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

PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 29. 9.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti

Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady

(v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

ZÁŘÍ
2014

SnÌmek zachycujÌcÌ otev¯enÌ poboËky UniCredit Bank na Vinohradech dne 19. Ëervna 2014.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
lÈto n·m pomalu mizÌ a upl˝v· jako voda mezi prsty, je v samÈm z·vÏru a nelze je
chytit a alespoÚ na chvÌli zastavit, zdrûet. NadÏlalo mnoho par·dy, p¯ineslo letos
hodnÏ sluneËn˝ch dn˘ a hork˝ch nocÌ. Oproti p¯edeöl˝m lÈt˘m bylo to letoönÌ bo-
hatöÌ na vl·hu. DeötÏ, kterÈ mohly b˝t po mÈ mysli jeötÏ vydatnÏjöÌ a ËastÏjöÌ, mi
dÏlaly velkou radost. Jednak m·m dÈöù (a bou¯ky v˘bec) r·d a jednak, zd· se, ûe
letoönÌ letnÌ lij·ky ˙spÏönÏ uchr·nily naöe stromy, ke¯e i tr·vnÌky od zeûloutnutÌ
a povadlosti a ponechaly jim vzhledn˝ zelen˝ habitus. Bou¯livÈ bÏsy v podobÏ z·-
plav, siln˝ch vÏtr˘ Ëi ho¯ÌcÌch dom˘, kterÈ tr·pily mnoh· ˙zemÌ a obce naöÌ zemÏ,
nad Vinohrady zkrotly a zmÏnily se v blahod·rn ,̋ obËas i vydatn˝ dÈöù. AË vyznavaË
chladn˝ch a mlhav˝ch dn˘, letoönÌ vinohradskÈ lÈto chv·lÌm. VÏ¯Ìm, ûe i vy, v·ûenÌ
VinohraÔanÈ, jste proûili pr·zdninovÈ letnÌ dny a t˝dny v klidnÈm rozpoloûenÌ, bez
problÈm˘ Ëi v˝raznÏjöÌch nep¯ÌjemnostÌ. MnozÌ z V·s se rozjeli na pr·zdninovÈ cesty
a na dovolenÈ za obvod naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, snad za hranice republiky. Z¯ejmÏ nej-
ËastÏji jste mÌ¯ili k mo¯i, za pozn·nÌm jin˝ch kraj˘, cizÌch zemÌ nebo na pr·zdniny
k babiËk·m. ÑBabiËkovskÈì pr·zdniny jsem zaûÌval takÈ. Je to tak d·vno, co jsem
jezdil kaûd˝m rokem v pr·zdninovÈm Ëase do jiûnÌch »ech, do jednoho mÏsteËka
v PoöumavÌ, odtud poch·zela moje maminka a kde ûila jejÌ maminka ñ moje babiË-
ka. PokaûdÈ se n·s tam seölo pÏt kluk˘, pÏt bratranc˘. Toû si snad umÌte p¯edstavit,
ûe to maminka naöich maminek nemÏla pranic jednoduchÈ. LeË zvl·dala drezuru di-
vok˝ch chlapc˘ s bravurou. A äumava byla n·dhernÏ zelen·, poûehnan·, pln· hub,
malin, ostruûin, mot˝l˘, chladiv˝ch vod, hrad˘ a tvrzÌ, öùastn˝ch vesniËek, t·hl˝ch
˙voz˘ i proh¯·t˝ch luk ñ a kaûdodennÌch bou¯ek. Zn·m od tÏch dob na äumavÏ
a v PoöumavÌ, s mÌrnou nads·zkou ¯eËeno, kaûd˝ (vÏtöÌ) k·men ñ od BoubÌna po vi-
torazskÈ NovÈ hrady, od Kaöperka po RabÌ, od Vydry a dolnÌ Vltavy po soutok Otavy
s BlanicÌ. Zn·m to tam, dob¯e to tam zn·m. PokaûdÈ, kdyû cÌtÌm v˘ni sena, kdyû
tmavou oblohu protÌnajÌ za hluku hromu a svistu vÏtru blesky, kdyû za horkÈho
poledne slyöÌm ze str·nÏ vyhr·vat cvrËka, vzpomenu si na ty n·dhernÈ klukovskÈ
pr·zdniny na äumavÏ u babiËky. Bylo to hodnÏ d·vno. Maminka i babiËka d·vno
neûijÌ. S hochy Ñco jsme spolu chodÌvaliì pr·zdninov˝mi loukami ml·dÌ ñ s m˝mi

(pokraËov·nÌ na stranÏ 3)

DEN VINOHRAD
nedÏle 28. 9. 2014

9.00 aû 18.00 hodin
v˝stava hub

14.30 aû 15.15 hodin
koncert sboru Blahoslava Hajnce

15.30 aû 18.00 hodin
cimb·lov· muzika

SpoleËensk˝ s·l, P·lavskÈ n·mÏstÌ 15,
vedle Alberta. Akce se kon· pod z·ötitou starosty

M» Brno-Vinohrady, PhDr. Ji¯Ìho »ejky.
Vstup voln .̋

VII. výstava hub
v Brně

po¯·d· Mykologick˝ klub Brno
ve spolupr·ci s KVIC Brno-Vinohrady

ve SpoleËenskÈm s·le Brno, ⁄¯ad
mÏstskÈ Ë·sti Vinohrady, P·lavskÈ

n·mÏstÌ 15 (nad Albertem), zast·vka
MHD Bzeneck·, trolejbusu Ë. 25, 26, 27.

sobota 27. z·¯Ì 2014
od 13.00 do 18.00 hod.

nedÏle 28. z·¯Ì 2014
od 9.00 do 18.00 hod.

pondÏlÌ 29. z·¯Ì 2014
od 9.00 do 14.00 hod.

P¯ÌrodnÌ expon·ty hub, po celou dobu
v˝stavy odborn˝ v˝klad k vystavovan˝m
expon·t˘m, Houba¯sk· poradna.

V sobotu v 15.00 bude p¯edn·öka
RNDr. VladimÌra AntonÌna, CSc. a Mgr. Hany
äevËÌkovÈ ñ JEDL… HOUBY CEL…HO SVÃTA.

Září
na

Vinohradech
13. 9. 2014

Bavíme se
na Vinohradech

Akce pro malÈ i velkÈ za are·lem
b˝valÈ Zä Bzeneck· 23.

S ponzorem akce je
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Zábava a hendikep?
Na Vozíkohraní určitě
Kdo si hraje, nezlobÌ. A hr·t si m˘ûe i na in-

validnÌm vozÌku. Liga vozÌËk·¯˘ ve spolupr·ci
s Centrem volnÈho Ëasu Louka p¯ipravila pro dÏti
i dospÏlÈ pestrou garden party. 5. z·¯Ì se ve 14.00
otev¯e dÏtsk· stezka O poh·r zlatÈho vozÌku s ce-
nami, dospÏlÌ m˘ûou prohrabat kniûnÌ bazar ane-
bo n·m nÏjakÈ knihy pro prodej vÏnovat, m˘ûou
si poslechnout vypr·vÏnÌ o cestÏ do Santiaga de
Compostelly na vozÌku anebo koncert brnÏn-
sk˝ch hudebnÌk˘. V programu si najde kaûd˝ to
svÈ.

SouË·stÌ garden party bude i den otev¯en˝ch
dve¯Ì. ÑChceme naöim klient˘m i n·vötÏvnÌk˘m
uk·zat zrekonstruovanÈ prostory a p¯edevöÌm jim
p¯edstavit novinky v nabÌdce soci·lnÌch sluûeb
Ligy,ì popsala smysl akce Aneta Vidurov·. Upo-
zornila na to, ûe nap¯Ìklad centrum dennÌch slu-
ûeb p¯ijÌm· i klienty po mozkovÈ mrtvici nebo po
jinÈm ˙razu, kter˝ jim znemoûnil aktivnÌ samo-
statn˝ ûivot. ÑSouË·stÌ VozÌkohranÌ bude i soutÏû
o permanentky na festival, kter˝ na ¯Ìjen p¯ipra-
vuje naöe BezbariÈrovÈ divadlo Barka,ì dodala
Vidurov·.

SÈrie besed zaujme zase lidi s hendikepem
i bez nÏj. ÑBudeme promÌtat film o cestÏ do öpa-
nÏlskÈho Santiago de Compostella, kterou jedna
z poutnic projela na vozÌku nebo se budeme bavit
o rodiËovstvÌ s hendikepem. SvÈ si ale najdou
i zdravÌ dospÏlÌ lidÈ, m˘ûou si zkusit st¯Ìlet na
basketbalov˝ koö nebo si pohladit asistenËnÌ psy.
Zeptat se m˘ûou i na problÈmy se sv˝mi Ëty¯no-
h˝mi kamar·dy v kynologickÈ poradnÏ. Pivo, ob-
ËerstvenÌ a dobroty pro dÏti k takovÈ akci pat¯Ì
neodmyslitelnÏ,ì nal·kala Vidurov·. VstupnÈ na
VozÌkohranÌ je dobrovolnÈ a podpo¯Ì Ëinnost Li-
gy vozÌËk·¯˘. Akce konËÌ s ˙derem des·tÈ hodiny
veËernÌ.

KompletnÌ program a vÌce informacÌ k akci
sledujte na www.ligavozic.cz/vozikohrani.

