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Vánoční

Zas nast·v· Svat· noc,
velebnÏ zvony zvonÌ,
do slavnostnÌ veËe¯e

jenom chvÌle poslednÌ.

A na stÏnÏ bl˝sk· se
pr·vÏ pras·tko zlatÈ,
jiû rodÌ se v BetlÈmÏ
malÈ dÏù·tko SvatÈ.

Pak maminka s polÈvkou
jiû do pokoje vch·zÌ

a po kapru smaûenÈm
rozûehnout svÌËky sch·zÌ.

Potom zaznÌ koleda
a d·rky se rozdajÌ,

ätÏdr˝ den zvolna odch·zÌ
za koncertu öalmajÌ.

ZdenÏk H. KuËera

OZNÁMENÍ
V p·tek 14. prosince 2012 po¯·d· KVIC

Brno-Vinohrady z·jezd, prohlÌdka Z·meck˝ch
sklep˘ Str·ûnice, spojen˝ s p¯edn·ökou o vÌnÏ
a ¯Ìzenou degustacÌ vÌn.

Cena z·jezdu je 280 KË. Odjezd autobusu
z P·lavskÈho n·mÏstÌ (vyhlÌdka), 16.30 hod..
P¯edpokl·dan˝ n·vrat ve 23.00 hodin.

Z·jemci se mohou p¯ihl·sit na telef. ËÌsle
734 372 595 ñ Ing. ätursa.

Vánoce
na Vinohradech

KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum
Brno-Vinohrady a DomeËek
srdeËnÏ zvou dÏti i dospÏlÈ

na celodennÌ v·noËnÌ program,
kter˝ se uskuteËnÌ ve spoleËenskÈm s·le

na P·lavskÈm n·mÏstÌ

v nedÏli 16. prosince 2012.

9.30ñ11.30 V·noËnÌ dÌlna ñ zdobenÌ
pernÌËk˘, v·noËnÌ ozdoby, p¯·nÌËka...
cena 60 KË

10.00 VystoupenÌ dÏtÌ i rodiË˘
z HudebnÌ ökoly Yamaha

11.00 VystoupenÌ PÏveckÈho sboru
Blahoslava Hajnce

11.30 Losov·nÌ tomboly

15.30 VystoupenÌ pohybov˝ch
a taneËnÌch krouûk˘

17.00 ÑV·noËnÌËekì poh·dka divadla
Parav·nek

ProhlÈdnout si m˘ûete keramick˝ betlÈm
vytv·¯en˝ po lÈta v krouûcÌch DomeËku.

Moûnost obËerstvenÌ, vstupnÈ dobrovolnÈ.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
letoönÌ podzim n·m kromÏ p¯epestr˝ch barev v mnoha odstÌnech p¯inesl takÈ skutky mÈnÏ
p¯ÌjemnÈ. ShodnÏ, jako vÏtöina z V·s, i j· jsem byl zklam·n z nav˝öenÌ poplatku za tzv.
komun·lnÌ odpad. Magistr·t mÏsta Brna, kter˝ poplatky vybÌr· a takÈ stanovuje jejich
v˝öi, se obr·til i na vinohradskou reprezentaci s û·dostÌ o stanovisko k moûnÈmu zv˝öenÌ
onÏch poplatk˘. Po kr·tkÈm jedn·nÌ se ËlenovÈ vinohradskÈ rady a n·slednÏ tÈû ËlenovÈ
vinohradskÈho zastupitelstva jednomyslnÏ usnesli, ûe nenÌ nutnÈ zvyöovat poplatky za od-
voz komun·lnÌho odpadu. Naznali ñ a z·stupc˘m mÏsta Brna doporuËili ñ ponechat po-
platky v p˘vodnÌ ̇ rovni. Toto stanovisko sdÏlilo vinohradskÈ zastupitelstvo zastupitelstvu
mÏsta Brna. VÌm, ûe naöe stanovisko sdÌlela ¯ada dalöÌch brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ.
Bohuûel, brnÏnskÈ zastupitelstvo se rozhodlo roËnÌ poplatek zv˝öit z dneönÌch pÏti set
korun na öest set dvacet pÏt korun. Podle mÈho soudu to nebylo nutnÈ, uv·ûlivÈ, citlivÈ
ani moudrÈ. P¯i neust·lÈm r˘stu ûivotnÌch n·klad˘, probÌhajÌcÌm pod taktovkou vl·dy
naöÌ zemÏ v rytmu kvapÌku, je i zv˝öenÌ roËnÌho poplatku za odvoz odpadu o zd·nlivÏ
drobnou Ë·stku 125 korun zejmÈna pro seniory, mladÈ rodiny s dÏtmi, nezamÏstnanÈ
a jinÈ soci·lnÌ skupiny dalöÌ (a nemalou) z·tÏûÌ. Po mÈm soudu by mÏla obec (v tomto p¯Ì-
padÏ mÏsto Brno) v dneönÌ spoleËenskÈ mizerii tlumit v mezÌch sv˝ch moûnostÌ neblahÈ
dopady na svÈ obËany a rozhodnÏ je nezatÏûovat zvyöov·nÌm plateb ze svÈ strany. OËe-
k·val jsem alespoÚ diferencovan˝ a soci·lnÏ ladÏn˝ p¯Ìstup ke slaböÌm soci·lnÌm sku-
pin·m BrÚan˘. Bohuûel k nÏmu nedoölo. VÏ¯Ìm, ûe spÌöe d¯Ìve neû pozdÏji se postoje mÌst-
nÌ reprezentace k ot·zk·m soci·lnÌm zmÏnÌ. Hodl·m k tomu p¯ispÏt.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ, nepochybnÏ si vÏtöina z V·s povöimla, ûe v polovinÏ listopadu
byly odstranÏny uschlÈ mladÈ stromy p¯i hlavnÌch komunikacÌch (p¯edevöÌm éaroöickÈ
a VÏstonickÈ). Na jejich mÌstÏ byly vyhloubeny j·my a vysazeny stromky novÈ. NÏkte¯Ì
z V·s se mne opr·vnÏnÏ ptali, na kolik korun radnici p¯iöla nov· v˝sadba. R·d V·m
sdÏluji, ûe n·hradnÌ v˝sadba nov˝ch stromk˘ za uschlÈ d¯eviny nest·la Vinohrady ani
korunu. V tomto p¯ÌpadÏ se n·hrada uschl˝ch d¯evin ¯eöila jako reklamace v r·mci
z·ruËnÌ lh˘ty. V poslednÌch nÏkolika letech jsem reklamaci uschlÈ zelenÏ uplatnil nÏko-
likr·t. Vys·zenÈ d¯eviny usychajÌ (nejen na Vinohradech) p¯edevöÌm vlivem teplÈho
a velmi suchÈho poËasÌ. »asto nepom˘ûe ani zalÈv·nÌ. DalöÌ p¯ÌËinou ˙hynu ËerstvÏ
vys·zen˝ch d¯evin b˝v· nekvalitnÌ p˘da, kterÈ m·me na Vinohradech, bohuûel, dostatek.
Mnohdy se jedn· o vÌce Ëi mÈnÏ koncentrovanou nav·ûku materi·lu, zbylÈho p¯i budo-
v·nÌ naöeho sÌdliötÏ. D˘vodem k uschnutÌ m˘ûe b˝t i nekvalitnÌ stav vysazenÈho stromku.

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)
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„Ukaž mi směr a já si najdu
cestu pro své povolání“

Tak znÌ n·zev projektu, kter˝ realizuje Z·klad-
nÌ ökola Brno, »ejkovick· 10. HlavnÌ cÌl projektu je
zamÏ¯en na podporu vzdÏl·v·nÌ û·k˘ v p¯ÌrodovÏd-
nÈ a technickÈ oblasti, v popularizaci techniky a ¯e-
mesel. SouË·stÌ projektu je zav·dÏnÌ modernÌch fo-
rem ËinnostÌ, kon·nÌ v˝stav, exkurzÌ do v˝robnÌch
z·vod˘ a dalöÌ aktivity. Pro û·ky je p¯ipravena öiro-
k· nabÌdka workshop˘ a v˝ukov˝ch ËinnostÌ.

V mÏsÌcÌch listopad a prosinec budou û·k˘m
nabÌdnuty prvnÌ dva workshopy z cyklu workshop˘,
kterÈ budou zamÏ¯eny na chemii, fyziku, roboti-
ku, dom·cÌ pokusy, ËeskÈ vÏdce a dalöÌ. Pro û·ky
1. stupnÏ je prvnÌ Ë·st workshop˘ zamÏ¯ena na
ÑBarvenÌ textiliÌì, kde se û·ci sezn·mÌ s pouûitÌm
p¯ÌrodnÌch barviv a jednoduch˝mi chemick˝mi po-
kusy zamÏ¯en˝mi na zmÏnu barev. é·ci 2. stupnÏ se
mohou tÏöit na workshop ÑV·noce se blÌûÌì, kter˝
je zamÏ¯en˝ na jednoduchÈ pokusy s vizu·lnÌmi
a svÏteln˝mi efekty.

