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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
pestrobarevn˝ ¯Ìjen pr·vÏ v tÈto chvÌli st¯Ìd· zasnÏn˝ listopad. Kr·tÌ se dny, vöude
pad· listÌ, melancholie prolÌn· p¯Ìrodou i lidmi. P¯evl·d· klid a d˘stojnÈ ticho.
I na naöich Vinohradech jiû vl·dne vrcholn˝ podzim. P¯Ìjemnou podzimnÌ ud·lost
zaznamenala naöe obec a jejÌ obyvatelÈ p¯ibliûnÏ p¯ed Ëtrn·cti dny. To kdyû se v polovinÏ ¯Ìjna, p¯esnÏji öestn·ctÈho dne onoho mÏsÌce, uskuteËnila kolaudace opravovanÈ komunikace v severnÌ Ë·sti P·lavskÈho n·mÏstÌ. JeötÏ v t˝û den byla zp¯ÌstupnÏna p¯es lÈto opravovan· komunikace ve¯ejnÈmu provozu. Tedy o Ëtrn·ct dn˘
d¯Ìve, neboù podle smlouvy se stavebnÌkem mÏly b˝t stavebnÌ pr·ce ukonËeny
na p¯elomu ¯Ìjna a listopadu. P¯i prvnÌm setk·nÌ p¯ed zah·jenÌ stavby, v Ëase p¯ed
pr·zdninami, jsem ovöem poû·dal z·stupce stavebnÌ firmy o zkr·cenÌ termÌnu. Bylo
mi to p¯islÌbeno. Na poË·tku ¯Ìjna, za situace, kdy pr·ce byly viditelnÏ ukonËeny,
a na stavbÏ silnice nebyla patrna praû·dn· v˝razn· pracovnÌ Ëinnost, jsem svolal
jedn·nÌ, na kterÈm jsem znovu p¯edest¯el poûadavek co nejrychlejöÌho zkolaudov·nÌ
stavby a jejÌ zp¯ÌstupnÏnÌ ve¯ejnosti. Poda¯ilo se mi to p¯edevöÌm za pomoci ûivnostnÌk˘, kte¯Ì v prostoru P·lavskÈho n·mÏstÌ vedou svÈ ûivnosti, a stavba nesmÌrnÏ
komplikovala jejich pracovnÌ ˙silÌ. Po mÈm soudu zbyteËnÈ oddalov·nÌ termÌnu
otev¯enÌ vozovky neprospÌvalo nikomu. Stav jakÈhosi provizoria, kter˝ na p¯elomu
z·¯Ì a ¯Ìjna na podstatÏ ukonËenÈ stavbÏ v severnÌ Ë·sti P·lavskÈho n·mÏstÌ vl·dl,
nemohl b˝t p¯ijateln˝ ani pro samotnÈ obyvatele Vinohrad. Proto jsem ono jedn·nÌ
svolal a nesmlouvavÏ poû·dal (v intencÌch z·kona) o otev¯enÌ komunikace p¯ed ofici·lnÌm termÌnem. A ono to kupodivu ölo! M·me nynÌ pÏknÏ opravenÈ P·lavskÈ
n·mÏstÌ, kterÈ jak sami uvidÌte, bude v severnÌ Ë·sti od jara p¯ÌötÌho roku zkr·ölenÈ
kvÏtinovou v˝zdobou, umÌstÏnou na sloupech ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ. ⁄pravou dvousmÏrnÈho provozu na jednosmÏrn˝ vznikla nov· (tolik pot¯ebn·) parkovacÌ mÌsta,
provoz byl zklidnÏn a zpomalen. Douf·m, ûe se bude na P·lavskÈm n·mÏstÌ, i dÌky
opravÏ silnice, lidem alespoÚ o chloupek lÈpe ûÌt.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, polovina mÏsÌce ¯Ìjna byla, zd· se, bohat· na d˘leûitÈ ud·losti. KromÏ otev¯enÌ opravenÈ komunikace jsme v tomto Ëase i my VinohraÔanÈ,
spolu s ostatnÌmi obyvateli jiûnÌ Moravy, p¯istupovali k volebnÌm urn·m, abychom
rozhodli o osudu jihomoravskÈho regionu, p¯esnÏji, abychom rozhodli o bÏhu vÏcÌ
a dÏj˘ na jihu naöÌ Moravy. Volby do zastupitelstva JihomoravskÈho kraje (jako
ostatnÏ kaûdÈ volby) byly znaËnÏ d˘leûitÈ. Jejich v˝sledkem se bude ¯Ìdit v˝voj kraje
po celÈ nadch·zejÌcÌ Ëty¯letÈ volebnÌ obdobÌ. BÏhem nÏj se d· mnoho dobrÈho
pro lidi udÏlat, d· se vöak za tu dobu i mnoho pokazit. VÏ¯Ìm, ûe se doËk·me uvedenÈ
prvnÌ varianty. A jak tedy dopadly krajskÈ volby na Vinohradech? O p¯ÌzeÚ vinohradsk˝ch voliË˘ se uch·zelo 23 politick˝ch stran, sdruûenÌ a hnutÌ. Pouze pÏti
z nich se poda¯ilo ˙spÏönÏ p¯ekroËit limitujÌcÌ pÏtiprocentnÌ hranici. Na prvnÌm mÌstÏ stanula »esk· strana soci·lnÏ demokratick· (»SSD), jejÌû kandid·ty volilo 1236
vinohradsk˝ch voliË˘. Uveden˝ poËet voliË˘ p¯edstavoval 30,11 % vöech na Vinohradech odevzdan˝ch platn˝ch hlas˘. Druh· skonËila s jist˝m odstupem Komunistick· strana »ech a Moravy (KS»M). JÌ na Vinohradech odevzdalo volebnÌ hlas 690
voliË˘, coû obn·öÌ 16,81 % vöech na Vinohradech odevzdan˝ch platn˝ch hlas˘.
Na t¯etÌm mÌstÏ pomyslnÈho ûeb¯ÌËku se umÌstili lidovci, p¯esnÏji kandid·ti KDU»SL. Hlasovalo pro nÏ 590 VinohraÔan˘. V procentech vyj·d¯eno, lidovci zÌskali
hlasy 14,37 % vinohradsk˝ch voliË˘. Jako Ëtvrt· se umÌstila, se ziskem 326 hlas˘,
ObËansk· demokratick· strana (ODS). Oslovila tak 7,94 % vinohradsk˝ch voliË˘.
Na poslednÌm mÌstÏ mezi stranami, kterÈ p¯ekroËily pÏtiprocentnÌ numerus clausus,
stanula TOP 09 ñ StarostovÈ pro JMK. Toto politickÈ uskupenÌ volilo na Vinohradech 282 voliË˘. V procentech povÏzeno, TOP 09 se dobrala 7,18 % hlas˘ odevzdan˝ch do volebnÌch uren v naöÌ obci. Tak tedy oprava silnice i krajskÈ volby jsou
za n·mi. MusÌm se V·m, v·ûenÌ VinohraÔanÈ, p¯iznat, ûe zvl·ötÏ po onÏch krajsk˝ch
volb·ch se mi docela dob¯e usÌnalo. P¯eji V·m vöem pÏknÈ proûitÌ vrcholÌcÌho podzimu, bez nemocÌ a tÏlesn˝ch str·znÌ. Nechù se V·m vöem da¯Ì.
Ji¯Ì »ejka, starosta

MilÌ rodiËovÈ, v BrnÏ na Vinohradech zakl·d·me v r·mci KVIC nov˝ ENTOMOLOGICK›
KROUéEK s nov˝m pohledem na entomologii
s d˘razem na spolupr·ci mezi obory a na podrobnÈ studium brouk˘!
Z·jemci se mohou p¯ihl·sit dne 5. 11. 2012,
tedy v pondÏlÌ v 17 hod., sraz je p¯ed Z·kladnÌ
ökolou MutÏnick· 23 v BrnÏ na Vinohradech, kde
si z·jemce s rodiËi k pohovoru p¯evezme vedoucÌ
Ing. Ji¯Ì Chrom˝.
Kaûd˝ z·jemce by mÏl absolvovat vûdy dvÏ
hodiny t˝dnÏ a skupinka by mÏla mÌt maxim·lnÏ
deseti dÏtÌ. N·plnÌ bude nejen v˝uka preparace
a zaloûenÌ vlastnÌ sbÌrky brouk˘, ale takÈ po¯·d·nÌ v˝stav, kreseb i fotografiÌ brouk˘ a fotodokumentace lokalit spolu s akcemi za ˙Ëelem zÌsk·nÌ vlastnÌch financÌ.

