POZVÁNKA

87
KVĚTEN
2012

ZO »SOP Pozemkov˝ spolek H·dy V·s
ve spolupr·ci s Lipkou ñ ökolsk˝m za¯ÌzenÌm
pro environment·lnÌ vzdÏl·v·nÌ srdeËnÏ zve na

Den otev¯en˝ch dve¯Ì
v p¯ÌrodnÌ pam·tce Kavky, R˘ûeninÏ lomu
a lomu Dûungle,

kter˝ se uskuteËnÌ v sobotu
19. kvÏtna 2012
od 10.00 do 16.00 hod.
S naöimi pr˘vodci pozn·te jedineËnÈ p¯ÌrodnÌ bohatstvÌ H·d˘, objevÌte tajemstvÌ r·kosin,
spat¯Ìte Brno jako na dlani a dozvÌte se mnoho
zajÌmavÈho nejen o mÌstnÌ p¯ÌrodÏ, ale takÈ o tÏûbÏ v·pence a n·sledn˝ch rekultivacÌch. TakÈ budete mÌt moûnost nahlÈdnout do naöeho lamacentra (viz www.lamacentrum.cz) a sezn·mit se
s naöimi sympatick˝mi zvÌ¯·tky, takûe nezapomeÚte vzÌt dÏti a vnouËata.
Sraz je u vstupnÌ branky do p¯ÌrodnÌ pam·tky
Kavky. Exkurze budou vypravov·ny podle z·jm˘
˙ËastnÌk˘, zhruba kaûdou p˘lhodinu.
Akce je po¯·d·na v r·mci programu rozvoje
pozemkov˝ch spolk˘ »eskÈho svazu ochr·nc˘
p¯Ìrody podpo¯enÈho Ministerstvem ûivotnÌho
prost¯edÌ »R a byla finanËnÏ podpo¯ena statut·rnÌm mÏstem Brnem.

Dne 27. b¯ezna p¯evzali na brnÏnskÈ radnici ocenÏnÌ za z·chranu ûivota dva vinohradötÌ uËitelÈ,
Mgr. Eva MalanÌkov· a PaedDr. Ji¯Ì Boudn˝. PodÏkoval jim i starosta mÏstskÈ Ë·sti PhDr. Ji¯Ì »ejka.
(Foto: archiv Magistr·tu mÏsta Brna)

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
je tu mÏsÌc kvÏten a j· m·m tedy opÏt milou povinnost pozvat v·s vöechny na Vinohradskou v˝stavu vÌn. JeötÏ loni jsme se seöli na ochutn·v·nÌ vzork˘ ËervenÈho, bÌlÈho i r˘ûovÈho vÌna tÈmÏ¯ z celÈ Moravy 8. kvÏtna, ve st·tnÌ sv·tek ñ v Den vÌtÏzstvÌ. Letos jsme
termÌn kon·nÌ naöÌ vina¯skÈ v˝stavy pozmÏnili. St·valo se totiû ñ i loni, ûe n·sledujÌcÌ
den po vina¯skÈ sl·vÏ p¯ipadl na den vöednÌ, tedy den pracovnÌ, kdy bÏûn˝ obËan
a ˙ËastnÌk ochutn·vek musÌ brzy r·no vst·vat a vykroËit za sv˝mi povinnostmi. VÏtöina
˙ËastnÌk˘ vinohradskÈho vina¯skÈ kl·nÌ totiû vÌ, ûe vinohradskÈ ochutn·v·nÌ je Ëinnost
veskrze n·roËn·, vyûadujÌcÌ si n·slednÈho oddechu, odpoËinku ñ zkr·tka celkovÈ regenerace tÏlesnÈ schr·nky i ducha. Vedeni p¯ev·ûnÏ tÏmito z¯eteli, rozhodli jsme se coby
po¯adatelÈ vinohradskÈ p¯ehlÌdky vÌn, termÌn jejÌho kon·nÌ zmÏnit. Tak tedy letos poprvÈ, jakoû i v n·sledujÌcÌch letech, p¯ipadne kon·nÌ VinohradskÈ v˝stavy vÌn vûdy
na prvnÌ kvÏtnovou sobotu. V roce, kter˝ pr·vÏ proûÌv·me, se prvnÌ kvÏtnov· sobota pojÌ
s ËÌslicÌ 5. VÏ¯Ìm, ûe pr·vÏ 5. kvÏtna se ve spoleËenskÈm s·le a na vinohradskÈm
n·mÏstÌËku setk·me p¯i dobrÈ n·ladÏ, p¯i dobrÈm vÌnÏ, p¯i tanci a folklornÌ muzice.
OstatnÏ tanec, hudebnÌ a pÏveck· vystoupenÌ n·m p¯edvedou tradiËnÌ ˙ËastnÌci vinohradsk˝ch vinn˝ch slavnostÌ ñ folklÛrnÌ soubory ze sp¯·telen˝ch RatÌökovic. Velkou z·sluhu na onÈ dlouhodobÈ spolupr·ci m· ratÌökovick˝ pan mÌstostarosta a m˘j p¯Ìtel
PhDr. Radim äùastn˝ a dlouholet· ratÌökovick· folklornÌ pracovnice panÌ KoplÌkov·.
Moc jim za pr·ci, kterou pro n·s dlouhodobÏ a neziötnÏ dÏlajÌ, dÏkuji.
V·ûenÌ spoluobËanÈ, v mÏsÌcÌch ˙noru, b¯eznu a dubnu jsme s ¯editelem vinohradskÈho kulturnÌho centra objeli kraj svÏta, snad celou Moravu, abychom zajistili co nejvÏtöÌ poËet vzork˘ vÌn pro letoönÌ v˝stavu. Byli jsme v MutÏnicÌch, v Bzenci a ve Str·ûnici, v KobylÌ, v Pruö·nk·ch, v Blatnici, kter· se rozkl·d· pod kopcem sv. AntonÌnka.
NavötÌvili jsme BluËinu leûÌcÌ pod vinorod˝m kopcem zvan˝m V˝hon, kde n·m vûdy vych·zel velmi vst¯Ìc emeritnÌ bluËinsk˝ starosta a m˘j velk˝ p¯Ìtel pan Jan Demal. Dojeli
jsme do Tasovic u Znojma, ˙spÏönÏ se domlouvali se z·stupci Mikulova a tamÏjöÌch vina¯˘. Byli jsme ve ViniËn˝ch äumicÌch (hezk˝ n·zev obce, nenÌ-liû pravda), zajistili jsme
vzorky vÌn z arcibiskupsk˝ch sklep˘ v KromÏ¯Ìûi a v z·jmu pestrÈ nabÌdky jsme dojeli
pro vÌno t¯eba aû do VlËnova. V sobotu p·tÈho kvÏtna, p¯ibliûnÏ od desÌti hodin
(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Projekt „Ovoce do škol“
na Mutěnické
Projekt Ovoce do ökol podporuje spot¯ebu
ovoce a zeleniny u û·k˘ 1. stupnÏ z·kladnÌch
ökol za pomocÌ evropsk˝ch a st·tnÌch dotacÌ. Naöe ökola je do projektu zapojena uû od poË·tku.
Pro distribuci ovoce a zeleniny se pouûÌv·
st·vajÌcÌ mlÈËn˝ automat. Polovina automatu vyd·v· mlÈËnÈ v˝robky. Druh· polovina se uvolnila pro ovocnÈ a zeleninovÈ v˝robky.
MenöÌ celokusovÈ ovoce nebo ovocnÈ öù·vy
jsou v pr˘hlednÈm plastovÈm kelÌmku.
Kaûd˝ rok jsou do projektu zapojeni vöichni
û·ci 1. stupnÏ. V˝hodou je, ûe û·ci si mohou tyto
v˝robky vyzvednout zdarma ve svÈ ökole.
Automat je chlazen˝, v˝robky jsou v nÏm
bezpeËnÏ uskladnÏny a k û·k˘m se dost·v· ËerstvÈ ovoce se vöemi vitamÌny.
Ludmila Dofkov·, uËitelka Zä

SrdeËnÏ v·s zveme na besedu
obËan˘ Vinohrad se starostou
PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 14. 5.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady
(v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

Velikonoční dílničky
na EZŠ Čejkovická
Ve spolupr·ci se sdruûenÌm rodiË˘ »ejka
ve ökole probÏhly 28. 3. 2012 ÑVelikonoËnÌ dÌlniËkyì s pestr˝m programem pro öirokou ve¯ejnost. Na p¯ipraven˝ch stanoviötÌch si dÏti mohly
vyrobit velikonoËnÌ zapichov·tka, uplÈst hnÌzdeËko z pedigu, vytvo¯it netradiËnÌ velikonoËnÌ
kraslice a nejr˘znÏjöÌ papÌrovÈ ozdoby. P¯Ìznivci
poËÌtaË˘ si mohli vytvo¯it obr·zek na PC.
Za asistence dvou ochotn˝ch tatÌnk˘ si kluci
upletli kr·snÈ poml·zky.
Z û·kovskÈ kuchyÚky se linula v˘nÏ ËerstvÈho peËiva, kterÈ dÏti s nadöenÌm tvo¯ily z kynutÈho tÏsta. N·vötÏvnÌky Ëekalo i dalöÌ pohoötÏnÌ
v podobÏ dom·cÌch velikonoËnÌch pernÌËk˘
a nabÌdky vytvo¯enÈ ve spolupr·ci s cukr·rnou
U Losa.
Ve ökole tak probÏhlo dalöÌ p¯ÌjemnÈ odpoledne s dÏtmi, rodiËi, prarodiËi a uËiteli.
Rada sdruûenÌ »ejka
a kolektiv uËitel˘ EZä

„Den NARUBY“
aneb
Další HAHAden
na EZŠ Brno
Moûn· to nevÌte, ale pravidelnÏ se na naöÌ
EvropskÈ z·kladnÌ ökole konajÌ tzv. HAHA dny.
Kaûd˝ mÏsÌc uskuteËnÌme jeden. Letos jsme
uspo¯·dali KoleËkov˝ den, Barevn˝ den, Den
drak˘ a pozdrav˘, Pyûamov˝ den a dalöÌ. Kaûd˝
z nich m· trochu jinou n·plÚ, ale hlavnÌm cÌlem
je ñ zasm·t se a zaûÌt ve ökole nÏco netradiËnÌho.
Kdo se chce dozvÏdÏt vÌce o naöich aktivit·ch, m˘ûe se podÌvat na naöe webovÈ str·nky
www.ebsbrno.com.
Ve st¯edu 28. b¯ezna jsme mÏli Den NARUBY. Kaûd˝ z n·s mohl p¯ijÌt do ökoly tak trochu
Ñnarubyì, nap¯Ìklad v obr·cenÈm obleËenÌ. I v˝uka probÌhala jinak. Dev·ù·ci si vyzkouöeli role
uËitel˘ a vyuËovali na prvnÌm stupni svÈ mladöÌ
spoluû·ky. Na druhÈm stupni û·ci-dobrovolnÌci
uËili nejen svÈ vlastnÌ spoluû·ky, ale i uËitele.
Z·ûitky byly silnÈ a Ëasto veselÈ. Zachytili
jsme reakce dÏtÌ i dÏtsk˝ch uËitel˘, kterÈ byly
plnÈ emocÌ. NejËastÏjöÌ odpovÏdÌ na ot·zku: ÑJak
se v·m lÌbil dneönÌ den?ì, zaznÌvala odpovÏÔ:
ÑByla to legrace.ì Ze strany û·k˘, kte¯Ì si na p·r
hodin vyzkouöeli st·t se uËiteli, zaznÌvaly r˘znÈ
n·zory nap¯.: ÑBylo to dobr˝, bavilo mÏ toì nebo
ÑByla to hr˘za, dÏti mÏ neposlouchaly. V˘bec nech·pu, jak to ti uËitelÈ dÏlajÌ. J· bych uËit nemohl.ì Z tohoto dne jsme vytvo¯ili i kr·tkÈ video.
Najdete ho takÈ na naöem ökolnÌm webu. Ahoj
p¯ÌötÏ.
Mgr. Roman Burda