Pro zkvalitnÏnÌ manu·lnÌch zruËnostÌ û·k˘
probÌhajÌ p¯ÌpravnÈ pr·ce na vytvo¯enÌ dvou nov˝ch
pracoviöù ñ uËebna manu·lnÌch zruËnostÌ (dÌlny)
a koutek ûivÈ p¯Ìrody se sklenÌky (pozemky). V r·m-
ci realizace projektu je takÈ vytv·¯eno e-learningo-
vÈ prost¯edÌ pro podporu v˝uky a sebevzdÏl·v·nÌ.
é·ci i pedagogovÈ si absolvov·nÌm ökolenÌ zamÏ¯e-
n˝ch na pr·ci v tomto prost¯edÌ zv˝öÌ svÈ dovednos-
ti a profesionalitu.

PomocÌ projektu se pedagogovÈ ökoly snaûÌ
zv˝öit konkurenceschopnost naöich û·k˘ a zlepöit
jejich motivaci ke vzdÏl·v·nÌ i sebevzdÏl·v·nÌ.
P¯i realizaci projektu p¯ejeme vöem û·k˘m mnoho
˙spÏch˘ a dÏkujeme tÏm, kte¯Ì se do tÈto realizace
zapojujÌ.

Mgr. JaromÌr PospÌchal

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ RozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 26;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout Ë·sti pozemk˘;
ñ p¯edloûen˝ pl·n zimnÌ ˙drûby komunikacÌ

mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady na rok 2012 aû
2013;

ñ pod·nÌ û·dosti o dotaci z MÏstskÈho programu
prevence kriminality ve mÏstÏ BrnÏ na rok
2013;

ñ z·mÏr modernizace h¯iötÏ na ulici Pruö·neck·
umÏlohmotn˝m polyuretanov˝m povrchem;

ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu o jednoho n·jemnÌka ve

2 p¯Ìpadech;
ñ dohodu o ukonËenÌ n·jmu bytu;
ñ podn·jem bytu;
ñ p¯ijetÌ za Ëlena bytovÈho druûstva BD Vino-

hrady;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout mÌstnost za

˙Ëelem uskladnÏnÌ vÏcÌ osobnÌho charakteru;
ñ pron·jem uvolnÏnÈho bytu;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu, kterou mezi sebou uza-

v¯eli smÏnitelÈ;
ñ spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jemnÈm

a sluû- b·ch za uûÌv·nÌ bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ;
ñ p¯edloûenÈ ozn·menÌ ve¯ejnÈ zak·zky ÑMo-

dernizace v˝tah˘ v domech M» Brno-Vino-
hradyì;

ñ Ëleny a n·hradnÌky komise pro otevÌr·nÌ ob·-
lek ve¯ejnÈ zak·zky ÑR·mcov· smlouva na
˙drûbu a opravy bytov˝ch dom˘ m. Ë. Brno-Vi-
nohradyì;

ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu;

ñ dlouhodob˝ pron·jem pro ökolnÌ rok 2012/
2013, kter˝ se t˝k· kulturnÏ v˝chovnÈ Ëinnosti
na st¯edisku Jazykov· ökola ñ P·lavskÈ n·m. 1;

ñ poskytnutÌ dotacÌ z rozpoËtu m. Ë. Brno-Vino-
hrady;

ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru zmÏny n·jemnÌ smlouvy
z doby urËitÈ na dobu neurËitou ve smyslu z·-
mÏru;

ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23
na ökolnÌ rok 2012/2013;

ñ odprodej 3 kus˘ elektrickÈ p·nve.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady navrhuje:
ñ RadÏ mÏsta Brna n·jemnÌka a n·hradnÌka na

pron·jem bytu.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ informaci o poökozenÌ zelenÏ na ulici RÈvov·;
ñ dohodu o vypo¯·d·nÌ spoleËnÈho jmÏnÌ man-

ûel˘;
ñ informaci o z·vad·ch n·tÏr˘ na ocelov˝ch prv-

cÌch bytov˝ch dom˘.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ dohodu o centralizovanÈm zad·nÌ ve¯ejnÈ za-

k·zky.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady ruöÌ:
ñ usnesenÌ Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady

Ë. 864/12/6.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady konstatuje:
ñ ûe Ëinnost MÏstskÈ policie m· v m. Ë. Brno-Vi-

nohrady znaËnÈ mezery, m.j. i ve vyuûÌv·nÌ
kamerovÈho systÈmu.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady se nep¯ipojuje:
ñ k centralizovanÈmu zad·nÌ ve¯ejnÈ zak·zky na

n·kup mobilnÌch hlasov˝ch a datov˝ch sluûeb
z ˙rovnÏ mÏsta Brna.

Z 30. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 31. října 2012
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Statut·rnÌ mÏsto Brno
vyhlaöuje

prost¯ednictvÌm BytovÈho odboru
Magistr·tu mÏsta Brna

v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
pro poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch

p˘jËek na opravu a modernizaci bytov˝ch
a rodinn˝ch dom˘ a bytov˝ch jednotek

pro II. etapu roku 2013 dle Pravidel
poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek

z Fondu rozvoje bydlenÌ mÏsta Brna.

TermÌn vyhl·öenÌ: 1. 12. 2012
TermÌn pro pod·nÌ û·dosti: do 15. 1. 2013

é·dosti o p˘jËku se pod·vajÌ na p¯edepsanÈm
formul·¯i v termÌnu od 1. 12. 2012 do 15. 1.
2013 na ˙¯adÏ mÏstskÈ Ë·sti, na jejÌmû ˙zemÌ se
opravovan· nemovitost nach·zÌ nebo na Byto-
vÈm odboru MMB na MalinovskÈho n·m. 3.
Formul·¯e k pod·nÌ û·dosti a Pravidla posky-
tov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek jsou k dis-
pozici na ˙¯adech mÏstsk˝ch Ë·stÌ, v Infor-
maËnÌm st¯edisku Magistr·tu mÏsta Brna a na
internetovÈ adrese www.brno.cz (Spr·va mÏsta
> Magistr·t mÏsta Brna > ⁄sek hospod·¯sk˝ >
Bytov˝ odbor > P˘jËky z Fondu rozvoje bydlenÌ
mÏsta Brna).

Mgr. Ji¯Ì Lahoda
vedoucÌ BytovÈho odboru MMB
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Noc s brněnskými strašidly
Jiû podruhÈ p¯ich·zely do ökoly v ˙ter˝ naveËer

p¯ed podzimnÌmi pr·zdninami dÏti s aktovkami
na z·dech a se spac·ky v ruce. To se Ëtvrù·ci ze ökol-
nÌ druûiny na Zä MutÏnickÈ opÏt rozhodli str·vit
tuto noc radÏji ve spoleËnosti spoluû·k˘ a vychova-
telek äD, neû ve vlastnÌ post˝lce.

OpÏt se Ëetly p¯ÌbÏhy z knÌûky BrnÏnsk· stra-
öidla, kter· potom dÏti podle svÈ fantazie v˝tvarnÏ
ztv·rnily. Po naËerp·nÌ sil z vlastnÌch z·sob vyr·bÏ-
ly masky pro noËnÌ hru. Ta n·sledovala v setmÏlÈ
tÏlocviËnÏ. V nejtajemnÏjöÌm koutÏ spletit˝ch cho-
deb bylo takÈ t¯eba podepsat se na pergamen pod
blikajÌcÌm dohledem ökolnÌho kostlivce. No a p¯ed
spanÌm nesmÏlo chybÏt jeötÏ troöku straöidelnÈho
promÌt·nÌ. P¯ÌjemnÏ unavenÈ dÏti pak jen zalehly
do p¯ipraven˝ch pelÌök˘ a bÏhem kr·tkÈ chvilky
vöechny usnuly. Po rannÌ hygienÏ a ˙klidu je Ëekala
ve ökolnÌ jÌdelnÏ snÌdanÏ jako od maminky. N·sle-
dovalo vyhodnocenÌ veËernÌ soutÏûe, rozd·nÌ od-
mÏn a potom uû jako kaûd˝ vöednÌ den dopoledne
str·venÈ ve vyuËov·nÌ. O tom, ûe se netradiËnÌ po-
byt dÏtem ve ökole lÌbil, svÏdËilo snad i to, ûe jeötÏ
odpoledne pobÌhaly na ökolnÌm h¯iöti v ,,ducha¯-
skÈm" kost˝mu s maskou na hlavÏ.

CÌlem akce SpanÌ ve ökole s brnÏnsk˝mi stra-
öidly bylo podpo¯it Ëten·¯skou gramotnost dÏtÌ a z·-
bavnou formou je sezn·mit s nÏkter˝mi p¯ÌbÏhy
a postavami starÈho Brna.

