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SrdeËnÏ v·s zveme na besedu
obËan˘ Vinohrad se starostou

PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 12. 5.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti

Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady

(v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
chyst·me se vöichni proûÌt nejkr·snÏjöÌ mÏsÌc v roce. TÌmto mÏsÌcem je podle
mnoh˝ch z n·s mÏsÌc kvÏten. Vinohrady prostoupila zelen· barva a mnoho
dalöÌch barev Ëi jejich odstÌn˘. Je to jist· odmÏna, vÏnovan· n·m vöem,
ûe jsme k naöÌ ve¯ejnÈ zeleni tolerantnÌ, ûe n·s zajÌm·, a ûe ji mnozÌ dokonce
i chr·nÌ. Vöichni tito lidÈ (je jich na Vinohradech, vÏ¯Ìm, vÏtöina) jsou mi
velmi blÌzcÌ. Z·jem o dÏnÌ ve ve¯ejnosti, z·jem o dÏnÌ ve spolcÌch, sdruûenÌch
a dalöÌch nejr˘znÏjöÌch spoleËenstvech lidÌ je nejp¯irozenÏjöÌ, nejd˘stojnÏjöÌ
a nej˙ËinnÏjöÌ silou lidÌ, kte¯Ì netrpÌ lhostejnostÌ. Ano, mÏsÌc kvÏten, zelenÈ
Vinohrady a vÏtöina naöich Vinohradsk˝ch mi dÏl· velkou radost, kterou
v tÈto dobÏ docela pot¯ebuji. Moc takÈ myslÌm na jednoho malÈho a stateË-
nÈho hocha z Vinohrad. Osud mu nep¯eje jako n·m ostatnÌm, avöak RostÌk
zarputile bojuje a nic nevzd·v·.

V·ûenÌ spoluobËanÈ, ned·vno, ve st¯edu 2. dubna, jsem se setkal s panÌ
z·stupkynÌ ¯editelky vinohradskÈ z·kladnÌ ökoly na MutÏnickÈ ulici, panÌ
Mgr. ZdeÚkou »echovou. PanÌ vice¯editelka byla 27. b¯ezna v brnÏnskÈm
RytÌ¯skÈm s·le z·stupci odboru ökolstvÌ Magistr·tu mÏsta Brna ocenÏna
jako v˝razn· pedagogick· osobnost. Zn·m ji jiû delöÌ dobu. Je to ûena ökole,
vzdÏl·v·nÌ a sv˝m û·k˘m oddan·, pln· z·jmu. SlavnostnÌho aktu v RytÌ¯-
skÈm s·le 27. b¯ezna jsem se nemohl z˙Ëastnit. S panÌ Mgr. ZdeÚkou »echo-
vou jsem se vöak seöel 2. dubna na vinohradskÈ radnici na nÏkolik polednÌch
chvil. Byly to chvilky pÏknÈ, jako vûdy, kdyû se setk·te s vÏdoucÌm ËlovÏkem.

DrazÌ VinohraÔanÈ, p¯ÌötÏ V·s jistÏ budu oböÌrnÏji informovat o dÏnÌ
v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. P¯eji V·m vöem n·dhern ,̋ utÏöen˝ p¯echod z jarnÌho
do pomalu se blÌûÌcÌho letnÌho obdobÌ.

Ji¯Ì »ejka, starosta

Vítání dětí do života
V sobotu 22. b¯ezna 2014 se konalo ve vi-

nohradskÈ ob¯adnÌ sÌni vÌt·nÌ dÏtÌ do ûivota.
SlavnostnÌm zp˘sobem bylo panem starostou
uvÌt·no a do PamÏtnÌ knihy Vinohrad zaps·no
14 novorozen˝ch obË·nk˘.

Jsou to:

Lilian BaÚochov·, Viktorie Bukalov·,
Nela Daökov·, Anna Hrdinov·,
Karin Koci·nov·, Jana Kotkov·,
Daniel Miöka¯Ìk, Nikola Miöka¯Ìkov·,
Patrik Moravec, Nikola Netuöilov·,
ä·rka PÏnkov·, Luk·ö Poledna,
Ella Tlamkov·, Tade·ö Veverka.

P¯ejeme jim jeötÏ jednou hodnÏ zdravÌ,
ötÏstÌ, l·sku a radostnÈ pozn·v·nÌ svÏta.

Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti

Na snÌmku starosta Ji¯Ì »ejka a z·stupkynÏ ¯editelky Zä MutÏnick· ZdeÚka »echov· p¯i setk·nÌ
2. dubna letoönÌho roku.

SBĚRATELSKÁ BURZA
KVIC 2014

BRNO-VINOHRADY
P·lavskÈ n·mÏstÌ 15 (nad Albertem)

LZE KOUPIT A PRODAT

staroûitnosti vöeho druhu ñ mince
ñ medaile ñ odznaky ñ zn·mky ñ
pohlednice ñ knihy ñ miner·ly

a drahÈ kameny a podobn˝ sortiment

NabÌdnÏte k prodeji
mince, medaile,

odznaky, vyznamen·nÌ,
staroûitnosti vöeho druhu,

p¯ijedu po p¯edchozÌ telefonickÈ
domluvÏ + platba ihned hotovÏ

tel.: 736 679 467

KON¡ SE V NEDÃLI

18. 5.
v Ëase od 8.00 do 15.00 h

VstupnÈ pro vöechny
v jednotnÈ v˝öi 20 KË/os.

Cena stolu 100 KË.

Moûnost prodejnÌ plochy na zemi
pouze po p¯edchozÌ telefonickÈ domluvÏ.

INFORMACE A REZERVACE STOLŸ

Tel.: 736 679 467
e-mail:

numisbrno@seznam.cz
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Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ RozpoËtov· opat¯enÌ Ë. 4 a 5;
ñ smlouvu na administraci projektovÈ û·dosti o do-

taci na akci ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti ob-
jektu Mate¯skÈ ökoly Pruö·neck· 8, Brnoì;

ñ smlouvu na administraci projektovÈ û·dosti o do-
taci na akci ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti ob-
jektu Mate¯skÈ ökoly Velkopavlovick· 15, Brnoì;

ñ smlouvu na administraci projektovÈ û·dosti o do-
taci na akci ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti ob-
jektu Mate¯skÈ ökoly Bo¯etick· 7, Brnoì;

ñ smlouvu o poskytnutÌ n·vratnÈ finanËnÌ v˝po-
moci Zä MutÏnick· 23;

ñ dodatek Ë. 1 Smlouvy o dÌlo o prov·dÏnÌ celo-
roËnÌ ˙drûby mÌstnÌch komunikacÌ;

ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru ñ pacht Ë·sti pozemku;
ñ p¯edloûen˝ text n·jemnÌ smlouvy ve 2 p¯Ìpadech;
ñ spl·tkov˝ kalend·¯ na ˙hradu nedoplatku na n·-

jemnÈm a z·loh·ch za uûÌv·nÌ bytu;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu o jednoho n·jemnÌka ve

2 p¯Ìpadech;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu ve

3 p¯Ìpadech;
ñ p¯idÏlenÌ 1 bodu ûadateli o byt za skuteËnost,

ûe m· p¯izn·nu invaliditu prvnÌho stupnÏ;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt ve 23 p¯Ìpadech;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru na pron·jem nebytov˝ch pros-

tor ve 3 p¯Ìpadech;
ñ text n·jemnÌ smlouvy na pron·jem prostor v 6 p¯Ì-

padech;
ñ p¯edloûen˝ text DomovnÌho ¯·du pro domy svÏ-

¯enÈ do spr·vy MÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady;
ñ p¯edloûen˝ text Vnit¯nÌho ¯·du pro domy s peËo-

vatelskou sluûbou P·lavskÈ n·mÏstÌ 1 a 2, Bze-
neck· 19 a 21 svÏ¯enÈ do spr·vy MÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady;

ñ zadat zak·zku na upgrade systÈmu;
ñ nepouûÌt u n·jemnÌch smluv na pron·jem nebyto-

v˝ch prostor v domech svÏ¯en˝ch MÏstskou Ë·stÌ
Brno-Vinohrady k 1. dubnu 2014 inflaËnÌ doloû-
ku za rok 2013;

