takÈ jakÈ Romka, kter· vÌ, jak d˘leûit˝m ûivotnÌm okamûikem m˘ûe b˝t pod·nÌ pomocnÈ ruky,ì vyj·d¯ila se Ivona ParËiov·.
ée jde o ocenÏnÌ zaslouûenÈ, dokazujÌ i v˝sledky pr·ce organizace. Ta poskytuje sluûby nap¯ÌË vÏkov˝mi kategoriemi v r·mci program˘
Pro Rodiny, Pro DospÏlÈ, Pro MladÈ a Pro spoleËnost. Od p¯edökolnÌho vzdÏl·v·nÌ, p¯i pr·ci
s ml·deûÌ ve vzdÏl·v·nÌ a tr·venÌ volnÈho Ëasu
po poskytov·nÌ poradenstvÌ dospÏl˝m, kte¯Ì
chtÏjÌ ¯eöit svÈ problÈmy s bydlenÌ, zamÏstn·nÌm,
dluhy Ëi diskriminacÌ. RoËnÏ pom˘ûe vÌce jak
2000 pot¯ebn˝m v JihomoravskÈm kraji.
ÑOfici·lnÌ oslava ve¯ejn· ocenÏnÌ probÏhne
13. 12. v centr·le IQ Roma servisu na VranovskÈ
45 v BrnÏ. Vöichni jsou srdeËnÏ zv·ni! O akci budeme informovat co nejd¯Ìve na naöich webov˝ch str·nk·ch,ì dod·v· ParËiov·.
IQ Roma servis funguje od roku 1997. Moment·lnÏ p˘sobÌ ve 3 poboËk·ch a terÈnnÏ po celÈm JihomoravskÈm kraji. RoËnÏ pom·h· vÌce
jak 2000 pot¯ebn˝m, p¯ev·ûnÏ Rom˘m. VÌce informacÌ o organizaci naleznete na webov˝ch
str·nk·ch www.iqrs.cz, Ëi na soci·lnÌ sÌti
facebook.com/iq.roma.servis.

2.ñ14. ledna 2014
Otev¯ete nejen dve¯e, ale i sv· srdce kolednÌk˘m jiû

14. ročníku Tříkrálové sbírky,
kte¯Ì vybÌrajÌ dary pro lidi v nouzi.
P¯ispÏt m˘ûete takÈ d·rcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na Ë. 87 777. Cena SMS
je 30 KË, z toho 28,50 KË podpo¯Ì charitnÌ sluûby. VÌce na www.darcovskasms.cz.

Sledujte p¯Ìm˝ p¯enos T¯Ìkr·lovÈho koncertu 5. ledna 2014 v 18.00 hod. na »T 1.
DÃKUJEME!
■4■