NadÏûda Niziolov·,
vychovatelka Zä MutÏnick·

Adventní koncert žáků ZUŠ
»as adventu b˝v· naplnÏn ¯adou kr·sn˝ch set-

k·nÌ a sv·teËnÌ n·lady. Proto ZUä PhDr. ZbyÚka
Mrkose zve srdeËnÏ vöechny posluchaËe na slav-
nostnÌ koncert, kter˝ se uskuteËnÌ 7. prosince 2012
v 17 hodin ve SpoleËenskÈm s·le na P·lavskÈm
n·mÏstÌ. V programu se p¯edstavÌ û·ci hudebnÌho,
taneËnÌho a liter·rnÏ-dramatickÈho oboru. Vedle
individu·lnÌch vystoupenÌ mlad˝ch hudebnÌk˘ se
na pÛdiu vyst¯ÌdajÌ soubory zobcov˝ch a p¯ÌËn˝ch
flÈten. Nebude chybÏt ani taneËnÌ vystoupenÌ tÏch
nejmladöÌch û·k˘. Z·vÏr koncertu bude pat¯it cim-
b·lovÈ muzice, kter· v·s pÌsnÏmi a koledami z Va-
laöska p¯ÌjemnÏ naladÌ na p¯edv·noËnÌ atmosfÈru.

Dagmar MenöÌkov·, uËitelka hudebnÌho oboru

Mažoretky LASSIES
BrnÏnskÈ maûoretky LASSIES, kterÈ se 3. lis-

topadu vr·tily ze soutÏûe maûoretek IMC bohatöÌ
o dvÏ zlatÈ, dvÏ st¯ÌbrnÈ a jednu bronzovou medaili
za pochody s h˘lkou a tanec s t¯·snÏmi, by v·s r·dy
pozvaly na nÏkolik v·noËnÌch vystoupenÌ, kterÈ se
budou konat nap¯Ìklad 15. prosince od 10.30 hod.
na n·mÏstÌ Svobody, 17. prosince od 17.00 hod.
v S·le B¯etislava Bakaly nebo takÈ v Galerii VaÚ-
kovka, na MoravskÈm n·mÏstÌ Ëi ZelnÈm trhu.
Mnoho o n·s i o blÌûÌcÌch se akcÌch najdete na na-
öich webov˝ch str·nk·ch www.mazoretky-brno.cz.

TÏöÌme se na v·s!

PojÔte s n·mi za brouky...

SVĚT HMYZU JE NÁDHERNÝ A ZVLÁŠTNÍ
A Ëek· na mladÈ objevitele!

KDE? V KVIC V ENTOMOLOGICK…M KROUéKU JIÿÕHO CHROM…HO.
Kaûdou st¯edu od 17.00 hod se na dvÏ hodiny sch·zÌme a studujeme brouky.
V uËebnÏ vedle Kade¯nictvÌ IVETA p¯ed vinohradskou RADNICÕ.
A to celÈ stojÌ (aû do Ëervna 2013) jen 750 KË na jednoho entomologa.

Ohlédnutí
za lampionovým průvodem

Jiû p·t˝m rokem jsme pro vöechny vinohradskÈ
dÏti p¯ipravili na p·tek 2. listopadu tradiËnÌ lampio-
nov˝ pr˘vod ÑS lampionky za vÌlou Maceökouì.
DÏti si nejd¯Ìve vyrobily u n·s na ÑLouceì lampion,
se kter˝m se mohly vydat po svÏt˝lk·ch za dobro-
druûstvÌm vÌly Maceöky. Tentokr·t byla vÌla Maceö-
ka zaËarovan· do husy, aby tak unikla zlÈmu lou-
peûnÌkovi Zlostimilovi. Vöech 130 dÏtÌ se tak spo-
leËnÏ s rodiËi vydalo vÌle Maceöce na pomoc,
cestou plnily tajemnÈ ˙koly. Na konci pr˘vodu dÏti
zaujatÏ sledovaly öermÌ¯sk˝ souboj mezi Martinem
a Zlostimilovou tlupou. Martin s pomocÌ dÏtÌ husu
Maceöku od loupeûnÌk˘ zÌskal a dÌky kouzelnÈmu
zrnÌ ji promÏnil zpÏt ve vÌlu Maceöku. Pro vöechny
malÈ pomocnÌky mÏla vÌla Maceöka p¯ipraven˝
sladk˝ pernÌËek.

TÏöÌme se, ûe se s dÏtmi a jejich rodiËi potk·me
na dalöÌch akcÌch ÑMikul·ö na Louceì 1. prosince
a ÑV·noËnÌ dÌlny na Louceì 15. prosince od 9.00
do 12.00 hodin. Na dÌln·ch v·s ËekajÌ v˝tvarnÈ tech-
niky a hry, p¯Ìjemn· p¯edv·noËnÌ atmosfÈra
a p¯ipomÌnka tradic V·noc. DÏti si vyrobÌ v·noËnÌ
dekorace a d·reËky. DalöÌ nabÌdku a fotogalerii
z naöich akcÌ m˘ûete sledovat www.louka.luzanky.cz.

SV» Luû·nky, pracoviötÏ Louka p¯eje vöem vi-
nohradsk˝m dÏtem a jejich rodin·m kr·sn˝ p¯ed-
v·noËnÌ Ëas pln˝ pohody a spoleËnÏ str·venÈho
Ëasu.

Mgr. Kate¯ina KoneËn·

Strážníci poradí,
jak zabezpečit chaty

Venku se citelnÏ ochladilo, a tak zaËalo b˝t
znovu aktu·lnÌ obdobÌ zabezpeËenÌ chat, chalup
a r˘zn˝ch zahradnÌch domk˘. Pr·vÏ toto obdobÌ
je totiû pro majitele tÏchto p¯echodn˝ch obydlÌ
nejrizikovÏjöÌ. NedostateËnÏ zabezpeËenÈ objek-
ty usnadÚujÌ zlodÏj˘m jejich Ëinnost. MnozÌ ma-
jitelÈ p¯istupujÌ k zabezpeËenÌ ponÏkud laxnÏ
a o zabezpeËenÌ se zaËÌnajÌ zajÌmat aû potÈ, co
na vlastnÌ k˘ûi zakusÌ prvnÌ negativnÌ zkuöenost
s vloup·nÌm.

MoûnostÌ, jak zabezpeËit svoje obydlÌ je p¯itom
v souËasnÈ dobÏ na trhu cel· ¯ada. Nejen pro staröÌ
obËany, kte¯Ì nap¯Ìklad nedisponujÌ p¯ipojenÌm
k internetu, m˘ûe b˝t obtÌûnÈ se v öirokÈ nabÌdce
mnoha firem orientovat. Pro vöechny, kte¯Ì si nejsou
˙plnÏ jisti, zda se rozhodli spr·vnÏ nebo by r·di
zkonzultovali sv˘j v˝bÏr, p¯ipravil odbor prevence
v poradenskÈm centru MÏstskÈ policie Brno na K¯e-
novÈ 4, konkrÈtnÌ praktickÈ uk·zky elektronick˝ch
i mechanick˝ch zabezpeËenÌ. Str·ûnÌci tak p¯Ìcho-
zÌm nabÌdnou zdarma rady na tÈma ochrana majet-
ku ñ dom˘, byt˘, rekreaËnÌch objekt˘.

V poradenskÈm centru jsou jiû nynÌ k vidÏnÌ
uk·zky bezpeËnostnÌch kov·nÌ a bezpeËnostnÌch
z·mk˘, bezpeËnostnÌch fÛliÌ na sklo, elektronick-
˝ch bezpeËnostnÌch kuk·tek, bezpeËnostnÌch ¯etÌz-
k˘ (senio¯i si jejich namontov·nÌ mohou objednat
zdarma!), uk·zky alarm˘, elektronick˝ch Ëidel, ka-
mer a dalöÌch bezpeËnostnÌch prvk˘. P¯ÌchozÌ ma-
jÌ moûnost se sezn·mit s pyramidou bezpeËnosti
u z·mk˘, k m·nÌ jsou mj. let·ky s tÈmatikou mecha-
nickÈho i elektronickÈho zabezpeËenÌ objekt˘, bro-
ûurky specifikujÌcÌ vhodnost zabezpeËenÌ u r˘zn˝ch
typ˘ objekt˘ a mnoho dalöÌho.

Do poradenskÈho centra MP Brno na K¯enovÈ
ulici 4 (tel. 544 252 617) si m˘ûete p¯ijÌt pro radu
i pro konkrÈtnÌ informace ohlednÏ zabezpeËovacÌch
systÈm˘ aû do ˙nora 2013, a to od pondÏlÌ do Ëtvrt-
ka mezi 7.30 ? 17.00 hod., v p·tek od 7.30 do 14.30
hodin.