ñ v˝povÏÔ n·jmu bytu ve 3 p¯Ìpadech;
ñ pod·nÌ ûaloby na vym·h·nÌ nedoplatku na n·jem-

nÈm a sluûb·ch spojen˝ch s uûÌv·nÌm bytu ve
2 p¯Ìpadech;

ñ smlouvu o dÌlo na servis v˝tah˘ v bytov˝ch do-
mech;

ñ variantnÌ ¯eöenÌ Ë. 1 projektu na ve¯ejnou zak·zku
ÑModernizace v˝tah˘ v domech Bzeneck· 13, 15,
17 v MÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohradyì ñ pouûitÌ
st·vajÌcÌho projektu ñ vyuûitÌ st·vajÌcÌ strojovny
v˝tahu;

ñ p¯edbÏûnÈ ozn·menÌ ve¯ejnÈ zak·zky ÑModerni-
zace v˝tah˘ v domech M» Brno-Vinohradyì pro
objekty Bzeneck· 13, 15, 17;

ñ zah·jenÌ zad·vacÌho ¯ÌzenÌ na ve¯ejnou zak·zku
ÑModernizace v˝tah˘ v domech Bzeneck· 13, 15,
17 MÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohradyì;

ñ Ëleny a n·hradnÌky komise pro otevÌr·nÌ ob·lek
ve¯ejnÈ zak·zky ÑModernizace v˝tah˘ v domech
Bzeneck· 13, 15, 17 MÏstskÈ Ë·sti Brno-Vino-
hradyì;

ñ Ëleny a n·hradnÌky komise pro posouzenÌ kvali-
fikace a hodnocenÌ nabÌdek ve¯ejnÈ zak·zky
ÑModernizace v˝tah˘ v domech MÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohradyì;

ñ ukonËit pron·jem nebytov˝ch prostor (mÌstnost
Ë. 9) v domÏ VlËnovsk· 3;

ñ pron·jem zpevnÏnÈ plochy, WC a v p¯ÌpadÏ öpat-
nÈho poËasÌ i tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23;

ñ pron·jem nebytov˝ch prostor ve 2 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem tÏlocviËen v objektu Bzeneck· 23,

Brno ve dvou p¯Ìpadech;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory

v objektu Blatnick· 9/11;
ñ ukonËenÌ n·jemnÌ smlouvy;

ñ pod·nÌ û·dosti o poskytnutÌ podpory ze St·tnÌho
fondu pro ûivotnÌho prost¯edÌ v r·mci OperaËnÌho
programu éivotnÌ prost¯edÌ ve 3 p¯Ìpadech.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
bere na vÏdomÌ:
ñ zmÏnu dopravnÌho znaËenÌ p¯i blokovÈm ËiötÏnÌ

komunikacÌ na p¯evaûujÌcÌ zÛnÏ znaËenÌ;
ñ dohodu o ukonËenÌ n·jmu bytu.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady nesouhlasÌ:
ñ s umÌstÏnÌm dalöÌch kontejner˘ na sbÏr textilu na

˙zemÌ MÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady zad·v·:
ñ zak·zku malÈho rozsahu ÑZpracov·nÌ projektovÈ

dokumentace v rozsahu pro v˝bÏr zhotovitele
a d·le zajiötÏnÌ stavebnÌho povolenÌ na akci snÌ-
ûenÌ energetickÈ n·roËnosti objektu jÌdelny na
ulici Bzeneck· v BrnÏ-Vinohradyì.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady zruöuje:
ñ UsnesenÌ Ë.1450/13/6 46. sch˘ze Rady mÏstskÈ

Ë·sti Brno-Vinohrady.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s p¯edfinancov·nÌm a spolufinancov·nÌm akce

ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti objektu Mate¯-
skÈ ökoly Pruö·neck· 8, Brnoì;

ñ s p¯edfinancov·nÌm a spolufinancov·nÌm akce
ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti objektu Mate¯-
skÈ ökoly Velkopavlovick· 15, Brnoì;

ñ s p¯edfinancov·nÌm a spolufinancov·nÌm akce
ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti objektu Mate¯-
skÈ ökoly Bo¯etick· 7, Brnoì.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady jmenuje:
ñ novÈho Ëlena komise bezpeËnosti Rady mÏstskÈ

Ë·sti Brno-Vinohrady.

Pobyt pro rodiËe s dÏtmi

ÑCESTA KOLEM SVÃTA ZA äEST DNÕì
12.ñ18. 7. 2014 v RS Valcha u PoË·tek

SrdeËnÏ zveme rodiËe s dÏtmi od 2 let na t˝den pln˝
her, poh·dek, soutÏûÌ a pohody v kr·snÈm prost¯edÌ
rekreaËnÌho st¯ediska Valcha v PoË·tk·ch u Pelh¯i-
mova. Tentokr·t se vyd·me na cestu kolem svÏta,
kde si vyzkouöÌme, jak ûijÌ obyvatelÈ v jednotliv˝ch
svÏtadÌlech. Ubytov·nÌ v 1ñ4 l˘ûkov˝ch pokojÌch,
Stravov·nÌ pln· penze, dÏti 5◊ dennÏ. Cena dospÏl˝
3300 KË, dÌtÏ 2 aû 6 let 2400 KË, dÌtÏ 7 aû 15 let 2700
KË dÌtÏ do dvou let bez n·roku na l˘ûko a stravu
zdarma. Cena zahrnuje dopravu autobusem z Vino-
hrad a zpÏt, stravov·nÌ, ubytov·nÌ, program, v˝let,
v˝tvarn˝ materi·l, odmÏny pro dÏti. P¯ihl·öky se
z·lohou 1000 KË na osobu v DomeËku, Valtick· 23

Minit·bor pro dÏti od 6 do 10 let

ÑRYCHL›M KROKEM CEL›M
ROKEMì 14.ñ19. 7. 2014 v RS Z·seka

PojÔte s n·mi proûÌt Ëty¯i roËnÌ obdobÌ bÏhem p·r
t·borov˝ch dnÌ. »ekajÌ n·s aktivity typickÈ pro jed-
notlivÈ mÏsÌce, oslavy, zapomenutÈ lidovÈ zvyky,
spousta her, soutÏûÌ, koup·nÌ i koulovaËka. Ubyto-
v·nÌ v pevnÈ budovÏ ve 2 aû 5 l˘ûkov˝ch pokojÌch.
V are·lu je h¯iötÏ, bazÈn, ohniötÏ, v okolÌ les. Stra-
vov·nÌ 5◊ dennÏ a celodennÌ pitn˝ reûim. Cena
2200 KË zahrnuje dopravu autobusem z Vinohrad
a zpÏt, ubytov·nÌ, stravu, veöker˝ program, materi·l
a odmÏny pro dÏti, pedagogick˝ a zdravotnÌ dozor.
Z·vaznÈ p¯ihl·öky se z·lohou 1000 KË v kancel·¯i
DomeËku, Valtick· 23 informace tÈû na tel: 544 216
684 nebo 739 263 997.

P¯ÌmÏstskÈ t·bory pro dÏti od 6 do 12 let

ÑLESNÕ SKÿÕTKOV… aneb äKOLA
PÿEéITÕ V LESNÕ ÿÕäIì 21.ñ25. 7. 2014

Pozn·v·nÌ p¯Ìrody oko¯enÏnÈ poh·dkov˝mi bytost-
mi, ˙koly spojenÈ s p¯eûitÌm v p¯ÌrodÏ, t·bor·k.

ÑPO STOP¡CH ZTRACEN…HO SVÃTAì
18.ñ22. 8. 2014

Ekologicky zamÏ¯enÈ detektivnÌ p·tr·nÌ. ⁄koly, h·-
danky a tvo¯enÌ z recyklovateln˝ch materi·l˘.

Na p¯ÌmÏstsk˝ch t·borech je pro dÏti kaûd˝ den p¯i-
praven program od 8 do 16 hodin ñ hry, soutÏûe, v˝-
tvarnÈ tvo¯enÌ, v˝lety. Cena 1300 KË zahrnuje veö-
ker˝ program vËetnÏ materi·lu, jÌzdnÈ, vstupnÈ,
tepl˝ obÏd, pitn˝ reûim. Z·vaznÈ p¯ihl·öky se z·lo-
hou 500 KË v kancel·¯i DomeËku, Valtick· 23. In-
formace tÈû na tel.: 544 216 684 nebo 739 263 997.

