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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
cel· naöe spoleËnost (i ta vinohradsk·) kr·ËÌ v ne˙prosnÏ plynoucÌm toku Ëasu k z·vÏru roku 2008.
StojÌme v Ëase adventnÌm, p¯edv·noËnÌm a v oËek·v·nÌ v·noËnÌch sv·tk˘ a n·stupu novÈho kalend·¯-
nÌho roku, kter˝ po t¯i sta pÏtaöedes·t dn˘ ponese oznaËenÌ ËÌslicÌ 2009. Dobu adventu proûÌv·me
kaûd˝ po svÈm. »·st n·s je zaujata nebo aû zasaûena n·kupy (Ëi p¯esnÏji sh·nÏnÌm) d·rk˘ pro blÌzkÈ
a p¯·tele. MnozÌ z n·s pojÌmajÌ advent ñ ono p¯ich·zenÌ ñ jako dobu rozjÌm·nÌ, t¯ÌbenÌ myölenek, vzpo-
mÌn·nÌ na svÈ nejbliûöÌ z rodiny Ëi na blÌzkÈ p¯·tele.

Je takÈ samoz¯ejmÈ v onom adventnÌm Ëase vÏnovat vzpomÌnku Ëi tichÈ podÏkov·nÌ tÏm, kte¯Ì
pom·hajÌ lidem odk·zan˝m na pomoc druh˝ch. Na Vinohradech lidi ñ angaûovanÈ v soci·lnÌ sfÈ¯e ñ
potk·v·me Ëasto. Pom·hajÌ mnoha senior˘m i mladöÌm lidem stiûen˝m tÏlesnou Ëi duöevnÌ nep¯ÌznÌ.
Tito lidÈ (p¯ev·ûnÏ ûeny) jsou nejen pomocnÌky usnadÚujÌcÌmi Ñsv˝m klient˘mì zvl·dnutÌ problÈm˘
vöednÌho dne, ale Ëasto jsou doslova pr˘vodci ûivotem. Ne v˝jimeËnÏ jsou takÈ (obraznÏ povÏzeno)
souË·stÌ rodiny tÏch, o kterÈ peËujÌ. Za pomÏrnÏ fyzicky ale tÈû duöevnÏ nelehkou pr·ci spoleËnost tyto
pracovnÌky oceÚuje znaËnÏ mizernÏ (jin· formulace mne nenapad·). VnÌm·m a cÌtÌm dluh, kter˝ v˘Ëi
nim m·me a tedy se alespoÚ kaûd˝ rok s pracovnÌky v soci·lnÌ sfÈ¯e setk·m a podÏkuji jim za jejich
prospÏönou a nedoceÚovanou pr·ci. Letos jsme se setkali v prostor·ch vinohradskÈho zastupitelstva
v p·tek 14. listopadu. Sest¯iËky, peËovatelky, rehabilitaËnÌ sestry a ¯ada dalöÌch z·stupc˘ a z·stupkyÚ
soci·lnÌch sluûeb nep¯iöli pochopitelnÏ vöichni. VÏtöina jich slouûila jako kaûd˝ vöednÌ den na sv˝ch
mÌstech v DomovÏ senior˘ ve VÏstonickÈ, v peËovatelskÈ sluûbÏ se sÌdlem v JamborovÏ ulici (u n·s v Mi-
kulovskÈ a v obou domech s peËovatelskou sluûbou), v NadÏji, v Nazariu, v Lize vozÌËk·¯˘ a v dalöÌch
organizacÌch. PodÏkoval jsem jim za n·s za vöechny za to, ûe ulehËujÌ ûivot pot¯ebn˝m lidem z Vino-
hrad, Ëasto naöim nejbliûöÌm, a ûe tak ËinÌ skromnÏ, bez nÏjak˝ch velk˝ch ¯eËÌ a hlavnÏ s l·skou a po-
chopenÌm pro lidskÈ utrpenÌ.Vaûme si jejich pr·ce. Snad jiû jen proto, ûe nevÌme, kdy budeme jejich
pÈËi, pomoc nebo jen milÈ slovo sami pot¯ebovat.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ. Vöichni si jistÏ vöÌm·me probÌhajÌcÌch oprav vinohradsk˝ch obecnÌch i druû-
stevnÌch dom˘. OpravnÈ pr·ce jsou spojeny s hlukem a dalöÌmi nep¯Ìjemnostmi a jistÏ n·m na Ëas
ztrpËÌ naöe vinohradskÈ ûitÌ. Vöak dokonËenÌ pracÌ, jak vidno nap¯Ìklad v BzeneckÈ, MikulovskÈ Ëi Val-
tickÈ ulici p¯in·öÌ p¯ÌjemnÈ p¯ekvapenÌ pro kolemjdoucÌ a p¯edevöÌm pro samotnÈ obyvatele oprave-
n˝ch dom˘. Ano, zde pov˝tce platÌ ono latinskÈ finis opus coronat (tedy ûe konec korunuje dÌlo). Z·mÏ-
rem mÏstskÈ Ë·sti, postulovan˝m jiû v minulÈm volebnÌm obdobÌ, je provÈst opravu Ëi chcete-li regene-
raci veökerÈho obecnÌho bytovÈho fondu v pr˘bÏhu let 2007ñ2010. Pod pojmem regenerace obecnÌch
dom˘ Ëi byt˘ lze rozumÏt dokonËenÌ v˝mÏn oken, celkovou sanaci a zateplenÌ obvodov˝ch stÏn a st¯ech
dom˘, dokonËenÌ v˝mÏn stoupacÌch potrubÌ studenÈ a teplÈ uûitkovÈ vody, rekonstrukci balkon˘ vËetnÏ
z·bradlÌ a rekonstrukci domovnÌch vstup˘. MÏstsk· Ë·st v souËasnÈ dobÏ spravuje p¯ibliûnÏ 1500 byt˘.
Po privatizaci asi Ëty¯ set byt˘ zbude v obecnÌ spr·vÏ 1100 bytov˝ch jednotek. Z tohoto objemu je
v r·mci tzv. I. etapy bÏûÌcÌ v letech 2007ñ2008 Ñregenerov·noì 637 byt˘ v domech v BzeneckÈ ulici
Ë. 13, 15, 17, v MikulovskÈ ulici Ë. 4, 6, 8, 9, ValtickÈ ulici Ë. 15, 17 a na P·lavskÈm n·mÏstÌ Ë. 6,7, 8,9.
Pr·ce na tÏchto objektech se dokonËujÌ. PrvnÌ etapa, tedy oprava objekt˘ s vÌce jak öesti sty t¯iceti byty
byla symbolicky zavröena slavnostnÌ kolaudacÌ v p·tek 28. listopadu. Na tento slavnostnÌ akt jsem po-
zval kromÏ dalöÌch host˘ brnÏnskÈho prim·tora Romana Onderku, jeho n·mÏstka pro oblast bytovÈho
hospod·¯stvÌ Olivera PospÌöila a n·mÏstka prim·tora Ladislava Macka. Tito p¯edstavitelÈ mÏsta majÌ
velkou z·sluhu na uskuteËnÏnÌ prvnÌ etapy regenerace. P¯i jedn·nÌch vyhovÏli mÈ û·dosti a z Fondu
bytovÈ v˝stavby zajistili pro naöi mÏstskou Ë·st p¯ÌspÏvek ve v˝öi t¯iceti öesti miliÛn˘ korun. CelkovÈ
financov·nÌ prvnÌ etapy regenerace si vyûaduje Ë·stku sto t¯icet devÏt miliÛn˘ korun. KromÏ zmiÚova-
nÈ mÏstskÈ dotace (36 miliÛn˘ korun) se na financov·nÌ podÌlÌ obec Ë·stkou t¯icet t¯i miliÛn˘ korun
a zb˝vajÌcÌch sedmdes·t miliÛn˘ je zajiötÏno ˙vÏrem. Pro doplnÏnÌ lze jeötÏ dodat, ûe v letech 2009 aû
2010 se uskuteËnÌ tzv. II. etapa. BÏhem nÌ podstoupÌ regeneraci domy v BzeneckÈ ulici Ë. 19, 21, na P·-
lavskÈm n·mÏstÌ Ë. 1, 2 (jedn· se o domy s peËovatelskou sluûbou), v ulici MutÏnick· Ë. 15, 17, 19, 21
a ve VlËnovskÈ ulici Ë. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Regenerace bude zahrnovat stejn˝ typ pracÌ jako v etapÏ prvnÌ.
CelkovÈ p¯edpokl·danÈ n·klady II. etapy si vyû·dajÌ p¯ibliûnÏ sto miliÛn˘ korun. MÏstsk· Ë·st je bude
hradit z vlastnÌch zdroj˘, ˙vÏrem a spolÈh·me rovnÏû na pomoc mÏsta Brna. Jednal jsem jiû s nejvyö-
öÌmi z·stupci mÏsta o poskytnutÌ dotace ve v˝öi p¯ibliûnÏ t¯iceti miliÛn˘ korun a nutno ¯Ìci, ûe jsou naöÌ
û·dosti naklonÏni.

Hovo¯Ìme-li o obecnÌch bytech, o jejich regeneraci, r·d vyuûiji tÈto p¯Ìleûitosti abych uklidnil uûi-
vatele obecnÌch byt˘. MnozÌ z nich mi pÌöÌ Ëi osobnÏ sdÏlujÌ obavy z moûnÈho dramatickÈho zvyöov·nÌ
n·jemnÈho. N·jemnÈ je moûnÈ podle z·kona jednostrannÏ zvyöovat na lÈta 2007, 2008, 2009 a 2010
do v˝öe pro kaûd˝ rok urËen˝ Ministerstvem pro mÌstnÌ rozvoj. V roce 2007 obec zvyöovala n·jemnÈ
v maxim·lnÌ v˝öi. V roce n·sledujÌcÌm, kdy bylo moûnÈ zv˝öit n·jemnÈ do 32 procent, zv˝öili jsme je

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Vánoční čas
Zdeněk H. Kučera

Již je tu opět ten vánoční čas
a bílé vločky k zemi se snáší

všemocná Příroda zasáhla zas,
bílý den o chvíli dříve již zháší.

Domovy provoní stromečků jehličí
a také cukroví pěkně tu zavoní,

na pánvi pod kaprem tuk tiše zasyčí
a z dáli velebně zvony již zní.

Svatvečer vrcholí, stromeček svítí
každý si hledá ten dárek svůj,

to kouzlo vánoční každý dnes cítí:
Pane náš na nebi při nás vždy stůj.

Vzácná návštěva
na Vinohradech

V uplynul˝ch dnech jsme mÏli moûnost oslavit
Den v·leËn˝ch veter·n˘. Tento v˝znamn˝ den v na-
öem kalend·¯i je celosvÏtov˝m sv·tkem vöech, kte¯Ì
se z˙Ëastnili bojov˝ch operacÌ v r˘zn˝ch Ë·stech
svÏta a to jak v naöem prost¯edÌ v dob·ch II. svÏtovÈ
v·lky, tak i v souËasnosti v mÌrov˝ch sborech OSN
Ëi NATO. DomnÌv·m se, ûe je nanejv˝ö spr·vnÈ,
kdyû s v˝znaËn˝mi osobnostmi »eskoslovenskÈ
obce legion·¯skÈ Svazu v·leËn˝ch veter·n˘ m·
moûnost se sezn·mit mlad· generace.