Kontakt:
Mgr. Aneta Vidurov·
vedoucÌ programu Prezentace a osvÏta /
öÈfredaktorka Ëasopisu VozÌËk·¯
mob.: +420 725 022 259, tel.: +537 021 483
e-mail: aneta.vidurova@ligavozic.cz
web: www.ligavozic.cz, www.vozickar.cz,
www.batdog.cz, www.divadlobarka.cz,
www.nejennakolech.cz

v·s zve v pondÏlÌ 8. z·¯Ì v 17 hodin
do Z·kladnÌ ökoly HornÌkova v LÌöni
na bezplatnÈ uk·zkovÈ lekce p¯Ìpravky
pro dÏti od 4 do 6 let RytmickÈ kr˘Ëky
a z·pis do obor˘ Keyboard, Zobcov·

flÈtna, Pop zpÏv, Kytara,
Elektrick· kytara, BicÌ n·stroje.

Info a elektronickÈ p¯ihl·öky na:

www.yamahaskola.cz/brno

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 15;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt v 31 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem bytu ve 3 p¯Ìpadech;
ñ vy¯azenÌ ûadatele ze seznamu ûadatel˘ o byt;
ñ Dohodu o vz·jemnÈm postoupenÌ smluv o n·jmu

bytu, kterou mezi sebou uzav¯eli n·jemci;
ñ spl·tkov˝ kalend·¯ na ˙hradu nedoplatku na n·-

jemnÈm a z·loh·ch za uûÌv·nÌ bytu a n·klad˘ ¯Ì-
zenÌ ve 3 p¯Ìpadech;

ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ z dluhu ve
2 p¯Ìpadech;

ñ zpÏtvzetÌ v˝povÏdi n·jmu bytu;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu o jednoho n·jemce;
ñ p¯ijetÌ Ëlena bytovÈho druûstva BD Vinohrady

v souvislosti s p¯evodem Ëlensk˝ch pr·v k bytu;
ñ v˝povÏÔ n·jmu bytu;
ñ û·dost o p¯ÌspÏvek z Fondu bytovÈ v˝stavby mÏs-

ta Brna na modernizaci v˝tah˘ v bytov˝ch do-
mech Bzeneck· 13, 15, a 17;

ñ na z·kladÏ doporuËenÌ v˝bÏrovÈ a hodnotÌcÌ ko-
mise pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu
ÑMont·û rozdÏlovaË˘ topn˝ch n·klad˘ vËetnÏ
poskytov·nÌ odeËÌtacÌch a roz˙ËtovacÌch sluûeb
v bytov˝ch domech Mikulovsk· 4, 6, 8 a 9 mÏst-
skÈ Ë·sti Brno-Vinohrady" nejvhodnÏjöÌ nabÌdku;

ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory
KVIC MutÏnick· 21, za ˙Ëelem provozu kulturnÏ
v˝chovnÈ Ëinnosti ve ökolnÌm roce 2014/2015;

ñ zad·vacÌ dokumentaci na akci Administrace ve-
¯ejnÈ zak·zky ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti
objektu Mate¯skÈ ökoly Bo¯etick·, Brno-Vino-
hradyì;

ñ zad·vacÌ dokumentaci na akci Administrace ve-
¯ejnÈ zak·zky ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti
objektu Mate¯skÈ ökoly Pruö·neck·, Brno-Vino-
hradyì;

ñ zad·vacÌ dokumentaci na akci Administrace ve-
¯ejnÈ zak·zky ÑSnÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti
objektu Mate¯skÈ ökoly Velkopavlovick·, Brno-
Vinohradyì;

ñ n·jemnÌ smlouvu ve 3 p¯Ìpadech;
ñ novÈ znÏnÌ n·jemnÌ smlouvy;
ñ umÌstÏnÌ informaËnÌho banneru;
ñ vymalov·nÌ spoleËn˝ch prostor;
ñ text v˝zvy k pod·nÌ nabÌdky ve¯ejnÈ zak·zky ma-

lÈho rozsahu na realizaci akcÌ: ÑStavebnÌ ˙pravy

objektu Zä Bzeneck· 23 ñ V›MÃNY OKEN
SEKCE Cì;

ñ text v˝zvy k pod·nÌ nabÌdky, ve¯ejnÈ zak·zky
malÈho rozsahu na realizaci akcÌ: Ñ⁄prava a re-
konstrukce ve¯ejnÈho prostranstvÌ p¯ed poly-
funkËnÌm objektem obËanskÈ vybavenosti Velko-
pavlovick· 25 ñ Ë·st 3 ñ terasa a schodiötÏì
a ÑDod·vka a mont·û mÏstskÈho mobili·¯eì.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s vyd·nÌm ˙zemnÌho rozhodnutÌ o umÌstÏnÌ

stavby.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
neschvaluje:
ñ pron·jem Ë·sti zpevnÏnÈ asfaltovÈ plochy za tÏ-

lov˝chovn˝m pavilonem objektu Bzeneck· 23.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady promÌjÌ:
ñ nedobytn˝ dluh.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady stahuje:
ñ z po¯adu jedn·nÌ materi·l ñ Ve¯ejn· zak·zka ÑMo-

dernizace v˝tah˘ v domech mÏstskÈ Ë·sti Brno-
Vinohrady pro domy Bzeneck· 13, 15, a 17 ñ
ÑRozhodnutÌ zadavatele o n·mitk·ch stÏûovatele
proti RozhodnutÌ o v˝bÏru nejvhodnÏjöÌ nabÌdky
ze dne 17. 6. 2014ì.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady nevyhovuje:
ñ n·mitce stÏûovatele smÏ¯ujÌcÌ proti rozhodnutÌ

o v˝bÏru nejvhodnÏjöÌ nabÌdky ze dne 17. 6. 2014
ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ ve¯ejnÈ zak·zky ÑModer-
nizace v˝tah˘ v domech mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vi-
nohrady pro domy Bzeneck· 13, 15 a 17ì.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady zruöuje:
ñ usnesenÌ Ë. 1781/14/6 55. sch˘ze RM» konanÈ

dne 4. 6. 2014, kter˝m schv·lila pron·jem 2 byt˘;
ñ usnesenÌ Ë. 1791/14/6 z 55. sch˘ze Rady mÏstskÈ

Ë·sti Brno-Vinohrady;
ñ usnesenÌ Ë. 1800/14/6 55. Sch˘ze Rady mÏstskÈ

Ë·sti Brno-Vinohrady.

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady doporuËuje:
Zastupitelstvu mÏsta Brna
ñ schv·lit p¯edloûen˝ n·vrh obecnÏ z·vaznÈ vy-

hl·öky, kterou se mÏnÌ a doplÚuje obecnÏ z·vazn·
vyhl·öka o koordinaci v˝kopov˝ch pracÌ na ve-
¯ejn˝ch prostranstvÌch ve mÏstÏ BrnÏ.

RadÏ mÏsta Brna ñ uchazeËe na pron·jem bytu.

Jazyková škola
Pálavské náměstí 1, Brno-Vinohrady

nabÌdka pro ökolnÌ rok 2014 /15 ñ odpolednÌ a veËernÌ kurzy
angliËtiny, nÏmËiny, italötiny a öpanÏlötiny
V˝uka zaËÌn· od 8. z·¯Ì, l◊ t˝dnÏ, celkem 36 vyuËovacÌch dvojhodin. Informace na tel.: 545 211 842,
606 824 280 ñ panÌ Pisa¯Ìkov· ñ vedoucÌ Jä. V˝bÏr kurzovnÈho a informace bude probÌhat v uËebnÏ
JazykovÈ ökoly ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2014 od 16.00 do 18.00 hodin. KurzovnÈ se hradÌ hotovÏ, nebo
bankovnÌm p¯evodem p¯ed zah·jenÌm v˝uky. P¯esnÈ termÌny v˝uky budou sdÏleny p¯i ˙hradÏ kurzovnÈho.

ANGLI»TINA zaË·teËnÌci, mÌrnÏ pokroËilÌ, pokroËilÌ, znaËnÏ pokroËilÌ, konverzace, obchodnÌ,
p¯Ìprava na FCE

NÃM»INA zaË·teËnÌci, konverzace, pokroËilÌ
ITALäTINA zaË·teËnÌci a pokroËilÌ
äPANÃLäTINA pokroËilÌ

Kurzy budou z¯Ìzeny podle typ˘ ñ skupiny od 6 do 12 frekventant˘.

CenÌk ñ celoroËnÌ p¯edplatnÈ
dospÏlÌ 3000 KË, konverzace ñ angliËtina, nÏmËina 3300 KË, angliËtina ñ p¯Ìprava na FCE
a obchodnÌ 3300 KË, studenti do 19 let 2700 KË

V cenÏ nenÌ zahrnuta uËebnice, kterou si ˙ËastnÌci opat¯Ì sami. VyuËovacÌ hodina trv· 45 minut, dvojhodina
90 minut. KurzovnÈ se platÌ hotovÏ p¯ed zah·jenÌm kurzu a je nevratnÈ. ZameökanÈ hodiny vlastnÌ vinou se
nenahrazujÌ, kurzovnÈ se nevracÌ. P¯ihl·öky ke staûenÌ na www.kvicvinohradybrno.cz.

Z 56. a mimořádné schůze Rady městské části
Brno-Vinohrady, konané 25. a 27. června 2014
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V·ûenÌ rodiËe,
jde vaöe dÌtÏ

POPRVÉ DO ŠKOLY?
VezmÏte ho takÈ

POPRVÉ DO KNIHOVNY!
12. roËnÌk projektu Knihovny Ji¯Ìho Mahena v BrnÏ
na podporu Ëten·¯stvÌ u dÏtÌ prvnÌch t¯Ìd

1. 9. ñ 31. 10. 2014
Registrace prvÚ·Ëk˘ zdarma na vöech provozech
knihovny

1. 9. ñ 31. 10. 2014
Sekorovo mraveniötÏ
SoutÏû pro dÏti od 6 do 10 let u p¯Ìleûitosti 115. v˝-
roËÌ narozenÌ brnÏnskÈho spisovatele a ilustr·tora
Ond¯eje Sekory

8. nebo 9. 10. 2014 / 15.00ñ18.00
SlavnostnÌ pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ na rytÌ¯e knih
a Ëten·¯e knihovny

Bohat˝ doprovodn˝ program

Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v progra-
movÈ broûu¯e.

