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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
takÈ letoönÌ mÌsty û·rnÈ lÈto n·s ubezpeËilo o v˝jimeËnÈ ˙loze a v˝znamu zelenÏ v†naöÌ p¯ev·ûnÏ panelovÈ
mÏstskÈ Ë·sti. VysazenÈ stromy a ke¯e ËelÌ horku, praönosti i hluku, udrûujÌ p¯Ìjemnou vlhkost vzduchu
a k radosti mnoha z†n·s poskytujÌ v†letnÌm sluneËnÌm û·ru asyl vÌtanÈho stÌnu. Velk· tepla i p¯es zalÈv·nÌ

zp˘sobila uhynutÌ nÏkolika novÏ
vysazen˝ch stromk˘. NÏkolik dal-
öÌch mlad˝ch d¯evin pomrzlo p˘so-
benÌm siln˝ch mraz˘ loÚskÈ zimy.
Vöechny poschlÈ a pomrzlÈ d¯eviny
budou letos na podzim dosazeny.
K dotaz˘m nÏkter˝ch V·s dod·-
v·m, ûe obec nevynaloûÌ na n·hrad-
nÌ dosadbu û·dnÈ finance. Na ono
n·hradnÌ dosazov·nÌ, kterÈ pro-
vedeme v podzimnÌch mÏsÌcÌch
(v tzv. po vegetaËnÌ dobÏ) se totiû
vztahuje z·ruËnÌ lh˘ta. V podzim-
nÌch mÏsÌcÌch ¯Ìjnu a listopadu bu-
de rovnÏû ukonËena poslednÌ etapa
v˝sadby a regenerace vinohradskÈ
zelenÏ. Sanace a regenerace vino-
hradskÈ zelenÏ vËetnÏ jejÌ masivnÌ
v˝sadby probÌhala plynule ve Ëty-
¯ech etap·ch v podstatÏ od roku
2006. Postup a obsah v˝sadbov˝ch
pracÌ byl d·n projektem v˝znamnÈ
dom·cÌ zahradnÌ architektky Evy
V·gnerovÈ. Ono projektovÈ zad·nÌ
jsme v pr˘bÏhu v˝sadeb korigovali
s pomocÌ panÌ architektky podle
p¯·nÌ V·s, vinohradsk˝ch obËan˘.
ObyvatelÈ Vinohrad se tak do jistÈ

mÌry stali spolutv˘rci ozelenÏnÌ obce, kterÈ bude naöi mÏstskou Ë·st zdobit a zp¯ÌjemÚovat mnoho let. V sou-
ËasnÈ dobÏ zad·v·m p¯Ìpravu poslednÌch ÑozeleÚovacÌchì krok˘, kterÈ budou spoËÌvat ve v˝sadbÏ jehliËna-
t˝ch strom˘ ñ nejspÌöe borovic (kterÈ jsou v†naöem prost¯edÌ autochtonnÌ) ñ ve voln˝ch ploch·ch, a to v po-
dobÏ skupin strom˘. Pak jiû budou Vinohrady po mÈm soudu prolnuty zelenÌ v odpovÌdajÌcÌ hustotÏ. Pr·ce
na dosadbÏ d¯evin zcela zaplnÌ ˙drûba a sadovÈ ˙pravy tr·vnÌk˘, ke¯˘ a strom˘.

V·ûenÌ spoluobËanÈ. LetoönÌ horkÈ letnÌ dny ani p¯edchozÌ hork· lÈta z¯ejmÏ nebudou do budoucna v˝-
jimkou. Je rozumnÈ se na letnÌ vedra p¯ipravit a Ëelit jim. V˝sadba zelenÏ Ëi kropenÌ komunikacÌ je jen Ë·st
takovÈ Ñobranyì. Vöichni se jistÏ shodneme na tom, ûe teplÈmu pr·zdninovÈmu poËasÌ se nejlÈpe ËelÌ nÏkde
u vody. Moûnost koup·nÌ byla vöak†v minulosti i v†souËasnÈ dobÏ na Vinohradech nulov·. To se ovöem nynÌ
mÏnÌ. V†poslednÌm p˘lroce a v tÏchto letnÌch t˝dnech podstupuji velk˝ poËet jedn·nÌ o prosazenÌ a zbudov·-
nÌ sportovnÌho a rekreaËnÌho are·lu na Vinohradech. Zase jsme se o kousek posunuli k†vinohradskÈmu snu,
ke konkrÈtnÌ podobÏ sportovnÏ rekreaËnÌho are·lu v†podh·deckÈm ˙dolÌ, tedy v†prostoru b˝valÈho odkaliötÏ
a na†p¯ilehl˝ch ploch·ch. Obsah are·lu prosazuje mÏstsk· Ë·st dlouhodobÏ. P¯i jedn·nÌch na odboru ˙zemnÌ-
ho pl·nu a rozvoje (O⁄PR), p¯i projedn·v·nÌ jakÈhosi hluböÌho ˙zemnÌho pl·nu prosazuji variantu schv·le-
nou naöÌ radou, kter· zajiöùuje pestrou ök·lu sportovnÌch a odpoËinkov˝ch aktivit vËetnÏ lyûa¯skÈ sjezdovky,
h¯iöù na odbÌjenou, koöÌkovou, tenis, h¯iötÏ pro dÏti a dalöÌ. Dominantou are·lu budou plaveckÈ bazÈny ñ kry-
t˝ a venkovnÌ, jejichû zbudov·nÌ je pro n·s prvo¯adÈ a podmiÚujÌcÌ. O uskuteËnÏnÌ tÏchto naöich z·mÏr˘
(p¯edevöÌm o z¯ÌzenÌ bazÈn˘) m· v·ûn˝ z·jem soukrom˝ investor (v tomto Ëase jich nenÌ pov˝tce mnoho),
s†nÌmû v†souËasnÈ dobÏ jedn·m a p¯edstavuji ho i s†jeho z·mÏrem na p¯Ìsluön˝ch mÌstech Magistr·tu mÏsta
Brna. N·ö z·mÏr podporuje v†souËasnÈ dobÏ takÈ prim·tor mÏsta Brna Roman Onderka a jeho n·mÏstci i ¯a-
da dalöÌch ÑrozhodujÌcÌchì p¯edstavitel˘ brnÏnskÈho magistr·tu. Varianty are·lu projekËnÏ zpracov·v· ate-
lier RAW v†Ëele s†architektem RusÌnem. Moûn· podoba krytÈho a venkovnÌch bazÈn˘, chcete-li plaveckÈho
are·lu, je navrûena öesti ¯eöiteli, studenty brnÏnskÈ architektury. Pokud p˘jdou vÏci jako doposud a nevy-
vstanou sloûitÈ problÈmy, domnÌv·m se, ûe plavat by se na Vinohradech mohlo nejpozdÏji tak do dvou let.
PonÏvadû je, v·ûenÌ VinohraÔanÈ, dosti sloûitÈ ps·t o podobÏ budoucÌho are·lu na tak malÈm prostoru, kter˝
mi sk˝t· tento ˙vodnÌk, zvu V·s, kterÈ podoba plaveckÈho a sportovnÌho are·lu zajÌm·, do spoleËenskÈho
s·lu (nad Albertem) na vernis·û v˝stavy o architektonickÈm ¯eöenÌ budoucÌho plaveckÈho are·lu. Vernis·û si

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Za JUDr. Konrádem Dubským
V†pondÏlÌ 9. srpna zem¯el v˝znamn˝ obyvatel

Vinohrad JUDr. Konr·d Dubsk .̋ Muû, kter˝ se p¯ed
sedmi desÌtkami let zapojil do svÏtovÈho z·pasu
dobra se zlem, kter˝ se
zapojil do z·pasu o naöi
n·rodnÌ existenci smr-
telnÏ ohroûovanou nÏ-
meck˝m nacismem.
Doktor Dubsk˝ pat¯il
k†onÈ nep¯Ìliö poËetnÈ
skupinÏ voj·k˘ ñ do-
brovolnÌk˘, kte¯Ì bojo-
vali v†severnÌ Africe
pod velenÌm legend·r-
nÌho gener·la Karla Klap·lka. Po p¯eökolenÌ se za-
¯adil ve funkci radisty do ¯ad lÈtajÌcÌch voj·k˘ brit-
skÈho kr·lovskÈho letectva (RAF). Jeho liber·tor
lÈtal nad Atlantikem a SevernÌm mo¯em a lovil na-
cistickÈ ponorky. Byla to pov˝tce nebezpeËn· mise.
Doktor Dubsk˝ a jeho spolubojovnÌci ji vöak p¯e-
ûili. A nejen p¯eûili. P¯inesli i n·m, tehdy jeötÏ nena-
rozen˝m, vÌtÏzstvÌ a svobodu. Na Vinohradech jsem
jej Ëasto potk·val i s†jeho milou panÌ. GentlemanskÈ
vystupov·nÌ, skromnost a optimismus charakterizo-
valy osobnost doktora Konr·da DubskÈho. Od de-
v·tÈho srpna letoönÌho roku se jiû nezastavÌm na kus
¯eËi s†tÌmto b·jeËn˝m ËlovÏkem. My vöichni jsme
odchodem Konr·da DubskÈho mnoho ztratili. Ztra-
tili jsme muûe, kter˝ v†dob·ch nejvÏtöÌho ohroûenÌ
st·l s†nemnoh˝mi jako sk·la a Ëelil p¯Ìvalu. Pane
doktore Konr·de Dubsk ,̋ za n·s za vöechny, dÏkuji.

PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

Škola se obléká
do nového kabátu

Jiû mnohokr·t jsem psal o zateplenÌ ökoly Mu-
tÏnick·. T¯i roky, kterÈ jsem str·vil p¯Ìpravami to-
hoto projektu se v†tÏchto dnech zaËÌnajÌ mÏnit v rea-
litu. Minul˝ t˝den totiû probÏhlo p¯ed·nÌ staveniötÏ
pro tuto stavbu, jejÌû n·klady dostoupily tak¯ka

ke 40 milion˘m korun, ze kter˝ch je cca 15 milion˘
korun ze zdroj˘ EU prost¯ednictvÌm St·tnÌho fondu
ûivotnÌho prost¯edÌ. TermÌn realizace tÈto akce je
velmi kr·tk ,̋ protoûe lh˘ta v˝stavby je stanovena
na necelÈ t¯i mÏsÌce. Na konci ¯Ìjna budeme mÌt
ökolu na ˙plnÏ novÈm kab·tu.

Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta

Dotace pro Vinohrady
za roky 2006 až 2010
Na ja¯e letoönÌho roku jsem se od jednoho z ob-

Ëan˘ setkal s†dotazem, zda-li se pro naöi mÏstskou
Ë·st poda¯ilo za uplynulÈ obdobÌ, tedy roky 2006ñ
2010. MyslÌm si, ûe jsem v†sÈrii Ël·nk˘ Jak se zmÏ-
nily Vinohrady podrobnÏ popsal jednotlivÈ aktivity
vËetnÏ na nÏ vynaloûen˝ch finanËnÌch prost¯edk˘.
MyslÌm si, ûe je t¯eba udÏlat celkov˝ p¯ehled, kter˝

(PokraËov·nÌ na stranÏ 2)

SrdeËnÏ zveme na besedu obËan˘ Vinohrad
se starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 13. z·¯Ì v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

N·mÏstek prim·tora mÏsta Brna Ing. Oliver PospÌöil se starostou Vino-
hrad PhDr. Ji¯Ìm »ejkou p¯i slavnostnÌ kolaudaci
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Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
zve¯ejÚuje z·mÏr

Statut·rnÌ mÏsto Brno, mÏstsk· Ë·st Brno-Vi-
nohrady, ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti, kancel·¯ tajem-
nÌka zve¯ejÚuje podle ß 39 odst. 1 z·kona
Ë. 128/2000 Sb z·mÏr pronajmout Ë·st nebyto-
v˝ch prostor v ulici Bzeneck· 23 Ë. p. 4226 k. ˙.
éidenice.

NebytovÈ prostory objektu Bzeneck· 23,
Brno: 3. NP st¯ednÌ sekce v˝ukovÈho objektu
o v˝mÏ¯e 865,7 m2. Prostory k†nastÏhov·nÌ
ihned.

Z·jemci o pron·jem mohou svÈ nabÌdky a n·-
mÏty k†uvedenÈmu z·mÏru zasÌlat v†termÌnu
do 10. 9. 2010 na ⁄M» Brno-Vinohrady, kan-
cel·¯ tajemnÌka, Velkopavlovick· 25, 628 00
Brno. JUDr. Eva Gol·Úov·, tajemnice

21. 9. __________________________________________________________
komunikace Bzeneck· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, ko-
munikace 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˘

23. 9. __________________________________________________________
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, parkoviö-
tÏ p¯ed objektem Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘

28. 9. __________________________________________________________
komunikace Blatnick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy,
komunikace VlËnovsk· 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 parkoviötÏ MutÏnick·, odstavnÈ parkoviötÏ
nad supermarketem BILLA

30. 9. __________________________________________________________
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, komunikace
RÈvova

5. 10. __________________________________________________________
komunikace Velkopavlovick·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace Mikulovsk·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace Bo¯etick·, vË. parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ileh-
l˝ch gar·ûov˝ch blok˘

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ u novÏ podan˝ch û·dostÌ o byty;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok trv·nÌ

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

ve 4 p¯Ìpadech;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu v†5 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor v†domÏ Bzeneck·

13 za ˙Ëelem uskladnÏnÌ vlastnÌch vÏcÌ ûadatelky;
ñ uzav¯enÌ spl·tkovÈho kalend·¯e na ˙hradu nedo-

platku ve 2 p¯Ìpadech;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z†prodlenÌ z†dluhu jed-

nomu ûadateli;
ñ uplatnÏnÌ smluvnÌ pokuty u firmy VYMYSLIC-

K›ñV›TAHY, spol. s r. o., ve v˝öi 153 240 KË
za prodlenÌ p¯i p¯ed·nÌ dÌla Modernizace evakuaË-
nÌch v˝tah˘ v†domech Mikulovsk· 4 a Mikulov-
sk· 6;

ñ vy˙Ëtov·nÌ hospoda¯enÌ domu Bzeneck· 15
od 19. 5. 2009 do 31. 12. 2009 ve vztahu ke spolu-
vlastnick˝m podÌl˘m vlastnÌk˘ domu;

ñ p¯i realizaci zak·zky II etapa Regenerace obytnÈ-
ho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady Ëerp·nÌ rezervy,
z†d˘vodu provedenÌ vÌcepracÌ podle p¯edloûenÈho
poloûkovÈho rozpoËtu;

ñ ukonËenÌ n·jmu nebyt. prostoru ñ mÌstnost Ë. 2
v†domÏ Bo¯etick· 22 dohodou ke dni 30. 6. 2010;

ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 15, 16 17, 18, 20;
ñ uhradit Ë·stku 3960 KË jako ˙hradu za uûÌv·nÌ 1/3

pozemk˘ p. Ë. 9288/2, 8601/2 a 9289/2 vöe k. ˙.

éidenice za†obdobÌ od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2010;
ñ odstranÏnÌ laviËek p¯ed domem Mikulovsk· 9;
ñ v˝jimku z†poËtu dÏtÌ ve vöech t¯Ìd·ch mate¯skÈ

ökoly Pruö·neck· 8 pro ökolnÌ rok 2010/2011, a to
na 27 dÏtÌ ve t¯ÌdÏ;

ñ termÌny zased·nÌ Rady m. Ë. Brno-Vinohrady
na II. pololetÌ roku 2010;

ñ text v˝zvy k†pod·nÌ nabÌdky ve¯ejnÈ zak·zky ma-
lÈho rozsahu na realizaci akce ⁄prava a rekon-
strukce ve¯ejnÈho prostranstvÌ p¯ed polyfunkËnÌm
objektem obËanskÈ vybavenosti Velkopavlovick·
25 ñ Ë·st 1 ñ terasa a rampa a seznam firem, kterÈ
budou vyzv·ny k†p¯edloûenÌ nabÌdky;

ñ uskuteËnÏnÌ zahraniËnÌ sluûebnÌ cesty PhDr. Ji¯Ì-
ho »ejky na Slovensko, do Bratislavy-Vajnor, dne
28. 8. 2010 na slavnost doûÌnek, pro kterou bude
pouûito soukromÈ vozidlo PhDr. Ji¯Ìho »ejky;

ñ pro realizaci zak·zky ⁄prava chodnÌk˘ na podÈlnÈ
parkovacÌ plochy v˝bÏr firmy ZEMAKO, s. r. o.,
s†cenovou nabÌdkou 655 915 KË vËetnÏ DPH;

ñ zruöenÌ ve¯ejnÈ zak·zky malÈho rozsahu na reali-
zaci akce V˝mÏna oken Mä Bo¯etick· 26;

ñ provedenÌ vöech pot¯ebn˝ch krok˘ k†zÌsk·nÌ fi-
nanËnÌch prost¯edk˘ ze zdroj˘ SFéP pro akci V˝-
mÏna oken Mä Bo¯etick· 26;

ñ na z·kladÏ z·pisu z†jedn·nÌ v˝bÏrovÈ komise, p¯i-
dÏlenÌ zak·zky na realizaci akce ZateplenÌ st¯echy
a v˝mÏna oken Mä Pruö·neck· 8 firmÏ KOM-
FORT, a. s.; za cenu 2 039 012 KË, vËetnÏ DPH
jako nejvhodnÏjöÌ;

ñ SOD na realizaci akce ZateplenÌ st¯echy a v˝mÏna
oken Mä Pruö·neck· 8 s†firmou KOMFORT, a. s.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ p¯echod n·jmu bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ p¯ehled cenov˝ch nabÌdek pr˘zkumu trhu pro rea-

lizaci zak·zky ⁄prava chodnÌk˘ na podÈlnÈ par-
kovacÌ plochy a po¯adÌ nabÌdek stanovenÈ komisÌ;

ñ z·mÏr zbudov·nÌ oddechovÈho a sportovnÌho
komplexu pro nejöiröÌ okruh obyvatelstva a ¯eöenÌ
majetkopr·vnÌho vztahu k pozemk˘m formou
dlouhodobÈho pron·jmu za symbolickou cenu.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vybÌr·:
ñ na realizaci ve¯ejnÈ zak·zky malÈho rozsahu Pro-

jekt modernizace v˝tah˘ nabÌdku firmy Ing. Fran-
tiöek äenky¯Ìk, PodpÏrova 6, Brno, I» 187 68 849.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ XVII. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vino-

hrady, konanÈmu dne 6. 9. 2010 doporuËit Zastu-
pitelstvu mÏsta Brna odprodej pozemku p. Ë. 9629
k. ˙. éidenice o v˝mÏ¯e 36 m2 ûadateli ñ MÕR,
stavebnÌmu bytovÈmu druûstvu, Bed¯ichovick·
21, Brno;

ñ XVII. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vino-
hrady doporuËit Zastupitelstvu mÏsta Brna odpro-
dej Ë·sti pozemku p. Ë. 8544 k. ˙. éidenice, zasta-
vÏn· plocha, n·dvo¯Ì o v˝mÏ¯e 1269 m2 a nedopo-
ruËit Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej Ë·sti
pozemku p. Ë. 8545 k. ˙. éidenice, ostatnÌ plocha,

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Poděkování
dobrovolným hasičům

JistÏ jste si vöimli, ûe v tropick˝ch vedrech
v Ëervenci kropili naöi dobrovolnÌ hasiËi silnice
na Vinohradech. Vzduch se zvlhËil ñ ulevilo se n·m.
Pat¯Ì jim za to dÌk. M. »ernock˝

Blokové čištění v září a v říjnu

Z 56. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 29. června

Dotace pro Vinohrady za roky 2006 až 2010
(DokonËenÌ ze strany 1)

V·m jako osoba, do jejÌû kompetence pat¯Ì dotaËnÌ politika, p¯in·öÌm dnes. N·sledujÌcÌ tabulka p¯in·öÌ celko-
v˝ p¯ehled akcÌ vËetnÏ n·klad˘ na nÏ a v˝öi p¯ÌsluönÈ dotace. »·stky v†tabulce jsou zaokrouhleny.