LetnÌ t·bor pro dÏti a ml·deû

ÑHUNGER GAMESì 9.ñ23. 8. 2014
LetnÌ t·bor urËen˝ pro dÏti a ml·deû od 10 do 17 let
se uskuteËnÌ na kr·snÈm t·bo¯iöti v Mr·kotÌnÏ. Ce-
lot·borov· hra je inspirovan· napÌnav˝m p¯ÌbÏhem,
ve kterÈm vÌtÏzstvÌ znamen· sl·vu a prohra jistou
smrt. N·ö program nabÌzÌ dobrodruûstvÌ, spoustu
her a soutÏûÌ, t·borovÈ dovednosti, t˝movou spolu-
pr·ci a z·bavu. Ubytov·nÌ ve stanech s podsadou,
p¯Ìp. v chatce, srub s jÌdelnou, soci·lnÌ za¯ÌzenÌ se
sprchami. Strava 5◊ dennÏ + pitn˝ reûim. Cena
3900 KË zahrnuje dopravu autobusem z Vinohrad
a zpÏt, pobyt, stravu, materi·l na program, pedago-
gickÈ a zdravotnickÈ zabezpeËenÌ. Z·vaznÈ p¯ihl·ö-
ky se z·lohou 1500 KË v kancel·¯i DomeËku, Val-
tick· 23. Informace tÈû na tel.: 544 216 684 nebo
739 263 997.

SM SYST…M ñ cviËenÌ pro regeneraci,
prevenci i kondiËnÌ trÈnink

Zveme vöechny z·jemce z ¯ad dospÏl˝ch bez roz-
dÌlu vÏku na uk·zkovou hodinu SM systÈmu. Cvi-

ËenÌ s pruûn˝mi lany zapojÌ svalovÈ ¯etÏzce celÈho
tÏla tak, ûe doch·zÌ k regeneraci a relaxaci sval˘
p¯etÏûovan˝ch sedav˝m zamÏstn·nÌm p¯ev·ûnÏ
v oblasti krku a beder. P¯estoûe se pracuje s malou
silou, cviËenÌ ˙ËinnÏ aktivuje svaly z·dovÈ, b¯iönÌ,
h˝ûÔovÈ i noûnÌ klenbu. Jeho autor MUDr. SmÌöek
jej s ˙spÏchem pouûÌv· jiû Ëtvrt stoletÌ k lÈËbÏ v˝-
h¯ez˘ plotÈnky, skoliÛz a poruch velk˝ch kloub˘.
Od z·¯Ì 2014 pro v·s p¯ipravujeme pravidelnÈ cvi-
ËenÌ, jehoû cÌlem bude svalov· rovnov·ha a vzp¯Ì-
menÈ, vyrovnanÈ a aktivnÌ drûenÌ tÏla.

PÿIJœTE VYZKOUäET ñ uk·zkovÈ hodiny
probÏhnou 23. 5. 2014 v s·le na P·lavskÈm n·m.
v 17ñ17.50 a 18ñ18.50 hodin. VSTUP JE VOL-
N›, NUTN¡ REZERVACE!
S sebou pohodlnÈ obleËenÌ, cviËÌ se bez bot.
I. Heindlov·. Tel.: 739 263 997.

AKADEMIE DOME»KU
SrdeËnÏ zveme rodiËe, prarodiËe i kamar·dy na kaû-
doroËnÌ p¯ehlÌdku. UvidÌte vystoupenÌ vöech pohy-
bov˝ch krouûk˘ DomeËku i host˘ z VinohraÔ·nku
a Zä MutÏnick·. Kon· se 28. kvÏtna 2014 od 17.00
hodin v aule Zä »ejkovick·. VstupnÈ dobrovolnÈ.

Z 51. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady,
konané ve dnech 12. března a 24. března 2014

Domeček zve na letní tábory
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Voličské průkazy
O voliËsk˝ pr˘kaz je moûno si v souladu

s ß 30 odst. 2 poû·dat ode dne vyhl·öenÌ voleb
a to pÌsemn˝m pod·nÌm opat¯en˝m ovÏ¯en˝m
podpisem voliËe, pod·nÌm do datovÈ schr·nky,
e-mailem opat¯en˝m zaruËen˝m elektronic-
k˝m podpisem, p¯ÌpadnÏ osobnÏ. Konec lh˘ty
pro pod·nÌ û·dosti o voliËsk˝ pr˘kaz je 8. kvÏt-
na 2014 ñ v tento den bude na ⁄¯adu mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Vinohrady zajiötÏna sluûba v dobÏ
8.00ñ16.00 hodin.

VoliËsk˝ pr˘kaz opravÚuje voliËe ve dnech
voleb do EvropskÈho parlamentu k hlasov·nÌ
v jakÈmkoliv volebnÌm okrsku na ̇ zemÌ »eskÈ
republiky.

Možnost vyškrtávání
a dopisování voličů

po 40. dni přede dnem voleb
Na z·kladÏ novely z·kona o volb·ch do Evrop-

skÈho parlamentu schv·lenÈ Parlamentem »R
(sen·tnÌ tisk Ë. 233) je novÏ umoûnÏno, aby aû do
uzav¯enÌ seznamu voliË˘ pro volby do EvropskÈho
parlamentu obecnÌ ˙¯ad vyökrtnul voliËe, kte¯Ì ze-
m¯eli nebo po z·pisu do seznamu voliË˘ pro vol-
by do EvropskÈho parlamentu podle ß 28 odst. 1
pÌsm. a) z·kona o volb·ch do EvropskÈho parla-
mentu byli p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu na ˙zemÌ
jinÈ obce v »eskÈ republice. O vyökrtnutÌ ze sezna-
mu voliË˘ pro volby do EvropskÈho parlamentu
vyd· obecnÌ ˙¯ad voliËi na jeho û·dost potvrzenÌ,
tj. voliË se p¯estÏhuje z obce A do obce B, v obci B
se p¯ihl·sÌ k trvalÈmu pobytu, v obci A si na z·kladÏ
zmÏnÏnÈho trvalÈho pobytu poû·d· o potvrzenÌ
o vyökrtnutÌ ze seznamu voliË˘ a na z·kladÏ tohoto
potvrzenÌ ho obec B dopÌöe do seznamu voliË˘.

Vzory û·dostÌ a podrobnÏjöÌ informace najdete na:
www.vinohrady.brno.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
www.mvcr.cz

KLUB MAMINEK
5. 5. ñ PAPÕROV¡ MÕSA ñ 50 KË
Lepen· pevn· papÌrov· mÌsa. M˘ûete si
donÈst mÌsu jako formu.

12. 5. ñ ZDOBENÕ MÕSY ñ 40 KË
DodÏl·me a ozdobÌme si udÏlanou mÌsu.

19. 5. ñ NEKONE»N› N¡RAMEK ñ 60 KË
Jednoduch˝ n·ramek bez zapÌn·nÌ.

26. 5. ñ FIMO ñ 70 KË
OblÌbenÈ tvo¯enÌ. Kor·lky, krabiËky, pro-
pisky nebo lûiËky. KrabiËky s sebou.

2. 6. ñ SMALTOV¡NÕ ñ 50 KË
Smaltovan˝ p¯ÌvÏsek, nebo ozdoby na ob-
r·zek.

9. 6. ñ KAäÕROVAN¡ N¡DOBA ñ 60 KË
OzdobÌme si obal na kvÏtin·Ë obr·zky
z ubrousk˘.

16. 6. ñ V¡ZAN› OV¡LEK ñ 50 KË
EfektnÌ a jednoduch˝ öperk z v·zan˝ch
kor·lk˘.

Rok utekl jako voda a roztlesk·vaËky KIKIN-
KY mÏly znovu moûnost se p¯ihl·sit na soutÏû
v pÛdiov˝ch skladb·ch po¯·danou AäSK. Letos se
konala ve Ëtvrtek 20. b¯ezna a opÏt ve sportovnÌ
hale Tesla na LesnÈ.