Projekt probÌh· pod z·ötitou prim·tora statut·r-
nÌho mÏsta Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejt-
mana JihomoravskÈho kraje JUDr. Michala Haöka.
Projekt rovnÏû podpo¯ily ˙¯ady mÏstsk˝ch Ë·stÌ, kde
bude probÌhat slavnostnÌ pasov·nÌ.

Nový školní rok na ZŠ
Čejkovická se změnami

Pomalu konËÌ lÈto, pr·zdniny jsou jiû nen·vrat-
nÏ pryË a ökolnÌ rok se sviûnÏ dost·v· do standard-
nÌch obr·tek. Ten letoönÌ vöak bude prov·zen mno-
h˝mi zmÏnami. Po v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ, kterÈ probÏh-
lo p¯ed Ëty¯mi mÏsÌci, doölo ke zmÏn·m ve vedenÌ
ökoly. ÿeditelem Zä »ejkovick· byl od 1. 8. 2014
jmenov·n Ing. Mgr. Libor Bab·k, Ph.D. a z·stup-
cem ¯editele pak od 25. 8. 2014 Mgr. Pavel Nov·-
Ëek. TÌm se samoz¯ejmÏ nemÏnÌ nic z·sadnÌho na
pedagogickÈm procesu, ve v˝uce û·k˘, Ëi v dokon-
ËenÌ projekt˘, do kter˝ch je ökola zapojena. D·l bu-
dou naplÚov·ny cÌle v˝uky, zdokonalov·ny znalosti
a dovednosti û·k˘. Preferov·n bude vöak trend spo-
lupr·ce a vz·jemnÈ komunikace a to nejen uvnit¯
Zä, ale i vnÏ s rodiËi Ëi ve¯ejnostÌ. St·vajÌcÌ situace
a vize posunu ökoly do pop¯edÌ z·jmu obËan˘ v po-
zitivnÌm slova smyslu si ale vyû·d· nutnÈ zmÏny
organizaËnÌho a ekonomickÈho charakteru. Pr·vÏ
ve vlastnÌm hospoda¯enÌ ökoly je nach·zena ¯ada
v˝znamn˝ch, Ëasto i protipr·vnÌch nedostatk˘, jenû
byly detekov·ny st·tnÌmi kontrolnÌmi org·ny
a vzhledem k budoucÌmu kvalitnÌmu fungov·nÌ
ökoly je nezbytnÈ je ¯eöit. O vöech z·sadnÌch kro-
cÌch, kterÈ s tÌmto souvisejÌ, bude pravidelnÏ ökola
informovat. Prim·rnÌm cÌlem tÏchto zmÏn a opat¯e-
nÌ je udrûet a zlepöit podmÌnky pro vzdÏl·v·nÌ û·k˘
a vytvo¯it perspektivu fungov·nÌ Zä »ejkovick·
v budoucÌch letech. K tomu m˘ûe jistÏ pomoci dob-
r· vz·jemn· prostupnost informacÌ a spolupr·ce
mezi vöemi, kter˝ch se v˝chova a vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ
dot˝k·. Jiû nynÌ je intenzivnÏ vedena komunikace
se sousednÌ ökolou i mÏstskou Ë·stÌ a v nejbliûöÌ
dobÏ je pl·nov·no setk·nÌ i s ¯editeli/¯editelkami
mÌstnÌch Mä a dalöÌch vzdÏl·vacÌch institucÌ (ne-
jen) na Vinohradech. Lze ¯Ìci, ûe otev¯enost ökoly
a jejÌ Ñuûivatelsk· p¯ÌvÏtivostì je jednÌm ze stÏûej-
nÌch koncepËnÌch z·mÏr˘. Na z·vÏr p¯·nÌ p¯Ìjem-
nÈho zaË·tku podzimu vöem obËan˘m Vinohrad
a dÏtem ˙spÏchu v ˙vodu ökolnÌho roku.

Libor Bab·k, Pavel Nov·Ëek

Vinohraďané pomáhají lékařům prevencí v praxi.
(aneb Čí je to zdraví? ? Přece moje)

»ty¯i mÏsÌce probÌhajÌ p¯edn·öky na tÈmata jak si uchovat zdravÌ, jak si zlepöit vitalitu i kondi-
ci. PoËet posluchaË˘ roste. A to je dob¯e. Je vidÏt, ûe obËanÈ mÏstskÈ Ë·sti Vinohrady majÌ z·jem
o svÈ zdravÌ.

P¯edn·öejÌcÌ nejsou lÈka¯i. M· to svoji v˝hodu. NenÌ tolik odborn˝ch termÌn˘ a laik˘m jsou
srozumitelnÏjöÌ p¯edn·öky, kdyû je p¯edn·öejÌ laici. OstatnÏ nejde o pops·nÌ medicÌnskÈho lÈËenÌ
v souladu s lÈge artis, ale jde o vysvÏtlenÌ bÏûnÈ prevence zmÏnou stravov·nÌ, postoj˘ i ûivotnÌho
stylu.

Na str·nk·ch Ministerstva zdravotnictvÌ »R byl zve¯ejnÏn Ël·nek: Ñ»eöi ûijÌ dÈle, tr·pÌ je ale
civilizaËnÌ nemoci. ZmÏnit to m˘ûe N·rodnÌ strategie ochrany a podpory zdravÌ a prevence ne-
mocÌì. V tom Ël·nku se uv·dÌ: Ñ⁄roveÚ zdravotnÌ pÈËe prodlouûila dÈlku ûivota lidÌ v »R, nejedn·
se vöak o lÈta proûit· ve zdravÌ. Roste totiû poËet z·vaûn˝ch onemocnÏnÌ. Nadv·hou a obezitou
trpÌ vÌce neû 57 % dospÏlÈ populace, coû souvisÌ s n·r˘stem onemocnÏnÌ diabetem II. typu, kte-
r˝ch bude do roku 2025 vÌce neû 1 milion. Trvale roste takÈ poËet pacient˘ s vysok˝m tlakem.
PoËet diagnostikovan˝ch zhoubn˝ch n·dor˘ stoup· roËnÏ o 6 %. ZdravÌ populace nejvÌce ovliv-
Úuje ûivotnÌ styl, zejmÈna obezita, nedostatek pohybovÈ aktivity, kou¯enÌ, konzumace alkoholu
a vysok· spot¯eba soliì. NavÌc jsme z toho, co jÌme, ale kvalitu dostupn˝ch potravin i p¯i nejlepöÌ
snaze o zdrav˝ ûivotnÌ styl, lze stÏûÌ mÌt pod kontrolou.

Zkr·tka poËet nemocn˝ch roste a naöe zdravotnictvÌ nedok·ûe lÈËenÌ vöech ufinancovat. Bez
aktivnÌho p¯Ìstupu obËan˘ to nep˘jde. NÏco se musÌ zmÏnit. Postoj ke zdravÌ na principu ñ ÑDOK-
TORE, DEJ PILULKUì je nutnÈ zamÏnit za postoj ñ ÑJE TO MOJE ZDRAVÕ A J¡ UDÃL¡M
VäE, ABY MI ZŸSTALO ZACHOV¡NOì. PrvnÌm krokem ke zmÏnÏ postoje jsou znalosti.

TermÌn TÈma P¯edn·öejÌcÌ
1. 9. 2014 ProË roste obliba MLAD…HO JE»MENU? Duöan MiöÌk
8. 9. 2014 Imunita a detoxikace CHLORELOU Lenka VeËerkov·

a tato potravina jako nej˙ËinnÏjöÌ prevence rakoviny
15. 9. 2014 Jak zlepöit kvalitu ûivota p¯i diagnÛze diabetes melitus Ing. Milan Siklenka
22. 9. 2014 Nemocnost roste a zdravotnictvÌ bez ˙Ëasti pacient˘ Duöan MiöÌk

s tÌm nic nem˘ûe udÏlat
29. 9. 2014 Jak vypadat na Ëty¯icet i v öedes·ti Mgr. Eva Silva Lago
6. 10. 2014 O ötÏstÌ, aneb Kaûd˝ m· pr·vo radovat se ze ûivota ve zdravÌ Duöan MiöÌk
13. 10. 2014 Jak zmÏnit ûivotnÌ styl metodou KAIZEN Ing. Milan Siklenka