N·zev akce N·klady Dotace

Rekonstrukce ökolnÌho h¯iötÏ Zä MutÏnick· ......................................... 5,400 mil. KÊ ............ 4,000 mil. KË

OdstranÏnÌ bariÈrovÈho p¯Ìstupu Zä MutÏnick· .................................... 5,800 mil. KË ............ 5,500 mil. KË

Rekonstrukce kuchynÏ Zä MutÏnick· .................................................... 7,300 mil. KË ............ 7,000 mil. KË

Regenerace panelovÈho sÌdliötÏ Brno-Vinohrady .................................. 8,100 mil. KË ............ 8,000 mil. KË

(zahrnuje h¯iötÏ Valtick·, Ë·st dosadby zelenÏ a ˙pravu parkoviötÏ p¯ed radnicÌ)

DÏtskÈ h¯iötÏ v†Zä MutÏnick· ................................................................. 1,000 mil. KË ............ 0,800 mil. KË

Sanace tÏlocviËen v†Zä MutÏnick· ........................................................ 0,200 mil. KË ............ 0,180 mil. KË

V˝mÏna oken a zateplenÌ Mä Pruö·neck· ............................................. 2,100 mil. KË ............ 1,500 mil. KË

ZateplenÌ bytov˝ch dom˘ ve vlastnictvÌ mÏstskÈ

Ë·sti Brno-Vinohrady ......................................................................... 249,000 mil. KË .......... 67,000 mil. KË

ZateplenÌ Zä MutÏnick· ...................................................................... 39,000 mil. KË .......... 39,000 mil. KË

StavebnÌ ˙pravy h¯iötÏ b˝valÈ Zä Bzeneck· .......................................... 2,650 mil. KË ............ 2,600 mil. KË

StavebnÌ ˙pravy elektro 2. P Zä MutÏnick·

a jejÌ vybavenÌ v˝poËetnÌ technikou .................................................... 14,000 mil. KË .......... 14,000 mil. KË

(akce je p¯ipravena pro rok 2011)

CelkovÈ n·klady ............................................................................... 334,550 mil. KË ....... 146,500 mil. KË

V˝öe uveden˝ v˝Ëet nebudu komentovat. Zda-li jsme byli ˙spÏönÌ Ëi nikoliv, to si uû kaûd˝ Ëten·¯ musÌ
udÏlat s·m. Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta
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Z mimořádné schůze
Rady m. č. Brno-Vinohrady

dne 19. července
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ na z·kladÏ z·pisu z†jedn·nÌ v˝bÏrovÈ komise, p¯idÏ-

lenÌ zak·zky na realizaci akce ⁄prava a rekonstrukce
ve¯ejnÈho prostranstvÌ p¯ed polyfunkËnÌm objektem
obËanskÈ vybavenosti Velkopavlovick· 25 ñ Ë·st 1 ñ
terasa a rampa firmÏ PÿEMYSL VESEL›, s. r. o.,
za cenu 1 396 502 KË vËetnÏ DPH jako nejvhodnÏjöÌ;

ñ SOD na realizaci akce ⁄prava a rekonstrukce ve¯ejnÈ-
ho prostranstvÌ p¯ed polyfunkËnÌm objektem obËan-
skÈ vybavenosti Velkopavlovick· 25 ñ Ë·st 1 ñ terasa
a rampa firmÏ PÿEMYSL VESEL›, s. r. o.;

ñ pron·jem mÌstnostÌ Ë. 440, 441 a 443 ve IV. nadzem-
nÌm podlaûÌ objektu Velkopavlovick· 25, Brno o cel-
kovÈ v˝mÏ¯e 19,54 m2 spoleËnosti s ruËenÌm omeze-
n˝m PRAKTIMED, s. r. o. a Mildigo, s. r. o.;

ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu v†jednom p¯ÌpadÏ;
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 21, 22;
ñ smlouvu o dÌlo Ë. 2010/07/II ñ Oprava (v˝mÏna) v˝-

dejnÌch oken ve stravovacÌm pavilonu Zä MutÏnick· 23.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ p¯echod n·jmu bytu v†jednom p¯ÌpadÏ.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ se zmÏnou uûÌv·nÌ Ë·sti budovy P·lavskÈ n·m. 2d,

spoËÌvajÌcÌ ve zmÏnÏ prodejny zeleniny na vinotÈku
a lah˘dky s rychl˝m obËerstvenÌm a se stavebnÌmi
˙pravami, spoËÌvajÌcÌmi ve zbudov·nÌ WC pro n·v-
ötÏvnÌky vinotÈky, kterÈ nezas·hnou do nosn˝ch kon-
strukcÌ a obvodu budovy za podmÌnky, ûe v provo-
zovnÏ nebudou instalov·ny hracÌ automaty.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje:
ñ usnesenÌ Ë. 1839/10/5 56. sch˘ze Rady m. Ë. Brno-

Vinohrady, konanÈ dne 29. 6. 2010.

Za nejstaröÌ obËanku Vinohrad lze smÏle pova-
ûovat panÌ Jind¯iöku Kˆllerovou. Narodila se 1. Ëer-
vence roku 1907. Tedy nahlÌûeno z†pozic letoönÌho
roku, p¯iöla panÌ Kˆllerov· na svÏt p¯ed sto a t¯emi
lety. PanÌ Kˆllerovou zn·m p¯ibliûnÏ od jejÌch 97.
narozenin. Tato velmi vit·lnÌ d·ma jiû tehdy (ale
i dnes) nepostr·dala jemn ,̋ intelektu·lnÌ humor.
Kdyû jsem jÌ v†pondÏlÌ 19. Ëervence p¯·l k narozeni-
n·m, dlouze jsme spolu, ostatnÏ jako vûdy, pohovo-
¯ili. PanÌ Kˆllerov· mi bÏhem naöeho rozhovoru
prozradila, ûe byla dlouho povaûov·na za italskou
obËanku, a to p¯esto, ûe ona v†It·lii nikdy nebyla
a ani jejÌ rodiËe nebyli italskÈ n·rodnosti. Na svÏt
totiû p¯iöla v†mÏstÏ Meranu, kterÈ v Ëase jejÌho na-

rozenÌ, tedy v†roce 1907, n·leûelo k†rakousko-uher-
skÈmu mocn·¯stvÌ. PozdÏji, po jist˝ch mezin·rod-
nÌch tahanicÌch, p¯ipadlo Merano It·lii. PanÌ Kˆlle-
rov· jiû tehdy i s†rodiËi ûila v†mladÈm »eskosloven-
sku. Merano jÌ vöak v†dokladech z˘stalo coby rodiö-
tÏ. A tak musela Ëasto vysvÏtlovat, ûe nenÌ Italka,
ûe je »eöka. V·ûen· panÌ Kˆllerov·, dÏkuji V·m
za v·ö vlÌdn˝ a p¯ÌvÏtiv˝ pohled na ûivot kolem V·s
i za onen jemn˝ a povzn·öejÌcÌ humor. Za naöÌ vino-
hradskou obec a jejÌ obyvatele si dovoluji, V·ûen·
panÌ Jind¯iöko Kıllerov·, pop¯·t V·m vöe nejlepöÌ
a jeötÏ nÏjakou tu dobu hezkÈho ûivota spolu s†n·mi
na Vinohradech.

PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

Sběrové dny v září a říjnu
VelkokapacitnÌ kontejnery budou jako obvykle

p¯istaveny v†lokalitÏ P·lavskÈ n·mÏstÌ (parkoviötÏ ñ
toËna MHD ), kde obËanÈ majÌ moûnost v†r·mci
sbÏrov˝ch dn˘ umÌstit objemn˝ odpad z dom·cnosti.
18. 9. provoznÌ doba od 9 do 17 hodin
16. 10. provoznÌ doba od 9 do 17 hodin

⁄sek éP ⁄M» Brno-Vinohrady

Z 56. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 29. června

Nejstarší vinohradská jubilantka
NejstaröÌ obyvatelka Vinohrad panÌ Jind¯iöka Kˆllerov·

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

dovolÌm spojit s besedou o celÈm sportovnÌm a rekreaËnÌm are·lu v podh·dec-
kÈm ˙dolÌ, kde bych V·s blÌûe sezn·mil s†pr˘bÏhem dosavadnÌch jedn·nÌ, s dal-
öÌm postupem i moûnou budoucÌ podobou celÈho are·lu. Na besedu pozvu z·-
stupce projektujÌcÌho ateliÈru RAW i z·stupce onoho v·ûnÈho investora budou-
cÌho are·lu. Vernis·û spojen· s†besedou se tedy uskuteËnÌ ve Ëtvrtek 16. z·¯Ì
v 17 hodin ve SpoleËenskÈm s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ (nad Albertem).
SrdeËnÏ V·s vöechny zvu.

V·ûenÌ spoluobËanÈ. Ve Ëtvrtek 15. Ëervence jsem mÏl tu Ëest p¯ivÌtat na Vi-
nohradech n·mÏstka prim·tora mÏsta Brna Ing. Olivera PospÌöila. Pan n·mÏstek
se z˙Ëastnil slavnostnÌ Ñkolaudaceì zregenerovan˝ch obecnÌch dom˘ a prohlÈdl
si opraven˝ d˘m v BzeneckÈ ulici Ë. 19. a 21. Na regeneraci obecnÌch dom˘, kte-
r· probÌhala ve dvou etap·ch po dobu Ëty¯ let a finanËnÏ p¯iöla na p¯ibliûnÏ 250
miliÛn˘ korun, pr·vÏ nemalou z·sluhou pana n·mÏstka p¯ispÏlo mÏsto Brno
p¯Ìjemnou dotacÌ kolem öedes·ti sedmi miliÛn˘. Panu n·mÏstkovi a dalöÌm, kte¯Ì
se o tak rozs·hlou pr·ci a investici zaslouûili, jsem r·d podÏkoval. Vûdyù i jejich

p¯iËinÏnÌm byl opraven na dlouhou dobu veöker˝ obecnÌ bytov˝ fond. Na Vino-
hradech m·me v†obecnÌch domech oproti ostatnÌm mÏstsk˝m Ë·stem n·jem nej-
niûöÌ, ovöem plnÏ dostaËujÌcÌ a zajiöùujÌcÌ†˙drûbu tÏchto obecnÌch bytov˝ch do-
m˘. ZejmÈna v dneönÌ dobÏ je n·mi stanoven˝ nevysok˝ n·jem velkou jistotou
a ˙levou pro znaËnÈ mnoûstvÌ vinohradsk˝ch obyvatel. N·jem se rovnÏû ne-
zvyöoval a ani se zvyöovat nebude v†domech s†peËovatelskou sluûbou v Bzenec-
kÈ ulici a na P·lavskÈm n·mÏstÌ. ZregenerovanÈ domy (i domy druûstevnÌ ñ
za coû dÏkuji), p¯ijatelnÏjöÌ prost¯edÌ umocnÏnÈ dosadbou zelenÏ a relativnÏ ne-
vysok˝ n·jem ñ to byly naöe priority, kterÈ se po mÈm soudu docela poda¯ilo
uskuteËnit. O bydlenÌ na Vinohradech je znaËn˝ z·jem. Velmi potÏöiteln· je
obzvl·ötÏ skuteËnost, ûe na Vinohradech hodlajÌ bydlet i ti, kte¯Ì se zde narodili
a vyr˘stajÌ zde ñ tedy vinohradötÌ mladÌ lidÈ. Soun·leûitost s†mÌstem se tak m˘ûe
d·le upevÚovat. A to je dob¯e.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ. P¯eji V·m p¯Ìjemn˝ a bezproblÈmov˝ p¯e-
chod z†dovolenkov˝ch a pr·zdninov˝ch dn˘ do dn˘ ÑvöednÌchì a pracovnÌch.
HodnÏ ˙spÏch˘. PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

