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PROSINEC 2005  LEDEN 2006

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
opÏt se ocit·me na p¯elomu dvou kalend·¯nÌch rok˘ a mnohÈ z n·s nutÌ tato chronologick· ñ povÏzme, ûe ñ
z·konitost k zamyölenÌm nebo i pokus˘m o pohledy v dÏje budoucÌ. OhlÈdnutÌ za odch·zejÌcÌm rokem ËinÌ
snad kaûd˝ z n·s. Vöechna jsou d˘leûit· Ëi podstatn·, neboù n·s majÌ pouËit, povzbudit, jednoduöe i lÈpe smÏrovat kroky ûivotnÌ, pracovnÌ, rodinnÈ... Je i m˝m cÌlem udÏlat ohlÈdnutÌ za uplynul˝m rokem z pozice z·stupce obce.
Rok 2005 byl rokem pro Vinohrady p¯Ìnosn˝m. P¯edevöÌm z·jmem a snahou mnoh˝ch z V·s zelen·
Ñtv·¯ì naöÌ obce opÏt zkr·snÏla. V˝sadba novÈ zelenÏ byla p¯ipravena sladÏnÌm cÌlen˝ch krok˘ s Vaöimi
n·vrhy a p¯edstavami. Poda¯ilo se n·m dokonËit v˝stavbu kdysi nevzhlednÈ ruiny na P·lavskÈm n·mÏstÌ. Za
poslednÌ teËku v onom p¯ÌpadÏ lze povaûovat dokonËenÌ vinohradskÈho spoleËenskÈho s·lu. Prostor, zbudovan˝ za st·tnÌ finanËnÌ pomoci, dnes bohatÏ slouûÌ spoleËensk˝m a kulturnÌm z·jm˘m obyvatel Vinohrad.
ZnaËnÏ jsme posunuli kup¯edu z·mÏr vybudovat v severnÌ Ë·sti obce (na éaroöickÈ ulici) parkovacÌ d˘m, kter˝ by mÏl spolu s dalöÌmi opat¯enÌmi (kamerov˝ monitorovacÌ systÈm) v˝raznÏ napomoci k odlehËenÌ sloûitÈ
situace v p¯ÌpadÏ parkov·nÌ automobil˘ a pr˘jezdnosti vnit¯nÌch vinohradsk˝ch komunikacÌ. Objekt by mÏl
b˝t otev¯en (douf·me, ûe p¯edevöÌm pro z·jemce z Vinohrad) na konci p¯ÌötÌho roku. Nechci vyjmenov·vat
vöechna pozitiva. KoneËnÏ, sami m˘ûete ñ a takÈ tak mnozÌ ËinÌte ñ posoudit, zda se vÏci pohnuly kup¯edu. Za
Vaöe dopisy, p¯ipomÌnky Ëi n·mÏty i negativnÌ posouzenÌ V·m velmi dÏkuji. Jsou uûiteËnÈ.
Net¯eba dlouze hovo¯it o tom, ûe nÏkterÈ kroky, jeû radnice hodlala vykonat v roce 2005, postr·daly p¯Ìsluönou pevnost a zejmÈna pot¯ebnou rychlost. Jsme jenom lidÈ a jedn·me v r·mci moûnÈho. Za vöechny nedostatky bych (aË nerad) uvedl zpoûdÏnÌ p¯i v˝bÏru dodavatele na bezpeËnostnÌ kamerov˝ systÈm. SouvisejÌcÌ problematika je komplikovan· zejmÈna po technickÈ str·nce. Obec byla nucena ctÌt p¯ÌsluönÈ termÌny
odvolacÌho ¯ÌzenÌ, a tak takÈ doölo k ËasovÈmu posunu. Celou z·leûitost dnes vöak vidÌm spolu se sv˝mi kolegy optimisticky, stejnÏ jako instalaci dvou kryt˝ch zast·vek na P·lavskÈm n·mÏstÌ (u parku a u Mety). Smlouvu s p¯Ìsluönou firmou na jejich zbudov·nÌ (zdarma) do konce roku 2005 m·me uzav¯enu. Velk˝m problÈmem
nejen naöÌ obce je vandalismus. StojÌ n·s mnoho financÌ. P¯edevöÌm vöak vÏtöinÏ z n·s p¯in·öÌ bolestn˝ pocit
nad nesmysln˝m poËÌn·nÌm vskutku jen nÏkolika jedinc˘. Cel· vÏc tkvÌ ve v˝chovÏ a takÈ bychom se nemÏli
b·t v pravou chvÌli zvednout telefon a vytoËit (Ñnaùukatì) p¯ÌsluönÈ ËÌslo.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, sousedÈ. Dovolte mi, abych V·m vöem u p¯Ìleûitosti nadch·zejÌcÌho öestÈho roku
t¯etÌho tisÌciletÌ pop¯·l pevnÈ zdravÌ a dobrou mysl. Dovolte mi p¯·t V·m vöem hodnÏ zdaru v pracovnÌm
poËÌn·nÌ a ˙silÌ. Zvl·ötÏ up¯ÌmnÏ p¯eji vöe dobrÈ naöim spoluobËan˘m ñ senior˘m, nejen tÏm v domovÏ d˘chodc˘ ve VÏstonickÈ ulici a obyvatel˘m dom˘ s peËovatelskou sluûbou v ulicÌch BzeneckÈ, MikulovskÈ a na
P·lavskÈm n·mÏstÌ. TrpÌ-li nÏkte¯Ì z nich osamÏlostÌ, chtÏl bych je ubezpeËit, ûe nejsou sami. ée na nÏ mnozÌ
z jejich blÌzk˝ch Ëi soused˘ (vËetnÏ mne) up¯ÌmnÏ myslÌ. ChtÏl bych jim takÈ ¯Ìci, ûe je, vinohradskÈ seniory,
m·me r·di a v·ûÌme si jejich ûivotnÌch zkuöenostÌ. ChtÏl bych takÈ pop¯·t mnoho zdaru v nadch·zejÌcÌm roce
vinohradskÈ ml·deûi ñ naöim dÏtem ñ kterÈ p¯edstavujÌ nejpodstatnÏjöÌ moment naöeho jsoucna ñ naöi budoucnostÌ. Mnoho vinohradsk˝ch dÏtÌ dÏl· obci velmi dobrÈ renomÈ a vynik· v mnoha oblastech lidskÈ Ëinnosti. Na vÏtöinu vinohradskÈ ml·deûe m˘ûeme b˝t nepochybnÏ hrdÌ. V·m vöem, v·ûenÌ spoluobËanÈ, p¯eji
öùastn˝ a ˙spÏön˝ rok 2006.
PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

Na 5. besedu obËan˘ Vinohrad se sv˝m starostou Ji¯Ìm »ejkou srdeËnÏ zveme
v pondÏlÌ 9. ledna 2006 v 17 hod. v zasedacÌ mÌstnost Zastupitelstva M» Vinohrady.

V·noËnÌ koncert û·k˘ ZUä
PhDr. Z. Mrkose
Z·kladnÌ umÏleck· ökola v BrnÏ-éidenicÌch
p¯ipravila jiû tradiËnÏ v dobÏ adventnÌ V·noËnÌ
koncert û·k˘. Letos se konal 7. prosince v reprezentativnÌch prostor·ch BesednÌho domu. Pln˝
s·l dÏtÌ, rodiË˘, p¯·tel ökoly i öirok· ve¯ejnost vyslechla û·ky od tÏch nejmenöÌch aû po prestiûnÌ
v˝kony mlad˝ch student˘. Pestr˝ program hudebnÌho oboru sloûen˝ ze sÛlov˝ch hr·Ë˘ i komornÌch soubor˘ obohacovala ËÌsla oboru liter·rnÏ dramatickÈho a taneËnÌho. SlavnostnÌ n·lada V·noËnÌho koncertu tak znovu potvrdila, ûe
Advent neznamen· jen mÏstsk˝ shon a zmatek,
ale takÈ p¯Ìleûitost ke spoleËnÈmu setk·nÌ i zastavenÌ.
ZUä PhDr. Z. Mrkose v BrnÏ-éidenicÌch p¯eje vöem sv˝m p¯Ìznivc˘m öùastn˝ nov˝ rok 2006.

Z tradiËnÌho
novoroËnÌho setk·nÌ
obËan˘ Vinohrad

Mgr. Irena BrechliËukov·

■1■

Pov·noËnÌ zamyölenÌ
P¯ed p·r dny jsme slavili V·noce, sv·tky pokoje a l·sky. V tÈto dobÏ byla zejmÈna l·ska z·kladnÌm hnacÌm podnÏtem naöeho jedn·nÌ, kdy
jsme chtÏli tÏm, kterÈ m·me r·di udÏlat radost
slovem nebo skutkem, nejËastÏji d·rkem. Ale l·ska m˘ûe mÌt i obecnÏjöÌ formu a platnost, jak vypl˝v· z p¯ÌbÏhu, kter˝ mne oslovil a inspiroval.
V den, kdy matka Tereza p¯ebÌrala Nobelovu
cenu mÌru, ji oËek·valo mnoho novin·¯˘. KaûdÈho z nich podarovala medalonkem s Pannou MariÌ, aniû by se ptala na vyzn·nÌ. Jeden z nich ji
oslovil provokativnÌ ot·zkou: proË to vöechno
dÏl·, proË si ve sv˝ch 70 letech neodpoËine, ûe
jejÌ n·maha nem· v˝znam, nevyplatÌ se, ûe aû zem¯e, svÏt bude jako p¯edtÌm, nic se nezmÏnÌ... Do
ticha a oËek·v·nÌ se matka Tereza usm·la a ¯ekla:
ÑPodÌvejte se, j· jsem si nikdy nemyslela, ûe mohu zmÏnit svÏt. ChtÏla jsem jen jedno ñ b˝t malou kapkou ËistÈ vody, ve kterÈ se zrcadlÌ BoûÌ
l·ska. Zd· se v·m to m·lo?ì Novin·¯ se nezmohl
na odpovÏÔ a matka Tereza pokraËovala: ÑSnaûte
se b˝t i vy malou kapkou vody a uû budeme dva.
Jste ûenat˝?ì ñ ÑAno.ì ñ ÑDob¯e, ¯eknÏte to i vaöÌ
ûenÏ a uû budeme t¯i. M·te dÏti?ì ñ ÑAno, matko,
t¯i.ì ñ ÑTo uû n·s bude öest.ì
Tolik p¯ÌbÏh. Nest·lo by za to, se nad nÌm zamyslet? A coû tak se o cosi podobnÈho takÈ pokusit? Mohlo by n·s, na Vinohradech b˝t vÌc o 14
ñ15 tisÌc podobnÏ Ëist˝ch kapek, zrcadlÌcÌch
l·sku.
Na p¯elomu rok˘ si d·v·me r˘zn· p¯edsevzetÌ, Ëasto s vÏdomÌm, ûe jsou nesplniteln·. Nep¯ejme si zmÏnit svÏt. MÏÚme sami sebe. Je to
obtÌûnÈ, ale za pokus to stojÌ.
P¯eji V·m, v·ûenÌ spoluobËanÈ, poûehnan˝
nov˝ rok 2006.
Ing. Milan Coufal, ¯editel charitativnÌ organizace HvÏzda
a Ëlen zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti

Sv·teËnÌ Ëas
Nikdo nenÌ tak star˝ a nepot¯ebn˝, aby nemohl b˝t jeötÏ staröÌ a uûiteËn˝ ñ platÌ o obyvatelÌch domova d˘chodc˘, kte¯Ì pod vedenÌm sest¯iËek z geoterapie p¯ipravili v pavilonu A v˝stavu pracÌ öikovn˝ch rukou. Od poË·tku prosince
se tak mohli jejÌ n·vötÏvnÌci potÏöit malbami na
skle a kameni, z v˝robk˘ z p¯Ìrodnin, malovanÈho hedv·bÌ, v˝öivek, krajek öperk˘ a kol·ûÌ. Nikdo neöet¯il uzn·nÌm, jak dokl·dajÌ z·pisy v knize n·vötÏv. Z˘staly vzpomÌnky a nejedna inspirace.
Na Mikul·öe nechybÏli andÏlÈ, ani Ëerti. Mikul·öskÈ posezenÌ oko¯enily pÌsniËky od Poh·dky ml·dÌ aû po Semafor. NadöenÌ se dokonce p¯eneslo i na taneËnÌ parket, coû nenÌ u obyvatel domova s pr˘mÏrn˝m vÏkem 86 rok˘ jen tak vöednÌ
vÏcÌ.
Z jinÈho soudku bylo zase p¯edv·noËnÌ posezenÌ v promÌtacÌm s·le. äestiËlenn· Nopovanka (dohromady vÏk 500 let) zpÌvala koledy i jinÈ
zn·mÈ pÌsniËky od srdce k srdci. Patron·t ZOO
p¯ivedl zvÌ¯·tka v rukou mlad˝ch p¯ÌrodovÏdc˘
pro pohlazenÌ i objevov·nÌ, pouËn· byla zejmÈna
beseda s ¯editelem brnÏnskÈ zoozahrady Martinem Hovorkou.
Advent v domovÏ, vyzdobenÈm od dve¯Ì aû
po st¯echu symboly sv·tk˘, vyvrcholil V·noËnÌm
koncertem v pod·nÌ pÏveckÈho sdruûenÌ Gaudea(sa)
mus.

Schv·len˝ rozpoËet na rok 2006
Vysvìtlivky :

RS - rozpoèet schválený r. 2005
OS - oèekávaná skuteènost r. 2005
NR - návrh rozpoètu r. 2006

Vysvìtlivky :

PØÍJMY (tis. Kè)
Poloka

VÝDAJE (tis. Kè)
Text

Tøída 1 - Daòové pøíjmy
1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce
1341 Poplatek ze psù
1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
1343 Poplatek za uívání veø.prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
1347 Poplatek za provozovaný výherní krací pø.
1351 Odvod výtìku z provozování loterií
1361 Správní poplatky
Tøída 2 - Nedaòové pøíjmy
1012
Podnikání a restrukturalizace
v zemìdìlství a potravináøství
2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù

RS 2005 OS 2005 NR 2006 NR/OS
%
4 100,0 4 961,0
4 250,0
85,7
300,0
656,0
0
600,0
660,0
660,0
100,0
1,0
0,0
0,0
400,0
500,0
500,0
100,0
6,0
6,0
6,0
100,0
8,0
4,0
4,0
100,0
950,0
950,0
950,0
100,0
935,0 1 085,0
1 030,0
94,9
900,0 1 100,0
1 100,0
100,0
5 962,0

5 946,0

6 101,0

102,6

40,0
40,0

40,0
40,0

100,0
100,0

42,0
42,0

Ostatní zemìdìlská a potravin.èinnost
2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù

3111

Pøedkolní zaøízení
2111 Pøíjmy z poskytování slueb a výrobkù

530,0
530,0

58,0
58,0

3113

Základní koly
2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nem.
2111 Pøíjmy z poskytování slueb a výrobkù

210,0
110,0
100,0

110,0
110,0

888,0
888,0

807,3
807,3

3392

Zájmová èinnost v kultuøe
2132 Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

100,0
100,0

Vyuití volného èasu dìtí a mládee
2229 Ostatní pøijaté vratky transferù

3,0
3,0

Bytové hospodáøství
2111 Pøíjmy z poskytování slueb a výrobkù

1 660,0
1 660,0

1 630,0
1 630,0

1 600,0
1 600,0

98,2
98,2

3639

Komunální sluby a územní rozvoj
2131 Pøíjmy z pronájmu pozemku
2132 Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2329 Ostatní nedaòové pøíjmy j.n.

3 010,0
1 100,0
1 900,0
10,0

2 820,0
1 110,0
1 900,0
10,0

3 050,0
1 120,0
1 900,0
30,0

108,2
100,9
100,0
300,0

4318

Ost.soc.péèe a pomoc starým obè.
2321 Pøijaté neinvestièní dary
Èinnost místní správy
2210 Pøijaté sankèní platby
2329 Ostatní nedaò pøíjmy jinde nezaøazené

13,0
13,0

81,2
130,0

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z fin. operací
2141 Pøíjmy z úrokù

6399

Ostatní finanèní operace
2328 Neidentifikovatelné pøíjmy

6402

Finanèní vypoøádání minulých let
2223 Pøíjmy z fin,vypoøádání minulých let

Tøída 4 - Pøijaté dotace
4112 Neinvestièní pøijaté dotace ze SR
4116 Ostatní neinvest.dotace zeSR
4121 Neinvestièní pøijaté dotace od obcí
4131 Pøevody z vlastních fondù
4133 Pøevody z vlastních rezervních fondù *
nerozpoètuje se, konsolidaèní poloka
4213 Investièní pøijaté dotace
PØÍJMY CELKEM

2212

3111

2,0
2,0
16,0
10,0
6,0
360,0
360,0

360,0
360,0

360,0
360,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

52 649,0
18 259,0

95,3
97,5

20 390,0
14 000,0

93,7
98,7

RS 2005 OS 2005 NR 2006

5137
5139
5166
5169
5171
6121

Silnice
DHM
Nákup materiálu
Konzultaèní, poraden. a právní sluby
Nákup slueb j.n.
Opravy a udrování
Budovy, haly, stavby

1 840,0
8,0
2,0
40,0
870,0
720,0
200,0

1 889,0
8,0
7,0
70,0
870,0
607,0
327,0

2 125,0
30,0
5,0
40,0
900,0
700,0
450,0

NR/OS
%
112,5
375,0
71,4
57,1
103,5
115,3
137,6

5169
5171
5194
5331

Pøedkolní zaøízení
Nákup ostních slueb
Opravy a udrování
Vìcné dary
Neinvestièní pøíspìvky PO

3 454,0
10,0
280,0
4,0
3 160,0

2 958,0
10,0
280,0
4,0
2 664,0

2 654,0
10,0

89,7
100,0

4,0
2 640,0

100,0
99,0

5169
5171
5175
5194
5331
5901

Základní koly
Konzultaèní, poraden. a právní sluby
Opravy a udrování
Pohotìní
Vìcné dary
Neinvestièní pøispìvky PO
Nespecifické rezervy

7 010,0

6 850,0

7 160,0

104,5

5,0
5,0
6 800,0
350,0

125,0
100,0
100,1

150,0
150,0

5,0
5,0
6 800,0
200,0

50,0
4,0
5,0
6 791,0

20,0

20,0
20,0

30,0
30,0

3319

Ostatní záleitosti kultury j.n.
5137 DHM
5492 Dary obyvatelstvu

10,0
5,0
5,0

9,0
4,0
5,0

5,0

55,6

5,0

100,0

2 145,0
300,0
10,0
70,0
15,0
50,0
40,0
1 660,0

3 148,0
300,0
5,0
70,0
8,0
95,0
10,0
1 660,0
1 000,0

3 925,0
900,0
5,0
80,0
10,0

124,7
300,0
100,0
114,3
125,0

10,0
1 670,0
1 000,0
250,0

100,0
100,6
100,0

3399

3421

3612

5137
5151
5152
5154
5166
5171
5331
6121
5901

Zájmová èinnost v kultuøe
DHM
Voda
Pára
Elektrická energie
Konzultaèní a poradenské sluby
Opravy a udrování
Neinvestièní pøíspìvky PO
Budovy, haly, stavby
Nespecifické rezervy

5021
5169
5175
5194
5222

Ost. zál. kult., církví a sdìl. prostø.j.n.
OOV
Nákup ostatních slueb
Pohotìní
Vìcné dary
Neinvestièní dotace obèan. sdruením

268,0
20,0
150,0
3,0
55,0
40,0

168,0
20,0
50,0
3,0
55,0
40,0

393,0
20,0
260,0
3,0
55,0
55,0

233,9
100,0
520,0
100,0
100,0
137,5

5137
5139
5166
5169
5171
5222
6121

Vyuití volného èasu dìtí a mládee
DHM
Nákup mateiálu j.n.
konzult. poraden. a práv.sluby
Nákup ostatních slueb
Opravy a udrování
Neinvestièní dotace obèan. sdruením
Budovy, haly, stavby

480,0
70,0

483,0
120,0
22,0

199,8
133,3
204,5

20,0
130,0
100,0
210,0

20,0
30,0
103,0
188,0

965,0
160,0
45,0
30,0
95,0
50,0
105,0
480,0
12 160,0

88,3

Bytové hospodáøství
5341 Pøevody vlast.fondùm hospod.
6121 Budovy, haly, stavby

12 500,0 13 770,0
6 500,0 9 000,0
6 000,0 4 770,0

475,0
166,7
101,9
255,3

12 160,0

254,9

2 106,0
160,0
6,0
10,0
60,0
80,0
250,0
220,0
20,0

288,1
100,0
100,0
100,0
150,0
100,0
125,0
122,2
133,0

100,0

731,0
160,0
6,0
10,0
40,0
80,0
200,0
180,0
15,0
-60,0
100,0

1 100,0
200,0

1 100,0

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

100,0
100,0

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Konzultanèní, poraden. a právní sluby
Nákup ostatních slueb
Opravy a udrování
Budovy, haly a stavby

3 330,0
80,0
600,0
40,0
2 500,0
110,0

3 120,0
80,0
400,0
20,0
40,0
2 500,0
80,0

3 500,0
80,0
400,0
20,0
20,0
2 900,0
80,0

112,2
100,0
100,0
100,0
50,0
116,0
100,0

4174

Dávky sociál. péèe pro staré obèany
5410 Sociální dávky

150,0
150,0

150,0
150,0

100,0
100,0

66,7
66,7

4175

Dávky sociál. péèe pro rodinu a dìti
5410 Sociální dávky

10 080,0 10 080,0
10 080,0 10 080,0

9 000,0
9 000,0

89,3
89,3

3639
62 380,0 66 179,0 63 000,0

Text

Èinnosti knihovnické
5331 Neinvest. pøísp. zøíz. pøísp. org.