Vyuûily jsme maxim·lnÌho povolenÈho poËtu
taneËnic, coû bylo 16. Letos holky speci·lnÏ pro
tuto soutÏû secviËily bÏhem jednoho mÏsÌce novou

choreografii LvÌ kr·l. Byla inspirov·na poh·dkou
a vyuûita byla i filmov· hudba. PochopitelnÏ jsme
tematicky doladily i kost˝my, ˙Ëesy a lÌËenÌ. Vy-
stoupenÌ se jim moc povedlo, coû ocenili nejen p¯i-
hlÌûejÌcÌ a fandÌcÌ div·ci, ale i porotci. Porazily tak
favority soutÏûe a dom˘ si pyönÏ odv·ûely velk˝
zlat˝ poh·r. Ve ökole byly holky jeötÏ odmÏnÏny
skvÏl˝mi dortÌky. Hana Blaûkov·, vychovatelka äD

NovÏ mohou obËanÈ mÏsta Brna do ûlut˝ch
Ëi dr·tÏn˝ch kontejner˘ vhazovat kromÏ zabÏhnu-
t˝ch PET lahvÌ a n·pojov˝ch karton˘ i dalöÌ plas-
tovÈ obaly jako jsou fÛlie, s·Ëky, plastovÈ taöky,
obaly od pracÌch, ËisticÌch a kosmetick˝ch p¯Ìprav-
k˘, kelÌmky od jogurt˘, mlÈËn˝ch v˝robk˘, balicÌ
fÛlie od spot¯ebnÌho zboûÌ vËetnÏ obal˘ od CD dis-
k˘ a dalöÌch v˝robk˘ z plast˘.

Ve mÏstÏ BrnÏ nynÌ evidujeme celkem 1083 ku-
s˘ ûlut˝ch Ëi velk˝ch dr·tÏn˝ch kontejner˘, kterÈ
dostanou nov˝ kab·t, budou polepeny nov˝mi

samolepkami, s uvedenÌm vöech druh˘ t¯ÌdÏn˝ch
plast˘ a n·pojov˝ch karton˘.

ÑR·d bych ujistil obyvatele Brna, ûe ¯·dnÏ vy-
uûijeme veökerÈ plastovÈ obaly a n·pojovÈ kartony,
kterÈ budou t¯Ìdit do ûlut˝ch n·dob. Na naöÌ dot¯i-
ÔovacÌ lince jednotlivÈ plasty od sebe oddÏlujeme
a d·le zajiöùujeme jejich druhotnÈ zpracov·nÌ,ì
¯Ìk· ¯editel spoleËnosti SAKO Brno, a. s. Ing. Ji¯Ì
Kratochvil. ZmÏna t¯ÌdÏnÌ odpad˘ se t˝k· pouze
plast˘, nikoliv skla a papÌru. T¯ÌdÏnÌ tÏchto odpad˘
z˘st·v· nezmÏnÏno.

volby do EvropskÈho parlamentu se uskuteËnÌ:
dne 23. kvÏtna 2014 od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a dne 24. kvÏtna 2014 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.

MÌstem kon·nÌ voleb do EvropskÈho parlamentu
ve volebnÌ okrsku Ë. 26001 je volebnÌ mÌstnost
Zä MutÏnick·, MutÏnick· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Bo¯etick· 4ñ16 sud·
Bo¯etick· 9ñ13 lich·
MutÏnick· 2ñ8 sud·

Ve volebnÌ okrsku Ë. 26002 je volebnÌ mÌstnost
Zä MutÏnick·, MutÏnick· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Bo¯etick· 15ñ21 lich·
»ejkovick· 1ñ13 lich·
»ejkovick· 2ñ10 sud·
RÈvov·
VÏstonick·
ViniËnÌ Ë. p. 2379, 3992
éidenice Ë. e. 717

ve volebnÌ okrsku Ë. 26003 je volebnÌ mÌstnost
Zä MutÏnick·, MutÏnick· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Bo¯etick· 1ñ5 lich·
MutÏnick· 1ñ7 lich·
Valtick· 1ñ5 lich·
Valtick· 2ñ8 sud·

ve volebnÌ okrsku Ë. 26004 je volebnÌ mÌstnost
Zä MutÏnick·, MutÏnick· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
MutÏnick· 9ñ23 lich·
P·lavskÈ n·mÏstÌ 6ñ14 sud·
P·lavskÈ n·mÏstÌ 7ñ13 lich·
Valtick· 7ñ19 lich·

ve volebnÌ okrsku Ë. 26005 je volebnÌ mÌstnost
Zä MutÏnick·, MutÏnick· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Bo¯etick· 18ñ24 sud·
Velkopavlovick· 1ñ25 lich·

ve volebnÌ okrsku Ë. 26006 je volebnÌ mÌstnost
CV» Luû·nky Bzeneck· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:

Bzeneck· 4ñ8 sud·
Bzeneck· 5ñ11 lich·
Pruö·neck· 3ñ17 lich·
Pruö·neck· 16ñ22 sud·

ve volebnÌ okrsku Ë. 26007 je volebnÌ mÌstnost
CV» Luû·nky Bzeneck· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Blatnick· 10ñ14 sud·
VlËnovsk· 2ñ16 sud·
VlËnovsk· 3ñ9 lich·

ve volebnÌ okrsku Ë. 26008 je volebnÌ mÌstnost
CV» Luû·nky Bzeneck· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Blatnick· 1ñ7 lich·
Blatnick· 2ñ8 sud·
Blatnick· 16ñ22 sud·
Pruö·neck· 2ñ14 sud·

ve volebnÌ okrsku Ë. 26009 je volebnÌ mÌstnost
CV» Luû·nky Bzeneck· 23 pro voliËe, kte¯Ì jsou
p¯ihl·öeni k trvalÈmu pobytu:
Bzeneck· 10ñ22 sud·
Bzeneck· 13ñ23 lich·
P·lavskÈ n·mÏstÌ 1, 2
éaroöick· 26

ve volebnÌ okrsku Ë. 26010 je volebnÌ mÌstnost
Mikulovsk· 9 pro voliËe, kte¯Ì jsou p¯ihl·öeni
k trvalÈmu pobytu:
Mikulovsk· 1ñ9 lich·
Mikulovsk· 4ñ8 sud·
Velkopavlovick· 10ñ14 sud·

VoliËi bude umoûnÏno hlasov·nÌ potÈ, kdy prok·ûe
svou totoûnost a st·tnÌ obËanstvÌ »eskÈ republiky
(platn˝m obËansk˝m pr˘kazem, cestovnÌm, diplo-
matick˝m nebo sluûebnÌm pasem »eskÈ republiky,
cestovnÌm pr˘kazem »eskÈ republiky), nebo totoû-
nost a st·tnÌ obËanstvÌ jinÈho ËlenskÈho st·tu Ev-
ropskÈ unie a z·pis v evidenci obyvatel.

KaûdÈmu voliËi budou dod·ny 3 dny p¯ede dnem
voleb do EvropskÈho parlamentu hlasovacÌ lÌstky.
Ve dnech voleb do EvropskÈho parlamentu voliË
m˘ûe obdrûet hlasovacÌ lÌstky i ve volebnÌ mÌstnost.
V BrnÏ 2. 4. 2014 PhDr. Ji¯Ì »ejka,

starosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady

Zlatý pohár pro Mutěnickou

Dobrá zpráva pro brněnské třídiče.
Počátkem dubna Brno třídí všechny plasty

OZNÁMENÍ
o dobÏ a mÌstÏ kon·nÌ voleb do EvropskÈho parlamentu

starosta mÏstskÈ Ë·sti mÏsta Brna, Brno-Vinohrady podle ß 32 z·kona Ë. 62/2003 Sb.,
o volb·ch do EvropskÈho parlamentu a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘, oznamuje:
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Základní umělecká
škola zve děti a mládež

Z·kladnÌ umÏleck· ökola PhDr. ZbyÚka Mrkose
s poboËkou v modernÌ kruhovÈ budovÏ na ulici »ejko-
vick· 8 v BrnÏ-Vinohradech srdeËnÏ zve dÏti od pÏti let
k z·pisu. Ve ökolnÌm roce 2014/2015 budeme otevÌrat
v hudebnÌm oboru tato studijnÌ zamÏ¯enÌ: hru na klavÌr,
varhany, klasickou kytaru, elektrickou kytaru, elektro-
nickÈ kl·vesovÈ n·stroje, housle, violu, violoncello,
kontrabas, zobcovou flÈtnu, p¯ÌËnou flÈtnu, saxofon,
trubku, hoboj, klarinet, lesnÌ roh, bicÌ n·stroje, cimb·l,
akordeon, sÛlov˝ zpÏv a p¯ÌpravnÈ studium. Z·pis do
hudebnÌho oboru se bude konat kaûd˝ pracovnÌ den aû
do p·tku 13. Ëervna 2014, vûdy od 15.30 hodin do
17.30 hodin.