PÿEDN¡äKY JSOU BEZPLATN… a konajÌ se kaûdÈ pondÏlÌ v 18.00 v KlubovnÏ ⁄M» Vinohrady,
kter· se nach·zÌ v rohu parku s font·nou pod radnicÌ, vedle kade¯nictvÌ.
Dotazy na tel.: 731 635 347, 777 722 379.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
(dokonËenÌ ze strany 1)

bratranci ñ se nevÌd·m. Jsou moc daleko ve svÏtÏ. Ano, aû za mo¯em. VÌm vöak, ûe i oni
si obËas vzpomenou na mÏsteËko a krajinu svÈho ml·dÌ ñ na äumavu s kopcovit˝m Po-
öumavÌm ñ na bezstarostnÈ dny pr·zdnin, kdy ûivot byl p¯ed n·mi a p¯ÌjemnÏ plynul.
Z¯ejmÏ kaûd˝ m·me sv˘j d˘vÏrnÏ zn·m˝ kout, kraj ml·dÌ a pr·zdnin, do kterÈho se
alespoÚ v myölenk·ch a vzpomÌnk·ch vracÌme. A to je nev˝slovnÏ dob¯e.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ, na sklonku srpna byly dokonËeny pr·ce smÏ¯ujÌcÌ k rozöÌ¯enÌ
silnice p¯i vnit¯nÌ stranÏ gar·ûovÈho komplexu na Pruö·neckÈ ulici. Dlouhou dobu,
vlastnÏ od ÑnepamÏtiì, zde p¯i dvojsmÏrnÈm provozu vznikaly problÈmy s pr˘jezdnostÌ.
Pro obousmÏrn˝ provoz byla ona komunikace na Pruö·neckÈ jednoduöe p¯Ìliö ˙zk·.
K n·pravÏ doölo pr·vÏ nynÌ, na konci mÏsÌce srpna. ChodnÌk byl p¯eloûen, chcete-li p¯e-
sunut, blÌûe ke stromo¯adÌ a na jeho mÌstÏ vznikla ˙zk· plocha urËen· k parkov·nÌ auto-
mobil˘. A vozovka byla rozöÌ¯ena tak, ûe po nÌ bez jak˝chkoliv problÈm˘ projedou auto-
mobily v obou smÏrech. V blÌzkÈ budoucnosti by mÏla b˝t zbudov·na p¯i tÈto komunikaci
a p¯i gar·ûÌch dalöÌ parkovacÌ mÌsta. Spolu s pracemi na rozöÌ¯enÌ silnice na Pruö·neckÈ
ulici byla rovnÏû zbudov·na kanalizaËnÌ vpusù. V ohybu silnice doch·zelo po deötÌch
k mÏstn·nÌ vody. Nov· vpusù zajistÌ pr˘bÏûn˝ odtok vody a zamezÌ tak tvo¯enÌ jezÌrka
v mÌstech, kde nenÌ û·doucÌ. No a pro ˙plnost snad zb˝v· dodat, ûe v r·mci stavby p¯e-
loûili p¯ÌsluönÌ pracovnÌci i elektrickou sÌù ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ. Docela velk· stavba se
uskuteËnila na sklonku lÈta v Pruö·neckÈ ulici.

V·ûenÌ spoluobËanÈ, vÏ¯Ìm, ûe jste se vöichni öùastnÏ a p¯edevöÌm ve zdravÌ vr·tili
z pr·zdninov˝ch cest a pobyt˘ zpÏt na Vinohrady. OpÏt, po chvÌlÌch odpoËinku a pr·zd-
ninovÈho pozn·v·nÌ, n·s ËekajÌ povinnosti a ̇ koly. VÏ¯Ìm, ûe plni energie se jich zhostÌte
a plynule a bezbolestnÏ vklouznete do rytmu ÑvöednÌchì dn˘. P¯eji V·m, vinohradötÌ
spoluobËanÈ, hezk˝ zbytek lÈta.

Ji¯Ì »ejka, starosta
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NOVINKY
Sweeties (60 min.) ñ taneËnÏ pohybov˝ krouûek pro
dÏti od 7 do 10 let. Z·klady modernÌho tance, sezn·-
menÌ se street dance, ale i hry, pohyb a z·bava. Lek-
tor: Zuzana Kr·tk·.
pondÏlÌ 16.45ñ17.45, 700 KË/pololetÌ, 1200 KË/
roËnÌ

SM systÈm (50 min.) ñ cviËenÌ s pruûn˝mi lany pro
dospÏlÈ systÈmem MUDr. Richarda SmÌöka ve sku-
pinÏ 6 aû 7 osob. UvolnÏnÌ a regenerace sval˘ v krË-
nÌ a bedernÌ oblasti, trakce p·te¯e. CÌlem cviËenÌ
jsou spr·vnÈ pohybovÈ n·vyky a vzp¯ÌmenÈ, vy-
rovnanÈ a aktivnÌ drûenÌ tÏla.
Lektor: Ivana Heindlov·.
˙ter˝ 18.00ñ18.50, Ëtvrtek 18.00ñ18.50, s·l na
P·lavskÈm n·m.
Ëtvrtek 20.00ñ20.50, p·tek 15.00ñ15.50 Dome-
Ëek, Valtick· 23
850 KË/dvoumÏsÌËnÌ kurz 8 lekcÌ, 1600 KË/polo-
letnÌ kurz 16 lekcÌ

V›TVARN… KURZY
Pastelka (60 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro rodiËe
s dÏtmi od 2 let, v dopolednÌch hodin·ch. St¯Ìd· se
zde pr·ce s hlÌnou, papÌrem, textilem, barvami. Lek-
tor: Alena V˝strkov·.
pondÏlÌ 9.00ñ10.00, Ëtvrtek 9.15ñ10.15, 60 KË/
hodina bez rezervace

MalÌËci (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro nejmenöÌ
dÏti 3ñ4 roky, sezn·menÌ s r˘zn˝mi technikami,
malba, kresba, kol·ûe, pr·ce s hlÌnou. Lektor: Irena
Kr·tk·.
Ëtvrtek 16.45ñ18.15, 850 KË/pololetÌ, 1500 KË/
roËnÌ

Keramika (60 min.) ñ pro p¯edökolnÌ a ökolnÌ dÏti.
Pr·ce s hlÌnou, jednoduööÌ tvary, kachle, n·doby.
Lektor: Alena V˝strkov·.
pondÏlÌ 15.15ñ16.15 p¯edökol·ci a ökol·ci,
˙ter˝ 17.00ñ18.00 dÏti od 4 let, 780 KË/pololetÌ,
1350 KË/roËnÌ

Keramika (60 min.) ñ pro dÏti od 6 let, zaË·teËnÌky
i pokroËilÈ. Kachle, figury, n·doby, r˘znÈ keram-
ickÈ techniky. Lektor: Alena V˝strkov·.
p·tek 15.15ñ16.15, 780 KË/pololetÌ, 1350 KË/
roËnÌ

V˝tvarn· dÌlna (60 min.) ñ pro dÏti od 5 let. R˘znÈ
v˝tvarnÈ techniky, pr·ce s p¯ÌrodnÌmi materi·ly,
keramika a dalöÌ. Lektor: Alena V˝strkov·.
p·tek 14.00ñ15.00, 60 KË/hod. bez rezervace

Duha (90 min.) ñ pro dÏti od 4 let. Hravou formou
se nauËÌme pracovat s barvami, papÌrem i keramic-
kou hlÌnou. Lektor: Alena V˝strkov·.
pondÏlÌ 16.30ñ18.00, 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/
roËnÌ

S malÌ¯em kolem svÏta (90 min.) ñ v˝tvarn· dÌlna
pro dÏti od 6 let, ve kterÈ budeme z·bavnou formou
pozn·vat r˘znÈ zemÏ. V kaûdÈ zemi se pokusÌme
v˝tvarnÏ zachytit jejich kulturu a atmosfÈru ñ kaöÌ-
rov·nÌ, tisk, kol·ûe, v˝roba doplÚk˘ z r˘zn˝ch ma-
teri·l˘ (keramika, sklo, smaltov·nÌ). Lektor: Alena
V˝strkov·.
˙ter˝ 15.15ñ16.45, 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/
roËnÌ

KreativnÌ svÏt (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro

dÏti od 7 do 15 let. KromÏ kresby a malby pozn·te
dalöÌ zajÌmavÈ v˝tvarnÈ techniky, Ëek· v·s tvo¯enÌ
z r˘zn˝ch materi·l˘ ñ sklo, keramika, smalty, kaöÌ-
rov·nÌ. Lektor: Alena V˝strkov·.
st¯eda 15.15ñ16.45 nebo 17.00ñ18.30, 980 KË/
pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ

Chobotnice (90 min.) ñ v˝roba öperk˘, v˝robky
z hmoty FIMO, pedigu, plsti, smaltov·nÌ, malov·nÌ
na textil, keramika a mnoho dalöÌho pro dÏti 9ñ14
let. Lektor: Irena Kr·tk·.
Ëtvrtek 15.00ñ16.30, 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/
roËnÌ

Z·klady kresby (90 min.) ñ pro vÏtöÌ dÏti od 11 let.
Z·klady kresby tuûkou, uhlem, pastely, z·klady
malby temperami, akvarelov˝mi, p¯ÌpadnÏ olejo-
v˝mi barvami. Pod odborn˝m vedenÌm vyzkouöÌte
z·tiöÌ, portrÈt, abstraktnÌ malbu a dalöÌ. Lektor: Pav-
lÌna Vejmolov·.
˙ter˝ 18.15ñ19.45, 1200 KË/pololetÌ, 2100 KË/
roËnÌ (zahrnuje veöker˝ materi·l)

Kreativ (120 min.) ñ tv˘rËÌ kurz pro dospÏlÈ je ur-
Ëen vöem, kte¯Ì se chtÏjÌ odreagovat od bÏûn˝ch po-
vinnostÌ, vr·tit se v Ëase trochu zpÏt a d·t v˝robk˘m
z r˘zn˝ch materi·l˘ vlastnoruËnÌ tvar a myölenku.
Co v·s Ëek·? HlavnÏ pr·ce s keramickou hlÌnou,
m˘ûeme se pustit i do smaltov·nÌ a dalöÌch technik
podle vaöeho z·jmu. UrËeno ˙pln˝m zaË·teËnÌk˘m
i pokroËil˝m. Lektor: Alena V˝strkov·.
pondÏlÌ 19.00ñ21.00, 990 KË/8 lekcÌ