757,0
757,0
52 318,0 55 272,0
18 678,0 18 720,0
600,0
19 450,0 21 762,0
14 190,0 14 190,0
2 023,0

Poloka

3314

3392

3612

6171

§

3113

1019

3424

RS - rozpoèet schválený
OS - oèekávaná skuteènost r. 2005
NR - návrh rozpoètu r. 2006

95,2

Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
zve¯ejÚuje z·mÏr
pronajmout Ë·st nebytov˝ch prostor
v objektu na ulici BlatnickÈ 9/11, Brno-Vinohrady

5021
5132
5137
5139
5151
5152
5154
5166
5169
5171
6121

Komunální sluby a územní rozvoj
OOV
Ochranné pomùcky
DHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Konzultanèní, poraden. a právní sluby
Nákup slueb j.n.
Opravy a udrování
Budovy, haly a stavby

786,0
150,0
6,0
60,0
80,0
200,0
160,0
30,0

2

Prostory ve II. NP o celkovÈ v˝mÏ¯e .......................................... 174,49 m
1. mÌstnost Ë 3-2 ................ hlavnÌ p. ............................................ 140,40 m2
2. mÌstnost Ë. 20-2 ............. skladovÈ p. ........................................... 7,20 m2
3. mÌstnost Ë. 21-2 ............. skladovÈ p. ............................................ 3,80 m2
4. mÌstnost Ë. 18-2 ............. skladovÈ p. ........................................... 2,10 m2
5. mÌstnost Ë. 4-2 ............... soci·lnÌ z·z. ........................................ 11,04 m2
6. mÌstnost Ë. 5-2 ............... soci·lnÌ z·z. .......................................... 6,80 m2
7. mÌstnost Ë. 12-2 ............. chodba .................................................. 3,15 m2
Prostory k nastÏhov·nÌ ihned.
SvÈ p¯ipomÌnky a n·mÏty k uvedenÈmu z·mÏru mohou obËanÈ zasÌlat na
odbor bytov˝, vöeobecn˝ a ûivnostensk˝ ⁄M» Brno-Vinohrady, Velkopavlovick· 25, 628 00 Brno.

3729

3745

Milan »ernock˝, mÌstostarosta

■2■

Ostatní nakládání s odpady
5169 Nákup ostatních slueb

5137
5139
5151
5166
5169
5171
6121

VÝDAJE (tis. Kè)
§
4181

4182

4318

Poloka

Text

RS 2005 OS 2005 NR 2006

NR/OS
%
3 000,0
107,1
3 000,0
107,1

Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou
5410 Sociální dávky

2 800,0
2 800,0

2 800,0
2 800,0

Pøíspìvek na zvlátní pomùcky
5410 Sociální dávky

1 158,0
1 158,0

1 158,0
1 158,0

900,0
900,0

77,7
77,7

60,0
18,0
1,0

112,0
18,0

224,0
100,0

7,0

50,0
18,0
1,0
2,0
5,0

100,0

3,0
5,0
25,0
1,0

3,0
4,0
15,0
2,0

5,0
1,0
64,0
3,0
4,0
15,0
2,0

100,0
100,0
100,0
100,0

85,0
70,0
15,0

100,0
85,0
15,0

100,0
85,0
15,0

100,0
70,6
100,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

100,0
100,0

80,0
60,0
20,0

65,0
55,0
10,0

95,0
75,0
20,0

146,2
136,4
200,0

10,0
10,0

6,0

5021
5136
5137
5139
5151
5152
5161
5162
5169
5171

Ost.soc.péèe a pomoc starým obèan.
Ostatní osobní výdaje
Knihy, uèební pomùcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Teplo
Sluby pot
Sluby telekomunikací a radiokomunikací
Nákup ostatních slueb
Opravy a udrování

4319

Sociální péèe a pomoc starým
a zdravotnì postieným obèanùm
5222 Neinvestièní dotace obèan. sdruením
5223 Neinvestièní dotace církvím a nábo.org.

4322

Ústavy péèe o mláde
5194 Vìcné dary

4323

Sociální pomoc dìtem a mládei
5222 Neinvestièní dotace obèan. sdruením
5223 Neinvestièní dotace církvím a nábo.org.

5212

Ochrana obyvatelstva
5171 Opravy a udrování
6122 Stroje, pøístroje, zaøízení

180,0

164,0

180,0

164,0

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek
6122 Stroje, pøístroje, zaøízení

730,0
730,0

730,0
730,0

6112

Zastupitelstva obcí
5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù

2 260,0
2 260,0

2 160,0
2 160,0

2 260,0
2 260,0

104,6
104,6

12 654,0 12 556,0
6 620,0 6 500,0
10,0
14,0
40,0
20,0
2 260,0 2 245,0
812,0
812,0
45,0
45,0
7,0
9,0
50,0
45,0
150,0
150,0
200,0
200,0
50,0
50,0
250,0
250,0
230,0
230,0
25,0
25,0
219,0
219,0
370,0
370,0
170,0
170,0
290,0
290,0
50,0
50,0
350,0
450,0
70,0
70,0
40,0
40,0
50,0
48,0
15,0
23,0
110,0
110,0
8,0
8,0
5,0
5,0
3,0
3,0
105,0
105,0
50,0

13 086,0
6 795,0
10,0
20,0
2 350,0
850,0
45,0

104,2
104,5
71,4
100,0
104,7
104,7
100,0

9,0
40,0
200,0
210,0
50,0
250,0
230,0
30,0
219,0
370,0
170,0
290,0
50,0
510,0
70,0
40,0
35,0
20,0
110,0

100,0
88,9
133,3
105,0
100,0
100,0
100,0
120,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
113,3
100,0
100,0
72,9
87,0
100,0

5,0
3,0
105,0

100,0
100,0
100,0

6171

5011
5019
5021
5031
5032
5038
5132
5134
5136
5137
5139
5151
5152
5154
5156
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5194
5361
5362
5499
6125

Èinnost místní správy
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Povinné poj. na soc. z. a pøísp. na pol.z.
Povinné poj. na veøejné zdrav. pojitìní
Ostatní povinné pojist. hrazené zamìstn.
Ochranné pomùcky
Prádlo, odìv, obuv
Knihy, uèební pomùcky, tisk
DHM
nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Sluby pot
Sluby telekomunikací a radiokomunik.
Sluby penìních ústavù
Konzultanèní, poraden. a právní sluby
Sluby kolství a vzdìlávání
Nákup slueb j.n.
Opravy a udrování
Programové vybavení
Cestovné
Pohotìní
Ostatní nákupy j.n.
Vìcné dary
Nákup kolkù
Platby daní a poplatkù
Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu
Výpoèetní technika

5169
5173
5175
5194

Mezinárodní spolupráce
Nákup ostatních slueb
Cestovné tuzemské i zahranièní
Pohotìní
Vìcné dary

65,0
10,0
30,0
20,0
10,0

105,0
25,0
20,0
50,0
10,0

65,0
10,0
30,0
15,0
10,0

61,9
40,0
150,0
30,0
100,0

6310

Pøíjmy a výdaje z úvìr. fin. operací
5163 Sluby penìních ústavù

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

100,0
100,0

6399

Ostatní finanèní operace
5362 Platby daní a poplatkù
5909 Ostatní neinvestièní výdaje

6223

6402

Finanèní vypoøádání minulych let
5366 Výdaje finanè. vypoø. min. let krajem
5909 Ostatní neinvestièní výdaje
VÝDAJE CELKEM

Ze 47. sch˘ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady
(22. 11. 2005)
Rada se zab˝vala bytov˝mi ot·zkami,
ñ vzala na vÏdomÌ zmÏny v poËtech n·jemnÌk˘ u t¯Ì byt˘,
ñ schv·lila,
ñ t¯i dohody o v˝mÏnÏ byt˘,
ñ schv·lila p¯idÏlenÌ bod˘ v po¯adnÌku ûadatel˘ o byt,
ñ dluûnÌk˘m na n·jemnÈm schv·lila jeden spl·tkov˝ kalend·¯ a v dalöÌm p¯ÌpadÏ schv·lila prominutÌ Ë·sti poplatku z prodlenÌ, bude-li jeho druh· Ë·st
uhrazena do konce roku,
ñ schv·lila dva pron·jmy nebytov˝ch prostor.
Rada vzala na vÏdomÌ informaci o plnÏnÌ Pravidel v˝bÏru zhotovitel˘ stavebnÌch pracÌ, sluûeb a ostatnÌch dod·vek do 2 mil. KË.
Rada vzala na vÏdomÌ zmÏny ve vedenÌ bytovÈho druûstva Vinohrady a zmÏny
ve v˝boru SpoleËenstvÌ vlastnÌk˘ bytov˝ch jednotek.
Rada schv·lila z·mÏr z¯Ìdit v m. Ë. Brno-Vinohrady CÌrkevnÌ z·kladnÌ ökolu
a Mate¯skou Jana Husa.
Rada schv·lila vyuûitÌ prost¯edk˘ z fondu reprodukce majetku Mä na po¯ÌzenÌ
odsavaË˘ ve ökolnÌch kuchynÌch Mä Bo¯etick· a Mä Pruö·neck·.
Rada odsouhlasila uspo¯·d·nÌ fotbalovÈho halovÈho turnaje pod hlaviËkou
m. Ë. Brno-Vinohrady.
Rada vzala na vÏdomÌ zpr·vu o vyhotovenÌ studie proveditelnosti lyûa¯skÈho
vleku na ˙zemÌ m. Ë. Brno-Vinohrady.
Rada doporuËila XVIII. zastupitelstvu schv·lit rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 26 a 27,
spoËÌvajÌcÌ v zapojenÌ prost¯edk˘ z Fondu bytovÈ v˝stavby mÏsta na financov·nÌ
v˝mÏny oken panelov˝ch dom˘.
Rada doporuËila XVIII. zastupitelstvu schv·lit rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 28, spoËÌvajÌcÌ v zapojenÌ prost¯edk˘ z dotace ze st·tnÌho rozpoËtu na nav˝öenÌ kapitoly
4175 v rozpoËtu m. Ë. ñ d·vky soci·lnÌ pÈËe pro rodinu a dÏti.
Rada doporuËila XVIII. zastupitelstvu schv·lit rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 29,
spoËÌvajÌcÌ ve zv˝öenÌ spolu˙Ëasti m.Ë. na financov·nÌ v˝mÏny oken panelov˝ch
dom˘ p¯esunutÌm prost¯edk˘ uvnit¯ kapitoly 6312 ñ bytovÈ hospod·¯stvÌ bez
dopadu na jejÌ celkov˝ objem v rozpoËtu m. Ë.
Rada doporuËila XVIII. zastupitelstvu schv·lit rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 30, spoËÌvajÌcÌ v p¯esunech prost¯edk˘ v celkovÈm objemu 308 000 KË mezi jednotliv˝mi kapitolami. Jedn· se o nezbytnou korekci, reakci na aktu·lnÌ v˝voj n·klad˘ a nezbytn˝ch v˝daj˘.
Rada schv·lila termÌny sv˝ch zased·nÌ v prvnÌm pololetÌ 2006.
Rada schv·lila pl·n zimnÌ ˙drûby m. Ë. pro zimnÌ obdobÌ 2005ñ2006.

Druûba Vinohrady ñ Knjaûevac
Starosta M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji¯Ì »ejka p¯ed·v· adventnÌ vÏnec starostovi druûebnÌ obce Knjaûevac Gradimiru éivkoviÊovi.

656,0
656,0

983,0
608,0
375,0
61 589,0 63 862,0

Mate¯sk· ökola Pruö·neck· 8, Brno-Vinohrady

p¯ijme kucha¯ku

63 986,0

100,2
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p¯edpoklad 10 let praxe, schopnost samostatnÈho
normov·nÌ, pÌsemnÈ û·dosti s p¯ehledem praxe pod·vejte
na adresu ¯editelstvÌ ökoly.

