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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
jistÏ se shodneme na tom, ûe letoönÌ Vinohradsk· v˝stava vÌn se mimo¯·dnÏ vyda¯ila. P¯Ìmo
uk·zkovÈ poËasÌ, kterÈ vykouklo mezi rozbou¯en˝mi dny pr·vÏ ve chvÌli naöÌ slavnosti vÌna,
bylo poË·tkem ˙spÏönÈho pr˘bÏhu vinohradskÈ ochutn·vky. P¯iölo, jako kaûdoroËnÏ, mnoho
n·vötÏvnÌk˘ z Vinohrad i z jin˝ch mÌst Brna a Moravy. Mezi hosty ani letos nechybÏli mÌsto-
p¯edseda hornÌ komory parlamentu (sen·tu) ZdenÏk äkromach, poslankynÏ evropskÈho par-
lamentu Zuzana Brzobohat· Ëi poslanec parlamentu »R a b˝val˝ starosta Valtic Ji¯Ì Petr˘.
MoravskÈ bÌlÈ i ËervenÈ na Vinohrady p¯iölo ochutnat mnoho starost˘ jihomoravsk˝ch obcÌ
a p¯edevöÌm znalci vÌn i ti, kte¯Ì vÌno Ñpouzeì r·di pijÌ. Na letoönÌ vinohradskÈ p¯ehlÌdce se
seölo na 430 vzork˘ vÌn ze Ëty¯iceti jihomoravsk˝ch vina¯sk˝ch obcÌ. VÌtÏzem v kategorii nej-
lepöÌ kolekce vÌn se stal vina¯ z PernÈ pod P·lavou Stanislav Pe¯ina. PrvnÌ cenu za nejlepöÌ
starÈ bÌlÈ vÌno obdrûel Miroslav Polcr ze éaroöic za P·lavu (roËnÌk 2011), nejlepöÌ mladÈ
vÌno ñ RulandskÈ öedÈ ñ (roËnÌk 2012) dodal na vinohradskou v˝stavu JUDr. Karel Drmola
z Brna. Za öampiona rosÈ vÌn bylo oznaËeno degustaËnÌ komisÌ, vedenou nestorem morav-
sk˝ch vina¯˘ docentem Postbiegelem, Starovav¯ineckÈ rosÈ (roËnÌk 2012) Stanislava Pe¯iny
z PernÈ. Za nejlepöÌ starÈ bÌlÈ vÌno bylo uzn·no RulandskÈ modrÈ (roËnÌk 2011) z vina¯stvÌ
J+M äpÌöek z Brna. V kategorii mlad˝ch bÌl˝ch vÌn zvÌtÏzil Jaroslav Esterka z MutÏnic s Ca-
bernetem Sauvignon (roËnÌk 2012). Jak jiû povÏzeno, vinohradsk· v˝stava vÌn 2013 se vskut-
ku po vöech str·nk·ch vyda¯ila. Doölo na nÌ i k zajÌmavÈmu setk·nÌ, kterÈ ûivot Ëasto nep¯i-
n·öÌ. Obyvatelka Vinohrad a vedoucÌ vinohradskÈ jazykovÈ ökoly Old¯iöka PÌsa¯Ìkov· p¯ed
mnoha a mnoha lety, byù jen kr·tce (snad jen p˘l roku), uËila na obecnÈ ökole v RatÌökovicÌch.
PanÌ PÌsa¯Ìkov· navötÏvuje pravidelnÏ naöi v˝stavu vÌn a letos se rozhodla zjistit, zda se mezi
ratÌökovick˝mi ˙ËinkujÌcÌmi nenach·zejÌ jejÌ b˝valÌ û·ci. Neû se staËila po¯·dnÏ nadechnout
k ot·zce, byla pozn·na Ëlenkou ratÌökovickÈho folklornÌho souboru panÌ Evou Han·kovou.
Tu, coby dvan·ctiletou û·kyni, uËila panÌ PÌsa¯Ìkov· v RatÌökovicÌch ve ökolnÌm roce 1953/
54. PamÏù vskutku slonÌ, vûdyù od onÈ doby uplynulo nÏjak˝ch öedes·t let. Byl jsem p¯Ìtomen
tomu neuvÏ¯itelnÈmu setk·nÌ uËitelky a û·kynÏ, ze kterÈho byl patrn˝ jejich n·dhern˝ vztah.
B·jeËn· uËitelka Old¯iöka PÌsa¯Ìkov· se dok·zala hluboce zapsat do dÏtsk˝ch srdcÌ, aË v Ra-
tÌö- kovicÌch uËila pouhÈho p˘l roku. Eva Han·kov· i jejÌ spoluû·ci mÏli tehdy mladou sleËnu
uËitelku velmi r·di. Old¯iöka PÌsa¯Ìkovou, milou a moudrou panÌ, dob¯e zn·m a Ëasto se s nÌ
vÌd·m. RovnÏû zn·m i panÌ Evu Han·kovou, p¯esnÏji jejÌho syna, ¯editele ratÌökovickÈ z·-
kladnÌ ökoly, kter˝ mi p¯ed lety vydatnÏ pom·hal jako znalec mÌstnÌch ratÌökovick˝ch re·liÌ
p¯i pr·ci na mÈ rozs·hlÈ historickÈ publikaci o dÏjin·ch RatÌökovic. Nikdy bych mezi obÏma
ûenami nehledal jakÈkoliv souvislosti. Aû na letoönÌ VinohradskÈ v˝stavÏ vÌn mi p¯ÌbÏh

(pokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Svátek vína
Jak splaöenÌ konÏ p·dÌ
bl·zniv˝ Ëas kolem n·s,

ani jsme se nenad·li
a sv·tek vÌna je tu zas.

Porotc˘ p¯Ìsn· komise
jiû v˝rok se vynÈst chyst·,

pak v ¯ad·ch öùastn˝ch vÌtÏz˘
hned propuk· radost Ëist·

SlavnostnÌ r·na dÏlov·
potom oslavy zah·jÌ

a ze Slov·cka soubory
k tanci poslechu zahrajÌ.

VÌneËko uû proudem teËe,
n·lada se rychle zved·,

na ten Vinohradsk˝ sv·tek
nikdo dopustiti ned·.

ZdenÏk H. KuËera

Festival Mladé kapely
Vinohradský Woodstock

se po roce vrací
Rok uplynul jako voda a zvolna se n·m blÌûÌ

konec ökolnÌho roku, kter˝ p¯edznamen·v· dva
kr·snÈ mÏsÌce pr·zdnin, dva kr·snÈ mÏsÌce volna
od ökolnÌch povinnostÌ...

DÌky podpo¯e vinohradskÈho pana starosty
a ¯editele kulturnÌho centra se Vinohrady staly jiû
zn·mou hudebnÌ destinacÌ, kde se da¯Ì ûivÈ hud-
bÏ, kter· si zde uû zÌskala p¯ÌzeÚ mladöÌ, ale
i staröÌ generace posluchaË˘...

Pl·novan˝ open air megafestival Rockov·nÌ
pod H·dy ñ za ˙Ëasti skupin Progres 2, Charlie
The Bomber, Bronz a amatÈrskÈ hudebnÌ scÈny
poblÌû psÌho cviËiötÏ, kde pat¯Ì pomÏrnÏ velkÈ
˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Vinohrady, z ryze ekonomic-
k˝ch d˘vod˘ nevyöel, t¯ebaûe ze zaË·tku vypa-
daly vÏci velmi nadÏjnÏ..., ale o hudbu jejÌ milov-
nÌci rozhodnÏ nebudou ukr·ceni!

Jak uû se stalo na Vinohradech tradicÌ, pr·vÏ
na prahu lÈta se n·m po roce vracÌ i open air festi-
val MladÈ kapely / Vinohradsk˝ Woodstock.

KVIC Brno-Vinohrady a ⁄M» Brno-Vino-
hrady pod z·ötitou starosty PhDr. Ji¯Ìho »ejky
a ¯editele Ing. Libora ätursy v kooperaci s hudeb-
nÌm publicistou, dramaturgem a moder·torem
Petrem Gratiasem p¯ipravili letoönÌ roËnÌk dalöÌ
koncertnÌ prezentace mlad˝ch rockov˝ch skupin,
kterÈ se p¯edstavÌ v sobotu 22. Ëervna 2013 u bo-
rovÈho h·jku poblÌû Sherwoodu za are·lem Zä
Bzeneck·, tedy na obvyklÈm mÌstÏ.

Pozv·nÌ ke koncertnÌ prezentaci p¯ijala ¯ada
skupin r˘znÈho û·nrovÈho za¯azenÌ. Budou to te-
dy brnÏnötÌ HERD INSTINCT (hard rock, clas-
sic rock), LIDOPOP (new wave, reggae, punk,
pop, grunge), SILENT FORMS (grunge metal,
funk metal). Z B¯eclavi p¯ijede skupina NE-
CHCE SE N¡M (hard rock, pop rock), brnÏnötÌ
SAVILE ROW (revival rock The Who, Rolling
Stones, The Beatles), TATLO QUARTET (hard
rock). Ze slovenskÈ Bratislavy dorazÌ éALMAN
BROTHERS BAND (southern rock, boogie,
blues) a d·le brnÏnötÌ FRIED ACE (rhythm and
blues, soul, funk). Na z·vÏr vystoupÌ rovnÏû
brnÏnsk· kapela PROCITY (classic rock).