POHYBOV… KURZY
Chameleon (60 min.) ñ dramatick˝ krouûek pro
 dÏti 9ñ15 let. Z·bava na rozvoj slovnÌ z·soby, posÌ-
lenÌ pamÏti, p¯edstavivosti, fantazie, cviËenÌ samo-
statnÈho slovnÌho projevu, vöe zcela nen·silnou for-
mou hry ñ veselÈ improvizaËnÌ hry z TV po¯adu
PartiËka. Vystupov·nÌ a moderov·nÌ na akcÌch Do-
meËku. Lektor: Irena Kr·tk·.
˙ter˝ 15.00ñ16.00, 650 KË/pol., 1100 KË/roËnÌ

CviËenÌ s kojenci (60 min.) ñ pro dÏti od 6 mÏsÌc˘
a jejich rodiËe. Spousta b·sniËek, pÌsniËek, cviËenÌ
na balonech, s n·ËinÌm a dalöÌ. CviËenÌ posiluje sva-
ly, rozvÌjÌ motoriku, dÏti se adaptujÌ na kolektiv.
Lektor: Ing.Romana Pokorn·.
Ëtvrtek 11.00ñ12.00, 50 KË/hodina bez rezervace

CviËenÌ s batolaty 1ñ2 roky (60 min.) ñ pro dÏti od
12 mÏsÌc˘ a jejich rodiËe. B·sniËky, pÌsniËky, cviËe-
nÌ na balonech, s n·ËinÌm. Lektor: Ing. Romana
Pokorn·.
Ëtvrtek 9.00ñ10.00, 50 KË/hodina bez rezervace

CviËenÌ rodiË˘ s dÏtmi (60 min.) ñ pro dÏti od 1,5
roku a jejich rodiËe. CviËenÌ s ¯Ìkadly, pÌsniËkami,
drobn˝m n·ËinÌm i na n·¯adÌ. PrvnÌ setk·v·nÌ s ¯Ì-
zen˝m pohybem, podnÏty pro celkov˝ rozvoj ñ po-
hybovÈ dovednosti, spojenÌ pÌsniËky, ¯Ìkadel a po-
hybu, p¯ekon·v·nÌ strachu, zvyk·nÌ na kolektiv.
Lektor: Ivana Heindlov·.
˙ter˝ 9.00ñ10.00 ñ vÏk 1,5ñ2 roky, ˙ter˝ 10.00ñ
11.00 ñ vÏk 2ñ3 roky, 50 KË/hodina bez rezervace

Fit mami (60 min.) ñ speci·lnÌ fitness program pro
maminky a jejich dÏti. Jde o kompletnÌ aerobnÏ-
posilovacÌ trÈnink, p¯i kterÈm procviËÌte celÈ tÏlo
a uûijete si spoustu z·bavy ve spoleËnosti sv˝ch
dÏtÌ. Str·vÌte Ëas efektivnÏ a z·bavnÏ pro v·s oba.
Lektor: Ing. Romana Pokorn·.

˙ter˝ 11.00ñ12.00, Ëtvrtek 10.00ñ11.00, 90 KË/
hod., 400 KË/5 lekcÌ, 700 KË/10 lekcÌ
Rezervace p¯edem, SMS: 777 96 30 80
e-mail: romca.pokorna@gmail.cz

VeselÈ cviËenÌ (60 min.) ñ urËeno dÏtem od 3 do 6
let. PohybovÈ hry, cviËenÌ s hudbou i na n·¯adÌ. Pod
vedenÌm zkuöenÈ lektorky se vaöe dÌtÏ nauËÌ z·klad-
nÌm pohybov˝m dovednostem.
Lektor: Dobra MrhaËov·, Jana é·kov·.
˙ter˝ 16.30ñ17.30, 50 KË/hodina bez rezervace

Sedmikr·ska (45 min.) ñ taneËnÌ krouûek pro dÏti
3ñ4letÈ. S ¯Ìkadly a pÌsniËkami se vaöe dÌtÏ nauËÌ
jednoduchÈ taneËky, pohybovÈ hry. Lektor: Ivana
Heindlov·.
pondÏlÌ 16.00ñ16.45, 600 KË/pololetÌ, 1000 KË/
roËnÌ, 50 KË/hodina

TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ pro dÏti 5ñ7 let. Hlav-
nÌ n·plnÌ je rytmick· a pohybov· pr˘prava, d˘raz na
spr·vnÈ drûenÌ tÏla a pÏknou ch˘zi. Pr·ce s hudbou,
z·kladnÌ taneËnÌ kroky, cviËenÌ na gymnastickÈm
koberci, vystoupenÌ. Lektor: Ivana Heindlov·.
Ëtvrtek 16.00ñ17.00, 700 KË/pololetÌ 1200 KË/
roËnÌ

Sweeties (60 min.) ñ taneËnÏ pohybov˝ krouûek pro
dÏti od 7 do 10 let. Z·klady modernÌho tance, sezn·-
menÌ se street dance, ale i hry, pohyb a z·bava. Lek-
tor: Zuzana Kr·tk·.
pondÏlÌ 16.45ñ17.45, 700 KË/pololetÌ, 1200 KË/
roËnÌ

DB Way dÏti ñ z·klady modernÌho tance ( 90 + 75
min.) ñ krouûek pro dÏti od 7 do 11 let. se z·jmem
o street dance, hip hop a dalöÌ taneËnÌ styly. Vy-
stoupenÌ, soutÏûe. Jedn· se o kurzy TaneËnÌ ökoly
Danza Brno. Kontakt ñ tel.: 736 631 421, e-mail:
info@danza.cz.
pondÏlÌ 17.50ñ19.20, Ëtvrtek 17.10ñ18.25
N·bor nov˝ch z·jemc˘ v pondÏlÌ 15. z·¯Ì v 18.00
v DomeËku, Valtick· 23

DB Way junior (2 ◊ 90 min.) ñ krouûek modernÌho
tance pro ml·deû od 12 let. Street dance, hip hop
a dalöÌ taneËnÌ styly, vystoupenÌ, soutÏûe. Jedn· se
o kurzy TaneËnÌ ökoly Danza Brno. Kontakt ñ tel.:
736 631 421, e-mail: info@danza.cz.
˙ter˝ 17.40ñ19.10 a p·tek 16.00ñ17.30
N·bor nov˝ch z·jemc˘ v ˙ter˝ 16. z·¯Ì 2014
v 18.00 v DomeËku, Valtick· 23

CviËenÌ na balonech ñ dÏti (45 min.) ñ pro dÏti od
6 let. ZamÏ¯eno na n·pravu öpatnÈho drûenÌ tÏla,
posÌlenÌ sval˘ celÈho tÏla z·bavnou formou, hry.
Lektor: Ivana Heindlov·.
pondÏlÌ nebo Ëtvrtek 15.00ñ15.45, 700 KË/polo-
letÌ, 1200 KË/roËnÌ

BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ pro dÏti
od 6 do 14 let. Z·klady karate, kickboxu, juda, aiki-
da. Formou her se dÏti uËÌ z·kladnÌ ˙dery, kopy, ho-
dy, strhy a p·kovÈ techniky. Lektor: Luk·ö Wolf.
st¯eda 15.15ñ16.15 pokroËilÌ, st¯eda 16.15ñ17.15
mladöÌ dÏti a zaË·teËnÌci (+ rodiËe)

ZVEME RODI»E, ABY CHODILI TR…NOVAT
SE SV›MI DÃTMI
NabÌzÌme z·klady sebeobrany pro dospÏlÈ, kte¯Ì
si to chtÏjÌ uûÌt se sv˝mi dÏtmi.
dÌtÏ 850 KË/pololetÌ, 1500 KË/roËnÌ, dÌtÏ + rodiË
980 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ

DŮM DĚTÍ – DOMEČEK, VALTICKÁ 23, BRNO-VINOHRADY,
NABÍZÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 TYTO KURZY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

P¯ihl·öky do krouûk˘ p¯ijÌm·me od 1. z·¯Ì v kancel·¯i DomeËku, Valtick· 23 v pracovnÌ dny 8ñ12, 14ñ18 hodin.
BliûöÌ informace v·m r·di poskytneme na tel. 544 216 684, 739 263 997.

www.domecekvinohradybrno.cz, zaË·tek pravidelnÈ Ëinnosti krouûk˘ 15. z·¯Ì 2014
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v·s srdeËnÏ zve v p·tek 5. z·¯Ì
do ÑDomeËkuì na ValtickÈ 23 na uk·zkovÈ
lekce oblÌbenÈ Ñp¯Ìpravkyì pro nemluvÚata
od Ëty¯ do 18 mÏsÌc˘ ÑRob·tkaì v 9 hod.

a pro batolata od 18 mÏsÌc˘ do Ëty¯ let
ÑPrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏì v 10 hod.

Informace na www.yamahaskola.cz/brno
nebo na tel.: 603 943 213, 544 213 306.