Z 21. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
ze dne 14. března 2012
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ rozpoËtov· opat¯enÌ Ë. 1, 2, 3;
ñ odstranÏnÌ 8 ks laviËek z parkovÈ plochy p¯ed
domem Bzeneck· 19, 21;
ñ zah·jenÌ zad·vacÌho ¯ÌzenÌ ve¯ejnÈ zak·zky ÑCeloroËnÌ ˙drûba mÌstnÌch komunikacÌ v mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Vinohradyì formou otev¯enÈho ¯ÌzenÌ;
ñ ukonËenÌ smlouvy na pron·jem pozemk˘;
ñ n·jemnÌ smlouvu na pron·jem pozemk˘;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt ve 30 p¯Ìpadech;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu, kterou mezi sebou uzav¯eli smÏnitelÈ ve 2 p¯Ìpadech;
ñ spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jemnÈm
a sluûb·ch s p¯ÌsluöenstvÌm;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ z dluhu;
ñ v˝mÏnu 3 ks oken ve 2 p¯Ìpadech;
ñ zastavenÌ ¯ÌzenÌ v˘Ëi jistinÏ, kter· byla doplacena;
ñ zpÏtvzetÌ ûaloby o vym·h·nÌ dluûnÈho vy˙Ëtov·nÌ sluûeb;
ñ zmÏnu pr·zdninovÈho provozu Mä;
ñ p¯evod Ë·stky za ˙Ëelem obnovenÌ hernÌch objekt˘ na ökolnÌ zahradÏ;
ñ poskytnutÌ dotacÌ z rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti BrnoVinohrady 3 organizacÌm;
ñ zmÏnu organizaËnÌ struktury ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Brno-Vinohrady;
ñ ˙hradu prok·zanÈ ökody ve v˝öi;
ñ zap˘jËenÌ a pron·jem zpevnÏnÈ plochy;
ñ ukonËenÌ n·jemnÌ smlouvy.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ se stavebnÌmi ˙pravami objektu P·lavskÈ n·mÏstÌ
11, ve vÏci rekonstrukce v˝tahu.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady navrhuje:
ñ RadÏ mÏsta Brna kandid·ta na pron·jem bytu
ve 2 p¯Ìpadech.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
neschvaluje:
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu;
ñ spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jemnÈm
a sluûb·ch s p¯ÌsluöenstvÌm.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
bere na vÏdomÌ:
ñ dohodu o zruöenÌ spoleËnÈho n·jmu;
ñ dohodu o ukonËenÌ n·jmu bytu.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady odvol·v·:
ñ 1 Ëlena Komise bezpeËnosti.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady jmenuje:
ñ na novÈ t¯ÌletÈ funkËnÌ obdobÌ do äkolskÈ rady
Zä MutÏnick· 3 z·stupce z¯izovatele.

Z VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
dne 12. března 2012
Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
schvaluje
ñ rozbory hospoda¯enÌ Zä a Mä a p¯idÏlenÌ zlepöenÈho v˝sledku hospoda¯enÌ do fond˘ za rok 2011;
ñ rozpoËty Zä a Mä na rok 2012;
ñ odpisovÈ pl·ny Zä a Mä na rok 2012;
ñ rozbor hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkovÈ organizace
KVIC za rok 2011;
ñ p¯idÏlenÌ hospod·¯skÈho v˝sledku do rezervnÌho
fondu;
ñ rozpoËet p¯ÌspÏvkovÈ organizace KVIC Brno-Vinohrady na rok 2012;
ñ odpisov˝ pl·n KVIC na rok 2012;
ñ pravidla p¯i uzavÌr·nÌ n·jemnÌch smluv u p¯echodu n·jmu.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
doporuËuje
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit up¯esÚujÌcÌ
znÏnÌ vyhl·öky MMB Ë. 21/2009, o pravidlech
pro pohyb ps˘ na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch,
za ˙Ëelem zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku, ve znÏnÌ obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky
Ë. 10/2011;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit n·vrh zmÏny
obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky Ë. .../2012, kterou se
mÏnÌ a doplÚuje z·vazn· vyhl·öka statut. m. Brna
Ë. 20/2001, kterou se vyd·v· Statut mÏsta Brna;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna prodej Ë·sti pozemku;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna ponechat v p¯Ìloze vyhl·öky Ë. 12/2011 mÌsto a Ëas.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
odvol·v·
ñ Ëlena KontrolnÌho v˝boru ZM» Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
nesouhlasÌ
ñ se smÏnou pozemk˘.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
jmenuje
ñ Ëlena KontrolnÌho v˝boru ZM» Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
nedoporuËuje
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna prodej Ë·sti pozemku.

Vážení rodiče,
bývalí žáci a učitelé
ZŠ Mutěnické

Ach, ta puberta...!?

ObracÌme se na v·s s prosbou o zasl·nÌ materi·l˘ (fotografie, texty, Ël·nky, informace
o r˘zn˝ch akcÌch), kterÈ by mohly b˝t pouûity pro vytvo¯enÌ roËenky k 25. v˝roËÌ zaloûenÌ
Zä MutÏnick· 23.
P¯ÌpadnÈ materi·ly zaölete prosÌm na e-mailovou adresu: info@zsmutenicka.cz.
DÏkujeme za p¯ÌspÏvky, kterÈ urËitÏ obohatÌ
naöi roËenku a kterÈ by n·m pomohly zmapovat
uplynul˝ch 25 let existence naöÌ ökoly.
PedagogovÈ
Zä MutÏnick·
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EZä »ejkovick· a sdruûenÌ rodiË˘ »ejka uspo¯·dali v b¯eznu besedu na tÈma ÑJak mluvit s puberù·kem?ì Lektor z Centra pro rodinu a soci·lnÌ
pÈËi rodiË˘m p¯edal cennÈ rady a tipy, jak si s dospÌvajÌcÌ dcerou Ëi synem lÈpe rozumÏt a jak se vyhnout zbyteËn˝m konflikt˘m. Prost¯ednictvÌm promÌtnut˝ch videÌ si rodiËe mohli vytvo¯it n·hled
i na svÈ v˝chovnÈ metody a vidÏt, jak, co a proË funguje nebo takÈ ne. Tato ûivotnÌ etapa je samoz¯ejmÏ
nevyhnuteln·, kaûd˝ si ji proûije nejd¯Ìve jako dÌtÏ,
pozdÏji jako rodiË, ale toto tÏûkÈ a n·roËnÈ obdobÌ
dÏtem i sobÏ mohou rodiËe zp¯Ìjemnit, jen vÏdÏt,
JAK...? DalöÌ besedu na toto tÈma p¯ipravujeme
na podzim. Info bude na www.cejka-ezs.cz
a www.ebsbrno.com.
Rada sdruûenÌ »ejka

Kouzelné Vinohrady
v Akátkách

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

dopoledne, budeme tak moci ochutnat vÌna z mnoha jihomoravsk˝ch obcÌ (nejen z tÏch
v˝öe uv·dÏn˝ch), zazpÌvat si a zatanËit spolu s ÑRatÌökov·kyì nebo si p¯i vÌnÏ jen tak
hudbu a zpÏv poslechnout. V·ûenÌ VinohraÔanÈ, velmi se tÏöÌm na setk·nÌ s v·mi na VinohradskÈ v˝stavÏ vÌn, konanÈ v sobotu 5. kvÏtna. P¯ijmÏte, prosÌm, moje pozv·nÌ.
Pozornosti velkÈ Ë·sti vinohradskÈ populace jistÏ neunikla Ëinnost poboËky Knihovny Ji¯Ìho Mahena, umÌstÏn· v p¯ÌzemÌ radnice na VelkopavlovickÈ Ë. 25. Po dobu tÈmÏ¯
dvou desÌtek let v tato mÌsta doch·zely stovky Ëi spÌöe tisÌce Ëten·¯˘ p˘jËit si (a zase
odevzdat) knihy, ˙Ëastnit se besedy, autorskÈho ËtenÌ nebo t¯eba pr·vÏ v poslednÌ dobÏ
vyuûÌt knihovnÌ internet. Vinohradsk· poboËka Mahenovy knihovny po dlouh· lÈta öÌ¯ila
mezi ve¯ejnostÌ, p¯edevöÌm vöak mezi naöÌ ml·deûÌ ñ osvÏtu, vÏdÏnÌ, pozn·nÌ a pozn·v·nÌ, kultivovanost, vztah k hodnot·m, k ûivotu anebo zprost¯edkov·vala Ñjenì pouhou
radost z Ëetby. ProË se o tom zmiÚuji? V ned·vnÈ dobÏ odeöly z tohoto pracoviötÏ
na odpoËinek (tedy do penze) dlouholetÈ pracovnice panÌ knihovnice Eva PiÚosov·,
vedoucÌ vinohradskÈ poboËky a panÌ Eva éaludov·, vl·dnoucÌ po lÈta v dÏtskÈm oddÏlenÌ. Pr·vÏ s nimi je spjata ona obrovsk· a spoleËensky nedocenÏn· a nedoceÚovan·
pr·ce posilujÌcÌ vÏdomosti a znalosti mnoh˝ch z n·s, ovlivÚujÌcÌ chov·nÌ mnoh˝ch z n·s
Ëi p¯in·öejÌcÌ mnoh˝m z n·s radost i uspokojenÌ z Ëetby. Knihovna se stala pod vedenÌm
panÌ Evy PiÚosovÈ a jejÌ Ëinnosti spolu s panÌ éaludovou dalöÌm kulturnÌm vinohradsk˝m centrem, ovlivÚujÌcÌm zdejöÌ kulturnÌ a spoleËenskÈ dÏnÌ. ObÏma knihovnicÌm ñ
panÌ EvÏ PiÚosovÈ a panÌ EvÏ éaludovÈ ñ si dovolÌm za sebe i jmÈnem v·s, obyvatel
Vinohrad, podÏkovat za pr·ci, kterou pro n·s, naöi obec a pro naöe dÏti a ml·deû doned·vna vykon·valy. DÏkuji, dÏkujeme.
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, p¯eji v·m klidnÈ, utÏöenÈ a niËÌm neruöenÈ jarnÌ
dny a mÏsÌce.
Ji¯Ì »ejka, starosta