Z·pis do taneËnÌho oboru se uskuteËnÌ v pr˘bÏhu
Ëervna 2014, vûdy v pondÏlÌ a ve Ëtvrtek od 16.30 do
18.00 hodin 2014 v taneËnÌm s·le. V taneËnÌm oboru si
dÏti pod vedenÌm kvalifikovanÈ uËitelky formou hry
zdokonalÌ motorickÈ schopnosti, pamÏù, prostorovÈ
vnÌm·nÌ, schopnost koncentrace a budou rozvÌjet hu-
debnÏ pohybovou fantazii. NabÌzÌme: profesion·lnÌ
vedenÌ, ûiv˝ hudebnÌ doprovod, dvÏ taneËnÌ lekce t˝-
dnÏ a nÏkolik ve¯ejn˝ch vystoupenÌ za ökolnÌ rok.

Z·pis do liter·rnÏ dramatickÈho oboru se usku-
teËnÌ ve st¯edu 4. Ëervna 2014 a v p·tek 6. Ëervna 2014
vûdy od 15.00 hodin do 17.00 hodin v komornÌm s·le.
Tento obor prezentuje kaûdoroËnÏ v˝sledky svÈ pr·ce
˙spÏön˝mi premiÈrami nov˝ch divadelnÌch inscenacÌ
v BezbariÈrovÈm divadle Barka. é·ci spolupracujÌ s t˝-
mem profesion·lnÌch scÈnograf˘, svÏteln˝ch designÈr˘
i zvuka¯˘. VzdÏl·nÌ zÌskanÈ v dramatickÈm oboru mo-
hou studenti uplatnit tam, kde je t¯eba komunikaËnÌch
dovednostÌ.

V˝tvarn˝ obor kvalifikovanÏ vyuËujeme v hlavnÌ
budovÏ ZUä na DoölÌkovÏ 48 v BrnÏ-éidenicÌch. Jsou
zde dva nadstandardnÏ vybavenÈ v˝tvarnÈ ateliÈry, pece
na vypalov·nÌ keramiky i smaltu, grafickÈ lisy, malÌ¯skÈ
stojany, knihovna umÏleck˝ch publikacÌ i vybavenÌ pro
modernÌ obory ñ v˝uku fotografie, poËÌtaËovÈ grafik
a grafickÈho designu. Ve v˝tvarnÈ Ëinnosti dÌtÏ rozvÌjÌ
celou ¯adu sv˝ch schopnostÌ a dovednostÌ: tvo¯ivost
a fantazii, zrakovou pamÏù a p¯edstavivost, psychickou
soust¯edÏnost, mnohostrannÈ smyslovÈ vnÌm·nÌ a rozli-
öov·nÌ, jemnÈ psychomotorickÈ schopnosti atd. Z·pis
do v˝tvarnÈho oboru se bude konat v pondÏlÌ 26. kvÏt-
na, v ˙ter˝ 27. kvÏtna a ve st¯edu 28. kvÏtna 2014 vûdy
od 16.00 hodin do 18.00 hodin ve v˝tvarnÈm ateliÈru
v p¯ÌzemÌ budovy ZUä, DoölÌkova 48 v BrnÏ-éide-
nicÌch. TÏöÌme se na v·s! PodrobnÏjöÌ informace na:
www.zus-brno.cz.

Oznámení pro všechny
invalidní občany a seniory

z Vinohrad a Líšně
Z Vinohrad jezdÌ nÏkolikr·t dennÏ autobusov·

linka Ë. 82 Tato linka jede p¯es LÌöeÚ a éidenice a m·
zast·vku na MoravskÈm n·mÏstÌ. KonËÌ ve StarÈm
LÌskovci na ulici Valaösk·. Pro ty, kdo se öpatnÏ pohy-
bujÌ tak je to velk· v˝hoda, jak se dostat na zdravotnÌ
st¯edisko na HornÌkovÏ i na ViniËnÌ, kam zajÌûdÌ nÏko-
likr·t dennÏ. NenÌ to jenom pro vozÌËk·¯e z naöeho
domu na MikulovskÈ, je to pro vöechny kdo ho pot¯e-
bujÌ. D·le m· novÈ zast·vky u poöty na VlkovÏ, kam
se pot¯ebujÌ dostat senio¯i z LÌönÏ. SmÏle do toho
jezdÌ kaûdÈ 2 hodiny a to od r·na 6.20 8.20 10.20
12.20 14.20 16.20 a poslednÌ 18.20. KoneËnou m· na
P·lavskÈm n·mÏstÌ, u n·s na BzeneckÈ jsou ty Ëasy co
jsem napsala. A jeötÏ nÏco: m˘ûe se st·t, ûe budete mÌt
nÏkoho blÌzkÈho v LDN na »ervenÈm kopci. Tato 82
se öplh· i na tento kopec a pro v·s co tam pot¯ebujete
jet je to velk· v˝hoda.

JeötÏ m·m pro v·s jeden tip na v˝let. P¯ijedete
tÌmto autobusem na MoravskÈ n·mÏstÌ tam si p¯estou-
pÌte na takÈ bezbariÈrov˝ autobus Ë. 81, kter˝ tam m·
takÈ koneËnou.Ten v·s vyveze na äpilberk, kde si m˘-
ûete vystoupit a porozhlÈdnout se po okolÌ. Pr˝ je tam
obËerstvenÌ, tak si d·t k·viËku, zkr·tka si m˘ûete udÏ-
lat pÏkn˝ den. A zhruba za 2 hodinky opÏt p¯ijede
autobus a pojedete stejnou cestou na MoravskÈ n·-
mÏstÌ. VyuûÌvejte tyto moûnosti, pokud to zvl·dnete!

DoleËkov· Marie, p¯edsedkynÏ svazu tÏlesnÏ postiûen˝ch

ChtÏla bych touto cestou podÏkovat vedenÌ
a uËitel˘m Zä »ejkovick· za jejich iniciativu a rea-
lizaci mimoökolsk˝ch aktivit, nap .̄ v˝lety do p¯Ìro-
dy, do Anglie, do divadla... DÏti se p¯i tÏchto Ëin-
nostech poznajÌ v jin˝ch situacÌch neû ve ökole a z·-
roveÚ se uËÌ mladöÌ od staröÌch, a naopak. V mnoha
p¯Ìpadech musejÌ spolupracovat, aby dos·hli maxi-
m·lnÌho v˝konu anebo aby v˘bec Ñp¯eûiliì ñ nap .̄
najedli se. :-) TÌmto se utuûuje parta, a to nejen
v r·mci t¯Ìdy, ale i v r·mci ökoly, a vznikajÌ kr·snÈ
mezilidskÈ vztahy.

Pro uËitele to ovöem znamen· pr·ci navÌc a ta-
ky riziko, ûe se nÏkterÈmu ze svÏ¯enc˘ m˘ûe nÏco
st·t. O to vÌc oceÚuji ochotu a odvahu vöech uËitel˘,
kte¯Ì berou naöe ratolesti za hranice vöednÌch dn˘.

Dne 25. 3. 2014 se studenti 2. a 3. roËnÌku
Gymn·zia Globe a Sä KNIH z˙Ëastnili v˝ukovÈho
programu CoZaTo, kter˝ se zab˝val tÈmatem ko-
rupce. Program p¯ipravil novin·¯ Tom·ö Fr·nek
z obËanskÈho sdruûenÌ Brodem, kter˝ se tÈto prob-
lematice dlouhodobÏ vÏnuje.

Studenti se zamysleli nad tÌm, za jak˝ch pod-
mÌnek se upl·cÌ a mÏli moûnost vidÏt zp˘soby upl·-
cenÌ v modelov˝ch situacÌch, kterÈ sehr·li gymna-
zistÈ z UherskÈho Brodu. NÏkterÈ scÈnky byly
˙smÏvnÈ, jinÈ spÌöe smutnÈ. N·zory se r˘znily, ale
nakonec se vöichni shodli na tom, ûe je korupce
spoleËensky ökodliv· a k podobnÈmu jedn·nÌ by se
oni sami uch˝lili pouze v p¯ÌpadÏ nutnosti ochrany
zdravÌ a ûivota sv˝ch blÌzk˝ch.