Lázeňské a relaxační centrum
Rašínova lákají dalším vylepšením
Na zaË·tku ¯Ìjna se v L·zeÚskÈm a relaxaËnÌm centru RaöÌnova
otev¯ely pro ve¯ejnost novÏ zrekonstruovanÈ prostory v prvnÌm
pat¯e. Nach·zÌ se zde bar, posilovna, öatny se soci·lnÌm za¯ÌzenÌm
a cviËebnÌ s·l.
InteriÈr budovy L·znÌ RaöÌnova proöel bÏhem poslednÌch 3 let mnoha promÏnami. NovÈ wellness, pokladnÌ systÈm s turnikety na hodinkovÈ Ëipy, rekonstrukce bazÈnu... to vöe p¯ispÏlo k vÏtöÌmu komfortu
pro n·vötÏvnÌky. Neusnulo se na vav¯Ìnech a inovace pokraËujÌ d·l.
KaûdÈmu p¯ÌchozÌmu je nynÌ v pat¯e k dispozici dennÌ bar. M˘ûe zde
naËerpat sÌlu a posedÏt v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ u k·vy Ëi Ëaje. Obsluha
u baru nabÌzÌ n·vötÏvnÌk˘m posilovny iontovÈ, sacharidovÈ nebo proteinovÈ n·poje, energetickÈ tyËinky a jinÈ doplÚky.
Posilovna je vybavena öpiËkov˝mi stroji STAR TRAC z novÈ kategorie v designu BMW Group Designworks USA, kterÈ sv˝m rozsahem
plnÏ odpovÌdajÌ vöem modernÌm trend˘m a jsou velmi jednoduöe obsluhovatelnÈ. ZaË·teËnÌk˘m napom˘ûe n·vod na kaûdÈm stroji nebo velmi
r·d poradÌ proökolen˝ person·l. Silov· zÛna sv˝m vybavenÌm od firmy
CYBEX uspokojÌ i n·roËnÈ. K dispozici je cel· ¯ada Ëinek od 1 aû
37,5 kg a kotouËovÈ z·vaûÌ do 25 kilogram˘. Stroje jsou sestaveny tak,
aby n·vötÏvnÌk mohl procviËit vöechny svalovÈ skupiny.
CviËebnÌ s·l se zrcadlovou stÏnou o rozmÏru 65 m2 lze vyuûÌt jak
k individu·lnÌmu rehabilitaËnÌmu cviËenÌ, tak i pro organizovanÈ skupinovÈ hodiny, nap¯Ìklad aerobiku, power jÛgy nebo pilates.
Strategickou v˝hodou L·zeÚskÈho a relaxaËnÌho centra RaöÌnova je
nejenom jeho poloha p¯Ìmo v centru mÏsta, ale takÈ st·le se rozöi¯ujÌcÌ
nabÌdka wellness sluûeb za velmi p¯ÌznivÈ ceny, kterÈ naleznete vöechny
pod jednou st¯echou. NenÌ tedy nic jednoduööÌho neû se p¯ijÌt podÌvat
na vlastnÌ oËi a vyzkouöet vöe od bazÈnu, vÌ¯ivky, wellness, posilovny
i k·vy na baru. VeökerÈ informace o novink·ch a akcÌch jsou dostupnÈ
na www.lazne-rasinova.cz.
Mgr. Michaela Radimsk·, tiskov· mluvËÌ
radimska@starezsport.cz

Digibooks má už více než 70 000
publikací pro zrakově postižené
S velik˝m potÏöenÌm oznamujeme, ûe v digit·lnÌ knihovnÏ
pro nevidomÈ Digibooks (www.digibooks.sk) spravovanÈ obËansk˝m sdruûenÌm Infoblind se sÌdlem v BratislavÏ dne 31. 10.
2013 byla ˙spÏönÏ zpracov·na a zp¯ÌstupnÏna v po¯adÌ jiû 70 000.
publikace. Jedn· se o Ëasopis VesmÌr Ë. 10 z roku 2010. V Ëase
oslav jubilea 10 let p˘sobenÌ sdruûenÌ je to n·dhern˝ d·rek. Digit·lnÌ knihovna pro nevidomÈ Digibooks jiû od konce roku 2003
p¯edstavuje v˝znamnou iniciativu v oblasti p¯Ìstupnosti informacÌ pro obËany s tÏûk˝m zrakov˝m postiûenÌm, otev¯en·
pro Ëlenstvo jak obËan˘ SlovenskÈ, tak i »eskÈ republiky. Zpravodaj naöi mÏstskÈ Ë·sti uû dlouhodobÏ nach·zÌ svÈ mÌsto v tÈto
knihovnÏ pro Ëten·¯e. A i ËÌsla letoönÌch p¯Ìr˘stk˘ do knihovny
ukazujÌ mimo¯·dnÈ v˝sledky. Prv˝ kvart·l skonËil s nov˝m kvart·lnÌm rekordem ñ 5143 publikacÌ. PrvÈ pololetÌ skonËilo s rekordnÌm pololet˝m v˝sledkem ñ 7052 publikacÌ. 22. z·¯Ì byla
za¯azena v po¯adÌ 10 000 publikace za tento rok a dnes jsme velice blÌzko od dosaûenÌ rekordnÌho roËnÌho p¯Ìr˘stku z roku 2010
(12 166). Tyhle mimo¯·dnÈ ˙spÏönÈ v˝sledky jsou uk·zkou poctivÈ kaûdodennÌ intenzivnÌ pr·ce, komunikace s vydavateli
a autory, obÏtavosti, ochoty dobroËinnÏ pomoci a tÌm napom·hat
pro zlepöov·nÌ p¯ÌleûitostÌ pro obËany s tÏûk˝m zrakov˝m postiûenÌm. Je to projev d˘vÏry, ochoty a poctivÈ pr·ce vöech lidÌ,
kte¯Ì se na tomto ˙spÏchu zaslouûili. Zvl·öù je pot¯eba podÏkovat
vöem d·rc˘m, dobrodinc˘m, za kaûdou pomoc, kterou projevili
pro realizaci skvÏlÈ vÏci oceÚovanÈ stovkami spokojen˝ch
Ëten·¯˘. V p¯ÌpadÏ z·jmu o spolupr·ci se ozvÏte na adrese
robov@digibooks.sk.