Senior akademie
na prahu dalšího ročníku
Dok·ûou Ëelit n·strah·m kaûdodennÌho ûivota, vÏdÌ jak pomoci ËlovÏku, kter˝ se ocitne
ve svÌzelnÈ situaci, zajÌmajÌ se o dÏnÌ ve svÈm
okolÌ, nenechajÌ se zaskoËit neËekan˝m problÈmem. ÿeË je o absolventech Senior akademie,
kter· letos v dubnu slavnostnÌm ceremoni·lem
ve SnÏmovnÌm s·le NovÈ radnice uzav¯ela öest
mimo¯·dnÏ ˙spÏön˝ch roËnÌk˘ a z·jem o ni neust·v·.
Velk˝ n·por p¯ihl·öek do tohoto preventivnÌho projektu se oËek·v· i letos, a tak z·jemci o Senior akademii po¯·danou MÏstskou policiÌ Brno
by nemÏli dlouho v·hat. StudijnÌ program orientovan˝ p¯edevöÌm na problematiku ÑJak se nest·t
obÏtÌì zaËne 24. z·¯Ì 2012 a potrv· 6 mÏsÌc˘; p¯ihl·öky je moûno zaËÌt pod·vat od kvÏtna. P¯edn·öky probÌhajÌ ve t¯Ìhodinov˝ch blocÌch a konajÌ se kaûdÈ pondÏlÌ dopoledne v centru Brna.
SouË·stÌ studia budou i speci·lnÌ odbornÈ kurzy
a exkurze (nepravidelnÏ vûdy v ˙ter˝ Ëi Ëtvrtek
dopoledne). NovÌ ˙ËastnÌci Senior akademie si
budou moci bezplatnÏ p˘jËovat odbornÈ publikace v tzv. KnihovniËce bezpeËÌ, navötÏvovat ÑDiskusnÌ klubovÈ veËeryì, odebÌrat ËtvrtletnÌk ÑAbsolventskÈ listyì nebo se ˙Ëastnit ÑBrannÏ vzdÏl·vacÌho semin·¯eì. JakÈ vzdÏl·nÌ a jak˝ vÏk je
poûadov·n? ÑMaturita ani st¯ednÌ ökola nenÌ podmÌnkou, spodnÌ vÏkovou hranici nem·me. Pr˘mÏrn˝ vÏk student˘ se pohybuje kolem 65 let,
zatÌm nejstaröÌ ˙Ëastnice mÏla ˙ctyhodn˝ch 90
let!,ì konstatuje Luboslav Fiala z Odboru prevence MP Brno a dod·v·: ÑTypick˝mi studenty

naöich program˘ jsou aktivnÌ senio¯i, nÏkdy
i manûelÈ. NavötÏvujÌ univerzitu t¯etÌho vÏku,
pracujÌ v klubech d˘chodc˘, zahr·dk·¯˘ a v dalöÌch spolcÌch.ì Ani zdravotnÌ stav nerozhoduje.
ÑChodÌ k n·m lidÈ o berlÌch, po infarktech a mozkov˝ch p¯Ìhod·ch, lidÈ, kte¯Ì se pot˝kajÌ s tÏûk˝mi depresemi a mÏli jsme i studentku, kter· bojovala se z·ke¯nou nemocÌ,ì dod·v· L. Fiala. Program, je pro seniory BEZPLATN› a je dotov·n
statut·rnÌm mÏstem Brnem, Jihomoravsk˝m krajem a samoz¯ejmÏ i MP Brno.
Senior akademie je zajÌmavÏ koncipovan˝
preventivnÌ program, kter˝ zaujme kaûdÈho, kdo
bez ohledu na p¯ib˝vajÌcÌ roky chce z˘stat aktivnÌ a nepoddat se problÈm˘m, kterÈ st·rnutÌ p¯in·öÌ. P¯Ìnos Senior akademie ocenilo i Ministerstvo vnitra »R, kterÈ jÌ v loÚskÈm roce udÏlilo
cenu prevence kriminality kraj˘, mÏst a obcÌ.
Do z·kladnÌho studijnÌho programu Senior
akademie na ökolnÌ rok 2012/13 je moûno p¯ihl·sit se od 2. kvÏtna 2012 v PoradenskÈm centru
MÏstskÈ policie Brno, na ulici K¯enov· Ë. 4, kde
z·jemci obdrûÌ formul·¯. P¯ihl·öky budou p¯ijÌm·ny aû do vyËerp·nÌ voln˝ch mÌst. BliûöÌ informace lze zÌskat na www.mpb.cz<http://www.
mpb.cz>, telefonicky na ËÌsle 544 252 617, na
e-mailu: poradenskecent rum@mpb.cz <mailto:
poradenskecentrum@mpb.cz> nebo osobnÏ v PoradenskÈm centru na ulici K¯enov· Ë. 4, kterÈ je
pro ve¯ejnost otev¯eno od pondÏlÌ do Ëtvrtka vûdy
od 7.30 h do 17.00 hodin, v p·tek do 14.30 hodin.
Mgr. Pavel äoba, mluvËÌ MP Brno
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Luû·neck· poboËka Louka a 43. PS Vinohrady
druh˝m rokem po¯·d· pro vöechny malÈ i velkÈ
z·bavnÈ odpoledne pod n·zvem ÑKouzelnÈ Vinohradyì.
V sobotu 26. kvÏtna od 14.00 do 17.00 na dÏti
Ëek· trasa pln· ˙kol˘, sportovnÌch a vÏdomostnÌch
disciplÌn. Jejich pomoc bude pot¯ebovat nejen
samotn˝ Aslan, ale takÈ Edmund, Petr, Zuzana
a samoz¯ejmÏ stateËn· Lucinka. P¯ipravena jsou
atraktivnÌ stanoviötÏ jako lanovÈ p¯ek·ûky, st¯elba
z luku, malov·nÌ na obliËej a mnoh· dalöÌ. Pro nejmenöÌ (2 aû 4 roky) bude nachyst·n miniz·vod
ÑKouzeln· Maceökaì.
Pro vöechny dÏti, kterÈ pomohou tajemn˝m bytostem, je v z·vÏru p¯ipravena sladk· odmÏna, skok
na trampolÌnÏ a drobn· cena. AkcÌ chceme nav·zat
na tradiËnÌ akci z minul˝ch let Poh·dkov˝ les, kterou po¯·dala 43. Pion˝rsk· skupina Vinohrady.
PodrobnÏjöÌ informace m˘ûete najÌt v kalend·¯i
akcÌ na webov˝ch str·nk·ch: www.luzanky.cz.
Mgr. Kate¯ina KoneËn·

Teplé počasí láká cyklisty
Zima ukonËila svÈ panov·nÌ a na ¯adu opÏt p¯ich·zÌ teplÈ poËasÌ. S tÌmto je spojen i zv˝öen˝ pohyb cyklist˘ na silnicÌch. CyklistÈ by si mÏli uvÏdomit, ûe pro nÏ platÌ stejn· pravidla v silniËnÌm
provozu jako pro ¯idiËe. NemÏli by zapomÌnat
na povinnou v˝bavu svÈho kola a p¯ed jÌzdou vûdy
kolo zkontrolovat (utaûenÌ matic a öroub˘, stav
pneumatik a jejich nahuötÏnÌ, stav a funkËnost brzd,
funkËnost osvÏtlenÌ, napnut˝ a promazan˝ ¯etÏz
a Ëistotu odrazek).
Cyklistick· p¯ilba by mÏla b˝t pro kaûdÈho
samoz¯ejmostÌ (cyklista mladöÌ 18 let je povinen
mÌt p¯ilbu).
D˘leûitÈ je mÌt na kole i spr·vnÈ obleËenÌ doplnÏnÈ nap¯. reflexnÌmi doplÚky, kterÈ jsou pro ¯idiËe viditelnÈ aû na vzd·lenost 200 metr˘. RodiËe
nezapomÌnejte na to, ûe dÏti jsou na silnicÌch vÌce
ohroûeny. Jsou mÈnÏ soust¯edÏnÈ a nedok·ûÌ dob¯e
odhadnout a p¯edvÌdat situaci, kter· m˘ûe nastat.
POZOR! Alkohol Ëi omamnÈ l·tky neuûÌvejte
p¯ed jÌzdou, ale ani bÏhem nÌ. Pokud je cyklista pod
vlivem takov˝ch l·tek ohroûuje sebe i ostatnÌ. V p¯ÌpadÏ postihu je na nÏj pohlÌûeno jako na ¯idiËe motorovÈho vozidla!
TakÈ je pot¯eba myslet na to, ûe kolo p¯i odstavenÌ musÌte zabezpeËit proti kr·deûi.
Povinnou v˝bavu jÌzdnÌho kola tvo¯Ì zejmÈna:
1. dvÏ na sobÏ nez·vislÈ brzdy ˙ËinnÈ brzy
2. p¯ednÌ odrazka bÌlÈ barvy
3. zadnÌ odrazka ËervenÈ barvy
4. oranûovÈ odrazky na obou stran·ch ped·l˘
5. boËnÌ odrazky na paprscÌch kol
6. zaslepenÌ konc˘ ¯ÌdÌtek
(z·tkami, rukojeùmi, apod.)
7. zakonËenÌ ovl·dacÌch p·Ëek brzd, mÏniË˘ p¯evod˘ a rychloupÌnaË˘ n·boj˘ kol musÌ b˝t obaleno
materi·lem pohlcujÌcÌm energii
8. uzav¯enÈ matice n·boj˘ kol, pokud nejsou k¯ÌdlovÈ, rychloupÌnacÌ nebo s krytkou konce n·boje
Za snÌûenÈ viditelnosti:
ñ p¯ednÌ svÏtlomet svÌtÌcÌ bÌle na vzd·lenost nejd·le 20 m (m˘ûe svÌtit p¯eruöovanÏ, je-li vozovka
dostateËnÏ a souvisle osvÌcena);
ñ zadnÌ svÌtilna ËervenÈ barvy, kter· m˘ûe svÌtit
p¯eruöovanÏ;
ñ zdroj elektrickÈho proudu ñ dynamo nebo baterie
s kapacitou pro svÌcenÌ na dobu 1,5 hodiny bez
p¯eruöenÌ.
nprap. Petra HrazdÌrov·,
KrajskÈ ¯editelstvÌ policie JmK

Mladý seniorklub

ZUŠ
ve Wannieck gallery
Ve v˝jimeËn˝ch prostor·ch unik·tnÌho industri·lnÌho are·lu b˝valÈ strojÌrny VaÚkovka p¯edstavÌ
od 23. kvÏtna do 8. Ëervna 2012 svou tvorbu desÌtky mlad˝ch v˝tvarnÌk˘, û·k˘ v˝tvarnÈho oboru
Z·kladnÌ umÏleckÈ ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose.
Wannieck Gallery funguje od roku 2006 jako
jedno z hlavnÌch umÏleck˝ch center v BrnÏ. Galerie
se zamÏ¯uje na vystavov·nÌ souËasnÈ ËeskÈ i svÏtovÈ malby a umÏleck˝ch objekt˘. Na ploöe vÌce jak
3000 m2 je v˝stav·m k dispozici nejenom hlavnÌ
prostor b˝valÈ tov·rny, ale i dvÏ menöÌ uzav¯enÈ
galerie, kterÈ jsou vyuûÌv·ny pro speci·lnÌ v˝stavnÌ
projekty. A pr·vÏ v˝stavnÌ prostor v prvnÌm pat¯e ñ
Galerii na mostÏ zaplnÌ na p¯elomu kvÏtna a Ëervna kolekce kreseb, maleb, grafik, kol·ûÌ, fotografiÌ,
öit˝ch talisman˘, papÌrov˝ch objekt˘, plastik a keramiky û·k˘ v˝tvarnÈho oboru ûidenickÈ ZUä.
Profil v˝tvarnÈho oboru ZUä PhDr. ZbyÚka
Mrkose je po ¯adu let urËov·n individu·lnÌm p¯Ìstupem k v˝tvarnÈ pr·ci s û·ky, spojen˝ s uplatÚov·nÌm projektov˝ch metod a v˝tvarn˝ch experiment˘.
Invence, tv˘rËÌ projev a citlivÈ vnÌm·nÌ svÏta jsou
nezastupiteln˝m z·kladem pro ûivot. KaûdoroËnÌ
v˝stava je p¯ÌleûitostÌ, kter· rodiË˘m pom·h· poznat smysl a cÌle v˝uky v ZUä. Na tÏchto v˝stav·ch
si i û·ci uvÏdomujÌ aspekty dlouhodobÈ pr·ce, uvÏdomujÌ si vlastnÌ podÌl na spoleËnÈ pr·ci.
P¯ev·ûnou vÏtöinu rozs·hlÈho are·lu p˘vodnÌ
tov·rny Friedricha Wanniecka, lidovÏ zvanÈ VaÚkovka, dnes vyuûÌv· Galerie VaÚkovka, nejvÏtöÌ
brnÏnskÈ n·kupnÌ centrum v j·dru mÏsta. V˝tvarn˝
obor ZUä v·s zve, objevte dalöÌ rozmÏr tohoto are·lu a najdÏte si cestu z n·kupnÌ galerie do vedlejöÌ
budovy, kde si ve spiritu·lnÌm prost¯edÌ galerie modernÌho umÏnÌ m˘ûete prohlÈdnout hravou v˝stavu
naöich mlad˝ch tv˘rc˘.
Mgr. Lenka Je¯·bkov·,
¯editelka ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose

Zápis nových žáků
pro školní rok
2012/2013
do Základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose
HUDEBNÕ OBOR
v mÏsÌci kvÏtnu kaûd˝ pracovnÌ den vûdy od
15.30 hodin do 17.30 hodin v budovÏ ZUä, »ejkovick· 8, Brno-Vinohrady.