Mgr. Pavel äoba, mluvËÌ MP Brno

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

Vûdy uplatÚujeme reklamaci, kterou povaûuji za souË·st ÑneutuchajÌcÌì pÈËe o ve¯ejnou vi-
nohradskou zeleÚ. Z vlastnÌ zkuöenosti i od V·s vÌm, ûe vinohradsk· zeleÚ mile p¯ekvapÌ mno-
hÈho n·vötÏvnÌka naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. I v budoucnu se o ni budeme starat se vöÌ v·ûnostÌ a ohle-
duplnostÌ.

V·ûenÌ spoluobËanÈ, ve st¯edu 31. ¯Ìjna zem¯el pan inûen˝r Jind¯ich Moudr .̋ Z naöeho
st¯edu tak odeöla jedna z nejv˝znamnÏjöÌch osobnostÌ vinohradskÈho spoleËenskÈho i kul-
turnÌho ûivota. Pan Moudr˝ byl vÏren svÈmu p¯ÌjmenÌ ñ byl to vskutku moudr˝ ËlovÏk. Byl dlou-
holet˝m kronik·¯em naöÌ obce. PoctivÏ onu pr·ci vykon·val. Spolu se svou manûelkou Milo-
slavou Moudrou vedl vinohradsk˝ Senior klub, kter˝ byl a je vzorem pro obdobn· uskupenÌ.
Pan Jind¯ich Moudr˝ byl sv·z·n s p¯Ìrodou, mÏl r·d p¯Ìrodu. Pat¯il k lesu a les byl spojen
s nÌm. Vûdyù byl lesnÌ inûen˝r. Inûen˝r Moudr˝ ovöem pat¯il svou pracÌ a ûivotem i Vinohrad˘m.
Vykonal pro naöi obec mnoho dobrÈho. PracovitÈho a skromnÈho ËlovÏka inûen˝ra Jind¯icha
MoudrÈho jsem pochopitelnÏ poznal a znal osobnÏ. MÏl jsem tu prominentnÌ moûnost, Ëi spÌöe
Ëest, s nÌm spolupracovat, poznat jej. I proto si tohoto muûe, vzdÏlanÈho a poctivÈho ËlovÏka,
v·ûÌm. A vûdy v·ûit budu. Pane Jind¯ichu Moudr ,̋ za sebe i za Vinohrady, dÏkuji.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, p¯eji V·m vöem klidnÈ a vlÌdnÈ proûitÌ adventnÌho Ëasu
a mnoho zdravÌ V·m i Vaöim blÌzk˝m. Ji¯Ì »ejka, starosta
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MilÌ vinohradötÌ obËanÈ,
takÈ v poslednÌm, jiû zimnÌm mÏsÌci tohoto roku,
si dovoluji pozvat v·s k ËetbÏ ûivotnÌch osud˘ profe-
sora Jana Gajdoöe, kter˝ byl n·ö vrcholn˝ repre-
zentant v gymnastice mezi svÏtov˝mi v·lkami, zar-
putil˝ sokol, a p¯edevöÌm hluboce mor·lnÌ ËlovÏk
s p·te¯Ì obÏtujÌcÌ sv˘j ûivot nedlouho po skonËenÌ
faöistickÈ nadvl·dy.

Odbojov· Ëinnost Jana Gajdoöe
P¯i svÈ povaze nemohl z˘stat Jan Gajdoö stra-

nou odbojovÈho dÏnÌ. Zapojil se do odbojovÈ sku-
piny Jindra, kter· mÏla na starosti zpravodajskou
pr·ci, jÌt po stop·ch konfident˘, odhalovat je a vËas
varovat odboj·¯e.

Gajdoö mÏl v r·mci tÏchto p¯Ìprav na starosti
ûeleznice, to byl pro p¯Ìpad jakÈkoliv akce, aù roz-
s·hlejöÌ Ëi t¯eba lok·lnÌ, d˘leûit˝ ˙sek. Bylo t¯eba
vÏdÏt, jak majÌ NÏmci zajiötÏno st¯eûenÌ, jak· je
hlavnÌ smÏrov· orientace zejmÈna vojensk˝ch
transport˘, jakÈ sÌly jsou na n·draûÌch. Sklady zbra-
nÌ byly na KnÌniËskÈ p¯ehradÏ v nÏkter˝ch chat·ch
a jeötÏ na dalöÌch mÌstech. I o to se v okruhu svÈho
spojenÌ Gajdoö staral. Bylo toho dost, co dÏlal, poz-
dÏji se ¯Ìkalo, ûe tak na t¯i sekery. Ve vÏzenÌ se svÏ¯il
p¯Ìteli, kterÈmu mohl d˘vÏ¯ovat: ÑVedl jsem skupi-
nu za éidenice a Juli·nov, kter· mÏla v p¯ÌpadÏ
ozbrojenÈho vystoupenÌ obsazovat ûeleznice. A za to
byla smrt.ì

Manûelka Jana Gajdoöe, Jarmila Gajdoöov·,
vzpomÌn·:

ÑTehdy jsme, uËitelÈ, museli skl·dat zkouöku
z nÏmËiny. Manûel ji ˙myslnÏ neudÏlal ñ nen·vidÏl
nÏmËinu od ˙tlÈho dÏtstvÌ. VzpomÌn·m si, jak vypra-
voval, ûe jako dÏti v ponÏmËenÈm BrnÏ nesmÏly
ve ökolce mluvit Ëesky. Za ËeskÈ slovo jim uËitelka
zalepila p·skou pusu. NynÌ byl potrest·n od 1. led-
na 1944 p¯eloûenÌm z III. re·lnÈho gymn·zia v BrnÏ,
kde uËil, na Re·lnÈ gymn·zium v KyjovÏ. Dlouho
tam vöak nepobyl.

Aû na silvestra, na prahu roku 1944, ¯ekl o tom
prvnÌ vÏtu. P¯ipili jsme si, byla zrovna p˘lnoc, a on
zv·ûnÏl, öel se podÌvat, jestli spÌ syn, pak povÌdal:
,Chci, abys vÏdÏla, ûe mne m˘ûe nÏco potkat. Abys
nebyla tak ˙plnÏ p¯ekvapena. VÌc ti ne¯eknu...ë Ne-
musel, bylo mi to jasnÈ.ì

Vlny zat˝k·nÌ probÌhaly v urËit˝ch intervalech,
dalöÌ probÏhla v prosinci 1943, akce postupovaly
jako lavina. Uû p¯edtÌm zatkli gestap·ci nÏkolik
öpiËkov˝ch Ëinitel˘ a spojku na Prahu. Ud·losti
kolem konfidenta Ryö·nka, s nÌmû hr·li odboj·¯i
nÏjakou dobu protihru, dÏnÌ patrnÏ urychlily.

A dlouho opravdu Gajdoöovi neËekali. 18. led-
na 1944 v noci, jeötÏ za tmy, se ozval zvonek
i u Gajdoö˘ v BrnÏ-éidenicÌch.

Profesorka Jarmila Gajdoöov· lÌËÌ sv˘j neza-
pomenuteln˝ z·ûitek: ÑP¯iöli pro nÏho do Kuklen-
skÈ ulice v BrnÏ-éidenicÌch. Bylo p˘lp·tÈ r·no,
¯Ìkali tomu gestap·ck· hodina. Kdyû zazvonili,
okamûitÏ mi bylo jasnÈ, jak· n·vötÏva n·s poctila.

,Hled·me Jana Gajdoöe.ë
,NenÌ doma.ë
,Kde je?ë
,UËÌ mimo Brno.ë
,Je tedy v KyjovÏ?ë
,NevÌm. Moûn·.ë
,P˘jdete s n·mi.ë
,M·m tu ale dÌtÏ!ë
,VezmÏte je s sebou.ë
Tenhle dialog ve skoro hol˝ch vÏt·ch si budu

pamatovat aû do smrti. NemÏlo cenu jim lh·t, stejnÏ
o nÏm vÏdÏli, naopak bych to asi Jendovi jeötÏ ztÌ-
ûila. äla jsem vzbudit Ëtrn·ctiletÈho Jirku. P¯ed
mÏsÌcem dostal pod stromeËek vzduchovku, nemohl
se d·rku nasytit, a tak si ji nosil i do postele. DÏti
byly tehdy vnÌmavÈ. Kdyû jsem mu ¯ekla, ûe musÌme

odejÌt s tÏmi p·ny, pochopil. Za chvÌli se ke mnÏ na-
klonil a s v·ûnou tv·¯Ì mi öeptal. ,Ale mami, j· tady
p¯ece m·m tu puöku.ë Navzdory tÈ neveselÈ chvÌli
jsem se musela usm·t.