Kupte si
„prodanou“ nevěstu
Nikoliv ve v˝prodeji letnÌch l·sek se
slevou, ale pÏveck˝ koktejl namÌchan˝ pr˘vodcem dÏjem naöÌ nejpopul·rnÏjöÌ Smetanovou operou. Katedra opernÌho a koncertnÌho zpÏvu Jan·Ëkovy akademie m˙zick˝ch
umÏnÌ p¯ipravuje pro jarnÌ uvedenÌ v novÈm
Divadle na OrlÌ, p˘vodnÌ znÏnÌ ProdanÈ
nevÏsty, jejÌû pÏveckÈ party jsou st¯Ìd·ny
s mluvenou prÛzou a vytv·¯ejÌ tak do jistÈ
mÌry i experiment·lnÌ pohled do Smetanovy
tv˘rËÌ dÌlny. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ jde o uölechtilou umÏleckou z·bavu.

Uv·dÌme v nedÏli 25. listopadu 2012
v 17 hodin v naöem SpoleËenskÈm s·le
na Vinohradech.
V hlavnÌch rolÌch Ma¯enky a JenÌka
uvÌt·me pro Vinohrady novou sopranistku
Lenku œuricovou a jiû n·m zn·mÈho tenoristu Luk·öe Hacka. Nez˘stane vöak pouze
u Smetany, nov˝ program bude doplnÏn dalöÌm v˝bÏrem z Ëesk˝ch a svÏtov˝ch oper
a operet. Program slovem a klavÌrnÌ hrou
opÏt doprovodÌ prof. Miloö Schnierer.
M·te naöe srdeËnÈ pozv·nÌ.
MS

OZNÁMENÍ
V·ûenÌ obËanÈ, oznamujeme tÌmto,
ûe dne 31. 12. 2012
bude ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady
uzav¯en.

Pasování prvňáčků
SlavnostnÌ pasov·nÌ prvÚ·Ëk˘ Zä MutÏnick·
na rytÌ¯e knih probÏhlo 1. 10. 2012 v KnihovnÏ
Ji¯Ìho Mahena na Vinohradech za ˙Ëasti poh·dkov˝ch postav kr·lovny poh·dek a princezny. NechybÏla ani poh·dka O rytÌ¯i Ji¯Ìkovi. P¯i pasov·nÌ
obdrûeli û·ci slavnostnÌ stuhy, Ëten·¯skÈ pr˘kazky
a k dovröenÌ slavnostnÌho aktu p¯ispÏly i drobnÈ
d·rky.
BudoucÌm Ëten·¯˘m p¯ejeme hodnÏ kr·sn˝ch
chvil str·ven˝ch u knih, vyp˘jËen˝ch v mÌstnÌ
knihovnÏ.
Mgr. Dana Vr·bov·

Přírodovědná exkurze
do Podyjí
Ve dnech 2. a 3. ¯Ìjna vyjelo 15 û·k˘ 2. stupnÏ
Zä MutÏnick· na p¯ÌrodovÏdnou exkurzi do PodyjÌ.
Akce se uskuteËnila v r·mci projektu P¯ÌrodnÌ
a technickÈ vÏdy jinak.
Z·kladna byla ve VranovÏ nad DyjÌ. Tam n·s
oËek·val pr˘vodce ze Spr·vy N·rodnÌho parku PodyjÌ. Ten n·m uk·zal kr·su ûivÈ i neûivÈ p¯Ìrody,
poutavÏ vypr·vÏl i o historii tohoto kraje. Zavedl
n·s do mÌst, kter· jinak nejsou n·vötÏvnÌk˘m p¯Ìstupn·. Vöechny n·s nadchly p¯edevöÌm LedovÈ
sluje, kde se pod suùov˝m polem v puklin·ch nÏkolik desÌtek metr˘ pod povrchem zdrûuje led i po cel˝ rok. Odv·ûnÌ û·ci pak ochutnali i nÏkolik jedl˝ch
rostlin ñ nap¯. ko¯en kapradÏ osladiËe, kter˝ p¯ekvapil svou sladkou chutÌ.
Turistick· znaËka n·s pak zavedla do »Ìûova,
kde jsou zachov·ny z·tarasy z dob totality i hraniËnÌ
bunkr, souË·st nedokonËenÈho opevnÏnÌ »eskoslovenska p¯ed druhou svÏtovou v·lkou. Po celou dobu
jsme pak sbÌrali vzorky vody i s vodnÌmi ûivoËichy,
p˘dy a nÏkter˝ch rostlin. Vöe jsme takÈ dokumentovali fotografiemi.
DalöÌ den jsme si prohlÈdli hr·z VranovskÈ p¯ehrady a pak vyöl·pli kopec, kter˝ vede na z·mek.
P¯i prohlÌdce jsme se dozvÏdÏli o historii z·mku,
jejich majitelÌch i o ûivotÏ v podhradÌ. PanÌ kastel·nka n·m uk·zala i ˙ûasnÈ terasovitÈ zahrady,
na kter˝ch se pÏstujÌ nejen byliny a zelenina, ale
takÈ cel· ¯ada okrasn˝ch rostlin. DozvÏdÏli jsme se
takÈ o geni·lnÌm systÈmu z·sobov·nÌ z·mku vodou
z Dyje, ta slouûila pro zavlaûov·nÌ, ale i pro zvÌ¯ata
a obyvatele z·mku. Mohli jsme takÈ srovnat souËasnou p¯Ìrodu NP a pl·ny majitel˘ z·mku, kte¯Ì jeho
okolÌ chtÏli p¯emÏnit na udrûovan˝ lesopark.
N·vratem do Brna vöak pr·ce na projektu PodyjÌ nekonËÌ. P¯ed ˙ËastnÌky je ˙kol zpracovat prezentaci pro spoluû·ky, kte¯Ì se nemohli z˙Ëastnit.
V r·mci p¯ÌrodovÏdnÈho a chemickÈho krouûku pak
budou zkoumat a popisovat p¯inesenÈ vzorky a samoz¯ejmÏ vytvo¯Ì i informaËnÌ tabuli o tomto n·rodnÌm parku.
Tato v˝prava byla prvnÌ z celÈ ¯ady exkurzÌ,
kterÈ naöe ökola zorganizuje v r·mci tohoto projektu. NavötÌvÌme nap¯Ìklad jeötÏ BÌlÈ Karpaty, Slovnaft, kozÌ farmu, arboretum ve K¯tin·ch a Lednickovaltick˝ are·l.
PhDr. Marcela KuchyÚkov·

Z 28. a 29. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady,
konané ve dnech 19. září a 10. října 2012
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ rozpoËtov· opat¯enÌ Ë. 20, 21, 23, 24 a 25;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jemnÈm
a sluûb·ch za uûÌv·nÌ bytu v 5 p¯Ìpadech;
ñ zmÏnu bod˘ ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok trv·nÌ
û·dosti;
ñ zah·jenÌ zad·vacÌho ¯ÌzenÌ na ve¯ejnou zak·zku
na sluûby ÑV˝mÏna vodomÏr˘ a sluûby s tÌm spojenÈ v domech mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohradyì;
ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23
na ökolnÌ rok 2012/2013;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor v objektu Bzeneck· 23;
ñ ukonËenÌ n·jemnÌ smlouvy;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory
v objektu Velkopavlovick· 25, IV. NP;
ñ pron·jem tÏlocviËen v Zä MutÏnick· 23 na ökolnÌ
rok 2012/2013;
ñ dlouhodob˝ pron·jem pro ökolnÌ rok 2012/2013,
kter˝ se t˝k· kulturnÏ-v˝chovnÈ Ëinnosti;
ñ uzav¯enÌ otev¯enÈ Ëek·rny ve vÌce˙ËelovÈm objektu Velkopavlovick· 25;
ñ smlouvu o dÌlo na ve¯ejnou zak·zku ÑCeloroËnÌ
komplexnÌ ˙drûba ploch v M» Brno-Vinohradyì;
ñ pron·jem pozemku;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory
KVIC MutÏnick· 21;
ñ body u novÏ podanÈ û·dosti o byt;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu, kterou mezi sebou uzav¯eli smÏnitelÈ;
ñ p¯ijetÌ Ëlena bytovÈho druûstva BD Vinohrady
ve 2 p¯Ìpadech;
ñ podn·jem bytu;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ dluh ve 2 p¯Ìpadech;
ñ spl·tky na ˙hradu n·klad˘ ¯ÌzenÌ;

ñ v˝povÏÔ n·jmu bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ pod·nÌ ûaloby na vym·h·nÌ nedoplatku na n·jemnÈm;
ñ zah·jenÌ zad·vacÌho ¯ÌzenÌ na ve¯ejnou zak·zku
na sluûby ÑR·mcov· smlouva na ˙drûbu a opravy
bytov˝ch dom˘ M. ». Brno-Vinohradyì;
ñ uzav¯enÌ dodatku ke smlouv·m na dod·vku elektrickÈ energie;
ñ ukonËenÌ Smlouvy o umÌstÏnÌ za¯ÌzenÌ na objektu;
ñ zmÏnu n·jemnÌ smlouvy ve 2 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor v objektu Velkopavlovick· 25;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory
v objektu Blatnick· 9/11.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit n·vrh dvou
obecnÏ z·vazn˝ch vyhl·öek.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady podporuje:
ñ opÏtovnÈ z¯ÌzenÌ oËnÌ ambulance v objektu Velkopavlovick· 25.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady ruöÌ:
ñ usnesenÌ Ë. 819/12/6 27. sch˘ze Rady mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Vinohrady.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl·d·:
ñ materi·l ohlednÏ pron·jmu pozemku.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vyluËuje:
ñ z dalöÌ ˙Ëasti v zad·vacÌm ¯ÌzenÌ ve¯ejnÈ zak·zky
ÑCeloroËnÌ komplexnÌ ˙drûba ploch v M» BrnoVinohradyì 2 dodavatele.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s vyd·nÌm ˙zemnÌho rozhodnutÌ o umÌstÏnÌ
stavby.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje:
ñ vedoucÌho odboru bytovÈho a vöeobecnÈho.