Pùjèky na bydlení i rekreaci.
Bc. Monika Pulcová  604 243 346

NOV› OBCHOD!! NOV¡ ZNA»KA V BRNÃ!

TARRID, street wear
RaöÌnova 2, 602 00 BRNO (roh n·m. Svobody)

@<1CD?FÕ?;>1


jQCE@5B35>E

Nakupte si u n·s obleËenÌ, boty, doplÚky zn. "diverse" ñ nÏco
jinÈho neû nosÌ kaûd˝!
DiverseSystem byl inspirov·n NY mÏstsk˝m voln˝m stylem mÛdy pro
muûe a ûeny vÏku 15/35 ñ mladistv˝ch postoj˘, kte¯Ì jsou "in".

www.diversesystem.com
www.tarrid.cz
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NOVÉ GARÁE OD 179 000 Kè
Brno-idenice, ul. Marie Kudeøíkové v sídliti Juliánov
V pøípadì zájmu nás kontaktujte:

telefon + záznamník 541 519 514, fax 541 519 510
mobilní telefon: 603 830 975, e-mail: ace.invest@seznam.cz

Hola, hola Mikulovská 6 Vás volá.
V kadeønictví u Jarmily, vycvaknou Vám krásné støihy.
Dìti, dámy, páni budete vítáni.

KADEØNICE dámská, pánská, dìtská
Jana Slováèková, 602 856 710
(REIKI, SUJOK  poradenství v rámci oboru)

Novinka  prodej mobilních telefonù,
Go sad se zárukou 24 mìsícù, pøevod Go karet na pauál
a nových aktivací na EUROTEL

Zastavárna  Bazar,
Pálavské námìstí 1a
PoPá 9.0012.00, 14.0017.00
tel: 544 216 119

P·nskÈ 8.00ñ19.00 ï D·mskÈ 6.00ñ19.00
ï Pronajmu gar·û, P·lavskÈ n·m. T. 544 217 874 / 723 328 788.
ï VymÏnÌm DB 2+kk,Vin. za DB 3+1 tamtÈû. T. 604 555 729/ 544 216 358.

Teï je ten nejlepí èas zaèít ! PF 2006

AEROBIC NA VINOHRADECH
Z Bzenecká  ÚT + ÈT vdy ve 20 hod.

ï ⁄VÃRY ï SPOÿENÕ ï POJIäTÃNÕ PRO KAéD…HO. T: 732 214 297.

Pomoc p¯i hled·nÌ zamÏstn·nÌ
pro handicapovanÈ

"3&/"$3044
3POEP#SOP
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XXXBSFOBDSPTTD[

1¸UFLPEIPE
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Lidem, kte¯Ì nemohou pro svÈ zdravotnÌ Ëi soci·lnÌ znev˝hodnÏnÌ dlouhodobÏ najÌt pr·ci, pom·h· v BrnÏ uû p˘l roku obËanskÈ sdruûenÌ Agapo. Vyhled·v·, ale snaûÌ se takÈ vytv·¯et vhodnÈ pracovnÌ p¯ÌleûitostÌ, poskytuje pracovnÌ
asistenci na pracoviötÌch.
ÑZ·leûÌ na mÌ¯e znev˝hodnÏnÌ konkrÈtnÌho klienta, ale vÏtöinou jde o pomoc
p¯i zorientov·nÌ se na trhu pr·ce. SnaûÌme se spoleËnÏ nalÈzt vhodnÈ pracovnÌ
pozice, sepsat form·lnÏ kvalitnÌ ûivotopis a pr˘vodnÌ dopis, probÌhajÌ trÈninky
p¯ijÌmacÌho pohovoru, spoleËnÏ hled·me vhodnÈ inzer·ty Ëi oslovujeme vytipovanÈ firmy,ì up¯esÚuje vedoucÌ agentury Romana Jir·kov·. ÑVÏtöina uûivatel˘
jsou lidÈ se zdravotnÌm postiûenÌm, Ëasto pobÌrajÌcÌ Ë·steËn˝ nebo pln˝ invalidnÌ
d˘chod. Ale nenÌ to pravidlem, klienty jsou nap¯Ìklad i mladÌ lidÈ p¯ich·zejÌcÌ
z dÏtsk˝ch domov˘ nebo lidÈ po v˝konu trestu.ì
BÏhem spolupr·ce s pracovnÌm konzultantem se klienti uËÌ dovednostem,
kterÈ jim chybÌ k ˙ËinnÈmu hled·nÌ zamÏstn·nÌ, tak, aby si byli v budoucnosti
schopni co nejvÌce poradit sami. Sluûba je ËasovÏ omezena na dva roky a dÌky
financÌm z EvropskÈ unie, kraje i magistr·tu mÏsta Brna je bezplatn·. Od kvÏtna
do ¯Ìjna tohoto roku navötÌvilo agenturu 162 z·jemc˘, z toho 41 je ve f·zi mapov·nÌ pot¯ebnosti sluûby, v souËasnÈ dobÏ m· uzav¯enu dohodu o spolupr·ci 27
klient˘. Celkem devÏt lidÌ se zdravotnÌm nebo soci·lnÌm znev˝hodnÏnÌm si dÌky
sdruûenÌ AGAPO jiû naölo zamÏstn·nÌ.
AGAPO se z·roveÚ snaûÌ vyjÌt co nejvÌce vst¯Ìc zamÏstnavatel˘m. ÑFirmy
a instituce jsou v podstatÏ naöÌm druh˝m klientem. NabÌdka zamÏstnavatel˘m
spoËÌv· v pomoci s vy¯izov·nÌm û·dosti o dotace od ˙¯adu pr·ce, poradenstvÌ
v legislativÏ, t˝kajÌcÌ se zamÏstn·v·nÌ lidÌ se zdravotnÌm postiûenÌm, s formalitami spojen˝mi s n·stupem do zamÏstn·nÌ, ale i p¯i zauËenÌ p¯Ìmo na pracoviöti,
tak, aby Ëasov· n·roËnost na zapracov·nÌ novÈho pracovnÌka byla pro firmu co
nejmenöÌ,ì up¯esnila ¯editelka agentury Jitka Komendov·.
Agentura s nov˝m ökolnÌm rokem rozbÏhla i TranzitnÌ program, kter˝ je
urËen pro û·ky poslednÌch roËnÌk˘ speci·lnÌch ökol. CÌlem je pomoci jim s p¯Ìpravou na p¯ijetÌ do pracovnÌho pomÏru. Konzultanti hledajÌ pro û·ky tÏchto ökol
mÌsta ve firm·ch, pom·hajÌ jim se zvl·dnutÌm pot¯ebn˝ch pracovnÌch a soci·lnÌch dovednostÌ a poskytujÌ poradenstvÌ v pracovnÏ-pr·vnÌ oblasti. ÑPracovnÌ
asistenti pom·hajÌ sv˝m klient˘m i na pracoviötÌch a pokud se praktikant osvÏdËÌ, je zde dobr· moûnost vyjednat p¯ijetÌ do pracovnÌho pomÏru po ukonËenÌ
praxe,ì potvrzuje pracovnÌ konzultantka PavlÌna SmÈkalov·.
Kontakt: AGAPO, o.s., Cejl 68, 602 00 BRNO, tel.: 541 210 549,
mobil: 608 605 230, e-mail: info@agapo.cz, www.agapo.cz.

ZVEME VÁS DO NOVÌ OTEVØENÉ

cukrárny

ROMANCE

Kotlanova 1b, Brno-Líeò
PONE 9.0018.00, tel: 777 188 993
Nabízíme zákusky domácí výroby.
Na objednávku mini zákusky, dorty, rolády, øezy.
Káva:
Brazil, Ethiopie, Papua, Kenya, Columbia, India,
espreso, cappuccino, latte-macchiatto, vídeòská.
Èaje:
zelený, èerný, mátový, ovocný, bylinkový.
Horká èokoláda:
viòová, oøíková, bílá, nugátová, banánová...

CARVING
SHOP

po-p· 13-18
so 10-13

LYéE
SNOWBOARDY

Kotlanova 1
Nov· LÌöeÚ

PRODEJ, PŸJ»OVNA

Frappe:
jahodové, vanilkové, oøíek, nugát...
Poháry:
ovocné, zmrzlinové, banana Split...

SKISERVIS CYKLOSERVIS

www.carvingshop.cz
Mezinárodní realitní spoleènost nabízí monost práce
na pozici realitního poradce.
Zavolejte na tel. 603 424 890 nebo 605 777 767.

www.kvicvinohradybrno.cz
www.kvicvinohradybrno.cz
VII. ples hotelu Velká Klajdovka s ochutnávkou vín  28 . 1. 2006
ivá hudba, ochutnávka vín, folklórní soubor Javorník, tombola
vystoupení studentù SO a SOU potravináøské a slueb, cena 290, Kè

INFORMACE a VSTUPENKY v hotelu Velká Klajdovka nebo na tel. 544 424 910

AteliÈr ve vinohradskÈ kuchyni
Docenti a profeso¯i jsou zvl·ötnÌm druhem vysokoökolsk˝ch uËitel˘. NenÌ jich mnoho, na jednu
fakultu p¯ipad· asi p˘ltucet, nicmÈnÏ traduje se, ûe
obvykle pat¯Ì spÌöe do p¯edchozÌho stoletÌ. Navenek
pr˝ p˘sobÌ p¯ÌsloveËnou roztrûitostÌ a zahledÏnostÌ
do sv˝ch obor˘. VyznaËujÌ se vöak, alespoÚ mnozÌ
z tÏch souËasn˝ch, p¯ece jenom mladistvÏji vyhlÌûejÌcÌch (coûpak je dnes osmaöedes·tka nÏjak˝ vÏk?)
jeötÏ jednÌm rozmÏrem ñ neËekan˝mi aktivitami
a z·jmy. Jeden lÈt· na pad·ku, druh˝ se aktivnÏ vyûÌv· v bojovÈm umÏnÌ a Dagmar Dorovsk· maluje,
jak umÌ, neökolenÏ.
P¯ijdete na n·vötÏvu do panel·kovÈ vinohradskÈ kuchynÏ popovÌdat si o ûivotÏ s autorkou ËÌtanek a uËitelkou uËitelek ËeskÈho jazyka a literatury
ñ a ono se m·lem na ty kr·snÈ uËebnice, ocenÏnÈ
Zlat˝mi stuhami za nejlepöÌ tuzemskÈ ökolnÌ ËÌtanky souËasnosti nakonec ani nedostane. PodobnÏ jako na plnou polici ostatnÌch skript a uËebnic, okomentovan˝ch nejp¯esvÏdËivÏji vlastnÌm synem:
ÑMami, kdy jsi to vlastnÏ vöechno napsala, kdyû tÏ
vöichni zn·me vlastnÏ jen od spor·ku?ì Knihy öly
tentokr·t stranou, protoûe vöude okolo byly obr·zky. N·dhernÈ jako... v·noce. NepopsatelnÈ.