V›TVARN› OBOR
ve Ëtvrtek 24. kvÏtna, v p·tek 25. kvÏtna
a v pondÏlÌ 28. kvÏtna 2012 vûdy od 15 hodin
do 17.30 hodin v budovÏ ZUä, DoölÌkova 48
v BrnÏ- éidenicÌch, p¯ÌzemÌ, v˝tvarn˝ ateliÈr
Ë. 17 a 18.

TANE»NÕ OBOR
ve Ëtvrtek 31. kvÏtna a 7. Ëervna 2012 vûdy
od 15 hodin do 17 hodin v taneËnÌm s·le budovy
ZUä, »ejkovick· 8, Brno-Vinohrady.

DRAMATICK› OBOR
ve st¯edu 6. Ëervna 2012 od 15 hodin do 18 hodin v komornÌm s·le budovy ZUä, »ejkovick· 8,
Brno-Vinohrady.

VÌce informacÌ na
www.zus-brno.cz

4. Ë·st
DneönÌ, poslednÌ kapitola mÈho vzpomÌn·nÌ se
t˝k· obdobÌ let 2007 aû 2011. Je to obdobÌ opÏt
nabitÈ zajÌmav˝mi programy.
OblÌbeny byly nap¯Ìklad po¯ady ÑZ hudebnÌho
nebeì vedenÈ doc. VladimÌrem Richterem nebo zajÌmavosti z historie a ûivota naöÌ ZemÏ (prof. Miloslav Suk). NeobyËejnÏ zajÌmavÈ byly p¯edn·öky
spojenÈ s promÌt·nÌm uv·dÏnÈ Ing. Miroslavem
»apkem o faunÏ a flÛ¯e n·rodnÌch park˘ Kostariky.
Obdivovali jsme se nevöednÌm p¯ÌrodnÌm kr·s·m
tÈto zemÏ, ale i vÏdomostem Ing. »apka. MilovnÌci
historie si p¯iöli na svÈ p¯i p¯edn·ök·ch PhDr. Ji¯Ìho
»ejky. Jeho cyklus ÑNaöi panovnÌciì od prvopoË·tku aû po souËasnost uû t¯i roky kaûd˝ mÏsÌc posluchaËe p¯itahuje. Naöi p¯ÌzeÚ si sv˝mi p¯edn·ökami
zÌskal vysokoökolsk˝ student, nynÌ uû Bc. Michal
Krejsa. Je jistÏ sympatickÈ, ûe mlad˝ muû naöel
k senior˘m cestu. Pr·vÏ tak jeho kolega a pomocnÌk
p¯i obsluze techniky Michal Sold·n.
Moc kr·snÏ se n·m kaûd˝ mÏsÌc putovalo
po r˘zn˝ch zemÌch svÏta s naöÌ Ëlenkou panÌ Eliökou Vackovou. JejÌ preciznÏ p¯ipraven˝ v˝klad, doplnÏn˝ vûdy promÌtnutÌm snÌmk˘, n·s vûdy p¯il·kal
v hojnÈm poËtu. V p¯edv·noËnÌm Ëase pak panÌ Vackov· vûdy dok·zala sv·teËnÌm hudebnÌm po¯adem
pohladit p¯ÌtomnÈ po duöi.
TakÈ jsme v klubu trÈnovali pamÏù. A to ne
ledajak, ale pod vedenÌm manûel˘ Dohnalov˝ch,
kte¯Ì se tomuto oboru profesion·lnÏ vÏnujÌ. V pr˘bÏhu Ëty¯ lekcÌ jsme nejen trÈnovali pamÏù, ale takÈ
cviËili pohybovou a motorickou dovednost. Vöe
probÌhalo v p¯ÌjemnÈ atmosfÈ¯e, s mnoha zajÌmav˝mi n·pady. Vöichni p¯ÌtomnÌ se zaujetÌm spolupracovali, a tak byli na konci pochv·leni. SluöÌ se
dodat, ûe manûelÈ Dohnalovi pro n·s sv˘j projekt
uvedli bez n·roku na finanËnÌ odmÏnu.
DalöÌ nevöednÌ po¯ad byl v rukou mlad˝ch. Studenti ËtvrtÈho roËnÌku divadelnÌ fakulty brnÏnskÈ
JAMU p¯edvedli kabaretnÌ p·smo Hokus-pokus.
DÏj se t˝kal vÏËnÈho tÈmatu l·sky, rozloûenÈho
do nÏkolika ûivotnÌch obdobÌ. V pr˘bÏhu p¯edstavenÌ vtahovali ˙ËinkujÌcÌ naöe posluchaËe do hry
a docela se jim to da¯ilo. Mladick˝ el·n byl nakaûliv˝, p¯ÌtomnÌ senio¯i (bylo jich Ëty¯icet) se v˝teËnÏ
bavili.
Kdyû uû mluvÌm o divadle, stojÌ za zmÌnku
˙Ëast naöich Ëty¯iadvaceti senior˘ v ˙noru 2008
na gener·lce muzik·lu ÑMalovanÈ na skleì (o J·noöÌkovi) v divadle Radost. Jakûe jsme k tomu p¯iöli?
Pozval n·s n·m jiû dob¯e zn·m˝ brnÏnsk˝ herec pan
Miroslav »Ìûek. V muzik·lu tÈû ˙Ëinkoval a naöi
˙Ëast projednal s ¯editelem panem Vlastimilem Peökou. Tuto l·kavou nabÌdku jsme samoz¯ejmÏ s radostÌ p¯ijali a byli pozorn˝mi a vdÏËn˝mi div·ky.
Ke spoleËensk˝m akcÌm p¯ibyla v pr˘bÏhu
doby oslava Dne senior˘, kter˝ spad· na 1. ¯Ìjna.
V kulturnÌm po¯adu vystoupily dÏti ze ökolnÌ druûiny Zä MutÏnick·, vinohradsk˝ b·snÌk pan ZdenÏk KuËera a soubor ÑStar· LÌöeÚì se sv˝mi pÌsniËkami a Ñpoud·nÌmì. LÌöÚ·ci vystupovali v klubu jiû
vÌcekr·t a vûdy se n·m moc lÌbili. TakÈ dÏti ze Zä
MutÏnick· jsou naöimi pravideln˝mi ˙ËinkujÌcÌmi,
zvl·ötÏ p¯i jubilantsk˝ch setk·nÌch. Sv˝m bezprost¯ednÌm vystoupenÌm navozujÌ milou atmosfÈru.
Pat¯Ì jim a jejich vedoucÌm naöe up¯ÌmnÈ podÏkov·nÌ. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti musÌm vzpomenout
na skupinu mlad˝ch, kter· kaûdoroËnÏ na mikul·öskÈ z·bavÏ p¯in·öÌ radost, ˙smÏvy a pohodu v podobÏ postaviËek nebeskÈ a pekelnÈ svity. I jim pat¯Ì
n·ö dÌk a samoz¯ejmÏ panÌ ZuzanÏ KovandovÈ, kter· vöe za¯izuje.
Na z·kladÏ p¯ipomÌnek nÏkter˝ch Ëlen˘ byly
do klubov˝ch pl·n˘ za¯azeny spoleËenskÈ hry.
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K dobru p¯iölo d·vno uloûenÈ Domino, ale takÈ »lovÏËe, nezlob se, D·ma a pak ûolÌkovÈ karty. Nov˝
program byl p¯ijat s nadöenÌm a byl za¯azov·n hlavnÏ v zimnÌch mÏsÌcÌch.
V lÈtÏ to byly opÏt z·jezdy. Mimo jinÈ nap¯.
Rajhrad s n·slednou n·vötÏvou oblÌbenÈho vinnÈho
sklÌpku ÑU JeÚouraì, hrad Bouzov, MladeËskÈ jeskynÏ a Loötice s prohlÌdkou muzea v˝roby olomouck˝ch tvar˘ûk˘, d·le doûÌnky ve Vajnorech
a samoz¯ejmÏ kaûdoroËnÌ p¯edpr·zdninov˝ z·jezd
na JiûnÌ Port·l s programem, kter˝ si naöi ËlenovÈ
sami p¯ipravÌ a v nÏm ˙ËinkujÌ.
Zcela specifickou se stala akce ÑBr˝le pro t¯etÌ
svÏtì. Zapojili jsme se ve prospÏch oblastnÌ charity
UherskÈ HradiötÏ a posbÌrali mezi sebou desÌtky odloûen˝ch a nepouûÌvan˝ch dioptrick˝ch br˝lÌ, kterÈ
poslouûÌ lidem v zemÌch tzv. t¯etÌho svÏta. A co je
kr·snÈ ñ prost¯ednictvÌm lÈk·rny P·lava se tato sbÌrka ujala i mezi dalöÌmi obËany Vinohrad a d·le pokraËuje. KromÏ toho naöe Ëlenky ñ panÌ VÏra Koö·bkov· a panÌ Milada HodboÔov· vyrobily ruËnÏ
pleten· obinadla pro pot¯ebu malomocn˝ch.
Svou zvl·ötnÌ specifiku rozhodnÏ m· i dalöÌ
klubov· akce pod n·zvem ÑCviËÌm, cviËÌö, cviËÌmeì, kter· se zrodila v Ëervnu 2010. Jde o cviËenÌ
pro seniory, kterÈ vede Ing. Milan Siklenka. ZaËalo
to nen·padnÏ se t¯emi ˙Ëastnicemi, ale brzy se poËet
cviËÌcÌch rozrostl, takûe p˘vodnÌ mÌsto v DomeËku
nestaËilo. Vst¯ÌcnÈ gesto vedenÌ KVICu umoûnilo
zdarma prop˘jËenÌ SpoleËenskÈho s·lu nad Albertem. Tam se kaûdÈ pondÏlÌ cviËenÌ kon· a v souËasnÈ dobÏ se na cviËenÌ sch·zÌ aû pÏtat¯icet senior˘.
Ing. Siklenka z·roveÚ uv·dÌ v klubu cyklus p¯edn·öek ÑMyölenÌ, zdravÌ a dÈlka ûivotaì a n·sledn˝
cyklus ÑRovnice dlouhovÏkostiì. O jeho p¯edn·öky
je velk˝ z·jem.
Zd· se tedy, ûe se Ëinnost v klubu vyvÌjela
ke spokojenosti a radosti. Ale p¯iöel Ëerven 2011
a s nÌm Ëern˝ den. Po tÏûkÈ nemoci, se kterou stateËnÏ bojovala, zem¯ela naöe vedoucÌ klubu panÌ Eliöka »tvrteËkov·. Zavl·dl neskr˝van˝ smutek, mÏli
jsme ji r·di. Ale ûivot jde d·l. VedenÌ klubu p¯evzal
novopeËen˝ d˘chodce Ing. LudÏk HodboÔ. »lovÏk
Ëinorod˝, nabit˝ el·nem, n·padit˝, se smyslem
pro humor. A tak vedenÌ klubu dostalo nov˝ n·boj.
A to uû jsme v p¯Ìtomnosti, mÈ vzpomÌn·nÌ na roky
minulÈ konËÌ.
P¯edloûila jsme v·m, v·ûenÌ Ëten·¯i, sice jen
malou, ale douf·m, ûe pestrou mozaiku dvacetiletÈ
˙spÏönÈ Ëinnosti naöeho senior klubu. K ˙spÏchu
p¯ispÏla cel· plej·da dobrovoln˝ch spolupracovnÌk˘, naöi obÏtavÌ ËlenovÈ a takÈ podpora ⁄M» Vinohrady, kter· vlastnÏ trv· od prvopoË·tku. V souËasnÈ dobÏ ji pak zosobÚuje pan starosta PhDr. Ji¯Ì »ejka. Vöem, kte¯Ì se zaslouûili o dobrÈ jmÈno naöeho
klubu, aù uû byli v m˝ch Ël·ncÌch jmenov·ni, Ëi ne,
up¯ÌmnÏ dÏkujeme a tÏöÌme se na dalöÌ spolupr·ci.
A nejen to, tÏöÌme se, ûe k n·m najdou cestu i dalöÌ
vinohradötÌ senio¯i. Protoûe klub nenÌ jen pro p¯est·rlÈ, ale je otev¯en pro vöechny, kte¯Ì majÌ z·jem
se nÏco zajÌmavÈho dovÏdÏt, pobavit se s vrstevnÌky, p¯ÌpadnÏ p¯edat jim svÈ zkuöenosti.
J· jsem za 18 let svÈho p˘sobenÌ v klubu poznala mnoho zajÌmav˝ch lidÌ, kte¯Ì milujÌ svou pr·ci
nebo ÑkonÌËkaì a jsou ochotni neziötnÏ, jen za pouhÈ podÏkov·nÌ se s n·mi o svÈ znalosti podÏlit. NesmÌrnÏ si jich v·ûÌm. DÌky jim jsem zÌskala mnoho
nov˝ch poznatk˘, poznala novÈ p¯·tele, pr·ce v klubu mne obohatila. A proto v z·vÏru p¯eji naöemu
klubu, aù d·l vzkvÈt· ve prospÏch naöich senior˘.
Eva PlÌhalov·,
kronik·¯ka klubu

