
Když jaro přichází
To je n·zev jednÈ b·snÏ z novÈ knihy poezie

naöeho vinohradnickÈho obËana ZdeÚka H. Ku-
Ëery. Dovolte mi pozv·nÌ na pÏveck˝ podveËer
s nov˝mi pro n·s nezn·m˝mi talenty z Jan·Ëko-
vy akademie m˙zick˝ch umÏnÌ, kte¯Ì sv˝m no-
v˝m programem ozvl·ötnÌ v˝bÏr b·snÌ z novÈ
knihy pana KuËery.

ZaznÌ ·rie a pÌsnÏ B. Smetany, A. Dvo¯·ka,
W. A. Mozarta, R. Wagnera, Ch. Gounoda. ZpÌ-
vajÌ Renata Fraisov· a Kate¯ina VlËkov·, sopra-
nistky a Roman Hoza, baryton. PÏvci tÈû recitujÌ
vybranÈ b·snÏ.

Program tentokr·t uzav¯ou studenti brnÏn-
skÈ konzervato¯e se zhudebnÏn˝mi b·snÏmi
ZdeÚka H. KuËery Stanislav Jelen, zpÏv, Alena
Svobodov·, klavÌr a Johana KuËerov·, violon-
cello. K¯est knihy p¯islÌbil n·ö starosta PhDr. Ji¯Ì
»ejka.

M·te naöe pozv·nÌ do SpoleËenskÈho s·lu
na P·lavskÈm n·mÏstÌ na nedÏli 3. dubna v 17
hodin. M. Schnierer
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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
jaro (i podle kalend·¯e)se po chladnÈ a vleklÈ zimÏ rozhostilo tepl˝mi a sluneËn˝mi dny koneËnÏ i u n·s
na Vinohradech. HodnÏ n·s ûije v tÏchto dnech v oËek·v·nÌ velikonoËnÌch sv·tk˘, kterÈ letos nadejdou oproti
tÏm p¯edchozÌm ponÏkud pozdÏji. P¯edvelikonoËnÌ Ëas i sv·tky velikonoËnÌ majÌ b˝t dny vyplnÏnÈ a ûitÈ
v pokoji a mÌru. LeË klid veËernÌho Ëasu v Ë·sti Vinohrad jiû delöÌ dobu ruöil dosud nezn·m˝ ûh· ,̄ zapalujÌcÌ
plastovÈ kontejnery na t¯ÌdÏn˝ odpad. ZamÏ¯il se p¯edevöÌm na ulici Valtickou, kde zap·lil postupnÏ osm
kontejner˘. Dvakr·t provedl sv˘j nesmysln˝ Ñkousekì na ulici VelkopavlovickÈ a jednou na P·lavskÈm n·-
mÏstÌ. SpoleËnosti SAKO Brno a.s. tak vznikla ökoda v mnoha desÌtk·ch tisÌc korun. DalöÌ n·klady pak sou-
visÌ se z·sahy hasiË˘ a s ˙klidem, kter˝ po ËernÈm dÌle onoho (v lepöÌm p¯ÌpadÏ) vandala, musÌ provÈst obec.
PodstatnÈ vöak je zejmÈna to, ûe vandalovo poËÌn·nÌ ohroûuje i bezpeËn˝ ûivot n·s, vinohradsk˝ch obyvatel.
TrestnÌ z·konÌk »eskÈ republiky m· pro tuto kategorii poËÌn·nÌ oznaËenÌ trestn˝ Ëin obecnÈho ohroûenÌ.
S mnoh˝mi z V·s jsem o tÈto nepÏknÈ z·leûitosti v poslednÌch mÏsÌcÌch hovo¯il. Ptali jste se, jak· opat¯enÌ
uËinila obec k zamezenÌ a polapenÌ bÏsnÌcÌho paliËe. P¯edevöÌm jsem podal na Policii »eskÈ republiky jako
z·stupce postihovanÈ obce trestnÌ ozn·menÌ. SouËasnÏ jsem poû·dal (i pÌsemnÏ) p¯ÌsluönÈ obvodnÌ oddÏlenÌ
Policie »eskÈ republiky o vyöet¯enÌ p¯Ìpadu a o zv˝öenou pozornost vÏnovanou tÏmto jev˘m na Vinohra-
dech. A to jak p¯i v˝konu hlÌdkovÈ sluûby tak i p¯i operativnÌ Ëinnosti sluûby krimin·lnÌ. RovnÏû jsem celou
z·leûitost projednal s vedenÌm revÌru mÏstskÈ policie. Poû·dal jsem vedoucÌ policisty revÌru o zv˝öenou po-
zornost tÏmto jev˘m, o vyuûitÌ pat¯iËn˝ch technick˝ch prost¯edk˘ a o souËinnost s PoliciÌ »eskÈ republiky.
O totÈû jsem poû·dal i novÈho ¯editele brnÏnskÈ mÏstskÈ policie JUDr. Ing. Jaroslava P¯ikryla p¯i naöem
osobnÌm jedn·nÌ, uskuteËnÏnÈm v polovinÏ mÏsÌce b¯ezna. Nov˝m panem ¯editelem mi byla p¯islÌbena zv˝-
öen· aktivita nejen v p¯ÌpadÏ podpalovaËe kontejner˘, ale bylo mi slÌbeno tÈû i to, po Ëem dlouho usilovnÏ
vol·me ñ razantnÌ a vöeobecnÈ zlepöenÌ Ëinnosti mÏstskÈ policie na Vinohradech. ÿeditel P¯ikryl potvrdil
a ztotoûnil se s m˝mi v˝tkami v˘Ëi v˝konu sluûby mÏstskÈ policie na Vinohradech. N·prava spoËÌvajÌcÌ
ve vÏtöÌ kontrole v˝konu sluûby policist˘, v jejich zv˝öenÈm poËtu v ulicÌch, ve vÏtöÌ kvalitÏ a d˘raznosti
p¯i v˝konu sluûby a v dalöÌch krocÌch m· b˝t co nevidÏt zah·jena ve st¯edu mÏsta a ve druhÈ polovinÏ roku
bude nov˝ systÈm pr·ce mÏstskÈ policie posunut do mÏstsk˝ch Ë·stÌ ñ a tedy i na Vinohrady. Velmi vÏ¯Ìm, ûe
se policii poda¯Ì paliËskÈho lotra polapit, a ûe bude po z·sluze ÑodmÏnÏnì pat¯iËn˝m trestem. Moûn·, ûe bu-
de pot¯ebn· i pomoc n·s, obËan˘, obyvatel Vinohrad. N·padnÈ chov·nÌ Ëi jinÈ p¯ÌpadnÈ poznatky je dobrÈ
vËas ozn·mit Policii »eskÈ republiky na adresu: Policie »eskÈ republiky, KrajskÈ ¯editelstvÌ policie

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)
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Zdeněk H. Kučera

Když s odcházející zimou
i sníh a mráz se ztrácejí,

potom s přívětivým jarem
se svátky jara vracejí.

Někdy v březnu, někdy v dubnu,
však vždycky se k nám vrací včas,

do Říma zvony odlétly
a řehtaček tu zazní hlas.

Muži, chlapci pletou žíly,
potom dívky prohánějí,
na žíly pak jako trofej

pestré pentle přivazují.

Když pak někdy odpoledne
domů se zas všichni vrátí,

Velikonoce se opět
někde v dáli tiše ztratí.

Výsledky turnaje
ve voleném mariáši

Mari·ö je klasick· karetnÌ hra, kterou zn· snad
kaûd .̋ Tedy p¯esnÏji kaûd˝ zn· alespoÚ jejÌ n·zev,
jinak je mari·ö jednou z nejn·roËnÏjöÌch a p¯i-
tom nejz·bavnÏjöÌch karetnÌch her v˘bec. V sobotu
12. b¯ezna probÏhl turnaj ve volenÈm mari·öi na Vi-
nohradech. PrvnÌ mÌsto obsadil JUDr. »eslav Goj-
n ,̋ na druhÈm mÌstÏ skonËil Jan Hrazdil, t¯etÌ mÌsto
vybojoval Karel HamernÌk. TÏöÌme se na p¯ÌötÌ set-
k·nÌ milovnÌk˘ tÈto kr·snÈ hry. KVIC

SrdeËnÏ zveme na besedu obËan˘ Vinohrad se starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 11. dubna v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

Pohled na rozestavÏnÈ P·lavskÈ n·mÏstÌ. V pozadÌ d˘m s peËovatelskou sluûbou na BzeneckÈ ulici.