PostupnÏ jsem se nad ö·lkem horkÈho Ëaje
a buchtami jako od maminky dozvÏdÏl, ûe prvnÌm
z·kaznÌkem, a takÈ ovöem poslednÌm, kter˝ obr·zek
nakonec dostal, byla vnuËka. Na t¯i stovky kousk˘,
jeden kr·snÏjöÌ neû druh˝ a na novÈ a dalöÌ mohou
trpÏlivÏ Ëekat t¯eba han·ckÈ Otaslavice. To kdyby
jednou, po vzoru Figueras v Katal·nsku, rodiötÏ
Salvatora DalÌho, r·zovit· obec zatouûila po kulturnÌ nep¯ehlÈdnutelnosti. KoneËnÏ mÌstnÌ kostelÌk
pat¯Ì mezi malÌ¯Ëiny nejËastÏjöÌ vedlejöÌ motivy.
InzitnÌ neboli naivnÌ umÏnÌ se vyznaËuje ËlovÏËenstvÌm. Vöe, co je na obr·zcÌch docentky DorovskÈ, se stalo, stojÌ a p¯etrv·v·. éije v jejÌ pamÏti. ZejmÈna svou öiröÌ rodinu a vöe okolo nÌ vtÏluje nejen
do sv˝ch obr·zk˘ ale nejnovÏji takÈ do jednoduch˝ch d¯evÏn˝ch kuûelek, kterÈ majÌ vzor v japonsk˝ch hojnÏ kolorovan˝ch panenk·ch kokeshi. Od
kvÏtin a mot˝l˘ dospÏla logicky umÏlkynÏ k ûiv˝m postav·m, jakkoli mÏla dlouho z figur respekt
a strach. (UËila Ëeötinu i na umÏleckÈ pr˘myslovce
a nejeden z jejÌch koleg˘ pedagog˘ tam Ëasto br·val
slovo amatÈr do ˙st s nehran˝m opovrûenÌm.)
UmÏlec tvo¯Ì, protoûe prostÏ musÌ. Jin˝ bolest,
zklam·nÌ a Ñnen·laduì zah·nÌ pr·öky, televizÌ
a vöÌm moûn˝m i nemoûn˝m. Tv˘rce se vöak musÌ
ze svÈho ötÏstÌ i neötÏstÌ vypsat, vyzpÌvat, vytanco-

vat nebo vykreslit. A tÌm pom·h· i n·m ostatnÌm
v obci, kte¯Ì jsme se jeötÏ neodhodlali...
Libor Kalina

Mozart˘v rok radosti
Mozart, jeden z nejvÏtöÌch zjev˘ svÏtovÈ kultury, se letos doûÌv· 250 let. Nep¯ehlÈdli jste se! Jeho
hudba o 626 titulech totiû st·le ûije. NavötÌvÌme-li
katalog kterÈkoli knihovny na svÏtÏ, zjistÌme, ûe
zde nejvÌce dat pat¯Ì Mozartovi. Pro mnohÈ se jeho
hudba dokonce stala synonymem pojmu Ñklasick·ì
nebo Ñv·ûn·ì. Zanedlouho 27. ledna uplyne ËtvrttÌsÌciletÌ od jeho narozenÌ v Salcburku. äestiletÈ z·zraËnÈ dÌtÏ otec Leopold p¯edstavil dvor˘m v MnichovÏ a ve VÌdni, n·slednÏ podnikl proslulou koncertnÌ cestu v letech 1763ñ66 z·padnÌ Evropou.
Shodou okolnostÌ, neboù ve VÌdni vypukl mor, se
Mozartovi uch˝lili do Olomouce a na rozhranÌ let
1767ñ1768 navötÌvili Brno, kde v RedutÏ Wolfgang
Amadeus koncertoval. TakÈ pro tuto okolnost, nehledÏ jiû k tomu, ûe Reduta n·leûÌ k nejstaröÌm divadelnÌm budov·m v EvropÏ, byla ned·vno n·kladnÏ renovov·na.
ZmÌnÏnÈ cesty zÌskaly jeötÏ nedospÏlÈmu Mozartovi takovou proslulost, ûe byl ve sv˝ch 13 letech jmenov·n koncertnÌm mistrem arcibiskupskÈ
kapely v rodnÈm mÏstÏ. Kontakty gÈnia s Ëeskou
hudbou se plodnÏ utuûovaly takÈ v It·lii, kde se sezn·mil s Josefem MysliveËkem. Pr·vÏ v tÈto dobÏ se
moûn· rodily z·klady k pozdÏjöÌmu porozumÏnÌ
»ech˘ pro jeho opery. P¯Ìmo legend·rnÌ ud·lostÌ se
stala prvnÌ Mozartova cesta do Prahy v lednu roce
1787, kde v tehdejöÌm NosticovÏ, nynÌ StavovskÈm
divadle ¯Ìdil svou Figarovu svatbu. Dnes znÌ jako
poh·dka, ûe si tehdejöÌ publikum vöech soci·lnÌch
vrstev zpÌvalo melodie z tohoto dÌla jako oblÌbenÈ
hity! Na v˝zvu Praûan˘ vznikla mistrovsk· Ñopera
operì, jak se st·le ¯Ìk· PotrestanÈmu prostop·önÌkovi ÑDonu Giovannimuì (Juanovi), kterou s·m

Klub Likus·k ñ prvnÌ rok
na Vinohradech
Pr·vÏ p¯ed rokem zah·jil Ëinnost NÌzkoprahov˝ klub Likus·k v nevyuûitÈm objektu po stavba¯Ìch v »ejkovickÈ ulici. Klub byl z¯Ìzen z popudu
mÏstskÈ Ë·sti, kde byl i zpracov·n projekt, na jehoû
z·kladÏ se poda¯ilo zÌskat finanËnÌ dotaci na rozjezd klubu. Jako provozovatel tohoto za¯ÌzenÌ bylo
z moûn˝ch z·jemc˘ vybr·no obËanskÈ sdruûenÌ Ratolest Brno. Po roce p˘sobenÌ, se ukazuje, ûe to byla
öùastn· volba. Lidem z Ratolesti se poda¯ilo velmi
rychle a ˙spÏönÏ zah·jit pravidelnou Ëinnost klubu
a zÌskat mnoûstvÌ Ñklient˘ì z ¯ad vinohradskÈ ml·deûe. Co je nemÈnÏ d˘leûitÈ, manaûersk· pr·ce
v Ratolesti je na velmi vysokÈ ˙rovni. DÌky tomu se
da¯Ì zÌsk·vat finanËnÌ prost¯edky na provoz klubu
a na dalöÌ velmi v˝znamnÈ rozöÌ¯enÌ jeho vybavenÌ
pro dalöÌ rozöÌ¯enÌ Ëinnosti.
Od novÈho roku se v r·mci Likus·ku rozbÌh·
projekt Streetwork a n·vaznÈ sluûby, kter˝ je spolufinancov·n Evropskou uniÌ (SROP). Jde o person·lnÌ rozöÌ¯enÌ z jednoho pracovnÌka na Ëty¯i. P¯ibudou
2 terÈnnÌ soci·lnÌ pracovnÌci/streetworke¯i a jeden
pracovnÌk do poËÌtaËovÈ mÌstnosti. V Likus·ku je
z¯izov·no informaËnÌ centrum s voln˝m p¯Ìstupem
na poËÌtaËe p¯ipojenÈ na internet, s n·vazn˝m poskytov·nÌm poradenstvÌ s ohledem na zlepöov·nÌ
zruËnosti p¯i zach·zenÌ s informaËnÌmi technologiemi.
CÌlem projektu Likus·k je p¯ispÏt ke zkvalitnÏnÌ ûivota neorganizovan˝ch dÏtÌ v danÈ lokalitÏ formou realizace jejich vlastnÌch n·pad˘ a nabÌdkou
soci·lnÌ pomoci. Klub funguje podle principu nÌzkoprahovosti, coû znamen·, ûe sem majÌ voln˝ p¯Ìstup vöichni z·jemci ve vÏku 13ñ20 let, a to bez registrace, bez poplatku a pravidelnÈho doch·zky.
Nuda, nedostatek vhodn˝ch p¯ÌleûitostÌ k atraktivnÌmu tr·venÌ volnÈho Ëasu, malÈ kapesnÈ (a ob-

tv˘rce oznaËil jako Ñdramma giocosoì. Jak by ne,
kdyû i n·ö dneönÌ ûivot je prostupov·n tragikomediemi. Proto takÈ umÏlec mohl pronÈst sv· pam·tn·
slova: ÑMoji PraûanÈ mi rozumÏjÌ!ì
Mozart˘v nedlouh˝ ûivot byl protk·n ¯adou
dramatick˝ch ud·lostÌ. V Pa¯Ìûi na umÏleckÈ cestÏ
v r. 1778 mu zem¯ela matka. Ve zlÈm se rozeöel
s arcibiskupem pro jeho autorit·¯stvÌ. Volil nesnadnou cestu umÏlce ve svobodnÈm povol·nÌ, coû tehdy nebylo zvykem a ûil ve VÌdni, kde se takÈ oûenil
s KonstanciÌ Weberovou. ManûelstvÌ bylo sice z¯ejmÏ citovÏ öùastnÈ, ale o rozporech svÏdËil trval˝ nedostatek financÌ, kterÈ navzdory nikoli podpr˘mÏrn˝m p¯Ìjm˘m ze skladeb a koncertnÌ Ëinnosti se
brzy rozkut·lely, takûe nez˘stalo ani na d˘stojn˝
poh¯eb, 5. prosince 1791 bylo tÏlo uloûeno do spoleËnÈho hrobu chudiny.
Na Prahu ani po Giovannim Mozart nezapomnÏl. Se svou kamar·dkou z dÏtstvÌ a salcburskou
rodaËkou zpÏvaËkou Josefinou Duökovou podnikl
umÏleckou cestu do BerlÌna a jeötÏ jednou byl vyzv·n Praûany k naps·nÌ dalöÌ opery. Byla jÌ La clemenza di Tito, opera na ¯Ìmsk˝ n·mÏt o cÌsa¯i Titovi
proveden· v r. 1791 k praûskÈ korunovaci cÌsa¯e
Leopolda II. na ËeskÈho kr·le. Obracela se spÌöe ke
ölechtÏ, prostÈmu publiku byla vzd·lena. A tak dalöÌm ˙spÏchem byla aû poslednÌ opera Kouzeln· flÈtna, singspiel, k nÏmuû se shodou okolnostÌ vracÌ
letoönÌ sezona N·rodnÌho divadla v BrnÏ v obnovenÈ RedutÏ.
Ani Vinohrady ovöem nez˘stanou pozadu.
Na b¯ezen chyst· KVIC liter·rnÏ pÏveck˝ veËer
nazvan˝ ÑPocta mlad˝ch p¯Ìteli Amadeoviì. S programem se budete moci sezn·mit v p¯ÌötÌm ËÌsle Informu.
Miloö Schnierer

Ëas i p¯Ìliö velkÈ) jsou Ëasto p¯ÌËinou toho, ûe i dÌtÏ
z naprosto spo¯·danÈ a bezproblÈmovÈ rodiny se
tzv. Ñchytne partyì. Pr˘övih pak na sebe nenech·
dlouho Ëekat. »innost klubu je prim·rnÏ zamÏ¯ena
na prevenci soci·lnÏ patologick˝ch jev˘ u ml·deûe,
coû znamen·, struËnÏ Ëesky ¯eËeno, ûe klub nabÌzÌ
atraktivnÌ program bez n·klad˘ a bez zbyteËnÈho
papÌrov·nÌ. I zde platÌ, kdo si hraje, nezlobÌ.
ChtÏl bych proto touto cestou lidem z o.s. Ratolest Brno vyslovit ve¯ejnÈ podÏkov·nÌ za jejich
pot¯ebnou a obÏtavou pr·ci.
Mgr. Ji¯Ì Kar·sek, mÌstostarosta