CviËenÌ na balonech pro dospÏlÈ (60 min.) ñ posi-
lovacÌ, protahovacÌ a uvolÚovacÌ cviky pro vöechny
partie tÏla. CviËenÌ s dalöÌmi pom˘ckami ñ overball,
bossu. Lektor: Ivana Heindlov·.
˙ter˝ 19.30ñ20.30, 1100 KË/pololetÌ, 1900 KË/
roËnÌ

SM systÈm (50 min.) ñ cviËenÌ s pruûn˝mi lany pro
dospÏlÈ systÈmem MUDr. Richarda SmÌöka ve sku-
pinÏ 6ñ7 osob. UvolnÏnÌ a regenerace sval˘ v krËnÌ
a bedernÌ oblasti, trakce p·te¯e. CÌlem cviËenÌ jsou
spr·vnÈ pohybovÈ n·vyky a vzp¯ÌmenÈ, vyrovnanÈ
a aktivnÌ drûenÌ tÏla. Lektor: Ivana Heindlov·.
˙ter˝ 18.00ñ18.50, Ëtvrtek 18.00ñ18.50 s·l na
P·lavskÈm n·m.
Ëtvrtek 20.00ñ20.50, p·tek 15.00ñ15.50 Dome-
Ëek, Valtick· 23
850 KË/dvoumÏsÌËnÌ kurz 8 lekcÌ, 1600 KË/polo-
letnÌ kurz 16 lekcÌ

JÛga pro dospÏlÈ (90 min. 75 min.) ñ jÛgov· cviËe-
nÌ pro zaË·teËnÌky i pokroËilejöÌ z·jemce. JÛgovÈ
uËenÌ je ucelen˝ systÈm jak vychov·vat, kultivovat
a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr· se vöem
bez ohledu na vÏk Ëi tÏlesn˝ stav. NabÌzÌ, jak na
sobÏ pracovat. Lektor: Eva a Milan Pohlodkovi.
st¯eda 19.00ñ20.30, 1100 KË/pololetÌ, 1900 KË/
roËnÌ
Ëtvrtek 18.30ñ19.45, 900 KË/pololetÌ, 1500 KË/
roËnÌ

äkola zad (60 min.) ñ zdravotnÌ cviËenÌ vedenÈ
zkuöenou fyzioterapeutkou. Sestava cvik˘ zamÏ¯e-
n· na funkci oslaben˝ch sval˘, kterÈ pohodln˝m

ûivotem m·lo pouûÌv·me. Cviky protahovacÌ, ba-
lanËnÌ a prostÈ, cviËenÌ s tyËemi, overballem, pruû-
n˝mi tahy. Lektor: Marie Polednikov·.
st¯eda 17.45ñ18.45, 70 KË/hod., rezervace na tel.:
544 216 684

Pilates pro mÌrnÏ pokroËilÈ (60 min.) ñ rozvÌjÌ
koordinaci, sÌlu, rovnov·hu, flexibilitu a d˝ch·nÌ.
Propracov·v· z·dovÈ, b¯iönÌ a h˝ûÔovÈ svalstvo
jako z·klad spr·vnÈho drûenÌ tÏla. Lektor: Ing. Ro-
mana Pokorn·.
pondÏlÌ 19.30ñ20.30, p·tek 18.00ñ19.00
p˘lroËnÌ kurzy 1600 KË, 100 KË/hod.
info www.fitromana.cz
p¯ihl·öky na tel: 777 963 080
e-mail: romca.porna@gmail.cz

Bossu body (60 min.) ñ posilovacÌ lekce s balanËnÌ
pom˘ckou. Lektor: Ing. Romana Pokorn·.
p·tek 19.15ñ20.15, nedÏle 18.00ñ19.00
90 KË/hod., 800 KË/10 lekcÌ/4 mÏsÌce, 10 % sleva
s rodinn˝mi a senior pasy,
info www.fitromana.cz

Intervalov˝ funkËnÌ trÈnink (60 min.) ñ aerobnÌ
trÈnink pro celkovÈ zlepöenÌ kondice. Lektor: Ing.
Romana Pokorn·.
nedÏle 19.15ñ20.15, 90 KË/hod., 800 KË/10 lekcÌ/
4 mÏsÌce, 10 % sleva s rodinn˝mi a senior pasy,
info www.fitromana.cz
CviËenÌ nad Albertem (P·lavskÈ n·m.)
Pilates otev¯en· lekce ñ st¯eda 18.00ñ19.00
Slow tonik ñ st¯eda 19.15ñ20.15
info: www.fitromana.cz, tel.: 777 963 080

HUDEBNÕ KURZY
Hra na zobcovou flÈtnu (45 min.) ñ v˝uka pro 1ñ2
û·ky od 7 let Lektor: Dana DoËkalov·.
1600 KË/1200 KË/pololetÌ, 3000 KË/2200 KË/ roË-
nÌ, den a Ëas podle individu·lnÌ domluvy

Hra na kytaru (45 min.) ñ v˝uka pro 1ñ3 û·ky od
10 let. Lektor: Ivana Heindlov·.
1600 KË/1200 KË/900 KË/pololetÌ, 3000 KË/2200
KË/1600 KË/roËnÌ, den a Ëas podle individu·lnÌ
domluvy
NovÌ z·jemci o hru na n·stroje se mohou hl·sit
ve Ëtvrtek 4. z·¯Ì 2014 v 17.00 v DomeËku, Valtic-
k· 23.

Zveme Vás na ulici Bzenecká 10, do obchůdku
s anglickou módou a nově i Kadeřnictví Arte.
Nabízíme bižuterii, zboží světových značek, které je dovezené

přímo z Anglie s visačkami, zboží není tříděno v ČR.
Novinka! Belgické zboží – dětské, dámské, pánské!

Anglická Móda Kadeřnictví ARTE
Po: 10–17 Po, Čt: 9–18
Út: 9–17 Pá: 9–12

Pá: 9–12 – příjem zboží So, Ne – na objednávku
mobil: 733 570 540 mobil: 732 755 092

www.ohozauces.unas.cz Po tel. dohodě i mimo prac.dobu!
Italské parfémy! Možné kadeř. služby i u Vás doma!

Pracujeme s italskou vl. kosmetikou!

Společný vchod! Těšíme se na Vaši návštěvu!

DĚTSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Přijďte se svými dětmi strávit příjemný čas

a ještě se i něco nového naučit

Kde nás najdete: J. BABÁKA 11,
BRNO-Královo Pole

Kontakt a více info: www.slunicko-montessori.cz
tel. 603 376 957

Nabízíme kurzy: výukové programy pro rodiče
s dětmi od 1,5 roku

SLUNÍČKO – program zaměřený na společné hry
a tvoření rodičů s dětmi dle principů montessori
pedagogiky
SUNFLOWER – kurz obohacen o hravou formu
výuky anglického jazyka

������������	
���
����� ������������	
���
�����
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na internet  
s garantovanou
rychlostí.

stabilní a bezpečné připojení

nastavení rychlosti podle potřeby

SIM karta s 50 volnými 
jednotkami ZDARMA 

Naskočte

Objednávejte na telefonním čísle 539 01 01 01 
nebo přímo na www.netbox.cz 

50 Mb/s

350 Kč/měs.
STAČÍ

� Elektrik·¯: opravy, mont·û, revize. T: 777 019 667.

� NabÌzÌm pron·jem gar·ûe, ul. éaroöick·. KË 1500/mÏsÌc. Tel.  728 238 999.

� VymÏnÌm OB 4+1 za OB 3+1, Vin. Ne RK. 602 151 927, samnad@email.cz

� Prod·m rotoped za KË 1600,ñ na Vinohradech. Tel. 721 177 142.

� Prod·m byt OV 2+KK na Vinohradech. Tel. 733 131 209.

� Prod·m OV 4+1 Vinohrady, Bo¯etick· 13. Tel. 604 718 726.

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 8 A 13 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

AŽ  50.000 KÈ

Kadeřnictví Táborská 78, nabízíme kadeřnické služby, pedikúru,
modeláž + manikúra za super ceny, možné návštěvy i do bytu.

Tel. 515 545 184. Bereme i bez objednání.

Proč nemít barvu, melír, trvalou o 120 Kč levnější?
A co víc, akce platí do konce roku 2014. Každé po a čt se na vás těší

kadeřnice Veronika Mácová. Tel. 737 369 418.

PILATES – úterý 19 h
POWER YOGA – čtvrtek 19 h

Od 16. 9. 2014
Spol. sál nad Albertem – Vinohrady

Prevence bolestí zad, tvarování těla do štíhlých svalů,
posilování břišních svalů, protažení zkrácených svalů.

www.fitclubvalerie.cz, 775 629 862, info@fitclubvalerie.cz

Kadeřnictví, vlasové lázně – http://kadernicejana.unas.cz
jslovackova@seznam.cz * 602856710 * Valtická15

FITNESS BODY – SLIM PILATES, GYRO,
CORE TRÉNINK, HAPPY DANCE

CviËÌme v novÈm studiu na BzeneckÈ 23, Brno.
www.wellness - gyro.cz * Tel.: 702 951 904

Dlouhodobě pronajmu garáž při ulici Čejkovické.
Tel. 608 700 792

KADEŘNICTVÍ BLATNICKÁ 4
Pánské dámské, dětské – tel. 774 969 317,

Pedikúra: 775 350 808

Centrum Louka Vinohrady, Bzenecká 23
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ od 1. 7. do 28. 8. 2014

Úterý 19 h – PILATES
Čtvrtek 19 h – POWER YOGA/YOGA THERAPY

Na terase pod letní oblohou nebo v sále.
Těší se na vás www.fitclubvalerie.cz – info

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

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

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

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!
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Skoro všechny české domácnosti 
mají sjednaný nějaký spotřebitelský 
úvěr, kontokorent nebo využívají kre-
ditní kartu. Podívejte se na podmínky, 
za jakých vám byly poskytnuty a za ja-
kých podmínek splácíte. Jen málokdo si 
uvědomuje, že spotřebitelské úvěry 
lze optimalizovat v průběhu splácení 
úplně stejně jako hypotéky a dosáh-
nout tak úspor.