Na snÌmku ze setk·nÌ jsou ve spodnÌ ¯adÏ zleva
plk. Marie Lastoveck·, gen Tom·ö Sedl·Ëek, kpt. Ti-
chomir MirkoviË, v hornÌ ¯adÏ zleva ing. Jaroslav
JarolÌm, Ing. Karel »ernoch, Ing. Ji¯Ì Pustina.

A pr·vÏ oslavy devades·tÈho v˝roËÌ vzniku
naöeho novodobÈho st·tu a oslavy sv·tku v·leËn˝ch
veter·n˘ se poda¯ilo skloubit naöemu Gymn·ziu
Globe, kterÈ poskytlo v svÈ prostory a Ëas sv˝ch stu-
dent˘ a spoleËnÏ s p¯edstaviteli »eskoslovenskÈ
obce legion·¯skÈ jihomoravskÈ krajskÈ organizace
Svazu v·leËn˝ch veter·n˘ uspo¯·dalo setk·nÌ stu-
dent˘ gymn·zia s gener·lporuËÌkem Tom·öem Sed-
l·Ëkem a plukovnicÌ MariÌ Lastoveckou.

P¯ed besedou samotnou mÏli studenti moûnost
shlÈdnout dokument o Ëeskoslovensk˝ch legiÌch
a o tÏûkÈ a dlouhÈ cestÏ naöich legion·¯˘ z bojiöù
na v˝chodnÌ frontÏ 1. svÏtovÈ v·lky dom˘ p¯es
D·ln˝ v˝chod. Samotn˝ dokument, kter˝ vznikl
ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch, zcela jistÏ neje-
nom ve mnÏ vyvolal obrovskou hrdost na naöe p¯ed-
ky. ée historie boj˘ na v˝chodnÌ i z·padnÌ frontÏ
v dobÏ II. svÏtovÈ v·lky, ale i strastipln˝ ûivot, po-
nÌûenÌ a ˙trapy spojenÈ s dlouholet˝m bezd˘vod-
n˝m vÏznÏnÌm, kter˝ d˘stojnÌci naöÌ arm·dy vËetnÏ
gener·la Sedl·Ëka v pades·t˝ch letech poznali, mla-
dou generaci zajÌm·, svÏdËÌ vÌce neû hodinov· be-
seda pana gener·la i panÌ plukovnice se studenty.

(PokraËov·nÌ na stranÏ 2)

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

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v ˙ter˝ 9. prosince v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
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Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ dlouhodob˝ pron·jem pro ökolnÌ rok 2008/2009,

kter˝ se t˝k· kulturnÏ v˝chovnÈ Ëinnosti na st¯e-
discÌch D˘m dÏtÌ, Valtick· 23, jazykov· ökola P·-
lavskÈ n·m. 1 a spoleËensk˝ s·l P·lavskÈ n·m. 5
pro ökolnÌ rok 2008/2009;

ñ pron·jem tÏlocviËen v Zä MutÏnick· 23 na ökolnÌ
rok 2008/2009 4 ûadatel˘m;

ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 31 a Ë. 32;
ñ pod·nÌ n·vrhu na vyklizenÌ bytu v domÏ MutÏ-

nick· 19;
ñ dodatek Ë. 1 ke SmlouvÏ o dÌlo SportovnÌ vÌce-

˙Ëelov· hala Bzeneck·, Brno-Vinohrady;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok trv·nÌ

û·dosti;
ñ zmÏnu bod˘ ûadateli o byt u doplnÏnÈ û·dosti;
ñ pron·jem bytu 1+KK Ë. 3 v domÏ Bzeneck· 12

a stanovuje po¯adÌ n·hradnÌk˘;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ byt˘

ve 2 p¯Ìpadech;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu ve 4 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem mÌstnosti Ë. 10 v domÏ Blatnick· 4

za ˙Ëelem uskladnÏnÌ osobnÌch vÏcÌ;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ ve 3 p¯Ìpa-

dech;
ñ prominutÌ dvou spl·tek n·jemnÈho jako kompen-

zaci za n·klady spojenÈ s poloûenÌm podlahovÈ
krytiny ñ PVC v chodbÏ bytu spr·vce v 1 p¯ÌpadÏ;

ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23
na ökolnÌ rok 2008/2009 2 ûadatel˘m;

ñ text v˝zvy k pod·nÌ nabÌdky na uzav¯enÌ pojistnÈ
smlouvy na majetek m. Ë. Brno-Vinohrady.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ n·vrh ObecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky, kterou se mÏnÌ

ObecnÏ z·vazn· vyhl·öka statut·rnÌho mÏsta
Brna Ë. 17/2004 o mÌstnÌm poplatku za provoz
systÈmu shromaûÔov·nÌ, sbÏru, p¯epravy, t¯ÌdÏnÌ,
vyuûÌv·nÌ a odstraÚov·nÌ komun·lnÌch odpad˘,
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch vyhl·öek;

ñ text dopisu, kter˝m mÏstsk· Ë·st Brno-Vinohrady
û·d· RozpoËtov˝ v˝bor PoslaneckÈ snÏmovny
Parlamentu »R o za¯azenÌ û·dosti m. Ë. Brno-Vi-

nohrady o dotaci na DispoziËnÌ a stavenÌ ˙pravy
uËebnovÈho pavilonu ñ etapa III. C ve v˝öi 13 mi-
lion˘ KË do st·tnÌho rozpoËtu v r·mci projedn·-
v·nÌ st·tnÌho rozpoËtu na rok 2009 v poslaneckÈ
snÏmovnÏ;

ñ text dodatku Ë. 3 ke smlouvÏ o dÌlo Ë. 1232/08/05/
II na akci Zä MutÏnick· ñ ¯eöenÌ barierovosti bu-
dovy obsahujÌcÌ dobudov·nÌ boËnÌ p¯ÌstupovÈ
rampy vËetnÏ s tÌm spojen˝ch vÌce n·klad˘.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s negativnÌm vy¯ÌzenÌm û·dosti o v˝mÏnu za¯izo-

vacÌch p¯edmÏt˘ bytu v MikulovskÈ 6.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ û·dost o finanËnÌ pomoc p¯i po¯ÌzenÌ v˝ökovÏ sta-

vitelnÈho n·bytku do uËeben Zä MutÏnick· 23
adresovanou MMB ke kladnÈmu vy¯ÌzenÌ.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady stanovuje:
ñ firmÏ VK plast, s. r. o., n·hradnÌ termÌn plnÏnÌ dÌla

V˝mÏna oken Bo¯etick· dle Smlouvy o dÌlo
Ë. 80271/ HS ze dne 20. 5. 2008 a dodatku
Ë. 80303/HS na den 31. 10. 2008.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje:
ñ usnesenÌ Ë. 926/08/5 z 28. sch˘ze Rady mÏstskÈ

Ë·sti Brno-Vinohrady konanÈ dne 23. 9. 2008,
kter˝m RM» schv·lila rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu v do-
mÏ VlËnovsk· 4.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ pod·nÌ ûaloby na n·hradu ökody, zp˘sobenÈ po-

û·rem ze dne 28. 12. 2006 v domÏ Bo¯etick· 17,
neboù v pravomocnÏ ukonËenÈm trestnÌm ¯ÌzenÌ
nebylo zavinÏnÌ konkrÈtnÌ osoby prok·z·no;

ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy ûadateli, kter˝
bude vyzv·n k vyklizenÌ a p¯ed·nÌ bytu v domÏ
Mikulovsk· 4, pokud nebude uhrazen cel˝ dluh
do 30. 10. 2008 do 11.00 hodin.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 33, Ë. 34, Ë. 35 a Ë. 36;
ñ rozdÏlenÌ odmÏn pro jednotlivÈ komise a v˝bory;
ñ podle z·kona Ë. 107/2006 Sb. a SdÏlenÌ MMR

Ë. 214/2008 Sb. od 1. 3. 2009 zv˝öenÌ n·jemnÈ-
ho v bytech, svÏ¯en˝ch m. Ë. Brno-Vinohrady
o 6,5 % na 43,38 KË/m2 a mÏsÌc;

ñ v˝povÏÔ n·jmu bytu v domÏ Valtick· 15;
ñ pod·nÌ n·vrhu na vyklizenÌ bytu v domÏ P·lavskÈ

n·m. 2, do p¯Ìst¯eöÌ ñ mÌstnost Ë. 3 objektu Jedov-
nick· 5;

ñ zad·vacÌ dokumentaci a obchodnÌ podmÌnky ve-
¯ejnÈ zak·zky II. etapa regenerace obytnÈho sou-
boru m. Ë. Brno-Vinohrady, mand·tnÌ smlouvu
Ë. 2105/2008 a plnou moc podle p¯edloûenÈho
materi·lu;

ñ n·jemnÈ za uûÌv·nÌ bytu 3+1 v domÏ Mikulov-
sk· 8 ve stejnÈ v˝öi jakou dosahujÌ ostatnÌ byty
v bytech svÏ¯en˝ch m. Ë. Brno-Vinohrady;

ñ odstoupenÌ od smlouvy o dÌlo Ë. 80271/ HS ze dne
20. 5. 2008 vË. dodatku Ë. 80303/HS ze dne 4. 6.
2008 s firmou VK plast, s. r. o., ÿÌpsk· 1181/18a,
Brno;

ñ poskytnutÌ zb˝vajÌcÌ Ë·stky ve v˝öi 10 000 KË
sportovnÌm organizacÌm Vinohrady Fotbal Futsal
Team, SK Vinohrady, Sbor dobrovoln˝ch hasiË˘
Brno-Vinohrady a 34. PS Lesn· ñ VOK Kometky;

ñ JoötovÏ akademii, o. p. s., Vlhk· 170/14, Brno do-
Ëasnou ˙pravu n·jemnÈho za pron·jem nebyto-
v˝ch prostor v objektu Bzeneck· 23. N·jemnÈ je
stanoveno na 100 KË/m2 za obdobÌ od 1. 11. 2008
do 31. 12. 2008;

ñ firmÏ SMART Comp, s. r. o., pron·jem Ë·sti chod-
by v objektu Blatnick· 9/11, Brno-Vinohrady cel-
kovÈ rozloze 4 m2 na dobu neurËitou, n·jemnÈ je
stanoveno 200 KË/m2/rok + inflaËnÌ n·r˘st a sta-
vebnÌ ˙pravy dle p¯iloûenÈ dokumentace;

ñ jako vlastnÌk objektu Bzeneck· 23 provedenÌ sta-
vebnÌch ˙prav pro ˙Ëely Ligy za pr·va vozÌËk·¯˘,
o. s., dle û·dosti a prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy
do 3. 9. 2017;

ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23
na ökolnÌ rok 2008/2009 1 ûadateli.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s pron·jmem pozemku p. Ë. 8544 k. ˙. éidenice

a p. Ë. 8077/2 k. ˙. éidenice.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ v˝povÏÔ firmy T-mobile Czech Republic, a. s.,

z n·jemnÌ smlouvy Ë. 60314 ze dne 19. 7. 1999
ke dni 30. 11. 2008;

ñ p¯edloûen˝ harmonogram ve¯ejnÈ zak·zky II. eta-
pa regenerace obytnÈho souboru m. Ë. Brno-Vi-
nohrady;