Kluziště za Lužánkami
letos přivítá své návštěvníky
již v sobotu 23. listopadu 2013
PrvnÌ den bude dopolednÌ bruslenÌ zdarma. P˘jËovna a brouöenÌ bruslÌ, obch˘dek s hokejov˝m vybavenÌm i obËerstvenÌ jsou
p¯ipraveny. Dne 6. prosince 2013 se po¯·d· pro dÏti Mikul·ösk·
akce na ledÏ, kter· nebude v tÈto sezonÏ jedinou.
Na ÑMobilnÌm kluziöti za Luû·nkamiì zaËala p¯Ìprava ledovÈ plochy. ChladnÈ listopadovÈ poËasÌ nahr·v· vöem p¯Ìznivc˘m bruslenÌ,
ûe mohou vyzkouöet kvalitu ledu jiû v sobotu 23. listopadu 2013. Hned
prvnÌ den bude dopoledne od 9.00 do 12.00 zdarma.
I letos je otevÌracÌ doba rozdÏlena do blok˘. HodinovÈ p¯est·vky
mezi bloky jsou vyuûity pro ˙drûbu ledovÈ plochy. V pracovnÌ dny je
otev¯eno pro ve¯ejnost od 15.00 do 20.00 s hodinovou p¯est·vkou
v 17.00. V p·tek, o vÌkendu a o sv·tcÌch je prodlouûeno veËernÌ bruslenÌ
aû do 21.00. V dopolednÌch hodin·ch ve vöednÌ dny se proh·nÏjÌ po kluziöti dÏti ze ökol Ëi ökolek nebo skupinky hobby hokejist˘. KluziötÏ lze
pronajmout pro soukromÈ Ëi firemnÌ akce.
JakÈ m· ÑBruslenÌ za Luû·nkamiì v˝hody? Je to p¯edevöÌm komfort,
kter˝ poskytuje z·zemÌ v are·lu. DÌky gumov˝m koberc˘m m˘ûete
i s bruslemi na nohou dojÌt k obËerstvenÌ, do öatny s uzamykateln˝mi
sk¯ÌÚkami nebo k velmi dob¯e vybaven˝m soci·lnÌm za¯ÌzenÌm. Maminky s dÏtmi jistÏ ocenÌ hracÌ koutek uvnit¯ budovy.
PrvnÌ letoönÌ akcÌ na kluziöti bude Mikul·ösk· nadÌlka v p·tek dne
6. prosince 2013 v 16.00 hod, na kterÈ bude pro dÏti p¯ipravena spousta
soutÏûÌ a v˝her. Doprovodn˝ program organizuje r·dio Magic, medi·lnÌ
partner spoleËnosti Starez-sport, a. s. BÏhem ledna a ˙nora budou organizov·ny dalöÌ akce pro ve¯ejnost. VeökerÈ aktuality jsou uve¯ejnÏny
na www.bruslenizaluzankami.cz.