Odvezli n·s na pr·vnickou fakultu. MÏli smysl
pro krut˝ paradox: tam, kde se p¯ed okupacÌ vyuËo-
valo pr·vo, sÌdlila nynÌ nÏmeck· tajn· st·tnÌ poli-
cie. NekoneËnÈ hodiny jsme sedÏli v poschoÔovÈ
posluch·rnÏ, kde p¯ed okupacÌ visel ohromn˝ Pro-
ch·zk˘v obraz PromÈthea, kter˝ odcizil na Olympu
oheÚ a donesl ho lidem. Kluk byl hodn ,̋ aû jsem ho
obdivovala, celou dobu si kreslil. P¯iv·dÏli sem dal-
öÌ a dalöÌ zatËenÈ ñ nÏkterÈ z nich jsem znala, ale
ned·vali jsme to vz·jemnÏ najevo. KdovÌ, komu
a jak by to mohlo p¯itÌûit.ì

Jana Gajdoöe dovezli k veËeru p¯Ìmo ze t¯Ìdy
gymn·zia v KyjovÏ.

PanÌ Gajdoöov· pokraËuje:
ÑNaveËer n·s pustili.
Uû nepot¯ebovali ûenu a dÌtÏ jako rukojmÌ.

ZahlÈdla jsem svÈho muûe, kdyû ho vedli dlouhou
chodbou k prvnÌmu v˝slechu. ,Hele, t·ta!ë, vyk¯ikl
syn, ale r·mus okovan˝ch bot hlÌdky, kter· Jendu
doprov·zela, Jirk˘v mutujÌcÌ hl·sek p¯ehluöil. Man-
ûel neslyöel a neohlÈdl se.ì

V Ëasopise »eskoslovensk˝ voj·k Ë. 18, 3. z·¯Ì
1955 pÌöe autor Jan Holeöovsk˝ v Ël·nku Kdo byl
Jan Gajdoö: Ñ...HnÏdÈ koöile si nemohly pro svou
spravedlnost a v˝slechy vybrat v˝smÏönÏjöÌ mÌsto
neû pr·vnickou fakultu.

Zimmermann sedÌ, usmÌv· se oËima, za kter˝mi
je vidÏt, kam chce dojÌt, cigaretu nabÌzÌ, no, »e-
ch·Ëci, naË vûdycky ta hrdost!  ,J· se zatÌm s kaû-
d˝m domluvil,ë d˘vÏrnÏ se vemlouv· a ob¯adnÏ kla-
de na st˘l dva b˝kovce. ,Vyber si jeden. To kdybys
nechtÏl mluvit. NaË ale zapÌrat. Uû tu m·me celou
Schimitzer turnhalu, chacha, jen bradla a koza tu
sch·zÌ! ProklatÈ éidenice. Uû v·s m·me snad
vöechny. I mistra svÏta v tÏch kotrmelcÌch.ë ì

VÏzeÚ nacistick˝ch vÏznic ñ Kounicov˝ch kolejÌ,
Zwickau a Breslau

Kounicovy koleje v BrnÏ byla prvnÌ nacistic-
k· vÏznice, kde Jan Gajdoö pobyl nedobrovolnÏ
Ëtrn·ct mÏsÌc˘.

Manûelka Jana Gajdoöe, panÌ Jarmila Gajdoöo-
v·, to nemÏla, jako spousty dalöÌch ûen vÏzÚ˘, v˘-
bec jednoduchÈ. PanÌ Jarmila chodila dennÏ v okolÌ
Kounicov˝ch kolejÌ, kdyby se jÌ poda¯ilo zjistit, kde
je jejÌ Jenda, a skuteËnÏ mÏla ˙spÏch. Jeden z vÏzÚ˘
ji nakreslil pl·nek Kounicov˝ch kolejÌ a oznaËil
okno cely. Skoro t¯i ËtvrtÏ roku chodila v p¯esnÏ
dohodnutou hodinu do jednÈ ulice u ÑKouniËekì,
tam mÏl obchod nÏjak˝ uhlÌ ,̄ a Jenda na znamenÌ,
ûe je vöe v po¯·dku, pohnul pokaûdÈ ventilaËkou.
ObËas zahlÈdla v oknu i jeho obliËej, takovou svÏt-
lou skvrnu v d·lce. Byly to chvÌle vûdycky velmi
trapnÈ, protoûe je nikdo nesmÏl zahlÈdnout, a ne-
trvaly dlouho. Jak jÌ to bylo bolestnÈ, kdyû si uvÏdo-
movala, ûe mu nem˘ûe pomoci, nic podat, ani pro-
mluvit! Pom·hala p¯esto, jak se dalo.

SvÈmu synovi posÌl· Jan Gajdoö korespon-
denËnÌ lÌstek z Kounicov˝ch kolejÌ:

Mil˝ Ji¯Ìku!
PoslednÌ m˘j lÌstek p¯ed odjezdem z Brna pat¯Ì

TobÏ, ponÏvadû na Tebe nejvÌc myslÌm a vzpomÌ-
n·m. TÏöÌ mÏ Tv˘j p¯Ìslib, neboù chci, aby z tebe byl
student, kter˝ vedle svÈ z·bavy kon· r·d svÈ ökolnÌ
povinnosti. Jen tak stane se z Tebe poctiv˝ obËan.

MamiËku ani babiËku s dÏdeËkem nezlob, majÌ
teÔ dost starostÌ jin˝ch. MamiËce vy¯iÔ, ûe jsem jiû
zdr·v. DÏkuji jÌ za jejÌ pÈËi, aù poû·d· p. komisa¯e
o rozmluvu, na niû vezme pr·dlo zimnÌ a öedÈ kalho-
ty. S·m konej jen dobro a vzpomÌnej na mne, jako j·
vzpomÌn·m na Tebe.

Vöechny a p¯edem Tebe lÌb· Tv˘j t·ta

O velmi kamar·dskÈ povaze Jana Gajdoöe
svÏdËÌ uk·zka z p¯esunu vÏzÚ˘, mezi kter˝mi Gajdoö
byl, z Kounicov˝ch kolejÌ do Breslau: BrÚanÈ jedou
sv˝m mÏstem snad naposled, ale z auta vyhlÈdnout
nemohou. Podle toho z·krutu jsou na Laudonce,
prudkÈ zabrzdÏnÌ a zahouk·nÌ, to bude KatanskÈ
n·mÏstÌ, zahnutÌ doprava ñ P¯erovskÈ n·draûÌ. P¯ece
na sever. Breslau.

Jan Gajdoö, kr·lovopolsk˝ profesor, vedoucÌ
odbojovÈ skupiny, tiskne k pomaËkanÈmu zim·ku
Resnera, kter˝ toho veËera uvÏ¯il, ûe m˘ûe jÌt jen tak
nalehko. K malÈmu v˝slechu. Mluvit se nesmÌ, ale
vöichni uvaûujÌ o chvatn˝ch slovech éanka, kter˝
p¯ed odjezdem v hale Kounicov˝ch kolejÌ staËil ¯Ìci
kamar·d˘m: ÑAù z n·s vytloukli cokoliv, u soudu
m˘ûeme vöechno zap¯Ìt. Snad n·m to pom˘ûe. A aû
se budou pt·t, co umÌme, tak jsme vöichni strojnÌ
z·meËnÌci!ì

SpoluvÏzeÚ Gajdoöe pÌöe o sv˝ch z·ûitcÌch
v k·znici Breslau: ÑVzbudil n·s hluk na chodb·ch.
ObvyklÈ haraöenÌ klÌË˘ a vyvol·v·nÌ jmen. VÏdÏli
jsme, co to znamen·: p¯iöel nov˝ transport. NespÌö
a uvaûujeö: kdo zas... odkud... R·no, kdyû jdu
do tisk·rny, pt·m se kalfaktora, kdo p¯iöel. Sokolo-
vÈ z Brna, ¯ekl. Dech se mi st·hnul ˙zkostÌ. Cel˝
den jsem nalÈhal na bliûöÌ zpr·vy.

,Uû jsi nÏco zjistil? Jsou tu Gajdoö, Dr·sal...?ë
,Ano, ¯Ìkal mi to Vyhn·lek z centr·ly.ë
Vyhn·lek byl pÌsa¯em, vÌ vöechno... To byla

bolestn· zpr·va. Vûdyù Breslau, to byl svÏt hr˘zy.
Tak Ëasto jsem tu p¯ece vÌd·val ,velkÈ odsouzenÈë
v Ëern˝ch öatech a s okovy na rukou, proûÌval s nimi
vöechny ,popravËÌ Ëtvrtkyë, protoûe jsem ,bydlelë
na chodbÏ, na jejÌmû konci oni tr·vili poslednÌ
zlomky sv˝ch ûivot˘... vyzv·nÏnÌ d¯ev·k˘ v jedno-
tv·rnÈm rytmu jejich krok˘ k smrti... vÏznice je
v tÏchto chvÌlÌch ztichl·... klink·nÌ zvonku... v˝k¯i-
ky stateËn˝ch... tlumen˝ zvuk... ticho... Kaûd˝ Ëtvr-
tek po sedm mÏsÌc˘. A kolik uû mezi nimi bylo tÏch,
se kter˝mi jsi chodil na vych·zce v kole za zpupnÈ-
ho pok¯iku str·ûc˘...