OzvuËenÌ akce, stavbu pÛdia a osvÏtlenÌ
scÈny bude mÌt stejnÏ jako loni Ñna klÌËì profe-
sion·lnÌ firma Mexin One, kter· uû nÏkolik let

(pokraËov·nÌ na stranÏ 2)

Na VinohradskÈ v˝stavÏ vÌn se po öedes·ti letech setkaly uËitelka Old¯iöka PÌsa¯Ìkov· a jejÌ
û·kynÏ Eva Han·kov· z RatÌökovic. Svou panÌ uËitelku Eva Han·kov· ihned poznala.
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Úspěchy tanečních
kroužků ZŠ Mutěnická

Na naöÌ ökole si mohou dÏti vybrat hned z nÏko-
lika û·nrovÏ r˘zn˝ch taneËnÌch krouûk˘ ñ orient·l-
nÌ, maûoretky, roztlesk·vaËky a taneËnÌ aerobic.
DÏvËata vystupujÌ bÏhem roku na kulturnÌch i spor-
tovnÌch akcÌch, pravidelnÏ navötÏvujÌ Senior klub,
spolupracujÌ s DomeËkem i Mä, ˙ËastnÌ se soutÏûÌ.

Maûoretky KIKI zÌskaly na Mezin·rodnÌm ta-
neËnÌm festivale v BrnÏ bronzov˝ poh·r, ze soutÏûe
v Kunöt·tÏ si p¯ivezly poh·r za 4. mÌsto.

V b¯eznu se poda¯ilo mal˝m roztlesk·vaËk·m
KIKINK¡M vytancovat skvÏlÈ 2. mÌsto v pÛdio-
v˝ch skladb·ch.

Velk˝ ˙spÏch slavÌ i Orientky, kterÈ majÌ zlato
jak z TaneËnÌho festivalu, tak i z krajskÈho kola sou-
tÏûe SvÏtlo orientu. Postoupily tÌm do celost·tnÌho
kola, kde budou v sobotu 1. Ëervna reprezentovat
nejen naöi ökolu, ale i celÈ Brno, protoûe byly jedi-
n˝m postupujÌcÌm brnÏnsk˝m t˝mem.

Hana Blaûkov·, vychovatelka äD

Dětský den
s Modrou pyramidou
1. 6. 2013 od 14 hod. do 18 hod.

Program pro dÏti: soutÏûe, sk·kacÌ hrad,
trampolÌna a spoustu dalöÌho.

Kde: spoleËensk˝ s·l nad Albertem,
P·lavskÈ n·m. 15, 628 00.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru ñ pron·jem t¯Ì pozemk˘;
ñ Pravidla v˝bÏru zhotovitel˘ ve¯ejn˝ch zak·zek

malÈho rozsahu;
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 6;
ñ odstoupenÌ od Smlouvy o dÌlo o prov·dÏnÌ celo-

roËnÌ ˙drûby ploch ve¯ejnÈ zelenÏ, park˘, dÏt-
sk˝ch h¯iöù a sportoviöù, chodnÌk˘, zpevnÏn˝ch
ploch a zast·vek MHD v mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vi-
nohrady;

ñ zpÏtvzetÌ v˝povÏdi n·jmu bytu;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu ve 3 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem mÌstnosti za ˙Ëelem z¯ÌzenÌ skladu

osobnÌch vÏcÌ;
ñ pro p¯emÌstÏnÌ kamerovÈho bodu navrûenou va-

riantu ñ Oprava bodu Bzeneck· 17;
ñ p¯edloûen˝ n·vrh novelizace TrûnÌho ¯·du mÏsta

Brna;
ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23 na

uskuteËnÏnÌ volejbalovÈho turnaje ÑZlat˝ Ven-
delÌnì;

ñ prominutÌ inflaËnÌho nav˝öenÌ n·jemnÈho za
I. ËtvrtletÌ 2013;

ñ pron·jem jÌdelny;
ñ dohodu o uûÌv·nÌ mobilnÌho telefonu;
ñ pouûitÌ znaku mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady

v souvislosti s p¯Ìpravou publikace ÑBrnÏnskÈ
podzemÌ ñ kniha t¯etÌì. Znak bude pouûit v kapi-
tole labyrint pod Zeln˝m trhem, kde bude zmÌnka
o vina¯sk˝ch tradicÌch v historii Brna a okolÌ.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ Mimo¯·dnÈmu zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ

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

hl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna, kterou se mÏnÌ
a doplÚuje obecnÏ z·vazn· vyhl·öka statut·r-

nÌho mÏsta Brna Ë. 28/2005, o stanovenÌ pod-
mÌnky provozov·nÌ taxisluûby na ˙zemÌ mÏsta
Brna;

ñ doplnit P¯Ìlohu Ë. 1 ObecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky
statut·rnÌho mÏsta Brna Ë. 5/2010, o z·kaz
poûÌv·nÌ alkoholu na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch,
za ˙Ëelem zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ
ve¯ejnÈho po¯·dku ve znÏnÌ pozdÏjöÌch vyhl·-
öek o prostranstvÌ, na kter˝ch je poûÌv·nÌ alko-
holu zak·z·no o parcely:
ñ p¯ed budovou radnice Velkopavlovick· 25,

p. Ë. 1652/9, 1652/112, 1652/80, 9368, 9376,
9377, k. ˙. éidenice;

ñ park Bzeneck· u DPS, p. Ë. 9139/1, 9139/2,
a 9139/3, k. ˙. éidenice;

ñ Novelu obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky statut·rnÌho
mÏsta Brna Ë. 12/2011 o regulaci ve¯ejnÈ pro-
dukce hudby v pohostinsk˝ch za¯ÌzenÌch a res-
tauraËnÌch zahr·dk·ch, za ˙Ëelem zabezpeËenÌ
mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku ve znÏ-
nÌ vyhl·öky Ë. 7/2012 ke schv·lenÌ beze zmÏn;

ñ zmÏnit obecnÏ z·vaznou vyhl·öku Ë. 21/2009
o pravidlech pro pohyb ps˘ na ve¯ejn˝ch pros-
transtvÌch, za ˙Ëelem zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·-
leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku, ve znÏnÌ vyhl·öek
Ë. 10/2011 a Ë. 6/2012.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s pomÌstnÌmi n·zvy na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Brno-

Vinohrady v k. ˙. éidenice;
ñ s vyd·nÌm ˙zemnÌho rozhodnutÌ o umÌstÏnÌ

stavby.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nepoûaduje:
ñ provedenÌ zmÏn v p¯Ìloze k OZV Ë. 21/2011

a podmÌnky pro spalov·nÌ such˝ch rostlinn˝ch
materi·l˘ pro mÏstskou Ë·st Brno-Vinohrady,
uvedenÈ v p¯Ìloze OZV Ë. 21/2011, z˘st·vajÌ
nad·le v platnosti.

Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje
Zastupitelstvu mÏsta Brna
ñ schv·lit p¯edloûen˝ n·vrh obecnÏ z·vaznÈ vy-

hl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna, kterou se mÏnÌ
a doplÚuje obecnÏ z·vazn· vyhl·öka statut·rnÌho
mÏsta Brna Ë. 28/2005, o stanovenÌ podmÌnky
provozov·nÌ taxisluûby na ˙zemÌ mÏsta Brna;

ñ Novelu obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky statut·rnÌho
mÏsta Brna Ë. 12/2011 o regulaci ve¯ejnÈ produk-
ce hudby v pohostinsk˝ch za¯ÌzenÌch a restau-
raËnÌch zahr·dk·ch, za ˙Ëelem zabezpeËenÌ mÌst-
nÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku ve znÏnÌ
vyhl·öky Ë. 7/2012 ke schv·lenÌ beze zmÏn;

ñ doplnit p¯Ìlohu Ë. 1 ObecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky
statut·rnÌho mÏsta Brna Ë. 5/2010, o z·kazu po-
ûÌv·nÌ alkoholu na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch,
za ˙Ëelem zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ej-
nÈho po¯·dku ve znÏnÌ pozdÏjöÌch vyhl·öek
o prostranstvÌ, na kter˝ch je poûÌv·nÌ alkoholu
zak·z·no o parcely:
ñ p¯ed budovou radnice Velkopavlovick· 25, p. Ë.

1652/9, 1652/112, 1652/80, 9368, 9376, 9377,
k. ˙. éidenice;

ñ park Bzeneck· u DPS, p. Ë. 9139/1, 9139/2
a 9139/3, k. ˙. éidenice.

R·d bych podÏkoval naöim Vinohradsk˝m do-
brovoln˝m hasiË˘m, kte¯Ì si to za svou Ëinnost vel-
mi zaslouûÌ. Kaûd˝ rok se na nÏ obracÌ i naöe MÌstnÌ
organizace Svazu tÏlesnÏ postiûen˝ch z Mikulov-
skÈ 9, s prosbou a û·dostÌ o provedenÌ jarnÌho ˙kli-
du v gar·ûov˝ch kryt˝ch st·nÌch na MikulovskÈ 9.

Jedn·me jiû nÏkolik let s jejich velitelem p. Mi-
chalem Louck˝m a ten n·m vûdy vyöel vst¯Ìc. Za
˙Ëasti staröÌch i mladöÌch û·k˘, odstranÌ v kryt˝ch
st·nÌch nafoukanÈ listÌ, zametou a odklidÌ vöechny
neËistoty a tÏch je za rok a po zimÏ hodnÏ, a n·sled-
nÏ tlakovou vodou umyjÌ asfaltovou podlahu. Je to
pro n·s jedin· moûnost, jak tento ˙klid zajistit,
jelikoû novÈ hasiËskÈ vozy se pod st¯echu kryt˝ch
st·nÌ nevejdou a bohuûel historick˝ hasicÌ v˘z, kte-

r˝ je ve vlastnictvÌ Dobrovoln˝ch hasiË˘ a kter˝ pro
svou menöÌ v˝öku tuto sluûbu mohl d¯Ìve poskyto-
vat, je nynÌ bez technickÈ prohlÌdky a tedy nepouûi-
teln .̋ Dobrovoln˝m hasiË˘m Vinohrad chybÌ po-
t¯ebnÈ finanËnÌ prost¯edky na jeho zprovoznÏnÌ.