é·ci i uËitelÈ EvropskÈ z·kladnÌ ökoly Brno p¯ivÌtali
ve ökole dne 8. 3. 2011 z·stupce Statut·rnÌho mÏsta
Brna v Ëele s panÌ Ing. Janou BohuÚovskou, n·mÏst-
kynÌ prim·tora mÏsta Brna. P¯i prohlÌdce se sezn·-
mili s prost¯edÌm a v˝ukou û·k˘ EZä, ke kterÈ se takÈ
p¯ipojili z·stupci ISB.
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Z II. zasedání Zastupitelstva
m. č. Brno-Vinohrady
dne 14. března 2011

Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ rozbory hospoda¯enÌ a n·vrhy na p¯idÏlenÌ zlepöe-

nÈho v˝sledku hospoda¯enÌ do fond˘ za rok 2010
pro Zä MutÏnick· 23, Mä Bo¯etick· 7, Mä SNÃ-
HURKA, Bo¯etick· 26, Mä Pruö·neck· 8, Mä
Velkopavlovick· 15;

ñ rozpoËty a odpisovÈ pl·ny na rok 2011 pro Zä
MutÏnick· 23, Mä Bo¯etick· 7, Mä SNÃHURKA,
Bo¯etick· 26, Mä Pruö·neck· 8 a Mä Velkopav-
lovick· 15;

ñ rozbor hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkovÈ organizace
KVIC za rok 2010 a n·vrh na p¯idÏlenÌ hospod·¯-
skÈho v˝sledku do rezervnÌho fondu;

ñ postoupenÌ pohled·vky vedenÈ v ˙ËetnictvÌ Kul-
turnÌho, vzdÏl·vacÌho a informaËnÌho centra
mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· orga-
nizace, smlouvou na z¯izovatele;

ñ rozpoËet p¯ÌspÏvkovÈ organizace KVIC mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Vinohrady na rok 2011;

ñ odpisov˝ pl·n p¯ÌspÏvkovÈ organizace KVIC
mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady na rok 2011;

ñ prominutÌ Ë·sti poplatku z prodlenÌ za podmÌnky
˙hrady Ë·sti poplatku z prodlenÌ;

ñ prominutÌ pohled·vky za firmou v likvidaci.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady
doporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna vybrat variantu Ë. 2

konceptu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej pozemku By-

tovÈmu druûstvu.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady
nedoporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna nabytÌ 5 pozemk˘ do

vlastnictvÌ statut·rnÌho mÏsta Brna;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna za¯adit domovnÌ celek

do seznamu dom˘ doporuËen˝ch k prodeji.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ruöÌ:
ñ usnesenÌ Ë. 18/I/2010 Zastupitelstva m. Ë. Brno-

Vinohrady.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady
bere na vÏdomÌ:
ñ informaci k rozpoËtovÈmu opat¯enÌ Ë. 34 r. 2010.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje:
ñ Ëleny FinanËnÌho v˝boru ZM» Brno-Vinohrady.
ñ Ëleny KontrolnÌho v˝boru ZM» Brno-Vinohrady.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovÌ:
ñ v˝öi mÏsÌËnÌch odmÏn neuvolnÏn˝m Ëlen˘m Za-

stupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ pod·nÌ û·dostÌ o finanËnÌ prost¯edky z rozpoËtu

MMB na rok 2011 v tÏchto oblastech: Investice
a opravy ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ a Poûadavky na vyba-
venÌ ökolnÌch kuchynÌ a jÌdelen;

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

ñ podn·jem bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor za ˙Ëelem vyuûÌv·-

nÌ pro soukromÈ ˙Ëely v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor ve 2 p¯Ìpadech;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ v˝povÏÔ obchodnÌ smlouvy na prov·dÏnÌ ˙klido-

v˝ch a ËistÌcÌch pracÌ ve spoleËn˝ch prostor·ch
bytov˝ch dom˘;

ñ na z·kladÏ z·pisu z jedn·nÌ v˝bÏrovÈ komise, p¯i-
dÏlenÌ zak·zky na zpracov·nÌ dokumentace pod
n·zvem: ÑProjektov· dokumentace na realizaci
stavebnÌch ˙prav mÌstnÌch komunikacÌ Brno-Vi-
nohradyì;

ñ harmonogram blokovÈho ËiötÏnÌ na rok 2011;

ñ Ëas blokovÈho ËiötÏnÌ od 08:30 hod. do 17:00
hod.;

ñ pron·jem 4 öatnÌch kÛjÌ v objektu Bzeneck· 23,
Brno.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor v objektu Bzeneck·

23, Brno.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ dohodu o ukonËenÌ n·jmu bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ skuteËnost, ûe na z·kladÏ Dohody o vypo¯·d·nÌ

vz·jemn˝ch majetkov˝ch vztah˘ a pr·v se n·jem-
kynÏ stala v˝luËnou n·jemkynÌ bytu.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s uzav¯enÌm Smlouvy o umÌstÏnÌ vedenÌ a za¯ÌzenÌ

pro poskytov·nÌ komunikaËnÌch sluûeb.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje:
ñ Ëleny komisÌ RM» Brno-Vinohrady na volebnÌ

obdobÌ 2010ñ2014.

Rada m. Ë. Brno - Vinohrady doporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna vybrat variantu Ë. 2

konceptu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna.

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, jste vÌ-
t·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 vûdy od
14.30, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00) ñ viz
program nÌûe.

KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.00 probÌhajÌ
cviËenÌ taj chi 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.

5. 4. ⁄TER›
Sekvojovec obrovsk˝ ñ kr·l strom˘ a ûiv· fosilie
(s promÌt·nÌm), Ing. M. »apek

7. 4. »TVRTEK
30 let brnÏnsk˝ch Vinohrad (s promÌt·nÌm),
M. Krejsa

12. 4. ⁄TER›
KR¡SY SLOVENSKA (pokraËov·nÌ, s promÌt·-
nÌm), E. Vackov·

13. 4. STÿEDA
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE
HUSITSK…, far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

14. 4. »TVRTEK
NAäI PANOVNÕCI (pokraËov·nÌ cyklu)
PhDr. J. »ejka

19. 4. ⁄TER›
366.V›RO»Õ BITVY U JANKOVA (1645)
PhDr. LudÏk äubert

21 .4. »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V DUBNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

26. 4. ⁄TER›
VZPOMÕNKY Z HUDEBNÕHO NEBE
(s poslechem uk·zek), doc. Mgr. V. Richter

28. 4. »TVRTEK
MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D…LKA éIVOTA
(pokraËov·nÌ), Ing. M. Siklenka

Blahop¯·nÌ jubilant˘m, narozen˝m v ˙noru,
mÏlo 17. 2. ponÏkud netradiËnÌ pr˘bÏh ñ mÌsto dÏtÌ
ze ökolnÌ druûiny n·s do dobrÈ pohody nejd¯Ìve na-
ladily sv˝m vystoupenÌm dvÏ roztlesk·vaËky a pak
p¯ednesem sv˝ch b·snÌ n·m jiû zn·m˝ b·snÌk
Z. KuËera. Pan Z. Sedl·¯ ve svÈm ˙vodnÌm hudeb-
nÌm vystoupenÌ a pÌsnÌ ÑChv·la bohu, ûe jsem sa na-
rodilì p¯ipomnÏl mj. pam·tku ned·vno zem¯elÈho
zpÏv·ka lidov˝ch pÌsnÌ Luboöe HolÈho ñ a pak uû
jsme spolu s panem starostou blahop¯·li ˙norov˝m
oslavenc˘m.

ZajÌmavÈ informace n·m zprost¯edkovali jak
Ing. Siklenka v pokraËov·nÌ svÈho cyklu ÑMyölenÌ,
zdravÌ a dÈlka ûivotaì, tak zejmÈna Ing. P¯Ìlezsk˝
s dcerou sv˝m povÌd·nÌm i praktick˝mi uk·zkami
z oblasti vËela¯stvÌ a ûivota vËel ñ vöichni spoleËnÏ
jsme dÌky ot·zk·m a vlastnÌm vzpomÌnk·m p¯e-
t·hli pl·novan˝ Ëas a tÏöÌme se na pokraËov·nÌ
(22. b¯ezna).

Dlouho oËek·vanou a shodou okolnostÌ i po-
slednÌ ˙norovou akcÌ bylo ÑMasopustnÌ veselÌì,
na jehoû p¯ÌpravÏ i vlastnÌm pr˘bÏhu se podÌlela ce-
l· ¯ada Ëlen˘ klubu, p¯iËemû nejv˝znamnÏjöÌ roli
mÏl ZdenÏk Sedl·¯ p¯Ìpravou Ñherc˘ì i vlastnÌm ¯Ì-
zenÌm pr˘bÏhu Ñpoh¯bÌv·nÌ basyì.

B¯ezen jsme zah·jili Ñcestov·nÌm po Sloven-

skuì, kter˝m n·s prov·zela Eliöka Vackov· ñ a m˘-
ûeme se tÏöit na dubnovÈ pokraËov·nÌ. O svÈ zna-
losti v oblasti pÏstov·nÌ a oöet¯ov·nÌ pokojov˝ch
i balkÛnov˝ch kvÏtin se s n·mi rozdÏlil pan L. Mi-
zera ñ ani ot·zkami p¯Ìtomn˝ch na r˘znÈ ök˘dce
a jinÈ problÈmy se nenechal p¯ivÈst do rozpak˘.

NeËekanÏ bohat˝ byl program klubovÈ oslavy
Mezin·rodnÌho dne ûen 8. b¯ezna. P¯ed tÈmÏ¯ 50
p¯Ìtomn˝mi ûenami nejd¯Ìve vystoupily dÏti z dru-
ûiny u Zä MutÏnick·, pak je kr·tce pozdravil nejen
starosta M» PhDr. J. »ejka, ale i krajsk˝ radnÌ PhDr.
Ji¯Ì Altman a ¯editel KVIC Ing. L. ätursa, a po nich
p¯ednesl nÏkolik sv˝ch b·snÌ Z. KuËera. HlavnÌm
bodem kulturnÌ Ë·sti programu bylo vystoupenÌ
osmi Ëlenek a Ëlen˘ souboru ÑStar· LÌöeÚì se zpÏ-
vem mÈnÏ zn·m˝ch i zn·mÏjöÌch lidov˝ch pÌsnÌ,
vesel˝m povÌd·nÌm o ÑcviËenÌ senior˘ì Ëi vzpomÌ-
n·nÌm na p¯edv·leËnÈ podveËernÌ zpÌv·nÌ lÌöeÚ-
sk˝ch maminek. Po kr·snÈ hodince, kterou jsme si
nenechali niËÌm a nik˝m naruöit, pak rychle plynul
Ëas jak p¯i konzumaci pohoötÏnÌ, servÌrovanÈho p¯Ì-
tomn˝mi muûi klubu, tak zejmÈna p¯i harmonice
pana DobË·ka a zpÏvu vöech p¯Ìtomn˝ch. Rozlou-
Ëili jsme se symbolicky, p¯ed·v·nÌm kvÏtiny (kara-
fi·tu) a d·rk˘ pana starosty a ¯editele KVICu p¯Ì-
tomn˝m ûen·m.