Senior klub
Vinohrady, Bzeneck· 19

Program ñ LEDEN 2006
(nejen pro Ëleny klubu)
KaûdÈ ˙ter˝ a Ëtvrtek od 14 do 15 hod. moûnost cviËenÌ na rotopedu.
⁄t. 3. 1. ñ 15.00
NovoroËnÌ Ëajov˝ d˝ch·nek ñ zah·jenÌ Ëinnosti
v roce 2006 ñ Eliöka »tvrteËkov·
»t. 5. 1. ñ 15.00
T¯i kr·lovÈ p¯ijdou k n·m ñ VladimÌr T·borsk˝,
Ing. ZdenÏk Sedl·¯ a Stanislav T¯as·k
⁄t. 10. 1. ñ 15.00
Naöi p¯edkovÈ n·mo¯nÌci ñ Dr. Jarmila Urbanov·
a Ing. VladimÌr T·borsk˝
St. 11. 1. ñ 14.00
N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ »eskoslovenskÈ cÌrkve
husitskÈ ñ KvÏtoslava BezdÌËkov·
»t. 12. 1. ñ 15.00
80. putov·nÌ historiÌ Brna ñ Jaroslava Vrbick·
⁄t. 17. 1. ñ 15. 00
Beseda o Islandu ñ s promÌt·nÌm ñ
RNDr. Miloslav Suk
»t. 19. 1. ñ 15.00
Nacistick· ökolsk· pojistka ñ PhDr. Ji¯Ì »ejka
⁄t. 24. 1. ñ 15.00
Sch˘zky s Lukulleem ñ Eva éaludov·
»t. 26. 1. ñ 14.45
Blahop¯·nÌ jubilant˘m narozen˝m v lednu ñ
Eliöka »tvereËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
⁄t. 31. 1. ñ 15.00
StaroegyptskÈ monumenty z hlediska souËasnosti ñ Ing. AntonÌn Zapletal
V·ûenÌ senio¯i, p¯ijÔte se pobavit mezi n·s!

Program Klubu maminek
LEDEN A ⁄NOR
04. 1. Dom·cÌ n·silÌ ñ p¯edn·öka Petry SteinerovÈ
18. 1. Poh·dka
25. 1. Rady jak zlepöit pitnou vodu +
voskovÈ bloËky pro dÏti
01. 2. Savov·nÌ ñ tmav· triËka s sebou
08. 2. JarnÌ pr·zdniny
15. 2. ZdobenÌ kvÏtin·Ë˘ ubrouskovou technikou
22. 2. P¯edn·öka pro rodiËe p¯edökol·k˘

Pouze vÌtr vÌ...
Do zpÏvu rozhodnÏ nebylo obyvatel˘m jednoho z novÏ zateplen˝ch vinohradsk˝ch dom˘, kdyû
se v minul˝ch dnech Ëerstv˝ vÌtr op¯el do jejich zdÌ
a obnaûil dobrou polovinu ötÌtovÈ zdi, aû lÈtal polystyrÈn po öirokÈm okolÌ. Kdo za to m˘ûe? ñ ptali se
svÏdci zk·zy sotva hotovÈho dÌla, i redakce Informu
hledala na tyto ot·zky odpovÏdi. ÑTo pouze vÌtr vÌ,
jen slunce zn·...ì, zpÌvala Helenka Vondr·Ëkov·
v jednom ze song˘ öedes·t˝ch let a ani my nejsme
moud¯ejöÌ.
Snad opravdu pozlobil rozmar tlakovÈ nÌûe,
moûn· nebylo vöe p¯ipevnÏno, jak mÏlo, lepidlo neudrûelo co mÏlo nepustit, öroub˘ Ëi spon nebyl dostatek... Zhotovitel s ohledem na dosud neproölou
z·ruku svÈho dÌla dal vöe do po¯·dku, promptnÏ ve
vztahu k panujÌcÌmu roËnÌmu obdobÌ. Snad je pro
takovÈ p¯Ìpady pojiötÏn, aby nep¯iöel takzvanÏ na
h˘l. Odborn˝ posudek, kter˝ by stanovil co a jak,
jak jsme se dozvÏdÏli od Ing. KvÏtoslava Pek·rka
z mÏstskÈho ˙¯adu, by pravdÏpodobnÏ v tomto konkrÈtnÌm p¯ÌpadÏ daleko n·kladnÏjöÌ, neû cel· cena
opravy. D˘leûitÏjöÌ je, ûe uû obyvatelÈ zmÌnÏnÈho
domu opÏt netopÌ p·nubohu do oken. M˘ûe se to
(k)
opakovat? ÑA co d·l, to pouze vÌtr vÌ...ì
■4■

(md)

ÑTureckemì aû v lednu
CestopisnÈ promÌt·nÌ ÑTureckemì v KnihovnÏ
J. Mahena ñ poboËka Velkopavlovick· 25 bylo z d˘vod˘ onemocnÏnÌ p¯eloûeno z prosince na leden.
P¯edstavenÌ zemÏpisn˝ch zajÌmavostÌ se uskuteËnÌ
ve Ëtvrtek 19. ledna 2006 v 18.30 hod. Vstup voln˝.

Z·pis prvÚ·Ëk˘
Z·pis dÏtÌ do I. t¯Ìd v Zä Bzeneck· 23 se bude
konat ve dnech 16.ñ18. 1. 2006 vûdy od 15.00 do
18.00 hodin. ZapisujÌ se dÏti narozenÈ do 31. 8.
2000 a dÏti, kterÈ mÏly odklad ökolnÌ doch·zky.
K z·pisu bude pot¯eba p¯edloûit rodn˝ list dÌtÏte.
Mgr. Liduöka Adamov·
z·stupkynÏ ¯editelky Zä

V˝stava nejmenöÌch
Mä Bo¯etick· 7 po¯·d· ve dnech 12.ñ26. ledna
2006 v Ñ»ervenÈm domeËkuì prezentaËnÌ v˝stavu
v˝tvarn˝ch pracÌ dÏtÌ.

Jak zeleÚ pom·h· ËlovÏku
SolitÈrnÌ stromy jsou tradiËnÌ ozdobou n·vsÌ,
rybnÌk˘, mezÌ i h¯bitov˘. Doprov·zejÌ odnepamÏti
ulice, cesty a vodnÌ toky. Kr·sn˝ a mohutn˝ strom
dok·ûe z domu udÏlat chaloupku, kter· dokonale
zapad· do krajiny. V˝znam d¯evin roste obzvl·ötÏ
tam, kde je prostor p¯etÌûen z·stavbou ñ domy, komunikacemi, parkoviöti atd. P¯estoûe cenu d¯evin
nelze objektivnÏ vyËÌslit, existujÌ metodiky, kterÈ
na z·kladÏ zdravotnÌho stavu stromu, jeho druhu,
velikosti ale i mÌsta r˘stu vyhodnocujÌ. Tyto metodiky pouûÌvajÌ p¯edevöÌm soudnÌ znalci a ˙¯ady.
D¯eviny tvo¯Ì nezbytnou souË·st naöich sÌdel
a z·roveÚ jsou nezastupitelnou souË·stÌ ekosystÈmu
ZemÏ. PoskytujÌ stÌn, zvukovou i vÏtrnou clonu, lapajÌ prach. D·vajÌ ËlovÏku svÈ plody i d¯evo. KromÏ
ËlovÏka slouûÌ rovnÏû jako stanoviötÏ celÈ ¯adÏ pt·k˘ a hmyzu.
Na odpar 1 litru vody se spot¯ebuje asi 2,5 MJ,
p¯iËemû nevelk˝ strom dennÏ vyprodukuje i 100
kWh ñ o tuto hodnotu ochladÌ svÈ okolÌ. (V˝konnÈ
klimatizaËnÌ za¯ÌzenÌ pod·v· v˝kon kolem 2 kW,
mrazniËka 0,2 kW). Tento v˝kon strom pod·v· nehluËnÏ, bez exhalacÌ, za zpÏvu pt·k˘, s doprovodem
barev a v˘nÌ, rychlost Ñklimatizaceì p¯izp˘sobuje
intenzitÏ sluneËnÌho z·¯enÌ. ZeleÚ produkuje kyslÌk
a redukuje oxid uhliËit˝. Jedin˝ hektar lesa vyrobÌ
aû 30 tun kyslÌku za rok. BÏûn· borovice za rok zachytÌ cca 36 tun prachu, buk 63 tun. Funkci protihlukovÈ bariÈry plnÌ nejlÈpe velkolistÈ d¯eviny mezi
10 aû 30 roky. A lze p¯idat i skuteËnost, ûe mnoho
druh˘ hmyzu odpuzuje o¯ech nebo nÏkterÈ druhy
topol˘.
NeohraniËen˝, otev¯en˝ venkovnÌ prostor je
ËlovÏku spÌöe nep¯Ìjemn˝, uzav¯en˝ prostor vyvol·v· pocit bezpeËnÌ, lidÈ jsou ochotni v nÏm tr·vit vÌce Ëasu. D¯eviny vytv·¯ejÌ jasnÈ definice teritoria,
prostoru, kter˝ jeho obyvatelÈ povaûujÌ za sv˘j.
PÏstÏn· zeleÚ zabraÚuje asoci·lnÌmu chov·nÌ. Lidsk˝ druh po vÏtöinu dobu svÈ existence ûil obklopen
p¯ÌrodnÌm prost¯edÌm, chybÏjÌcÌ vegetace byla vÏtöinou spojena s p¯ÌrodnÌmi pohromami Ëi ne˙rodou
a hladem.
V˝sadba a udrûov·nÌ zelen˝ch ploch v obci vyûaduje soust¯edÏnou aktivitu ve¯ejnosti a vöech dotËen˝ch org·n˘ a organizacÌ i drobn˝ch vlastnÌk˘
jednotliv˝ch nemovitostÌ. Pro svÈ prostorovÈ n·roky, spjatost s p˘dou a relativnÌ trvalost je nutnÈ
ÑozeleÚovacÌì aktivity koordinovat s mnoha subjekty a ¯eöit ¯adu souvisejÌcÌch problÈm˘.
Jen pro zajÌmavost ñ v roce 1769 bylo ustanovenÌm Marie Terezie uz·konÏna povinnost obËan˘
s·zet stromy tam, kde Ñku s·zenÌ s˙ce mÌstoì.
ÑZahrady, parky, strom u kapliËky, na h¯bitovÏ,
fÌkus u psacÌho stolu a kytici ke svatbÏ Ëi poh¯bu ñ to
pot¯ebuje dneönÌ ËlovÏk st·le vÌce. KonkrÈtnÏ, ne
virtu·lnÏ Ëi internetovÏ, ale ûivoËiönÏ. Pro vz·jemnÈ
souznÏnÌ ûivot˘, sdÏlov·nÌ cit˘, p¯ed·v·nÌ myölenek
ñ duöÌ. Proto pot¯ebujeme zeleÚ ñ tedy tu ûivou, rostoucÌ, bujÌcÌ, neust·le se mÏnÌcÌ, inspirujÌcÌ, buditelku. A tyto vlastnosti strom˘, kvÏtin a tr·vy jsou
nejd˘leûitÏjöÌ. Pro radost ze ûivota, pozn·nÌ, pro
kulturu, bytÌ.ì
Prof. Ing. Ivan Otruba, CSc.