ŠKODA Fabia Champion

Championi skórují hned 4krát

Šampionát teď probíhá i u prodejců
vozů ŠKODA. Fabia Champion u Vás
zaboduje především dynamickým
čtyřválcovým turbomotorem
s nízkou spotřebou. Další proměněnou
šancí je extra výbava vozu zahrnující např.
klimatizaci, rádio s MP3, 15" kola z lehké
slitiny a mnoho dalšího. Jedinečná cena
vozu podtrhuje celou nabídku.
Navíc pro věrné zákazníky máme
připraven exkluzivní BONUS.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

Využijte také výhodný úvěr
s bonusem od ŠkoFINu.

Váš autorizovaný prodejce vozů 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

Kadeřnice se 100 % péčí.
Jana Slováčková, Valtická 15, tel. 602 856 710

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

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

K adeřnictví MICHAELA – Čejk
ká 6, Vinohr
ady
Čejkoo vic
vická
Vinohrady
KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Tel. 776 158 799, 544 213 045, www.brnokadernictvi.eu

● nov· dvÌ¯ka na vaöi kuchyÚ ● vest. sk¯ÌnÏ ●
● v˝mÏna pracovnÌ desky ● sk¯ÌÚky na mÌru ●

AKCE na internetu: novinka ñ obnovenÌ vlasovÈ struktury Keratinem: vydrûÌ 3 mÏsÌce ñ KË 380,ñ
foukan· KË 143,ñ ❋ st¯ih + fouk. KË 243,ñ ❋ melÌr + st¯. + fouk. KË 543,ñ ❋ melÌr + barva + st¯. + fouk.
KË 643,ñ ❋ barva + st¯. + fouk. KË 443,ñ ❋ trval· + st¯. + fouk. KË 443,ñ ❋ p·nskÈ st¯. KË 80,ñ

Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

Malíř pokojů

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA...
www.tandembike.cz ❋ Vlkova 1c, Líšeň
Malý velký obchod – e-shop s osobním odběrem,
web pro Líšeň a Vinohrady

Tel.:
Brno 604 518 776

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!

DĚTSKÉ TÁBORY – sportovní, jazykové, taneční, výtvarné,
s flétnou, pro teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1–7 let.
Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
● Pronajmu gar·û, novostavba, ul. VlËnovsk·.Vöe na DO. Tel. 603 453 450.
● Prodej OV 4+1, Mikulovsk·. Tel. 731 948 047.

HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy a revize hromosvodů.

www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

E-DYMBRNO.CZ internetov˝ obchod
brno@e-dymbrno.cz ï www.e-dymbrno.cz
V˝dejnÌ mÌsto: Z·brdovick· 10, 615 00 Brno
Navötivte n·ö internetov˝ obchod s†elektronick˝mi cigaretami,
p¯ÌsluöenstvÌm a e-liquidy. NÌzkÈ ceny, kvalita, kr·tk· dodacÌ lh˘ta.

● Hled·me byt na Vinohradech. Tel. 731 948 047.
● KoupÌm byt v OV, DB, ne poslednÌ patro. Tel. 721 610 615.
● Hled·m 3+1 v zateplenÈm domÏ. Tel. 721 610 512.
● KoupÌm gar·û p¯i ulici VÏstonick·. Platba hotovÏ. Tel. 739 902 027.
● V˝mÏna DB 2+kk za DB 3+1, vöe na Vinohradech. Tel. 776 708 096.
● VymÏnÌm byt 4+1 OB na Vinohradech za 3+1 OB na Vinohradech. Tel.: 721 997 830.
● DlouhodobÏ pronajmu gar·û p¯i ulici VÏstonick·. Tel. 776 561 397.
■5■
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Ratíškovice
O

bec Ratíškovice patří dle historicky doložitelných pramenů k nejstarším na Moravě.
První literární zmínka o obci se objevuje roku 1131 (1141?) v soupisu majetku olomouckého biskupství, který vyhotovil biskup Jindřich Zdík, syn kronikáře Kosmy. O podstatně starším osídlení však svědčí archeologické nálezy z doby kamenné, z období osídlení Kelty, Germány a z osídlení prvních Slovanů. V období středověku a raného novověku je literárních
zmínek poskrovnu, což svědčí o relativní bezvýznamnosti obce. Ratíškovice nejsou dokonce
ani zaneseny na Komenského mapě z roku 1627. Výrazný rozvoj obce nastává až ve 20. století, a to především v souvislosti s otevřením uhelného – lignitového dolu firmou Baťa. V současné době Ratíškovice patří mezi nejpočetnější obce – vesnice v České republice. Ratíškovice mají přes 4000 obyvatel, čemuž odpovídá i vysoký stupeň občanské vybavenosti.

R

atíškovice etnograficky patří do oblasti Kyjovského Slovácka, pro niž je příznačná bohatost lidové kultury, která se odráží ve svérázných krojích, tancích, písních, nářečí, zvycích.
Ratíškovický folklor je v současnosti prezentován tanečními soubory Ratiškovská Dolina, Slovácký krúžek, Dětský folklorní soubor, ženským pěveckým sborem Robky ze Séčky, Mužským slováckým pěveckým sborem, dětskou
cimbálovou muzikou. Krojovaná vystoupení
souborů lze shlédnou každoročně na „Cyrilka“
– svátku patronů ratíškovického kostela věrozvěstů Cyrila a Metoděje, hodech (výročí vysvěcení kostela – druhá neděle v říjnu) či Krojovém plese (mající dlouholetou tradici). Kulturní živel obce je obohacen o dětské maňáskové
divadlo, klub esperanta, výuku orientálních tanců a hip-hopu a o činnost Sboru pro občanské
záležitosti, dechové hudby Dolanka, dětské dechové hudby Veselá muzika a činností Základní
umělecké školy. Významnou hudební událostí je Festival dechových hudeb, který má pravidelnou mezinárodní účast hudebních orchestrů a řadí se mezi největší hudební – dechové
festivaly v ČR. Tradiční akcí v kroji a historických oděvech se stává i pouť na Náklo, nejvýše
položený kopec v širokém okolí, kterou pořádá místní Cyrilo-Metodějský spolek Náklo, jenž zde vystavěl dřevěný liliový kříž a osadil kamennou sochu Sáma.

S

e slováckým folklorem je neoddělitelně spojeno víno. Ratíškovice jsou vinařskou obcí spadající do Slovácké podoblasti. V katastru obce jsou tři vinařské trati: Hrubé pole, Nácestky
a Díly, na nichž se rozkládá cca 80 ha vinic. Vinohradníci plody révy zpracovávají a školí
ve sklepech na Slavíně – jde o soubor 100 sklepů s lisovnami rozličného zevnějšku (od nápodoby lidové architektury po modernu „šumperáků“), které leží na vinařské cyklotrase.

R

atíškovice jsou známy i svou sportovní činností. V minulosti fotbalový klub TJ Baník
Ratíškovice dosáhl řady úspěchů. V roce 1955 se ratíškovičtí dorostenci stali přeborníky
ČSR. V sezonách roku 1960/61, 1963/64 hrál Baník II. ligu a stejného úspěchu dosáhl v letech
1998–2001, přičemž v sezoně 1999/2000 obsadil 2. místo v Českomoravském poháru. Vedle
fotbalového klubu v obci působí i Sportovní klub Ratíškovice sestávající se z oddílů kuželek,
florbalu, stolního tenisu, košíkové, gymnastiky, Fit studia a Tenisový klub. Pro sportování jsou
v obci k dispozici dvě travnatá hřiště, čtyřdráhová kuželna certifikovaná na celostátní soutěže, krytý plavecký bazén, tenisové kurty, skateboardový park. Velké oblibě se těší cykloturistika a on-line bruslení po nově zrekonstruovaných asfaltových cestách v lese Doubrava (10 km
trasa Ratíškovice – Bzenec Přívoz).

S

polkový život obce je rovněž a nezanedbatelně prezentován činností Mykologického
kroužku, který každoročně pořádá výstavy hub a košt „sviňůrek“ (čirůvka zelánka, havelka). Houbaření v rozsáhlých lesích Doubravy láká milovníky lesa z dalekého
okolí. Další atraktivní lokalitou pro návštěvníky – tentokráte rybáře je vodní
nádrž Hliník (4,8 ha), jež je pro tyto tiché lovce oázou klidu a hojnosti. Významným turistickým cílem Ratíškovic je šlapadlo (šlapací drezína) na kolejích
vlečky o délce cca 3 km, kterou ve 30. letech 20. století vybudoval Tomáš
Baťa. O historii této kolejové tratě a působení f. Baťa v našem regionu se lze
více dozvědět v Muzeu ve vagóně, které je součástí šlapací atrakce. Při návštěvě obce nelze opominout farní kostel sv. Cyrila a Metoděje vybudovaný v letech 1855–1857 ve slohu historického romantismu, kde je ke zhlédnutí nově
restaurovaná gotická Madona.

Bohatý a pestrý kulturní a společenský život v obci vytváří předpoklad k tomu, aby se Ratíškovice staly
významnou turistickou destinací. Ratíškovice nenabízejí zběžné, plytké a povrchní nahlédnutí
s fotoaparátem, nýbrž možnost smysluplného spočinutí v čase tradic a osobních zálib.

SERVIS ZNAČEK:

Přijďte si pro

ŠEKOVOU KNÍŽKU
Získáte až 30% slevu
na provedené práce
a až 20% slevu
na Originální díly

COLRORFE
FO LI
RUKA
DOŽIVOTNÍ ZÁ
RAVĚ
OP
PO
K
LA
NA

AUTOCENTRUM K.E.I. • Žarošická 21, 628 00 Brno • tel.: 518 700 000 • e-mail: autocentrum@kei.cz • www.kei-autocentrum.cz

NOVÉ KUCHYNĚ
OD ČESKÉHO VÝ ROBCE
aktuální
aktuální

AKCE

na
na našich
našich stránkách
stránkách
www.hezkydomov.cz
www.hezkydomov.cz

LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY 2012

- ing. Kaláb

na PRADĚDU, pro děti od 3 do 11 let,
celodenní angličtina, hudební výuka (zpěv, keyboard),
hry, výlety, tenis, cyklistika

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

Turnus A: 21. 7. – 28. 7. • Turnus B: 18. 8. – 25. 8.
Cena: 6790,–

s.r.o.

telefon:

LETNÍ ANGLICKÁ ŠKOLKA 2012

547 227 325
603 523 155

Od 7 do 17 hod., celodenní angličtina, hry, počítač,
písničky, pikniky na zahradě.