ŘIDIČI A CHODCI, POZOR!
LÈto ukonËilo svÈ panov·nÌ a na ¯adu p¯ich·zÌ
opÏt podzim a s nÌm spojenÈ zmÏny poËasÌ, teplot
a takÈ zkr·cenÌ dne. V rannÌch hodin·ch komplikuje
viditelnost pozdnÌ rozednÌv·nÌ Ëi mlhy a se zmÏnou
Ëasu kr·cenÌ dne, kdy odpoledne kolem öestn·ctÈ
hodiny bude öero.
Od podzimu do jara ztÏûujÌ ¯idiË˘m i chodc˘m
pohyb na silnici zhoröenÈ klimatickÈ podmÌnky.
DÈöù, mlha, popadanÈ listÌ, n·ledÌ Ëi snÌh jsou p¯ÌËinou mnoha dopravnÌch nehod, protoûe ¯idiËi nep¯ikl·dajÌ zhoröen˝m povÏtrnostnÌm podmÌnk·m dostateËnou d˘leûitost nebo si jeötÏ neuvÏdomili,
ûe skonËilo obdobÌ teplÈho poËasÌ a such˝ch silnic.
SpolÈhajÌ i na to, ûe na kluzkÈ nebo vlhkÈ vozovce
majÌ stejnou nebo nepatrnÏ vÏtöÌ brzdnou dr·hu
jako na suchÈ. Tak Ëasto doch·zÌ k tomu, ûe ¯idiË,
kter˝ zpomalÌ nebo zastavÌ p¯ed p¯echodem pro
chodce (aby dal chodci p¯ednost) je ohroûen nebo
sraûen vozidlem jedoucÌm za nÌm.
Ale i chodci by mÏli myslet na svÈ bezpeËÌ, protoûe za snÌûenÈ viditelnosti jsou h˘¯e vidÏt. V letnÌm obdobÌ nosÌ vÌce pestrÈ obleËenÌ, kterÈ je pro
¯idiËe lÈpe viditelnÈ, ale v zimnÌch mÏsÌcÌch Ëasto
zapomÌnajÌ na to, ûe jejich obleËenÌ je vÏtöinou tmavÈ. ÿidiËi vozidel, motocyklu nebo cyklistÈ majÌ
povinnosti svÌtit, chodci takovou povinnost nemajÌ,
i kdyû jsou na silnicÌch nejzranitelnÏjöÌ, proto by
mÏli vÌce myslet na svoji bezpeËnost a mÌt nap¯. reflexnÌ doplÚky (p·sky na bundÏ, taöce...), kter˝mi
na sebe p¯i osvÏtlenÌ upozornÌ, jelikoû ¯idiË m˘ûe
tmavou postavu zahlÈdnout aû na poslednÌ chvÌli.
REFLEXNÕ DOPL“KY BY PRO CHODCE
I CYKLISTY MÃLY B›T SAMOZÿEJMOSTÕ
PO CEL› ROK.
■2■

CHODCI A CYKLIST…:
l Jste na silnicÌch nejzranitelnÏjöÌ.
l MusÌte o to vÌce myslet na svoji bezpeËnost
a zv˝öit svoji viditelnost v silniËnÌm provozu.
l ÑVIDÃT A B›T VIDÃNì je z·kladnÌ pravidlo
bezpeËnosti na silnicÌch. Za snÌûenÈ viditelnosti
a v noci platÌ dvojn·sob.
l VyuûÌvejte reflexnÌ a fluorescenËnÌ materi·ly
a kombinujte je tak, abyste byli dob¯e vidÏt
za svÏtla i tmy.
PODSTATN¡ »¡ST DOPRAVNÕCH NEHOD
S CHODCI JE PÿÕM›M DŸSLEDKEM JEJICH NEVYHOVUJÕCÕHO OBLE»ENÕ!
ÿIDI»I:
l Mlhy, p¯ÌzemnÌ mrazÌky Ëi popadanÈ listÌ jsou
Ëasto p¯ÌËinou dopravnÌch nehod (delöÌ brzdn·
dr·ha, snÌûen· adheze, nebezpeËÌ smyku).
l P¯izp˘sobte jÌzdu povÏtrnostnÌm podmÌnk·m
a stavu vozovky.
l Dodrûujte z·konem a mÌstnÌ ˙pravou stanovenÈ
rychlostnÌ limity, p¯i öpatnÈ viditelnosti, mokrÈ,
zasnÏûenÈ nebo namrzlÈ vozovce zpomalte.
l Pokud se dostanete do smyku, neölapejte prudce
na brzdu, ale vyöl·pnÏte ped·l spojky a opakovanÏ seölap·vejte brzdu. Nestrh·vejte prudce volant.
l Se zv˝öenou opatrnostÌ projÌûdÏjte zastÌnÏn˝mi
˙seky ñ lesem a p¯es mosty nebo nadjezdy, kde se
n·mraza drûÌ nejdÈle. Dodrûujte nejen nejvyööÌ
dovolenou rychlost, ale takÈ bezpeËnou vzd·lenost za vozidlem p¯ed v·mi.
nprap. Petra HrazdÌrov·
KrajskÈ ¯editelstvÌ policie JmK
PreventivnÏ informaËnÌ oddÏlenÌ

Výstava hub – letos již pátý ročník
Od soboty 29. z·¯Ì aû do pondÏlÌ 1. ¯Ìjna probÏhla ve SpoleËenskÈm s·le M» Vinohrady v˝stava
hub. Tento v po¯adÌ jiû p·t˝ roËnÌk, byl spojen s v˝stavou fotografiÌ pana Roberta Vlka s n·zvem
ÑTicho, kterÈ n·m zbyloì.
Houba¯stvÌ m· u n·s d·vnou tradici a p˘vodnÌ
z·jem o houby jako doplnÏk stravy se uû d·vno
zmÏnil v öiröÌ z·jem se st·le stoupajÌcÌm vÏdeck˝m
zamÏ¯enÌm.
Tomuto trendu odpovÌdalo i tÈma odbornÈ
p¯edn·öky Mgr. Hany äevËÌkovÈ o vz·cn˝ch houb·ch v okolÌ Brna.
LetoönÌ v˝stavu navötÌvilo celkem 639 lidÌ, vystaveno bylo 338 druh˘ hub.
V pondÏlÌ v˝stavu navötÌvily brnÏnskÈ ökoly,
jak dÏti z Mä, tak ökol·ci ze z·kladnÌch a st¯ednÌch
ökol. UËitelÈ vyuûili moûnost sezn·mit s p¯ÌrodnÌmi
expon·ty hub dÏti v r·mci vyuËov·nÌ. TÌm bylo
hlavnÌ posl·nÌ v˝stavy splnÏno.

PodÏkov·nÌ pat¯Ì Ëlen˘m MykologickÈho klubu v BrnÏ (Mykologick˝ klub Brno, je dobrovoln·
spoleËnost lidÌ se stejn˝m z·jmem o p¯Ìrodu a houby), zejmÈna pak Ing. DrahomÌ¯e SukupovÈ. P¯Ìjemnou atmosfÈru v˝stavy doplnilo skvÏlÈ aranûm·
panÌ Marie K¯enkovÈ-OhlÌdalovÈ z kvÏtin·¯stvÌ
mko deco.