■5■

Mgr. Michaela Radimsk·, tiskov· mluvËÌ
Tel.: +420 733 341 457
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* Kampaňová cena je platná pouze pro dobu, na kterou byla uzavřena (až na 24 měsíců).
Nabídka platí do 31. 12. 2013.

Objednávejte na telefonu 841 400 500 nebo na www.netbox.cz

Volejte zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz
22 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Vysvětlím Vám kompletní postup prodeje nemovitostí od stanovení tržní ceny
a vyhledání vhodného zájemce, přes vyhotovení smluv až po vypracování
daňového přiznání vč. zaplacení daně.
Vy se už nemusíte o nic starat.
Michal Chemišinec
nábor bytů
tel: 724 305 405

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
- byt 1+1 nebo garsonka, původní stav
- byt 2+1 s balkonem a s výtahem,
původní stav

BEZPLATNĚ PRO VÁS ZAŘÍDÍME:
vhodnou inzerci na realitních serverech a v časopisech
potřebné smlouvy, které připraví kvalitní a prověřený právník
služby právníka při zapracování připomínek a požadavků na změnu smluv
úschovu kupní ceny u advokáta

- byt 3+1, po rekonstrukci, ne v přízemí,
s balkonem
- byt 4+1 v OV po rekonstrukci

kolek na návrh na vklad vlastnického práva na KN
znalecký posudek pro potřeby finančního úřadu
daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí

Váš byt nevykoupíme pod tržní cenou ani vám nepůjčíme peníze za nesmyslný úrok,
za to vám poskytneme služby v odpovídající kvalitě a bez zbytečných nákladů.

■6■

ZUŠ slaví
šedesáté narozeniny

Z

·kladnÌ umÏleck· ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose
slavÌ v˝znamnÈ jubileum ñ öedes·t let svÈho
trv·nÌ. K tomuto v˝roËÌ byl p¯ipraven almanach,
kter˝ se ohlÌûÌ za historiÌ ökoly. P¯ipomÌn· b˝valÈ
û·ky a uËitele, kte¯Ì ve ökole p˘sobili. P¯edevöÌm ale
informuje o pr·ci naöÌ ökoly s talentovan˝mi dÏtmi.
Je pro n·s cennÈ, ûe tisk almanachu byl zajiötÏn
za finanËnÌ podpory mÏstskÈ Ë·sti Brno-éidenice.
I v tomto jubilejnÌm roce p¯ispÏjÌ naöi û·ci a uËitelÈ
kulturnÌmu ûivotu éidenic mnoha koncerty, divadelnÌmi p¯edstavenÌmi Ëi v˝stavami. V koncertnÌm s·le
ZUä budou pravidelnÏ probÌhat hudebnÌ veËery,

vystoupenÌ û·k˘ a t¯ÌdnÌ p¯ehr·vky naöich uËitel˘.
Na mnoha samostatn˝ch koncertech se p¯edstavÌ
Cimb·lov· muzika Z·kladnÌ umÏleckÈ ökoly PhDr.
ZbyÚka Mrkose. P¯ipravujeme ¯adu v˝stav û·k˘ v˝tvarnÈho oboru, nejen v Galerii Pod BÌlendou. Jsme
partnery ËtvrtÈho roËnÌku festivalu Vocalfest Brno
2013, kter˝ se uskuteËnil v DÏlnickÈm domÏ v Juli·novÏ. V cyklu Filharmonie Brno prezentujÌcÌm nastupujÌcÌ umÏleckou generaci se v BesednÌm domÏ

21. a 22. listopadu p¯edstavil orchestr MladÌ brnÏnötÌ
symfonikovÈ ñ hudebnÌ tÏleso tvo¯enÈ û·ky a absolventy z·kladnÌch umÏleck˝ch ökol mÏsta Brna se
z·zemÌm v ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose. JubilejnÌ
öedes·tiny oslavÌme v reprezentativnÌch prostor·ch
sÌdla Filharmonie Brno v BesednÌm domÏ, ve st¯edu
11. prosince 2013 nejen koncertem a v˝stavou, ale
i premiÈrou portrÈtnÌho dokumentu o ökole. Koncert
s podtitulem ÑHudbou, pohybem, slovem i obrazemì p¯edstavÌ souËasnou generaci û·k˘ ZUä PhDr.
ZbyÚka Mrkose. Vöichni jste srdeËnÏ zv·ni. VÌce:
www.zus-brno.cz.
Lenka Je¯·bkov·