Pro děti všech školek • Od 16. 7. do 31. 8. 2012
Cena: 2000,– za týden
Gajdošova 7, Brno-Židenice
www.kidsgarden.cz
Tel: 602 791 338, 533 432 606
Email: skolka@kidsgarden.cz

Po - Čt: 9.00 - 19.00 hod.
V Pátek: 9.00 - 17.00 hod.

Okamžitý výkup bytu i zadluženého. Seriózně.
Telefon: 722 566 099

kování

pouze dohodnuté schůzky.

Veškeré instalatérské a topenářské práce – opravy

www.hezkydomov.cz

obkládání na umakart – levnější varianta pro pěknou koupelnu
výměna vodovodních baterií, výměna radiátorů za nové deskové
výměna WC, vany, dřezy, umyvadla, dopojení myčky, pračky

KUCHYNĚ • SKŘÍNĚ • DVEŘE • NÁ BYTEK

tel. 737 737 881, e-mail zginstal@centrum.cz.
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LÍŠEŇSKÉ CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB
Masarova 7 a 9, Brno-Líšeň, www.lcos.cz
P

PARKOVIŠTĚ

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST

TOALETY

RESTAURACE

BANKOMAT

Vážení obyvatelé Vinohrad,
je nám potěšením představit vám provozy tvořící naše centrum obchodu a služeb. Zveme vás k návštěvě
či ještě lépe k návštěvám.
Možná u nás naleznete, co u vás postrádáte. Nejsme tak daleko, abychom vám nemohli být blízcí.

DOMÁCÍ POTŘEBY
A ŽELEZÁŘSTVÍ

LÉKÁRNA
MASAROVA

TEXTIL
ANIČKA

Po–Pá 8–18 / So–Ne 8-12
Tel.: +420 544 211 944

Po–Pá 8–18 / So 8–12
Mobil: +420 608 971 334

Po–Pá 8–18 / So 8–12
Mobil: +420 608 227 783

Heslo prodejny: „To co nemá konkurence,
máme my. To co nemáme my, nemá nikdo.
To co nemá nikdo seženeme.“
Navíc, tiskneme, skenujeme, kopírujeme,
vyrábíme klíče, brousíme nástroje.
Pro naše zákazníky brousíme nože
zdarma :-)

KLIENTSKÁ KARTA = 30Kč sleva
za recept.
BEZLEPKOVÉ výrobky.
INZULÍN všech druhů bez doplatku.
ANTIKONCEPCE za nejnižší ceny.
KONOPNÉ produkty pro krásu a zdraví.

Stylové i tradiční dámské, pánské,
juniorské a dětské kolekce oblečení,
doplňků, obuvi a mnoho dalšího najdete
u Aničky.
Aktuální jarní kolekce za výprodejové
ceny.

KUŘÁCKÁ
PIVNICE
HAVANA
RESTAURANT

RESTAURACE
U FIDELA

FIDEL’S
PUB

Po–Čt 11–23 / Pá–So 11–24 / Ne 11–23
Tel: +420 544 238 380

Po–Čt 11–23 / Pá 11–01 / So–Ne 12–01
Mobil: +420 725 140 090

Po–Čt 10–22 / Pá–So 10–23 / Ne 10–22
Mobil: +420 724 904 656

Stylová restaurace s karibskou kuchyní.
Nejširší nabídka rumů v Evropě.
Moderní dětský koutek.
Kursy kubánské salsy.
Zajištění programu pro vaši párty.

Vaříme pro vás tak, jako pro sebe, tedy
s láskou a chutí z čerstvých regionálních
surovin. Navíc grilujeme, udíme,
nakládáme… žijeme gastronomií.
Příjemné prostředí pro oslavy, setkání či
ﬁremní večírky.
Pořádáme hudební večery a kulturní akce.

Milovníci klasických pivnic jistě ocení
provoz, kde se smí kouřit a o zábavu se
mimo jiné stará jukebox, šipky, projektor,
sportovní a hudební satelitní kanály či
pravidelné oldies party.
Čepujeme Starobrno nepasterizované.

LUCKY
PLANET

SUPERMARKET
ALBERT

DROGERIE
TETA

bowling s non-stop provozem
Tel.: +420 544 213 779

Po–Ne 7–21
Info-linka: 800 402 402

Po–Pá 9–18 / So 8–12

4 bowlingové dráhy, sportbar, sázková
kancelář.

Velké parkoviště pro zákazníky přímo
u prodejny.

Drogistické a kosmetické zboží za nízké
ceny. Možnost objednání neskladového
zboží. Vstřícná obsluha.

Neděláme si iluze, že k nám budete chodit denně, ale věříme, že nás čas od času navštívíte. Těšíme se na vás.

■9■

Se zlepöenou n·ladou v tÏlocviËnÏ se dostavilo i Janovo uspokojenÌ.
Aû si p¯ivyknul nov˝m pomÏr˘m a byl se svou ËinnostÌ spokojen˝, ubÌhal
Ëas rychleji a s nÌm se blÌûil i konec jeho pobytu v USA.
TÏöil se jiû velice dom˘ a û·dnÈ sportovnÌ nabÌdky ho nemohly uû v Chicagu udrûet. D˘vod˘ bylo nÏkolik. P¯edevöÌm ho doma oËek·vala jeho p¯ÌtelkynÏ Jarmila. Jeho l·ska k nÌ byla silnÏjöÌ neû vöechny svody a pohodlÌ
Ameriky. Jen aby uû byl u nÌ!
DalöÌm poutem, kterÈ ho t·hlo k domovu, byli rodiËe a nakonec i poslednÌ st·tnice. Musel ji udÏlat, aby mu rodiËe nevytkli, ûe studia nedokonËil.
Nemalou ˙lohu zde sehr·lo i Honzovo n·rodnÌ cÌtÏnÌ ñ nesn·öel dob¯e
odn·rodnÏnÌ naöich lidÌ v Americe, aËkoliv vÏdÏl, ûe s tÌm musÌ kaûd˝, kdo
se rozhodl zde z˘stat, poËÌtat. Ne-li u sebe, tedy urËitÏ u sv˝ch dÏtÌ. Gajdoö
vÏdÏl, ûe nelze nic jinÈho, neû udrûet v dÏtech vÏdomÌ, ûe jsou ËeskÈho p˘vodu (i kdyû jazyk neznajÌ). To bylo vöe, co se dalo dÏlat a mnoho naöich
dobr˝ch lidÌ (b. Machovsk˝, b. Eli·öek aj.), i kdyû ûili v Americe v nadbytku,
toto vÏdomÌ ubÌjelo.
P¯iblÌûil se prosinec a s nÌm i veËÌrek na rozlouËenou s plzeÚsk˝m Sokolem. Na silvestra, dÌky b. Molcarovi, kter˝ Jana vozil autem od jednoty k jednotÏ, se rozlouËil se zn·m˝mi v Chicagu.
V lednu d·le jeötÏ veËÌrkem v Sokole Chicago se jeötÏ rozlouËil s nejbliûöÌmi, kte¯Ì ho mnohokr·t dovedli uklidnit, kdyû mu bylo tÏûko.
Na zp·teËnÌ cestÏ se jeötÏ t˝den zdrûel Gajdoö v New Yorku u Karla Bedn·¯e, n·ËelnÌka slovenskÈho Sokola. ZacviËil si v jednotÏ a prohlÈdl si nejv˝znamnÏjöÌ Ë·sti a pam·tky mÏsta, aby neodjel bez tÏchto poznatk˘.
Po öestit˝dennÌ plavbÏ dojel opÏt do Cherbourgu a nechtÏje ztr·cet ani
hodinu, jel vlakem do Pa¯Ìûe, kde mÏl zn·mÈho n·ËelnÌka jednoty Old¯icha
SlabÈho.
Druh˝ den nakoupil d·rky dom˘, navötÌvil Pa¯Ìûskou operu a uû uh·nÏl
vlakem d·l ke svÈmu domovu.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ V LÍŠNI

•

•
•
– fotbal – volejbal – nohejbal – basketbal – házená

MINIGOLFOVÉ HŘIŠTĚ
TENISOVÉ KURTY
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
PINGPONGOVÉ STOLY
Areál SOŠ a SOU SaE, Trnkova 113, 628 00 Brno.
Recepce sportovišť: Jedovnická 10
(vstup od nákupního střediska Lidl)
Rezervace: Tel.: 544 422 811, 774 990 783
E-mail: recepce@sos-soubrno.cz

www.ubytovna-hotel.cz

• www.sos-soubrno.cz

OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
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Po n·vratu z Ameriky
⁄ryvek ze VzpomÌnek Jana Gajdoöe:
ÑV kvÏtnu 1930 jsem odjel do Prahy na celodennÌ p¯Ìpravu mezin·rodnÌch z·vod˘. Od 8 hodin r·no do 14 hodin jsem cviËil pod vedenÌm dr. Klingera, F. Erbena a nÏkdy i b. »ady.
Po obÏdÏ, kdyû spoluborci odpoËÌvali, sedal jsem v reservnÌ loûnici, kde
jsem mÏl klid, a studoval ke st·tnici aû dlouho do noci. Bylo to vyËerp·vajÌcÌ
a nÏkdy se mi zd·lo, ûe cel· pr·ce je zbyteËn·. Ob·val jsem se, ûe u st·tnice
propadnu a ûe zbyteËnÏ pl˝tv·m energiÌ, kterÈ bych mohl lÈpe vyuûÌt p¯i cviËenÌ. Neû b. Klinger mÏ podporoval, tÏöil a povzbuzoval k dalöÌ pr·ci ñ vydrûel jsem a 6. Ëervna jsem st·tnici sloûil. Sice s prospÏchem dostateËn˝m,
ale byl jsem öùastn˝, ûe m·m poslednÌ zkouöku za sebou.ì

• 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
• dokončení 01/2013
• nově dokončené klientské centrum,
v těsné blízkosti stavby před
poliklinikou na ul.Horníkova
Neplaťt
Neplaťte
ť e drahý nájem - kupte si vlastní byt !
Splátka hypotéky nižší než nájemné!
tel: 538 728 850, 603 333 999
www.byty-hornikova.cz

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

MilÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
i tento vinohradsk˝ mÏsÌËnÌk vÏnuje svoji pozornost osobnosti profesora
Jana Gajdoöe, vynikajÌcÌho reprezentanta ËeskoslovenskÈ vrcholnÈ gymnastiky mezi svÏtov˝mi v·lkami, sokola ÑduöÌ, tÏlemì a opravdovÈho vlastence.
PokraËuji z·vÏrem pobytu Jana Gajdoöe v USA v Chicagu, kde pracoval
jako cviËitel, reprezentant a autor sletovÈ skladby v prostn˝ch pro muûe:
Nastaly pr·zdniny, kterÈ Honza celÈ proûil v t·bo¯e plzeÚskÈho Sokola,
na b¯ehu MichiganskÈho jezera, asi 300 kilometr˘ od Chicaga. Byly to nejkr·snÏjöÌ pr·zdniny jeho ûivota ñ v p¯ekr·snÈm prost¯edÌ, p¯i z·bavÏ, koup·nÌ a hr·ch. Rychle vöak ubÏhly oba mÏsÌce.
Po letnÌm odpoËinku, s novou silou, se dal do p¯Ìpravy akademie, kterou
ÑPlzeÚì oslavila svÈ 50. v˝roËÌ.