Výstavy ve Vesně

Na Louce tvoří nejen
děti, ale i dospělí

K jubileu Frantiöka Mareöe
V z·¯Ì p¯ed 150 lety se narodil Frantiöek Mareö, jedna z nejv˝znamnÏjöÌch osobnostÌ historie
Vesny i kulturnÌho a spoleËenskÈho dÏnÌ mÏsta
Brna jeho doby ñ Ñopravdov˝ »ech havlÌËkovskÈho raûenÌ... duch tv˘rËÌ a zvÌdav˝... znamenit˝
organiz·torì (citov·no ze slov prof. A. Gregora).
K jubileu p¯ipravilo obËanskÈ sdruûenÌ éVS
Vesna v˝stavu dokument˘ ze ûivota a bohatÈ Ëinnosti Frantiöka Mareöe. Je instalov·na v JurkoviËovÏ jizbÏ v I. pat¯e budovy Vesny na ⁄dolnÌ 10
a otev¯ena pro ve¯ejnost kaûd˝ Ëtvrtek 10.00 aû
12.00, 15.00 aû 18.00. Lze objednat p¯edem n·vötÏvu i v jinÈm termÌnu.
Frantiöek Mareö, profesor a ökolnÌ rada, se
zaslouûil mj. o vytvo¯enÌ programu vzdÏl·v·nÌ
ûen a dÌvek Ëesk˝m jazykem i o jeho uskuteËÚov·nÌ, o v˝stavbu ökolnÌch budov i penzion·t˘
pro posluchaËky Vesny; podÌlel se na vzniku »eskÈ vysokÈ ökoly technickÈ v BrnÏ; spoluzakl·dal
brnÏnsk˝ Klub p¯·tel umÏnÌ a inicioval mnohÈ
kulturnÌ akce pro ve¯ejnost; byl aktivnÌm Ëlenem
druûstva pro zaloûenÌ »eskÈho n·rodnÌho divadla
v BrnÏ i spr·vy mÏsta (v komisi pro ËeskÈ pojmenov·nÌ ulic); p¯·telil se a spolupracoval se soudob˝mi v˝znamn˝mi v˝tvarnÌky, liter·ty, hudebnÌky (nap¯. L. Jan·Ëek, B. Fuchs, J. ⁄prka, J. äÌma,
J. Merhaut, F. Bartoö); dÌky jeho pozv·nÌ se
do Brna p¯istÏhoval a tvo¯il zde architekt D. S.
JurkoviË.

V˝stava drobn˝ch radostÌ
Pod tÌmto st·l˝ch n·zvem se kaûdoroËnÏ
v Ëase p¯edv·noËnÌm kon· v s·le zahradnÌ budovy Vesny na ⁄dolnÌ 10 prodejnÌ v˝stava.
V klidnÈm prost¯edÌ si na nÌ m˘ûete vybrat
origin·lnÌ d·rky pro praktickÈ uûitÌ nebo Ñjenì
pro radost sv˝m blÌzk˝m, p¯·tel˘m nebo i pro sebe. B˝vajÌ z nejr˘znÏjöÌch materi·l˘ ñ textilu, papÌru, keramiky, proutÌ, kovu, skla, d¯eva, paliËkovanÈ krajky...
Auto¯i k tvorbÏ vyuûÌvajÌ r˘zn˝ch tradiËnÌch
i mÈnÏ obvykl˝ch technik. Najdete tu p¯·nÌËka
i vlnÏnÈ ponoûky, biûuterii i bylinkovÈ polöt·¯e,
ozdoby na stromeËek i ÑbabiËkovskÈì pom˘cky
do kuchynÏ, nevöednÏ balenÈ Ëaje i p¯edmÏty
ke sv·teËnÌ v˝zdobÏ, svÌËky i ruËnÏ dÏlanÈ z·pisnÌËky, patchworkovÈ v˝robky...
V˝stava zaËÌn· v pondÏlÌ 26. listopadu a potrv· do ˙ter˝ 4. prosince 2012. Otev¯ena bude
vûdy v 16.00 aû 18.00 hodin. TÏöÌme se na vaöi
n·vötÏvu.

Ing. Libor ätursa
¯editel KVIC Brno-Vinohrady

Tvo¯ivÈ dÌlny stoupajÌ poslednÌ dobou v oblibÏ. ObjevujÌ se novÈ techniky a materi·ly, z kter˝ch se dajÌ vyr·bÏt origin·lnÌ v˝robky. Ñ»lovÏk
nemusÌ b˝t odbornÌkem, ani profesion·lnÌm v˝tvarnÌkem, staËÌ se jen neb·t a vyzkouöet je,ì
¯Ìk· vedoucÌ v˝tvarnÈho oddÏlenÌ Martina S˝korov·.
Ve st¯edisku volnÈho Ëasu Luû·nky, na pracoviöti Louka jsme p¯ipravili pro letoönÌ rok ¯adu
zajÌmav˝ch dÌlen pro staröÌ dÏti a dospÏlÈ. V nejbliûöÌ dobÏ je to v˝roba svÌËek (10. 11. 2012),
mozaika (17. 11. 2012), öitÈ v·noËnÌ ozdoby
(24. 11. 2012) a tradiËnÌ adventnÌ vÏnce (2. 12.
2012). V n·sledujÌcÌm roce v·s Ëek· pestr· nabÌdka: textilnÌ öperky z organzy a filcu, mramorov· textilnÌ taöka, pletenÌ z pedigu, plastov·
broû, filcovan· m˝dla, smaltovanÈ öperky, kvÏtinov· velikonoËnÌ v˝zdoba, fimo lûÌce a fimo
öperky, plstÏn· broû, malov·nÌ na hedv·bÌ a textilnÌ dÌlna.
Vöechny dÌlny vedou zkuöenÌ lekto¯i z ¯ad
pedagog˘ SV» Luû·nky. V r·mci programu se
dozvÌte informace o danÈ technice a vytvo¯Ìte si
v p¯ÌjemnÈ atmosfÈ¯e za pomoci vlastnÌ fantazie
origin·lnÌ v˝robek.
P¯ihlaöovat se m˘ûete jiû nynÌ:
Martina S˝korov·, tel.: 723 577 977,
e-mail: sykorova@luzanky.cz.
BliûöÌ informace naleznete na
www.louka.luzanky.cz.
Lucie H·jkov·,
vedoucÌ pracoviötÏ Louka

Bezpečně na internetu
2012
MÏ ani nikoho z m˝ch blÌzk˝ch se to net˝k·. TÌm se uklidÚuje mnoho z n·s. NejnovÏjöÌ
studie vöak ukazujÌ, ûe bezpeËnostnÌch rizik
spojen˝ch s uûÌv·nÌm internetu a mobilnÌch
telefon˘ p¯ib˝v·. Pro toho, kdo hrozÌcÌ nebezpeËÌ soustavnÏ p¯ehlÌûÌ, tak Ëasto aû konfrontace s ne˙prosnou realitou m˘ûe p¯inÈst krutÈ
vyst¯ÌzlivÏnÌ.
Prost¯ednictvÌm letoönÌho roËnÌku konference BEZPE»NÃ NA INTERNETU, jejÌmû organiz·torem je MÏstsk· policie Brno (odbor prevence) se ˙ËastnÌci akce dostanou nejen k d˘leûit˝m
informacÌm z tÈto oblasti, ale i k ¯adÏ podnÏt˘,
kterÈ je na rizika modernÌ techniky nejen upozornÌ, ale z·roveÚ jim naznaËÌ, jak jim ˙ËinnÏ Ëelit.
Pozv·nÌ na konferenci p¯ijali a svÈ p¯ÌspÏvky
p¯ednesou mimo jinÈ odbornÌci z policejnÌho
prezidia, org·nu soci·lnÏ pr·vnÌ ochrany dÏtÌ,
policejnÌ vyöet¯ovatelÈ Ëi st·tnÌ z·stupci.
Konference ÑBezpeËnÏ na internetuì, kter·
se uskuteËnÌ 22. listopadu 2012 (od 10 do 16 hodin) v sÌdle ve¯ejnÈho ochr·nce pr·v na ⁄dolnÌ
v BrnÏ je urËena odbornÈ ve¯ejnosti. CennÈ poznatky na nÌ mohou zÌskat pedagogovÈ ze vöech
stupÚ˘ ökol, psychologovÈ, psychiat¯i, v˝chovnÌ
poradci, metodici prevence, soci·lnÌ pracovnÌci,
policistÈ, str·ûnÌci, ˙¯ednÌci st·tnÌ spr·vy a v neposlednÌ ¯adÏ i studenti a p¯ÌpadnÌ dalöÌ z·jemci
z ¯ad ve¯ejnosti. Vzhledem k omezenÈ kapacitÏ
s·lu je pot¯eba se k ˙Ëasti p¯edem (a nejlÈpe v dostateËnÈm p¯edstihu) p¯ihl·sit prost¯ednictvÌm
elektronickÈho formul·¯e na www.mpb.cz/proverejnost/, kde lze z·roveÚ najÌt bliûöÌ informace.
Mgr. Pavel äoba,
MP Brno