A do toho se dostali i oni, nebylo n·s uû dost?
Poda¯ilo se mi zjistit, kam Janka Gajdoöe p¯idÏ-

lili. Bude l·tat pytle na III. bloku, 1. chodbÏ...
Po Ëty¯ech dnech jsem ho z okna tisk·rny vidÏl
na prvnÌ vych·zce. Bylo chladno, mrzlo. Gajdoö öel
s hlavou p¯ikrËenou v ramenou, zamyölen ve vel-
kÈm kole na hlavnÌm n·dvo¯Ì. Zah·jil jsem signali-
zov·nÌ. NevöÌmal si toho. Ve vhodnÈm okamûiku
jsem vystrËil hlavu a volal: ,Nazdar, Janku!ë PodÌval
se, ale nepoznal mne. Nedivil jsem se. »lovÏk ze-
st·rl k nepozn·nÌ. Pokus jsem opakoval podruhÈ.
Teprve v dalöÌm dnu se dovÏdÏl, kdo jsem. A potom
uû dennÏ n·sledoval obvykl˝ pozdrav a co moûn·
zpr·vy ze svÏta.ì

SpoluvÏzeÚ z Breslau vzpomÌn· d·le na Gaj-
doöe, kdyû onemocnÏl, v˘ËihlednÏ ch¯adl. Bohat˝r-
sk· postava se zdrobÚovala, tÏlesn· v·ha ub˝vala
vÌc neû u jin˝ch spoluvÏzÚ˘. Hlavu stahoval mezi
ramena. Smrt byla vÏcÌ p¯irozenou.

Bylo vöak t¯eba myslet na ûivot. P¯ed polovinou
ledna zaËala velk· protinÏmeck· ofenzÌva a rychle
se blÌûila k Breslau. Hitlerovci se chystali na ˙tÏk
a sebevÏdomÌ vÏzÚ˘ rostlo. Postavy se p¯Ìmily.

I Jan Gajdoö, navzdory nemoci, zaËal nosit hla-
vu vzh˘ru. Na pozdrav z okna odpovÌdal vesele:
ÑUû se jim to bour·, p˘jdeme dom˘.ì A pruûnÏ, do-
slova tÏlocvik·¯sky, si vykraËoval, jako by jiû teÔ
byl na cestÏ ke sv˝m drah˝m.

 (PokraËov·nÌ v dalöÌm ËÌsle
VinohradskÈho informu)
Mgr. Ivana Gajdoöov·

Měl sílu a byl bouřlivák – prof. Jan Gajdoš (1903–1945)
»·st osmn·ct·



KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
� nov· dvÌ¯ka na vaöi kuchyÚ � vest. sk Ì̄nÏ �
� v˝mÏna pracovnÌ desky � sk¯ÌÚky na mÌru �

Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

tel: 538 728 850, 603 333 999 
www.byty-hornikova.cz

OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
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Neplaťte drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!

•  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.

     Čt   9 - 12 hod.

     So   9 - 13 hod.
      (do 15.12.2012)
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Kadeřnictví HELA
Blatnická 4 – Vinohrady, tel.: 774 969 317

Otevírací doba: út–pá 11.30–18.30 hod., so na tel.
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ. Prodlužování vlasů, nízké ceny, spokojenost,

krásné Vánoce + dárek.
Modeláž nehtů – suchá manikúra, P-shine, parafinové zábaly

objednávky na tel. 777 99 42 97

Vysoké – 22 % – roční zhodnocení
Vašich vkladů

www.vyhodne-zhodnoceni.com

nebo tel. 777 660 664

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

Tel.:
Brno 604 518 776Malíř pokojů

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

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!

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

Prodej vánočních stromků
Ve dnech 7.–23. 12. 2012 vám nabídneme české
vánoční stromky: JEDLE, BOROVICE I SMRČKY.
Prodej bude probíhat jako každý rok v obchodním
centru Pálavské náměstí, na volném prostranství
před poštou. Výběr stromků bude bohatý, každý
si vybere ten svůj!
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KADEŘNICTVÍ dámské, pánské dětské
KOSMETIKA ošetření galvanickou žehličkou,
prodlužování řas 300–990 Kč,
barvení řas a obočí, depilace
MODELÁŽ NEHTŮ gelové a akrylové nehty 260–380 Kč,

P-Shine, manikúra

���� !"#$%&#'(%)'*+

Inzerce – info na: www.kvicvinohradybrno.cz
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PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS:
➤ za držitele zákaznické karty zaplatíme poplatek 30,– Kč za recept, který je hrazený z prostředků

veřejného zdravotního pojištění
➤ slevu 5 % z ceny držitelům Seniorpasu
➤ přijímáme poukázky Sodexo-Flexi Pass, Vital Pass, Edenred - Ticket Compliments, Ticket Benefits Card,

Unišek, Cadhoc
➤ individuální příprava léčivých přípravků na recepty
➤ kompletní sortiment dětské výživy s podporou výrobců – nízké ceny, akce, věrnostní program
➤ kosmetika Vichy, Bioderma, La Roche Possay, Eucerin, Doliva
➤ Široký sortiment léčivých přípravků, homeopatik, léčivých doplňků za výhodné ceny

V NAŠÍ LÉKÁRNĚ VÁS ČEKÁ KOMPLEXNÍ PÉČE ERUDOVANÉHO PERSONÁLŮ, KTERÉMU ZÁLEŽÍ
NA VAŠEM ZDRAVÍ. JSME PŘIPRAVENI VÁM KDYKOLI PORADIT A POMOCI.

MYSLÍME I NA DĚTI, KTERÉ POTŘEBUJÍ POMOCI V RÁMCI PROJEKTU „KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY“.

NAŠE PRÁCE JE PRO NÁS STÁLE ŽIVOTNÍM POSLÁNÍM!

LÉKÁRNA PÁLAVA
Pálavské Náměstí 14
Brno-Vinohrady, 628 00
Tel.: 544 21 34 20
Mob.: 739 20 37 75
Mail: lekarna.palava@tiscali.cz
www.slavia-lekarna.cz

Provozní doba: Po–Pá: 7.30–18.30
So: 8.00–11.00

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

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

KŘENOVÁ 71, BRNO

OČNÍ AMBULANCE
Po     7:30 – 14:00
Út      7:30 – 14:00
St    10:00 – 17:00
Čt      7:30 – 14:00
Pá     7:30 – 14:00 

ORDINAČNÍ DOBA

PRACOVNÍ DABA
Po - Pá  8:30 - 18:00

OČNÍ STUDIO

Kompletní služby očního lékaře

Parkování přímo v budově
Bezbariérový přístup

Klimatizované prostory

Profesionální služby

,



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
www.skoda-auto.cz Držitel certifikátu ISO 9001

Nejlepší čas pro koupi vozu
s extra výbavou
za mimořádně výhodnou cenu
Právě teď máte výjimečnou příležitost udělat skvělý obchod!
Ať už hledáte rodinný či firemní vůz, vždy od nás dostanete velkorysou
nabídku, která se nebude jen tak opakovat. Přijďte se sami přesvědčit,
že extra vybavený vůz ŠKODA můžete mít za mimořádně výhodnou
cenu. Nabízíme například tyto akční modely:

ŠKODA Citigo již od 179 900 Kč. Citigo Active 5dveřová verze za cenu
3dveřové a paket Plus zdarma při financování ŠKODA Finance
od ŠkoFINu.
ŠKODA Fabia Champion Ambition 1,2 TSI/63 kW s výhodou 75 500 Kč
- cena vozu již od 259 900 Kč, Combi s příplatkem pouhých 10 000 Kč.
ŠKODA Roomster Champion Ambition 1,2 TSI/63 kW s výhodou
89 200 Kč - cena vozu již od 274 900 Kč.
ŠKODA Yeti Active Trumf již od 349 900 Kč. Využijte zvýhodněné ceny
pro verzi 4x4 u modelu Yeti Ambition Trumf.
ŠKODA Octavia Prima Edition CZ s paketem Prima Plus
již od 344 900 Kč.

Nová nabídka pro živnostníky a podnikatele:
ŠKODA Octavia Prima Edition CZ s paketem Prima Plus
již od 259 900 Kč bez DPH
ŠKODA Superb Active Drive již od 410 100 Kč bez DPH

Získejte další výhody se ŠKODA Finance od ŠkoFINu:
Zdarma kompletní sadu zimních kol na všechny modely
Sleva až 30 000 Kč na široký sortiment skladových vozů
Slevu 20 000 Kč na modely Fabia a Roomster Champion
„Auto za polovinu“ u modelů Fabia a Roomster Champion

Žhavá podzimní nabídka
Autocentra K.E.I.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA: 3,4–10,2 l/100 km, 89–237 g/km

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.