NovÏ zrekonstruovanÈ relaxaËnÌ studio

Mitende

v·m nabÌzÌ rozöÌ¯enÈ sluûby v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ
na adrese P·lavskÈ n·mÏstÌ 5 (nad prodejnou Jysk)

Kade¯nictvÌ
Hana Machov·, tel.: 604 633 951
Dagmar Kol·Ëkov·, tel.: 728 2514 68

Kosmetika
Zdena Trautmannov·, tel.: 604†617 145
www.kosmetikavinohrady.cz
Irena ViËarov·, tel.: 605†502 965
www.kosmetika-irena.cz

Mas·ûeñFyzio
Ji¯Ì Koukal ñ masÈr, terapeut a lektor
tel.: 773 177†853, www.masaze-fyzio.cz

Nehtov· model·û
Kl·ra Zvolsk·, tel.: 777†132 423
nehty-klara.websnadno.cz

Pedik˙ra
Helena KrejËÌ tel: 606†499†638
Na vöechny poskytovanÈ sluûby si m˘ûete zakoupit
d·rkovÈ poukazy.

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
● nov· dvÌ¯ka na vaöi kuchyÚ ● vest. sk¯ÌnÏ ●
● v˝mÏna pracovnÌ desky ● sk¯ÌÚky na mÌru ●
Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

Doučím MAT – FYZ. 6.–9. tř.; prima – kvarta Gym.
Připravím na přijímací zkoušky z MAT na SŠ.
www.mat-fyz.cz (http://www.mat-fyz.cz); tel.: 774 621 703.

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

Kadeřnictví HELA
Blatnická 4 – Vinohrady, tel.: 774 969 317
Otevírací doba: denně 11.30–18.30 hod., so na tel. objednání
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Prodlužování vlasů, nízké ceny, spokojenost.
NEHTOVÉ STUDIO
● Hled·m ke koupi byt na Vinohradech. Tel: 732 590 995.
● KoupÌm byt 2ñ3+1 ve Vinohradech, OV nebo DB. Tel. 720 358 722.
● Pedik˙ra, kosmetika, z·mek Belcredi. Tel. 739 150 260.

MOBILNÍ TRAMPSKÉ MUZEUM
v·s srdeËnÏ zve na Region tour.
Akce se kon· na brnÏnskÈm v˝staviöti ve dnech
16. 1 ñ 19. 1. 2014.
V naöÌ expozici budete mÌt moûnost zhlÈdnout zajÌmavÈ
p¯edmÏty, fotografie a informace z historie ËeskoslovenskÈho
trampingu a poslechnout si kr·snÈ trampskÈ pÌsniËky.
Eva Marie éondrov·

PODLAH¡ÿSK… PR¡CE, plovoucÌ podlahy, pvc, linoleum, koberce,
pokl·dka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz

Malíř pokojů, natěrač: Zahradníček. Tel. 774 303 046.

www.malujemeciste.cz

● Bazar Geislerova 1. V˝kup, prodej. Tel. 603 453 450.
● KoupÌm byt 2 aû 3+1, nespÏch·, ne RK, tel. 608 404 344.

Prodej vánočních stromků

● Prodej OV 5+1 po rekonstrukci na ul. Bo¯etick·, tel. 731 948 047.

Ve dnech 5.–24. 12. 2013 vám nabídneme české
vánoční stromky: JEDLE, BOROVICE I SMRČKY.
Prodej bude probíhat jako každý rok v obchodním
centru Pálavské náměstí, na volném prostranství
před poštou. Výběr stromků bude bohatý, každý
si vybere ten svůj!