V minulosti n·m takÈ provedli vÏtöÌ rozsah pra-
cÌ, jako vyËiötÏnÌ deöùov˝ch ûlab˘ a sbÏrn˝ch odto-
kov˝ch kan·l˘ ve vozovce. Dnes, v sobotu 27. 4.
2013 se ˙Ëastnili akce TechnickÈho muzea v ÿeËko-
vicÌch, kde p¯edv·dÏli Ëinnost p¯i z·sahu p¯i poû·ru.
PosÌl·m p·r fotografiÌ dokumentujÌcÌch jejich Ëin-
nost a reprezentujÌcÌch i naöi mÏstskou Ë·st Vino-
hrady.

Za STP Vinohrady-LÌöeÚ, kryt· st·nÌ,
Ing. Fabi·nek Miloslav

Festival Mladé kapely
(dokonËenÌ ze strany 1)

s n·mi spolupracuje k obecnÈ spokojenosti nejen
posluchaË˘, ale i samotn˝ch hudebnÌk˘.

Bude postar·no i o alkoholickÈ a nealkoho-
lickÈ obËerstvenÌ, stejnÏ tak jako o vaöe ûaludky.
Vstup je tradiËnÏ voln˝ a tedy ZDARMA!

ZaË·tek festivalu bude tentokr·t ve 12.45 ho-
din a ukonËen bude ve 21.00 hodin. Organiz·to¯i
festivalovÈho kl·nÌ by chtÏli touto cestou poû·-
dat obyvatele p¯ilehl˝ch dom˘ o toleranci a sho-
vÌvavost k hlasitÏjöÌmu hudebnÌmu pojetÌ, kterÈ
sebou rockov· hudba p¯in·öÌ. P¯edem jim touto
cestou dÏkujeme za jejich liber·lnÌ postoj, po-
chopenÌ a vst¯Ìcnost.

RovnÏû bychom chtÏli touto cestou poprosit
majitele pejsk˘, kte¯Ì si zde obvykle d·vajÌ dosta-
venÌËko, aby den p¯ed festivalem a i bÏhem pro-
dukce svoje mil·Ëky vyvenËili v blÌzkÈm leso-
parku Ak·tky, aby posluchaËi a div·ci, kte¯Ì si
spont·nnÏ budou chtÌt sednout nebo lehnout do
tr·vy, nemuseli ¯eöit hygienickÈ a estetickÈ z·le-
ûitosti... P¯edem dÏkujeme i V·m!

Pokud chcete oslavit p¯Ìchod lÈta hudbou,
proûÌt p¯Ìjemnou sobotu, vezmÏte svoje p¯·tele
a sp¯ÌznÏnÈ duöe a rozöi¯te ¯ady posluchaË˘, kte¯Ì
se nechajÌ un·öet na vln·ch barvit˝ch hudebnÌch
n·lad, rytm˘ a emocÌ. Starosti a problÈmy nechte
doma a p¯ijÔte se uvolnit. Hudba m· totiû ten
vz·cn˝ dar, ûe dok·ûe lidi spojovat, rozjasnit tv·-
¯e, povznÈst i duöi, stejnÏ tak smazat generaËnÌ
a soci·lnÌ rozdÌly, jazykovÈ bariÈry... a to nenÌ
v˘bec m·lo.

P¯ejme si tedy uû jenom jasnou oblohu, teplÈ
poËasÌ a vÌtan˝ lehk˝ vÏt¯Ìk ñ festival se bude ko-
nat za kaûdÈho poËasÌ. Tedy si sebou k dobrÈ n·-
ladÏ p¯ibalte pro jistotu pl·ötÏnky a deötnÌky, ale
vÏ¯Ìm, ûe vrtkavÈ poËasÌ, stejnÏ jako loni, n·m
bude p¯ÌznivÏ naklonÏno.

 Tedy p¯ijÔte... budete vÌt·ni! PG

Z 38. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady,
konané dne 24. dubna 2013

Poděkování Dobrovolným hasičům

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Vinohrady, konaného dne 29. dubna 2013
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Co o jídle nevíme
a když víme, nectíme.
JÌdlo nem· jenom nutriËnÌ, tedy v˝ûivovou hodno-

tu (pokud jÌ nÏkterÈ v˘bec m·), ale m· i funkci energe-
tickou. A energie nenÌ pouze kalorick·, ale i vit·lnÌ ñ
ûivotnÌ.

Pokud se po jÌdle cÌtÌme unaveni (dali bychom si
20 minut ölofÌka), sch·zÌ n·m ta druh· energie. Naopak
p¯ebytkem tÈ prvnÌ, ujÌd·me z tÈ druhÈ. A jeötÏ nÏËÌm.

Aby byl n·ö organizmus zdrav˝ a svÏûÌ, p¯itom my
mÏli dobrou n·ladu a radost ze ûivota, pot¯ebujeme si
uhlÌdat kromÏ minim·lnÌ stresovÈ z·tÏûe, dostatku po-
hybu, zdravÈho sp·nku, ûivotnÌho prost¯edÌ, solidnÌch
rodinn˝ch vztah˘, pitnÈho a odpoËinkovÈho reûimu,
hlavnÏ naöe stravovacÌ n·vyky.

V jÌdle je totiû vöechno, co pro zdrav˝ ûivot pot¯e-
bujeme. Ano, zdrav˝ ûivot. Nejsme naprogramov·ni
na nemoci, ale na zdravÌ. I genetick˝ p¯edpoklad je
pouze Ñp¯edpoklademì, ûe pokud budeme stejnÏ mys-
let, stejnÏ se chovat, jednat a konat, prostÏ ûÌt stejn˝m
zp˘sobem vËetnÏ stravov·nÌ, m·me statistick˝ p¯edpo-
klad, hraniËÌcÌ s jistotou, ûe budeme stejnÏ zdravÌ, nebo
nemocnÌ, jako naöi p¯edkovÈ. Ale oni takÈ ten genetic-
k˝ znak nÏkde, nÏkdy zÌskali. Adam a jeho potomci by-
li zdravÌ rovnÏû tak, jak jsou zdrav· zvÌ¯ata ûijÌcÌ volnÏ
v p¯ÌrodÏ.

ÑAù se tv· potrava stane i tv˝m lÈkemì k·ûe Hippo-
kratÈs jiû nÏjakÈ to stoletÌ. A co naöe potrava? LÈËÌ, nebo
nemocÌm vytv·¯Ì p¯ÌznivÈ prost¯edÌ, aû je p¯ivol·v·?

Co n·m v potravÏ tot·lnÏ sch·zÌ, je dostatek enzy-
m˘. NÏjakÈ to jablÌËko, ban·nek, rajË·tko nebo papriË-
ku snÌme, ale to je ûalostnÏ m·lo na tu pot¯ebu naöeho
organizmu.

Naöe tÏlo lze srovnat se stavbou. Kaûd· stavba, po-
t¯ebuje kromÏ stavebnÌho materi·lu i projektanta, sta-
vebnÌ ¯ÌzenÌ, dozor, ale hlavnÏ ¯emeslnÌky a stavebnÌ
dÏlnÌky (pomocnÌky).

Pro naöe tÏlo je stavebnÌm materi·lem potrava
a o jejÌ zpracov·nÌ a uloûenÌ do p¯ÌsluönÈho org·nu pe-
ËujÌ enzymy (jako ¯emeslnÌci na stavbÏ) a vitamÌny jsou
jejich pomocnÌci. Naöe tÏlo m· i vöechny sloûky Ñ¯ÌzenÌ
svÈ stavbyì.

Z˘staneme v tomto p¯ÌspÏvku jenom u enzym˘.
Naöe enzymov· banka, tedy z·soba enzym˘ na cel˝ ûi-
vot, urËuje nejenom stav organizmu, tedy jeho zdravÌ,
ale i vlastnÌ dÈlku ûivota, podle toho, jak s tÌmto ˙Ëtem
hospoda¯Ìme. Zda pouze Ëerp·me, nebo i doplÚujeme.

Kaûd˝ z n·s jiû vidÏl nÏkoho na sklonku ûivota.
Potrava byla p¯ijÌm·na, ale ËlovÏk ub˝val na hmotÏ,
ch¯adl a onemocnÏnÌ se kupila. »Ìm? Nebyly (jiû ¯e-
meslnÌci) ñ enzymy, kterÈ by potravu zpracovaly a ûivi-
ny buÚk·m dodaly.

Naöe slinivka ñ pankreas ñ enzymy produkuje, ale
tÌm n·ö ˙Ëet pouze Ëerp·. P˘vodnÏ jsme jejÌ produkty
vyuûÌvali pouze pro zdravou funkci vöech bunÏk, pro
metabolizmus ñ l·tkovou v˝mÏnu. ÿada ûivoËich˘
ve volnÈ p¯ÌrodÏ tak funguje po¯·d. NemajÌ totiû pot¯e-
bu produkovat vlastnÌ tr·vicÌ enzymy, protoûe je dost·-
vajÌ v potravÏ.

Jiû zaËÌn·me ch·pat, proË ûivoËichovÈ ve volnÈ
p¯ÌrodÏ jsou zdravÌ? ée neznajÌ stres? A co strach p¯ed
pred·tory a ËlovÏkem, co by lovcem a hubitelem? A co
strach o p¯eûitÌ, p¯i sh·nÏnÌ potravy za souËasnÈ kon-
kurence dalöÌch hledajÌcÌch p¯eûÌt?

Pokud je n·ö organizmus nucen velkou Ë·st enzy-
movÈ banky pouûÌvat na vlastnÌ tr·venÌ ñ vstupnÌ zpra-
cov·nÌ potravy, je ochuzeno metabolickÈ posl·nÌ
enzym˘ a buÚky str·dajÌ, ûivotaschopnost, imunita,
kles· a nemoc je na cestÏ.