� P¯ijmeme pracovnÌka do kancel·¯e v BrnÏ. Tel. 725 918 116.

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

� Pronajmu gar·û na P·lavskÈm n·mÏstÌ nad Albertem, info na t.Ë.: 602 544 581.

� JezdÌm pro starÈ knihy, odvoz zdarma, 774 666 833.

� Prodej DB 3+1 s balkonem, ul. Bo¯etick·, po GO. Tel.: 731 113 748.

� DlouhodobÏ pronajmu gar·û p ī ul. VÏstonick·. Tel.: 776 561 397.

� KoupÌm byt 2+kk Vinohrady. PlatÌm ihned. Tel. 777 621 563. Ne RK.

� Hled·me byt 2+kk Vinohrady, LÌöeÚ, Nov˝ a Star˝ LÌskovec. Tel.: 731 113 748.

� Hled·m ke koupi byt 2ñ3+1 na Vinohradech. T.: 605 514 210.

CVIČTE S NÁMI ve Fitness Body-Slim
AKCE! permanentka 20 lekcí jen za 1200,– Kč, oscilačně-anti-
gravitační (O-A) metoda, nová Kalanetika, Pilates, cvičení pro
těhotné i po porodu, spinální cvičení – odblokování páteře...

Těšíme se na Vás v Líšni, Štefáčkova 15
www.wellness-gyro.cz, www.masaze-turany.cz

Kadeřnictví AMBRA, Bořetická 16, Brno
AKCE DO 31. 12. 2012 – LAK 500 ML – DÁREK

Přijďte na stříhání, barvu nebo melír a předložte tento inzerát.

Tel. 603 328 564 i 777 977 514

Příjemné kadeřnictví dětské, pánské+dámské – objednávky minimálně!!
3 dny předem – děkuji srdečně, 602 856 710, http://kadernicejana.unas.cz

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň
Broušení hran a skluznic, struktura kamenem, vosk.

Montáž a seřízení vázání s potvrzením.

Po–Pá 13–18 h., tel.: (v pracovní době) 777 27 69 47

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS,

ELECTRA, LAPIERRE aj.

Ostatní viz Malý-velký obchod. www.tandembike.cz
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PROSINEC V DOMEČKU
äitÈ öperky

Zveme dÏti od 12 let a dospÏlÈ na vÌkendov˝
kurz, ve kterÈm si uöijete zajÌmavÈ öperky z tylu
a organzy. V nedÏli 9. prosince 2012 v DomeËku,
Valtick· 23, 9.00ñ12.00 hodin.

Cena vËetnÏ materi·lu je 180 KË. P¯ihl·öky
v kancel·¯i DomeËku do 6. prosince 2012.

V·noËnÌ dÌlny
Kaûd˝ p·tek od 14.00 do 15.00 hodin si mo-

hou dÏti od 5 let p¯ijÌt do DomeËku vyrobit v·-
noËnÌ ozdoby, p¯·nÌËka i keramickÈ dekorace.
Cena hodiny 50 KË.

Vítání dětí do života
V sobotu 27. ¯Ìjna 2012 se konalo ve vinohrad-

skÈ ob¯adnÌ sÌni vÌt·nÌ dÏtÌ do ûivota. V pr˘bÏhu t¯Ì
ob¯ad˘ jsme slavnostnÌm zp˘sobem p¯ivÌtali a za-
psali do pamÏtnÌ knihy Vinohrad celkem 19 novoro-
zen˝ch obË·nk˘.

Jsou to:
Michaela Dvo¯·kov·, Ludmila Kalov·, David

Kloupar, Tereza KoËÌ, Zuzana KoËÌ, Filip Kos,
Maty·ö Malaù·k, Adina Mazlov·, Jakub Mizera,
S·ra Outratov·, Jind¯ich Pecina, David Pocklan,
Nela Rousov·, Julie Sovadinov·, Terezie StehlÌ-
kov·, äebesti·n äkrob·Ëek, ätÏp·n änajder, Eliöka
Walczysko, Nela Zouharov·.

P¯ejeme jim mnoho zdravÌ, ötÏstÌ, l·sky a rodi-
Ë˘m hodnÏ radosti z jejich r˘stu.

Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti

MŠ Bořetická 7
JistÏ mi d·te vöichni zapravdu, ûe je podzim

skuteËnÏ malÌ .̄ Zd· se, ûe se n·m p¯Ìroda mÏnÌ do-
slova p¯ed oËima ñ tolik barev vöude kolem. Byla by
vÏËn· ökoda neprohlÈdnout si tu kr·su pÏknÏ zblÌz-
ka. Na naöÌ ökolnÌ zahradÏ jsme s dÏtmi objevili bo-
hatou nadÌlku hub. Vöechny vzorky jsme peËlivÏ
zkonzultovali s mykology, kter˝m jsme vybranÈ
exempl·¯e, podot˝k·m, ûe vöechny jedlÈ (holubin-
ka parkov·, mochom˘rka öiökov·, klouzek, Ëech-
radka podvinut· a nejvÏtöÌ vz·cnost h¯ib kov·¯)
vÏnovali na v˝stavu ve SpoleËenskÈm s·le. Pro n·s
samotnÈ a dÏti n·sledovalo obdobÌ hled·nÌ v ency-
klopediÌch, vypr·vÏnÌ z·ûitk˘ z lesa a v˝tvarnÈ Ëi-
nÏnÌ. Ze ökolnÌ zahrady i proch·zek z blÌzkÈho lesa
a parku si s dÏtmi d·l nosÌme nejr˘znÏjöÌ Ñpokladyì,
kterÈ nabÌzÌ podzimnÌ p¯Ìroda a tak se n·m ve ökolce
zvÏtöuje hrom·dka kaötan˘, kter· se po navleËenÌ
promÏnÌ v kor·le. Ty, jako kaûd˝ rok, ozdobÌ plot
naöÌ Mä. DÏkujeme vöem ochotn˝m tatÌnk˘m, kte¯Ì
n·m kaötany provrtali, aby se dÏtem snadnÏji navlÈ-
kalo. Kdo m· moûnost a hodnou babiËku Ëi tetu
na venkovÏ, daruje Mä d˝nÏ nejr˘znÏjöÌch velikos-
tÌ, tvar˘ a barev. VelkÈ tvo¯enÌ zaËÌn·, kr·jÌme, vy-
dlab·v·me, zdobÌme. Pod naöima rukama vznikajÌ
straöid˝lka, sk¯Ìtci i zvÌ¯·tka doplnÏn· dalöÌmi p¯Ì-
rodninami ñ öÌpky, öiökami, barevn˝mi listy, je¯abi-
nami, ûaludy, bukvicemi.

Hotov· dÌla pravidelnÏ zdobÌ podestu p¯ed
vchody do Mä. Rozz·¯en· svÏt˝lka svÌËek z·¯Ì
do rannÌho öera a vÌtajÌ p¯ich·zejÌcÌ dÏti i rodiËe.

MyslÌm, ûe v tento Ëas nemusÌ nikdo pobÌzet
kluky ani holËiËky, aby si pospÌöili na cestÏ do ökol-
ky. V tÈto Ñd˝ÚovÈì tradici budeme i nad·le pokra-
Ëovat a uû teÔ se vöichni tÏöÌme, co n·m nadÏlÌ zim-
nÌ p¯Ìroda.

Petra Umov·,
uËitelka Mä Bo¯etick· 7

V druhÈ polovinÏ ¯Ìjna probÏhly v klubu pravi-
delnÈ akce (zajÌmavosti o historii moravsk˝ch hra-
d˘ ñ LudÏk äubert; blahop¯·nÌ ¯Ìjnov˝m jubilan-
t˘m; pokraËov·nÌ p¯edn·öek Milana Siklenky a pa-
na starosty ñ jeho p¯ipomenutÌ nelehkÈho ûivota
VolyÚsk˝ch »ech˘ v souvislosti s ûivotem LudvÌka
Svobody vyvolalo dokonce chvilkovÈ zdravotnÌ po-
tÌûe jednÈ z p¯Ìtomn˝ch posluchaËek a z·sah zdra-
votnÌk˘ v klubu ñ tak p˘sobivÈ byly vzpomÌnky
na nelehkÈ osudy jejÌch rodinn˝ch p¯ÌsluönÌk˘...).