Hezkou odezvou na tuto akci byl dopis babiËky
jednoho z ˙ËastnÌk˘, kter· popsala vlastnÌ p¯Ìhodu
ze svÈho ml·dÌ, z roku 1955. TakÈ ölo o zdravÌ,
p¯estoûe pacientka pot¯ebovala redukËnÌ dietu. Jako
mlad· oöet¯ovatelka se o ni starala
nad rozsah dietnÌho reûimu ozdra-
vovny. P¯ipravovala jÌ ovocnÈ a zele-
ninovÈ dny z plod˘, kterÈ rostly na
zahradÏ. PÌöe:

ÑJednoho dne byla pacientka
propuötÏna a mnÏ, p¯es velk˝ m˘j od-
por, vnutila jakousi ob·lku... m·lem
jsem se s nÌ poprala. äla jsem tedy do
p¯ijÌmacÌ kancel·¯e zjistit, na kterÈm
pokoji bydlÌ a nerozdÏlanou ob·lku
poloûila na jejÌ postel...

Zanedlouho jsem byla zavol·na
k prim·¯ce Ñna koberecì ...tam se na
mÏ sneslo obvinÏnÌ: ÑDietko! Vy jste
ohrozila naöe socialistickÈ hospod·¯-

stvÌ! TÌm, ûe jste panÌ XY vr·tila dar urËen˝ v·m, jste
ji p¯ivedla zpÏt do nervovÈho stavu, kter˝ jsme tady
3 t˝dny ˙spÏönÏ lÈËili a j· jÌ musÌm o t˝den prodlou-
ûit l·zeÚsk˝ pobyt ñ vÌte, kolik to stojÌ n·ö socialis-
tick˝ st·t? PanÌ se velmi rozruöila, ona si myslÌ, ûe
v·m papÌrov· pÏtikoruna byla m·lo. Dietko, tady
bereme vöichni!!! Od l·zeÚskÈ aû po mÏ! My si ne-
m˘ûeme dovolit naruöovat socialistickÈ z¯ÌzenÌ jako
vy! Tak aù uû se to neopakuje!ì

Douf·m, ûe se touto p¯Ìhodou pobavÌte. Uk·za-
la student˘m, ûe Ñd·reËkyì majÌ hlubokÈ ko¯eny.
Snad student˘m z˘stanou jejich st·vajÌcÌ dobr·
p¯edsevzetÌ do dob, neû se sami stanou prim·¯i.

Pro z·jemce o studium a setk·nÌ se studenty
uv·dÌme, ûe Den otev¯en˝ch dve¯Ì obou ökol je
30. 4. 2014 od 14.00 do 17.30 hod.

Za Gymn·zium Globe a Sä KNIH
Martina Z·vodn·, Nerisa é˘rkov·

a RNDr. Libuöe Bartkov·

Jaro a ËastÏjöÌ pobyt venku vede k n·r˘stu ˙ra-
z˘ u dÏtÌ. Hry a aktivnÌ odpoËinek dÏtÌ na zahradÏ
nebo h¯iöti je ve ökolnÌ druûinÏ nejd˘leûitÏjöÌ Ëin-
nostÌ. TakÈ proto jsme uspo¯·daly na Zä MutÏnick·
v mÏsÌci dubnu nÏkolik aktivit zamÏ¯en˝ch na pre-
venci dÏtsk˝ch ˙raz˘ ñ pozn·vacÌ stanoviötÏ na
ökolnÌ zahradÏ, z·vody na kolobÏûk·ch a koleËko-
v˝ch bruslÌch na ökolnÌm h¯iöti. DeötivÈ poËasÌ jsme
vyuûily ke zhlÈdnutÌ DVD Rozhodni se!.

Na zahradÏ mÏly dÏti moûnost si ovÏ¯it, zda se
dok·ûou bezpeËnÏ chovat a pohybovat na r˘zn˝ch
mÌstech a v r˘zn˝ch situacÌch. Skupinov· hra byla
zaloûena na spolupr·ci t¯ÌËlenn˝ch druûstev. Na do-
kreslovacÌch plak·tech dÏti vyhodnotily bezpeËnÈ
a nebezpeËnÈ chov·nÌ postaviËek na obr·zku, popo-
vÌdaly o tom, jak se spr·vnÏ zachovat a p¯edejÌt tak
˙raz˘m na v˝letÏ, u vody, p¯i jÌzdÏ na kolobÏûce,

kole nebo koleËkov˝ch bruslÌch, jak se bezpeËnÏ
pohybovat po mÏstÏ. Na z·vÏr dostaly tematicky
zpracovanÈ z·pisnÌky, omalov·nky a vyst¯iho-
v·nky.

Ve Ëtvrtek 3. dubna probÏhly rychlostnÌ z·vody
na kolobÏûk·ch a koleËkov˝ch bruslÌch. KolobÏûky
a brusle si p¯ivezly dÏti z domu. Z·vodnÌci byli roz-
dÏleni do nÏkolika disciplÌn i kategoriÌ. Vöech bez-
m·la 50 ˙ËastnÌk˘ vybaven˝ch cyklistickou helmou
a chr·niËi zvl·dlo urËenou traù bez nehody.

Druhou Ë·st tÏchto aktivit pl·nujeme na pod-
zim a budou zamÏ¯eny na bezpeËnÈ chov·nÌ v zimÏ
nebo doma.

ZajÌmavÏ p¯ipraven˝ materi·l poskytla Kance-
l·¯ Brno ñ ZdravÈ mÏsto Magistr·tu mÏsta Brna,
kter· jej vyd·v· v oblasti prevence dÏtsk˝ch ˙raz˘.

N. Niziolov·, vychovatelka, Zä MutÏnick·

Poděkování za extra zážitky

CoZaTo!?
aneb Korupce má hluboké kořeny

Aby byly děti zdravé

DÏkuji jak za sebe, tak i za rodiËe vöech zn·-
m˝ch a kamar·d˘. Ing. Silvia Urbanov·
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Více informací na telefonním
čísle 539 01 01 01 nebo
na www.netbox.cz

 programové nabídky
 v ceně

chytré televizní funkce (PAUZA,

)
sledujte  s funkcí
Moje televize

NETBOX FANDÍ
SPORTU
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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!

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

ŽALUZIE, OPRAVY + VÝMĚNY. Sítě a dveře proti hmyzu.
tel. 604 850 396, e-mail: zaluzie.hanák@seznam.cz.

Dětské tábory DRAK KŘIŽANOV – taneční, sportovní, pro nejmenší.
Minitábory – rodiče s dětmi 1–7 let. Tel. 541 229 122, www.drak.cz

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
nov· dvÌ¯ka sk¯ÌÚky a pracovnÌ desky na mÌru ñ Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

Relaxační studio Profi, Krásného 20, Brno-Juliánov
Profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí.
Příznivé ceny a věrnostní program pro stálé klienty.

Další služby studia: pedikúra,kosmetika, infrasauna aj.
www.rsprofi.cz, tel.: 737 752 430

Relaxační studio MITENDE
Pálavské náměstí 5 (nad prodejnou Jysk)

Od druhé poloviny květny rozšiřujeme naše služby
o TRVALOU BEZBOLESTNOU EPILACI

a OMLAZENÍ PLETI POMOCÍ PŘÍSTROJE IPL
Informace a ceny najdete na stránkách www.mitende.cz

nebo v našem relaxačním studiu.
Těší se na Vás

Irena Vičarová Zdena Trautmannová
tel.: 605 502 965 tel.: 604 617 145

Rekonstrukce bytových jader
projekt, demontáž, realizace, revize, veškerý nábytek. 10 prac. dní a záv. úklid.

REKONSTRUKCE / NÁBYTEK ŠVÁBA • 606 331 587
www.nabyteksvaba.cz •nabyteksvaba@nabyteksvaba.cz

� KoupÌm byt s balkonem na Vinohradech. Bez RK prosÌm. Tel.: 773 568 099.

� Pronajmu gar·û éaroöick·. Tel. 603 453 450.

� Prodej pÏknÈho bytu OV 2+kk po rekonstrukci, ul. Bo¯etick·, 777 882 963.

� KoupÌm byt na Vinohradech, p˘vodnÌ stav nevadÌ. DÏkuji za nabÌdky. Tel. 605 514 210.

� Prod·m gar·û ul. LÌöeÚsk·, el.,voda,160 000, bez RK, tel.:605 533 616.

� Pronajmu gar·û ulice VlËnovsk·. Tel. 607 634 759.