ñ zruöenÌ ˙¯ednÌch hodin dne 31. 12. 2008.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ X. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady,

konanÈmu dne 8. 12. 2008 doporuËit Zastupitel-
stvu mÏsta Brna smÏnu pozemku p. Ë. 7646 k. ˙.
éidenice o v˝mÏ¯e 829 m2 za pozemek p. Ë. 7623/
54 k. ˙. éidenice, o v˝mÏ¯e 503 m2;

ñ X. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady
zruöit usnesenÌ Ë. 117/VIII/2008/5 z VIII. zased·-
nÌ ZM» Brno-Vinohrady, konanÈho dne 9. 6.
2008 a schv·lit pod·nÌ û·dosti m. Ë. Brno-Vino-

hrady o dotaci z Norsk˝ch fond˘ na komunikaËnÌ
vybavenÌ ökoly Zä MutÏnick·;

ñ X. zased·nÌ ZM» Brno-Vinohrady prominout
JoötovÏ akademii, o. p. s., Vlhk· 170/14, Brno
pohled·vku v celkovÈ v˝öi 408 000 KË.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady vypovÌd·:
ñ n·jemnÌ smlouvu nebytov˝ch prostor ñ prostor˘

jÌdelny vËetnÏ z·zemÌ a kuchynÏ, nach·zejÌcÌ se
ve stravovacÌm pavilonu objektu Bzeneck· 23,
uzav¯enou mezi Statut·rnÌm mÏstem Brnem,
MÏstskou Ë·stÌ Brno-Vinohrady, zastoupenou sta-
rostou m. Ë. Brno-Vinohrady PhDr. Ji¯Ì »ejkou
jako pronajÌmatelem a ATJ Group, s. r. o., ÿÌËnÌ
433/6 Hradec Kr·lovÈ jako n·jemcem uzav¯enou
26. 9. 2007.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ zbudov·nÌ p¯ÌstupovÈho schodiötÏ na pozemku

p. Ë. 7623/118 a 7623/120 k. ˙. éidenice k propo-
jenÌ ulic VÏstonick· ñ RÈvov· a doporuËuje ûada-
tel˘m obr·tit se s û·dostÌ o realizaci na Magistr·t
mÏsta Brna;

ñ spoleËnosti ATJ Group, s. r. o., se sÌdlem ÿÌËnÌ
433/6, Hradec Kr·lovÈ spl·cenÌ dluûn˝ch z·loh
na sluûby v celkovÈ v˝öi 518 729 KË po dobu
12 mÏsÌc˘ dle spl·tkovÈho kalend·¯e od XI. 2008.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasÌ:
ñ s n·vrhem na ˙pravu smÏrnÈ Ë·sti ⁄zemnÌho pl·-

nu mÏsta Brna, spoËÌvajÌcÌ v posunu vz·jemn˝ch
hranic n·vrhovÈ plochy ËistÈho bydlenÌ (BC)
a ve¯ejnÈ krajinnÈ zelenÏ (KV) aû na hranici mezi
pozemky p. Ë. 7644 a p. Ë. 7628/3, p. Ë. 7645
a 7643 vöe k. ˙. éidenice.

 Vítání dětí do života
V sobotu 8. listopadu se konaly v naöÌ ob¯adnÌ

sÌni dalöÌ dva ob¯ady vÌt·nÌ dÏtÌ do ûivota. V nich
jsme slavnostnÏ p¯ivÌtali a zapsali do pamÏtnÌ knihy
Vinohrad celkem 11 novorozen˝ch obË·nk˘.
Jsou to:

Luk·ö BardoÚ Krist˝na Karnetov·
Anna KubÌkov· äimon Kubis
Alena KulendÌkov· ä·rka PindryËov·
Jana Sedl·Ëkov· Veronika Sedl·Ëkov·
AdÈla S˝korov· KristÌna älapalov·
Simona ZeleÚ·kov·.

P¯ejeme jim do ûivota mnoho zdravÌ, ötÏstÌ, ra-
dosti a l·sky. Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti

Z¡PIS PRV“¡»KŸ na ökolnÌ rok 2009ñ2010
probÌh· na EvropskÈ z·kladnÌ ökole a mate¯skÈ
ökole Brno, »ejkovick· 10 ve dnech 15. a 16. 1.
2009 vûdy od 15 do 18 hodin. SrdeËnÏ zveme
vöechny p¯edökol·ky a jejich rodiËe.

RodiË˘m budoucÌch prvÚ·Ëk˘
Z·pis do 1. roËnÌku z·kladnÌho vzdÏl·v·nÌ na Zä
MutÏnick· 23 pro ökolnÌ rok 2009/2010 se kon·
ve dnech 15. ledna 2009 (Ëtvrtek) od 14 do 17 h,
16. ledna (p·tek) od 14 do 17 h a 17. ledna (so-
bota) od 9 do 12 h. vedenÌ ökoly

Z 29. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady 14. 10. 2008

Z 30. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 4. 11. 2008

Vzácná návštěva
na Vinohradech

(PokraËov·nÌ ze strany 1)

Studenty zajÌmaly nejenom okamûiky bojov˝ch
operacÌ ve Francii, Anglii a na v˝chodnÌ frontÏ,
o kter˝ch poutavÏ hovo¯il gener·l Sedl·Ëek. Ob-
dobn˝ z·jem byl i o ûivotnÌ zkuöenosti plukovnice
LastoveckÈ, kter· jako ost¯elovaËka proöla bojiöti
v˝chodnÌ fronty od Buzuluku aû po Dukelsk˝ pr˘-
smyk.

MyslÌm si, ûe za toto zajÌmavÈ dopoledne pat¯Ì
dÌky jak »eskoslovenskÈ obci legion·¯skÈ, tak
i Gymn·ziu Globe, kterÈ setk·nÌ se vz·cn˝mi hosty
umoûnilo. Gymn·ziu Globe je t¯eba podÏkovat
i za poskytnutÌ fotografie, kter· prov·zÌ tento Ël·-
nek. Pro mne osobnÏ znamen· spoleËn· fotografie
s tak vz·cn˝mi hosty mnoho.

Ing. Ji¯Ì Pustina
mÌstostarosta mÏstskÈ Ë·sti
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V prostor·ch EvropskÈ z·kladnÌ ökoly a mate¯-
skÈ ökoly se uskuteËnilo ve st¯edu 5. listopadu Pro-
jektovÈ dopoledne ñ i odpoledne ñ s matematikou.
Tato netradiËnÌ vzdÏl·vacÌ a z·bavn· akce, kter·
po vÏtöinu dne zamÏstnala nÏkolik desÌtek ökol·k˘
t¯etÌch aû p·t˝ch t¯Ìd, byla zamÏ¯ena na ˙myslnÈ
i bezdÏËnÈ vyuûitÌ logickÈho myölenÌ a matematic-
k˝ch i zd·nlivÏ vöednÌch znalostÌ p¯i ¯adÏ p¯iprave-
n˝ch aktivit a her, a tÌm na pozn·nÌ ¯ady dalöÌch po-
dob matematiky.

P¯ipraven· stanoviötÏ byla vyhrazena rozliË-
n˝m typ˘m matematick˝ch her, aù uû se zamÏ¯enÌm
na prostorovou p¯edstavivost, fantazii Ëi na logickÈ
myölenÌ. Tangramy, bludiötÏ a ËÌselnÈ tabulky, z·-
palkovÈ hlavolamy, slovnÌ ˙lohy mezin·rodnÌ sou-
tÏûe Matematick˝ klokan Ëi pÏnovÈ krychliËky
oslovily kaûdÈho.

Pod z·ötitou host˘, t˝mu vysokoökolsk˝ch vy-
uËujÌcÌch katedry matematiky PedagogickÈ fakulty
Univerzity PalackÈho, se ale p¯edevöÌm samy dÏti
jako nejpovolanÏjöÌ staly spolutv˘rci a organiz·tory

Dne 6. listopadu se uskuteËnila na Zä MutÏ-
nick· 23 akce é·kovskÈho parlamentu Halloween
p·rty. P¯Ìpravu a organizaci si vzali na starost ti nej-
staröÌ ñ û·ci dev·t˝ch t¯Ìd.

Z·¯ivÏ barevn˝mi balÛnky vyzdobili tÏlocviË-
nu a uû se jen Ëekalo na ˙ËastnÌky v mask·ch. Jako
prvnÌ p¯iöel rej straöidelnÏ vypadajÌcÌch ËarodÏjnic
a za nimi p¯ich·zeli dalöÌ a dalöÌ. Po poË·teËnÌ nejis-
totÏ zaËal ten spr·vn˝ halloweensk˝ tanec, proloûe-
n˝ soutÏûemi, kter˝ch se s velkou chutÌ ˙Ëastnili
i uËitelÈ.

ObrovskÈ veselÌ a nadöenÌ zp˘sobilo p¯etaho-
v·nÌ lana mezi û·ky a uËiteli. NemÈnÏ poutavÈ bylo
i p¯eskakov·nÌ lana jednotlivc˘, dvojic i skupin.
PobavenÌm pro vöechny p¯ÌtomnÈ se stalo i pojÌd·nÌ
jablka povÏöenÈho na prov·zku ve dvojicÌch. A to se
hlavnÏ da¯ilo uËitel˘m.

Na z·vÏr byl vyhl·öen tanec s balÛnky, kter˝
vypadal opravdu kouzelnÏ. PouötÏnÌ balÛnk˘ za-
konËilo naöi Halloween p·rty, kter· se n·m opravdu
poda¯ila a urËitÏ si ji p¯ÌötÌ rok zopakujeme.