SdruûenÌ rodiË˘ a p¯·tel
DÏtskÈho folklornÌho souboru

ISKERKA BRNO
v·s srdeËnÏ zve na p¯edv·noËnÌ koncert

„NA LIDOVÚ NOTEČKU“
v KulturnÌm centru SEMILASSO
Brno-Kr·lovo Pole
PalackÈho t¯Ìda 126, Brno-Kr·lovo Pole

nedÏle 2. 12. 2012
ve 14.00 hodin
⁄ËinkujÌ:
DÏtskÈ folklornÌ soubory z Brna
a Z·kladnÌ ökoly z Brna-Kr·lova Pole
Z·ötitu nad koncertem p¯evzal:
⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti mÏsta Brna,
Brno-Kr·lovo Pole
OrganizaËnÏ zajiöùuje DÏtsk˝ folklornÌ
soubor ISKERKA BRNO
D·le se na uskuteËnÏnÌ koncertu podÌlejÌ:
firma Glanc s. r .o. ñ KC Semilasso
FolklornÌ sdruûenÌ »eskÈ republiky
VstupnÈ ñ p¯ÌspÏvek na n·klady koncertu:
dospÏlÌ 30 KË
dÏti majÌ vstup zdarma
Ludmila VlËkov·
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Měl sílu a byl bouřlivák – prof. Jan Gajdoš
(1903–1945)
»·st sedmn·ct·
MilÌ vinohradötÌ obËanÈ,
takÈ v listopadovÈm ËÌsle vinohradskÈho mÏsÌËnÌku si p¯eËtÏte pokraËov·nÌ seri·lu o prof.
Janu Gajdoöovi, v˝znamnÈm brnÏnskÈm sokolovi a ËeskoslovenskÈm gymnastovi v obdobÌ mezi prvnÌ a druhou svÏtovou v·lkou.
Zem¯el pr·vÏ v tomto podzimnÌm mÏsÌci
19. 11. 1945 na n·sledky pobytu v nacistick˝ch
vÏznicÌch pro svoji odbojovou Ëinnost. OdpoËÌv· v ËestnÈm hrobu na ûidenickÈm h¯bitovÏ
(hrob se nalÈz· po pravÈ stranÏ kousek
od hlavnÌho vchodu). UrËitÏ mu zde zap·lÌm
symbolickou svÌËku jako projev mÈ ˙cty v prvnÌch listopadov˝ch dnech...
PrvnÌ uËitelskÈ mÌsto
V z·¯Ì roku 1930 dostal Jan Gajdoö profesorskÈ mÌsto na I. re·lce v BrnÏ, a tak zah·jil
svoji uËitelskou praxi.
O tom, jak˝ uËitel Gajdoö byl, svÏdËÌ vypravov·nÌ dr. L. JelÌnka: Gajdoö ñ profesor ñ
p¯ebornÌk:
ÑJe tomu tÈmÏ¯ patn·ct let, co uËil prof.
Gajdoö naöi t¯Ìdu tÏlocviku na kr·lovopolskÈm
gymn·ziu. Gajdin, jak se mu tehdy ¯Ìkalo mezi
studenty, byl jiû p¯ebornÌkem »eskoslovenskÈ
obce sokolskÈ a poûÌval mezi studenty velkÈ
popularity. A koho uËil, ten byl na to n·leûitÏ
hrd˝. To vÌte, to byla Ëest pro kluka, kdyû mohl
¯Ìci, ,my m·me Gajdina z tÏl·kuë. To bylo asi
tak, jako bychom byli skoro tak dob¯Ì v tom
tÏlocviku jako on, neboù jsme uû okoukali
od nÏho i to, co n·m jeötÏ ne¯ekl anebo s·m
neuk·zal. A ukazoval toho hodnÏ, ûe by se to
dalo asi velmi tÏûko srovnat do uËebnÌ osnovy.
Gajdoö byl totiû jeden z prv˝ch uËitel˘ tÏlocviku, kte¯Ì ho neuËili v obËansk˝ch öatech, n˝brû
ve cviËebnÌm ˙boru. Snaûil se udÏlat z tÏlocviku jiû d·vno p¯edtÌm p¯edmÏt, v nÏmû se musÌ
takÈ student snaûit a nikoliv jen okÈnko kratochvÌle, z nÌû m· navÌc û·k zaruËenu nÏkterou
z prv˝ch dvou lepöÌch zn·mek stupnice klasifikaËnÌ.ì
éivotnÌ z·vod! XI. mezin·rodnÌ tÏlocviËn˝
z·vod o mistrovstvÌ svÏta 30. 6. ñ 1. 7. 1938
v r·mci X. vöesokolskÈho sletu v Praze
Mezin·rodnÌ tÏlocviËn˝ z·vod, po¯·dan˝
Mezin·rodnÌ tÏlocviËnou federacÌ, byl zah·jen˝ na st·tnÌm sportovnÌm MasarykovÏ stadionu na StrahovÏ. Z·vod muû˘ i ûen, k nÏmuû
do z·vodu muû˘ nastoupilo osm druûstev po
osmi borcÌch, a to: Polsko, Belgie, Jugosl·vie,
äv˝carsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko
a »eskoslovensko. Za n·s reprezentovali tito
borci: Sl·dek, Hrub˝, Lˆffler, Gajdoö, Novotn˝, TintÏra, Petr·Ëek a Hudec (Kollinger neza¯azen).
éeny z·vodÌ ve Ëty¯ech druûstvech: Bulharsko, Jugosl·vie, Polsko a »eskoslovensko.
Prv˝ den z·vodu se konal ve Ëtvrtek 30.

Ëervna 1938. Druûstva byla rozdÏlena losem
do dvou skupin. V prvÈ skupinÏ bylo pÏt druûstev: Polsko, Belgie, Jugosl·vie, äv˝carsko,
Francie.
V druhÈ skupinÏ druûstva t¯i: Lucembursko, »eskoslovensko, Bulharsko. Druûstva byla osmiËlenn·.
éanek vkroËil do z·vodu öùastnÏ. SvlÈkal
se v öatnÏ a d·val si obleËenÌ do sk¯ÌÚky. Jeho
spolubojovnÌk Jind¯ich TintÏra mÏl ËÌslo sk¯ÌÚky 7 a on ËÌslo 21. PovÌd·: Ñéanku, zlom vaz,
m·ö to dobrÈ.ì ÑJak to?ì povÌd·. ÑVûdyù m·ö,
ty ûebr·ku, t¯ikr·t sedm, dvacet jedna.ì Zasm·l se a vkroËil do z·vodu zvesela. Da¯ilo se
mu. OpÏt poËÌtal a nechal si st·le poËÌtat, kolik·t˝ je. P¯istihl ho u stolku, kdyû se dovÏdÏl,
ûe je zatÌm prvnÌ.
Jeho ûena byla na tribunÏ. K˝v· na nÏj
a éanek se smÏje a zdvÌh· ukazov·Ëek levÈ ruky. ZatÌm prvnÌ!
NejvÏtöÌ pozornost byla obr·cena na z·vod, kde se odehr·val dramatick˝ boj mezi
»eskoslovenskem a äv˝carskem. P¯edbÏûnÈ
v˝sledky mluvÌ pro naöe barvy.
V koneËnÈ klasifikaci po prvnÌm dni vede
tÏsnÏ »eskoslovensko p¯ed äv˝carskem.
OstatnÌ jsou znaËnÏ pozadu.
Urputn˝ boj o prvenstvÌ svÏta dvou star˝ch
tÏlocviËn˝ch rival˘ byl poûitkem pro odbornÌky i laiky. DosaûenÈ v˝kony jsou vrcholnou
metou tohoto sportovnÌho oboru.
V atletickÈ Ë·sti tÏûkÈho mezin·rodnÌho
z·pasu zÌskali naöi sokolovÈ dokonalÈ vÌtÏzstvÌ, takûe desÌtky a setiny bod˘, kterÈ si prvnÌ
den tak tÏûce shrom·ûdili, byly druh˝ den
hraËkou pro sokoly, kte¯Ì zvÌtÏzili nakonec vÌce neû patn·cti body ve svÏtovÈm öampion·tu
p¯ed äv˝cary.
Naöe ËeskoslovenskÈ druûstvo zvÌtÏzilo!
ZvÌtÏzilo jak v z·vodech jednotlivc˘, tak
i v soutÏûi druûstev.
O dalöÌ naöi radost se postaral pr·vÏ Jan
Gajdoö. ZÌskal prvnÌ mÌsto mezi jednotlivci,
a tÌm se stal mistrem svÏta v tÏlocviku. P¯ipojil
k tomu i prvenstvÌ v prostn˝ch, obdrûel tedy t¯i
zlatÈ medaile!
Naöi borci j·sali dlouho nad tÌmto ˙spÏchem.
Gajdoö ñ nov˝ mistr svÏta ñ p¯ijÌmal gratulace teprve po ˙¯ednÌm prohl·öenÌ v˝sledku.
ÿekl: ÑUû t¯ikr·t jsem mÏl öampion·t svÏta
na dosah ruky. Ale osud vûdycky rozhodl proti
mnÏ. TÏöÌ mne, ûe jsem zvÌtÏzil nynÌ, kdyû konËÌm mezin·rodnÌ z·vodnickou Ëinnost, a ûe je
to v Praze p¯i X. vöesokolskÈm sletu. A na podzim zaËnu znovu.ì
Oslava vÌtÏzstvÌ
ÑV bratrskÈm krouûku brat¯Ì Jihoslovan˘
a Bulhar˘ v naöÌ loûnici a za p¯Ìtomnosti sestry
GajdoöovÈ jsme toto vÌtÏzstvÌ na p¯·nÌ Zezulo■4■