� Prod·m byt 2+kk na Vinohradech. Tel. 724 869 531.

� VymÏnÌm gars. (LÌöeÚ, Houbalova, 4. p., v˝tah) za gars. na Vinohradech. Tel. 607 726 760.

Řeznictví s úctou k masu

Denně zpracováváme maso z vybraných farem. 
Hovězí u nás zraje ve visu 5-7 týdnů. Vepřové maso 
máme z přeštických vepříků, bio jehněčí z Bílých 
Karpat, čerstvá kuřata z volného chovu. 
Nechybí zvěřina, perličky, králíci ani nešizené uzeniny. 
Poradíme s přípravou, dodáme recepty. 
K masu vám nabídneme i víno, sýry, zeleninu 
a kváskové pečivo.

Selská 81, Brno-Maloměřice 
t: 777 100 383 • www.mikrofarma.cz •  

Jsme přímo u zastávky tramvaje č. 4 – Proškovo náměstí, 
autem zaparkujete u prodejny.

HASÍCÍ PŘÍSTROJE – REVIE, PRODEJ, OPRAVY – Šváb.
Tel. po dohodě 604 475 898, www.hasiciprostrojebrno-svab.cz

Firma PPH s.r.o. – ostraha objektů přijme
pracovníky, osoby se zdravotním postižením

na pozici recepční, strážný a psovod.
Na HPP i zkrácený úvazek. Nástup dle dohody. Volejte: 608 959 575.

Další jesle 

pro dìti od 6 mìsícù do 3 let. 
Provozní doba 7:00–18:00 h. Za celý kolektiv PhDr. Jana Strmisková
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Masarykova univerzita
otevírá dveře seniorům

SeniorskÈ vzdÏl·v·nÌ m· svÈ pevnÈ mÌsto na ¯adÏ ve¯ejn˝ch vysok˝ch ökol.
V souËasnÈ dobÏ studujÌ na univerzit·ch t¯etÌho vÏku (d·le jen U3V) p¯ibliûnÏ
2 % seniorskÈ populace »eskÈ republiky (cca 40 000 osob). P¯ijÔte i vy rozöÌ¯it
jejich ¯ady! VzdÏl·v·nÌ v seniorskÈm vÏku napom·h· k udrûenÌ kvality ûivota
p¯ÌvÏtiv˝m a d˘stojn˝m zp˘sobem. Z·kladnÌm ˙kolem U3V je zprost¯edkovat
senior˘m novÈ poznatky, vÏdomosti, dovednosti, obory a technologie. Posl·nÌm
kurz˘ U3V je tÈû stimulace k aktivitÏ.

VzdÏl·v·nÌ na U3V na MasarykovÏ univerzitÏ m· formu p¯edn·öek, cviËenÌ,
semin·¯˘ a exkurzÌ, ˙ËastnÌci mohou vyuûÌvat studovny a knihovny. P¯edn·öky
trvajÌ 2 vyuËovacÌ hodiny a konajÌ se jednou za Ëtrn·ct dn˘ (od ¯Ìjna do kvÏtna).
⁄ËastnÌkem programu U3V m˘ûe b˝t osoba, kter· dos·hla vÏku pot¯ebnÈho pro
p¯izn·nÌ starobnÌho d˘chodu a m· ˙plnÈ st¯edoökolskÈ vzdÏl·nÌ s maturitou.
VzdÏl·v·nÌ je bezplatnÈ, kaûdoroËnÏ se hradÌ pouze z·pisnÈ, kterÈ bylo pro aka-
demick˝ rok 2014/2015 stanoveno na 800 KË. Absolvent U3V obdrûÌ osvÏdËenÌ
na slavnostnÌ promoci.

P¯ihl·öky budeme p¯ijÌmat osobnÏ (KomenskÈho n·m. 2, Brno) nebo elek-
tronicky od 5. kvÏtna 2014. DalöÌ podrobnosti o UniverzitÏ t¯etÌho vÏku Masa-
rykovy univerzity vËetnÏ fotografiÌ a videouk·zek naöich aktivit najdete na
www.u3v.muni.cz.

2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

KEI LAST MOMENT

S FABII TOUR

KEI LAST MOMENT

S FABII TOUR
Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerýNa palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerýNa palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerýNa palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý
komkomkomkomforforforfort, jako t, jako t, jako t, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace,rádio s CD přehrávačem, klimatizace,rádio s CD přehrávačem, klimatizace,rádio s CD přehrávačem, klimatizace,
elekelekelekelektricktricktricktricky ovládaná okna či centrální zamykáníy ovládaná okna či centrální zamykáníy ovládaná okna či centrální zamykáníy ovládaná okna či centrální zamykání....
Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš jižNapříklad model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš jižNapříklad model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš jižNapříklad model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již
od od od od 189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Tak se rychle sbalte a přesvědčte se, že KEI LASTTak se rychle sbalte a přesvědčte se, že KEI LASTTak se rychle sbalte a přesvědčte se, že KEI LASTTak se rychle sbalte a přesvědčte se, že KEI LAST
MOMEMOMEMOMEMOMENT, s mimořádnou výbavou i cenou, se vyplatí.NT, s mimořádnou výbavou i cenou, se vyplatí.NT, s mimořádnou výbavou i cenou, se vyplatí.NT, s mimořádnou výbavou i cenou, se vyplatí.

ffffabiatouabiatouabiatouabiatourrrr.cz.cz.cz.cz

    

* * * * CCCCenaenaenaena platná s finan platná s finan platná s finan platná s financcccoooovvvváním Šáním Šáním Šáním ŠKKKKODA ODA ODA ODA FFFFinainainainannnncccce od Še od Še od Še od ŠkkkkooooFIFIFIFINNNNu.u.u.u.

Příští zájezd na Jadran? S KEI LAST MOMENT 
nyní ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

ŠŠŠŠKKKKODAODAODAODA FFFFabiaabiaabiaabia TTTTour odour odour odour od189 900 
189 900 
189 900 
189 900 KKKKččččse Šse Šse Šse ŠKKKKODA ODA ODA ODA FFFFinaninaninaninancccce od Še od Še od Še od ŠkkkkooooFIFIFIFINNNNuuuu

Váš autorizovaný prodejce voz  ŠKODA:

AUTOCENTRUM K.E.I.

Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 518 700 000
E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz

84O 111 177
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SENIOR KLUB V KVĚTNU

Pirátské dobrodružství
na den dětí v Akátkách

Na nedÏli 1. 6. 2014 luû·neckÈ pracoviötÏ Lou-
ka a 43. pion˝rsk· skupina Vinohrady zvou vöechny
dÏti a rodiËe na Ëtvrt˝ roËnÌk akce ÑKouzelnÈ Vino-
hradyì. Akce probÏhne od 14 do 17 hodin a start
a cÌl bude opÏt na louce za b˝valou Zä Bzeneck·.

Tak jako v p¯edeöl˝ch letech na dÏti Ëek· trasa
pln· ˙kol˘, sportovnÌch a vÏdomostnÌch disciplÌn.
Jako kaûd˝ rok se m˘ûete tÏöit na stanoviötÏ, kter·
budou tentokr·t inspirov·na pir·tsk˝m svÏtem
pln˝m star˝ch mo¯sk˝ch vlk˘. Nebudou chybÏt la-
novÈ p¯ek·ûky, st¯elba z praku, ob¯Ì mo¯e, v˝tvarnÈ
stanoviötÏ a takÈ si prot·hnete mozkovÈ z·vity na
stanoviöti hlavolam˘. Nezapomeneme ani na nej-
menöÌ dÏti, pro kterÈ bude urËen cel˝ lesÌk s rozliË-
n˝mi stanoviöti pod n·zvem ÑKouzeln· Maceökaì.

V z·vÏru na vöechny, co zdolajÌ vöechny disci-
plÌny, Ëek· ob¯Ì trampolÌna a odmÏna. Celou akci
takÈ obohatÌ vystoupenÌ taneËnÌ skupiny Funny
Angels, kterÈ si div·ci m˘ûou vychutnat v z·zemÌ
startu a cÌle.