● KoupÌm gar·û p¯i ulici VÏstonick·. Tel. 724 241 724.
● RychlÈ a fÈrovÈ p˘jËky, www.ok-uver.cz, tel. 777 887 270.
● VymÏnÌm OB 1+0, II. p. za stejn˝ nebo 1+1, p¯ÌzemÌ, ev. posch., v˝tah. Tel. 777 621 129.
● KoupÌme byt 4+1 na Vinohradech, nejl. vÏtöÌ typ, tel. 774 361 232.

PROSINEC
V DOMEČKU
Mikul·ösk· nadÌlka
V p·tek 6. prosince
2013 v 17.00 hodin v s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ
zahraje divadlo Netratrdlo nejmenöÌm div·k˘m i jejich rodiË˘m poh·dku
ÑO hloup˝ch Ëertechì. Po poh·dce se mohou
vöechny hodnÈ dÏti tÏöit na sladkou nadÌlku od
Mikul·öe, Ëerta i andÏla.
Vstupenky a nadÌlku je t¯eba zakoupit p¯edem v DomeËku, Valtick· 23. JednotnÈ vstupnÈ
pro dÏti i dospÏlÈ je 40 KË nadÌlka v hodnotÏ
50 KË.

V·noce na Vinohradech
KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ
a informaËnÌ centrum
Brno-Vinohrady a DomeËek
srdeËnÏ zvou dÏti i dospÏlÈ
na v·noËnÌ program,
kter˝ se uskuteËnÌ ve spoleËenskÈm s·le
na P·lavskÈm n·mÏstÌ

v nedÏli 15. prosince 2013
9.30ñ11.30 V·noËnÌ dÌlna
v·noËnÌ ozdoby, zdobenÌ pernÌËk˘, uk·zka
v˝roby a prodej vizovickÈho peËiva
10.00
vystoupenÌ dÏtÌ z taneËnÌho krouûku
VinohraÔ·nek a jejich hosta
»ty¯lÌstek z NÌûkovic
11.30
losov·nÌ tomboly
15.30
vystoupenÌ pohybov˝ch a taneËnÌch krouûk˘
17.00 ÑNesem v·m novinyì
p¯edstavenÌ LoutkovÈho divadla V. Schildera
a O. MarkovÈ o narozenÌ JeûÌöka, ve kterÈm
si spoleËnÏ zazpÌv·me v·noËnÌ koledy.
ProhlÈdnout si m˘ûete keramick˝ betlÈm,
kter˝ po lÈta tvo¯Ì dÏti v DomeËku a nynÌ ËÌt· kolem 400 figurek. Moûnost obËerstvenÌ, vstupnÈ
dobrovolnÈ.

VÁNOČNÍ JARMARK 2013
Z·kladnÌ ökola »ejkovick· 10, Brno zve
vöechny rodiËe, prarodiËe, p¯ÌbuznÈ a öirokou ve¯ejnost na V·noËnÌ jarmark, kter˝ se bude konat
13. 12. 2013 v prostor·ch ökoly p¯ed aulou. Setk·nÌ zaËne v 16 hodin vystoupenÌm dÏtÌ v aule
a bude pokraËovat v 16.30 hodin. V·noËnÌm jarmarkem. P¯ijÔte se potÏöit a p¯ÌjemnÏ proûÌt
sv·teËnÌ chvÌle p¯ed V·nocemi spoleËnÏ s vaöimi
dÏtmi.

Sníh tancuje nad chalupou,
pod botama louže křupou,
voda mrzne v potoce
a v kožíšku z jinovatky
vchází vrátky do zahrádky
usměvavé Vánoce.
P¯ijÔte se usmÌvat s n·mi, tÏöÌ se na v·s kolektiv z·kladnÌ ökoly.