Z dalöÌch akcÌ je vhodnÈ p¯ipomenout nejen
dalöÌ pokraËov·nÌ cyklu ÑNaöi panovnÌciì (10. 3.),
ale i ÑVzpomÌnky z hudebnÌho nebeì (15. 3.), s ni-
miû mezi n·s po Ëase opÏt p¯iöel doc. Mgr. V. Richter
a v jejichû pr˘bÏhu jsme si dÌky nÏmu spoleËnÏ p¯i-
pomnÏli nejen ûivot a p˘sobenÌ Old¯icha NovÈho ve
filmu a zejmÈna v divadle, mj. i brnÏnskÈm (15 let),
ale spoleËnÏ jsme si poslechli nÏkolik jeho mÈnÏ
zn·m˝ch pÌsnÌ z jeho zaË·tk˘ i jeho nejzn·mÏjöÌ me-
lodie z operety Mamzelle Nittouche. Na pokraËo-
v·nÌ v dubnu (26. 4.) se uû teÔ tÏöÌme.

NÏkolik drobn˝ch informacÌ na samotn˝ z·vÏr
ñ v lednu se pÏti pondÏlnÌch cviËenÌ taj chi z˙Ëastni-
lo celkem 123 cviËÌcÌch, v ˙noru Ëty¯ cviËenÌ uû 129
cviËÌcÌch (spoËÌtejte si pr˘mÏry za dom·cÌ ˙kol)
a 7. b¯ezna byl vyrovn·n letoönÌ rekord v ˙Ëasti 34
cviËÌcÌch ñ ale v s·le je st·le mÌsto i pro dalöÌ aktivnÌ
seniory ñ tÏöÌme se na V·s. ZaË·tkem b¯ezna pak byl
odesl·n dalöÌ balÌËek se zhruba 50 dioptrick˝mi
br˝lemi spolu s p¯Ìzov˝mi obinadly pro nemocnÈ
malomocenstvÌm z pokraËujÌcÌ sbÌrky pro charitu
v UherskÈm Hradiöti ñ dÏkujeme.

Jako obvykle konËÌm opakujÌcÌ se v˝zvou ñ
p¯ijÔte mezi n·s, bude V·m urËitÏ veseleji neû do-
ma, kde vöechny a vöechno uû zn·te.

Ing. LudÏk HodboÔ

Z 5. schůze rady m. č. Brno-Vinohrady dne 23. února 2011

Informace o akcích Senior klubu

Senior klub v dubnu
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Jsou tomu p¯ibliûnÏ dva roky, kdy jste si mohli
na str·nk·ch VinohradskÈho Informu p¯eËÌst, ûe Zä
MutÏnick· uspÏla v grantovÈm ¯ÌzenÌ se sv˝m pro-
jektem ÑPODPORA ZAV¡DÃNÕ SYST…MU NO-
V›CH V›UKOV›CH METOD NA Zä MUTÃ-
NICK¡ì a zÌskala tak penÌze z EU a rozpoËtu »R
na rozvoj a zkvalitnÏnÌ v˝uky.

NynÌ se projekt ch˝lÌ ke svÈmu konci, proto mi
dovolte kr·tkou rekapitulaci. Obsah projektu byl
zamÏ¯en na pÏt klÌËov˝ch aktivit. V r·mci rozvoje
jazykov˝ch kompetencÌ byl û·k˘m zdarma otev¯en
krouûek Konverzace v AJ s rodil˝m mluvËÌm a po-
skytnut p¯ÌspÏvek na jazykov˝ pobyt v Anglii.

DÌky zamÏ¯enÌ na ICT jsme mohli novÏ vybavit
poËÌtaËovou uËebnu a û·ci 1. stupnÏ mÏli moûnost
pronikat do taj˘ poËÌtaË˘ v krouûku Informatiky.

DalöÌ podpo¯enou oblastÌ byla Environment·l-
nÌ v˝chova, coû spoËÌvalo v terÈnnÌch cviËenÌch
v p¯ÌrodÏ, pr·ci EkologickÈho krouûku a vytvo¯enÌ
osvÏtovÈho centra pro dÏti i rodiËe s n·zvem NauË-
n· stezka Vinohrady a okolÌ.

Aktivita vÏnovan· spolupr·ci se st¯ednÌmi öko-
lami nabÌdla û·k˘m 2. stupnÏ moûnost navötÌvit
¯adu Sä a usnadnit jim tak rozhodov·nÌ o svÈ bu-
doucnosti.

Nap¯ÌË vöemi aktivitami se prolÌnalo zav·dÏnÌ
nov˝ch v˝ukov˝ch metod, coû n·m umoûnilo vy-
tvo¯enÌ a uûÌv·nÌ ökolnÌho e-learningu a zpracov·nÌ
nov˝ch studijnÌch a metodick˝ch materi·l˘.

Z·mÏrem projektu je takÈ öÌ¯enÌ v˝stup˘ a me-
todick˝ch materi·l˘ do partnersk˝ch ökol v »R
i zahraniËÌ. V souvislosti s tÌm jsme nav·zali spolu-
pr·ci s partnerskou ökolou Zä Podz·hradn· v Bra-
tislavÏ.

Zd· se, ûe bychom mohli na konci b¯ezna za
projektem udÏlat pomyslnou tlustou Ë·ru, ale opak
je pravdou. Ve skuteËnosti konËÌ pouze grantov·
podpora projektu, kter˝ nastartoval novÈ metody
pr·ce, ve kter˝ch se chceme pokraËovat i v dalöÌch
letech.

PaedDr. Ilona Sokolov·,
¯editelka ökoly

Harmonogram blokového
čištění na rok 2011

31. 3. 2011, 6. 6. 2011, 18. 10. 2010
komunikace Bzeneck· vË. odstavn˝ch ploch, z·li-
v˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace Pruö·neck·
vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace »ejkovick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch
blok˘, K¯tinsk· ñ Z·kos

7. 4. 2011, 9. 6. 2011, 20. 10. 2011
komunikace P·lavskÈ n·mÏstÌ za objekty OC-01,
OC-02, parkoviötÏ a odstavnÈ plochy kolem vÌce-
˙ËelovÈho objektu P·lavskÈ n·m. 12, 13, 14, 15
(OC -03), parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·mÏstÌ
6ñ9, parkoviötÏ u vyhlÌdky, parkoviötÏ p¯ed objek-
tem Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick·
vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ileh-
l˝ch gar·ûov˝ch blok˘, P·lavskÈ n·m. ñ Z·kos

14. 4. 2011, 13. 6. 2011, 25. 10. 2011
komunikace Blatnick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch,
z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace VlËnov-
sk· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace Tvrdonick· vË. odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
MutÏnick·, vË. parkoviöù p¯ed domy, komunikacÌ
u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘ a odstavnÈho parko-
viötÏ MutÏnick·, odstavnÈ parkoviötÏ nad super-
marketem BILLA

21. 4. 2011, 16. 6. 2011, 27. 10. 2011
komunikace u gar·ûov˝ch blok˘ p¯i komunikaci
éaroöick·, parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·m.
1, 2 a parkoviötÏ p¯ed Domem sluûeb, RÈvova, éa-
roöick· ñ Z·kos, VÏstonick· ñ Z·kos

28. 4. 2011, 20. 6. 2011, 1. 11. 2010
komunikace Velkopavlovick·, vË. odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
Mikulovsk·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parko-
viöù p¯ed domy, Mikulovsk· 9 ñ plocha dvora a p¯Ì-
jezdov· komunikace, komunikace Bo¯etick·, vË.
parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch
gar·ûov˝ch blok˘, Velkopavlovick· ñ Z·kos

Dana Pinterov·

Poplatek za komunální odpad
Pro ˙hradu mÌstnÌho poplatku v hotovosti bu-

dou od ˙ter˝ 1. b¯ezna v provozu pokladny v p¯Ìze-
mÌ budovy Magistr·tu mÏsta Brna na MalinovskÈ-
ho n·mÏstÌ Ë. 3 a i nad·le na äumavskÈ 33.

Otev¯eny jsou:
PO od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
⁄T od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod.
ST od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod.
»T od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod.
P¡ od 8:00 do 12:00 hod.

Na jednoho poplatnÌka (osoba s trval˝m po-
bytem v BrnÏ) a kalend·¯nÌ rok ËinÌ poplatek
500,ñ KË, moûnost bezhotovostnÌ ˙hrady je p¯evo-
dem na ˙Ëet Ë. 156304/5400, poötovnÌ pouk·zky
jsou k dispozici na podateln·ch ⁄¯ad˘ mÏstsk˝ch
Ë·stÌ a na kontaktnÌch mÌstech Magistr·tu. P¯i tÏch-
to zp˘sobech platby je nezbytnÈ uvÈst jako varia-
bilnÌ symbol rodnÈ ËÌslo poplatnÌka, p¯i spoleËn˝ch
platb·ch je nutno ozn·mit jmÈna a data narozenÌ
osob, za nÏû je ˙hrada pod tÌmto variabilnÌm sym-
bolem provedena.