Tr·vicÌ enzymy obsahuje ale kaûd· potrava, spolu
s vitamÌny, antioxidanty, miner·ly, stopov˝mi prvky
a ûivinami (bÌlkoviny, tuky, cukry). Va¯enÌm ale niËÌme,
valnou Ë·st vitamÌn˘ a antioxidant˘, zhoröujeme vst¯e-
batelnost miner·l˘ a stopov˝ch prvk˘ a enzymy zni-
ËÌme spolehlivÏ ˙plnÏ.

P¯ÌötÏ si ¯ekneme, jak na to, aby n·ö ûivot byl kva-
litnÏjöÌ, delöÌ a proûÌvali jsme ho ve zdravÌ a radosti
z nÏj. Ing. Milan Siklenka

Druh˝ dubnov˝ vÌkend se v brnÏnsk˝ch Ko-
houtovicÌch nesl ve znamenÌ basketbalu. MÌstnÌ
basketbalov˝ oddÌl ÑKohout˘ì uspo¯·dal pro nej-
menöÌ basketbalovÈ nadÏje z celÈho Brna a kraje
velmi poveden˝ a atmosfÈrou nabit˝ turnaj. Jenom
div·k˘ z ¯ad rodiË˘ a p¯Ìbuzenstva by mohl z·vidÏt
leckter˝ t˝m ÑdospÏl·k˘ì z nejvyööÌch ligov˝ch
soutÏûÌ.

Tohoto turnaje nejmladöÌch miniû·k˘ kategorie
U 11, se z˙Ëastnil i novÏ se rodÌcÌ t˝m naöich Ñma-
l·Ë˘ì z klubu SK Vinohrady. A Vinohrady se nemu-
sejÌ o svoji basketovou budoucnost ob·vat. Naöi
kluci, kte¯Ì trÈnujÌ teprve od ¯Ìjna tohoto ökolnÌho
roku ve dvou p¯Ìpravk·ch mile p¯ekvapili. Se zkuöe-
n˝mi kluby JBC Brno a PodolÌm se porvali, zvl·ötÏ
utk·nÌ s JBC Brno, bylo dlouho nerozhodnÈ a roz-
hodly chyby z nedostatku zkuöenostÌ. Dom·cÌ Ko-
houty doslova smetli z palubovky a v nedÏlnÌm

utk·nÌ o bronz dobr˝m v˝konem rozhodli o tom,
ûe bronzovÈ medaile z jejich prvnÌho turnaje se stÏ-
hujÌ do Vinohrad.

Na to, ûe kluci se teprve sehr·vajÌ a zÌsk·vajÌ
zkuöenosti na p¯ÌötÌ sezonu, kdy jiû budeme soutÏûit
v krajsk˝ch soutÏûÌch nejmladöÌch a mladöÌch û·k˘,
jedn· se o velice poda¯en˝ zaË·tek. Douf·me, ûe
svoji formu potvrdÌ i za Ëtrn·ct dnÌ na turnaji v Po-
dolÌ a takÈ, ûe se n·m poda¯Ì plnÏ vyzbrojit na bas-
ketovÈm kempu v MikulovÏ, kter˝ SK Vinohrady
po¯·d· prvnÌ t˝den letnÌch pr·zdnin.

TakÈ bych chtÏl podÏkovat vöem hr·Ë˘m, rodi-
Ë˘m za skvÏlÈ fandÏnÌ a p¯edsedovi klubu Tom·öi
Hlobilovi, kter˝ n·s vybavil dresy, kterÈ zÌskaly ob-
div vöech a bez jeho podpory by naöi Ñmal·Ëi s vel-
kou budoucnostÌì nevznikli.

Mgr. VÌtÏzslav Herosch
trenÈr ml·deûe SK Vinohrady

é·ci ImprovizaËnÌ dÌlny ZUä PhDr. ZbyÚka
Mrkose, Brno, DoölÌkova 48 zvou milovnÌky hudby
i v˝tvarnÈho umÏnÌ 13. Ëervna 2013 v 17.30 hodin
do KoncertnÌho s·lu na hudebnÏ-v˝tvarn˝ veËer,
kter˝ vzeöel ze vz·jemnÈ inspirace obou obor˘.
Origin·lnÌ v˝tvarnÈ ÑPartituryì neuöly pozornosti
zvÌdav˝ch û·k˘ ImprovizaËnÌ dÌlny, neboù p¯Ìmo

vybÌzely k hudebnÌmu ztv·rnÏnÌ a proto se je stu-
denti pokusili sv˝m tvo¯iv˝m zp˘sobem rozeznÌt.
Bez p¯Ìsn˝ch kritÈriÌ a s troökou humoru a nads·zky.
Za vöechny autory srdeËnÏ zve

MgA. Silvie Sommrov·,
vyuËujÌcÌ ImprovizaËnÌ dÌlny
ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose

Umění v ZUŠ nemusí být jen vážné

Bronzové Vinohrady

Hostem letoönÌ v˝stavy vÌn byl i mÌstop¯edseda se-
n·tu ZdenÏk äkromach.

Dobrou n·ladu na vinohradskÈ v˝stavÏ vÌn udrûo-
vala tÈû cimb·lov· muzika N·klo z RatÌökovic.

(dokonËenÌ ze strany 1)

panÌ PÌsa¯ÌkovÈ a Han·kovÈ, uËitelky a jejÌ û·kynÏ, opÏt p¯ipomenul jak pestrÈ a spletitÈ jsou
Ëi mohou b˝t cesty naöeho bytÌ. Jak pestrÈ a neosamocenÈ jsou a mohou b˝t lidskÈ ûivoty.

V·ûenÌ spoluobËanÈ, sousedÈ. Od podzimu loÚskÈho roku se vÏtöina z n·s tr·pila prapodiv-
n˝mi v˝kony firmy, kter· mÏla za ˙platu prov·dÏt letnÌ i zimnÌ ˙klid naöÌ obce. FirmÏ a jejÌm pra-
covnÌk˘m se nÏjak zvl·öù nevedlo plnit smluvenÈ ˙koly. LoÚskÈ podzimnÌ listÌ nestihli v termÌnu
shrabat. S napadan˝m snÏhem ñ s jeho odklÌzenÌm ñ to bylo jeötÏ mnohem horöÌ. Pokos jarnÌ tr·vy
byl opÏt hluboko za smluven˝mi termÌny (podobnÏ jako odstraÚov·nÌ snÏhu a posyp namrzl˝ch
chodnÌk˘). PozdnÌ n·stupy a neust·lÈ v˝zvy k Ëinnosti doprov·zela eufemicky povÏzeno znaËnÏ
nÌzk· kvalita odvedenÈ pr·ce, byla-li pr·ce odvedena. Firmu stÌhaly ze strany vinohradskÈ radni-
ce v˝tky, penalizace Ëi kr·cenÌ sjednan˝ch odmÏn. D·l to jiû neölo po dobrÈm ani po zlÈm zp˘sobu.
S mnoh˝mi z V·s jsem o onom ÑneötÏstÌì, kterÈ naöi obec dostihlo, hovo¯il. Shodli jsme se na ̄ eöe-
nÌ, jeû radnice nakonec uËinila ñ vypovÏdÏla onÈ nemohoucÌ firmÏ smlouvu. Od p¯elomu kvÏtna
a Ëervna by mÏly obec p¯echodnÏ (do ukonËenÌ v˝bÏrovÈho ̄ ÌzenÌ) spravovat a udrûovat dvÏ firmy.
Pak by p¯evzal ˙drûbu vinohradskÈ zelenÏ, chodnÌk˘ a dalöÌch ploch vÌtÏz v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ.
VÏ¯Ìm, ûe od zaË·tku Ëervna nastane ˙pln˝ obrat k lepöÌmu, ûe upravenÈ Vinohrady prohlÈdnou
a budou jeötÏ p¯ÌjemnÏjöÌm a ˙tulnÏjöÌm naöÌm domovem.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, blÌûÌ se pr·zdniny a s nimi vkroËÌ do naöÌ obce jiû t¯etÌ roËnÌk
VinohradskÈho Woodstocku. P¯edchozÌ dva roËnÌky byly utÏöenÈ a v˝bornÈ a p¯edstavily se na nÏm
mladÈ rockandrollovÈ, bluesovÈ a do dalöÌch smÏr˘ zahledÏnÈ p¯ev·ûnÏ mladÈ kapely. Vöak pod-
titul VinohradskÈho Woodstocku nese n·zev MladÈ kapely. Minim·lnÏ dvÏ z bigbÌtov˝ch formacÌ
(FRIED ACE a TATLO QUARTET) majÌ pevnÈ vinohradskÈ ko¯eny. P¯edloni i v loÚskÈm roce si
vöechny kapely vedly znamenitÏ (v bigbÌtu se ¯Ìk·, ûe fenomen·lnÏ) a p¯iölo si je v pÏknÈm p¯ed-
pr·zdninovÈm Ëase poslechnout znaËnÈ mnoûstvÌ lidÌ, p¯edevöÌm z Vinohrad, ale i z celÈho Brna.
VÏ¯Ìm, ûe letos to bude s poËasÌm i s n·vötÏvnostÌ (vstup pochopitelnÏ zdarma) t¯etÌho roËnÌku
VinohradskÈho Woodstocku podobnÈ. O ˙spÏönÈm pr˘bÏhu nepochybuji a vöechny vyznavaËe
blues rocku, blues, jazz rocku, rock and rollu, soulu... zkr·tka bigbÌtu, zvu na louku za b˝valou
Z·kladnÌ ökolou Bzeneck·, kde se ona mimo¯·dn· hudebnÌ seölost zaËne v sobotu 22. Ëervna
od 12.45 hodin. Letos se do toho za Bzeneckou bude Ñ¯ezatì jiû pot¯etÌ. Tak se p¯ijÔte podÌvat
a hlavnÏ si poslechnout neot¯elou a spont·nnÌ muziku.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, p¯eji v·m p¯ÌjemnÈ naplnÏnÌ oËek·van˝ch pr·zdninov˝ch
dn˘. Ji¯Ì »ejka, starosta

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
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O názvu uličky mohou hlasovat
všichni Brňané. Osobně

N·vrh pojmenovat nÏkterÈ z ve¯ejn˝ch mÌst
po b˝valÈm ËeskÈm prezidentovi V·clavu Havlo-
vi a jiû uzav¯en· anketa na toto tÈma vyvolaly
intenzivnÌ ve¯ejnou diskusi. Na podnÏty, kterÈ
z nÌ vzeöly, reaguje vedenÌ mÏsta Brna a mÏstskÈ
Ë·sti Brno-st¯ed n·vrhem novÈho hlasov·nÌ.