Z obvykl˝ch klubov˝ch akcÌ se vymykalo takÈ
˙ter˝ 30. ¯Ìjna, na kterÈ si jako doplnÏk p˘vodnÏ
pl·novan˝ch spoleËensk˝ch her p¯ipravila Mgr. Ha-
na éaludov· praktickou uk·zku v˝roby pleten˝ch
v˝robk˘ z p¯ÌrodnÌ li·ny ñ pedigu. Pr·ce s nÌm si vy-
û·dala p¯Ìpravu (musÌ se m·Ëet, aby byl vl·Ën˝)
a ˙pravu prostoru klubu (sestÏhov·nÌ stol˘), ale st·-
lo to za to ñ za 3,5 hodiny dok·zaly i zaË·teËnice
za odbornÈho vedenÌ a rad zhotovit vlastnÌ koöÌËky
ñ o nelÌËenÈ radosti ˙spÏön˝ch Ñpleta¯ekì a o atmo-
sfÈ¯e v klubu se nejlÈpe p¯esvÏdËÌte zhlÈdnutÌm fo-
tografiÌ (www.vinohrady.brno.cz/senior-klub). VÏ-
¯Ìm, ûe si podobnou akci co nejd¯Ìve zopakujeme
a ûe se do pletenÌ pedigu a podobn˝ch akcÌ zapojÌ
i dalöÌ n·vötÏvnÌci klubu.

1. listopadu mezi n·s opÏt p¯iöla Mgr. Bedna¯Ì-
kov· s kolegynÌ a s doporuËenÌmi, jak p¯edch·zet
onemocnÏnÌm v zimnÌm obdobÌ a jak si poËÌnat
v pÈËi o r˘znÈ Ë·sti i org·ny tÏla (se zamÏ¯enÌm
na seniorsk˝ vÏk). V pr˘bÏhu svÈho povÌd·nÌ reago-
vala na ¯adu dotaz˘ z plÈna a sv˘j ûivotnÌ optimis-
mus a ˙smÏv p¯ed·vala vöem p¯Ìtomn˝m jako p¯Ì-
davek k informaËnÌm materi·l˘m ñ sv˝m projevem
panÌ magistra vrchovatÏ naplÚuje rËenÌ Ñ˙smÏv
a pohoda uzdravujÌì... �

ZajÌmav· byla i listopadov· pokraËov·nÌ cykl˘
Eliöky VackovÈ o kr·s·ch naöÌ vlasti (lesnÌ arboreta
v K¯tin·ch a ÿÌcmanicÌch, Moravsk˝ kras) a PhDr.
»ejky o prezidentech »eskoslovenska. Tento cyklus

se sice blÌûÌ ke svÈmu z·vÏru, ale na p¯ÌötÌ rok m·
pan starosta p¯ipraven nemÈnÏ zajÌmav˝ dalöÌ blok
p¯edn·öek ñ nechte se p¯ekvapit, sledujte program
a p¯ijÔte si ho po novÈm roce poslechnout. LudÏk
äubert poodhalil p¯Ìtomn˝m zajÌmavosti z historie
hrad˘ BuËovice, Buchlov a äpilberk a v pohodovÈm
duchu se odehr·lo i blahop¯·nÌ jubilant˘m, naro-
zen˝m v listopadu ñ p¯iöli mezi n·s s blahop¯·nÌm
letoönÌ prvÚ·Ëci...

A d·le jen struËnÏ ñ na adresu ⁄M» byl poötou
doruËen balÌËek br˝lÌ aû z Prahy ñ jejich odesilatel-
ka, kterÈ jsem podÏkoval, tak reagovala na fotogra-
fie a informace o st·le probÌhajÌcÌ sbÌrce na naöich
webov˝ch str·nk·ch ñ potÏöilo n·s to stejnÏ jako
skuteËnost, ûe br˝le se zaËÌnajÌ sbÌrat i v LÌöni (dÌky
naöÌ spolupr·ci se souborem LÌöÚ·ci).

St·le pokraËuje ÑnekoneËn˝ì kurz z·klad˘ PC
pro seniory na Zä MutÏnick· ñ m·te-li kdokoliv
z·jem rozöÌ¯it svÈ znalosti Ëi pot¯ebu jen se poradit
o ¯eöenÌ konkrÈtnÌho ÑproblÈmuì, p¯ijÔte kter˝koliv
p·tek (kromÏ ökolnÌch pr·zdnin) vûdy kolem 14.20
hod. ke vchodu do ökoly ñ r·di v·s mezi sebou p¯i-
vÌt·me.

StejnÏ tak pokraËuje pravidelnÈ pondÏlnÌ cvi-
ËenÌ Ing. Siklenky za st·le rostoucÌ ˙Ëasti ñ v pon-
dÏlÌ 12. listopadu cviËilo 37 p¯Ìtomn˝ch.

Byl jsem takÈ poû·d·n panÌ ätÏp·nkovou o p¯e-
d·nÌ jejÌho podÏkov·nÌ bezejmennÈmu n·lezci, kte-
r˝ jÌ p¯inesl a p¯edal penÏûenku i s ˙pln˝m obsa-
hem, kterou nÏkolik dnÌ p¯edtÌm (v polovinÏ ¯Ìjna)
na sÌdliöti ztratila ñ r·d se k podÏkov·nÌ na z·vÏr
svÈho povÌd·nÌ p¯ipojuji... �

P¯ÌötÏ Ëten·¯˘m p¯iblÌûÌm pr˘bÏh naöeho po-
slednÌho letoönÌho v˝letu do vinnÈho sklÌpku v Ne-
chorech spoleËnÏ se seniory z Chrlic. A protoûe se
v klubu v prosinci vÌc bavÌme, neû vzdÏl·v·me (viz
n·ö program), p¯ijÔte se mezi n·s podÌvat ñ zaËne to
hned v ˙ter˝ doc. Richter a ÑstrÈËek K¯Ûpalì... �

Ing. LudÏk HodboÔ

Informace o akcích Senior klubu

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, po-
hlavÌ 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 ob-
jektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötÏ) za ¯Ì-
zenÌ 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 �.

4. 12. ñ ⁄TER›
STR…»EK Kÿ”PAL Ëili TOé TO V¡M
BELO TAK, doc. Mgr. V. Richter

6. 12. ñ »TVRTEK
MIKUL¡äSK¡ Z¡BAVA (s tombolou)
Eva PlÌhalov· a t˝m spolupracovnÌk˘

11. 12. ñ ⁄TER›
POVÕD¡NÕ O V¡NOCÕCH, E. Vackov·

12. 12. ñ STÿEDA
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE
HUSITSK…
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

13. 12. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V PROSINCI
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

18. 12. ñ ⁄TER›
ZAJÕMAVOSTI O HRADECH
(Brtnice, Brunt·l, Cimburk), Dr. L. äubert

20. 12. ñ »TVRTEK
PÿEDV¡NO»NÕ POSEZENÕ
(u stromeËku, punËe a cukrovÌ)
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

SENIOR KLUB V PROSINCI

V r·mci projektu OP VK ÑP¯ÌrodnÌ a technickÈ
vÏdy jinakì, reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.16/01.0045, tento
projekt je spolufinancov·n Evropsk˝m soci·lnÌm
fondem a st·tnÌm rozpoËtem »eskÈ republiky, zah·-
jil na naöÌ ökole svoji Ëinnost krouûek ÑP¯ÌrodovÏda
hrouì.

31. ¯Ìjna 2012 se û·ci p¯ÌrodovÏdnÈho krouûku
podÌvali do jednÈ z nejv˝znamnÏjöÌch lesostepnÌch
lokalit, kterou je p¯ÌrodnÌ pam·tka Kavky. BÏhem
t¯ÌhodinovÈ exkurze stepÌ se dozvÏdÏli nÏco z histo-
rie ˙zemÌ Kavky a R˘ûenin lom, nahlÈdli do prob-
lematiky rekultivace v p¯ilehl˝ch lomech prostoru
H·dy.

Na proch·zce po v˝ukovÈ trase jsme vidÏli
mnoho zajÌmav˝ch rostlin. DozvÏdÏli jsme se, ûe
vÏtöina kr·snÏ rostl˝ch strom˘ na Kavk·ch pat¯Ì
ke chr·nÏnÈmu druhu dubu ñ dubu p˝¯itÈmu. I na
konci ¯Ìjna jeötÏ kvetl oman meËolist˝ nebo hvÏzd-
nice chlumnÌ. ProhlÈdli jsme si plody hlohu jedno-
semennÈho a slivonÏ trnky. ZajÌmav˝ byl i ˙kryt
mravkoleva. P¯Ìtomnost dalöÌch ûivoËich˘ n·m pro-
zradil jejich trus.

SouË·stÌ putov·nÌ a pozorov·nÌ, ale takÈ zpest-
¯enÌm naöÌ pÏknÈ proch·zky podzimnÌ p¯Ìrodou by-
ly pracovnÌ listy, kde si û·ci zÌskanÈ informace hned
zapisovali. Mgr. Dagmar V·gnerov·, koordin·torka krouûku

KAVKY – terénní program na ZŠ Mutěnická