Informace o akcích Senior klubu

A

kce druhÈ poloviny ¯Ìjna stojÌ za p¯ipomenutÌ ñ Milan VaÚura v pr˘bÏhu ÑPosezenÌ
u klavÌruì p¯iblÌûil velmi zajÌmav˝m zp˘sobem
sv˘j Ñûivot s hudbouì, kdyû svÈ hranÌ na elektronickÈm klavÌru prokl·dal vtipn˝m povÌd·nÌm
a vzpomÌnkami, takûe nikomu se z tÈto premiÈry
ani nechtÏlo odch·zet. A protoûe to byl zaË·tek
dalöÌho cyklu (pokraËov·nÌ 26. 11.), p¯ijÔte si
p¯ÌpadnÏ poslechnout dalöÌ ÑPÌsniËky pro duöiì
i po NovÈm roce... J
PosezenÌ ve sklÌpku 24. 10. v Nechorech bylo ÑnetradiËnÌì ñ pro svou indispozici n·m nep¯iöel slÌben˝ harmonik·¯, ale dÌky tomu jsme
zjistili, ûe ho vlastnÏ ani nepot¯ebujeme ñ nejen
ûe jsme vydrûeli zpÌvat aû do naöeho odjezdu
po p˘l jeden·ctÈ, ale p¯ezpÌvali jsme i konkurenËnÌ Ñdiscoì ze sousednÌho s·lu... J
Michal Krejsa n·m 29. 10. p¯iblÌûil pr˘bÏh
ud·lostÌ po 28. ¯Ìjnu 1918 v BrnÏ, v nÏmû v tu
dobu p¯evaûovalo nÏmeckÈ obyvatelstvo ñ mÏli
jsme tak moûnost si uvÏdomit, ûe pr˘bÏh ud·lostÌ
v urËitÈm mÌstÏ Ëasto ovlivnÌ z·sadnÌm zp˘sobem aktivnÌ jednotlivci a osobnosti, jimû nenÌ
vznikajÌcÌ situace lhostejn·...
Beseda se starostou poslednÌ ¯Ìjnov˝ den
byla p¯ÌleûitostÌ k vz·jemnÈmu informov·nÌ se
o aktu·lnÌch ud·lostech i o drobnostech, kterÈ
mnohdy zbyteËnÏ komplikujÌ kaûdodennÌ ûivot...
ZaË·tek listopadu zp¯Ìjemnil pan Pt·Ëek sv˝mi filmy o p¯ÌrodnÌch kr·s·ch P·lavy, zejmÈna
rostlin·ch tamnÌ Pouzd¯anskÈ stepi, kterÈ jsme
tam p¯i naöich letoönÌch v˝letech nemohli vidÏt
na vlastnÌ oËi. Velmi zajÌmavÈ bylo i sezn·menÌ
s pojetÌm a pr˘bÏhem opernÌho p¯edstavenÌ ÑNaganoì, kterÈ se uskuteËnilo ve StavovskÈm divadle pr·vÏ p¯ed 10 lety a kterÈ n·m zprost¯edkoval
a pr˘vodnÌm slovem doplnil doc. Richter ñ mnozÌ z n·s v duchu dodateËnÏ litovali, ûe jsme o nÏm
pouze Ëetli a neshlÈdli ho na vlastnÌ oËi.
OpakujÌcÌ se akce v Senior klubu vÏtöinou nep¯ipomÌn·m, ale pr·vÏ proto bych chtÏl
alespoÚ jednou za Ëas (a konec roku se blÌûÌ)
podÏkovat jejich tv˘rc˘m a p¯edn·öejÌcÌm ñ