vo oslavili. Jako bodr˝ Moravan a vÌtÏz zaplatil vÌneËko, kterÈ mÏl tak r·d, a za zpÏvu, vzpomÌnek a vtip˘ jsme éankovi udÏlali velikou radost. Tuto radost jsme s nÌm sdÌleli vöichni,
neboù jsme mu to ze srdce p¯·li.
éanek byl opravdu houûevnat˝ a nezdoln˝
z·vodnÌk a dobr˝ kamar·d. Byl r·d vesel˝, r·d
zpÌval kr·snÈ moravskÈ a pij·ckÈ pÌsnÏ. V polemik·ch b˝val bojovn˝ a bou¯liv˝. Prav˝ moravsk˝ bou¯liv·k.
Po dvan·ct let jsem bojoval po jeho boku
a byli jsme vûdy dobr˝mi bratry. éanek ¯Ìkal:
ÑJindro, ty jsi spr·vn˝ kluk. J· jsem BrÚ·k a ty
jsi Praû·k, a oba jsme tvrdÌ jako ûula.ì
(Jind¯ich TintÏra: VzpomÌnky)
Jan Gajdoö popisuje svoje pocity v tolik
oËek·van˝ den vÌtÏzstvÌ:
ÑVracel jsem se ke startu a myölenkami
probÌhaly vöechny mÈ nezdary, cel˝ch tÏch 15
let poctivÈ pr·ce, jeû jsem mÏl za sebou, a dosaûen˝ cÌl, kter˝ jsem si vytkl jiû v roce 1926.
NervovÈ vypÏtÌ se uvolnilo ve zvlhlÈm oku pr·vÏ ve chvÌli, kdy mi p¯iöel gratulovat bratr vedoucÌ druûstva »ada. SlziËka radosti vyschla,
kdyû mi p¯iöli gratulovat naöi i zahraniËnÌ borci k dosaûenÈmu v˝sledku. Byl jsem öùasten,
neboù teprve nynÌ jsem mohl opustit mezin·rodnÌ kolbiötÏ, a to se ctÌ. VÏdomÌ dob¯e vykonanÈ pr·ce mne tÏöilo stejnÏ jako gratulace
mÈ ûeny a ¯ada telegram˘, jeû se slÈt·valy
z celÈ »SR.ì (Jan Gajdoö: VzpomÌnky)
NeklidnÈ p¯edv·leËnÈ a v·leËnÈ obdobÌ, z·kaz Sokola a dalöÌ Ëinnosti b˝valÈho sokola
Gajdoöe
ÑPo vÌtÏzstvÌ si éanek p¯ijel dom˘ odpoËinout, ale ne nadlouho.ì
Po skonËenÈm sletu, jako jinÈ roky, odjel
Gajdoö s rodinou do Vysok˝ch Tater, do TatranskÈ Lomnice, kde se rychle uzdravily jeho
vybiËovanÈ nervy.
ÑZaËal nov˝ ökolnÌ rok, potom vyhl·sili
v r·diu druhou mobilizaci, z·¯ijovou, do tÈ uû
Jenda öel, slouûil nÏkde na jihu Moravy, u rakousk˝ch hranic.
Pak jsme museli NÏmc˘m d·t pohraniËÌ,
vr·til se a plakal. V ûivotÏ jsem nevidÏla plakat
tolik chlap˘.
A za p·r mÏsÌc˘ tu byli NÏmci.
Boûe, jak rychle vyprchala ta sl·va mistra
svÏta!ì (vzpomÌnka sestry Jana Gajdoöe)
Nadeöly ¯ÌjnovÈ dny a s nimi i p¯ed·nÌ Sudet. Zd·lo se, ûe znovu nast·v· klid, kdyû
15. b¯ezna ot¯·sly z·kladem n·roda novÈ ud·losti.
Slet a mezin·rodnÌ z·vod ñ jejich v˝sledky
ñ ustoupily do pozadÌ p¯ed tragick˝mi ud·lostmi, jeû vöichni tak bolestnÏ proûÌvali.
(PokraËov·nÌ v dalöÌm ËÌsle VinohradskÈho informu)
Mgr. Ivana Gajdoöov·

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
● nov· dvÌ¯ka na vaöi kuchyÚ ● vest. sk¯ÌnÏ ●
● v˝mÏna pracovnÌ desky ● sk¯ÌÚky na mÌru ●
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OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA

Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.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!

Počítačové služby, odvirování, instalace, servis.
www.netmasters.cz • tel. 728 041 247

Malíř pokojů

Tel.:
Brno 604 518 776

•
•
•
•
•
•
•

Pedikúra a kosmetika. Zámek Belcredi.
Parkování u vchodu. Tel. 739 150 260

Bazar – Geislerova 1. Tel. 603 453 450.
Výkup, prodej spotřebního zboží, nářadí a jiné.

lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou
byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
cena bytu od 999 000Kč včetně 14% DPH
parkovací stání v ceně bytu
dokončený vzorový byt v bloku „B“
dokončení 01/2013
klientské centrum pro Vás otevřeno
Po, St 9 - 17 hod.
Út

13 - 17 hod.

Čt

9 - 12 hod.

Pá

dle tel. domluvy

Neplaťte drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!
tel: 538 728 850, 603 333 999
www.byty-hornikova.cz

nově otevřené koupelnové studio

Po - Pá: 9 – 17.30

kompletní sortiment | koupelny na klíč

So:

9 – 11.30

Rohlenka 260, Jiříkovice | tel.: +420 544 246 193 | www.dumkoupelen.cz

veškerý sortiment při
tohoto kupónu
15% SLEVA napředložení

SURGHMDVHUYLV]DKUDGQtWHFKQLN\

3URGHMQtDNFH

● KoupÌm gar·û, novostavba, éaroöick· 6, tel. 739 150 260.



● Hled·m ke koupi menöÌ RD nebo byt 2ñ3+1 v BrnÏ Vinohradech. Tel.: 722 119 151.
● VymÏnÌm byt 4+1 OB na Vinohradech za 3+1 OB na Vinohradech. Tel.:721 997 830.

Pily, IRXNDþH

● Pronajmu GAR¡é na P·lavskÈm n·m. Voln· od 1. 12. 2012. Tel. 776 813 244.
● Prod·m TV SAT. komplet, z·novnÌ. Tel. 731 944 000 (cena dohodou).

6OHYDDå
Po dobu trvání akce Vám nabrousíme

● PohlÌd·m dÌtÏ, obËas i pravidelnÏ, vyzvednu, doprovodÌm. Tel.: 602 383 911.

GYDNXV\ĜHWČ]Ĥ]GDUPD

● DlouhodobÏ pronajmu gar·û p¯i ul. VÏstonick·, tel.: 776 561 397.

Slevu uplatníte:
SĜHGORåHQtPWpWRUHNODP\
nebo heslem: "PODZIM S ALFATEKEM"

● VymÏnÌm DB 3+1 v Bystrci za 2+1 nebo 2+kk, kdekoliv. Tel.: 604 838 978.
● Prodej DB 3+1 s balkonem, ul. Bo¯etick·, po GO. Tel.: 731 113 748.
■5■
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DoGala LIVE

Mgr. Helena Fendrychová
majitelka realitní kanceláře

1.12.2012 od 9:00 do 17:00

Tel.: 602 158 908, E-mail: helena.fendrychova@re-max.cz
RE/MAX Direct, Bubeníčkova 6, 615 00 Brno-Židenice
„Ráda se stanu Vaším osobním realitním makléřem.“

Společenský sál
Pálavské nám. 15, Brno-Vinohrady

Chcete změnit život a budovat vlastní byznys?
Staňte se realitním makléřem v prestižní
mezinárodní realitní síti RE/MAX.
Kontakt: 606 292 420, direct@re-max.cz

INTERNETOVÉ CENY
zimních PNEU
v naší síti pneuservisů
15x v ČR

195/65 R 15 již od 1199 Kč
*uvedená cena platí při zakoupení a montáži pneu v naší síti pneuservisů

více informací na www.vinohrady.chara.cz
Brno Vinohrady
Žarošická 4329/24
+420 544 213 672

Provozní doba:
Po – Pá: 8 - 12 13 -18
ilustrační foto
So: 8 - 12

Kubíčkova 8, Brno-Bystrc, 539 011 144,
773 900 822, bystrc@beauty-zone.cz
Žarošická 24, Brno-Vinohrady, 530 330 192,
774 039 018, vinohrady@beauty-zone.cz

ŘEŠÍTE JAK SPRÁVNĚ ZHUBNOUT
ZPEVNIT SVÉ TĚLO A ZBAVIT SE VRÁSEK?
Rozhodli jste se něco udělat pro své ZDRAVÍ?
Můžete u nás využít: kavitační liposukce, radiofrekvenční
ošetření – facelifting, vakuum, přístrojová lymfatická masáž, solária, kosmetika, pedikúra, řasy, nehty.
Každý měsíc akční nabídky, Beauty day se slevou až 50 %.