Pokud své závazky řádně splácíte, 
sloučíme vám je do jednoho většího 
úvěru se splatností 84 měsíců a  s vý-
razně lepšími podmínkami. Můžete si 
snížit svoje měsíční splátky a rodin-
nému rozpočtu tak ulevit nebo při 
stejné měsíční splátce získat více 
peněz a  ty využít třeba právě na zmí-
něnou dovolenou. 

UniCredit Bank navíc za řádné 
splácení odměňuje.

Za každý řádně splacený rok vám 
banka jednu měsíční splátku vrátí jako 
odměnu – to se rozhodně může hodit 
právě během předvánočních nákupů. 

Hlavní odměna pak čeká na konci. 
Pokud svůj úvěr řádně splácíte (pokud 
jste nasbírali alespoň tři roční odměny), 
na konci vám v  UniCredit Bank vrátí 
rovnou 12 měsíčních splátek úvěru 
nazpět. To je tedy celkem 18 měsíčních 
splátek a  v  současnosti je to nejvyšší 
odměna na trhu, kterou naše banka 
klientům vyplácí za řádné a  včasné 
splácení jejich závazků.

PRAKTICKÉ TIPY K CHYTRÉ 
OPTIMALIZACI ÚVĚRŮ

SPOČÍTEJTE SI DOMA

Ještě než se do banky vypravíte, 
můžete z  pohodlí domova vyzkoušet 
některou z užitečných kalkulaček, které 

vám spočítají orientační výši úspory při 
sloučení úvěrů. Patří k  nim například 
www.unicreditshop.cz nebo můžete 
zvednout telefon a zavolat na Infolinku 
800 14 00 14.

NENÍ TO SLOŽITÉ, STAČÍ JEDNA 
NÁVŠTĚVA BANKY

Stačí vzít občanský průkaz, druhý 
doklad totožnosti a  smlouvy nebo ji-
nou dokumentaci ke stávajícím úvěrům 
a navštívit naši novou pobočku v Brně-
-Vinohradech. Bankéř s vámi dokumen-
taci projde, místo současných úvěrů 
nabídne nový a poradí, jak správně vy-
povědět ty původní. 

SANKČNÍ POPLATKY ZA VÁS ZAPLATÍ 
BANKA

Pokud máte úvěry sjednané u jiných 
bank nebo fi nančních institucí, neva-
dí – UniCredit Bank uhradí případné 
poplatky za jejich předčasné splacení 
a  převedení do své banky. To situaci 
a  rozhodování značně zjednodušuje. 
Navíc do refi nancování spotřebitel-
ských úvěrů se můžete pustit kdykoliv. 

POTVRZENÍ OD PŮVODNÍCH 
VĚŘITELŮ, ŽE UŽ JIM NIC NEDLUŽÍTE

Jakmile budou původní úvěry řádně 
vypovězené a z nového úvěru uhrazené, 
vyžádejte si od původních věřitelů písem-
né potvrzení, že už jim nic nedlužíte, za-
bráníte tak možným pozdějším sporům.

VYPLATÍ SE KOMBINOVAT S DALŠÍMI 
SLUŽBAMI

Rozhodně se vyplatí zvážit, zda op-
timalizaci úvěru nespojit ještě s někte-
rými dalšími službami, které banka na-
bízí. Například díky sjednání pojištění 

neschopnosti splácet lze získat výrazně 
lepší úrokovou sazbu.

NA OPTIMALIZACI ÚVĚRŮ JE 
VHODNÁ CHVÍLE VŽDY

V  Česku panuje mezi bankami a  fi -
nančními institucemi značná konkuren-
ce. Určitě se vyplatí sledovat, co banky 
nabízejí, a  čas od času si ověřit, jestli 
jsou aktuální podmínky vašeho úvěru 
výhodné. Řešení, které jsme vám právě 
představili, ale zcela jistě patří k těm nej-
lepším, jaká lze v současné době využít.

OPTIMALIZACE ÚVĚRŮ V PRAXI

Typický klient žádající o optimalizaci 
úvěrů má: 

tři různé půjčky v  objemu okolo 
250 tisíc korun
na odměnách za řádné splácení 
nového úvěru při splatnosti 84 měsíců 
dostane nazpět téměř 90 tisíc korun
díky odměnám se tak úroková 
sazba může dostat až na úroveň 
2,65 % p. a. Výrazně se sníží i celkové 
náklady spojené se splácením 
úvěru – takzvané RPSN
naprostá většina klientů přichází do 
banky ve snaze snížit své pravidelné 
náklady
v  praxi však nadpoloviční většina 
z  nich (57 %) využívá možnosti 
ušetřit a  zároveň získat dodatečné 
fi nanční prostředky

KVŮLI EXOTICKÉ DOVOLENÉ ČI DÁRKŮM NA VÁNOCE SI 
DALŠÍ ÚVĚR BRÁT NEMUSÍTE. PORADÍME VÁM, JAK NA TO
Před námi je náročné podzimní a zimní období, kdy nás čekají různé výdaje. Denně dostáváte nabídky od bank i neban-
kovních úvěrových společností, ať si vezmete další úvěr, zadlužíte se ještě víc a exotickou dovolenou či drahé vánoční 
dárky si dopřejete na úkor dluhu. V UniCredit Bank vám poradíme něco chytřejšího.

Více v UniCredit Bank Expres, 
Pálavské nám. 5 (hned vedle 
pošty), Brno-Vinohrady, 
otevřeno denně 9–18 hod.
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3× zlato z Montrealu
na Vinohrady

V kanadskÈm Montrealu se konalo XV. Mist-
rovstvÌ svÏta v plav·nÌ masters. Za ˙Ëasti p¯es 6000
plavc˘ se z˙Ëastnil i jednasedmdes·tilet˝ Rudolf
ämerda, kter˝ stejnÏ jako jeho klub PVK Brno je
z Vinohrad.

Ve vöech sv˝ch pÏti startech se probojoval do
fin·lovÈ desÌtky a ve velkÈ p¯esile zejmÈna americ-
k˝ch plavc˘ zÌskal 2 st¯ÌbrnÈ medaile na 100 m
a 400 m voln˝ zp˘sob, na 200 m mot˝lek, 200 m
voln˝ zp˘sob a 400 m polohov˝ z·vod vyplaval
3 zlatÈ medaile a tituly mistra svÏta. V z·vodÏ na
400 m polohov˝ z·vod p¯ekonal evropsk˝ rekord
a takÈ rekord mistrovstvÌ svÏta.

Ke sv˝m ˙spÏch˘m poznamenal, ûe MS v Se-
vernÌ Americe je vûdy velmi n·roËnÈ dÌky hojnÈ
˙Ëasti b˝val˝ch americk˝ch olympijsk˝ch medai-
list˘.

R·d by vÏnoval jeden sv˘j titul Mistra svÏta
svÈmu velkÈmu kamar·dovi z Vinohrad, Miloöi Na-
vr·tilovi, kter˝ n·s tak neËekanÏ a n·hle ned·vno
navûdy opustil.

Redakce VinohradskÈho informu by se tÌmto
r·da omluvila za vzniklÈ chyby v Ël·nku Senior klu-
bu v ËervencovÈm vyd·nÌ, kdy p¯i ˙pravÏ form·tu
Ël·nku byly doplnÏny ËervencovÈ termÌny namÌsto
termÌn˘ z·¯ijov˝ch.

O tom, proË a jak ¯·dil v poslednÌm ËÌsle Infor-
mu redakËnÌ öotek s programem Senior klubu na
z·¯Ì, se na tÈto str·nce pÌöe urËitÏ nÏkde jinde, takûe
se mohu soust¯edit na d˘leûitÏjöÌ informace. �

Druhou polovinu Ëervna otev¯el Milan VaÚura
sv˝mi pÌsniËkami pro duöi u klavÌru ñ opÏt potÏöil
sv˝m komentovan˝m vzpomÌn·nÌm a hranÌm
vöechny p¯ÌtomnÈ a obraznÏ ¯eËeno tak navodil po-
hodovou n·ladu pro ËtvrteËnÌ blahop¯·nÌ ÑËerven-
cov˝mì jubilant˘m. V jeho ˙vodu p¯ÌtomnÌ obraznÏ
oml·dli p¯i sledov·nÌ mal˝ch taneËnic a potÈ si spo-
leËnÏ zazpÌvali i s dÏtmi, z Ëehoû se uû p¯i druhÈ
reprÌze stala, jak douf·m, tradice. A potom se p¯Ì-
tomnÌ dob¯e bavili p¯i hudebnÌch blahop¯·nÌch i n·-
slednÈ konzumaci drobnÈho pohoötÏnÌ ñ sice ne aû
do rannÌho kuropÏnÌ, ale k navozenÌ dobrÈ pohody
nÏkdy staËÌ chvilka, natoû dvÏ hodinky.

V p·tek 20. Ëervna jsme p¯ed·nÌm osvÏdËenÌ
ukonËili druh˝ roËnÌk PC kurzu pro seniory v Zä
MutÏnick· a dalöÌ zah·jÌme pro vöechny z·jemce
opÏt v p·tek 12. 9. ñ tÏöÌme se. �

V z·vÏru Ëervna dr. äubert p¯ipomnÏl podstatnÈ
p¯ÌËiny a okolnosti vzniku i f·ze pr˘bÏhu prvnÌ svÏ-
tovÈ (ÑVelkÈì) v·lky a struËnÏ p¯ipomnÏl i d˘sledky
v˝sledk˘ tÈto v·lky na pov·leËn˝ v˝voj v EvropÏ
v prvnÌ polovinÏ 20. stoletÌ.