Z·vod o p¯ebor slovanskÈho sokolstva v BÏlehradÏ 23. a 24. Ëervna 1930
Byl to sv˝m zp˘sobem ˙vod k Mezin·rodnÌmu z·vodu v Lucembursku.
Byl to z·vod napÌnav˝, protoûe se utkali t¯i skvÏlÌ borci ñ PrimoûiÊ, Gajdoö
a Lˆffler, mezi nimiû padlo rozhodnutÌ na samÈm jeho konci, v bÏhu.
Palma vÌtÏzstvÌ p¯ipadla zcela zaslouûenÏ Emanu Lˆfflerovi, kter˝ byl
v tÈto dobÏ nejvyspÏlejöÌm a nejvöestrannÏjöÌm slovansk˝m borcem.
Na druhÈm mÌstÏ se umÌstil Josef PrimoûiÊ z Mariboru, v tÈto dobÏ velmi vöestrann˝ a nejslavnÏjöÌ jihoslovansk˝ borec. PoprvÈ na sebe upozornil
v Lyonu sv˝m v˝cvikem a vysokou n·¯aÔovou ˙rovnÌ. Je to z·vodnÌk neobyËejnÈho nad·nÌ s ohniv˝m övihem a velkou odvahou. Je mu v souËasnosti 30 let, a proto jeötÏ na vzestupu. P˘vodnÏ pracoval jako dÏlnÌk, jeho
kreslÌ¯skÈ nad·nÌ ho vöak p¯imÏlo k tomu, ûe je kresliËem na Magistr·tÏ
v Mariboru.
T¯etÌ mÌsto obsadil Jan Gajdoö, p¯ebornÌk »OS. ZpoË·tku byl v soutÏûi
velmi dobr˝, v Ëele z·vodu, avöak p¯i skoku dalekÈm si obnovil starÈ pohmoûdÏnÌ nohy, musel se odr·ûet druhou dostal jen 7,50 bodu a ztratil vedenÌ. Ve skoku o tyËi dostal piln˝ poËet bod˘. Po nÏm se uû po¯adÌ prvnÌch t¯Ì
nezmÏnilo. V nÏm dostal Lˆffler 8, PrimoûiÊ 7 a Gajdoö jen 4 body za Ëas:
12,8 s., 13 s., 13,6 s.
Je dobojov·no.
VÌtÏzÌ Lˆffler ñ 192,70 bodu, tj. 96,35 %
2. mÌsto: PrimoûiÊ ñ 191,25 bodu, tj. 95,625 %
3. mÌsto: Gajdoö ñ 187,40 bodu, tj. 93,70 %
Z·vod o p¯ebor Svazu slovanskÈho sokolstva se tu konal pot¯etÌ.
PrvnÌ byl v Praze roku 1912 v dobÏ VI. sokolskÈho sletu. ZvÌtÏzil Slovinec Stane Vidma z LublanÏ.
Druh˝ z·vod se konal v Praze roku 1926 v r·mci VIII. sletu. ZvÌtÏzil
Ladislav V·cha z Brna.
T¯etÌ z·vod byl pr·vÏ tento v BÏlehradÏ. Z·vodilo v nÏm 10 Ëeskoslovensk˝ch sportovc˘, 15 Jugosl·vc˘ a 1 Pol·k.
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(PokraËov·nÌ v dalöÌm ËÌsle VinohradskÈho informu)
Mgr. Ivana Gajdoöov·

ZMĚNA ADRESY
Provozovna Žarošická 24, Brno-Vinohrady je od 1.5. 2012
přemístěna na Pálavské náměstí - naproti prodejny
Albert, na konečné trolejbusů.
Součástí centra bude solární studio, kolagenárium, lymfodrenáž,
nástřik opálení, vířivá vana, kosmetické služby, masáže a pedikůra.
Nabízíme zde ještě volné prostory pro dvě kadeřnická místa.

tel.: 544 234 578, www.bodysun.cz
Osobní asistence pomáhá
nepřetržitě

Pokusné ověřování Projektu IVýP
na ZŠ Mutěnická

ZatÌmco peËovatelsk· sluûba je Ëesk˝mi seniory hojnÏ vyuûÌv·na, osobnÌ asistence je Ëasto spojov·na spÌöe s osobami se
zdravotnÌm postiûenÌm. OsobnÌ asistence je p¯itom vÌtanou
sluûbou pr·vÏ pro seniory.
ÑVÏtöina peËovatelsk˝ch sluûeb m· stanovenu pracovnÌ
dobu od r·na do odpoledne pÏt dnÌ v t˝dnu. OsobnÌ asistence je
24 hodin dennÏ, 7 dnÌ v t˝dnu p¯ipravena zajistit uûivatel˘m
pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jÌdlem, n·kupy i pÈËÌ o dom·cnost. VyuûitÌ sluûeb osobnÌ asistence je proto nejlepöÌ moûnostÌ, jak z˘stat co nejdÈle v dom·cÌm prost¯edÌ bez zv˝öen˝ch
zdravotnÌch a bezpeËnostnÌch rizik,ì vysvÏtluje Lucie Nov·Ëkov·, vedoucÌ st¯ediska osobnÌ asistence obËanskÈho sdruûenÌ
Hewer.
V objednan˝ch hodin·ch vykon·v· osobnÌ asistent p¯esnÏ
to, co si uûivatel p¯eje ñ m˘ûe pom·hat, obstar·vat, doprov·zet,
nebo jen dÏlat spoleËnost a ÑbezpeËnostnÌ dohledì. Uûivatel
sluûby osobnÌ asistence si m˘ûe b˝t jist, ûe k nÏmu bude doch·zet stejn˝ asistent, p¯ÌpadnÏ se u nÏho bude st¯Ìdat dvojice asistent˘ a kdykoliv bude pot¯ebovat, m˘ûe poû·dat o jejich v˝mÏnu
za nÏkoho jinÈho.
ÑV modernÌ spoleËnosti Ëasto neplatÌ d¯ÌvÏjöÌ role a funkce
rodiny, proto musejÌ b˝t doplnÏny jin˝mi n·stroji. Umoûnit
vöem, kte¯Ì to pot¯ebujÌ, z˘stat doma a z·roveÚ pÈËÌ nep¯etÏûovat rodinnÈ p¯ÌsluönÌky, to je ˙kolem jak osobnÌ asistence, tak
peËovatelskÈ sluûby. OsobnÌ asistence vöak poskytuje pomoc
nep¯etrûitÏ i bÏhem vÌkend˘ a sv·tk˘.ì
Sluûba osobnÌ asistence je v BrnÏ a okolÌ dostupn· nap¯Ìklad na telefonnÌm ËÌsle 736 505 555. VÌce informacÌ najdete
na www.pecovatel.cz.
Kontakt:
Lucie Nov·Ëkov·, Hewer ñ obËanskÈ sdruûenÌ,
mobil: 736 505 555, brno@pecovatel.cz

V letoönÌm ökolnÌm roce bylo na t¯iceti öesti ökol·ch v »eskÈ republice zah·jeno
pokusnÈ ovÏ¯ov·nÌ projektu Individu·lnÌch v˝chovn˝ch pl·n˘ (zkratka IV˝P), ve¯ejnosti spÌöe zn·mÈ jako tzv. smlouvy s rodiËi.
Obsahem tohoto ovÏ¯ov·nÌ je nov· forma pÈËe o û·ky, kte¯Ì naruöujÌ v˝uku. Jde
o soubor celÈ ¯ady opat¯enÌ, kter· majÌ slouûit k prevenci problÈm˘ a k jejich ¯eöenÌ.
Jedn· se o jakousi dohodu mezi ökolou a rodiËi, u jejichû dÏtÌ se opakovanÏ objevujÌ
v˝chovnÈ problÈmy, kterÈ negativnÏ ovlivÚujÌ vzdÏl·v·nÌ jedince i celÈ t¯Ìdy. P¯i ¯eöenÌ
problÈm˘ pak spolupracuje rodina, uËitelÈ, v˝chovn˝ poradce, preventista soci·lnÏ patologick˝ch jev˘, odbor soci·lnÌ pÈËe, policie i pedagogicko-psychologick· poradna.
Naöe ökola byla do tohoto pokusnÈho ovÏ¯ov·nÌ vybr·na. V souËasnÈ dobÏ nem·me
problÈmovÈ û·ky tohoto charakteru, ale cel˝ projekt jsme pojali jako preventivnÌ.
BÏhem nÏho se û·ci d˘kladnÏji sezn·mili se äkolnÌm ¯·dem, v roËnÌcÌch probÏhly
i poËÌtaËovÈ testy na jeho znalost, nejasnÈ body pak byly na t¯Ìdnick˝ch hodin·ch vysvÏtlov·ny.
Na prvnÌm stupni se û·ci zab˝vali z·ökol·ctvÌm, jeho p¯ÌËinami, n·sledky. Formou
dramatickÈ v˝chovy pak o problÈmu diskutovali. Na druhÈm stupni, konkrÈtnÏ ve velmi
poËetnÈ t¯ÌdÏ 8. A, zpracovali projekt äikana. Vytvo¯ili si svÈ vlastnÌ p¯ÌbÏhy, kde se
vÏnovali r˘zn˝m druh˘m öikany, od psychickÈ, p¯es kyberöikanu, aû k fyzickÈmu n·silÌ.
Tyto p¯ÌbÏhy zpracovali formou fotorom·n˘. V˝sledkem koneËnÈ diskuse bylo vytvo¯enÌ Charty proti öikanÏ. Cel˝ projekt byl umÌstÏn na chodbÏ ökoly, aby i v ostatnÌch
t¯Ìd·ch mohli na t¯Ìdnick˝ch hodin·ch o öikanÏ diskutovat.
KromÏ tÏchto nov˝ch aktivit jsme se jiû tradiËnÏ zapojili do akcÌ, kterÈ po¯·d· CV»
Luû·nky. Tyto dramatickÈ lekce jsou smÏ¯ov·ny na spolupr·ci dÏtÌ, na ¯eöenÌ problÈm˘
a na vztahy ve skupinÏ. StejnÏ tak v r·mci prevence soci·lnÏ patologick˝ch jev˘ navötÏvujeme p¯edn·öky o rizikovÈm chov·nÌ.
P¯i zapojov·nÌ do projektu jsme zjistili, ûe tÈmÏ¯ vöechny aktivity, kterÈ do nÏho
za¯adilo MäMT v r·mci naöÌ v˝uky provozujeme. Snad dÌky tÈto dlouhodobÈ prevenci
a spolupracÌ s rodiËi i ostatnÌmi v˝chovn˝mi institucemi se na naöÌ ökole v souËasnosti
soci·lnÏ patologickÈ jevy tÈmÏ¯ nevyskytujÌ, minimum je i û·k˘, kte¯Ì by soustavnÏ naruöovali v˝ukov˝ proces.
PhDr. Marcela KuchyÚkov·,
PaedDr. Ji¯Ì Boudn˝