(DokonËenÌ ze strany 2)
zeleÚ o v˝mÏ¯e cca 134 m2, odprodej pozemku
p. Ë. 8542 k. ˙. éidenice, ostatnÌ plocha, zeleÚ
o v˝mÏ¯e 58 m2 vlastnÌku stavby p. Ë. 4343.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady udÏluje:
ñ p¯edchozÌ pÌsemn˝ souhlas z¯izovatele s†p¯ijetÌm

daru (bazÈn Swing MAX vËetnÏ p¯ÌsluöenstvÌ)
od SdruûenÌ rodiË˘ p¯i Mä Pruö·neck· 8 v hod-
notÏ 20 744 KË pro Mä Pruö·neck· 8.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ uzav¯enÌ spl·tkovÈho kalend·¯e na ˙hradu nedo-

platku jednomu ûadateli;

ñ û·dost o spl·tky dluûnÈho n·jemnÈho v†jednom
p¯ÌpadÏ;

ñ pron·jem klubovny pod severnÌ terasou vÌce-
˙ËelovÈho objektu Velkopavlovick· 25, na dva
dny v†t˝dnu od 16 do 19 hodin na dobu neurËitou
na provozov·nÌ finanËnÌho poradenstvÌ.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasÌ:
ñ s†ne˙Ëtov·nÌm pomÏrnÈ Ë·sti n·klad˘ na opravy

˙myslnÈho poökozov·nÌ spoleËn˝ch Ë·stÌ domu
majitelce bytu v†domÏ Bzeneck· 15;

ñ s†umÌstÏnÌm velkoploönÈ reklamy firmy SMART
Comp, a. s., na domÏ Mikulovsk· 9;

ñ se zmÏnou uûÌv·nÌ Ë·sti budovy P·lavskÈ n·m. 2d
spoËÌvajÌcÌ ve zmÏnÏ prodejny zeleniny na vinotÈ-
ku a lah˘dky s†rychl˝m obËerstvenÌm, se staveb-
nÌmi ˙pravami, spoËÌvajÌcÌmi ve zbudov·nÌ WC
pro n·vötÏvnÌky vinotÈky, kterÈ nezas·hnou
do nosn˝ch konstrukcÌ a obvodu budovy.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl·d·:
ñ materi·l Z·mÏr z¯ÌzenÌ p¯Ìst¯eöÌ na jedn·nÌ 57.

sch˘ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady;
ñ materi·l MIX MAX ñ INVEST, s. r. o., ñ û·dost

o prodlouûenÌ doby n·jmu.
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Uû je tomu rok, co naöe ökola zaËala pracovat
na projektu OP VK Podpora zav·dÏnÌ systÈmu no-
v˝ch v˝ukov˝ch metod na Zä MutÏnick·. Tento
projekt je spolufinancov·n evropsk˝m soci·lnÌm
fondem a st·tnÌm rozpoËtem ËeskÈ republiky

Jednou z klÌËov˝ch aktivit je zkvalitnÏnÌ a roz-
öÌ¯enÌ v˝uky ICT. Ke zkvalitnÏnÌ p¯ispÏlo vybavenÌ
PC uËebny nov˝mi poËÌtaËi, tisk·rnou a dataprojek-
torem, kterÈ jsou vyuûÌv·ny nejen v r·mci v˝uky
Informatiky, ale i jin˝ch p¯edmÏt˘. DalöÌm prvkem,
kter˝ p¯inese zkvalitnÏnÌ v˝uky informatiky, je
e-learning. RozöÌ¯enÌ v˝uky ICT je namÌ¯eno smÏ-
rem k û·k˘m 1. stupnÏ, kte¯Ì majÌ v letoönÌm ökol-
nÌm roce poprvÈ moûnost navötÏvovat nepovinn˝
p¯edmÏt Informatika. A z·jem je opravdu velik .̋
S poËÌtaËem se uËÌ pracovat i prvÚ·ci. A p¯estoûe
v Informatice nehrajeme hry, pat¯Ì mezi nejoblÌbe-
nÏjöÌ p¯edmÏty.

DalöÌ klÌËovou aktivitou je rozöÌ¯enÌ a zkvalit-
nÏnÌ v˝uky cizÌch jazyk˘ a prohloubenÌ cizojazyË-
n˝ch znalostÌ v†aplikaci na praktickÈ vyuûitÌ a mezi-
p¯edmÏtovÈ vztahy. Projekt reaguje na souËasnÈ
trendy ve v˝uce a klade d˘raz na zkvalitnÏnÌ v˝uky

v†anglickÈm jazyce, konverzace s†rodil˝m mluvËÌm
je velmi vyhled·van·. é·ci naöÌ ökoly vyjÌûdÏjÌ
na studijnÌ z·jezdy do VelkÈ Brit·nie, z†Ë·sti hraze-
nÈ z†prost¯edk˘ OP VK. CÌlem tÏchto zahraniËnÌch
z·jezd˘ bylo vytvo¯it u û·k˘ motivaci pro dalöÌ stu-

dium anglickÈho jazyka. DalöÌ ËinnostÌ je tvorba
obsahovÈ n·plnÏ e-learningu a zpracov·nÌ metodic-
kÈho materi·lu zamÏ¯enÈho na v˝uku jazykov˝ch
dovednostÌ û·k˘.

KlÌËov· aktivita zamÏ¯en· na volbu povol·nÌ je
urËena p¯edevöÌm pro û·ky 7. a 8. t¯Ìd. V†tomto
ökolnÌm roce byla zamÏ¯ena na exkurze do technic-
k˝ch ökol a v˝robnÌch z·vod˘. Nejd¯Ìve byl û·k˘m
p¯edloûen dotaznÌk t˝kajÌcÌ se jejich osobnostnÌho
profilu. Z v˝sledk˘ dotaznÌk˘ byli vybr·ni û·ci zajÌ-
majÌcÌ se o technickÈ obory. Ve vybran˝ch ökol·ch
a z·vodech se mohli p¯esvÏdËit, co by je Ëekalo, po-
kud se rozhodnou pracovat v†budoucnu v†tomto
oboru. é·ci si pak mohli na PC ve ökole pomocÌ tes-
t˘ ovÏ¯it, jak byli p¯i exkurzÌch pozornÌ nebo si chy-
bÏjÌcÌ informace doplnit v†doprovodnÈm textu.

Tvorba a implementace program˘ zamÏ¯en˝ch
na environment·lnÌ vzdÏl·v·nÌ a osvÏtu je dalöÌ klÌ-

Ëovou aktivitou. Naöe ökola se zamÏ¯ila na Den stro-
m˘ a Den ZemÏ. é·ci se zapojili do sbÏru starÈho
papÌru a textilu, vÌËek od PET l·hvÌ. Na 1. stupni û·-
ci ze starÈho papÌru vyrobili recyklovan· p¯·nÌËka,
z†vÌËek udÏlali pestrobarevnÈ mot˝lky, kter˝mi
zdobili zahradu ökoly. é·ci 2. stupnÏ vyËistili†p¯i
p¯Ìleûitosti Dne ZemÏ†NPR H·deck· planinka
od odpadk˘, uklidili okolÌ ökoly. Abychom vÏdÏli
jak se d·l nakl·d· s†odpady, kterÈ vyprodukujeme,
absolvovali jsme exkurze ve firmÏ SITA, kter· se
zab˝v· odvozem a t¯ÌdÏnÌm odpad˘. é·ci mÏli moû-
nost vidÏt a porozumÏt, proË je t¯eba t¯Ìdit i dom·cÌ
odpad. P¯i v˝uce vyuûÌv·me naöi ökolnÌ zahradu,
kter· je bohat· na r˘znÈ stromy a jinÈ rostliny. M·-
me zde vybudovanou uËebnu v†p¯ÌrodÏ. OkolÌ ökoly
je za¯azeno do soustavy NATURA 2000, proto i tato
mÌsta vyuûÌv·me ve v˝uce. Ekologick˝ krouûek za-
mÏ¯uje svou Ëinnost na vych·zky do p¯Ìrody a pÈËi
o prost¯edÌ ve ökole.

Vöechny realizovanÈ aktivity jsou propojenÈ se
ökolnÌm vzdÏl·vacÌm programem s cÌlem vyuûÌt zÌs-
kanÈ vÏdomosti, zkuöenosti v†bÏûnÈm kaûdoden-
nÌm ûivotÏ û·k˘. I nad·le budeme pokraËovat v za-
poËatÈ pr·ci, neboù jsme si vÏdomy toho, ûe zÌskanÈ
znalosti hrajÌ v˝znamnou roli v†pl·nov·nÌ budoucÌ
kariÈry dÌtÏte a p¯i jeho orientaci v†souËasnÈm
svÏtÏ.

Mgr. Tereza Zimov·, PhDr. Ivana Bielikov·,
PhDr. Ji¯Ì Boudn˝, Mgr. Zlatica Bˆhmerov·

Asi se V·m to zd· nelogickÈ. Jak m˘ûe nÏkdo
zaËÌnat a pokraËovat? V naöem p¯ÌpadÏ je tomu
opravdu tak. ZaËÌn·me nov˝ ökolnÌ rok, ve kterÈm
pokraËujeme v†projektu Zv˝öenÌ ˙rovnÏ znalostÌ
vyuûÌv·nÌ IT na EZä. R·di bychom rodiËe i û·ky
naöÌ ökoly touto cestou infomovali, ûe jsme v mi-
nulÈm ökolnÌm roce absolvovali systÈm ökolenÌ
pedagog˘. Zab˝vali jsme se vlastnostmi poËÌtaË˘,
operaËnÌmi systÈmy, kancel·¯sk˝mi programy
a prezentaËnÌmi n·stroji.

Pt·te se proË to vöechno? Stanovili jsme si ne-
lehk˝ cÌl. P¯ipravit ökolu na pr·ci s†poËÌtaËi, vy-
zbrojit uËitele znalostmi pot¯ebn˝mi k pr·ci s pro-
gramy a zdokonalit jejich vyuûÌv·nÌ v hodin·ch.
PoËÌtaË pro û·ky nebude p¯edmÏtem pozn·nÌ, ale

n·strojem k objevov·nÌ pozn·nÌ, nebude p¯ek·ûkou
v pr·ci, ale pomocnÌkem v plnÏnÌ cÌl˘ ökoly. Samo-
z¯ejmÏ p¯itom vyzdvihujeme roli aktivnÌho uËitele,
kter˝ v†ide·lnÌm p¯ÌpadÏ vyuûÌv· pom˘cky, ke kte-
r˝m majÌ û·ci blÌzko. MyslÌme tÌm v˝poËetnÌ tech-
niku.