Dagmar Flekov·
koordin·torka û·kovskÈho parlamentu

Foto Mgr. Helena Myna¯Ìkov·

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

o 17 procent. Pro rok 2009 m˘ûe b˝t n·jemnÈ
zv˝öeno podle Ministerstva pro mÌstnÌ rozvoj tu-
öÌm o 36 procent. Jiû v minulÈm roce jsme se na
koaliËnÌm jedn·nÌ dohodli, ûe pro rok 2009 bu-
deme n·jemnÈ zvedat pouze do v˝öe inflace.
Od b¯ezna roku 2009 bude tedy n·jemnÈ zv˝öeno
o 6,5 procenta (tak vysok· byla letoönÌ ¯Ìjnov·
inflace). R·d jeötÏ dopovÌm, ûe z jedn·nÌ obou
koaliËnÌch partner˘ v loÚskÈm roce vyöel ˙radek
hovo¯ÌcÌ o tom, ûe v roce 2010, tedy v roce, kdy
bude moûnÈ naposledy jednostrannÏ zv˝öit n·-
jemnÈ (o kolik procent teprve stanovÌ Minister-
stvo pro mÌstnÌ rozvoj) mÏstsk· Ë·st Brno-Vino-
hrady zvyöovat n·jemnÈ jiû nebude. A teËka.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ, neodpustÌm si jedno
malÈ navr·cenÌ. LetoönÌ rok byl rokem 90. v˝roËÌ
vzniku naöÌ novodobÈ, modernÌ st·tnosti. Vino-
hradskÈ periodikum ud·losti spojenÈ s 28. ¯Ìjnem
roku 1918 bohuûel v˝raznÏji nep¯ipomenulo.
Myslel jsem, ûe nÏkdo voln˝m perem p¯iblÌûÌ ono
d˘leûitÈ datum. Nestalo se tak. Ani j· jsem tak ne-
uËinil, coû mne velmi tr·pilo. ÿÌjnovÈ ud·losti
p¯ed devades·ti lety vöak p¯ipomÌn·ny byly. Na
ono tÈma jsem mÏl nÏkolik odborn˝ch p¯edn·öek
a snad jsem tak trochu splatil zmÌnÏn˝ dluh.
P¯edn·öel jsem na slavnostnÌm zased·nÌ zastupi-
telstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Bystrc, p¯edn·öku
spojenou s diskusÌ jsem p¯ednesl ve sboru »esko-
slovenskÈ cÌrkve husitskÈ a ve vinohradskÈm Se-
niorklubu. Pro vinohradskou ve¯ejnost jsem
p¯edn·öel a diskutoval ve SpoleËenskÈm s·le,
v DomovÏ senior˘ na VÏstonickÈ a jeötÏ ve dvou
ökol·ch. Vöude jsem zaznamenal znaËn˝ z·jem
o tento v˝znamn˝ a zlomov˝ moment v naöich no-
vodob˝ch dÏjin·ch. S v˝roËÌm vzniku »eskoslo-
venskÈ republiky korespondovalo rovnÏû ÑturnÈì
po¯·danÈ »eskoslovenskou obcÌ legion·¯skou
a jihomoravskou organizacÌ Svazu v·leËn˝ch ve-
ter·n˘ na vinohradsk˝ch ökol·ch. Nejprve v po-
lovinÏ ¯Ìjna zhlÈdla ökolnÌ ml·deû v aule Evrop-
skÈ z·kladnÌ ökoly v »ejkovickÈ ulici filmov˝ do-
kument americk˝ch autor˘ lÌËÌcÌ vznik a p˘so-
benÌ Ës. zahraniËnÌho vojska, tedy legiÌ a jejich
podÌl na zformov·nÌ samostatnÈho st·tu. V ˙vodu
jsem mÏl moûnost naöim û·k˘m p¯ednÈst nÏkolik
tezÌ k tÏmto ot·zk·m. T¯ic·tÈho ¯Ìjna byl doku-
ment o legiÌch promÌtnut student˘m Gymn·zia
Globe v BzeneckÈ ulici. Toho dne se rovnÏû
v Gymnasiu Globe uskuteËnila beseda student˘
s gener·lporuËÌkem Tom·öem Sedl·Ëkem a plu-
kovnicÌ MariÌ Lastoveckou. ObÏ v˝znamnÈ osob-
nosti naöeho druhÈho zahraniËnÌho odboje zn·m
a tedy mne mrzelo, ûe jsem se tentokr·t nemohl
osobnÏ z˙Ëastnit. S gener·lem Sedl·Ëkem a s je-
ho doprovodem jsem se vöak odpoledne na Vino-
hradech seöel a dlouho jsme hovo¯ili nejen o dÏ-
jÌch v·leËn˝ch. Jsem r·d, ûe pan gener·l p¯ijal
pozv·nÌ na Vinohrady, souhlasil s uspo¯·d·nÌm
p¯edn·öky a besedy s ve¯ejnostÌ. MusÌm dodat, ûe
znaËnou z·sluhu na organizov·nÌ tÏchto setk·nÌ
Ëi n·vötÏvy sÌdla OSN ve VÌdni naöimi û·ky a stu-
denty nese öÈf jihomoravsk˝ch veter·n˘, Vino-
hraÔan Ing. Karel »ernoch. »lovÏk velmi schop-
n˝ a zap·len˝ pro vÏc legiÌ i pro naöi zemi. NÏkdy
na ja¯e letoönÌho roku jsme se n·hodnÏ setkali,
dohodli spolupr·ci a pan inûen˝r a jeho spo-
lupracovnÌci slova dohody uv·dÏjÌ v skutky.
A abych nezapomnÏl. Velmi zajÌmavÏ si vznik
»eskoslovenska p¯ipomnÏli vinohradötÌ hasiËi.
V sobotu 23. ¯Ìjna uspo¯·dali k 90. v˝roËÌ vzniku
»eskoslovenska Masarykovu vatru, poËin to v˝-
znamn ,̋ neboù vznik naöeho st·tu si na shrom·û-
dÏnÌ hasiË˘ neform·lnÏ p¯ipomÌnalo (Ëi uvÏdo-
movalo) nÏkolik desÌtek dÏtÌ, Ëlen˘ sboru.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, sousedÈ.
P¯eji V·m vöem klidnÈ a radostnÈ v·noËnÌ sv·tky,
l·sku a porozumÏnÌ Vaöich blÌzk˝ch a vöem n·m
spoleËnÏ zdravÌ a velkou nadÏji.

PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

Den s matematikou na EZŠ a MŠ Brno

Halloween párty na ZŠ Mutěnická

jednotliv˝ch ËinnostÌ. JeötÏ p¯edtÌm, neû se ujaly
hodnocenÌ snahy a ˙spÏönosti sv˝ch mladöÌch spo-
luû·k˘, vysvÏtlily jim podstatu jednotliv˝ch aktivit
a snaûily se jim p¯i jejich ˙silÌ pomoci p¯i ¯eöenÌ ra-
dou Ëi n·zornou uk·zkou.

OdpolednÌ program byl vyhrazen rodiË˘m
a blÌzk˝m naöich û·k˘ 5. A. DÏti se staly jejich pr˘-
vodci a spoleËnÏ s nimi si uûily p¯em˝ölenÌ nad leh-
ËÌmi i tÏûöÌmi ˙koly a radosti z jejich ˙spÏönÈho vy-
¯eöenÌ.

Ohlasy rodiË˘ i dÏtÌ byly jednoznaËnÏ pozitiv-
nÌ. Organiz·tor˘m akce se nejen poda¯ilo rozpt˝lit
zaûitou mylnou p¯edstavu o odtaûitosti a obtÌûnosti
matematiky, ale nepochybnÏ uspÏli i ve vyvol·nÌ
z·jmu o öirokÈ spektrum volnoËasov˝ch aktivit.
V neposlednÌ ¯adÏ si ˙ËastnÌci mohli vz·jemnÏ i jen
sami pro sebe zmÏ¯it svÈ sÌly a odnÈst si z projekto-
vÈ dne ¯adu zajÌmav˝ch, mnohdy p¯ekvapiv˝ch
podnÏt˘ ñ nauËit se nÏco novÈho, a to vlastnÏ bez
n·mahy.

Text a foto Eva Nov·kov·



� 4 �

Je Ëtvrtek 30. ¯Ìjna 2008, osm hodin. Ve ökole ani ûiv·Ëka. Klid p¯ed
bou¯Ì. JeötÏ p·r nadechnutÌ, neû se zaËne Ñva¯it ten dneönÌ gul·öì. Jen
abychom stihli vöechny ty ingredience dneönÌho dne spr·vnÏ namÌchat.

8.20: uËitelÈ ladÌ poslednÌ drobnosti v organizaci dne.
8.30: p¯ich·zÌ Ing. Karel »ernoch, p¯edseda jihomoravskÈho Sdru-

ûenÌ v·leËn˝ch veter·n˘, hlavnÌ garant historickÈ Ë·sti dneönÌho dne.
Petr Vacek zaËÌn· instalovat v˝stavu zbranÌ, dokument˘, uniforem a ji-
n˝ch doklad˘ ze ûivota voj·k˘ 2. svÏtovÈ v·lky. Je Ëlenem Klubu vojen-
skÈ historie 43. pÏöÌho pluku v BrnÏ a vöe na v˝stavÏ je z jeho bohat˝ch
sbÌrkov˝ch fond˘.

8.40: zaËÌnajÌ se trousit prvnÌ û·ci.
8.50: p¯ich·zÌ Ing. Aleö Srnka z V˝zkumnÈho ˙stavu p¯ÌstrojovÈ

techniky, jehoû ˙kolem je zprost¯edkovat û·k˘m dvou nejvyööÌch roËnÌ-
k˘ informace o modernÌ p¯ÌstrojovÈ technice z oblasti fyziky.

9.00: nastala hodina H.
T¯i nejmladöÌ roËnÌky ve t¯Ìd·ch zasedajÌ k plnÏnÌ ˙kol˘ matematic-

kÈho Klokana, jehoû v˝sledky si objasnÌ hned po zhlÈdnutÌ historickÈ
v˝stavy. V druhÈ Ë·sti svÈho pracovnÌho dne se vrhnou na v˝robu d·rko-
v˝ch p¯edmÏt˘ pro chystan˝ 1. ples gymn·zia. MÌËovÈ hry a soutÏûe pak
zavröÌ v tÏlocviËnÏ jejich den bez v˝uky.

V tutÈû dobu se rozbÌh· turnaj mÏstskÈho kola v piökvork·ch mezi
û·ky dvou gymn·ziÌ. VÌtÏzovÈ odch·zejÌ aû v 11 hodin a postupujÌ
do dalöÌho kola.

90. v˝roËÌ vzniku »SR si û·ci 1. roËnÌku vyööÌho gymn·zia p¯ipo-
mnÏli prost¯ednictvÌm americkÈho dokumentu o vzniku Ëeskosloven-
sk˝ch legiÌ v Rusku Accidental Army a v˝stavky k 2. svÏtovÈ v·lce.
Od 11 hodin jiû navazujÌ prost¯ednictvÌm her p¯·telstvÌ s vrstevnÌky
z Ukrajiny, Polska, ävÈdska, Finska aj. zemÌ, kterÈ za nimi p¯ivedla Ale-
xandra Pappova, projektov· vedoucÌ z Active Europe v ’rebro ve ävÈd-
sku. Tato organizace se zamÏ¯uje na boj proti alkoholu, kou¯enÌ, drog·m,
a podporuje toleranci a kladnÈ mezilidskÈ vztahy. PodobnÈ setk·nÌ se
uskuteËnilo jiû podruhÈ a komunikace probÌh· pouze v angliËtinÏ.

é·ci v 2. roËnÌku vyööÌho gymn·zia v tomto okamûiku bloudÌ v Tita-
nic-Hall a ûasnou nad replikami Tutanchamonovy hrobky.

Kvart·ni majÌ p¯ed sebou velmi d˘leûit˝ ˙kol. Po shlÈdnutÌ doku-
mentu o Ëeskoslovensk˝ch legiÌch a v˝stavky k 2. svÏtovÈ v·lce je jejich
hlavnÌm ˙kolem natoËit materi·l pro dokument o gener·lporuËÌkovi
T. Sedl·Ëkovi, kter˝ p¯ipravujÌ do projektu BojovnÌci proti totalitÏ po-
hledem dÏtÌ.

9.55: v˘z MNO p¯iv·ûÌ gener·lporuËÌka Tom·öe Sedl·Ëka spolu
s kapit·nem Tichomirem MirkoviËem, jen o p·r let mladöÌm ̇ ËastnÌkem
boj˘ na front·ch 2. svÏtovÈ v·lky. Ve sborovnÏ jiû na nÏ Ëek· p¯Ìjemn·
panÌ, ze kterÈ se vyklube zdravotnice a odst¯elovaËka na v˝chodnÌ frontÏ
podplukovnice Marie Lastoveck·. Pr˘vodce jÌ dÏl· Ing. Jaroslav Jaro-
lÌm, p¯edseda Jednoty »eskoslovenskÈ obce legion·¯skÈ v BrnÏ. Jejich
spoleËn· beseda je netrpÏlivÏ oËek·v·na nejen û·ky, ale i uËiteli. P¯Ìtom-
nosti tÏchto host˘ neodolal ani inûen˝r Pustina, mÌstostarosta Vinohrad.
Vöichni si uvÏdomujÌ jedineËnost okamûiku, kter˝ p¯Ìtomnost tÏchto

host˘ nabÌzÌ. TeÔ a tady se vöichni mohou dotknout slavnÈ ËeskÈ histo-
rie. V posluch·rnÏ je nabito ñ n·vötÏvnÌky i dotazy. HostÈ jsou velmi
sdÌlnÌ a ochotnÌ odpovÌdat na ot·zky jeötÏ dlouho po 12. hodinÏ.

13.30: konËÌ ofici·lnÌ program. é·ci odch·zejÌ dom˘.
Gener·la Sedl·Ëka si pro sebe zaberou pouze kvart·ni, aby mohli

doplnit informace pro sv˘j dokument a dotoËit poslednÌ z·bÏry. Tento
vit·lnÌ p·n, kter˝ je odk·z·n na koleËkovÈ k¯eslo a nevidÌ, vypr·vÌ
o sv˝ch v·leËn˝ch i vÏzeÚsk˝ch zkuöenostech s nadhledem a s humo-
rem. Jen s tÏûk˝m srdcem ho mladÌ dokumentaristÈ pouötÏjÌ na cestu
do Prahy.

14.30: Petr Vacek demontuje v˝stavu a odn·öÌ jednotlivÈ expon·ty
do auta.

Je Ëtvrtek 30. ¯Ìjna 2008, patn·ct hodin. Gul·ö je uva¯en a snÏden.
Ve ökole je opÏt klid.

P. S. NÏjak se n·m ztratili v tom gul·öi uËitelÈ. Asi proto, ûe o kucha-
¯Ìch se vÏtöinou moc nemluvÌ, ale bez jejich pr·ce bychom se nenajedli.

Mgr. Jana Jirsov·, Gymn·zium Globe

K ¯eöenÌ st·le houstnoucÌ vnitromÏstskÈ dopra-
vy v BrnÏ chybÌ jihomoravskÈ metropoli vybudovat
ucelen˝ Velk˝ mÏstsk˝ dopravnÌ okruh (VMO).
V jeho v˝chodnÌ Ë·sti chystajÌ pl·novaËi p¯eloûku
VMO z frekventovanÈ Gajdoöovy ulice BrnÏ-éide-
nicÌch do novÈ trasy. A to od v˝jezdu ze silniËnÌho
tunelu v HusovicÌch estak·dou (d·lnicÌ na slou-
pech) p¯es Tomkovo n·mÏstÌ, ¯eku Svitavu a malo-
mÏ¯ickÈ se¯azovacÌ n·draûÌ »D k obchodnÌmu
domu Lerk v RokytovÏ ulici. Odtud m· pokraËovat
vÌce neû kilometrov˝m tunelem pod okrajem sidliö-
tÏ Vinohrady (p¯ibliûnÏ pod ulicÌ VÏstonickou)
ke stanici MHD LÌöeÚsk· u are·lu Zetor. Zde zamÌ¯Ì
uû funkËnÌ Ëty¯proudou komunikacÌ ke spalovnÏ
komun·lnÌch odpad˘ SAKO, podjede ulici BÏlo-
horskou a napojÌ se mimo˙rovÚovou k¯iûovatkou
na v˝chodnÌ d·lniËnÌ p¯ivadÏË v ulici Ostravsk·.
Odtud zamÌ¯Ì k »ernovickÈ ulici a jÌ uû k jihu Brna.

NÏkterÈ podrobnosti vzniku novÈho v˝chodnÌ
Ë·sti mÏstskÈho dopravnÌho okruhu n·m p¯iblÌûil

Východ Brna čeká přestavba dopravního okruhu
technick˝ ¯editel spoleËnosti BrnÏnskÈ komunikace
Josef LuÚ·Ëek:

ÑF·ze p¯Ìpravy 1. stavby Tomkovo n·mÏstÌ ñ
Rokytova ulice je ËasovÏ posunuta. K p¯echodu p¯es
Tomkovo n·mÏstÌ je uû platnÈ ˙zemnÌ rozhodnutÌ
a zpracov·na dokumentace stavebnÌho povolenÌ
i v˝bÏr zhotovitele dÌla. ⁄zemnÌ ¯ÌzenÌ k dalöÌ Ë·sti
novÈho VMO k obchodnÌmu domu Lerk v RokytovÏ
ulici je pozastaveno, protoûe se k nÏmu odvolal sta-
rosta Brna-éidenic. Chce, aby na RokytovÏ byla
vöesmÏrn· k¯iûovatka. Ta m· b˝t dobudov·na aû
s tunelem pod sÌdliötÏm Vinohrady. Proto nynÌ se
schvaluje investiËnÌ z·mÏr pro stavbu tunelu Vino-
hrady, coû bude sign·l k tomu, aby starosta éidenic
st·hl svÈ odvol·nÌ a mohlo zaËÌt ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ,ì
¯ekl LuÚ·Ëek.

D·le informoval, ûe Vinohradsk˝ tunel je v p¯Ì-
pravÏ investiËnÌho z·mÏru. P¯ÌötÌ rok se bude praco-
vat na ˙zemnÌm rozhodnutÌ jako souË·st posouzenÌ
vlivu stavby na ûivotnÌ prost¯edÌ (EIA). NavazujÌcÌ

Ëty¯pruhov· komunikace ke spalovnÏ bude uprave-
na tak, aby obsluhovala are·ly Zetoru i SAKO, pod-
jede BÏlohorskou ulici a sloûitou k¯iûovatkou se p¯i-
pojÌ na v˝chodnÌ d·lniËnÌ p¯ivadÏË v ulici Ostravsk·.

ÑJakmile bude zprovoznÏn ˙sek VMO od Huso-
vickÈho tunelu po Ostravskou, lze oËek·vat velkÈ
zklidnÏnÌ dopravy v nynÌ frekventovanÈ GajdoöovÏ
ulici v éidenicÌch. Z˘stane tam jen siln· vnitromÏst-
sk· doprava, zatÌmco tranzit se logicky p¯esune
na novÈ komunikace,ì potrhl ¯editel LuÚ·Ëek.

Zeptali jsme se ho: Kdy to bude? OdpovÏdÏl, ûe
stavbu ˙seku Tomkovo n·m. ñ Rokytova, kter· m·
trvat dva roky, je re·lnÈ zah·jit v roce 2011 Ëi 2012.
TÌm by tento ˙sek nav·zal na Ëasov˝ pl·n otev¯enÌ
a zprovoznÏnÌ tunel˘ DobrovskÈho v severnÌ Ë·sti
VMO. V letech 2012 Ëi 2013 bude p¯ipravena na-
vrûen· stavba tunelu Vinohrady. Na zast·vku MHD
LÌöeÚsk· u are·lu Zetoru se dostane VMO podle in-
formace technickÈho ¯editelel LuÚ·Ëka v letech
2018 nebo 2019. (vû)

Jeden den na Gymnáziu Globe

V˝stava vojenskÈ v˝stroje sbÏratele Petra Vacka
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Ve Ëtvrtek 23. ¯Ìjna vystoupila skupinka dÏvËat
1. t¯Ìdy ökolnÌ druûiny Zä MutÏnick· ve sv·teËnÏ
vyzdoben˝ch prostor·ch vinohradskÈho Senior klu-
bu s mal˝m kulturnÌm programem. 8 holËiËek v r˘-
ûovÈm p¯edneslo b·sniËky a zazpÌvalo pÌsniËky oûi-
venÈ rytmick˝mi prvky pro naöe staröÌ spoluobËany,
kte¯Ì v ¯Ìjnu oslavili sv· v˝znamn· ûivotnÌ jubilea.
I kdyû ¯Ìkanky byly nezn·mÈ, nÏkte¯Ì ze z˙ËastnÏ-
n˝ch si p¯i jednoduch˝ch lidov˝ch pÌsniËk·ch
s ˙smÏvem prozpÏvovali spoleËnÏ s dÏvËaty.

Úspěch mladé fotografky
é·ci ze z·kladnÌ ökoly MutÏnick· 23 se z˙Ëast-

nili fotografickÈ soutÏûe v r·mci Noci vÏdc˘, kterou
vyhl·sila Fakulta chemick· VUT v BrnÏ. é·kynÏ
Veronika Jeûov· ze sedmÈho roËnÌku nejd¯Ìve zvÌtÏ-
zila ve svÈ vÏkovÈ kategorii v krajskÈm kole a poz-
dÏji i v celorepublikovÈm kole. Organiz·to¯i sou-

tÏûe poslali vÌtÏznou fotografii do celoevropskÈho
kola soutÏûe do Bruselu.

VedenÌ ökoly a uËitelÈ gratulujÌ vÌtÏzce k v˝h¯e
a drûÌ palce do mezin·rodnÌho kola. P¯ejÌ Veronice,
aby jÌ vydrûelo nadöenÌ pro vÏdu i pro fotogra-
fov·nÌ.

Mgr. Helena Myna¯Ìkov·,
Zä MutÏnick· 23

PoslednÌ den podzimnÌch pr·zdnin uspo¯·dal
DomeËek v˝let za zajÌmavostmi jiûnÌ Moravy. Nej-
prve jsme navötÌvili ruËnÌ papÌrnu v éeleöicÌch, kte-
r· vyr·bÌ papÌr zp˘sobem uûÌvan˝m jiû dva tisÌce
let. Majitel rodinnÈ firmy n·m podal zajÌmav˝ v˝-
klad o historii v˝roby papÌru a v˝robnÌch postupech
s n·slednou uk·zkou p¯emÏny surovin v list papÌru.

P¯estoûe svat˝ Martin slavÌ sv˘j sv·tek 11. lis-
topadu, za dÏtmi z Vinohrad p¯ijel uû ve Ëtvrtek
6. listopadu. Na Louce se totiû ztratila vÌla Ma-
ceöka.

Dole pod kopcem, kde konËÌ les, m· svou ¯Ìöi
zl˝ rytÌ¯ KazisvÏt. ZlobÌ ho vöechno kr·snÈ a roz-
hodl se vzÌt Louce jejÌ ochr·nkyni. Jednoho dne

Vystoupení v Senior klubu

Podzimní výlet za krokodýly

S lampionky za vílou Maceškou

Nebylo to prvnÌ vystoupenÌ dÏtÌ ökolnÌ druûiny
v Senior klubu. V loÚskÈm ökolnÌm roce jsme se
snaûili p¯ispÏt k hezkÈ pohodÏ podobn˝ch setk·nÌ
jubilant˘ takÈ nÏkolika taneËnÌmi uk·zkami z r˘z-
n˝ch pohybovÏ zamÏ¯en˝ch z·jmov˝ch krouûk˘.

VÏ¯Ìme, ûe i naöe dalöÌ vystoupenÌ zde pomo-
hou vykouzlit t¯eba uû v·noËnÌ atmosfÈru.

NadÏûda Niziolov·,
vychovatelka äD

Foto Hana Blaûkov·

NapÌnav· byla moûnost si v˝robu papÌru vyzkouöet
a i kdyû zejmÈna menöÌ dÏti z·pasily s tÏûk˝m sÌ-
tem, vlastnoruËnÏ vyroben˝ papÌr se vöem povedl.
DalöÌ Ë·stÌ z·jezdu byla exkurze na krokod˝lÌ farmu
ve VelkÈm KarlovÏ. Krokod˝li se ze zaË·tku sice
tv·¯ili jako gumovÌ, ale poslÈze se n·m zaËali s ra-
dostÌ p¯edv·dÏt a cenit na n·s v˝stavnÌ chrup. Do-

zvÏdÏli jsme se takÈ mnoho zajÌmavÈho o ûivotÏ
krokod˝l˘ ve volnÈ p¯ÌrodÏ a dokonce jsme si mohli
jednoho krokod˝lÌho v˝rostka za asistence pracov-
nÌka farmy pohladit. O z·jmu dÏtÌ svÏdËily takÈ Ëet-
nÈ dotazy a spousta suven˝r˘, kterÈ si dÏti odv·ûely
dom˘ spolu s pÏkn˝mi z·ûitky z poda¯enÈho v˝letu.

A.V˝strkov·

vl·kal Maceöku do lesa a zaËaroval ji: ÑZde z˘staneö a vÌcekr·t se na Louku nevr·tÌö!ì Jak ¯ekl, tak se i stalo.
Neöùastn· Maceöka je uvÏznÏna v lese a sÌla KazisvÏta ji drûÌ na jednom mÌstÏ.

V CV» Louka se seölo vÌce neû 50 dÏtÌ, aby vÌlu zachr·nily. JeötÏ neû vyrazily do tmavÈho lesa, vyrobily
si spoleËnÏ s rodiËi kr·snÈ lampiony, aby si jejich svÏt˝lky mohli ve tmÏ svÌtit. Na cestÏ k uvÏznÏnÈ Maceöce
dÏti skl·daly kouzelnÈ zaklÌnadlo, kterÈ jim pomohlo vÌlu osvobodit. P¯ed KazisvÏtovou ¯ÌöÌ Ëekal na dÏti
svat˝ Martin, kterÈmu se poda¯ilo p¯ed zraky dÏtÌ i rodiË˘ zlÈho rytÌ¯e porazit. DÏti spoleËn˝mi silami vÌlu
Maceöku odËarovaly a za odmÏnu dostaly martinskÈ pernÌËky.

P¯ÌjemnÈ odpoledne s v˝tvarnou dÌlnou a tajemnou
proch·zkou i podÌvanou na öermÌ¯sk˝ souboj si uûily nejen
dÏti, ale i dospÏlÌ. Vöichni se urËitÏ tÏöÌ, jakÈ dobrodruûstvÌ
zaûijÌ Martin s Maceökou, aû se p¯ÌötÌ rok zase potkajÌ.

Bc. Jana Hortov·



� 6 �

Vánoční trhy
✷ TRADIČNÍ VÁNOCE NA BRNĚNSKÉM VÝSTAVIŠTI
✷ ŘEMESLNICKÝ JARMARK
✷ NÁVŠTĚVNICKÉ SOUTĚŽE O HODNOTNÉ CENY

Doprovodný program v pavilonu F

Vánoce v lidových tradicích moravských regionů:
✷ Májíček ✷ Klebetníček a Trnka z Vyškova ✷ Púčik ✷ Piště lákův soubor písní 
a tanců z Brna ✷ Javor níček ✷ Dívčí saxo  fonový orchestr z Luhačovic ✷ Gajdoši Brno

Výběr z dalšího programu:
✷ skupina All X ✷ Froso Tarasidu ✷ Koledování s Ilonou Stryovou ✷ Pout níci ✷ heligon Pavla 
Kršky ✷ Bob Fridl ✷ EVA a VAŠEK ✷ vítěz soutěže X Factor JIŘÍ ZONYGA ✷ Jazz band a Monika Bagárová

To nejlepší pro děti:
✷ Michal Nesvadba a Kouzelná školka ✷ Dáda Patrasová ✷ Děts ká mód  ní přehlídka ✷ Katonas ”Magic show” 
✷ Malá parní železnice pro děti i dospělé ✷ RC klub Brno – předvádění modelů dopravní a vojenské techniky ✷ Dětský
koutek ✷ Betlém se živými zvířaty ✷ O víkendu jízda v kočáru taženém poníky ✷ Kolotoče a další atrakce pro děti

www.bvv.cz/vanocnitrhy

Brno – Výstaviště, pavilony F, G1 a G2
12. – 21. 12. 2008
Otevřeno denně 9:00 – 18:00 hod. 



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

Váš autorizovaný prodejce
vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, 
Roomster a Octavia: 4,1–7,7 l/100 km, 109–180 g/km

Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce, 
navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás.

SIMPLY CLEVER

ŠkodaFabia
od 209 900 Kč

ŠkodaRoomster
od 269 900 Kč

Nová ŠkodaOctavia
od 319 900 Kč

ŠkodaFabia

Za neuvěřitelnou cenu te´d můžete mít vůz Fabia
s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. A navíc jsou
tu akční balíčky „Plus“ jen za 10 000 Kč: např. 
pro verzi Classic klimatizace a centrální zamykání.

ŠkodaRoomster

Nevšední design teď provázejí i svěží ceny. Každý
Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní svícení,
VarioFlex (variabilní systém zadních sedadel), 
funkční paket aj. Nechybí ani balíčky „Plus“, např.
pro základní verzi klimatizace, el. ovládání oken
a centrální zamykání jen za 10 000 Kč.

Nová ŠkodaOctavia

Nejen nejvýhodnější ceny, ale i bohatou základní
výbavu - to přináší nová Octavia.
Např. verze Classic obsahuje el. ovládání oken
vpředu, vyhřívání a el. ovládání zrcátek, denní
svícení, ESP a hlavové airbagy. A v balíčku „Plus“
je za pouhých 10 000 Kč klimatizace.

Expres půjčka

Žádejte on-line na www.gemoney.cz
nebo volejte 844 844 844

Rychle a jednoduše

Nabídka je platná pro úvěr se splatností 84 měsíců. Zaplacení 
jedné splátky lze uplatnit po řádném splacení prvních tří splátek. 
RPSN 12,37 %. Akce platí do 31. 12. 2008.

1 733,-1 733,-

A6 sirka cb.indd 3 17.9.2008 11:43:08
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Nové nebankovní půjčky od 30 000 do 500 000 Kč.
Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající)

Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček!

Dagmar Zhánělová, Tel. 737 301 970

na novÈ povrchovÏ poökozenÈ

ODKUP POHLEDÁVEK 739 200 200

NOVĚ OTEVŘENO
BINGO ROZMARÝN, a.s.

Pálavské náměstí 5, Brno-Vinohrady

• Bar, VHA, VLT a ruleta

• Kulečníkový sál – 2× snooker,
6× pool a 1× karambol (nekuřácký)

• Otevřeno denně 10.00–05.00 hod.

• Herna Bingo –
pondělí–sobota 18.00–03.00 hod.
– vzrušující sálová hra,
výhry vypláceny ihned
a to každých 5 minut

• Čepujeme Svijany.
Celoročně klimatizováno,
bezbariérový přístup,
příjemné prostředí.

• Najdete nás v 1. poschodí

���������	�
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Strakatého 11, Brno-Židenice

Provozní doba: pouze na telefonickou objednávku!
Tel.: 732 981 584 • www.humpolikova.eu

Ošetření provádí zdravotní sestra – kosmetička

➠ Permanentní make-up (obočí, linky, rty)
➠ Trvalá na řasy
➠ Piercing + nastřelování náušnic i dětem
➠ Orientální depilace (obličej, tělo + brazilská depilace)
➠ AHA PEELING: sjednocuje pigment, omezuje tvorbu

mazu, působí proti akné, omezuje drobné vrásky,
zjemňuje jizvy po akné

Integrovan· st¯ednÌ ökola ñ Centrum odbornÈ p¯Ìpravy
Brno, Olomouck· 61, 627 00 BRNO

Telefon: 548 515 123 e-mail: nabor@iss-copbrno.cz
Fax: 548 216 381 http:// www.iss-copbrno.cz

� St·tnÌ ökola ñ jedna z nejvÏtöÌch a nejmodernÏjöÌch st¯ednÌch ökol v »R
� Priority vzdÏl·v·nÌ ñ v˝poËetnÌ technika, v˝uka jazyk˘,

modernÌ technickÈ vybavenÌ
� Obory vzdÏl·v·nÌ:
V˝poËetnÌ technika
INFORMA»NÕ TECHNOLOGIE ñ 4let˝ maturitnÌ obor
Elektrotechnika
MECHANIK ELEKTROTECHNIK ñ 4let˝ maturitnÌ obor
ELEKTROTECHNIK PRO STROJE A ZAÿÕZENÕ ñ 3let˝ obor s v˝uËnÌm listem
StrojÌrenstvÌ
STROJÕRENSTVÕ ñ 4let˝ maturitnÌ obor
MECHANIK SEÿIZOVA» ñ programov·nÌ CNC stroj˘ ñ 4let˝ maturitnÌ obor
OBR¡BÃ» KOVŸ ñ obsluha NC a CNC stroj˘ ñ 3let˝ obor s v˝uËnÌm listem
Ekonomika
EKONOMIKA A PODNIK¡NÕ ñ management strojÌrenstvÌ
ñ 4let˝ maturitnÌ obor
EKONOMIKA A PODNIK¡NÕ ñ strojÌrensk· technick· administrativa
ñ 4let˝ maturitnÌ obor
N·stavbovÈ studium
PROVOZNÕ TECHNIKA ñ 2letÈ dennÌ, zakonËeno maturitou
PROVOZNÕ TECHNIKA ñ 3letÈ d·lkovÈ, zakonËeno maturitou
ELEKTROTECHNIKA ñ 3letÈ d·lkovÈ, zakonËeno maturitou
BEZ ZKOUäEK do vöech obor˘. p¯ijÌmacÌ ̄ ÌzenÌ na z·kladÏ prospÏchu z 8. a 9. t¯Ìdy.
VyuËujeme obory û·danÈ na trhu pr·ce, moûnost pokraËovat v dalöÌm studiu
na Vä, VOä.

DNY OTEVÿEN›CH DVEÿÕ
soboty: 6. 12. 2008 a 13. 12. 2008; 10. 1. 2009 a 24. 1. 2009

v dobÏ od 8.00 do 12.00 hod.
Pro mimobrnÏnskÈ uchazeËe na z·kladÏ telefonickÈ domluvy i mimo uvedenÈ termÌny.

Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady
Tel. 602 856 710. Objednávka min. 2 dny předem, Dárkové poukázky pro vás.

Nově otevřeno SKI SERVIS, Vlkova 1a, Líšeň
Broušení hran lyží a snowboardů, opravy skluznic,
montáž a seřízení vázání s potvrzením.

                                   Prodej lyží
Otevřeno: Po–Pá 13.00–18.00 hod.

Tel.: 541 220 818, www.tandembike.cz

Pedik˙ra pro v·s ñ 603 935 042, Ludmila TrtÌlkov·
na BzeneckÈ 19, Vinohrady. NevÌte jak˝ d·rek pro Vaöe blÌzkÈ?

PotÏöte je D¡RKOVOU POUK¡ZKOU v libovolnÈ cenÏ.
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V pond�lí 12. 1. 2009

Evropská základní �kola a mate�ská �kola Brno
�ejkovická 10, 628 00 Brno

Srde�n� vás zveme a t��íme se na náv�t�vu 

vedení ez� a M� brno

zajímá vás, 

co se d�je ve �kole,

jak se �áci u�í a co d�lají 

o p�estávkách ?

Senior klub v prosinci
PosezenÌ v klubovnÏ jÛgy kaûd˝ den za öpatnÈho poËasÌ, Z. Langrov·, B. Ba-
Ëov·. Kr·tkÈ vych·zky od 14 hodin ñ sraz p¯ed Bzeneckou 19/21.
⁄TER› 2. 12.
ProdejnÌ v˝stavka Ëepic a klobouk˘ ñ s poradenstvÌm a prodejem,
modistka M. Gerölov·
»TVRTEK 4. 12.
Mikul·ösk· z·bava s tombolou ñ E. »tvrteËkov· s t˝mem spolupracovnÌk˘
a Z. äirok· s p¯·teli
⁄TER› 9. 12.
Tich· noc, svat· noc ñ s poslechem, M. Krejsa
STÿEDA 10. 12.
N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ »eskoslovenskÈ cÌrkve husitskÈ ñ
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
»TVRTEK 11. 12.
Sourozenci Ulrychovi ñ s poslechem, doc. Mgr. V. Richter, prodÏkan PdF MU
⁄TER› 16. 12.
P¯edv·noËnÌ posezenÌ ñ s promÌt·nÌm, E. Vackov·
»TVRTEK 18. 12.
Blahop¯·nÌ jubilant˘m narozen˝m v mÏsÌci prosinci ñ
E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘
P¡TEK 19. 12.
PoslednÌ posezenÌ u v·noËnÌho stromeËku s mls·nÌm donesenÈho cukrovÌ
a zpÏvem koled ñ E. »tvrteËkov· a t˝m spolupracovnÌk˘

HezkÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘ a pevnÈ zdravÌ v novÈm roce 2009
p¯eje v·ö senior klub.

ZaË·tky vûdy od 15 h. Klub otev¯en od 14.30 h. N·boûenskÈ rozjÌm·nÌ vûdy
od 14 hodin.

PROSINEC V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ

LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje dÏtem v·noËnÌ p¯ed-
stavenÌ Nesem v·m noviny. PovÌd·nÌ o narozenÌ JeûÌöka se spoustou koled,
lidov˝ch zvyk˘, pranostik a h·danek uvidÌte ve st¯edu 3. prosince v 10.00 hodin
v DomeËku, Valtick· 23. Vstupenky za 35 KË m˘ûete koupit p¯edem tamtÈû nebo
rezervovat na telefonu 544 216 684.

V˝stava V·noce v DomeËku
SrdeËnÏ v·s zveme k prohlÌdce v·noËnÌ v˝stavy v naöÌ malÈ galerii DomeË-

ku, Valtick· 23. UvidÌte dÏtskÈ v˝tvarnÈ a keramickÈ pr·ce na v·noËnÌ tÈma
a vystaven bude takÈ keramick˝ betlÈm, kter˝ se kaûd˝m rokem rozr˘st· a za
dvan·ct let svÈ existence ËÌt· p¯es 400 figurek. Do 19. 12. otev¯eno pondÏlÌ
aû p·tek od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin.

V·noËnÌ dÌlny
Kaûd˝ p·tek od 14 do 15 hodin je v DomeËku otev¯ena v·noËnÌ dÌlna, kde si

mohou dÏti od 5 let vyrobit d·rky pro svÈ blÌzkÈ a v·noËnÌ dekorace. Cena za ho-
dinu je 45 KË. Vzhledem k omezenÈ kapacitÏ doporuËujeme p¯ihl·sit p¯edem,
telefon 544 216 684.

V·noËnÌ den otev¯en˝ch dve¯Ì
V sobotu 13. prosince od 9 do 12 hodin se DomeËek promÏnÌ v ˙zemÌ ma-

l˝ch sk¯Ìtk˘, kte¯Ì vyr·bÏjÌ d·reËky pro svoje nejmilejöÌ. Zveme vöechny dÏti
(ty nejmenöÌ s maminkami) k v·noËnÌmu v˝tvarnÈmu tvo¯enÌ, v˝robÏ drobn˝ch
dekoracÌ a p¯·nÌËek. DÏtem se budou celÈ dopoledne vÏnovat zkuöenÌ lekto¯i Do-
meËku. S sebou pot¯ebujete hlavnÏ chuù tvo¯it, n˘ûky a p¯ez˘vky. VstupnÈ 60 KË.

P¯edv·noËnÌ stopovan·
DomeËek po¯·d· v˝let pro rodiËe s dÏtmi, kterÈ se r·dy probÏhnou zimnÌ

p¯Ìrodou a nebojÌ se ujÌt p·r kilometr˘. ZnaËen· cesta s ˙koly n·s zavede
na äum-beru, b˝valou vyhlÌdku, kter· je nynÌ zarostl·, ale poskytuje domov de-
sÌtk·m pt·Ëk˘, kte¯Ì jsou zvyklÌ se sem slÈt·vat ke krmÌtku. Cestou se zabavÌme
plnÏnÌm ˙kol˘ a na jejÌm konci p¯ichyst·me pt·Ëk˘m v·noËnÌ nadÌlku. Budeme-
li pÏknÏ zticha, takÈ jich p·r uvidÌme. NedÏle 14. prosince, sraz v 10 hodin u res-
taurace Velk· Klajdovka. Celkem ujdeme 6ñ7 km, s sebou dobrÈ boty a vhodnÈ
obleËenÌ, svaËinu a dobroty pro pt·Ëky ñ do krmÌtka nebo na zavÏöenÌ. P¯edpo-
kl·dan˝ n·vrat k restauraci kolem 13. hodiny. Dejte n·m p¯edem vÏdÏt, zda se
z˙ËastnÌte. DomeËek, Valtick· 23, telefon 544 216 684.

JarnÌ pr·zdniny na Jalovci
DomeËek po¯·d· pro dÏti a ml·deû od 7 let t˝dennÌ pobyt na VysoËinÏ

od 21. do 28. 2. 2009. Lyûov·nÌ, bobov·nÌ i bÏûkov·nÌ si uûijeme, pokud n·m
budou p¯·t snÏhovÈ podmÌnky. V p¯ÌpadÏ nedostatku snÏhu budou p¯ipraveny
hry, soutÏûe, vych·zky a v˝lety. P¯Ìmo u chaty je kvalitnÌ sjezdovka se dvÏma
vleky a umÏl˝m zasnÏûov·nÌm, v okolÌ je terÈn vhodn˝ pro bÏûka¯e. Ubytov·nÌ
je v chat·ch ve 3ñ5 l˘ûkov˝ch pokojÌch , strava 4◊ dennÏ, bohat· snÌdanÏ formou
bufetu, celodennÌ pitn˝ reûim. Cena 2400 KË zahrnuje pobyt a stravu, pÈËi ve-
doucÌch a odmÏny pro dÏti. Nezahrnuje dopravu a vleky. Zp˘sob dopravy bude
¯eöen podle poËtu p¯ihl·öen˝ch. Z·vaznÈ p¯ihl·öky se z·lohou 1000 KË v kance-
l·¯i DomeËku, Valtick· 23, telefon 544 216 684.

� KoupÌm gar·û v novÈm komplexu ul. éaroöick·. ProsÌm volejte 602 824 875.
� DB 3+1 Velkopavlovick·, luxusnÌ, voln .̋ Tel. 720 349 787.
� Pronajmu gar·û v novÈm gar·ûovÈm komplexu, ul. éaroöick·. Tel. 774 130 618.
� Kdo ztratil sbÌrku autÌËek, volejte na tel. 736 533 025.

Pedikúra, modeláž nehtů, Bořetická 16, kadeřnictví AMBRA
Nyní dárek – zábal nebo lakování. Tel. 739 273 899

� �

Vážení Vinohraďané,

Děkujeme za Vaši přízeň projevenou při volbách
do krajského zastupitelstva.

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků,
hodně síly, naděje, zdaru a pevné zdraví

v roce 2009 přejí Vaši zastupitelé
Mgr. Jitka Ivičičová a JUDr. Česlav Gojný

spolu se všemi členy
naší místní vinohradské organizace

VÁNOČNÍ DÁREK
Dárková poukázka na masáže, pedikúru.

Blatnická 4. Tel. 731 318 496

Ludmila Slaběňáková
HYPOTÉČNÍ A POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ
tel.: 602 543 199 (O2), 737 440 259 (T-Mobile)
539 010 990 (Netbox)
e-mail: slabe@seznam.cz www. lsbmbrno.cz

úvěry • hypotéky • úvěry ze stavebního spoření
vypořádání • exekuce – OV, družstevní byt – podmínkou záruky

POJIŠTĚNÍ • FONDY • PENZIJNÍ FONDY • STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Městská část Brno-Vinohrady,
Kulturní, vzdělávací a informační centrum

a Evropská základní škola Čejkovická
Vás zvou na tradiční
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pořádaný v patronaci starosty PhDr. Jiřího Čejky

pátek 12. prosince 2008
v 17.00 hodin

v aule EZŠ Čejkovická
V programu vystoupí

Žáci EZŠ Čejkovická
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

V předsálí je připraven od 16.00 hodin Vánoční jarmark
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Sluníčko dětem i dospělým
Ve vöech vöednÌch dnech dopoledne, mimo

st¯edu bÏûÌ t¯ÌhodinovÈ programy pro dÏti v ËeskÈm
jazyce. Lekce v ËeskÈm jazyce od ¯Ìjna do prosince
jsou obsazeny. P¯ihl·öky na cyklus od ledna do
b¯ezna p¯ijÌm·me jiû nynÌ. P˘vodnÏ zam˝ölen· st¯e-
da s voln˝m vstupem je od 22. ¯Ìjna nahrazena pro-
gramem Sunflowers. Tento kurz je urËen pro rodiËe
s dÏtmi od 1a p˘l roku do 4 let. Jedn· se o dopolednÌ
dvouap˘lhodinovou lekci pro dÏti a jejich rodiËe,
od 9 do 11.30 hodin, kter· probÌh· v anglickÈm ja-
zyce. Naöe hodiny jsou zamÏ¯eny na spoleËnou pr·-
ci na elipse, na individu·lnÌ program spoËÌvajÌcÌ
v pr·ci s Montessori pom˘ckami, v˝tvarnou Ëinnost
i relaxaci. CÌlem je v˝uka anglickÈho jazyka p¯iro-
zenou formou za ˙Ëasti rodiË˘ a zejmÈna rozvÌjenÌ
kreativity n·s vöech.

Sebepozn·vacÌ arteterapeutick· skupina Barev-
n· cesta pro dospÏlÈ bude otev¯ena aû po naplnÏnÌ.
Konat se bude ve st¯edu od 17 do 19 hodin. CÌlem
tohoto setk·v·nÌ bude uvolnÏnÌ od kaûdodennÌ ruti-
ny a stresu. Budeme p¯edevöÌm malovat, kreslit, vy-
tv·¯et kol·û a pracovat s hlÌnou. PomocÌ tÏchto tv˘r-
ËÌch aktivit se lÈpe dostaneme ke svÈmu vnit¯nÌmu
j·, zviditelnÌme neviditelnÈ, pozn·me lÈpe sami
sebe... V arteterapii nejde o to vytvo¯it dÌlo, kterÈ by
bylo vysoce umÏlecky hodnotnÈ, ale o radost z tvor-
by samotnÈ. LÈËebn˝ potenci·l je totiû uû v samot-
nÈm procesu vytv·¯enÌ v˝tvarnÈho dÌla. P¯Ìtomnost
dalöÌch lidÌ n·m umoûnÌ sdÌlenÌ pocit˘, radosti
i obav s ostatnÌmi. Pokud by v·m p¯Ìtomnost nÏko-
ho jinÈho vadila, m˘ûeme pracovat individu·lnÏ.
Je moûn· i arteterapie s rodinou.

RovnÏû V·s chceme pozvat na semin·¯ rodin-
n˝ch konstelacÌ, tzv. stavÏnÌ rodinn˝ch systÈm˘,
pod vedenÌm PaedDr. Jarmily PospÌöilovÈ, terapeut-
ky opr·vnÏnÈ pouûÌvat metodu pevnÈho objetÌ po-
dle Ji¯iny PrekopovÈ, kter˝ se bude konat 13. 12.
od 9 hodin.

VÌce informacÌ a p¯ihl·öky na vöechny akce
http://www.slunickodetem.ic.cz/.

Bc. Eva Bat˘ökov·

LetoönÌ rok byl pro VinohraÔana Rudolfa
ämerdu (65 let) od samÈho poË·tku poset ˙spÏö-
n˝mi starty v plav·nÌ kategorie masters. V b¯eznu
zaËala sezÛna v nÏmeckÈ Ge¯e, kde vytvo¯il
na 100 m mot˝lek nov˝ evropsk˝ rekord a stal se
nejlepöÌm ˙ËastnÌkem z·vod˘. Na pÏtiboji v BrnÏ
zvÌtÏzil o pouhou 1 setinu bodu v celkovÈm po-
¯adÌ p¯ed oddÌlov˝m kolegou Pokorn˝m, takÈ
z PVK Brno.

Cel˝ duben byl ve znamenÌ plaveckÈho mist-
rovstvÌ svÏta v australskÈm Perthu, kde za ˙Ëasti
tÈmÏ¯ Ëty¯ tisÌc ˙ËastnÌk˘ vybojoval dva tituly
mistra svÏta (200 m kraul a 200 m mot˝lek, kde
vytvo¯il jiû druh˝ evropsk˝ rekord), a dvÏ st¯Ìbr-
nÈ medaile (100 m a 400 m kraul).

Po n·vratu p¯iöly na ¯adu z·vody v Praze,
mistrovstvÌ republiky v »eskÈ LÌpÏ, v rakouskÈm
Hallu, mistrovstvÌ Rakouska v Salcburku, kde
ve vöech startech zvÌtÏzil a vytvo¯il dalöÌ t¯i
ev- ropskÈ rekordy a 18 nov˝ch Ëesk˝ch rekord˘!
V polovinÏ listopadu, na p¯edposlednÌm letoönÌm
z·vodu, memori·lu Milana Hlavy v ⁄stÌ nad La-
bem, Rudolf ätursa opÏt zvÌtÏzil a vytvo¯il jiû
öest˝ evropsk˝ rekord, tentokr·t na 50 m mot˝-
lek. Letos se poplave jeötÏ jeden z·vod a potÈ
zaËne p¯Ìprava na p¯ÌötÌ sezÛnu, kdy hlavnÌmi
vrcholy je z·¯ijovÈ mistrovstvÌ Evropy ve öpanÏl-
skÈm C·dizu a ¯ÌjnovÈ OlympijskÈ hry masters
v australskÈm Sydney, kam by r·d odcestoval, ale
plavci masters si vöechny z·vody hradÌ ze sv˝ch
zdroj˘, takûe p¯ÌpadnÈho sponzora by ˙spÏön˝
plavec velmi v¯ele p¯ivÌtal. (zr)

AUDIOCENTRUM ñ poradenskÈ st¯edisko
»eskÈho klubu nedosl˝chav˝ch, Brno, ätef·ni-
kova 40, tel.: 541 240 381, poskytuje bezplatnÈ
poradenstvÌ pro vöechny sluchovÏ postiûenÈ
obËany a ¯eöÌ individu·lnÏ problÈmy plynoucÌ
ze sluchovÈ vady. VhodnÈ kompenzaËnÌ pom˘c-
kami si lze na mÌstÏ vyzkouöet.

...to je zlat· nedÏle ñ zpÌv· se ve zn·mÈ lidovÈ pÌs-
niËce ñ p¯estoûe se naöe posvÌcenÌ konalo ve vöednÌ
den odpoledne, neztratilo nic ze sv·teËnÌ n·lady
a p¯ÌjemnÈ atmosfÈry. äkolnÌ zahrada, slavnostnÏ
vyzdoben· lampiony, svÌËkami a vy¯ez·van˝mi d˝-
nÏmi, p¯ivÌtala dÏti, rodiËe i prarodiËe. äikovnÈ ma-
minky a babiËky napekly na ochutn·vku pro ˙Ëast-
nÌky posvÌcenÌ voÚavÈ kol·Ëe, cukrovÌ, b·bovky
a jinÈ dobroty. Byl vlah˝ listopadov˝ podveËer, za-
hradu oza¯ovala mihotav· svÏt˝lka a posvÌcenötÌ
hostÈ se dali do tance. RodiËe s dÏtmi se zvesela

éena z Vinohrad si stÏûovala
na ˙dajnÈ naschv·ly sousedky

Kv˘li problÈm˘m se sousedkou si p¯ivolala
19. ¯Ìjna na pomoc str·ûnÌky Ëty¯iapades·tilet· ûena
z brnÏnsk˝ch Vinohrad. DotyËnÈ doöla trpÏlivost
s o patro v˝öe bydlÌcÌ BrÚankou. Ta ji ˙dajnÏ jiû del-
öÌ Ëas prov·dÌ ¯adu naschv·l˘ nap¯Ìklad tÌm, ûe
v noËnÌch hodin·ch svÈvolnÏ vypÌn· v domÏ elek-
trickÈ pojistky a z pr·ce se vracejÌcÌ ûena musÌ po
chodbÏ klop˝tat. Jelikoû se ˙dajnÏ svÈr·znou sou-
sedku nepoda¯ilo str·ûnÌk˘m kontaktovat, bude se
celou vÏcÌ d·le zab˝vat p¯Ìsluön˝ spr·vnÌ org·n.

K ¯eöenÌ partnersk˝ch rozep¯Ì musela
p¯ijet i hlÌdka MP

⁄¯ednÌ dohru budou mÌt partnerskÈ rozep¯e me-
zi devaten·ctiletou dÌvkou a jejÌm o deset let staröÌm
druhem. MladöÌ ûena v polovinÏ ¯Ìjna p¯ivolala
do bytu na vinohradskÈm sÌdliöti str·ûnÌky s tÌm, ûe
ji p¯Ìtel br·nÌ ve vystÏhov·nÌ ze spoleËnÏ pronaja-
tÈho bytu. V nÏm ji pr˝ uzamyk· a br·nÌ ji sbalit si
svÈ osobnÌ vÏci. DotyËn˝ hlÌdce vöe vysvÏtlil tÌm,

ûe svou p¯Ìtelkyni pustÌ, aû mu uhradÌ dosud neza-
placen˝ podÌl na n·jmu. TakÈ p¯ed str·ûnÌky odmÌ-
tal ûenu vypustit z domu ven, n·zor zmÏnil aû ve
chvÌli, kdy mÏstötÌ policistÈ vöe ozn·mili republiko-
v˝m koleg˘m. Incident mezi partnery bude k dalöÌ-
mu ¯eöenÌ postoupen p¯estupkovÈ komisi.

P¯ed hernou ho mÏla zbÌt pÏtice muû˘
Na letoönÌ listopadov˝ st·tnÌ sv·tek jistÏ dlou-

ho nezapomene osmn·ctilet˝ mladÌk z Brna. Ten si
ËasnÏ r·no p¯ivolal na P·lavskÈ n·mÏstÌ str·ûnÌky
s tÌm, ûe byl p¯ed jednou z tamnÌch heren zbit ne-
zn·m˝mi muûi. PÏtice nezn·m˝ch pachatel˘ ho mÏ-
la ˙dajnÏ fyzicky napadnout bez jakÈhokoli d˘vodu
a potÈ utÈct pryË. Z incidentu vyöel hoch s bolestÌ
v noze a s Ë·steËnÏ poökozen˝m obleËenÌm. Zjiöùo-
v·nÌ okolnostÌ p¯Ìpadu bylo p¯ed·no policejnÌmu
vyöet¯ovateli.

Nenechavec ukradl z automobilu
zimnÌ pneumatiky

S p¯edstihem myslel na zimu nezn·m˝ lapka,
kter˝ se 6. listopadu zamÏ¯il osobnÌ automobil za-

parkovan˝ v BzeneckÈ ulici. P¯Ìpad str·ûnÌk˘m na-
hl·sila manûelka majitele vozidla. Podle dosavad-
nÌch zjiötÏnÌ rozbil nezn·m˝ zlodÏj sklo p·t˝ch dve-
¯Ì a z automobilu ukradl Ëty¯i kusy zimnÌch pneu-
matik i s disky v celkovÈ hodnotÏ asi 25 000 korun.
DalöÌ öet¯enÌ p¯Ìpadu bylo p¯ed·no republikovÈ
policii.

VÏstonick· l·kala ¯idiËe
s ÑtÏûkou nohou na plynuì

Uk·znÏnost ¯idiË˘ nenÌ dlouhodobÏ nejlepöÌ
a platÌ to takÈ o Ñh¯ÌönÌcÌchì za volantem, kte¯Ì pro-
jÌûdÏjÌ mÏstskou Ë·stÌ Vinohrady. SvÏdËÌ o tom na-
p¯Ìklad VÏstonick· ulice, kde mÏstötÌ policistÈ jen
za prvnÌ polovinu listopadu odhalili 14 ¯idiË˘ s ÑtÏû-
kou nohou na plynuì. NamÌsto povolenÈ pades·tky
jeli nÏkte¯Ì aû o vÌce neû 20 km/h. Kv˘li svÈ ne-
uk·znÏnosti je tak Ëek· zaplacenÌ pokuty a ztr·ta
dvou aû t¯Ì bod˘ z evidenËnÌ karty ¯idiËe.

Mgr. ZdenÏk Nov·k,
TO MP Brno

Stalo se na Vinohradech • Stalo se na Vinohradech • Stalo se na Vinohradech

To je zlaté posvícení...
proskoËili na tr·vnÌku, dÏdeËkovÈ a babiËky s vlÌd-
n˝m ˙smÏvem tomu reji p¯ihlÌûeli. Po tanci a malÈm
obËerstvenÌ se vöichni se¯adili do pr˘vodu a vydali
se smÏrem k radnici. Na prostranstvÌ u font·ny za-
znÏly pÌsniËky o posvÌcenÌ a lampionov˝ pr˘vod se
vr·til zpÏt na ökolnÌ zahradu. Pak nastala prav· hos-
tina. TatÌnkovÈ a dÏti ochutn·vali vöechny dobroty,
maminky si mezi sebou vymÏÚovaly recepty, vöich-
ni se p¯ÌjemnÏ bavili. Na tv·¯Ìch ˙ËastnÌk˘ bylo
zn·t, ûe se to letoönÌ posvÌcenÌ opravdu vyda¯ilo.
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Rudolf Šmerda – dvojnásobný mistr světa