Nov· anketa je zamÏ¯ena pouze na dosud nepo-
jmenovanou komunikaci mezi katedr·lou sv. Petra
a Pavla a Divadlem Husa na prov·zku (parc. Ë. 311,
k. ˙. MÏsto Brno). K p˘vodnÌmu spoleËnÈmu n·vr-
hu TJ Sokol Brno I a zmÌnÏnÈho divadla nazvat ji
uliËkou V·clava Havla jsou nynÌ p¯ipojeny dalöÌ va-
rianty, a to ulice Karla AndrÈho nebo Jana Cal·bka.

ZmÏnily se i podmÌnky hlasov·nÌ. P˘vodnÏ by-
lo moûnÈ hlasovat na internetu, nynÌ budou moci
obËanÈ staröÌ 15 let vyj·d¯it sv˘j n·zor pouze osob-
nÏ prost¯ednictvÌm origin·lnÌch hlasovacÌch lÌstk˘
s p¯ipojen˝m Ëestn˝m prohl·öenÌm o mÌstÏ trvalÈho
bydliötÏ v BrnÏ. Odevzdat je bude moûnÈ na dvou
mÌstech ñ v Urban centru a na ⁄¯adÏ mÏstskÈ Ë·sti
Brno-st¯ed. Anketa bude probÌhat od 3. Ëervna
do 31. srpna. JejÌ v˝sledek poslouûÌ jako podklad
pro rozhodov·nÌ samospr·vn˝ch org·n˘.

AnketnÌ lÌstek obdrûÌ z·jemci p¯Ìmo v mÌstech
hlasov·nÌ. Vybrat si budou moci z uveden˝ch t¯Ì
jmen, k dispozici bude takÈ varianta ve¯ejnÈ pros-
transtvÌ mezi katedr·lou na PetrovÏ a divadlem ne-
pojmenov·vat.

HlasovacÌ mÌsta
ï Urban centrum (MeËov· 5, Star· radnice)

OtevÌracÌ doba: pondÏlÌñp·tek 10ñ12 hodin, 13ñ
18 hodin.

ï ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-st¯ed (pracoviötÏ Czech
Point, Dominik·nsk· 2)
OtevÌracÌ doba: pondÏlÌ a st¯eda 8ñ12 hodin,
12.30ñ17 hodin, ˙ter˝ a Ëtvrtek 6.30ñ12 hodin,
12.30ñ14 hodin, p·tek 6.30ñ12 hodin.

NavrûenÈ osobnosti
V·clav Havel (1936ñ2011) byl Ëesk˝ dramatik, ese-
jista, kritik komunistickÈho reûimu, jeden z prvnÌch
mluvËÌch Charty 77 a politik. Byl poslednÌm prezi-
dentem »eskoslovenska a prvnÌm prezidentem »es-
kÈ republiky.

Christian Karel AndrÈ (1763ñ1831) byl p¯ednÌ
osobnostÌ moravskÈho duchovnÌho ûivota, p¯Ìrodo-
vÏdec, pedagog a sekret·¯ Hospod·¯skÈ spoleËnosti
v BrnÏ. Je jednÌm ze zakladatel˘ MoravskÈho zem-
skÈho muzea.

Jan Cal·bek (1903ñ1992) byl profesorem fyziolo-
gie rostlin. Byl jednÌm z pr˘kopnÌk˘ a populariz·-
tor˘ vÏdeckÈ kinematografie, zakladatel Laborato¯e
vÏdeckÈho filmu »SAV a Ëestn˝ p¯edseda »s. spo-
leËnosti pro vÏdeckou kinematografii p¯i »SAV.

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-st¯ed
P¯ÌmÏstskÈ i pobytovÈ t·bory, kterÈ pro v·s p¯i-

pravilo Luû·neckÈ pracoviötÏ Louka, se rychle plnÌ.
ÑVÏtöina je jiû beznadÏjnÏ zaplnÏn· a st·le se hl·sÌ
novÌ z·jemci,ì ¯Ìk· jedna z hlavnÌch vedoucÌch
Kate¯ina KoneËn·. Vyuûijte poslednÌ voln· mÌsta
a p¯ihlaste svÈ dÏti.

V prvnÌm t˝dnu pr·zdnin mohou dÏti rozh˝bat
svÈ tÏlo na TaneËnÌm t·bo¯e, kter˝ je zamÏ¯en na
v˝uku taneËnÌch styl˘ street dance, disco, hip-hop.
Je vhodn ,̋ jak pro zaË·teËnÌky, tak pro pokroËilÈ
taneËnÌky. T·bor se kon· v termÌnu od 29. 6. do 6. 7.
2013.

Pro ty, co si r·di vyzkouöejÌ zajÌmavÈ v˝tvarnÈ
techniky, vytvo¯Ì origin·lnÌ v˝robky a zahrajÌ atrak-
tivnÌ hry, je p¯ichyst·n p¯ÌmÏstsk˝ t·bor Barevn˝
t˝den od 8. 7. do 12. 7. 2013.

Zcela novÏ jsme za¯adili p¯ÌmÏstsk˝ t·bor ÑMa-
gic movementì s v˝ukou angliËtiny. Pro dÏti je p¯i-
pravena spousta pohybov˝ch her v angliËtinÏ a Ëeö-
tinÏ pod vedenÌm odborn˝ch uËitel˘. DÏti se setkajÌ
s hudebnÌ a rytmickou improvizacÌ, Ëek· je i ruko-
dÏlnÈ tvo¯enÌ a v˝lety do p¯Ìrody. T·bor se kon·
v termÌnu od 29. 7. do 2. 8. 2013.

NezapomÌn·me ani na ty nejmenöÌ. BÏhem
pr·zdnin budou otev¯enÈ Ëty¯i t˝dny miniökolky
Maceöka.

Na den dÏtÌ 1. Ëervna jsme spoleËnÏ s 43. Pio-
n˝rskou skupinou Vinohrady v lesoparku Ak·tky
v dobÏ od 14 do 17 hodin p¯ipravili poh·dkov˝ les
ÑKouzelnÈ Vinohradyì, na kter˝ zveme vöechny
dÏti a rodiËe.

DalöÌ informace a kontakty na hlavnÌ vedou-
cÌ najdete na webov˝ch str·nk·ch www.louka.
luzanky.cz, kde je takÈ k nahlÈdnutÌ fotogalerie
z uskuteËnÏn˝ch akcÌ.

Lucie H·jkov·
Luû·nky ñ st¯edisko volnÈho Ëasu, pracoviötÏ Louka

Pojmenov·nÌ brnÏnsk˝ch ulic se ¯ÌdÌ platn˝mi
z·konn˝mi p¯edpisy [z·kon Ë. 128/2000 Sb.,
o obcÌch (obecnÌ z¯ÌzenÌ), ze dne 12. dubna 2000,
vyhl·öka Ministerstva vnitra Ë. 326/2000 Sb. ze
dne 11. z·¯Ì 2000, Z·sady tvorby uliËnÌho n·zvo-
slovÌ a oznaËov·nÌ ulic, ve¯ejn˝ch prostranstvÌ
a ËÌslov·nÌ budov ve mÏstÏ BrnÏ, schv·lenÈ Za-
stupitelstvem mÏsta Brna 17. dubna 2001 s plat-
nostÌ od 1. kvÏtna 2001]. N·vrhy od ve¯ejnosti,
institucÌ a organizacÌ odbornÏ zpracov·v· Pra-
covnÌ skupina pro n·zvoslovÌ mÏsta Brna (po-
radnÌ org·n Rady mÏsta Brna), ta je po projedn·-
nÌ se zastupitelstvy p¯Ìsluön˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ
doporuËÌ Odboru vnit¯nÌch vÏcÌ Magistr·tu mÏs-
ta Brna p¯edloûit RadÏ mÏsta Brna a potÈ Zastu-
pitelstvu mÏsta Brna ke koneËnÈmu schv·lenÌ.
Za poslednÌch deset let vzniklo v centru Brna nÏ-
kolik nov˝ch ulic: Pod »ervenou sk·lou (2003,
ät˝¯ice), Lond˝nskÈ n·mÏstÌ (2005, ät˝¯ice),
Holandsk· (2005, ät˝¯ice), Jaroslava Foglara
(2006, ät˝¯ice) Ëi Zderadova (2007, Trnit·).

Prázdniny se blíží

SAKO Brno, a.s.
Vás zve v neděli

9. 6. 2013
na

areál SAKO Brno, a.s.  •  Brno-Líšeň  •  Jedovnická 2

Přijďte se podívat na moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu.
Ukážeme Vám dotřiďovací linku na tříděný odpad.

Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu. 
Pobavíte se o odpadu a s odpadem.

PROHLÍDKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ NA ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU 
POUZE NA REZERVACI na tel.: 548 138 214, email: dod@sako.cz, 
rezervační formulář na www.sako.cz/rezervace.

Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. 
Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený.