SLEVOVOVÝ KUPÓN
facelifting bez skalpelu 350 Kč, permanentka do solaria
1+1 ZDARMA, kavitační liposukce 549 Kč,
lymfatická masáž 79 Kč

Kadeřnictví HELA
Otevírací doba: po 8.00–12.00 hod., út–pá 8.00–18.30 hod., so na tel.
Dámské, pánské, dětské služby. Prodlužování vlasů, nízké ceny, spokojenost.

/pNiUQD9LQRKUDG\
9HONRSDYORYLFNi 25
budova radnice
9\XåLMWHPRåQRVWLQiNXSX]SRKRGOt
GRPRYDY\EtUHMWH]YtFHMDN
SRORåHN
1DNXSXMWHYQDãtLQWHUQHWRYpOpNiUQČ
Pro
1DEt]tPHãLURNêYêEČU KXPiQQtFKOpNĤ
pacienty
DOpþLYYLWDPtQĤPLQHUiOĤKRPHRSDWLN
VoZP
]GUDYRWQLFNpKRPDWHULiOXDRUWp]-VPH
Sleva 4%
YêKUDGQtPGLVWULEXWRUHPRUWp]
nebo 7%
Handicap9êGHMQtPtVWDSUR
9\XåLMWHYêKRGQDãt]iND]QtFNp
]GUDYRWQLFNpSRWĜHE\=(/(1È
karty=tVNiWHWDNRNDPåLWRX slevu!
+9ċ='$0ĤåHWHVLQHFKDW]PČĜLW
A VEtUiWHERG\ pro GDOãtVOHY\.
tlak3RUDGtPH9iPVYêEČUHPOpþHEQp
Kartu 9iPY\GiPH
kosmetiky.
QDSRåiGiQtv
$NþQtVOHY\ Sledujte OHWiN\ QDQDãLFK
NWHUpNROLYz QDãLFK
VWUiQNiFK
OpNiUHQ 9\XåtW Mt
3ODWE\SODWHEQtNDUWRXLSODWHEQtPLãHN\
PĤåHWHihned.
3ĜLMtPiPHURGLQQpSDV\VHQLRUSDV\L
3ĜLQiNXSXQDG- SRãWRYQp
Sphere card.
QHERUR]YR]SR%UQČ]GDUPD
%(=3/$71È,1)2/,1.$
800 110 310

Blatnická 4 - Vinohrady, tel.: 774 969 317
IMUNOCOMPLEX 30 tbl.
3ĜHGFKi]ejte nachlazeni a FKĜLSFH.
.RPSOH[Qt SĜtSUDYHN na podporu imunitniho
V\VWpPX. 8QLNiWQt SĜtSUDYHN
IMUNOCOMPLEX byl RFHQČQ ýHVNêP
QiURGQtP institutem ]GUDYt jako QHMOHSãt
YêUREHN roku 2009.

KOSMETIKA • Hana Hrabovská
Valtická 15 • Tel. 731 116 722
Přijďte, budu Vás hýčkat...
Chemický peeling • Prodlužování řas! • Dárkové poukazy

'RSOQČN stravy

SKI servis Vlkova 1 c, Líšeň
Broušení hran a skluznic, montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Otevřeno Po–Pá 13–18 hod.
Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA
Tel. (v prac. době) 777 276 947 • www.tandembike.cz

200,- .þ

GreenCoffex 10 cps.
NDSVOH]DKiQt~QDYXDå
na 8 hodin.
'RSOQČNVWUDY\

100,- .þ

Brno:
Hradec .UiORYp
Olomouc:
/pNiUQDQD2UOt
/pNiUQD8.DSXFtQĤ/pNiUQD&HQWUXP9êGHMQD7UãLFH
2UOt8/10
.DSXFtQVNpQiP
9tWD1HMHGOpKR 7UãLFH 28
/pNiUQDU 9LNWRULH/pNiUQDU Zderada
9DODãVNp0H]LĜtþtÒMH]GX%UQD
Ve 9DĖNRYFH .ĜHQRYi71
/pNiUQD9LROD/pNiUQDýHUQi0DGRQD
/pNiUQD9LQRKUDG\/pNiUQD9GRPČ8þHUYHQpKRUDND1RYi177
9GRPČ8þHUYHQpKRUDND1RYi177
Masarykova 701
www.levnalekarna.cz
www.rent-pharm.cz
www.rent
9HONRSDYORYLFNi 25 Masarykova 444/1
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BYTOVÝ DŮM

BRNO ŘEHOŘOVA

543 23 55 02

PR Á
V P VĚ
ROD
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Termín dokončení 9/2013

PRODEJ BYTŮ
o
www.byty-reh

rova.cz

SIDO reality s.r.o.
developer

Nabízím kosmetické služby:

Komfort_inzerce_188x132,5_Rehorova_2012.indd 1

OČNÍ AMBULANCE
ORDINAČNÍ DOBA

Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 – 14:00
7:30 – 14:00
10:00 – 17:00
7:30 – 14:00
7:30 – 14:00

Oční ambulance má nejnovější špičkové vybavení
Možnost vyšetření po předchozím telefonickém
objednání bez čekání
,
Smlouva se všemi zdravotními pojištovnami

OČNÍ STUDIO

Vyšetření zraku - optometrie
Dioptrické brýle
Výběr pomocí počítače a kamery
Kontaktní čočky - prodej a aplikace
Sluneční brýle
Dětské brýle
Dalekohledy, meteostanice, lupy

Douč. z MAT a AJ – ZŠ, SŠ, příprava na maturitu. Student VŠ,
5 let zkušeností s douč. Hrabec.O@seznam.cz, tel.: 737 181 601.

Byt. fontány • renovace • náhradní kameny • čerpadla. B. Škodová, Prušánecká 20, Brno.
Tel. 776 094 057 • www.hanimira.cz • e-mail: blankaskodovka@centrum.cz

Kompletní služby očního lékaře
Profesionální služby

KŘENOVÁ 71, BRNO

15.10.2012 9:43:03

kosmetika s galvanickou žehličkou, péče o pleť s kosmetikou
For - Life Madaga, prodlužování a zahušťování řas
Studio Alena, Bzenecká 6, Vinohrady
Tel. 605 313 871, www stránky: jkcosmetics

SPINNING
CENTRUM SAHARA
ůĂƚŶŝĐŬĄϵ
Brno-Vinohrady

Parkování přímo v budově
Bezbariérový přístup
Klimatizované prostory

www.spinning-sahara.cz
WZKz<>/^dzhZE1<KE/W\^/Dh͕
>WaE1WK^dsz͕dZE/E<Z>y
KďũĞĚŶĄǀŬǇŶĂůĞŬĐĞŶĂƚ͘ē͘ϳϳϰϬϴϰϲϰϰ

PRACOVNÍ DABA

Po - Pá 8:30 - 18:00
Příjem inzerce do Vinohradského Informu
KVIC, Mutěnická 21, Brno-Vinohrady
tel. 544 216 529
e-mail: inzerce@vinohrady.brno.cz
Další infomace na

www.kvicvinohradybrno.cz
■7■

LISTOPAD V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ
LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ
si p¯ipravilo pro dÏti i jejich rodiËe poh·dku
ÑBrÈmötÌ muzikantiì aneb ÑZvÌ¯·tka a loupeûnÌciì. P¯ijÔte se podÌvat ve st¯edu 7. listopadu
2012 do DomeËku, Valtick· 23. ZaË·tek v 10.00
hodin, vstupnÈ 40 KË za osobu.

Divadlo Zlat˝ klÌË
OpÏt k n·m zavÌt· oblÌbenÈ divadlo Zlat˝
klÌË, tentokr·t s vesel˝m programem ÑTaöka¯ice
Honzy StuchlÌkaì. P·smo vypr·vÏnÌ, pÌsniËek
a pohybov˝ch h¯ÌËek, p¯i kterÈm se urËitÏ nebudou nudit dÏti a ani dospÏlÌ. V sobotu 10. listopadu 2012 od 16.00 hodin ve spoleËenskÈm s·le
nad Albertem na P·lavskÈm n·mÏstÌ. VstupnÈ
40 KË za osobu.