Mgr. Kate¯ina KoneËn·,
SV» Luû·nky, 43. PS Vinohrady

Taneční skupina
CAROLKA

V sobotu 29. 3. 2014 taneËnÌ skupina CAROL-
KA Brno-Vinohrady vyhr·la na taneËnÌ soutÏûi
ÑO MEDL¡NECKOU S›PKU 2014ì jiû pot¯etÌ
PRVNÕ mÌsto v kategorii ÑDÏti do 11 letì s tancem
ÑMARYì v choreografii Nikol äirokÈ a TÿETÕ
mÌsto v kategorii do 15 let s tancem ÑRed And
Blackì v choreografii Zuzany KovandovÈ.

V kaûdÈ skupinÏ soutÏûilo 14 choreografiÌ
taneËnÌch skupin z celÈ Moravy a Slezska.

PodÏkov·nÌ pat¯Ì nejen soutÏûÌcÌm dÏtem, ale
i technickÈmu z·zemÌ vËetnÏ rodiË˘, kte¯Ì dÏti na
soutÏûi dokonale povzbuzovali.

P¯ed mÏsÌcem mi nad dubnov˝m Informem
na chvilku ztuhl ˙smÏv kr·tce potÈ, co jsem zjis-
til, ûe si se mnou zalaökoval tiska¯sk˝ öotek nebo
spÌöe m· zapomnÏtlivost ñ v informaci o naöÌ Ëin-
nosti jsem sice vysvÏtlil d˘vod zruöenÌ z·jezdu
do Pasohl·vek, ale v programu na duben jsem
opravu (T¯ebÌË) neprovedl (ani na webov˝ch
str·nk·ch), takûe blahop¯eji tÏm, kte¯Ì si toho
vöimli a pobavili se na m˘j ˙Ëet ñ vyölo to skoro
jako aprÌlov˝ ûert... �

K pestrÈmu klubovÈmu programu v b¯eznu
sv˝mi cykly opÏt p¯ispÏli Eliöka Vackov·, PhDr.
Ji¯Ì »ejka a Dr. äubert. ZajÌmavou a p¯Ìjemnou
hodinku si na 18. b¯ezna p¯ipravili manûelÈ PlÌ-
halovi, kdy p¯ipomnÏli p¯Ìtomn˝m k 100. v˝roËÌ
uvedenÌ operety Polsk· krev a 140. v˝roËÌ naro-
zenin autora Oskara Nedbala jeho nelehk˝ ûivot
i jeho asi nejslavnÏjöÌ dÌlo.

Blahop¯·nÌ b¯eznov˝m jubilant˘m (20. 3.)
bylo tentokr·t v˝jimeËnÈ ñ mezi pozvan˝mi
oslavenci mÏli v˝raznou p¯evahu muûi! MarnÏ
jsme na zaË·tku vzpomÌnali, kdy v minulosti
doölo k podobnÈmu Ñ˙kazuì, ale po skonËenÌ
jsme s potÏöenÌm konstatovali, ûe slavÌcÌ p·novÈ
v˝raznÏ p¯ispÏli k dobrÈ z·bavÏ vöech p¯Ìtom-
n˝ch, a proto jsme vyslovili i neskromnÈ p¯·nÌ,
aby tento Ñjevì nastal v klubu co nejËastÏji... �

V˝jezdnÌ akce tohoto roku jsme zah·jili
27. b¯ezna tradiËnÌ n·vötÏvou vinnÈho sklÌpku
ÑU JeÚouraì v Nechorech spoleËnÏ se seniory
z Chrlic ñ sbor 80 zpÌvajÌcÌch s doprovodem
a podporou dvou harmonik·¯˘, to uû se na
dobrÈ n·ladÏ a pohodÏ projevÌ, takûe odvahu
vyhl·sit ÑveËerkuì a n·stup do autobusu
jsem nemÏl d¯Ìv neû v p˘l jeden·ctÈ, ale p˘l-
noËnÌ klid jsme p¯i vystupov·nÌ na Vinohra-
dech nijak nenaruöili... �

Dubnov˝ program otev¯el Mgr. Krejsa
sv˝m v˝letem do historie Brna ñ v archivech
mÏsta posbÌral obr·zky a fotografie, doku-
mentujÌcÌ v˝voj z·stavby v prostoru jednÈ
z brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch bran v oblasti äi-
lingrova n·mÏstÌ a Husovy ulice, kterÈ s vy-
uûitÌm dataprojektoru n·zornÏ a poutavÏ
okomentoval. Jeho kvÏtnovou p¯edn·öku

o MendlovÏ n·mÏstÌ a Peka¯skÈ ulici proto lze
jen doporuËit ñ bude urËitÏ nemÈnÏ zajÌmav·.

Na svÈ ÑposezenÌ u klavÌruì p¯il·kal Milan
VaÚura opÏt Ñpln˝ s·lì ñ a Haölerovy pÌsniËky si
zazpÌvali skoro vöichni p¯ÌtomnÌ, zejmÈna kdyû
n·m k posezenÌ Boûenka Jon·öov· p¯inesla
vzorky vÌna, ËÌmû takÈ p¯ispÏla k pohodÏ p¯Ìtom-
n˝ch... �

PondÏlÌ 7. dubna bylo v historii klubu zvl·öt-
nÌ ñ po domluvÏ n·s navötÌvili organiz·to¯i sou-
tÏûe Senior klub˘ a natoËili uk·zky naöich akcÌ
a aktivit v klubovnÏ na BzeneckÈ (mj. p¯edn·öka
VackovÈ a uk·zka vybran˝ch kronik, p¯iprave-
n˝ch PlÌhalovou). Na cviËenÌ senior˘ ve spole-
ËenskÈm s·le (Siklenka) a uk·zku v˝uky v PC
kurzu na uËebnÏ Zä MutÏnick· uû bohuûel nedo-
ölo, ale o pr˘bÏhu soutÏûe Senior klub˘ se m˘ûe-
te v p¯ÌpadÏ z·jmu p¯esvÏdËit a natoËenÈ klipy
zhlÈdnout na webu http://www.eurobabicka.cz/
?p=10327.

Autobusy pro v˝lety do T¯ebÌËe a TelËe byly
uû zaË·tkem dubna tÈmÏ¯ obsazeny a bylo zah·-
jeno zapisov·nÌ z·jemc˘ o z·jezd na Velehrad ñ
podrobnÏjöÌ informace pod· na klubov˝ch
sch˘zk·ch (⁄t, »t) Vlasta JelÌnkov·.

DalöÌ informace a fotografie z Ëinnosti Se-
nior klubu najdete na webovÈ str·nce www.
vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo p¯Ìmo u n·s
v klubu (viz program).

Ing. LudÏk HodboÔ
e-mail: luhod@seznam.cz, tel.: 602 169 899

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, pohlavÌ
a z·jm˘, zveme v·s k ˙Ëasti na akcÌch ve velkÈ
klubovnÏ Bzeneck· 19 (zaË·tky v 15.00, otev¯e-
na od 14.30) ñ viz program nÌûe.
KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.30 probÌh· cvi-
ËenÌ pro seniory ve SpoleËenskÈm s·le v objek-
tu OC 2 (nad Albertem, naproti poötÏ) 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 �.
Kaûd˝ p·tek (mimo ökolnÌch pr·zdnin) v dobÏ
14.00ñ16.00 bÏûÌ kurz PC pro seniory (i zaË·-
teËnÌky) v Zä MutÏnick· - ˙Ëast i konzultace zdar-
ma �.

6. 5. ñ ⁄TER›
PÿÕBÃHY éIV… PÿÕRODY
(povÌd·nÌ s promÌt·nÌm), J. Pt·Ëek

13. 5. ñ ⁄TER›
KR¡SY NAäÕ VLASTI
(pokraËov·nÌ, s promÌt·nÌm), E. Vackov·

15. 5. ñ »TVRTEK
MANéELKY »ESK›CH PANOVNÕKŸ
(pokraËov·nÌ cyklu),
PhDr. J. »ejka

20. 5. ñ ⁄TER›
V›LET ñ z·mek TEL», SLAVONICE
(odjezd 8.00)
V. JelÌnkov·, Ing. L. HodboÔ

22. 5. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V KVÃTNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

27. 5. ñ ⁄TER›
MORAVSK… HRADY
(Rokötejn; Rosice; Roötejn),
Dr. L. äubert

29. 5. ñ »TVRTEK
STAR… BRNO (MENDLOVO N¡M.
A PEKAÿSK¡ UL.) V PROMÃN¡CH »ASU
Mgr. M. Krejsa

Informace o akcích Senior klubu – duben