DOPROVODNÝ PROGRAM BEZ REZERVACE 
Bubnování s odpadem a na odpad – vystoupení konzervatoristů Brno 
Ukázka vozové techniky – popelářská auta, nakladače, kontejnery 
Soutěže a hry pro děti 
Velká cena SAKA – od 13 hodin představení zručnosti práce popelářů a řidičů 
Tvořivé dílničky pro děti i dospělé 
Výstava ART prvků z odpadu

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SAKO.CZ 
Spojení MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č. 8, autobusů č. 55, 75. 
Omezený prostor pro parkování vozidel návštěvníků. Změna programu vyhrazena.

HRAJEME SI S ODPADEM I NA ODPAD
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Autocentrum K.E.I. radí...
Na co si d·t pozor p¯i n·kupu ojetÈho vozu?

1. »Ìm zaËÌt koupi ojetÈho vozu?
Nechte si p¯edloûit veökerÈ doklady k vozidlu a porovnejte je

se skuteËnostÌ. P¯ekontrolujte tzv. identifik·tory ñ zejmÈna VIN
kÛd, ËÌslov·nÌ skla. U automobil˘ vyroben˝ch do z·¯Ì 2001 ovÏ¯-
te takÈ ËÌslo motoru (u mladöÌch vozidel uû se ËÌslo motoru ne-
uv·dÌ). SouË·stÌ kontroly by mÏla b˝t i technick· kontrola a mÏ-
¯enÌ emisÌ.

2. Jak se nest·t obÏtÌ podvodu?
Na ojetÈ vozy se mohou vztahovat pr·va t¯etÌch osob ñ mohou

b˝t nap .̄ p¯edmÏtem z·stavy anebo po¯Ìzen· na leasing. Abyste
se nestali obÏtÌ podvodu, je vhodnÈ zjistit, zda na v˘z nejsou
û·dn· pr·va cizÌch osob v·z·na. V prodejn·ch äKODA Plus v·s
na v˘z zatÌûen˝ pr·vy upozornÌ.

3. Jak nekoupit kraden˝ v˘z?
Bez odbornÌk˘ a specializovan˝ch agentur se p¯i koupi vozu

p¯es inzer·t nikdy zcela nevyvarujete tohoto rizika. Vûdy se vöak
vyplatÌ zjistit p˘vod automobilu. Pokud je v˘z individu·lnÏ dove-
zen˝ z ciziny, zvyöuje se pravdÏpodobnost toho, ûe jde o oprave-
nÈ nabouranÈ vozidlo. VyööÌ je i riziko koupÏ kradenÈho vozu.

4. Jak zjistit historii vozu?
Kontrolou servisnÌ knÌûky. Ta je vûdy dokladem o tom, v ja-

kÈm je vozidlo stavu a jak o nÏj p¯edchozÌ majitel peËoval. Pokud
v·m nebude p¯edloûena, je to sign·l, ûe nÏco nenÌ v po¯·dku. V˘z
nap¯Ìklad nebyl pravidelnÏ servisov·n, nebo byl bouran .̋

5. Jak poznat, ûe v˘z byl bouran˝?
PlatÌ, ûe û·dn· z·vaûnÏjöÌ nehoda nelze na automobilu zcela

opravit. Vûdy po nÌ z˘stanou stopy. Jednou z metod je mÏ¯enÌ
hloubky laku speci·lnÌm diagnostick˝m p¯Ìstrojem. Tuto sluûbu
v·m udÏlajÌ v autobazarech. P¯i laickÈm zkoum·nÌ vozu se sledujÌ
sp·ry mezi jednotliv˝mi komponenty na karosÈrii. MnohÈ pro-
zradÌ i odstÌny laku.

Jak zkontrolovat v˘z p¯ed koupÌ a jak uzav¯Ìt kupnÌ smlouvu?
PoradÌme v·m v dalöÌm vyd·nÌ.

DÏtskÈ t·bory ñ sportovnÌ, jazykovÈ, taneËnÌ, v˝tvarnÈ, s flÈtnou, pro teenagery.
Minit·bory pro rodiËe s dÏtmi 1ñ9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.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!

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

Minigolf otevřen
Jedovnická 10, Brno-Líšeň

www.sssebrno.cz

Jazyková škola
Pálavské náměstí 1, Brno-Vinohrady

nabídka pro školní rok 2013/14 –
odpolední a večerní kurzy angličtiny,

němčiny, italštiny a španělštiny
� Výuka začíná od 9. září – 1× týdně –

celkem 36 vyučovacích dvojhodin.

� Informace: na tel. 545 211 842 – mimo prázdnin,
606 824 280 – po celou dobu – paní Pisaříková, vedoucí JŠ

� Přihlášky nových a stávajících pokračujících zájemců
přijímáme ve dnech 27. 8. a 28. 8. od 16.00 do18.00 hod.
v učebně Jazykové školy, Pálavské náměstí 1, nebo v průběhu
prázdnin na e-mail adrese kvic@vinohrady.brno.cz
do 20. 8. 2013.

� Výběr kurzovného všech frekventantů (nových
i pokračujících) bude probíhat v učebně Jazykové školy
ve dnech 3. 9. a 4. 9. 2013 od 16.00 do 18.00 hodin.

� Kurzovné se hradí hotově, nebo bankovním převodem
před zahájením výuky.

� Přesné termíny výuky budou sděleny
při úhradě kurzovného.

angličtina začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí,
značně pokročilí, konverzace, obchodní ,
příprava na FCE

němčina začátečníci, konverzace, pokročilí

italština začátečníci a pokročilí

španělština pokročilí
Kurzy budou zřízeny podle typů – skupiny od 6 do 12 frekventantů.

Ceník – celoroční předplatné
dospělí ............................................................. 3000,– Kč
konverzace – angličtina, němčina ................... 3300,– Kč
angličtina – příprava na FCE a obchodní ........ 3300,– Kč
studenti do 19 let ............................................. 2700,– Kč
V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Vyučo-
vací hodina trvá 45 minut, dvojhodina 90 minut. Kurzovné se platí
hotově před zahájením kurzu a je nevratné. Zameškané hodiny vlastní
vinou se nenahrazují, kurzovné se nevrací.
Přihlášky ke stažení na www.kvicvinohradybrno.cz.

� KoupÌm byt za hotovÈ i zadluûen .̋ NE RK. Tel.: 720 511 215.

� Vym. OB 1+0, II. p. za stejn˝ nebo 1+1, p¯Ìz.,ev. II. p., v˝tah. Tel. 777 621 129.

� KoupÌm byt 1+kk na Vinohradech. Tel. 773 665 550.

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

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

� Hled·me zelenÈho papouöka se ûlutou hlavou. Tel. 776 296 949.

KoupÌme od majitele byt 3+1, vÏtöÌ typ, jen Vinohrady, s v˝hledem.
Tel. 733 149 254, 608 903 308, staËÌ poslat sms.

Plně enzymatická syrová – živá strava
Na Vinohradech připravujeme další kurz přípravy stravy „nevařením“.

Termíny budou upřesněny, dle převažující většiny zájemců.
Přihlásit se lze na e-mail: milan.siklenka@centrum.cz,

mob.: 608 870 218. Kurzovné je 250 Kč.

VAŘENÍ OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST
Školní kuchyně při SVP HELP ME, Bořetická 2,
Brno , nabízí obědy pro veřejnost.

Kvalitní jídlo za rozumnou cenu 50 Kč včetně sobot a nedělí.

Bližší informace na tel. 544 216 178
nebo osobně na uvedené adrese.

E-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz
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T e  sedím v kuchyni u stydnou-

cí ranní kávy a ekám na poli-

cii. Pr b h to má standardní, 

ekám a po ítám, na co si po-

bertové v našem sklep  p išli. Dvo-

je lyže, dv  kola, vysava , n kolik 

pár  sportovní obuvi, na to další si 

budu muset vzpomenout. Nejvíc m  

štve t ch p t litr  desetileté slivovice 

od mých p átel z Valašska… ekám 

a p emýšlím, co s tím.

Druhý, kterému jsem dnes volala, 

byl m j pojiš ovák, možná jsem ho 

vzbudila – ekl volej policii, po hodin  

mi volal se sd lením: máš sice všech-

ny pojistky, na které si vzpomeneš, ale 

tohle se jich netýká, nejedná se o vy-

kradení bytu. Další „dobrá zpráva“, 

dám si na uklidn nou slivovici, a  m  

to tak nebere. Vlastn  nedám, už žád-

nou nemám. Volám SOS své kamarád-

ce Jarce: „P ines lahev, pot ebuji oka-

mžit  panáka, vykradli nám sklepy!“

P ichází a s úsm vem mi podává 

lahev slivovice. Na otázku „Jak je?“ 

spouštím p íval nadávek. Nalévám pa-

náky a Jaruš opatrn  nadhazuje: 

„Pro  si nenecháte ud lat zabezpe-

ení? U nás v baráku se po ád n co 

ztrácelo, v n  byly rozbité schránky, 

dve e, po márané zdi, výtah nejezdil. 

Sousedé nezamykali vstupní dve e, 

takže se tam po ád coural n kdo cizí. 

Tak jsme si nechali nainstalovat sys-

tém Bezpe ný d m a máme klid. Kdy-

bychom to nem li, nemohla jsem si le-

tos do sklepa dát ten velký mrazák.“ 

Tak to m  zajímá. Ani nevím, že to jde 

a kde se to shání. 

Do toho p ijíždí policista, sepisujeme 

škody. Je to k ni emu, asem mi p ijde 

oznámení, že v c se odkládá, byl to ne-

známý pachatel a podobn . A pojiš ov-

na mi to stejn  nezaplatí. Kamarádka 

Jaruš na mne soucitn  hledí. Vyslechne 

spoustu nepublikovatelných slov a po-

kra uje v zapo até p ednášce na téma 

jak bojovat s kriminalitou.