RodiËe t¯Ì a vÌce nezaopat¯en˝ch dÏtÌ mohou
opÏt uplatnit osvobozenÌ od poplatkovÈ povinnosti
nejmladöÌho dÌtÏte, kdyû podpisem »estnÈho pro-
hl·öenÌ potvrdÌ splnÏnÌ z·konn˝ch podmÌnek.

Informace o poplatku za komun·lnÌ odpad jsou
uvedeny na str·nce www.brno.cz/odpady, p¯ÌpadnÈ
dotazy odpovÌme na tel. 542 174 300-07.

Odbor ûivotnÌho prost¯edÌ Magistr·tu mÏsta Brna

Projekt se blíží ke konci

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
(PokraËov·nÌ ze strany 1)
pro JmK, ˙zemnÌ odbor vnÏjöÌ sluûby, obvodnÌ oddÏlenÌ Brno-éidenice, t¯Ìda kpt. Jaroöe 17, 611 38 Brno.
V nalÈhavÈm p¯ÌpadÏ je moûnÈ pouûÌt telefonnÌ linku policie »eskÈ republiky 158, Ëi policie mÏstskÈ. Je t¯e-
ba se spoleËnÏ zlu, kterÈ proch·zÌ naöÌ obcÌ, postavit a udolat jej. VÏ¯Ìm, ûe se n·m to poda¯Ì.

Daleko p¯ÌjemnÏjöÌ povinnostÌ, kterou takÈ naplÚuji v ˙norov˝ch, b¯eznov˝ch a dubnov˝ch dnech, je
p¯Ìprava vinohradskÈ v˝stavy vÌn, kter· letos p¯ipadne na nedÏli 8. kvÏtna. Mohu V·m sdÏlit, ûe p¯Ìprava
vinohradskÈ v˝stavy je v plnÈm proudu. Jako kaûd˝ rok i letos objÌûdÌm radnice mnoha jihomoravsk˝ch mÏst,
mÏsteËek a vsÌ a domlouv·m ˙Ëast mÌstnÌch vina¯˘, vina¯sk˝ch druûstev a vina¯sk˝ch podnik˘ na naöÌ vino-
hradskÈ vina¯skÈ v˝stavÏ. ZejmÈna letos, po loÚskÈ vöeobecnÈ a fat·lnÌ ne˙rodÏ vinn˝ch hrozn˘, napÌn·m
a budu napÌnat spolu s ¯editelem KVIC Liborem ätursou vöechny svÈ sÌly a um k zÌsk·nÌ co nejvÏtöÌho poËtu
vzork˘ z co nejvÌce vina¯sk˝ch obcÌ. V loÚskÈ, roce se n·m poda¯ilo do Vinohrad p¯it·hnout znaËn˝ poËet
vzork˘ k ochutn·vce od mnoha vina¯˘ a velmi douf·m, ûe letos bude naöe vinohradsk· vina¯sk· v˝stava
i p¯es nep¯Ìznivou ˙rodu podobnÏ poËetnÏ zastoupena. ParalelnÏ se zÌsk·v·nÌm vzork˘ zajiöùuji spolu s ¯edi-
telem Liborem ätursou takÈ kulturnÌ Ë·st vinohradskÈ v˝stavy vÌn. KulturnÌ program vina¯skÈ v˝stavy
na Vinohradech i letos zajistÌ folklornÌ sdruûenÌ ze sp¯·telenÈ slov·ckÈ obce RatÌökovice. Jiû jsme se dohodli
a tak 8. kvÏtna k ochutn·vce dobrÈho vÌna bude vyhr·vat vöem n·vötÏvnÌk˘m ratÌökovick· cimb·lovka, tan-
Ëit a zpÌvat bude ûensk˝ soubor Robky ze SÈËky a samoz¯ejmÏ ûe takÈ ratÌökovick˝ muûsk˝ folklornÌ soubor.
KromÏ ochutn·vkov˝ch soutÏûnÌch vzork˘ se bude pod·vat i vÌno ze sklep˘ ratÌökovick˝ch vina¯˘. Ano,
s RatÌökovicemi m·me vskutku v˝bornÈ vztahy. Loni vydala ratÌökovick· obec objemnou historickou publi-
kaci ÑRatÌökovice ñ dÏjiny slov·ckÈ obceì, kterou jsem pro RatÌökovskÈ napsal. V pr˘bÏhu nÏkolikaletÈho
heuristickÈho b·d·nÌ a psanÌ tÈto publikace jsme se s ratÌökovick˝m panem starostou a p¯edevöÌm mÌstosta-
rostou PhDr. Radimem ätastn˝m (mimochodem produkuje v˝bornÈ vÌno) blÌûeji poznali. MyslÌm si, ûe spolu-
pr·ce obou obcÌ p¯i po¯·d·nÌ vinohradskÈ ochutn·vky vÌn ale i v dalöÌch, zejmÈna kulturnÌch oblastech,
je posÌlena takÈ naöim osobnÌm p¯·telstvÌm. NepochybnÏ n·m RatÌökovice pomohou i p¯i uspo¯·d·nÌ dalöÌch
vina¯sk˝ch slavnostÌ, kterÈ hodl·me uskuteËnit v letoönÌm roce. Na 28. z·¯Ì p¯ipravujeme prvnÌ roËnÌk vino-
hradsk˝ch burË·kov˝ch slavnostÌ a v listopadu hodl·me uspo¯·dat jiû druh˝ roËnÌk ochutn·vky mlad˝ch
svatomartinsk˝ch vÌn. Inu, jsme p¯eci vina¯sk· obec.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ. Letos si p¯ipomÌn·me 30. v˝roËÌ vzniku naöÌ obce. Onomu jubileu jsou pod¯Ìzeny
vöechny (p¯edevöÌm vöak kulturnÌ) podniky po¯·danÈ na naöem ˙zemÌ. Vedle jiû zmÌnÏnÈ VinohradskÈ v˝sta-
vy vÌn (konanÈ 8. kvÏtna)a mnoha dalöÌch akcÌ (Vinohrady se bavÌ, Den Vinohrad...) uspo¯·d· naöe obec
spolu s kulturnÌm centrem (nejen) pro mladöÌ publikum p¯ehlÌdku mlad˝ch, p¯ev·ûnÏ vinohradsk˝ch hudeb-
nÌch kapel ñ jak˝si vinohradsk˝ Woodstok. VystoupenÌ se uskuteËnÌ v Ëase nastupujÌcÌch letnÌch pr·zdnin ñ
v soboru 25. Ëervna. P¯ehlÌdka mlad˝ch hudebnÌch skupin je urËena ml·deûi, leË jistÏ zaujme nejen mladöÌ
roËnÌky. Zastoupeny budou r˘zn· hudebnÌ zamÏ¯enÌ. Vedle funky se objevÌ t¯eba rock¥n¥roll, blues, nÏkterÈ
z kapel se vÏnujÌ i hudbÏ underground a hudbÏ 60. a 70. let, kterou m· generace obecnÏ naz˝vala a naz˝v·
bigbeat, a kter·, jak jsem zjistil k mÈ nemalÈ radosti, m· mnoho p¯Ìznivc˘ i v ¯ad·ch dneönÌ mladÈ generace.
NÏkterÈ z tÏchto mlad˝ch skupin jsem slyöel na jejich koncertech. KromÏ vlastnÌch skladeb hrajÌ kusy od Ji-
miho Hendryxe, Led Zeppelin, Rolling Stones, Grand Funk Railroad, The Cream a celÈ ¯ady dalöÌch, dnes jiû
klasick˝ch formacÌ. Jak jsem uvedl: vÏtöinu z tÏch sedmi osmi skupin, kterÈ 25. Ëervna na Vinohradech vy-
stoupÌ, jsem slyöel hr·t. Jsou to vesmÏs v˝bornÌ (i kdyû mladÌ) muzikanti. Ono ËervnovÈ odpoledne tak bude
nepochybnÏ p¯ÌjemnÏ str·ven˝m Ëasem (p¯edevöÌm mlad˝ch) VinohraÔan˘. VÏ¯Ìm, ûe se n·m tento prvnÌ
roËnÌk ÑvinohradskÈho Woodstockuì poda¯Ì, a ûe na nÏj nav·ûÌ v p¯ÌötÌch letech dalöÌ pravidelnÈ roËnÌky
koncertnÌch vystoupenÌ mlad˝ch vinohradsk˝ch kapel i hudebnÌch uskupenÌ odjinud. Tak tedy letos v sobotu
25. Ëervna na prostranstvÌ p¯ed b˝valou jÌdelnou b˝valÈ z·kladnÌ ökoly na BzeneckÈ ulici. Bude to jistÏ zajÌ-
mav· podÌvan· i skvÏl·, neot¯el· a vitalitou ml·dÌ podep¯en· hudebnÌ produkce.