KulturnÌ s·l
P·lavskÈ n·mÏstÌ nad Albertem
Ve st¯edu 18. ledna v 10.00 hodin
zahraje LoutkovÈ divadlo Vr. Schildera
a O. MarkovÈ poh·dku

ÑO SnÏhurceì.
VstupnÈ 30 KË, p¯edprodej DomeËek Valtick· 23.

TÏlesnÏ postiûenÌ dÏkujÌ
sv˝m partner˘m
éivot a vÏk p¯in·öejÌ nejednu zdravotnÌ komplikaci. »innost mÌstnÌ organizace Svazu tÏlesnÏ postiûen˝ch Brno-Vinohrady a LÌöeÚ charakterizujÌ
p¯edevöÌm spoleËnÈ aktivity. Centrem mnoha akcÌ
je zejmÈna klubovna v MikulovskÈ ulici 3, kter·
kaûd˝ mÏsÌc hostÌ katolickou möi. Z besed v uplynulÈm roce zaujala zejmÈna t¯i setk·nÌ s cestovatelskou tematikou, nebo hudebnÌ vystoupenÌ, nejvÌce
ovacÌ sklidil chr·mov˝ sbor ze Slatiny a soubor Star· LÌöeÚ.

Leden 2006 v DomeËku
GALERIE DOME»KU
V mÏsÌci lednu m˘ûete v naöÌ galerii shlÈdnout v˝stavu pracÌ dÏtÌ z mate¯skÈ ökoly Bo¯etick· 7.
Od 1. ˙nora vystavujeme keramickÈ pr·ce dÏtÌ i dospÏl˝ch, kte¯Ì navötÏvujÌ v˝tvarnÈ krouûky DomeËku, na tÈma Ñ»aj o p·tÈì. UvidÌte zde nejen ËajovÈ
soupravy, hrnÌËky a konvice, ale takÈ ubrusy a prostÌr·nÌ vyrobenÈ r˘zn˝mi textilnÌmi technikami.
KROUéKY DOME»KU
V DomÏ dÏtÌ na Vinohradech nabÌzÌme i v roce 2006
r˘znÈ aktivity pro dÏti i dospÏlÈ.
Od ˙nora (II. pololetÌ ök. roku) m˘ûete zaËÌt navötÏvovat v˝tvarnÈ kurzy:
v˝tvarka pro malÈ (od 3 let), Pastelka (pro dÏti
s rodiËi), keramika pro dÏti i dospÏlÈ, v˝tvarn·
dÌlna, keramika a textil.
NabÌdka pohybov˝ch krouûk˘ je öirok· ñ cviËenÌ
i tanec pro dÏti r˘znÈho vÏku:
cviËenÌ na balonech pro dÏti i dospÏlÈ, spoleËnÈ
cviËenÌ rodiË˘ a dÏtÌ. DospÏlÌ mohou vybÌrat mezi
jÛgou, P-classem , cviËenÌm na balonech a orient·lnÌm tancem.
Kurzy orient·lnÌho tance se setkaly s velk˝m ohlasem a budou pokraËovat pro mÌrnÏ pokroËilÈ ve
stejnÈm Ëase jako doposud (pondÏlÌ v 17.15, 18.30
a 19.45). Pro dalöÌ z·jemce z ¯ad zaË·teËnÌk˘ otvÌr·me novÈ hodiny (˙ter˝ 18.30 a 19.45). Nov˝ cyklus (10 lekcÌ) zah·jÌme 9. ledna 2006.

KaûdoroËnÏ po¯·d· organizace spolu s AMD
psychorehabilitaËnÌ pobyty v HodonÌnÏ u Kunöt·tu
v kvÏtnu a v lÈtÏ o pr·zdnin·ch pobyty vozÌËk·¯˘
s dÏtmi. PravidelnÈ cviËenÌ, mas·ûe, z·vody, p¯edn·öky, zdrav· v˝ûiva, prezentace nov˝ch zdravotnÌch pom˘cek. VeËery pat¯Ì hudbÏ i zpÏvu, divadlu
a tanci. NechybÌ pochopitelnÏ ani t·bor·ky s kytarami. V z·¯Ì se vydajÌ nÏkte¯Ì z n·s na desetidennÌ
pobyt k mo¯i, o kterÈ je pr·vem velk˝ z·jem. Na
spoleËnou Ëinnost je kaûdoroËnÏ pot¯eba zÌskat finanËnÌ prost¯edky, coû nenÌ jednoduchÈ. ⁄¯ady
mÏstsk˝ch Ë·stÌ LÌöeÚ a Vinohrady vych·zejÌ vst¯Ìc
sv˝m handicapovan˝m spoluobËan˘m vÌce neû p¯ÌkladnÏ, p¯esto je na mÌstÏ, abychom touto cestou ve
ötÏdrÈm Ëase podÏkovali za podporu takÈ vöem
sponzor˘m a don·tor˘m. Kaûd· finanËnÌ v˝pomoc
i mal·, je vÌt·na a p¯edem za ni dÏkujeme. »Ìslo
naöeho ˙Ëtu je 1350408369/0800.
V˝bor ZO STP »R IV/4,5

Vol·me vöechny vÌly, princezny, ËarodÏje,
loupeûnÌky, pir·ty
a dalöÌ nadp¯irozenÈ bytosti na

TRADIÈNÍ
DÌTSKÝ KARNEVAL
P¯ipravili jsme pro v·s soutÏûe, tancov·nÌ
a dalöÌ z·bavu.

SOBOTA 28. LEDNA 2006
OD 15.00 HODIN
v KulturnÌm s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ.
Moûnost obËerstvenÌ.
Vstupenky m˘ûete zakoupit v kancel·¯i
DomeËku, Valtick· 23 nebo p¯ed zah·jenÌm
na mÌstÏ. Cena: dÌtÏ 30 KË dospÏl˝ 40 KË.
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DÏti od deseti let, kterÈ chtÏjÌ zaËÌt s hrou na kytaru, se mohou bÏhem ledna p¯ihl·sit v kancel·¯i
DomeËku.
P¯ihl·öky a platby do vöech kurz˘ na II. pololetÌ
p¯ijÌm·me od poloviny ledna v kancel·¯i DomeËku,
Valtick· 23, info na tel: 544 216 684.

NADÃJE, poboËka Brno
Velkopavlovick· 13, 629 00 Brno
V dennÌm stacion·¯i NADÃJE je na
mÏsÌc leden 2006 p¯ipraven tento program:
04. 1. st 1430 S ˙smÏvem do novÈho roku
09. 1. po 1400ñ1600 Pr·vnÌ poradna pro seniory
11. 1. st 1430 CviËÌme svÈ mozkovÈ buÚky
18. 1. st 1430 Tajemn˝ svÏt pod hladinou mo¯e
23. 1. po 1400ñ1600 Pr·vnÌ poradna pro seniory
25. 1. st 1430 ZimnÌ povÌd·nÌ u ö·lku teplÈ k·vy
DennÌ stacion·¯ NADÃJE poskytuje pÈËi senior˘m, kte¯Ì jiû nemohou pro sv· zdravotnÌ omezenÌ
z˘st·vat sami doma, poskytuje dohled osob·m dezorientovan˝m, pro osoby osamÏlÈ je moûnostÌ
k p¯irozenÈmu soci·lnÌmu kontaktu. Vytv·¯enÌm
vst¯ÌcnÈ atmosfÈry a aktivizaËnÌm programem napom·h· k zachov·nÌ a upevnÏnÌ dosavadnÌch
schopnostÌ klient˘. P¯i dennÌm pobytu nabÌzÌme
klient˘m moûnost dopravy autem z domova do
stacion·¯e a zpÏt.
PodrobnÈ informace zÌsk·te na tel. Ë. 544 234 687
u vedoucÌ pÌ. BrechtovÈ DiS.
Pr·vnÌ poradna poskytuje svÈ sluûby zdarma vöem
senior˘m, nejen klient˘m NadÏje.
M·te dostatek volnÈho Ëasu a r·di byste ho alespoÚ
Ë·st vÏnovali lidem, kter˝m by chvilka str·ven·
s V·mi pomohla? Hled·me dobrovolnÌky, kte¯Ì by
se chtÏli ve svÈm volnu a bez n·roku na finanËnÌ odmÏnu vÏnovat senior˘m. OdmÏnou V·m bude pohlazenÌ, ˙smÏv, novÈ zkuöenosti a kontakty.
NadÏje, o. s. ñ poboËka Brno
KontaktnÌ osoba: Zuzana Masa¯ov·
Tel.: 544 21 30 86
e-mail: vinohrady.brno@nadeje.cz

Mapujeme vinohradsk˝ sport
Kynologick˝ klub Zetor Brno
Jestliûe jsem u taneËnÌ skupiny Honky-Tonk
mÏl problÈm, jak ji za¯adit pod kolonku Ñsportì,
pak v tomto p¯ÌpadÏ byly mÈ obavy dvojn·sobnÈ.
Po setk·nÌ s p¯edsedkynÌ klubu Danou Liökovou
jsem vöak nabyl p¯esvÏdËenÌ, ûe pejska¯enÌ je
vlastnÏ supersport.
Klasick˝ sportovnÌ oddÌl m· jednoho nebo
nÏkolik trenÈr˘ a aktivnÌ sportovce. V p¯ÌpadÏ tohoto klubu m· kaûd˝ pejsek svÈho trenÈra, ale
aby toho nebylo m·lo, kaûd˝ pejsek je trenÈrem
svÈho p·na. Jestliûe uv·ûÌme, ûe klub m· v pr˘mÏru 130ñ150 Ëlen˘ (z toho asi 40 trval˝ch) pak
vidÌme co je to trenÈr˘ a trenÈrek na stranÏ jednÈ
a aktivnÌch sportovc˘ na stranÏ druhÈ. P¯itom vÏk
nerozhoduje, protoûe ËlenovÈ se v klubu sdruûujÌ
zhruba od 8 let a vÏkov· hranice nenÌ omezena.
Kaûd˝ Ñpejska¯ì vÌ, ûe mÏstsk˝ pes dnes nenÌ urËen k nÏjakÈmu konkrÈtnÌmu zamÏstn·nÌ,
jako je lov Ëi hlÌd·nÌ ovcÌ a dokonce ani k hlÌd·nÌ
domu. Jako ËlovÏk pot¯ebuje pohyb, bez nÏhoû
zakrnÌ, tak jej pot¯ebuje i pes, a to nÏkolikan·sobnÏ vÌc, protoûe z·bava jako je poËÌtaË, televize apod. mu nic ne¯Ìk·. Chcete-li mÌt psa, kter˝
nebude agresivnÌ ke svÈmu okolÌ, musÌte to za¯Ìdit sami. PlatÌ, co u kaûdÈho sportu. Chcete-li
dos·hnout v˝sledku, musÌte b˝t d˘slednÌ a zaËÌt
od nej˙tlejöÌho, tedy ötÏnÏcÌho vÏku.
Klub vznikl v r. 1969 a po r˘zn˝ch peripetiÌch nakonec zÌskal stabilnÌ sÌdlo pod Velkou
Klajdovkou. ZdejöÌ are·l se zaËal budovat v akci
Z od r. 1987 a byl dokonËen v r. 1991. Od tÈ doby
je brig·dnickou pÈËÌ sv˝ch Ëlen˘ soustavnÏ mo-