„V Brn  je fi rma Beta Control, kte-

rá d lá kvalitní a bezpe né výtahy 

na vysp lé technické úrovni, a navíc 

chyt e a levn  zabezpe í v domech 

úpln  vše. Nainstaluje bezdrátov  ka-

mery a idla a ty ohlídají byty, výta-

hy, sklepy i t eba to, že u soused  ho í 

nebo n kde uniká plyn. A to všechno 

rychle a bez nepo ádku.

U nás v baráku jsme si nechali ud -

lat rekonstrukci výtahu, který poma-

lu dosluhoval a o jeho bezpe nosti už 

nemohla být ani e , a práv  sklep . 

Sklepy jsou jako nové – místo d ev -

ných šprušlí tam dali ocelové p í ky 

a te  se tam už nikdo nedostane,“ za-

valila mne Jaruš informacemi, až se 

mi za ala motat hlava, jako bych vy-

pila celou lahev slivovice.

Zírám na ni a p emýšlím nahlas. „A to 

fakt nemáš strach, že se tam n kdo ne-

dostane a aspo  ti nevybere dobroty 

z mrazáku? Zlod ji jsou stále vynaléza-

v jší a dnes je nep ekvapí ani žádná do-

konalá elektronika. A jak p ijdeš na to, 

že se ti tam n kdo dobývá?“ Jaruš to ale 

nevyvádí z míry, protože ví, že se do je-

jího sklepa nikdo nemá šanci dostat. Po-

kud by se n co d lo, okamžit  se to do-

zví, protože jí p ijde zpráva na mobil. 

Dopíjíme lahev a já vím, co zítra 

ud lám. Ješt  mám jít na policii, ale 

k emu? Abych podepsala protokol? 

P jdu, jsem ob an, nejsem zlod j. Ale, 

slušn  e eno, štve m  to! 

Zašla jsem do Beta Control v Bys-

trci a tam mi trp liv  vysv tlili, co je 

ideou Bezpe ného domu. 

„Nejú inn jším zp sobem je ešit 

bezpe nost v dom  i jeho okolí kom-

plexn  a systémov ,“ íká Ing. Rado-

van P ikryl. Bezpe ný d m je vlastn  

soubor bezdrátových technologií, kte-

ré jsme vytvo ili v našem výzkumném 

a vývojovém odd lení a lze je využít 

k ochran  života, majetku i k pomo-

ci v naléhavých životních situacích – 

t eba p i uvíznutí ve výtahu i náhlé 

zdravotní nevolnosti.

Nemusíme však hned myslet na nej-

horší. Bezpe ný d m se dá využít i ji-

nak. S jeho pomocí lze ode ítat data 

z digitálních m ících p ístroj  (nap . 

voda, teplo), což umožní získat tyto 

informace bez vstupu neznámé oso-

by do bytu. M žete sledovat technic-

ký stav výtahu a evidovat provedené 

revize a opravy. Pokud máte v dom  

problém s nadm rným využíváním vý-

tahu (nezbedné d ti je asto využívají 

k ukrácení dlouhé chvíle), anebo máte 

pocit nespravedlnosti p i rozú tování 

náklad  – Bezpe ný d m dokáže sbírat 

a vyhodnocovat informace o uskute -

n ných jízdách. Po dom  se vám as-

to pohybují cizí osoby a sousedé neza-

mykají dve e? I zde lze navolit systém 

oprávn ných vstup  a evidence. O tom, 

jak budete BD využívat, rozhodnete jen 

vy. Jednotlivé funkce lze celkem jedno-

duše p idávat i odebírat podle vašich 

požadavk .

Zasnila jsem se a p edstavuji si, jak 

by asi mohl vypadat náš d m v budouc-

nosti: Po náro ném dni v práci p ijdu 

ke vchodovým dve ím domu, p iložím 

elektronický klí , dve e se otevírají 

a zárove  p ijíždí výtah, který již p es-

n  ví, kde jsem doma, chodby jsou is-

té a bezpe né. Vstupuji do dve í našeho 

bytu a vítá m  nejen usm vavý partner, 

ale i m j byt – nevykradený, nevytope-

ný, nevyho elý a bezpe ný.

Science-fi ction? Zdá se, že ne.

Beru materiály, které mi tam dali 

a okamžit  jdu za Pepou Dvo ákem, 

p edsedou našeho baráku, aby svolal co

nejd ív sch zi. V Beta Control mi na-

bídli, že se jí zú astní a vysv tlí všem 

nájemník m, o co jde. Chci si nechat za-

bezpe it sklep a hlavn  byt. Dovolená se 

blíží a já ji chci strávit bez starostí. 

obchod@betacontrol.cz

Vybrali nám sklepy, asi se vám to už někdy stalo.
Ráno mě probudil sousedův syn, aby mi sdělil tuto nepříjemnou novinu.

Zvonek máme hlasitý, rozhodně moc hlasitý na zvonění v sedm hodin ráno…
TEXT: Dana Meissnerová

FEJETON

AUTORKA

Vlastní podnikatelská 
činnost 

Veletrhy Brno, a. s. 
Tisková agentura 

Slovenské republiky
Redakční činnost
Public relations

Čekání na policii

_betacontrol_fejeton_188x265_gray.indd   1 16.05.13   11:07
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Orientační časový
harmonogram E-aukce
3. 6. 2013 Termín zahájení sběru dat v prostorách jazykové školy, 
Pálavské náměstí, 628 00 Brno
6. 6. 2013  Proběhne veřejná prezentace pro všechny zájemce 
v prostorách jazykové školy.
31. 7. 2013 Ukončení sběru dat
14. 8. od 14. hod. Proběhne 1. E-aukce pro občany městské části 
Brno – Vinohrady v prostorách městského úřadu

Organizátor pak postupně předá podepsané smlouvy vítěznému dodavateli, 
který na základě zplnomocnění občanů (součást smlouvy  s vítězným 
dodavatelem) zajistí výpověď  u stávajícího dodavatele. Distribuci smluv 
zajišťuje organizátor aukce ve spolupráci s vítězným dodavatelem. 
Vítězný dodavatel poté zahajuje dodávku elektřiny/zemního plynu.

Bude Vás zajímat
• Cena silové elektřiny a zemního plynu je � xovaná na dobu 
 2 let a je neměnná. 
• E-aukce se mohou rovněž zúčastnit  občané z okolních obcí, 
 a rovněž podnikatelé, spolky, občanská sdružení.

• 

• 

•
•
•
•
•
•
•

Co je to E-aukce
•  Elektronická forma výběrové řízení, které probíhá on-line  v reálném 
 čase ve speciálním softwaru provozovatele.

• Dodavatelé (většinou 6-10 společností) on-line podávají svoje 
 nabídky, vidí aktuálně nejnižší konkurenční cenu E-aukce 
 a snižováním své ceny se snaží zakázku získat pro svoji 6 rmu

• V současné době jde o nejefektivnější způsob, jak přinutit dodavatele 
 energií své ceny snížit na nejnižší možnou úroveň

Více informací naleznete na www.setrime-lidem.cz

Výhody elektronických aukcí
Výrazné snížení jednotkových cen silové elektřiny a zemního plynu.  
E-aukce je realizována pro velký počet domácností, tím dosáhneme 
větší atraktivity pro dodavatele a tím výrazné úspory pro každého
E-aukce je nezávislá transparentní soutěž, není preferován žádný 
dodavatel, vítězí nejlepší cenová nabídka ( kvalita dodávek 
samozřejmě zůstává stejná ) 
Průměrná úspora je více než 20%, často i více než 30% z celkového 
objemu silové elektřiny a plynu 
Získáte aktuálně nejlepší cenu na trhu 
Fixace cen na dané období, 9 xaci garantují všichni dodavatelé 
ještě před vstupem do E-aukce (24 měsíců) 
Služba je  pro Vás zcela ZDARMA 
Smlouva na dobu určitou - po skončení smlouvy snadno můžete 
prostřednictvím e-aukce získat další zajímavou nabídku 
V případě nedosažení garantované výše úspory min. 11 % nejste 
povinni uzavřít smlouvu s novým dodavatelem 
Zajistíme 100% administrativní a právní servis 

Součinnost občanů
Pro úspěšnou realizaci E-aukce energie či plynu od Vás 
potřebujeme následující dokumenty:

• kopie platné smlouvy na elektřinu/plyn (včetně všech dodatků)

• kopie ročního vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná faktura 
 s detailním rozpisem vyúčtování)

Kontakty
Natalija Malečková – natalija.maleckova@a-tender.cz , 725 369 029
František Sadílek, frantisek.sadilek@a-tender.cz, 606 036 039
www.a-tender.cz, www.setrime-lidem.cz 

E-aukce energií pro domácnosti
městské části Brno – Vinohrady

Více informací naleznete na
uvedené adrese sběrného místa: 
•  Jazyková škola, Pálavské náměstí 1

•  www.a-tender.cz, www.setrime-lidem.cz 

Garantovaná úspora 
min. 11 %.

Sběr dat bude na uvedené adrese probíhat každé 
pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 16:30 hodin.
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ČERVEN V DOMEČKU
Voln· mÌsta na t·borech

DomeËek nabÌzÌ voln· mÌsta na t·borech pro
dÏti od 6 do 16 let:

Minit·bor v RS Z·seka 8.ñ13. 7. 2013
ÑNeuvÏ¯itelnÈ p¯Ìhody û·k˘ Kopyta a MÚou-
kaì pro dÏti 6ñ10 let.

LetnÌ t·bor pro dÏti od 10 do 16 let na t·-
bo¯iöti v Mr·kotÌnÏ 10.ñ24. 8. 2013 ÑHobit
aneb Cesta tam a zase zp·tkyì.

P¯ÌmÏstskÈ t·bory
ÑStrojem Ëasu do st¯edovÏkuì 15.ñ19. 7.
2013, ÑVe svÏtÏ herì 19.ñ23. 8. 2013.

VÌce informacÌ na
www.domecekvinohradybrno.cz.