V·ûenÌ spoluobËanÈ. Na problÈm s trolejbusovou linkou Ë. 27 pochopitelnÏ nezapomÌn·m. MnozÌ mÏ
na nÏj upozorÚujete. Snad jen struËnÏ a r·d V·m chci sdÏlit, ûe jedn·nÌ o n·pravÏ neexistujÌcÌho spojenÌ jihu
Vinohrad se Starou osadou probÌhajÌ. Po mÈm soudu ˙spÏönÏ. Na dosud poslednÌm jedn·nÌ se z·stupci odbo-
ru dopravy brnÏnskÈho magistr·tu, kterÈ se uskuteËnilo v polovinÏ b¯ezna na Vinohradech, se r˝suje moûnÈ
¯eöenÌ. VÏ¯Ìm, ûe v p¯ÌötÌm ËÌsle naöeho mÏsÌËnÌku V·m budu moci sdÏlit zp˘sob a opat¯enÌ uËinÏnÈ ze strany
odboru dopravy a brnÏnskÈho dopravnÌho podniku, kter˝m bude absentujÌcÌ p¯ÌmÈ spojenÌ jihu Vinohrad se
Starou osadou napraveno.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, p¯eji V·m p¯ÌjemnÈ a klidnÈ proûitÌ velikonoËnÌch sv·tku a hodnÏ pro-
slunÏn˝ch a tepl˝ch jarnÌch dn˘. PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta
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O dlouhodobÈm osÌdlenÌ ˙zemÌ brnÏnsk˝ch Vinohrad v dobÏ historickÈ ñ tedy v Ëase jehoû dÏje jsou jiû
doloûitelnÈ pÌsemn˝mi prameny ñ postr·d·me doklady aû do 40. let minulÈho stoletÌ. To vöak v nej-

menöÌm neznamen·, ûe by se na naöem ˙zemÌ, kterÈ bylo v minulosti pokryto lesnÌm porostem, a kterÈ lidÈ
v bÏhu dÏjin postupnÏ p¯emÏÚovali v plochy zemÏdÏlskÈ p˘dy, neodehr·ly Ëi neodehr·valy ud·losti nanej-
v˝ö dramatickÈ.

Kdyû na sklonku t¯icetiletÈ v·lky, v lÈtÏ roku 1645, oblehlo poËetnÈ övÈdskÈ vojsko tehdy slavnÈho a vy-
nikajÌcÌho vojev˘dce gener·la Lennarta Torstensona mÏsto Brno, ut·bo¯ila se Ë·st osmadvacetitisÌcovÈ övÈd-
skÈ arm·dy v prostor·ch a v okolÌ z·brdovickÈho kl·ötera. Odtud podnikali övÈdötÌ voj·ci ˙toËnÈ v˝pady
nejen proti Ëtrn·cti stovk·m BrÚan˘m h·jÌcÌm mÏstskÈ
hradby, ale vyd·vali se rovnÏû do blÌzkÈho i odlehlejöÌho
okolÌ mÏsta zajiöùovat potraviny a v˘bec vöe pot¯ebnÈ pro
muûe ve zbrani i pro jejich konÏ. P¯i tÏchto loupeûiv˝ch Ëi
chcete-li z·sobovacÌch v˝prav·ch ävÈdovÈ nepochybnÏ
projÌûdÏli i ˙zemÌm vinohradskÈ ploöiny smÏrem k LÌöni
a SlatinÏ a d·le do dalöÌch obcÌ leûÌcÌch ve v˝chodnÌ a se-
verov˝chodnÌ Ë·sti brnÏnskÈho okolÌ. Proch·zel-li p¯es
dneönÌ ˙zemÌ Vinohrad nechvalnÏ proslul˝ Torstenson˘v
plukovnÌk Kurt Reinike de Kallenberg, nem˘ûeme s urËi-
tostÌ ¯Ìci. Snad tudy naöÌm ˙zemÌm Ëi kolem nÏj t·hl se
sv˝mi muöket˝ry, piken˝ry i jÌzdnÌm oddÌlem na cestÏ
k NovÈmu hradu u Adamova. NovÈho hradu se zmocnil
lstÌ za pomoci zrady jistÈho Vokouna, souseda z nedale-
k˝ch OlomuËan. Hrad, za jehoû pevnÈ zdi se uch˝lili
s mnoha cennostmi cÌrkevnÌ i svÏtötÌ hodnost·¯i ze öirokÈ-
ho okolÌ, Kallenbergovi voj·ci dobyli, vyplenili a zniËili
a podle povÏsti vöechny ûivÈ pobili. Na oblÈh·nÌ Brna
vöak tento plukovnÌk övÈdskÈho vojska (˙dajnÏ finskÈho
p˘vodu), nejvyööÌ p¯edstaven˝ luûick ,̋ a zmocnÏn˝ gu-
bern·tor Reinike Kallenberg, pyönÌcÌ se hrd˝m titulem
dÏdiËnÈho barona moskevskÈho, wettesingskÈho a west-
heimsÈho markrabstvÌ, zle doplatil. Dne 26. Ëervna roku
1645, p¯i tÏûkÈm bojovÈm st¯etnutÌ s cÌsa¯sk˝m oddÌlem veden˝m neohroûen˝mi veliteli plukovnÌkem Mar-
tinem Pachojem a ätÏp·nem hrabÏtem z Vrbna, kte¯Ì p¯ijÌûdÏli obr·nc˘m Brna na pomoc, byl plukovnÌk
de Kallenberg v prostoru dneönÌ ⁄dolnÌ ulice tÏûce ranÏn st¯elou do levÈ Ë·sti hlavy. P¯ekvapujÌcÌ, ohro-
mujÌcÌ a rozhodn˝ ˙der onoho nepoËetnÈho pomocnÈho cÌsa¯skÈho oddÌlu övÈdskÈ oblehatele znaËnÏ vydÏ-
sil. V domnÏnÌ, ûe na nÏ za˙toËila cel· regulÈrnÌ arm·da cÌsa¯e Ferdinanda III., opouötÏli v chvatu övÈdötÌ
voj·ci sv· postavenÌ a dÌlem prchali nebo se organizovanÏ stahovali k v˝chodnÌmu okraji brnÏnskÈ kotliny.
Odtud hodlali ustoupit k Olomouci. Ta byla od roku 1642 obsazena övÈdskou pos·dkou. Ve vöeobecnÈm
chaosu a zmatku vöak neopomnÏli övÈdötÌ voj·ci vzÌt s sebou tÏûce zranÏnÈho velitele Kallenberga. Plukov-
nÌk vöak n·sledujÌcÌho dne, v ˙ter˝ 27. Ëervna, ve dvÏ hodiny r·no, z·vaûnÈmu poranÏnÌ hlavy podlehl.
S velkou pravdÏpodobnostÌ övÈdskÈ jednotky tehdy od Brna ustupovaly i p¯es VinohradskÈ ˙zemÌ a kolem
Str·nskÈ sk·ly a s nimi byl dozajista p¯ev·ûen umÌrajÌcÌ Kallenberg. Podle jednÈ z verzÌ o KallenbergovÏ
skonu neboh˝ plukovnÌk vypustil duöi pr·vÏ v prostoru v˝chodnÏ od Brna a byl pochov·n  na Str·n-
skÈ sk·le, tedy velmi blÌzko dneönÌho ˙zemÌ Vinohrad. Na naöem ˙zemÌ tedy mohl zem¯Ìt. ⁄dajn˝ Kallen-
berg˘v hrob na poli u Str·nskÈ sk·ly byl nalezen po vÌce jak dvou stovk·ch let, v roce 1859, vyslouûil˝m
d˘stojnÌkem ra- kouskÈ arm·dy Eduardem von Hankensteinem. Prost¯elen· lebka a doprovodn˝ textov˝
materi·l, kterÈ mÏl Hankenstein tehdy nalÈzt, jsou dnes deponov·ny v brnÏnskÈm mÏstskÈm muzeu na
äpilberku. AËkoliv po- slednÌ odbornÈ v˝zkumy plukovnÌkova ˙mrtÌ (p¯edevöÌm pravost jeho tÏlesn˝ch os-
tatk˘) naznaËujÌ moûnou falzifikaci, z˘st·v· tajupln˝ Kallenberg˘v p¯ÌbÏh otev¯en a stal se jiû neodmyslitel-
nou souË·stÌ minulosti ˙zemÌ dneönÌch Vinohrad.

Sto dvan·ct dn˘ trvajÌcÌ ˙spÏön· obrana BrÚan˘ p¯ed övÈdsk˝m oblÈh·nÌm je zaznamen·na pro dneönÌ
dobu v ¯adÏ dobov˝ch i pozdÏjöÌch pÌsemn˝ch pramenech a obrazov˝ch dokumentech.V˝chodnÌ Ë·st brnÏn-
skÈ kotliny s vyznaËen˝m övÈdsk˝m leûenÌm p¯i z·brdovickÈm kl·öte¯e s p¯ilehl˝mi polnostmi, po kter˝ch
t·hne övÈdsk˝ oddÌl vzh˘ru p¯es éidlickÈ ˙zemÌ k ˙zemÌ dneönÌch Vinohrad, zachycuje pl·n brnÏnskÈho ob-
lÈh·nÌ v italsky psanÈ knize nazvanÈ Relatione dell¥assedio di Bruna e della fortezza di Spilberg. Publikace
popisuje boje v okolÌ mÏsta Brna probÌhajÌcÌ v onom lÈtÏ roku 1645. ⁄daje v knize obsaûenÈ, jakoû i pl·novÈ
vyobrazenÌ ˙zemÌ a boj˘ bÏhem oblÈh·nÌ jsou vÏrohodnÈ ñ znaËnÏ autentickÈ. Publikace, kter· byla vyd·na
v roce 1672, tedy tÏsnÏ po ukonËenÌ oblÈh·nÌ Brna a po zavröenÌ t¯icetiletÈ v·lky, velmi hodnovÏrnÏ zachy-
cuje nejen podobu ˙zemÌ éidenic, ale takÈ k nÏmu p¯ilÈhajÌcÌho ˙zemÌ dneönÌch Vinohrad. Jedn· se z¯ejmÏ
o prvnÌ zachycenou podobu naöeho vinohradskÈho ˙zemÌ ve druhÈ polovinÏ 17. stoletÌ.

PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
DO HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ

Z·kladnÌ umÏleck· ökola PhDr. ZbyÚka Mrko-
se nabÌzÌ kvalitnÌ a smysluplnÈ tr·venÌ volnÈho Ëasu
dÏtÌ. UmoûÚuje rozvÌjet individu·lnÌ schopnosti
a talent. Poskytuje prostor pro z·bavu a pouËenÌ.
Podchycuje talentovanÈ û·ky od p¯edökolnÌho vÏku
aû po dospÏlÈ studenty a odbornÏ je vzdÏl·v· ke stu-
diu na st¯ednÌch, vyööÌch odborn˝ch a vysok˝ch
ökol·ch. Usilujeme b˝t ökolou, kter· nauËÌ, ale na-
uËÌ v pohodÏ, v p¯ÌjemnÈm klimatu, v partnerstvÌ
s û·ky a jejich rodiËi. HudebnÌ obor umoûÚuje û·ko-
vi prost¯ednictvÌm soustavnÈho vzdÏl·v·nÌ, pozn·-
v·nÌ hudebnÌ kultury a osvojenÌm si z·kladnÌch zna-
lostÌ a dovednostÌ vyuûÌvat hudbu jako prost¯edek
komunikace i osobnÌho umÏleckÈho sdÏlenÌ.

P¯Ìpravn· hudebnÌ v˝chova je urËena pro û·ky
od 5 let. Nejr˘znÏjöÌmi hudebnÌmi Ëinnostmi jsou
podporov·ny, rozvÌjeny a rozöi¯ov·ny p¯irozenÈ hu-
debnÌ schopnosti dÏtÌ. é·ci majÌ moûnost v˝bÏru
hudebnÌho n·stroje, kterÈmu se jiû od druhÈho polo-
letÌ budou vÏnovat. SblÌûenÌ s hudbou a neuspÏcha-
n˝ proces uËenÌ pom·h· plnÏ odhalit tv˘rËÌ moû-
nosti û·ka a p¯ispÏt k v˝voji jeho individuality.
Ve h¯e na n·stroj û·k zÌsk·v· element·rnÌ hudebnÌ
n·vyky a dovednosti a n·slednÏ je rozvÌjÌ nejen jako
sÛlista, ale i jako spoluhr·Ë v komornÌ a souborovÈ
h¯e nebo ve sborovÈm zpÏvu. PozdÏji m˘ûe uplatnit
zÌskanÈ znalosti a vlastnÌ mimo¯·dnÈ nad·nÌ v ob-
lasti improvizace, komponov·nÌ hudby, vyuûÌv·nÌ
modernÌch technologiÌ v hudbÏ atp.

Ve ökolnÌm roce 2011/2012 nabÌzÌme v hudeb-
nÌm oboru kvalifikovanou v˝uku hry na klavÌr, var-
hany, klasickou a elektrickou kytaru, elektronickÈ
kl·vesovÈ n·strije, housle, violu, violoncello, kon-
trabas, zobcovou flÈtnu, p¯ÌËnou flÈtnu, saxofon,
trubku, hoboj, klarinet, lesnÌ roh, bicÌ, akordeon,
v˝uku sÛlovÈho a sborovÈho zpÏvu i v˝uku hudebnÌ
kompozice. Z·pis nov˝ch û·k˘ pro ökolnÌ rok 2011/
2012 do hudebnÌho oboru probÌh· od 4. dubna v bu-
dovÏ ZUä »ejkovick· 8 na Vinohradech vûdy od 15
do 17.30 hodin. VÌce na: www.zus-brno.cz.

Mgr. Lenka Je¯·bkov·,
¯editelka ökoly

Poděkování
R·di bychom podÏkovali Sboru dobrovoln˝ch hasiË˘ z Vinohrad a OkresnÌmu sdruûenÌ hasiË˘, kte¯Ì

zorganizovali jiû t¯etÌ ples, kter˝ se konal 19. ˙nora 2011 v DÏlnickÈm domÏ v BrnÏ-éidenicÌch. DÏkujeme
nejen za n·s, ale i za naöe p¯·tele. Svoji n·vötÏvou n·s poctil takÈ n·ö pan vinohradsk˝ starosta p. Ji¯Ì »ejka
a myslÌme si, ûe se mu ples takÈ lÌbil. Na plese jsme mohli shlÈdnout kr·sn˝ waltz v pod·nÌ taneËnÌho p·ru,
d·le pÏknÈ vystoupenÌ maûoretek, roztlesk·vaËek a b¯iönÌch taneËnic. Ceny, kterÈ byly d·ny do tomboly
od r˘zn˝ch sponzor˘ byly p¯ekr·snÈ!

K tanci n·m hr·la hezk· hudba v pod·nÌ skupiny HITMAKERS. Moc se n·m lÌbila Ñöouì s balÛnky, kte-
r· se lÌbila nejen mlad˝m, ale i n·m lidem v pokroËilÈm vÏku. Byla to zkr·tka prima z·bava!

Jiû teÔ se tÏöÌme, ûe Sbor dobrovoln˝ch hasiË˘ uspo¯·d· p¯ÌötÌ rok zase pÏkn˝ ples.
Vöem hasiË˘m p¯ejeme hodnÏ ˙spÏch˘ v jejich n·roËnÈ pr·ci. S pozdravem manûelÈ P¯ikrylovi

Dobov· rytina zachycuje plukovnÌka Reinike de Kal-
lenberga, kter˝ z¯ejmÏ zem¯el v lÈtÏ roku 1645 na
˙zemÌ dneönÌch Vinohrad.

Jarní inspirace pro Vinohrady
Inspiraci na jaro a Velikonoce m˘ûete naËerpat

ve st¯edisku volnÈho Ëasu Luû·nky ñ poboËce Lou-
ka. Jiû Ëtvrt˝m rokem zde 16. dubna probÏhnou
pro dÏti i rodiËe ÑJarnÌ dÌlny na rozkvetlÈ louceì,
kde jsou p¯ipraveny v˝tvarnÈ dÌlniËky s jarnÌmi
a velikonoËnÌmi motivy, chybÏt nebudou ani veli-
konoËnÌ tradice a zvyky.

Na Zelen˝ Ëtvrtek a Velk˝ p·tek je pro dÏti na-
chyst·n p¯ÌmÏstsk˝ t·bor ÑVelikonoce v pohybuì.
Ani tady nebudou dÏti ochuzeny o velikonoËnÌ dÌl-
ny, spoustu her, pohybov˝ch a sportovnÌch aktivit.
Na programu budou netradiËnÌ atletickÈ disciplÌny,
ringobal, turnaj v kuliËk·ch a vyzkouöÌme si takÈ
v poslednÌ dobÏ velmi popul·rnÌ taneËnÌ podloûky.

V˝ukovÈ programy pro ökoly je dalöÌ moûnost,
kde si dÏti ze z·kladnÌch ökol MutÏnick·, Novo-
lÌöeÚsk·, Masarova, Holzova a Hamry naËerpajÌ jar-
nÌ inspiraci. Ve velikonoËnÌm programu se dÏti
sezn·mÌ s p¯ÌbÏhem uk¯iûov·nÌ JeûÌöe, formou po-
hybov˝ch her si p¯ipomenou jarnÌ zvyky a vyrobÌ si
velikonoËnÌ dekorace.

Ochuzeni nebudou ani dospÏlÌ, kte¯Ì si na so-
botnÌ v˝tvarnÈ dÌlnÏ 7. kvÏtna mohou vyrobit skle-
nÏnou nebo keramickou mozaiku.

Na jaro a Velikonoce s V·mi se na Louce vöich-
ni moc tÏöÌme. VÌce informacÌ o v˝öe uveden˝ch
akcÌch, ale takÈ o letnÌ nabÌdce si m˘ûete p¯eËÌst na
www.louka.luzanky.cz. Mgr. Kate¯ina KoneËn·

30 let brněnských Vinohrad
Čtení druhé
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

Přivezte Váš vůz značky Škoda
na jarní servisní prohlídku a díky naší
profesionální péči přivítejte jaro
ve skvělé formě.

V případě nalezení závady Vám
nabídneme opravu za skutečně
výhodné ceny.

Nenechte si ujít zajímavou nabídku
Škoda originálních dílů a příšlušenství.

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011
JEN ZA 99 KČ

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

ZBAVTE SE OBJEMNÉHO ODPADU
Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka, 
zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258 
a % rma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového 
odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m3) je 250 Kč.

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID.  
NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM? 
Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se eko-
logicky postaráme o Vámi nechtěné. Kdy a kam 
můžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti?

SSO J. Faimonové
Po 13:00-18:00
Út-Pá     8:00-12:00

14:00-18:00
So a Ne   10:00-17:00

Tel: 606 914 901

SMO Líšeňská
Po-Pá 8:00-12:00
 13:00-16:00
So 9:00-12:00

14:00-17:00
Ne 14:00-17:00

Tel: 602 173 308
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JSTE PODNIKATEL 
A NEVÍTE, KDE SE ZBAVIT 
NEPOTŘEBNÉHO ODPADU?

V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o. 
v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potře-
bám menších živnostníků i velkých % rem, 
a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu!

Provozní doba: 
Po–So:  7:00–17:00, Ne: 8:00–14:00

Můžete zde odevzdat objemný odpad, 
odpad stavební i komunální, elektrood-
pad nebo staré pneumatiky. Pro více in-
formací volejte 724 380 523, nebo pište 
na sbernydvur@astv.cz

KOSMETIKA A MAS¡éE Martina Roznosov·
www.kosmetikamr.cz, Kmochova 12, Brno-Ob¯any

Tel.: 608 077 988, 545 235 858, vstup z ulice Ml˝nskÈ n·b¯eûÌ

PÿIPRAVILI JSME PRO V¡S JAKO JEDINÕ V BRNÃ !!