PhDr. »ejkovi za ÑManûelky Ëesk˝ch panovnÌk˘ì (p¯iblÌûenÌ zajÌmavÈ role ûen v dÏjin·ch),
Dr. äubertovi za ÑMoravskÈ hradyì, Eliöce VackovÈ za ÑKr·sy naöÌ vlastiì, kucha¯ink·m a hudebnÌmu triu Senior klubu za zajiöùov·nÌ pohodovÈho pr˘bÏhu Ñjubilant˘ì ñ ti vöichni i dalöÌ
lekto¯i p¯ispÌvajÌ k tomu, ûe akce v klubu nejsou
ztracen˝m Ëasem, ale jejich ˙ËastnÌky obohacujÌ
jak informacemi, tak i pozitivnÌ n·ladou a z·ûitky, za coû jim alespoÚ touto cestou dÏkuji... J
NahlÈdnutÌm do prosincovÈho programu
zjistÌte, ûe kaûd˝ t˝den se bavÌme p¯i spoleËensk˝ch akcÌch, mimo¯·dnÏ i na silvestra ñ srdeËnÏ
na kteroukoliv z nich zvu pravidelnÈ i zvÏdavÈ
n·vötÏvnÌky, kte¯Ì u n·s jeötÏ nebyli.
VÌm, ûe se opakuji, ale vÏ¯Ìm, ûe pravidelnÌ
i n·hodnÌ n·vötÏvnÌci naöich akcÌ v klubu si odn·öejÌ pohodu a p¯ÌjemnÈ z·ûitky i novÈ informace. Pl·n akcÌ na prvnÌ polovinu roku 2014 uû
m·me sice tÈmÏ¯ naplnÏn, ale m·te-li n·pad
Ëi n·mÏt, co novÈho by bylo moûno podnikat
Ëi kam se na ja¯e podÌvat (v dosahu jednodennÌho
v˝letu), p¯ijÔte s nÌm mezi n·s ñ pracujeme pruûnÏ a zmÏny jsou vûdy moûnÈ.
DalöÌ informace a zejmÈna fotografie z Ëinnosti Senior klubu hledejte na webovÈ str·nce
www.vinohrady.brno.cz/senior-klub.
Ing. LudÏk HodboÔ

Senio¯i zvou z·jemce o cviËenÌ mezi sebe ñ
ve zdravÈm tÏle zdrav˝ duch (a platÌ to i naopak)

SENIOR KLUB V PROSINCI
V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, pohlavÌ a z·jm˘ jste vÌt·ni dennÏ v malÈ klubovnÏ od 15.00 v p¯ÌzemÌ Bzeneck· 21. KromÏ
toho v·s zveme k ˙Ëasti na akcÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena od 14.30) ñ viz program nÌûe.
KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.30 probÌh· cviËenÌ pro seniory ve SpoleËenskÈm s·le
v objektu OC 2 (nad Albertem) za ¯ÌzenÌ Ing.
Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma,
p¯ez˘vky s sebou ñ jste zv·ni, urËitÏ p¯ijÔte ñ
kromÏ protaûenÌ tÏla se urËitÏ i dob¯e psychicky naladÌte J.
Kaûd˝ p·tek (kromÏ dn˘ ökolnÌch pr·zdnin) probÌh· na Zä MutÏnick· kurz z·kladnÌ
poËÌtaËovÈ gramotnosti pro seniory v dobÏ
14.30ñ16.00 ñ vstup voln˝, sraz z·jemc˘ okolo
14.15 u vchodu do Zä (Ñu KomenskÈhoì).

10. 12. ñ ⁄TER›
KR¡SY NAäÕ VLASTI (s promÌt·nÌm)
E. Vackov·
12. 12. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V PROSINCI
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
17. 12. ñ ⁄TER›
MORAVSK… HRADY
(MORAVSK› KRUMLOV, N¡MÃäç
NA HAN…, N¡MÃäç NAD OSLAVOU)
Dr. L. äubert
19. 12. ñ »TVRTEK
PÿEDV¡NO»NÕ POSEZENÕ
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

3. 12. ñ ⁄TER›
DOMINIK¡NSK… N¡MÃSTÕ
A JEHO OKOLÕ V PROMÃN¡CH »ASU
Bc. M. Krejsa

31. 12. ñ ⁄TER›
SILVESTR V KLUBU
Ing. L. HodboÔ

5. 12. ñ »TVRTEK
MIKUL¡äSK¡ BESÕDKA
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

Naöe motto:
Konec roku s Ñt¯in·ctkouì si spolu uûÌv·me
ñ p¯idejte se k n·m a neseÔte sami doma... J
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