Informace o akcích Senior klubu
Ve st¯edu 19. z·¯Ì 2012 jsme vyrazili na dlouho oËek·van˝ zahraniËnÌ v˝let do Vajnor. I kdyû
se na poslednÌ chvÌli nÏkolik z·jemc˘ omluvilo,
naplnilo 38 v˝letnÌk˘ autobus. Cesta probÏhla
bez komplikacÌ, a i kdyû jsme si hled·nÌ kontaktnÌho parkoviötÏ prodlouûili zajÌûÔkou p¯es sÌdliötÏ Petrûalka na pravÈm b¯ehu Dunaje, p¯ijeli
jsme p¯esnÏ ñ a navÌc jsme si prohlÈdli Bratislavsk˝ hrad v plnÈ kr·se z protÏjöÌho b¯ehu.
Na n·b¯eûÌ na n·s uû Ëekali vedoucÌ klubu
J·n Leöka a organiz·torka z·jezdu Milada
Brucknerov· i vyhlÌdkovÈ autobusy ÑPreöpor·Ëkyì, jimiû jsme vyrazili na velk˝ okruh po BratislavÏ vËetnÏ pr˘jezdu n·dvo¯Ìm bratislavskÈ
dominanty. Z·ûitek n·m umocÚoval koment·¯
do sluch·tek, obsahujÌcÌ pr˘vodcovsk˝ popis
nejzajÌmavÏjöÌch historick˝ch objekt˘ a pam·tek
na trase prohlÌdky. Po n·vratu na odjezdovÈ stanoviötÏ n·s Ëekalo p¯esednutÌ do menöÌch vozÌtek, v nichû jsme byli provezeni i nejuûöÌmi uliËkami starÈho mÏsta Bratislavy. ObÏ vyhlÌdkovÈ
jÌzdy byly kr·sn˝m z·ûitkem a vöichni jsme si
uvÏdomovali, ûe pÏöky bychom takovou trasu nebyli schopni absolvovat ani stihnout.
V Senior klubu ve Vajnorech jsme potÈ str·vili odpoledne, zp¯ÌjemnÏnÈ pohoötÏnÌm i hereckou etudou ÑVyhn·nÌ z r·jeì, sehranou v derniÈ¯e naöimi ochotnÌky. ZajÌmav· byla prohlÌdka rekonstruovanÈho mÌstnÌho kostela, vyzdobenÈho
netradiËnÏ mÌstnÌmi lidov˝mi motivy, a komentovan· jeho far·¯em. Mil˝m p¯ekvapenÌm bylo
i naöe p¯ijetÌ starostou Vajnor v jeho ˙¯adovnÏ ñ
v kr·tkÈ besedÏ jsme si popovÌdali o v˝znamu
neform·lnÌ pozornosti, vÏnovanÈ p¯edstaviteli
obou mÏstsk˝ch Ë·stÌ (Vajnor i Vinohrad) dÏtem
i senior˘m.
VeËer jsme proûili v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ
sklepnÌch prostor restaurace Villa, kde jsme si

vöichni spoleËnÏ nejen pochutnali na mÌstnÌch
specialit·ch, ale p¯edevöÌm se dob¯e pobavili, zazpÌvali si i zatanËili s doprovodem velmi energickÈho harmonik·¯e. LouËenÌ nebylo lehkÈ, ale
usnadÚovalo n·m ho vÏdomÌ toho, ûe se za nÏkolik mÏsÌc˘ opÏt sejdeme, tentokr·t v BrnÏ, moûn·
na p¯ehradÏ...
V podobnÏ pohodovÈm duchu se odehr·vala
i obÏ z·¯ijov· blahop¯·nÌ jubilant˘m, narozen˝m
v srpnu a v z·¯Ì, a ¯ÌjnovÈ posezenÌ p¯i p¯Ìleûitosti
Dne senior˘, na kterÈm jsme opÏt p¯ivÌtali pÏveck˝ krouûek ÑLÌöÚ·k˘ì a shlÈdli ochotnickÈ pokraËov·nÌ historie ÑPo vyhn·nÌ z r·jeì.
Z ¯Ìjnov˝ch akcÌ stojÌ d·le za p¯ipomenutÌ
prezentace Mgr. Hany éaludovÈ o praûskÈm ruzyÚskÈm letiöti, proveden· velmi zajÌmavou formou, plnou kvÌzov˝ch ot·zek a drobn˝ch d·rk˘
za spr·vnÈ odpovÏdi... J NemÈnÏ zajÌmavÈ bylo
i pokraËov·nÌ cyklu Eliöky VackovÈ o kr·s·ch
naöÌ vlasti (z·mky jiûnÌ Moravy) a humornÈ p¯ipomenutÌ moudrosti lidov˝ch rËenÌ r˘zn˝ch
n·rod˘ i cit·t˘ moudr˝ch lidÌ souËasnosti i minulosti panÌ Evou éaludovou.
V dobÏ vyd·nÌ tohoto ËÌsla Informu se budeme p¯ipravovat na v˝let do vinnÈho sklÌpku
v Pruö·nk·ch-Nechorech (viz program) ñ m·te-li
z·jem, p¯ijÔte se co nejd¯Ìve zeptat, jsou-li jeötÏ
voln· mÌsta v autobuse a pojeÔte se s n·mi pobavit a zazpÌvat ... poprvÈ se chystajÌ jet s n·mi
na tuto akci sv˝m autobusem i senio¯i z Chrlic.
A jeötÏ jednu akci chci zmÌnit ñ r·di bychom
spoleËnÏ s ¯editelem KVIC Ing. Liborem ätursou
uspo¯·dali zaË·tkem p¯ÌötÌho roku v prostor·ch
Senior klubu simult·nnÌ utk·nÌ v öachu ñ budeme
r·di, ozvou-li se n·m z·jemci i o tuto akci.
Ing. LudÏk HodboÔ

SENIOR KLUB V LISTOPADU

Mikul·ösk· nadÌlka
Ve spolupr·ci s loutkov˝m divadlem
Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ jsme
p¯ipravili pro dÏti i rodiËe mikul·öskou nadÌlku s poh·dkou. Poh·dka bude ÑO KoblÌûkoviì a po nÌ p¯ijde nadÏlovat hodn˝m dÏtem
Mikul·ö, chybÏt nebudou ani Ëert s andÏlem.
V nedÏli 2. prosince 2012 ve spoleËenskÈm
s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ. ZaË·tek v 17.00
hod., vstupnÈ 40 KË za osobu, nadÌlka v hodnotÏ 50 KË. Vstupenky i nadÌlku je pot¯eba
zakoupit p¯edem v kancel·¯i DomeËku,
a to od 12. listopadu v pracovnÌ dny 8 aû 12
a 14 aû 18 hodin.

P¯edv·noËnÌ keramick· dÌlna
Zveme vöechny dÏti i dospÏlÈ, kte¯Ì r·di tvo¯Ì, do keramickÈ dÌlny DomeËku. VyrobÌte si v·noËnÌ dekorace a svÈ blÌzkÈ potÏöÌte vlastnoruËnÏ vyroben˝m d·reËkem. V sobotu 1. prosince
2012 od 9.00 do 11.30 hodin v DomeËku, Valtick· 23. P¯ihl·öky p¯edem, tel: 544 216 684. Cena
180 KË zahrnuje veöker˝ materi·l, vyp·lenÌ a n·slednÈ glazov·nÌ v˝robku.

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, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00) 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, 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 J.
1. 11. ñ »TVRTEK
PÿIPRAVUJEME SE NA ZIMU
(ûivotospr·va, vitamÌny apod.)
Mgr. Bedna¯Ìkov·

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

6. 11. ñ ⁄TER›
KR¡SY NAäÕ ZEMÃ
(pokraËov·nÌ, s promÌt·nÌm)
E. Vackov·

20. 11. ñ ⁄TER›
LETEM »ESKOU REPUBLIKOU
E. éaludov·

8. 11. ñ »TVRTEK
PREZIDENTI »ESKOSLOVENSKA
(pokraËov·nÌ cyklu), PhDr. J. »ejka
13. 11. ñ ⁄TER›
ZAJÕMAVOSTI O HRADECH
(BuËovice, Buchlov, äpilberk)
Dr. LudÏk äubert
14. 11. ñ STÿEDA
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ
»S. CÕRKVE HUSITSK…
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

22. 11. ñ »TVRTEK
PRUä¡NKY - NECHORY
(zpÏv a tanec ve vinnÈm sklÌpku)
Ing. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
27. 11. ñ ⁄TER›
CESTA K ⁄SPÃCHU
(pokraËov·nÌ cyklu p¯edn·öek)
Ing. M. Siklenka
29. 11. ñ »TVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU ñ
AKTUALITY, PROBL…MY, PhDr. J. »ejka
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