Hur· pr·zdniny!
DomeËek zve dÏti i rodiËe na soutÏûnÌ odpo-
ledne na oslavu konce ökolnÌho roku.
P¯ijÔte si vyzkouöet svoji öikovnost a obrat-
nost na stanoviötÏ na h¯iöti na ValtickÈ ulici
v ˙ter˝ 25. 6. 2013 mezi 16.00 a 18.00 hodi-
nou.

KLUB MAMINEK
Brno-Vinohrady – ČERVEN 2013

St¯eda 9.00ñ11.30, DomeËek Valtick·
Ve st¯edu dopoledne je DomeËek tradiËnÏ otev¯en
pro vöechny maminky s dÏtmi. Na jednotliv· do-
poledne se nemusÌte hl·sit, ani nemusÌte b˝t nikde
registrov·ny. ZkouöÌme r˘znÈ v˝tvarnÈ techniky
anebo pob˝v·me s dÏtmi v hernÏ. DÏti vyuûÌvajÌ
kluzaËku, houpaËky, stan, tunel, hraËky, mÌËe, ale
i knÌûky a pastelky. Maminky si kromÏ vyr·bÏnÌ
mohou udÏlat k·vu nebo Ëaj.

5. Ëervna TRI»KA ñ 50 KË
ORAZÕTKUJEME SI NEBO
POMALUJEME
DONESEN¡
TRI»KA

12. Ëervna KOR¡LKY ñ 50 KË
VYROBÕME SI
JEDNODUCH›
N¡RAMEK
NEBO N¡UäNICE

19. Ëervna KAäÕROV¡NÕ ñ 40 KË
OZDOBÕME SI DONESENOU N¡DOBU,
NEBO M¡ME MOéNOST
KOUPIT NA MÕSTÃ:
IKEA OBAL
NA KVÃTIN¡»

HERNA ñ 20 KË POKUD NEVYR¡BÕTE
info ke klubu: Irena 777 621 563

Dubnov˝ program otev¯el profesor Suk
p¯edn·ökou o tisÌciletÈ historii pÏstov·nÌ vinnÈ
rÈvy a zpracov·v·nÌ jejÌch plod˘, p˘sobiv˝ z·ûi-
tek p¯ipravil i doc. Richter p¯edstavenÌm kresle-
nÈho filmu ÑLiöka Bystrouökaì s hudbou Leoöe
Jan·Ëka.

Eliöka Vackov· pokraËovala ve svÈm seri·lu
ÑKr·sy naöÌ zemÏì stejnÏ jako PhDr. Ji¯Ì »ejka,
kter˝ p¯ipomnÏl osudy a v˝znam knÏûny a kr·-
lovny Konstancie UherskÈ.

Pl·novan· p¯edn·öka panÌ LangovÈ ÑBylin-
kami ke zdravÌì byla pro jejÌ doËasnÈ zdravotnÌ
problÈmy odloûena ñ a pak ûe s n·mi ûivot a p¯Ì-
roda neûertujÌ... �

Dr. äubert n·m p¯iblÌûil historii jednoho
z nejvÏtöÌch hrad˘, spojenÈho s olomouck˝m bis-
kupstvÌm ñ Hukvaldy ñ a z·meËk˘ v Chropyni
(povÏst o JeËmÌnkovi) a v JaromÏ¯icÌch nad Ro-
kytnou u T¯ebÌËe.

ZdravotnÌ d˘vody zas·hly i do besedy se sta-
rostou a tak jsme po kr·tkÈm objasnÏnÌ d˘vod˘
odloûenÌ n·vötÏvy senior˘ z Vajnor na podzimnÌ
termÌn mÌsto besedy vyrazili do lesoparku Ak·t-
ky, kde jsme v druûnÈ z·bavÏ str·vili p¯Ìjemnou
hodinku. PoslednÌ dubnov˝ den jsme pak nejen
ûertovali na tÈma ÑËarodÏjnicì, ale PhDr. Ji¯Ì
»ejka odpovÏdÏl na ot·zky p¯Ìtomn˝ch a objasnil
nÏkterÈ aktu·lnÌ ud·losti na sÌdliöti ñ diskuse se
rozvinula zejmÈna kolem v˝hrad k Ëinnosti a ne-
d˘slednosti str·ûnÌk˘ MÏstskÈ policie p¯i posti-
hov·nÌ nek·znÏ nespr·vnÏ parkujÌcÌch ¯idiË˘
a p¯i udrûov·nÌ klidu a po¯·dku v nÏkter˝ch
problÈmov˝ch oblastech sÌdliötÏ ve veËernÌ a ze-
jmÈna noËnÌ dobÏ.

V kvÏtnu mezi n·s p¯iöel po dlouhÈ p¯est·vce
Ing. Pt·Ëek se sv˝mi z·ûitky z filmov·nÌ v p¯Ìro-
dÏ jiûnÌ Moravy, v sobotu 4. kvÏtna jsme se spolu
s ostatnÌmi spoluobËany bavili sledov·nÌm kul-
turnÌch vystoupenÌ v pr˘bÏhu VinohradskÈ v˝-
stavy vÌn a kromÏ toho i zlepöovali svou duöevnÌ
i fyzickou kondici a n·ladu p¯imÏ¯enou konzu-
macÌ vzork˘ vina¯˘ z ¯ady mÌst a vina¯sk˝ch ob-

lastÌ jiûnÌ Moravy ñ dÏkujeme organiz·tor˘m za
pozv·nÌ... �

V cyklu ÑManûelky Ëesk˝ch panovnÌk˘ì
PhDr. Ji¯Ì »ejka p¯ipomnÏl zajÌmavÈ osudy man-
ûelky P¯emysla Otakara I, Adlety MÌöeÚskÈ ñ
ËlovÏk se nestaËÌ divit, co se i v ranÈm st¯edovÏku
odehr·valo...

V polovinÏ kvÏtna v klubu skonËily p¯edn·ö-
ky cyklu Ñéijeme s p¯Ìrodouì, po kter˝ch jejich
absolventy ËekajÌ zaË·tkem Ëervna dva celoden-
nÌ v˝lety na P·lavu a do NP PodyjÌ.

V ˙ter˝ 14. kvÏtna jsme uskuteËnili v˝let do
ZOO a Dinoparku ve VyökovÏ a str·vili jsme p¯Ì-
jemnÈ odpoledne dÌky VlastÏ JelÌnkovÈ nejen p¯i
prohlÌdce Farmy Bolka PolÌvky, ale p¯edevöÌm
u p¯ÌrodnÌho koupaliötÏ v Olöanech, kde dva
z ˙ËastnÌk˘ z·jezdu byli dokonce i prvnÌmi letoö-
nÌmi koupajÌcÌmi se ñ dalöÌ podrobnosti a fotogra-
fie z naöÌ Ëinnosti, m·te-li z·jem, hledejte na we-
bovÈ str·nce www.vinohrady.brno.cz/senior-klub.

Z·vÏrem svÈ kvÏtnovÈ informace si dovoluji
pozvat spoluobyvatele sÌdliötÏ na akci Senior
klubu ÑVinohrady na p¯ehradÏì, kter· se usku-
teËnÌ dne 20. Ëervna, jejÌû hlavnÌ souË·stÌ bude
dvouhodinov· plavba v˝letnÌ lodÌ (14.30 aû
16.30). Jsou zv·ni p¯edevöÌm z·jemci z ¯ad se-
nior˘ a p¯ivÌt·me, pokud si s sebou p¯ÌpadnÏ vez-
mou sv· ökolou povinn· vnouËata. Kapacita
lodi je okolo 100 cestujÌcÌch, ve 13 hodin budou
p¯istaveny dva autobusy na P·lavskÈm n·mÏstÌ,
a jestli pojedete s n·mi, to z·leûÌ jenom na tom,
zda se vËas, tzn. do naplnÏnÌ kapacity, p¯ijdete
k n·m do klubu p¯ihl·sit ñ nic v·s to st·t nebude.
Ke zp¯ÌjemnÏnÌ plavby budou na obou palub·ch
na p¯·nÌ i pro dobrou n·ladu hr·t helikonk·¯i
a vÌt·n bude i kaûd ,̋ kdo bude chtÌt p¯ispÏt k po-
bavenÌ ostatnÌch svou dovednostÌ, hrou na hu-
debnÌ n·stroje Ëi vypravÏËskou schopnostÌ apod.
S sebou si vezmÏte pouze dobrou n·ladu ñ vÏ¯Ìm,
ûe poËasÌ n·m bude stejnÏ naklonÏno jako p¯i
ochutn·vce vÌn a v˝letÏ do Vyökova... �

Ing. LudÏk HodboÔ, luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

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 (ote-
v¯ena od 14.30, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ
ve 13.30) 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. Ëerven ñ ⁄TER›
POLäTÕ VÃZNI NA äPILBERKU (3. Ë·st)
Bc. M.Krejsa

6. Ëerven ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V »ERVNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

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

12. Ëerven ñ STÿEDA
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ
»S. CÕRKVE HUSITSK…, E. Buttov·

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

18. Ëerven ñ ⁄TER›
»ESK› GEOLOG NA SIBIÿI
prof. RNDr. M. Suk, DrSc.

20. Ëerven ñ »TVRTEK
PLAVBA NA LODI ñ
VINOHRADY NA PÿEHRADÃ �
Ing. L. HodboÔ (odjezd autobus˘ v 13.00)

25. Ëerven ñ ⁄TER›
MORAVSK… HRADY (KromÏ¯Ìû, Kunöt·t,
Lednice), Dr. L. äubert

27. Ëerven ñ »TVRTEK
V›LET ñ JIéNÕ PORT¡L, Ing. L. HodboÔ

Naöe motto:
Ani jsme se nenad·li a lÈto je tu ñ na p¯ehradÏ
a na JiûnÌm Port·lu se na nÏj p¯ipravÌme... �

Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V ČERVNU