■ 11 ■

Informace o akcích
Senior klubu
V polovinÏ b¯ezna jsme jako obvykle poblahop¯·li jubilant˘m, narozen˝m v tomto mÏsÌci ñ
p¯ipomÌn·m tuto naöi pravidelnou akci zejmÈna
proto, ûe jsme tentokr·t mimo jinÈ oslavence blahop¯·li i doktoru är·mkovi, kter˝ s n·mi nejenûe
oslavil svÈ 91. narozeniny, ale navötÏvuje vÏtöinu
klubov˝ch akcÌ a dokonce s n·mi velmi Ëasto
v pondÏlÌ i p¯es sv˘j vÏk ve spoleËenskÈm s·le
i cviËÌ! Uv·dÌm pana doktora v tÏchto souvislostech i jako p¯Ìklad a v˝zvu pro dalöÌ seniory na Vinohradech, kte¯Ì se zatÌm Senior klubu tak trochu
vyh˝bajÌ ñ nejenom podle mÈho n·zoru dÏlajÌ chybu, protoûe klub nenÌ jenom Ñbabinecì (d·my
a Ëlenky mi toto oznaËenÌ urËitÏ prominou) a jeho
program nenÌ zdaleka urËen jenom pro nÏûnÈ pohlavÌ. Na druhou stranu nepopÌr·m, ûe vÏtöÌ zapojenÌ muû˘ by mohlo p¯ispÏt k rozöÌ¯enÌ aktivit
klubu i nad st·vajÌcÌ program, tzn. i mimo ˙ternÌ
a ËtvrteËnÌ odpoledne ñ sv˝m zp˘sobem je ökoda,
ûe klubovÈ prostory nejsou vyuûÌv·ny vÌce, mj.
nap¯. i k pr·ci s poËÌtaËi (v klubu m·me pro z·jemce, nemajÌcÌ jinou moûnost, k dispozici dva,
jeden z nich dokonce i s internetem, prozatÌmnÏ
prost¯ednictvÌm jednoho z mobilnÌch oper·tor˘).
Mezi takovÈ moûnÈ Ëinnosti pat¯Ì urËitÏ i zvyöov·nÌ poËÌtaËovÈ gramotnosti senior˘ ñ v p·tek
23. b¯ezna probÏhla prvnÌ lekce na PC uËebnÏ Zä
MutÏnick·, kterÈ se z˙Ëastnilo 6 Ñstudentekì (jedna z nich dokonce aû z Bohunic!), z nichû pÏt sedÏlo poprvÈ v ûivotÏ p¯ed PC! P¯esto se vöechny
nauËily za dvÏ hodiny pouûÌvat kl·vesnici a myö,
p¯ihlaöovat se heslem, spouötÏt internet a hledat
v nÏm informace, to vöe bez vÏtöÌch problÈm˘
a naopak s ¯adou humorn˝ch situacÌ. N·sledujÌcÌ
p·tek 30. b¯ezna probÏhla ÑopakovacÌì lekce, novÏ
za ˙Ëasti dokonce 85letÈ seniorky ñ a v jejÌm pr˘bÏhu jsme spoleËnÏ zvl·dli uû i vyhled·v·nÌ spojenÌ v jÌzdnÌch ¯·dech, hled·nÌ prodejen se zvl·ötnÌm sortimentem, nabÌdek na dovolenou atd. DalöÌ lekce budou pokraËovat pravidelnÏ zatÌm aû
do 4. kvÏtna, vûdy v p·tek, sraz v 13.35 na schodech Ñu KomenskÈhoì p¯ed Zä ñ z·jemci se ani
nemusejÌ hl·sit p¯edem, staËÌ vËas p¯ijÌt (a nezapomenout si br˝le... J).
Podobnou akcÌ pro z·jemce z ¯ad senior˘ je
i na 22. kvÏtna p¯edn·öka JUDr. Ing. Dufka (p¯edseda finanËnÌho v˝boru JMK) na tÈma ÑSenio¯i,
nedejte seì, t˝kajÌcÌ se prevence p¯ed podvody
a kriminalitou, p·chan˝mi na seniorech. Mimo¯·dnÏ probÏhne v Zä MutÏnick· od 14.00 ñ viz
program Senior klubu na kvÏten.
⁄spÏönÏ probÏhla n·vötÏva vinnÈho sklÌpku
22. b¯ezna (autobus byl plnÏ vytÌûen) a zpÌvalo se
nejen ve sklÌpku, ale i celou cestu Ñdom˘ì, zajÌmavÈ p¯edn·öky v dalöÌch dnech p¯ednesli dr. äubert
(o historick˝ch osobnostech Moravy) i E. éaludov· (o zajÌmav˝ch etap·ch v˝voje odÌv·nÌ). Duben
zah·jili Bc. Krejsa tÈmÏ¯ melodramatick˝m p·smem o okolnostech stavby a plavby Titaniku,
Ing. Rusek dokonËenÌm komentov·nÌ fotografiÌ
ze svÈho cestov·nÌ Tibetem s p¯·teli na jÌzdnÌm kole a E. Vackov· cestopisn˝m p¯ibliûov·nÌm kr·s
jiûnÌ Moravy.
V dobÏ zve¯ejnÏnÌ tÈto informace uû budeme
mÌt za sebou exkurzi do JE Dukovany a vodnÌ
elektr·rny i pivovaru Daleöice a budeme se naopak
chystat do arboreta v BoskovicÌch (15. kvÏtna) ñ
chcete-li vidÏt nejen kvetoucÌ rododendrony, p¯idejte se k n·m, jste vÌt·ni a hlavnÏ p¯ijÔte vËas ñ
autobus nenÌ nafukovacÌ...
Ing. LudÏk HodboÔ

KVĚTEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ
Ve st¯edu 2. kvÏtna 2012 zahraje LoutkovÈ divadlo
V. Schildera a O. MarkovÈ nejmenöÌm div·k˘m dvÏ
poh·dky z naöÌ chalupy: ÑO M·öence a medvÏdoviì a ÑO zajÌËkovi a zlÈ kozeì.
ZaË·tek v 10.00 hodin v DomeËku, Valtick· 23,
vstupnÈ 40 KË.
LetnÌ t·bory DomeËku:

REKREA»NÕ POBYT PRO RODI»E
S DÃTMI OD 2 LET
ÑHLED¡NÕ ZA»AROVAN… ZEMÃì
15.ñ22. Ëervence 2012
DobrodruûstvÌ v poh·dkovÈm kr·lovstvÌ, v˝tvarnÈ
tvo¯enÌ, soutÏûe, hry, vych·zky, karneval, t·bor·k,
v˝let.
Ubytov·nÌ: LesnÌ penzion Podmitrov, 2 aû 4 l˘ûkovÈ pokoje. V are·lu je dÏtskÈ h¯iötÏ, bazÈn, venkovnÌ posezenÌ, minizoo.
Stravov·nÌ: dÏti 5◊ dennÏ, pitn˝ reûim, dospÏlÌ
pln· penze.
Cena zahrnuje dopravu z Brna, pobyt, program
a veöker˝ materi·l, odmÏny pro dÏti a v˝let na Pernötejn. VyööÌ cena je za pokoje se soci·lnÌm za¯Ì- zenÌm, niûöÌ za pokoje se soci·lnÌm za¯ÌzenÌm
na pat¯e. Z·loha 1000 KË/os. DÌtÏ do 6 let 2400 KË/
2600 KË, dÌtÏ 6ñ12 let 2700 KË/2900 KË dospÏl˝
3300 KË/3700 KË.

LETNÕ T¡BOR PRO DÃTI
OD 10 DO 16 LET
ÑSVAZEK TAJEMN›CH KLÕ»Ÿì
11.ñ25. srpna 2012
T·bor pro staröÌ dÏti tentokr·t p¯ipravujeme na kr·snÈm t·bo¯iöti v Mr·kotÌnÏ, kterÈ se nach·zÌ p¯Ìmo
u rybnÌka, obklopenÈ loukami a lesy. Tento kout
VysoËiny je zn·m˝ nejen kr·snou p¯Ìrodou, ale
i pÏkn˝mi v˝letnÌmi mÌsty, jako je mÏsto TelË nebo
hrad Roötejn a dalöÌ. Celot·borov· hra nabÌzÌ dobro-

druûstvÌ, spoustu her a soutÏûÌ a takÈ t˝movou pr·ci
a z·bavu.
Ubytov·nÌ ve stanech s podsadou, k dispozici je
i p·r mÌst v chatk·ch, srub s kuchynÌ a jÌdelnou, novÏ vybudovan· soci·lnÌ za¯ÌzenÌ se sprchami.
Stravov·nÌ zajiöùujeme 5◊ dennÏ, celodennÌ pitn˝
reûim.
Cena 3500 KË zahrnuje dopravu autobusem, pobyt,
stravu, materi·l, pedagogickÈ a zdravotnickÈ zabezpeËenÌ a oddÌlovÈ triËko. Z·loha 1500 KË.

MINIT¡BOR
ÑDALäÕ DOBRODRUéSTVÕ
SE »TYÿLÕSTKEM"
9.ñ14. Ëervence 2012 v RS Z·seka
DÏti od 6 do 10 let mohou proûÌt dalöÌ p¯ÌbÏhy Pindi, MyöpulÌna, BobÌka a Fifinky. »ek· je pÏt dnÌ
pln˝ch her, soutÏûÌ, koup·nÌ a z·bavy v pÏknÈm
prost¯edÌ RS Z·seka.
Ubytov·nÌ: pevn· budova, v are·lu je h¯iötÏ, bazÈn,
v tÏsnÈ blÌzkosti les.
Stravov·nÌ 5◊ dennÏ + pitn˝ reûim.
Cena 1950 KË zahrnuje dopravu autobusem z Vinohrad, pobyt, stravu, veöker˝ program, materi·l a odmÏny pro dÏti. Z·loha 1000 KË.

PÿÕMÃSTSK… T¡BORY
16. aû 20. Ëervence 2012
CESTA KOLEM SVÃTA
6. aû 10. srpna 2012
STROJEM »ASU DO PRAVÃKU
T·bory jsou urËenÈ dÏtem od 7 do 12 let, kaûd˝ den
je v dobÏ od 8 do 16 hodin p¯ipraven program, v˝lety, hry, soutÏûe, v˝tvarnÈ tvo¯enÌ. Cena 1150 KË zahrnuje veöker˝ program vËetnÏ materi·lu, jÌzdnÈ,
vstupnÈ, tepl˝ obÏd, pitn˝ reûim. Z·loha 500 KË.
P¯ihl·öky na vöechny t·bory a bliûöÌ informace
v DomeËku, Valtick· 23
nebo na tel: 544 216 684, 739 263 997.

SENIOR KLUB V KVĚTNU
V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, pohlavÌ
a z·jm˘ jste vÌt·ni dennÏ v malÈ klubovnÏ od
15.00 v p¯ÌzemÌ Bzeneck· 21. KromÏ toho v·s zveme k ˙Ëasti na akcÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena
od 14.30, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00) ñ
viz program nÌûe.
KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.30 probÌh·
cviËenÌ pro seniory ve SpoleËenskÈm s·le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötÏ) za ¯ÌzenÌ
Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma,
p¯ez˘vky s sebou ñ jste zv·ni, urËitÏ p¯ijÔte ñ kromÏ
protaûenÌ tÏla se urËitÏ i dob¯e psychicky naladÌte J.

3. kvÏten ñ »TVRTEK
BRNÃNSK… POVÃSTI, E. éaludov·
9. kvÏten ñ STÿEDA
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ
»S. CÕRKVE HUSITSK…,
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
10. kvÏten ñ »TVRTEK
PREZIDENTI »ESKOSLOVENSKA
(pokraËov·nÌ cyklu),
PhDr. J. »ejka
15. kvÏten ñ ⁄TER›
BOSKOVICE ñ arboretum
(9.00ñ17.00), Ing. L. HodboÔ

17. kvÏten ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V KVÃTNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
22. kvÏten ñ ⁄TER›
SENIOÿI, NEDEJTE SE (prevence
p¯ed podvody a kriminalitou)
JUDr. Ing. ZdenÏk Dufek,
p¯edseda finanËnÌho v˝boru JMK
(Zä MutÏnick·, multimedi·lnÌ knihovna,
zaË·tek 14.00)
24. kvÏten ñ »TVRTEK
KR¡SY NAäÕ ZEMÃ (pokraËov·nÌ,
s promÌt·nÌm), E. Vackov·
29. kvÏten ñ ⁄TER›
JINDÿICH Z LIP… A JEHO ELIäKY
(P¯emyslovna a RejËka), Dr. L. äubert
31. kvÏten ñ »TVRTEK
ROVNICE DLOUHOVÃKOSTI
(pokraËov·nÌ cyklu p¯edn·öek),
Ing. M. Siklenka
Naöe motto: JeötÏ jste se nebyli v BoskovicÌch podÌvat na kvetoucÌ rododendrony? V takovÈm p¯ÌpadÏ
m·te nejvyööÌ Ëas tam vyrazit ñ t¯eba i s n·mi...
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