Oöet¯enÌ p¯Ìstrojem BDR (beauty-defect-repair):
OkamûitÈ napnutÌ a regenerace pleti viditelnÈ hned po prvnÌm oöet¯enÌ.
Kdy BDR pouûÌt?
ztr·ta elasticity pleti a jejÌ ochablost ï vr·sky a jemnÈ linky ï pleù poökozen·
sluneËnÌmi vlivy a atrofie svalstva ï sta¯eckÈ skvrny a pigmentace ï zmÌrnÏnÌ
jizev (aknÈ) ï such·, hrub·, citliv· pleù trpÌcÌ kuperÛzou ï pÛrovit· a neËist· pleù
ï mimickÈ vr·sky kolem oËÌ a rt˘.

Fotodepilace:
Po nÏkolika bezbolestn˝ch z·krocÌch se zbavÌte neû·doucÌho ochlupenÌ.

Lymfatick· p¯Ìstrojov· mas·û
Oöet¯enÌ p¯Ìstrojem LYMPHASTIM 12 Topline:
NejnovÏjöÌ 22 komorov˝ lymfatick˝ dren·ûnÌ p¯Ìstroj, poskytuje jemnou mas·û
konËetin a spodnÌ Ë·sti b¯icha,kter· podporuje p¯irozenÈ proudÏnÌ lymfy cel˝m
tÏlem.
Kdy LYMPHASTIM pouûÌt?
syndrom tÏûk˝ch nohou ï celulitida ï prevence k¯eËov˝ch ûil ï liposukËnÌ pÈËe
ï ˙ponovÈ bolesti ï detoxikace,regenerace.

DalöÌ kosmetickÈ sluûby:
ñ oöet¯enÌ galvanickou ûehliËkou GALVANIC SPA II
ñ klasickÈ kosmetickÈ oöet¯enÌ HADEK, AINHOA
ñ depilace, barvenÌ

MasÈrskÈ sluûby:
ñ relaxaËnÌ mas·û zad a öÌje
ñ indick· mas·û hlavy
ñ protistresov· kosmetick· mas·û
ñ mikromas·û oËnÌho okolÌ

TÃäÕME SE NA VAäI N¡VäTÃVU

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY – instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky,
počítačové sítě. www.netmasters.cz. Tel. 728 041 247.

Tel.:
604 518 776, 549 272 738Malíř pokojů

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

PEDIKÚRA – zámek Belcredi, Pohankova 8
Míša – tel. 739 150 260
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OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, Pálavské námìstí, Brno-Vinohrady

KADEØNICTVÍ – DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DÌTSKÉ

Tel. 544 211 554

K a d e ø n i c t v í  N E R O

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!

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

DÃTSK… T¡BORY ñ sportovnÌ, jazykovÈ, taneËnÌ,
v˝tvarnÈ, s flÈtnou, pro teenagery. Minit·bory pro
rodiËe s dÏtmi 1ñ7 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz.

ZŠ Bzenecká 23
ÚT a ČT v 18 hod.
bez rezervací
Tel. 775 62 98 62
www.fitclubvalerie.cz
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� KoupÌm byt, rozumn· cena, hotovÏ. Tel. 720 551 215.

� Hled·m balkon na viditelnÈm mÌstÏ pro umÌstÏnÌ plachty. 722 566 099.

� Prod·me byt OV 4+1 na Vin., 5. p.(7) s balkonem. Cena dohodou. T. 777 882 963.

Kosmetika a masáže MR
Kmochova 12, Brno-Obřany

www.kosmetikamr.cz

Vás srdečně zve na

PREZENTAČNÍ DEN,
který se koná 28. 4. 2011

Během dvou hodin shlédnete ukázkové ošetření přístrojem BDR
a líčení na jedné z vás. Občerstvení zajištěno.

Rezervace na tel.: 608 077 988 NUTNÁ.

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

Hloubkové čištění koberců a čalouněných
souprav systémem WAP.

Tel. 602 996 533, www. romantrcka.wz.cz.
Půjčovna čistících strojů na koberce.

Měl sílu a byl bouřlivák
prof. Jan Gajdoš (1903–1945)

Jan Gajdoö se narodil 27. prosince 1903 v BrnÏ-éidenicÌch, kde jeho rodiËe
mÏli malou ruËnÌ pek·rnu, ve kterÈ mlad˝ éanek, jak se mu ¯Ìkalo, vydatnÏ po-
m·hal. Poch·zel ze öesti dÏtÌ ñ ty se musely podÏlit o pr·ci ñ jeden öel na n·kup,
druh· uklÌzela, t¯etÌ okopal brambory, Ëtvrt· vyhnala na pastvu husy, p·t˝ zaloûil
oheÚ pod pecÌ, öest· nesla upeËen˝ voÚav˝ chlÈb z·kaznÌkovi. Pom·hali jedem
druhÈmu. Tehdy i pozdÏji.

Gajdoöovi bydleli hned za zdÌ I. brnÏnskÈ strojÌrny. Jan musel dennÏ vst·vat
minim·lnÏ o dvÏ hodiny d¯Ìve neû ostatnÌ dÏti, aby tatÌnkovi jeötÏ p¯ed odcho-
dem na II. re·lku v BrnÏ na K¯enovÈ ulici vymÌchal dvÏ velkÈ dÌûe chlebovÈho
tÏsta, potom odch·zel do ökoly klusem, aby stihl vyuËov·nÌ vËas. Stejn˝m zp˘-
sobem po ökole p¯iklusal opÏt dom˘, kdy po obÏdÏ musel otci naötÌpat borov·
polena na ötÌpy, kter˝mi se vyt·pÏla peka¯sk· pec.

Jenda mÏl od maliËka sÌlu, byl bou¯liv·k, kter˝ si r·d prosadil svÈ a umÏl se
zastat slaböÌho. Jiû v dÏtstvÌ se projevovala u nÏho l·ska k tÏlesnÈ v˝chovÏ, smysl
pro ladn˝ a pruûn˝ pohyb.

Vyrobil si s·m jako dÌtÏ jednoduchÈ tÏlocviËnÈ n·¯adÌ, zkouöel salta, p¯e-
mety a jinÈ kousky, na louce postavil dva kameny jako branku a chtÏl i po sest¯e,
aby proti nÏmu kopala. V tÈ dobÏ byl vidÏn jen s fotbalov˝m mÌËem, snad si ho
nosil s sebou i do postele.

V p·tÈ t¯ÌdÏ ho jeho bratr Emil zavedl poprvÈ do tÏlocviËny, kde ho upoutalo
p¯edevöÌm tÏlocviËnÈ n·¯adÌ, kterÈ pozdÏji tak miloval.

Avöak nejprve s mÌËem a fotbalem se dostal na h¯iötÏ SK éidenice, kde mohl
zË·sti ukojit jeho touhu po pohybu. Hr·val ˙toËnÌka, z·loûnÌka a byl takÈ v bran-
ce z·jezdovÈ jeden·ctky. Byly to kr·snÈ z·jezdy, p¯i nichû bylo jeho p¯·nÌ, po-
znat Moravu, splnÏno. Kaûdou nedÏli jezdÌvali na z·jezd, z nÏhoû se vracÌvali se
zpÏvem a se spokojen˝m v˝sledkem.

Tak uplynula prvnÌ v·leËn· lÈta a jeho nej˙tlejöÌ ml·dÌ vlastnÏ jen v hr·ch
a pokusech o lehkou atletiku.

Kdyû byl v éidenicÌch utvo¯en lehkoatletick˝ oddÌl, byl Ëinn˝ i zde ñ starto-
val v ¯adÏ atletick˝ch utk·nÌ ve skoku vysokÈm, o tyËi, h·zÌval takÈ diskem
a koulÌ a öel na vöechna n·¯adÌ, kde nÏkdo chybÏl.

V öestÈ t¯ÌdÏ re·lky se dostal na rozcestÌ ñ mÏl v rukou diplom za atletickÈ
z·vody dorostenc˘ na jednÈ stranÏ a na druhÈ byl stavÏn do branky za 1. druûstvo
SK éidenice, kterÈ bylo v tÈ dobÏ jedno z naöich nejlepöÌch druûstev.

NedÏli co nedÏli byl ˙spÏön ,̋ kruh fotbalov˝ch fanouök˘ kolem ÑhvÏzdiË-
kyì jen rostl. Hr·l proti mnoha zahraniËnÌm muûstv˘m, mÏl i nabÌdku hr·t
za DFC Norimberk, kde by mohl i studovat... OdmÌtl vöak a z˘stal v éidenicÌch...

(PokraËov·nÌ v kvÏtnovÈm vyd·nÌ VinohradskÈho informu)

Mgr. Ivana Gajdoöov·

www.photokids.cz – Fotografování miminek, dětí a rodinných portrétů.

Mob. 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.

Po pøedložení tohoto inzerátu 10% sleva na 1 ošetøení.

PEDIKÚRA pro vás – 603 935 042
Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY

Ošetření nohou, lakování, zdobení, depilace – bezbariérový vstup.

MilÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
ûiji na Vinohradech uû hezkou ¯·dku let. V poslednÌ dobÏ se zab˝v·m docela
detailnÏ ûivotem, ˙spÏchy i ne˙spÏchy, ale hlavnÏ povahovou str·nkou pro-
fesora Jana Gajdoöe, dlouholetÈho sokolskÈho p¯ebornÌka nejd¯Ìve ve fotba-
le, pozdÏji v gymnastice, v˝bornÈho z·vodnÌka, cviËitele a vychovatele ml·-
deûe, mistra svÏta v tÏlocviku 1938, ale p¯edevöÌm ËlovÏka uölechtilÈho,
ËestnÈho, kter˝ zem¯el na n·sledky utrpenÌ v k·znicÌch, protoûe pracoval ile-
g·lnÏ proti faöist˘m v dobÏ druhÈ svÏtovÈ v·lky.

Protoûe tato v˝znamn· osobnost je poh¯bena nedaleko naöeho sÌdliötÏ
na blÌzkÈm ûidenickÈm h¯bitovÏ v ËestnÈm hrobÏ (ten je umÌstÏn˝ kousek
od hlavnÌho vchodu po pravÈ stranÏ), chtÏla bych se s v·mi podÏlit o moje
poznatky, jak˝ ËlovÏk prof. Jan Gajdoö byl, jakÈ mÏl dÏtstvÌ a ml·dÌ, kde
sportoval, jak˝ch v˝sledk˘ ve sportu dos·hl, jak bojoval bÏhem druhÈ svÏto-
vÈ v·lky a jak˝m zp˘sobem sv˘j pestr˝ ûivot doûil.

Pokud budete mÌt z·jem, m˘ûete si v tomto a nÏkolika dalöÌch ËÌslech Vi-
nohradskÈho informu osudy Jana Gajdoöe p¯eËÌst.
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Lyžařský výcvikový kurz žáků ZŠ Mutěnická
KaûdoroËnÏ po¯·d· naöe ökola lyûa¯sk˝ kurz pro û·ky druhÈho stupnÏ. I letos jsme vyjeli v termÌnu 28. 2. ñ 4. 3. 2011 do Beskyd . Ubytov·nÌ bylo

zajiötÏno v penziÛnu RozpitÈ ñ DolnÌ BeËva. Vzhledem k tomu, ûe v blÌzkÈm okolÌ nebylo dostateËnÈ mnoûstvÌ snÏhu, bylo nutnÈ jezdit skibusy
na vhodnou sjezdovku. Zde byli û·ci rozdÏleni do t¯Ì druûstev - 2 druûstva sjezda¯˘ a 1 druûstvo snowboardist˘. PoËasÌ n·m p¯·lo, proto si û·ci mohli
uûÌvat pobytu na snÏhu.

Kurz vöak nebyl zamÏ¯en jen na praktick˝
v˝cvik. Jeho souË·stÌ byly besedy t˝kajÌcÌ se
techniky lyûov·nÌ, historie, v˝zbroje a v˝stroje
a takÈ mÌstopisu. Nemalou pozornost jsme vÏno-
vali bezpeËnosti p¯i lyûov·nÌ a prvnÌ pomoci.

Velice zda¯ilÈ byly z·bavnÈ veËery, kterÈ si
û·ci p¯ipravovali po skupink·ch a byly velice po-
vedenÈ.

Na z·vÏr kurzu probÏhly z·vody ve slalomu.
V jednotliv˝ch kategoriÌch byla tato umÌstÏnÌ:

Kategorie sjezda¯˘ ñ hoöi
1. Pavel Koukal
2. Jan Hezina
3. Martim Fencl

Kategorie sjezda¯˘ ñ dÌvky
1. KarolÌna Leknerov·
2. Hana Tr·vniËkov·
3. S·ra äubrtov·

Kategorie snowboard ñ pokroËilÌ
1. Tereza Proch·zkov·
2. Dominik Zachoval
3. David äediv˝

Kategorie snowboard ñ zaË·teËnÌci
1. Aleö Dost·l
2. Michael Mazal
3. Diana Mach·lkov·

VÌtÏzovÈ dostali diplom a drobnÈ pamlsky.

Divadlo pro nejmenöÌ
LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy Mar-
kovÈ p¯iveze tento mÏsÌc dÏtem zn·mÈ a oblÌbenÈ
kuchyÚskÈ poh·dky: ÑO KoblÌûkoviì a ÑHrneËku
va¯!ì. Ve st¯edu 6. dubna 2011 od 10.00 hodin
v DomeËku, Valtick· 23. VstupnÈ 40 KË.

VelikonoËnÌ den otev¯en˝ch dve¯Ì
TradiËnÌ p¯edvelikonoËnÌ dÌlna, ve kterÈ si vyro-
bÌme veselÈ jarnÌ dekorace, pomalujeme vajÌËka,
upleteme poml·zku a nazdobÌme pernÌËky. Kr·snÈ
velikonoËnÌ pernÌËky si m˘ûete takÈ zakoupit. Zve-

me ökol·ky i menöÌ dÏti s rodiËi. Ve Ëtvrtek 21. 4.
2011 9.00ñ12.00 hodin v DomeËku. VstupnÈ 60 KË,
s sebou p¯ez˘vky, n˘ûky a 2 vyfouknut· vejce.

Galerie DomeËku
D˘m dÏtÌ DomeËek v·s srdeËnÏ zve na v˝stavu v˝-
tvarn˝ch a keramick˝ch pracÌ dÏtÌ ke Dni ZemÏ,
tentokr·t s n·zvem: ÑEgypt ñ zemÏ faraon˘ì.
PojÔte se s n·mi vr·tit o p·r tisÌc let nazpÏt, do Èry
starÈho Egypta, faraon˘ a mumiÌ,, jak je skvÏle
ztv·rnili naöi malÌ malÌ¯i a keramici. 4.ñ29. 4. 2011
v DomeËku, v pracovnÌ dny 8ñ12 a 14ñ18 hodin.

Chatařům, chalupářům
a všem milovníkům přírody
Vyp·lÌm V·m zdarma obrazy (obr·zky)
na V·mi donesenÈ d¯evo (nejlÈpe b¯Ìza,
lÌpa, topol, buk). Vzory m·m k nahlÈdnutÌ.

P¯ijÔte, zavolejte,
nebudete urËitÏ zklam·ni.

Ing. Miroslav Rech, Domov senior˘
VÏstonick· 1. Budova C4, pokoj Ë. 12.,

tel: 732 827 472.

P¯ÌjemnÈ odpoledne ve Ëtvrtek 3. b¯ezna
str·vily maminky s dÏtmi ze 3. B v û·kovskÈ ku-
chyni. PanÌ uËitelka Mgr. Martina KoË·rov· p¯i-
pravila pro vöechny peËenÌ tradiËnÌho masopust-
nÌho peËiva ÑboûÌch milostÌì. HolËiËky i kluci
v z·stÏrk·ch se chopili dÌla a podle p¯edem p¯i-
pravenÈho pracovnÌho postupu zaËalo v·ûenÌ
mouky, rozklep·v·nÌ vajec... a d˘kladnÈ hnÏtenÌ
tÏsta. Tam pomohly i maminky, aby mÏlo tu
spr·vnou konzistenci a potÈ uû mohly opÏt na-
stoupit dÏti s v·leËky na rozvalov·nÌ tÏsta. Moc
se jim lÌbila pr·ce s r·d˝lkem a tvarov·nÌ tÏsta
podle svÈ fantazie. Maminky mezitÌm chystaly
p·nviËky na smaûenÌ. DÏti pak hotovÈ boûÌ mi-
losti obalovaly ve vanilkovÈm nebo sko¯icovÈm
cukru a zanedlouho uû se v˘nÏ ËerstvÈho peËiva
linula ökolou a p¯il·kala dokonce i pana ¯editele,
kter˝ provedl prvnÌ ochutn·vku. N·m vöem takÈ
moc chutnalo!! Akce to byla vyda¯en· a panÌ uËi-
telce za jejÌ zorganizov·nÌ spoleËnÏ dÏkujeme.

100 watt music club
P·lavskÈ n·m. 5, Brno-Vinohrady

Duben 2011:
01. 4. Beta Verze ñ rock z Brna
01. 4. Dance Night
02. 4. Oldies TaneËnÌ veËer
04. 4. Jam Session
08. 4. Disco Dance Night
09. 4. Rockov˝ ples ñ kapela Horizone
11. 4. Jam Session
15. 4. Helios ñ rock z Brna
15. 4. Dance Night
16. 4. HIV-POSITIV (thrash/hardcore, Brno)

FASTBAG (thrash/hardcore, Brno)
CODERS (Metal, NovÈ VeselÌ)

18. 4. Jam Session
22. 4. Velk· velikonoËnÌ p·rty
23. 4. Oldies taneËnÌ veËer
25. 4. Tezaura ñ rock Brno
29. 4. Dance night
30. 4. Oldies TaneËnÌ veËer

vÌce info na www.100wattclub.cz

Pobyt na hor·ch byl velmi p¯Ìjemn˝ a p¯edpokl·d·me, ûe se lyûa¯skÈmu sportu budou û·ci
vÏnovat i mimo organizovanÈ ökolnÌ kurzy.

PaedDr. Ji¯Ì Boudn˝, vedoucÌ LVK

DUBEN V DOMEČKU

Masopustní pečení na EZŠ Čejkovická
Na boûÌch milostech si pak druh˝ den po-

chutnaly i ostatnÌ dÏti ze ökoly, protoûe probÌhal
Masopust, faöank, kde se û·ci ze vöech t¯Ìd, vËet-
nÏ pedagog˘, p¯edvedli v n·padit˝ch mask·ch.

PavlÌna Bendov·, Jana M¸llerov·, Silvia Urbanov·