CÌlem dalöÌho ökolnÌho roku v r·mci bÏhu pro-
jektu je posunout dovednosti uËitel˘ a p¯edevöÌm
û·k˘ v†pr·ci s multimÈdii. Budeme pracovat s apli-
kacemi, kterÈ zpracov·vajÌ fotografie, video, zvuk.

Dnes jiû m˘ûeme ¯Ìci, ûe se poËÌtaËov· mobilnÌ
uËebna po¯Ìzen· z prost¯edk˘ projektu osvÏdËila.
é·ci pracujÌ efektivnÏ s aplikacemi pro systÈm
Apple a umÏjÌ pod vedenÌm uËitel˘ hledat a zpraco-
vat pot¯ebnÈ informace. UËebna p¯ech·zÌ z jednÈ

t¯Ìdy do druhÈ, uËitelÈ si ji mezi sebou p¯ed·vajÌ
a vedenÌ ökoly jim k tomu vytv·¯Ì pot¯ebnÈ podmÌn-
ky. NynÌ je na n·s, abychom se s nÌ nauËili pracovat
tak, aby dokumenty od û·k˘ byly jeötÏ kvalitnÏjöÌ.
Aby se k rodiË˘m dost·valy informace o dÏnÌ
ve ökole nap¯Ìklad prost¯ednictvÌm DVD a videa
uloûenÈho na HD. Jakmile toho docÌlÌme, postou-
pÌme o kousek d·l. Povedeme û·ky k tomu, aby tato
videa pouûÌvali jako uËebnÌ pom˘cky, prezentaËnÌ
n·stroje. P¯·li bychom si, aby se poËÌtaËe staly jed-
nÌm ze zp˘sob˘ prezentace v˝sledk˘ studia. P¯e-
jeme rodiË˘m, û·k˘m i pedagog˘m klidn˝ start
do novÈho ökolnÌho roku 2010/2011.

RealizaËnÌ t˝m projektu

»trn·ctidennÌ letnÌ t·bor DomeËku
pro dÏti od 6 do 14 let jsme letos opÏt
proûili na VysoËinÏ nedaleko VelkÈho
Mezi¯ÌËÌ ve dnech 3. aû 17. Ëervence.
PoËasÌ bylo po celou dobu tropickÈ
a k tÈmatu se tedy v˝bornÏ hodilo.

Spoustu Ëasu jsme tr·vili koup·-
nÌm a hrami v rybnÌce, nebo ve stÌnu
okolnÌch les˘.

V programu se dÏti sezn·mily se
zvÌ¯aty, ûijÌcÌmi v Africe, uËily se sva-
hilsky, podnikly strastiplnou cestu
za povolenÌm k lovu zvÏ¯e. V druhÈ po-
lovinÏ t·bora jsme bojovali s pytl·ky
a hledali kouzelnou kvÏtinu, kter· by
zachr·nila otr·venou p¯Ìrodu, coû se
n·m naötÏstÌ poslednÌ den poda¯ilo.
KromÏ toho jsme podnikli v˝let do Vel-
kÈho Mezi¯ÌËÌ na koupaliötÏ a do NetÌna
na mlÈËnou farmu rodiny NÏmcov˝ch,
kter· n·s z·sobovala v˝born˝m mlÈ-
kem, s˝ry a jogurty.
Fotky si m˘ûete prohlÈdnout na
www.ivahei.rajce.net

Rok v projektu na ZŠ Mutěnická

Začínáme a pokračujeme na EZŠ a MŠ Brno

SAFARI – Dobrodružství v Africe
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Poprvé do školy,
poprvé do knihovny

S†nov˝m ökolnÌm rokem se v†KnihovnÏ Ji¯Ìho
Mahena v†BrnÏ rozbÏhne 8. roËnÌk projektu PoprvÈ
do ökoly ñ PoprvÈ do knihovny, jeû si klade za cÌl
podporovat dÏtskÈ Ëten·¯stvÌ. V†dobÏ od 1. z·¯Ì
do 10. ¯Ìjna se mohou prvÚ·Ëci bezplatnÏ regis-
trovat na kterÈmkoli provozu knihovny a cel˝
rok si tak zdarma p˘jËovat knÌûky. Ve Ëtvrtek
7. ¯Ìjna pak budou pasov·ni na rytÌ¯e knihovny.
Po dobu voln˝ch registracÌ je pro dÏti p¯ipravena
v˝tvarn· soutÏû Co ukr˝v· makovice?. SoutÏû
bude vyhl·öena 9. z·¯Ì v†˙st¯ednÌ knihovnÏ Kobliû-
n· 4 (16.30ñ18 h) a splnÏn˝ soutÏûnÌ ˙kol Ñna-
kreslit, jak bydlÌ Makov˝ muûÌËek v†makoviËceì
mohou dÏti odevzd·vat do 17. ¯Ìjna. VeökerÈ dal-
öÌ podrobnosti se dozvÌte v knihovnÏ nebo na
www.kjm.cz.

Projekt vrcholÌ na konci prvnÌho ökolnÌho roku
dÏtÌ, kdy samy p¯edstavÌ, co se jim povedlo bÏ-
hem tohoto roku p¯eËÌst, a zÌskajÌ pomysln˝ klÌË
od knihovny.

DÏtsk˝ taneËnÌ krouûek VinohraÔ·nek p¯i-
jÌm· v†novÈm ökolnÌm roce 2010/2011

do sv˝ch ¯ad novÈ kamar·dy a kamar·dky, kte¯Ì
r·di tancujÌ v†country i modernÌm rytmu. UrËe-
no pro dÏti ve vÏku 4ñ17 let, rozdÏleno do jed-
notliv˝ch sekcÌ podle vÏku.

Informace: http://vinohradanek.webnode.cz,
kontakt Zuzana Kovandov·, zuz.s@centrum.cz,
nebo telefon 724 306 520.

P¯i Ëek·nÌ v†deöti na p¯Ìjezd dopravnÌho pro-
st¯edku se kaûd˝ z n·s r·d schov· pod p¯Ìst¯e-

öek. Pro naöe spoluobËany na vozÌËcÌch byl p¯Ìst¯e-
öek MHD v Pruö·neckÈ ulici vöak prakticky nep¯Ì-
stupn .̋ P¯ed nÌm byl totiû poûl·bek pro odvod deö-
ùov˝ch vod, kter˝ ovöem vedl od nikud nikam. P¯e-
jet p¯es nÏj vöak bylo zcela nemoûnÈ. Je zvl·ötnÌ, ûe

si tÈto zvl·ötnosti p¯i budov·nÌ p¯Ìst¯eöku p¯ed nÏ-
kolika lety nikdo nevöimnul a neodstranil ji. Na û·-
dost nÏkolika obËan˘ jsem se do odstranÏnÌ poûl·b-
ku osobnÏ vloûil. Za odstranÏnÌ tÈto stavebnÌ z·-
vady mohu dnes za vöechny vozÌËk·¯e pracovnÌk˘m
BrnÏnsk˝ch komunikacÌ mnohokr·t podÏkovat.

Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, jsme tu pro V·s! Jste vÌt·ni dennÏ
v†malÈ klubovnÏ od 15.30 h v†p¯ÌzemÌ Bzeneck· 21 (v p¯ÌpadÏ hezkÈho poËasÌ
i v†parËÌku p¯ed budovou) p¯i p¯ÌjemnÈm posezenÌ a kl·bosenÌ ñ postarajÌ se
o V·s panÌ BaËov· a panÌ Flodrov·. Mimo to V·s v†z·¯Ì zveme k†˙Ëasti na akcÌch
ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena vûdy od 14.30, p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ
ve 14 h) ñ pro povzbuzenÌ tÏla i ducha si p¯ed zah·jenÌm kaûdÈ akce kr·tce
zacviËÌme. Od z·¯Ì m·me dÌky vedenÌ KVIC novou pravidelnou akci ñ protaho-
vacÌ a jin· cviËenÌ pro seniory v†DomeËku (za Valtickou 19) kaûdÈ pondÏlÌ
v†dobÏ 13.45ñ14.45 za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky ñ vstup zdarma, p¯ez˘vky s†sebou.

»TVRTEK 2. 9.
»AJOV› D›CH¡NEK po pr·zdnin·ch, burza recept˘,
E. »tvrteËkov·, E. Vackov· a t˝m spolupracovnÌk˘

⁄TER› 7. 9.
KR¡SY A ZAJÕMAVOSTI CHORVATSKA (s promÌt·nÌm), E. Vackov·

STÿEDA 8. 9.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE HUSITSK…,
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

»TVRTEK 9. 9.
BESEDA SE STAROSTOU VINOHRAD, PhDr. J. »ejka, E. »tvrteËkov·

⁄TER› 14. 9.
VYCH¡ZKA ñ pÈtanque (hra s†koulemi, p¯Ìp. jinÈ spoleËenskÈ hry),
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ

»TVRTEK 16. 9.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M V†SRPNU,
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

⁄TER› 21. 9.
CARSK… RUSKO NA PO»¡TKU 20. stoletÌ, M. Krejsa

»TVRTEK 23. 9.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M V†Z¡ÿÕ,
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

⁄TER› 28. 9.
MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D…LKA éIVOTA (2. Ë·st), Ing. M. Siklenka

»TVRTEK 30. 9.
DEN SENIORŸ ñ kulturnÌ vystoupenÌ host˘,
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ, t˝m spolupracovnÌk˘ a hostÈ

P¯ihl·öky na z·jezd do Vajnor dne 7. ¯Ìjna p¯ijÌm·me do 9. z·¯Ì.

PrvnÌ fotografie ukazuje parkovacÌ plochu, kter· se nach·zela v ulici
VlËnovskÈ, jeötÏ p¯ed Ëty¯mi lety. Dnes, po tÈ co zde radnice M» Brno-
Vinohrady p¯ed t¯emi lety vybudovala velkokapacitnÌ gar·ûov˝ d˘m zde

naölo vÌce jak 130 aut svÈ parkovacÌ mÌsto. NavÌc k†domu n·leûÌ ve¯ejnÈ
parkoviötÏ pro dalöÌch dvacet aut.

Michal Krejsa

Zdánlivá maličkost, ale potěší

Vinohrady kdysi a dnes

Senior klub v září



POHYBOV…
CviËenÌ s kojenci (60 min.) ñ pro dÏti od 6 mÏsÌc˘ a jejich rodiËe. Spousta
b·sniËek, pÌsniËek, cviËenÌ na balonech, s n·ËinÌm a dalöÌ. CviËenÌ posiluje
svaly, rozvÌjÌ motoriku, dÏti se adaptujÌ na kolektiv.
»tvrtek 9ñ10; 40 KË/hodina
CviËenÌ s batolaty (60 min.) ñ pro dÏti od 12 mÏsÌc˘ a jejich rodiËe. B·sniË-
ky, pÌsniËky, cviËenÌ na balonech, s n·ËinÌm.
»tvrtek 10ñ11; 40 KË/hodina
CviËenÌ rodiË˘ s†dÏtmi (60 min.) ñ pro dÏti od 1,5 roku a jejich rodiËe. Cvi-
ËenÌ s†¯Ìkadly, pÌsniËkami, drobn˝m n·ËinÌm i na n·¯adÌ. PrvnÌ setk·v·nÌ s ̄ Ì-
zen˝m pohybem, podnÏty pro celkov˝ rozvoj ñ pohybovÈ dovednosti, spo-
jenÌ pÌsniËky, ¯Ìkadel a pohybu, p¯ekon·v·nÌ strachu, zvyk·nÌ na kolektiv.
⁄ter˝ 9ñ10, 10ñ11; 40 KË/hodina
VeselÈ cviËenÌ (60 min.) ñ urËeno dÏtem od 3 do 6 let. PohybovÈ hry, cviËenÌ
s†hudbou i na n·¯adÌ. Pod vedenÌm zkuöenÈ lektorky se vaöe dÌtÏ nauËÌ z·-
kladnÌm pohybov˝m dovednostem.
⁄ter˝ 16.30ñ17.30; 40 KË/hodina
Sedmikr·ska (45 min.) ñ taneËnÌ krouûek pro dÏti 3ñ4letÈ. S†¯Ìkadly a pÌs-
niËkami se vaöe dÌtÏ nauËÌ jednoduchÈ taneËky, pohybovÈ hry.
PondÏlÌ 16.00ñ16.45; 560 KË/pololetÌ, 1000 KË/roËnÌ, 40 KË/hodina
TaneËnÌ rytmika p¯edökol·ci (60 min.) ñ pro dÏti 5ñ7 let. HlavnÌ n·plnÌ je
rytmick· a pohybov· pr˘prava, d˘raz na spr·vnÈ drûenÌ tÏla a pÏknou ch˘zi.
Pr·ce s†hudbou, z·kladnÌ taneËnÌ kroky, cviËenÌ na gymnastickÈm koberci,
vystoupenÌ.
»tvrtek 16ñ17; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ
Danza ñ diskotance (2◊ 90 min.) ñ krouûek modernÌho tance pro dÏti od 12
let. ModernÌ choreografie,vystoupenÌ, soutÏûe.
⁄ter˝ 17.40ñ19.10 a p·tek 16.15ñ17.45; 1200 KË/pololetÌ, 2100 KË/roËnÌ
N·bor nov˝ch z·jemc˘ v ˙ter˝ 14. z·¯Ì v†18 h v DomeËku, Valtick· 23.
Danza ñ z·klady modernÌho tance (90 + 75 min.)ñ krouûek pro dÏti od 7
do 11 let se z·jmem o modernÌ tanec. VystoupenÌ, soutÏûe.
PondÏlÌ 17.50ñ19.20, Ëtvrtek 17.10ñ18.25;1100 KË/pololetÌ, 1900 KË/roËnÌ
N·bor nov˝ch z·jemc˘ v pondÏlÌ 13.z·¯Ì v†18 h v DomeËku, Valtick· 23.
CviËenÌ na balonech ñ dÏti (45 min.) ñ pro dÏti od 7 do 11 let a od 12 let.
ZamÏ¯eno na n·pravu öpatnÈho drûenÌ tÏla,posÌlenÌ sval˘ celÈho tÏla z·bav-
nou formou, hry.
PondÏlÌ, Ëtvrtek 15ñ15.45 ñ 7ñ11 let; st¯eda 17.20ñ18.05 od 12 let; 650 KË/
pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ
Aerobic dÏti (60 min.) ñ cviËenÌ pro dÏti od 7 let, jednoduchÈ sestavy, posi-
lov·nÌ.
PondÏlÌ 16.45ñ17.45; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ
BojovÈ sporty a sebeobrana (60 min.) ñ pro dÏti od 6 do 14 let. Z·klady
karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her se dÏti uËÌ z·kladnÌ ˙dery, kopy,
hody, strhy a p·kovÈ techniky.
St¯eda 15.15ñ16.15, 16.15ñ17.15; 850 KË/pololetÌ, 1500 KË/roËnÌ
CviËenÌ na balonech pro dospÏlÈ (60 min.) ñ posilovacÌ, protahovacÌ
a uvolÚovacÌ cviky jako prevence bolesti zad.
Uter˝ 19.30ñ20.30, Ëtvrtek 20ñ21; 800 KË/pololetÌ, 1400 KË/roËnÌ ñ omeze-
n˝ poËet mÌst
JÛga pro dospÏlÈ (90 min, 75 min.) ñ jÛgov· cviËenÌ pro zaË·teËnÌky i po-
kroËilejöÌ z·jemce. JÛgovÈ uËenÌ je ucelen˝ systÈm jak vychov·vat, kultivo-
vat a harmonizovat osobnost ËlovÏka. OtevÌr· se vöem bez ohledu na vÏk
Ëi tÏlesn˝ stav. NabÌzÌ n·vod, jak na sobÏ pracovat.
St¯eda 19.30ñ21.00; 800 KË/pololetÌ, 1400 KË/roËnÌ
»tvrtek 18.30ñ19.45; 680 KË/pololetÌ, 1150 KË/roËnÌ
äkola zad ñ zdravotnÌ cviËenÌ vedenÈ zkuöenou fyzioterapeutkou. Sesta-
va cvik˘ zamÏ¯en· na funkci oslaben˝ch sval˘, kterÈ pohodln˝m ûivotem
m·lo pouûÌv·me. Cviky protahovacÌ, balanËnÌ a prostÈ, cviËenÌ s†tyËemi,
overballem, pruûn˝mi tahy.
St¯eda 18.15ñ19.15; 50 KË/h ñ omezen˝ poËet mÌst

CviËenÌ pilates (60 min.) ñ rozvÌjÌ koordinaci, sÌlu, rovnov·hu, flexibilitu
a d˝ch·nÌ. Propracov·v· z·dovÈ, b¯iönÌ a h˝ûÔovÈ svalstvo jako z·klad
spr·vnÈho drûenÌ tÏla. NepouûÌv· nespoËetn· opakov·nÌ aû do ˙navy sval˘,
spÌöe dod·v· energii.
PondÏlÌ 19.30ñ20.30, p·tek 18ñ19

V›TVARN…
Keramika (60 min.) ñ pro dÏti od 4 let. Pr·ce s†hlÌnou, jednoduööÌ tvary,
kachle, n·doby.
PondÏlÌ 17ñ18, ˙ter˝ 16.45ñ17.45; 780 KË/pololetÌ, 1350 KË/roËnÌ
Keramika (90 min.) ñ je urËena ökol·k˘m,zaËÌnajÌcÌm i pokroËil˝m. Kach-
le, figury, n·doby, r˘znÈ keramickÈ techniky.
St¯eda 15.15ñ16.45, p·tek 15.15ñ16.45; 980 KË/pololetÌ; 1750 KË/roËnÌ
S†malÌ¯em kolem svÏta ( 90 min.) ñ v˝tvarn· dÌlna pro dÏti od 8 let, na mo-
tivy jednotliv˝ch svÏtadÌl˘ ñ kaöÌrov·nÌ, tisk, kol·ûe, v˝roba doplÚk˘ z r˘z-
n˝ch materi·l˘ (keramika, sklo, dr·tov·nÌÖ)
⁄ter˝ 15ñ16.30; 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
V˝tvarn· dÌlna (60 min.)ñ pro dÏti od 5 let. R˘znÈ v˝tvarnÈ techniky, pr·ce
s†p¯ÌrodnÌmi materi·ly, keramika a dalöÌ.
P·tek 14ñ15; 45 KË/hodina
Duha (90 min.) ñ pro dÏti od 5 let. Kombinace r˘zn˝ch v˝tvarn˝ch technik
s†keramikou.
PondÏlÌ 15.15ñ16.45; 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
V˝tvarka pro malÈ (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti od 3 let, sezn·-
menÌ s†r˘zn˝mi technikami,malba, kresba, kol·ûe, pr·ce s†hlÌnou.
»tvrtek 16.45ñ18.15; 800 KË/pololetÌ, 1450 KË/roËnÌ
Pastelka (60 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro rodiËe s†dÏtmi od 2 let, v dopo-
lednÌch hodin·ch. St¯Ìd· se zde pr·ce s†hlÌnou, papÌrem, textilem, barvami.
PondÏlÌ 9.30ñ11.30, Ëtvrtek 8.45ñ9.45; 45 KË/hodina
Kreativ (120 min.) ñ tv˘rËÌ kurz pro dospÏlÈ je urËen vöem, kte¯Ì se chtÏjÌ
odreagovat od bÏûn˝ch povinnostÌ, vr·tit se v Ëase trochu zpÏt a d·t v˝rob-
k˘m z r˘zn˝ch materi·l˘ vlastnoruËnÌ tvar a myölenku. Co v·s Ëek·? Pr·ce
s keramickou hlÌnou, zdobenÌ textilu, trochu smaltov·nÌ, pletenÌ z pedigu,
kaöÌrov·nÌ atd. UrËeno ˙pln˝m zaË·teËnÌk˘m i pokroËil˝m.
PondÏlÌ 19ñ21; 990 KË/8 lekcÌ

HUDEBNÕ
Hra na zobcovou flÈtnu (45 min.) ñ skupinov· v˝uka pro 1ñ3 û·ky, od 7 let.
1100 ñ1600 KË/pololetÌ, 2000ñ3000 KË/roËnÌ
Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov· v˝uka pro 2ñ3 û·ky, od 10 let.
1100ñ1600 KË/pololetÌ, 2000ñ3000 KË/roËnÌ
NovÌ z·jemci o hru na n·stroje se mohou hl·sit v ̇ ter˝ 7. z·¯Ì v†17 hodin
v DomeËku, Valtick· 23.

NOV… KROUéKY
KreativnÌ svÏt (90 min.) ñ v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti od 7 do 15 let. Tvo¯enÌ
z r˘zn˝ch materi·l˘: sklo, keramika, papÌr, d¯evo, smalty a spousta v˝tvar-
n˝ch technik.
St¯eda 17ñ18.30; 980 KË/ pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
Tvo¯iv· dÌlniËka (90 min.) ñ smaltov·nÌ, v˝roba n·uönic, kor·lky, FIMO
öperky, d·reËky, koöÌky z pedigu a mnoho dalöÌho pro dÏti 8ñ14 let.
»tvrtek 15ñ16.30; 980 KË/pololetÌ, 1750 KË/roËnÌ
D·rky pro sebe (90 min.) ñ n·uönice, kor·lky, koöÌky z pedigu, FIMO öper-
ky pro dospÏlÈ, 1◊ za 14 dnÌ.
St¯eda 19ñ20.30; 1000 KË/pololetÌ
Chameleon (60 min.) ñ dramatick˝ krouûek pro dÏti 8ñ14 let. ScÈnky,
etudy, hry, z·vÏreËnÈ divadlo.
⁄ter˝ 15.15ñ16.15; 650 KË/pololetÌ, 1100 KË/roËnÌ

P¯ihl·öky do krouûk˘ p¯ijÌm·me od 1. z·¯Ì v kancel·¯i DomeËku, Val-
tick· 23 v pracovnÌ dny 8ñ12 a 14ñ18 hodin. BliûöÌ informace r·di po-
skytneme na telefonnÌm ËÌsle 544 216 684.

ZaË·tek pravidelnÈ Ëinnosti krouûk˘ je 13. z·¯Ì.

Mykologick˝ klub Brno ve spolupr·ci s KVIC Brno-Vinohrady
a Moravsk˝m zemsk˝m muzeem si V·s dovolujÌ pozvat na III v˝stavu
hub, kter· se kon· ve dnech 2ñ4. ¯Ìjna ve SpoleËenskÈm s·le, P·lavskÈ
n·m. 15 (nad Albertem). Budou vystaveny p¯ÌrodnÌ expon·ty podzimnÌch
hub. Na sobotu a nedÏli dopoledne je p¯ipravena houba¯sk· poradna

ve spolupr·ci s pracovnÌkem MZM a odborn˝ v˝klad k vystavovan˝m
expon·t˘m. V˝stava bude zah·jena v sobotu 2. 10. ve 13 h, v nedÏli 3. 10.
je otev¯eno od 9 do 18 h a v pondÏlÌ 4. 10. od 9 do 14 hodin. V pondÏlÌ
srdeËnÏ zveme i z·kladnÌ a st¯ednÌ ökoly. V r·mci v˝uky mohou b˝t û·ci
sezn·meni s pestrou paletou jedl˝ch a jedovat˝ch hub.

Dům dětí Brno-Vinohrady nabízí ve školním roce 2010/2011
dětem i dospělým tyto kurzy:

2. až 4. října: Výstava podzimních hub
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                                    TARO KAN KARATE TEAM 

     

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

ELEKTRICKÉ SKÚTRY – prodej, servis, zkušební jízdy.
Obecká 2, Stará Líšeň, www.akumoto-brno.cz

MUDr. Ondřej RÁČEK – zubní lékař
registruje pacienty všech pojišťoven,

Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady)

Telefon: 544 213 608 st, čt, pá
544 214 343 po, út

Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1, (vedle Optiky) koupí:

vzduchovky, nože, sošky, paroží, hodiny, sklo, porcelán, láhve

propan butan, hořáky, ben. pily, topidla, TV DVD a jiné věci.

MHD č. 8, 13, 64. Tel. 603 453 450.

Zveme Vás do nově otevřeného kadeřnictví
a kosmetického studia ALENA.

Bzenecká 6, Brno-Vinohrady.
Tel. 773 274 070. Prac. doba Po–Pá 7.30–19.00 hodin. So dle domluvy.

Akce měsíce srpna a září:
K barvení + stříhání – foukaná zdarma

střih + foukaná – masáž vlasové pokožky zdarma.

� Hled·m pron·jem gar·ûe v okolÌ ul. VÏstonick·. Tel. 733 104 061.

� Hled·m gar·û k pronajmutÌ na Vinohradech, tel.: 724 216 848.
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25 let zkušeností z více než 30 zemí sveta

Pro každého CD s písni kami 
jako dárek

Všestranný rozvoj osobnosti dítete
Od mali ka hlavi ka!

Zábava a žádný dril
Co baví, to motivuje!

Každý u itel je kvalitní pedagog
I u itelé se stále u í

10 let návazné výuky
Ani den nazmar!
Propracovaná metodika

s garantovanými výsledky
Víme, co vaše deti nau íme na Dominikánském nám. 6/7 

www.joga.cz/brno
tel. 608 508 108

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů 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

SÍLA, KTEROU OCENÍTE
Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ modelu
Octavia: 4,5-7,8 l/100 km, 119-182 g/km

Poznejte sílu, úspornost a komfort vozů
Škoda Octavia Edition CZ s turbomotory
TSI a TDI CR a zákaznickou výhodou
až 85 000 Kč. Například Octavia Prima
Edition CZ 1,2 TSI v provedení liftback
může být Vaše již za 334 900 Kč.
Potěší Vás nejen slevou 39 000 Kč,
nízkými provozními náklady a povinným
ručením, ale i bohatou výbavou.
Informujte se u nás ještě dnes!

NENECHTE SI UJET VOZY
ŠKODA OCTAVIA
EDITION
S TURBOVÝMI MOTORY
A ZVÝHODNĚNÍM
AŽ 85 000 KČ!

Úterý 19 h PILATES
Čtvrtek 19 h POWER JOGA

Společenský sál na Albertem – od 14. 9.
www.fitclubvalerie.cz

� Prod·m gar·û v OV na vlastnÌm pozemku, ul. BalbÌnova. Tel. 737 901 863.

� KoupÌm byt Ëi RD, Vinohrady i jinde. Tel. 733 296 125.

PRAVIDELNÝ PŘIVÝDĚLEK
Hledáme distributory reklamního tisku.

Vhodné pro důchodce, studenty, maminky na mateřské.
Volejte nebo pište tel. 733 156 518, adamki@centrum.cz

Sest¯iËky a zdravotnÌci ñ po¯·d·me v BrnÏ ökolenÌ nutnÈ
k VaöÌ registraci za 4 kredity. Vöechny informace najdete na
www.aisakurzy.cz nebo volejte 602 550 175 ñ p. Loubalov·.

SPORTOVNÕ VYéITÕ V LÕäNI
ï MINIGOLFOV… HÿIäTÃ ï TENISOV… KURTY

ï PINGPONGOV…STOLY ï VÕCE⁄»ELOV… HÿIäTÃ
ñ fotbal ñ volejbal ñ nohejbal ñ basketbal ñ h·zen·.

Are·l SOä a SOU SaE, Trnkova 113, 628 00 Brno.
Recepce sportoviöù: Jedovnick· 10
(vstup od n·kupnÌho st¯ediska Lidl).

Rezervace: Tel.: 544 422 811, 774 990 783
ï E-mail: recepce@sos-soubrno.cz

www.ubytovna-hotel.cz ï www.sos-soubrno.cz

KKKKKadeřnicadeřnicadeřnicadeřnicadeřnické a kké a kké a kké a kké a kosmeosmeosmeosmeosmetictictictictické studio Marinaké studio Marinaké studio Marinaké studio Marinaké studio Marina
BzenecBzenecBzenecBzenecBzenecká 22, Brnoká 22, Brnoká 22, Brnoká 22, Brnoká 22, Brno

� pr pr pr pr pracujeme s pracujeme s pracujeme s pracujeme s pracujeme s profofofofofesionální kesionální kesionální kesionální kesionální kosmeosmeosmeosmeosmetiktiktiktiktikou:ou:ou:ou:ou:
kkkkkadeřnictví Wadeřnictví Wadeřnictví Wadeřnictví Wadeřnictví Wella •kella •kella •kella •kella •kosmeosmeosmeosmeosmetiktiktiktiktika Capria Capria Capria Capria Capri

� př př př př přijímáme zákijímáme zákijímáme zákijímáme zákijímáme zákazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší termínermínermínermínermín
KKKKKontontontontontakt:akt:akt:akt:akt: t t t t tel: 5el: 5el: 5el: 5el: 5444444 24 24 24 24 2111113 73 73 73 73 765 • www65 • www65 • www65 • www65 • www.studiomarina.cz.studiomarina.cz.studiomarina.cz.studiomarina.cz.studiomarina.cz



DEN
VINOHRAD

Městská část Brno-Vinohrady
Kulturní, vzdělávací

a informační centrum
vás zvou

v úterý 28. září 2010
od 14.00 do 18.00 hodin na

DEN
VINOHRAD

pořad se uskuteční pod patronací
starosty m. č. PhDr. Jiřího Čejky

Místo:
„Náměstíčko“
před Společenským sálem u pošty
V pořadu vystoupí:
� pěvecký sbor Blahoslava Hajnce
� Vinohraďánek –

taneční kroužek pro děti
� Hudební škola YAMAHA
� Honky Tonk –

dámy a pánové zatančí v rytmu country
� Capoiera

Vstup volný

� 9 �

TŠ LYA pořádá KURZY ZUMBY

Od 27. 9. každé pondělí 18.30–19.30 a 19.30–20.30
ZŠ Novolíšeňská 10, Brno-Líšeň

ZUMBA je fitness styl, který v sobě spojuje nenáročné prvky aerob-
ního cvičení a latinsko-amerických tanců. Při střídání svižné části
s pomalou dochází ke spalování tuků v problémových partiích
a k formování těla. Nerozhoduje ani věk, ani taneční úroveň!!!

Výuku vede vynikající certifikovaná lektorka, která vyučuje ne-
jen v Evropě, ale i v zámoří.

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
tel.: 603 55 22 12, lya@lya.cz, www.lya.cz

VINO- 
HRADSK
VOZÍKO-
HRANÍ

3. ZÁŘÍ 2010, 15.00–22.00 HOD, BZENECKÁ 23
Brno – Vinohrady (venkovní areál Ligy vozíčkářů)

www.ligavozic.cz 

Liga vozíčkářů vás zve na 
oslavu 20. narozenin

VINOHRADSKÉVINOHRADSKÉ
VOZÍKOHRANÍVOZÍKOHRANÍ

Zábavné odpoledne Vám nabídne vystoupení 
hudebních kapel v etno a rockovém stylu s bu-
benickou show a dětský program pod záštitou 
primátora města Brna Romana Onderky a sta-
rosty MČ Brno – Vinohrady Jiřího Čejky.

PRO DĚTI: 15.00–18.00 HOD 
sportovní a výtvarné disciplíny zajišťuje CVČ 
Lužánky, pobočka Louka

nafukovací hrad

PODIUM:
VEČER 17.00–22.00 HOD

 Propaganja  Jumping 
drums - bubenická kapela z Olomouce 

 Japka - experimentální rock 
 Budoár staré dámy - brněnský 

alternativní rock

DOPROVODNÝ PROGRAM:

PODIUM:
ODPOLEDNE 15.00–17.00 HOD

AEROBIK JAKO REKREAČNÍ I VRCHOLOVÝ SPORT

to nabízí dětem již 12 let AEROBIK CENTRUM BRNO – nej-
větší a nejúspěšnější klub v Brně se zaměřením na aerobik
pro děti již od 3 let. Některé děti chodí 1–2× týdně, jiné se
aerobiku věnují jako svému závodnímu sportu a dosahují
v něm skvělých výsledků. Závodnice AC Brno patří k republi-
kové i mezinárodní špičce.
Chcete, aby vaše děti byly zdravé, spokojené a za-
žily spoustu radosti při cvičení? Také Vaše děti můžou
cvičit aerobik – NÁBOR DĚTÍ proběhne 6.–10. 9. 2010
v AEROBIK CENTRU BRNO, ul. Merhautova 224, v době
15-18 hod. Kurzy začínají 13. 9. 2010.

Info na tel. 773 587 969 • www.acbrno.cz.

Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, zast. Dělnický dům
Velký výběr knih, slevy knih. Prodej čajů.

Navštivte nás Po–Pá 14.00–17.30, tel. 530 315 454.

Firma PROJN spol. s r. o., oznamuje,
že rychloobslužná jídelna v OC LERK, Rokytova 1,

je již otevřena. Denně 15 druhů jídel.
Nabídka obsahuje jak stravu zeleninovou, vegetariánskou,

zdravou výživu, tak i poctivou českou a mezinárodní kuchyni.

Otevřeno Po–Pá od 9.00 do 14.30
Přijďte, těšíme se na vás. www.projn.webnode.cz

KADEŘNICTVÍ J&N, Bzenecká 20

tel: 733 121 764

Rozšířeného o kosmetické služby – tel. 733 121 763

Novinka – vyhlazování vrásek + čištění pleti

galvanickou žehličkou.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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Dne 30. Ëervna skonËil dalöÌ ökolnÌ rok, û·ci si vy-
zvedli vysvÏdËenÌ a zaËali si uûÌvat zaslouûen˝ch

pr·zdnin. Pro absolventy Zä MutÏnick· 23 vöak tÌmto
dnem skonËilo i devÏt let povinnÈ ökolnÌ doch·zky.
V z·¯Ì uû zasednou do lavic r˘zn˝ch st¯ednÌch ökol
a uËiliöù.

VedenÌ ökoly p¯ipravilo pro tyto dev·ù·ky slavnost-
nÌ rozlouËenÌ. ProbÏhlo v†multimedi·lnÌ uËebnÏ a vedle
û·k˘ se ho z˙Ëastnilo vedenÌ ökoly, uËitelÈ i rodiËe. S û·-
ky se rozlouËil i mÌstostarosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vino-
hrady pan inûen˝r Pustina, kter˝ jim pop¯·l vöe nejlepöÌ
do dalöÌho ûivota. Kr·tkÈ vystoupenÌ si pro svÈ staröÌ
spoluû·ky p¯ipravili i naöi prvÚ·Ëci.

PotÈ û·ci dostali vysvÏdËenÌ, pamÏtnÌ list a drob-
n˝ d·rek. Projevy panÌ ¯editelky, t¯ÌdnÌ uËitelky i û·k˘
podtrhly v˝jimeËnost tÈto chvÌle, kdy se p¯ed dÏtmi
otevÌr· jedna ûivotnÌ etapa a ta druh·, daleko n·roËnÏjöÌ,
je p¯ed nimi. M˘ûeme spoleËnÏ s†nimi jen doufat, ûe si
se vöemi n·strahami poradÌ a vöechny p¯ek·ûky ˙spÏönÏ
p¯ekonajÌ.

PrvnÌ t˝den v†srpnu po¯·dala poboËka Luû·-
nek ñ SV» Louka pobyt pro rodiËe s†dÏtmi. Are·l

Seznamovací odpoledne
s tenisem

Tenisov· ökola Tallent s†dlouholetou tradicÌ
p¯ipravuje pro dÏti na 13. z·¯Ì od 17 hodin jiû tra-
diËnÌ uk·zkovÈ odpoledne. Sezn·mÌte se se za-
Ë·tky†tenisu, kvalifikovanÌ trenÈ¯i vysvÏtlÌ dÏtem
tenisovÈ z·klady, spr·vnÈ drûenÌ rakety a posta-
venÌ k mÌËi. PoradÌ i rodiË˘m, jak˝m zp˘sobem
mohou dÏtem v†jejich dovednostech pom·hat
a ty pak sami rozvÌjet. V†r·mci doprovodnÈ sou-
tÏûe dÏti zÌskajÌ vÏcnÈ ceny a diplomy. DÏti se
p¯i trÈninku a vz·jemn˝ch utk·nÌch uËÌ umÏnÌ
fair-play, vytrvalosti a soust¯edÏnosti. Tenis pod-
poruje rozvoj dÌtÏte, jeho pohybovÈ, ale i psy-
chickÈ schopnosti.

BliûöÌ informace zÌsk·te na www.tallent.cz nebo
na telefonnÌm ËÌsle 224†815†871, 603†527 172.

Od 1. do 20. z·¯Ì vûdy od 14 do 17 hodin pro-
bÌh· v†budovÏ ZUä »ejkovick· 8 z·pis nov˝ch
û·k˘ do oboru hudebnÌho (p¯Ìpravn· hudebnÌ v˝-
chova, v˝uka hry na n·stroj), taneËnÌho a drama-
tickÈho.

Podpora tvo¯iv˝ch schopnosti dÏtÌ a mlad˝ch
lidÌ ve vÏku od 5 do 18 let je jednÌm z†cÌl˘ Z·kladnÌ
umÏleckÈ ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose, Brno, DoölÌ-
kova 48. äkola s†tÈmÏ¯ 60letou tradicÌ vzdÏl·v·nÌ
v m· v†souËasnosti pades·t kvalifikovan˝ch peda-
gog˘ se specializacÌ ve vÌce neû dvaceti umÏlec-
k˝ch oborech. UËitelÈ nabÌzÌ û·k˘m pozitivnÌ kul-

turnÌ aktivity a d˘slednou pracÌ, n·leûit˝m technic-
k˝m vedenÌm a vhodn˝mi metodick˝mi postupy
rozvÌjÌ a kultivujÌ umÏleckÈ nad·nÌ û·k˘ tak, aby
jim poskytli spolehliv˝ z·klad vzdÏl·nÌ v hudeb-
nÌm, v˝tvarnÈm, taneËnÌm nebo dramatickÈm obo-
ru. Naöe nabÌdka kvalitnÌho a smysluplnÈho tr·venÌ
volnÈho Ëasu dÏtÌ nenÌ dnes, v†tak uspÏchanÈ dobÏ,
zas tak m·lo. A my pedagogovÈ ZUä, jiû pl·nujeme
novÈ aktivity, na kterÈ se û·ci a jejich rodiËe mohou
tÏöit. VÌce na: www.zus-brno.cz.

Mgr. Lenka Je¯·bkov·

HudebnÌ ökola YAMAHA V·s srdeËnÏ zve v†p·tek 3. z·¯Ì do DomeËku ve ValtickÈ 23
na uk·zkovÈ lekce ojedinÏlÈ p¯Ìpravky pro nemluvÚata od Ëty¯ do 17 mÏsÌc˘ Rob·tka

v†9 hodin a pro batolata od 18 mÏsÌc˘ do Ëty¯ let PrvnÌ kr˘Ëky k†hudbÏ v†10 hodin.
Informace na www.yamahaskola.cz nebo na telefonnÌch ËÌslech 603†943†213, 544†213 306

Rozloučení s deváťáky

Nekonečný příběh na Březníku
u Lamberka se promÏnil v†¯Ìöi Fantasii. DÏti i ro-
diËe ze dvou rod˘ p¯ivÌtal K·iron a Bastien zaËal

ËÌst prvnÌ p¯ÌbÏh. S orinem na krku se snaûili
Atrejovi pomocnÌci uzdravit vl·dkyni a zachr·nit
Fantazii p¯ed Nicotou. Poh·dkovÈ bytosti je p¯i-
vedli ke Kamenoûroutovi. S konÏm Artexem
zdolali baûiny éalu, na jejichû konci Ëekal pra-
star˝ Morlor. Zachr·nili rychlodraka Falca
ze sp·r˘ straölivÈ Igramul. Po lanÏ se jim poda¯i-
lo p¯ebrodit ¯eku a zjistit, kde leûÌ Sandonoriko.
Za tmy proöli br·nou VelkÈ h·danky. Jak uzdravit
vl·dkyni se mohli dozvÏdÏt jen od Ujul·ly. Pro-
toûe se s†nÌ d· dorozumÏt jen ve veröÌch, p¯ichys-
tali si oba rody divadelnÌ p¯edstavenÌ. Nicota se
rychle öÌ¯ila krajem a nezab˝valo neû se vydat
na cestu k†SlonovinovÈ vÏûi. Za vydatnÈho deötÏ
se oba rody dostaly do skal a spoleËnÏ jednÌm
hlasem zak¯iËeli novÈ jmÈno vl·dkynÏ. ÑDÏkuji
v·m, ûe jste mÏ zachr·nili, teÔ uû zb˝v· jen mÌt
spoustu p¯·nÌ a sn˘, aby se obnovila ¯Ìöe Fanta-
zieì, promluvila ke vöem vl·dkynÏ. MyslÌm, ûe
se pobyt i p¯es menöÌ nep¯ÌzeÚ poËasÌ vyda¯il.
Velk˝ dÌk pat¯Ì vöem hrav˝m rodiË˘m i prarodi-
Ë˘m!

Z·pis na voln· mÌsta v†krouûcÌch poboËky
Louka probÏhne 1.ñ3. 9. v†15ñ18 hodin, Bzenec-
k· 23. Kontakt: telefon 776 030 758, e-mail:
louka@luzanky.cz, www.louka.luzanky.cz.

Lucie H·jkov·,
vedoucÌ poboËky Louka

Zápis nových žáků do ZUŠ

PhDr. Marcela KuchyÚkov·, t¯ÌdnÌ uËitelka