Skautsk˝ oddÌl Modr˝ delfÌn
Skautsk˝ oddÌl nenÌ zamÏ¯en ryze sportovnÏ
i kdyû sportu a sportov·nÌ sv˝ch Ëlen˘ se vÏnuje.
Za hlavnÌ bod svÈ Ëinnosti vöak jeho vedoucÌ povaûujÌ vöestrannou v˝chovu dÏtÌ. Od roku 1992
pracuje jako souË·st Jun·ckÈho st¯ediska Dvojka
Brno, kterÈ svou Ëinnost vyvÌjÌ i ve dvou klubovn·ch v centru Brna na ObilnÌm trhu a ve SlovinskÈ ulici. VsouËasnÈ dobÏ se v jeho r·mci sdruûuje 25 Ëlen˘. Z toho poËtu jde o 16 Ëlen˘ ve vÏku do 15 let, o 6 Ëlen˘ od 15 do 18 let a 3 Ëleny ve
vÏku nad 18 let. P¯itom jde o koeduakovan˝ oddÌl, sdruûujÌcÌ tedy chlapce i dÌvky, coû je v r·mci
struktury Jun·ka jev dosti v˝jimeËn˝.
»lenskÈ p¯ÌspÏvky ËinÌ pro Ëlena 2000 KË
roËnÏ a jsou z nich hrazeny zejmÈna tzv. v˝pravy,
kterÈ jsou organizov·ny kaûd˝ch 14 dn˘ (hrazeno je z nich ubytov·nÌ a strava). OddÌl pravidelnÏ
po¯·d· takÈ letnÌ t·bory (v cenÏ 2700 KË), jichû se
mohou z˙Ëastnit i neËlenovÈ. LetoönÌ t·bor st·l
v B˝kovicÌch u »ernÈ hory pod n·zvem HvÏzdn·
br·na p¯ÌötÌ je pl·nov·n do Brtnice u Jihlavy.
Kaûd· akce je tematicky zamÏ¯ena, hlavnÌ
n·plnÌ je bohat· ök·la ekologick˝ch a sportovnÌch ËinnostÌ, takûe kaûd˝ Ëlen si m˘ûe vybrat, co
jej nejvÌce zajÌm·. V r·mci v˝prav by se oddÌl na
ja¯e roku 2006 chtÏl z˙Ëastnit programu REZEKVÕTEK, Ëili ekologick˝ch brig·d, zamÏ¯en˝ch
na ËiötÏnÌ lesa, ËiötÏnÌ a otvÌr·nÌ stud·nek, s·zenÌ
strom˘ apod.
Pro staröÌ jun·ky v r·mci celost·tnÌho programu existujÌ zahraniËnÌ setk·nÌ. PoslednÌ tako-

(pokraËov·nÌ)

dernizov·n a pat¯Ì k nej˙spÏönÏjöÌm a nejlepöÌm
v kraji. O tom svÏdËÌ i fakt, ûe jiû nÏkolik let se
jeho ËlenovÈ pravidelnÏ nominujÌ na MS v r˘zn˝ch psÌch dovednostech. A nap¯. v r. 2004 jeho
Ëlenka klubu Olga Edrov· obsadila na MS ve
äpanÏlsku 6. mÌsto mezi nÏkolika desÌtkami
˙ËastnÌk˘ z 36 zemÌ.
Kynologick˝ klub nabÌzÌ:
ñ Organizovan˝ v˝cvik psa od ötÏnÏte;
ñ SportovnÌ v˝cvik psa zakonËen˝ v˝konnostnÌ
zkouökou;
ñ Speci·lnÌ v˝cvik agility;
ñ Od r. 1993 (v souvislosti se zemÏt¯esenÌm v ArmÈnii) i v˝cvik ps˘ z·chran·¯˘;
ñ P¯Ìpravu k nÏkter˝m speci·lnÌm pracÌm jako je
nap¯Ìklad odhalov·nÌ drog, ˙nik plyn˘ a pod.
Nelze do vöech podrobnÏji rozebrat, co jednotlivÈ kurzy obn·öÌ. R·da z·jemc˘m vöe vysvÏtlÌ panÌ Liökov·, pokud jÌ napÌöete na mail:
kkzetor@kk-zetor.cz. HodnÏ se tÈû dozvÌte z webov˝ch str·nek: www.kkzetor.cz.
Kynologick˝ klub by alespoÚ pro informaci
mÏl navötÌvit kaûd˝ majitel psa, kter˝ s·m nenÌ
odbornÌkem. Kdyû pro nic jinÈho, tedy alespoÚ
pro odbornou informaci. MÏl by se informovat
i ten, kdo o pejskovi teprve uvaûuje. Jen tak totiû
budete mÌt pejska (a on v·s) pro radost a ne pro
zlost. Pes je v˘Ëi svÈmu p·novi Ëasto mnohem tolerantnÏjöÌ, neû on k nÏmu. Je to vöak inteligentnÌ
tvor a tak i on m· svÈ opr·vnÏnÈ n·roky. Na konec dubna 2006 kynologick˝ klub p¯ipravuje den
otev¯en˝ch dve¯Ì. TermÌn bude jeötÏ up¯esnÏn.
JUDr. »eslav Gojn˝

v· akce ñ tzv. INTRCAMP ñ se uskuteËnil v NizozemÌ. Mimo tÏchto pravideln˝ch Ëlensk˝ch
akcÌ oddÌl jeötÏ po¯·d· nÏkterÈ dalöÌ akce i pro
neËleny. Jsou jimi, mimo jiû zmÌnÏnÈ letnÌ t·bory, tÈû akce ÑlanovÈ p¯ek·ûkyì pravidelnÏ po¯·danÈ v Ak·tk·ch, nebo draki·dy, po¯·danÈ v mÏsÌcÌch z·¯Ì a ¯Ìjnu. Akce ÑLanovÈ p¯ek·ûkyì se
v roce 2005 z˙Ëastnilo cca 50 rodin s dÏtmi. OddÌl Modr˝ delfÌn tÈû kaûdoroËnÏ po¯·d· svÈ
n·borovÈ akce pod n·zvem hra a z·bava, a to
v z·¯Ì a ˙noru.V neposlednÌ ¯adÏ pak ËlenovÈ
po¯·dajÌ jednou za Ëtrn·ct dnÌ v p·tek klub deskov˝ch her, kter˝ je otev¯en ve¯ejnosti a vstup je
zdarma.
NenÌ bez zajÌmavosti, ûe kaûd˝ vedoucÌ musÌ
projÌt n·roËn˝m vzdÏl·vacÌm kurzem, po jehoû
˙spÏönÈm absolvov·nÌ zÌsk· kvalifikaËnÌ pr˘kaz.
V r·mci systÈmu vzdÏl·v·nÌ pak m˘ûe vûdy po
2ñ3 lÈtech absolvovat zkouöky pro vyööÌ ˙roveÚ
vedenÌ. NejvyööÌm stupnÏm je instruktorsk· kvalifikace, tj. stupeÚ, kdy se jiû podÌlÌ na vzdÏl·v·nÌ
vedoucÌch s niûöÌ kvalifikacÌ.
OddÌl si tÈû pro pot¯eby a informace sv˝ch
Ëlen˘ vyd·v· Ëasopis »VACHTAL. Na jeho obsahu a materi·lech se podÌlÌ kaûd˝ Ëlen. Od roku
2006 je z·mÏrem svÏ¯it jeho ˙pravu a redigov·nÌ
Ëtrn·ctilet˝m Ëlen˘m.
Chcete-li se dozvÏdÏt nÏco vÌc, podÌvejte se
na webovÈ st·nky oddÌlu Modr˝ delfÌn ñ
www.skauting.cz/modrydelfin, nebo napiöte
mailovou adresu a vedoucÌ Pavel äabatka r·d odpovÌ na veökerÈ dotazy (sabatka@tiscali.cz).
JUDr. »eslav Gojn˝

KVIC Brno-Vinohrady
V˝sledkov· listina öestÈho roËnÌku
v·noËnÌho turnaje v kuûelk·ch 15. 12. 2005
po¯adÌ
01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

n·zev druûstva
SaM club
Stanislav Nov·k,
Radek Fiala,
Ond¯ej Martinsk˝
GOJA
VL»ATA
ZDä
N VZP
P. ANDÃL…
BOUÿLIV¡CI
DJ'S
HASI»I
KVIC
⁄DRéBA
HONKY TONK II.
NO NAME
JVS
HONKY TONK I.
ARKTIDA
3D
S KLUB
HONKY TONK III.
⁄M»

poËet bod˘
312

295
288
279
275
274
267
265
261
259
256
247
246
242
222
220
210
203
191
172

S Power Yogou i v roce 2006
DalöÌ rok je za n·mi a nov˝ m·me p¯ed sebou.
MÏjte jej co nejzda¯ilejöÌ, hlavnÏ proûit˝ ve zdravÌ,
spokojenosti a pohodÏ, jak si sami p¯ejete...
Jiû t¯etÌm rokem nabÌzÌme styl cviËenÌ pro tÏlo
a mysl, p¯i nÏmû svaly svÈho tÏla systematicky prot·hneme a posÌlÌme, pracujeme se sv˝m dechem,
kter˝ je nedÌlnou souË·stÌ prov·dÏnÌ jednotliv˝ch
pozic, vych·zejÌcÌch z klasickÈ jÛgy, vnÌm·me svoji
energii a cÌtÌme pozitivnÌ p¯Ìnos pro sami sebe...
I v letoönÌm roce nabÌzÌme pravidelnÈ hodiny:
st¯eda 18.15ñ19.15
power yoga pro zaË·teËnÌky ñ KulturnÌ s·l
p·tek 18.00ñ19.00
power yoga pokroËilÌ ñ DomeËek
nedÏle 18.00ñ19.00
power yoga mÌrnÏ pokroËilÌ ñ DomeËek
D·le p¯ipravujeme dopolednÌ nepravidelnÈ
akce (dopoledne s power yogou, PÏt Tibeùan˘, proûitkovÈ relaxace).
DÏkujeme za dosavadnÌ p¯ÌzeÚ vöem pravideln˝m a vÏ¯Ìme, ûe i spokojen˝m ˙ËastnÌk˘m a tÏöÌme
se na setk·v·nÌ i v roce 2006.
Petra Hlobilov·
za SportovnÌ klub Vinohrady

PF "S" klubu
Mnoho BrÚan˘ a zejmÈna pak obyvatel Vinohrad jiû slyöelo o spoleËenstvÌ, ve kterÈm se lidÈ
vÏnujÌ z·bavÏ a nejr˘znÏjöÌm aktivnÌm Ëinnostem.
"S" klub je spoleËnost otev¯en· vöem, kte¯Ì cÌtÌ pot¯ebu se realizovat, d·t zelenou sv˝m z·jm˘m a z·lib·m (nÏkdy i ponÏkud zt¯eötÏn˝m). Na jak˝koli
n·vrh, aù se jedn· o kulturu, sport Ëi z·bavu, se vûdy
najde v "S" klubu nÏkdo, s k˝m se d· n·pad uskuteËnit. Kdyû je pot¯eba se po¯·dnÏ vy¯·dit sportem,
muzikou, tancem zpÏvem... A tak V·m i n·m PF
2006 (Najdeme se kaûd˝ p·tek po 19 hod. v klubovnÏ radnice v rohu u vodotrysku).
("S")
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