A protoûe nelze jen rozjÌmat o smutn˝ch ud·-
lostech, byù se staly v minulÈm stoletÌ, vydali jsme
se poslednÌ Ëervnov˝ Ëtvrtek na tradiËnÌ p¯ivÌt·nÌ
lÈta na turistickou z·kladnu JiûnÌ Port·l ñ s jedno-
roËnÌ p¯est·vkou jsme si pochutnali na grilovan˝ch
ku¯atech, shlÈdli vystoupenÌ t¯Ì naöich ochotnic
ve scÈnce ÑZlat· rybkaì za ¯ÌzenÌ autora i reûisÈra
ZdeÚka Sedl·¯e, pobavili se p¯i vtipnÈ Ëastuöce ûen-
skÈho pÏveckÈho kvarteta i sÛlu Vlasty JelÌnkovÈ p¯i
p¯ednesu b·snÏ, zasoutÏûili si v pÈtanque, pocourali
se po okolÌ, jednou plavkynÌ v zastoupenÌ otestovali
teplotu i kvalitu vody v mÌstnÌm rybnÌËku ñ prostÏ si
uûili kr·snÈho letnÌho dne a v jeho z·vÏru jsme si
vz·jemnÏ pop¯·li podobnÏ pohodovÈ proûitÌ celÈho
lÈta.

Akce v klubovnÏ sice p¯es lÈto nebÏûÌ (i kdyû
minul˝ Inform tvrdil nÏco jinÈho �), ale ve spole-
ËenskÈm s·le se cviËilo bez p¯eruöenÌ (˙Ëast okolo

20 cviËenc˘) ñ Milan Siklenka kv˘li tomu str·vil
znaËnou Ë·st kaûdÈho pondÏlka v MHD p¯i dojÌûdÏ-
nÌ z jinÈ mÏstskÈ Ë·sti Brna a o to vÏtöÌ uzn·nÌ nejen
vöech cviËenc˘ si za svou obÏtavost zaslouûÌ!

Na zaË·tku lÈta mne panÌ Sobotkov· informo-
vala o svÈ nabÌdce kurz˘ angliËtiny pro seniory ñ
protoûe na let·ËcÌch nelze uvÈst vöe, podrobnosti
p¯ijde sdÏlit osobnÏ na prvnÌ popr·zdninovÈ setk·nÌ
v Senior klubu 2. z·¯Ì ñ m·te-li z·jem, p¯ijÔte se
zeptat... a budete se potÈ moci mimo¯·dnÏ pt·t i pa-
na starosty na aktu·lnÌ ud·losti na sÌdliöti.

P¯es lÈto takÈ pokraËovaly sch˘zky Ñpatchwor-
k·¯ekì ñ protoûe se ale zmÏnily ËasovÈ moûnosti
Ëlenek krouûku, zmÏnil se od z·¯Ì termÌn jejich
sch˘zek z druhÈ na t¯etÌ sobotu v mÏsÌci (viz pro-
gram). Z˘st·v· nabÌdka prodejnÌ v˝stavky jejich
produkt˘ pro p¯ÌpadnÈ z·jemkynÏ p¯i ¯ÌjnovÈ sch˘z-
ce (18. 10.) ñ p¯ijÔte se nejen inspirovat, ale p¯Ìpad-
nÏ si i nÏco vybrat nejen pro radost, ale i pro uûitek.

VÏ¯Ìm, ûe si Ëten·¯i Informu uûili lÈto, plnÈ ne-
vöednÌch a kr·sn˝ch z·ûitk˘, naËerpali energii a po-
hodu do zb˝vajÌcÌ Ë·sti roku a r·d bych proto pozval
zvÌdavÈ seniory i seniorky na naöe klubovÈ akce ñ
uû v ¯Ìjnu se opÏt chyst·me do vinnÈho sklÌpku (po-
Ëet mÌst je bohuûel omezen).

DalöÌ informace a fotografie z naöich kl-
ubov˝ch akcÌ najdete na webovÈ str·nce www.
vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zÌsk·te p¯Ì-
mo u n·s v dobÏ naöich akcÌ v klubu na BzeneckÈ 19
(viz program).

Ing. LudÏk HodboÔ,
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 ñ zaËÌn·-
me 12. 9.) v dobÏ 14.00ñ16.00 bÏûÌ uû 3. roËnÌk
kurzu PC pro seniory (i zaË·teËnÌky) v Zä MutÏ-
nick· ñ ˙Ëast i p¯ÌpadnÈ konzultace p¯i hled·nÌ ¯e-
öenÌ problÈm˘ zdarma �.

2. 9. ñ ⁄TER›
POPR¡ZDNINOV… SETK¡NÕ, BESEDA
SE STAROSTOU, Ing. L. HodboÔ

4. 9. ñ »TVRTEK
PÿÕBÃHY éIV… PÿÕRODY
(povÌd·nÌ s promÌt·nÌm), J. Pt·Ëek

9. 9. ñ ⁄TER›
KR¡SY NAäÕ ZEMÃ (s promÌt·nÌm),
E. Vackov·

11. 9. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V SRPNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

16. 9. ñ ⁄TER›
PÿÕRODA JAR (povÌd·nÌ s promÌt·nÌm ñ
2. Ë·st), Ing. M. »apek, CSc., Ing. B. Kloubec, PhD.

18. 9. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V Z¡ÿÕ
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

20. 9. ñ SOBOTA
RU»NÕ PR¡CE ñ  PATCHWORK (a dalöÌ
pr·ce ñ od 13 hodin), Renata Spurn·

23. 9. ñ ⁄TER›
MORAVSK… HRADY (Star˝ JiËÌn; äternberk;
ätramberk), Dr. L. äubert

25. 9. ñ »TVRTEK
JOäTOVA UL. A MORAVSK… N¡M.
V PROMÃN¡CH »ASU, Bc. M. Krejsa

30. 9. ñ ⁄TER›
DEN SENIORŸ Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

Ubránit se může každý
Letos na Vinohradech otev¯ela trÈninkovÈ cent-

rum Akademie obrany, zamÏ¯enÈ na v˝uku sebe-
obrany. Jedn· se o unik·tnÌ projekt nejen v r·mci
Brna, proto jsme poloûili nÏkolik ot·zek jejÌmu pro-
vozovateli.
ProË vlastnÏ v˝uka sebeobrany, m· to smysl?

V mÈdiÌch kaûd˝ den m˘ûeme ËÌst o napade-
nÌch na ulici. P¯i diskuzÌch s policisty nebo ¯idiËi
taxi si pak ËlovÏk uvÏdomÌ, ûe n·silÌ ve spoleËnosti
skuteËnÏ roste. ProblÈmem je, ûe tento typ n·silÌ ne-
m· û·dn· pravidla, m˘ûe p¯ijÌt kdykoliv a odkudko-
liv. Policie vöak nem˘ûe b˝t vöude a hned. A tak
i nÏkolik minut, kdy se ËlovÏk dok·ûe s·m br·nit,
m˘ûe zachr·nit zdravÌ Ëi ûivot. A navÌc, trÈnink se-
beobrany se vûdy pozitivnÏ projevÌ na fyzickÈ kon-
dici, ale i na zdravotnÌm stavu a sebevÏdomÌ. Takûe
ano, smysl v tom rozhodnÏ vidÌme.
Pro koho jsou vaöe kurzy urËeny?

Naöi v˝uku prov·dÌme tak, aby mÏl moûnost
zapojit se kaûd ,̋ kdo m· z·jem cviËit. VyuËujeme
jak sebeobranu beze zbranÌ, tak s pouûitÌm obran-
n˝ch prost¯edk˘. Pokud nevyhovujÌ skupinovÈ kur-
zy, je moûn· i individu·lnÌ p¯Ìprava. Z·kladnÌ myö-
lenkou je, ûe kaûd˝ se m˘ûe nauËit efektivnÏ br·nit.
D˘leûit˝m prvkem je fyzick· p¯Ìprava, tedy jak po-
sÌlenÌ tÏla, tak aerobnÌ z·tÏû. Kaûd˝ kdo poctivÏ trÈ-
nuje, m˘ûe poËÌtat s ˙bytkem na hmotnosti, zesÌle-
nÌm svalstva a lepöÌ fyzickou kondicÌ. TrÈnink se-
beobrany je komplexnÌ fyzick· aktivita, nejde jen o
bitÌ do boxovacÌho pytle.
ProË si Akademie obrany vybrala pr·vÏ
Vinohrady?

VysvÏtlenÌ je prozaickÈ. JednÌm z d˘vod˘ je
fakt, ûe bydlÌm na Vinohradech jiû 9. rokem, dalöÌm
d˘vodem je, ûe ve spolupr·ci s reprezentacÌ mÏstskÈ
Ë·sti se poda¯ilo najÌt odpovÌdajÌcÌ z·zemÌ v budovÏ
b˝valÈ ökoly ulici Bzeneck·. Tato lokalita je zajÌ-
mav· i s ohledem na dopravnÌ dostupnost. Objekt na
BzeneckÈ nabÌzÌ moûnosti v˝uky v are·lu, kdy si
naöi studenti mohou vyzkouöet nap .̄ pohyb na tr·-
vÏ, chodnÌku Ëi snÏhu. Chceme takÈ nav·zat spolu-
pr·ci s mÏstskou Ë·stÌ v jejÌch aktivit·ch pro seniory
a ml·deû. To povaûujeme za spr·vnou cestu, jak
p¯ispÏt k lepöÌ spoleËnosti. Marian NÏmec

Informace o akcích Senior klubu

Naöe motto: Pr·zdniny utekly jak voda a byly plnÈ kr·sn˝ch z·ûitk˘ ñ p¯ijÔte se o nÏ podÏlit s n·mi
a pobavit se p¯i spoleËn˝ch akcÌch. �


