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

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
jaro se zvolna mÏnÌ v lÈto a p¯ed vÏtöinou z n·s se vbrzku rozprost¯e blaûenÈ obdobÌ pr·zdnin a dovole-
n˝ch. Ten Ëas jiû ùuk· na dve¯e. V tomto Ëase se vöak takÈ zavröuje poslednÌ f·ze regenerace obecnÌho
bytovÈho fondu. Oprava naöich bytov˝ch dom˘ probÌh· Ëtvrt˝m rokem. ZapoËala v roce 2007, p¯i-
Ëemû p¯Ìpravy regeneraËnÌch krok˘ byly prov·dÏny mnohem d¯Ìve. V lÈtÏ letoönÌho roku budou pr·ce
ke spokojenosti obyvatel ukonËeny. Po dobu Ëty¯ let se tak v obecnÌch domech prov·dÏla v˝mÏna oken,
celkov· sanace a zateplov·nÌ obvodov˝ch stÏn a st¯ech dom˘, byla dokonËov·na v˝mÏna stoupacÌch
potrubÌ studenÈ vody a teplÈ uûitkovÈ vody, rekonstruov·ny byly balkony vËetnÏ v˝mÏn jejich z·bra-
dlÌ, doölo takÈ na rekonstrukci domovnÌch vstup˘ a prov·dÏny byly jeötÏ dalöÌ a dalöÌ pot¯ebnÈ pr·ce.
V prvnÌ etapÏ probÌhajÌcÌ v letech 2007 - 2008 byly zregenerov·ny domy na ulicÌch Bzeneck· 13, 15,
17, Mikulovsk· 4, 6, 8 a 9, Valtick· 15 a 17 a na P·lavskÈm n·mÏstÌ 6, 7, 8 a 9. Jednalo se celkem o 637
byt˘. N·klady na zmiÚovanÈ pr·ce tÈto prvnÌ etapy Ëinily 139 miliÛn˘ korun. Hrazeny byly ˙vÏrem
ve v˝öi 70 miliÛn˘ korun, 33 miliÛn˘ korun hradila obec z vlastnÌch prost¯edk˘ a 36 miliÛn˘ korun ob-
drûely Vinohrady v podobÏ dotace z Fondu bytovÈ v˝stavby mÏsta Brna. Jak jsem mÏl moûnost poznat,
p¯i dojedn·v·nÌ tÈto velkÈ podpory byli p¯edstavitelÈ mÏsta ñ prim·tor Roman Onderka a n·mÏstek
Ing. Oliver PospÌöil ñ velmi vst¯ÌcnÌ.

ätÏdr· dlaÚ mÏsta se po ˙spÏön˝ch jedn·nÌch otev¯ela i pro druhou etapu regenerace vinohrad-
sk˝ch obytn˝ch dom˘. Tato etapa byla zah·jena roku 2009 a letos se pr·vÏ zakonËuje. V jejÌm pr˘bÏhu
byly regeneraËnÌm z·sah˘m podrobeny domy v MutÏnickÈ 15, 17, 19 a 21 a v Pruö·neckÈ ulici Ë. 11,
13, 15 a 17. Tato koneËn· etapa regenerace obecnÌho bytovÈho fondu se v souËasnÈ dobÏ zavröuje pra-
cemi na domech ve VlËnovskÈ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 a na domech s peËovatelskou sluûbou na P·lavskÈm
n·mÏstÌ 1 a 2 a v ulici BzeneckÈ 19 a 21. Druh· etapa se dotkla 445 byt˘ Ëi dom·cnostÌ a n·klady na ni
Ëinily rovn˝ch 115 miliÛn˘ korun. Z vlastnÌch zdroj˘ vydala obec na tuto etapu 27 miliÛn˘ korun, dalöÌ
Ë·st financov·nÌ byla ¯eöena ˙vÏrem obn·öejÌcÌm 57 miliÛn˘ korun a s mÏstem se na jedn·nÌch, kter·
jsem vedl poda¯ilo zÌskat dotaci v 31 miliÛn˘ korun. Koncem kvÏtna byla mÏstem schv·lena a poskyt-
nuta Ë·stka 15,5 miliÛn˘ korun jako poslednÌ Ë·st mÏstskÈ dotace.

Regenerace obecnÌch dom˘ na Vinohradech byla rozs·hl˝m a velk˝m poËinem tohoto volebnÌho
obdobÌ. Pr·ce, kterÈ byly p¯ipravov·ny hluboko p¯ed rokem 2007 a probÌhaly v letech 2007ñ2010 ob-
n·öely celkem 254 miliÛn˘ korun. 127 miliÛn˘ hradila obec z ˙vÏru a 60 miliÛn˘ vynaloûily Vinohrady

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Jak se změnily Vinohrady
Jiû ve dvou Ël·ncÌch jsem p¯emÌtal o tom, jak se

za poslednÌ roky zmÏnily Vinohrady. MyslÌm, ûe
tÏch zmÏn je jeötÏ mnohem vÌce, neû se mi poda¯ilo
popsat, budu proto i v n·sledujÌcÌch ¯·dcÌch o tÏchto
zmÏn·ch pokraËovat v tomto p¯emÌt·nÌ.

SouË·stÌ kaûdÈho rozvojovÈho programu kaûdÈ
obce je schv·len˝ ˙zemnÌ pl·n. MÏsto Brno, jako
jedno ze statut·rnÌch mÏst ˙zemnÌ pl·n samoz¯ejmÏ
zpracovan˝ m· a s nÌm tedy i naöe mÏstsk· Ë·st. Ne-
budu uvaûovat o ˙zemnÌm pl·nu celÈho Brna a glo-
b·lnÌch stavb·ch, jako je velk˝ mÏstsk˝ okruh,
vedenÌ rychlostnÌ komunikace R43 trasou ËÌslo 1,
ËÌslo 2 nebo o takzvanÈ nulovÈ variantÏ. Nebudu se
zab˝vat ani ot·zkami spojen˝mi s nov˝m ûelezniË-
nÌm uzlem. Tyto z·mÏry a stavby samoz¯ejmÏ ovliv-
ÚujÌ ûivot lidÌ na Vinohradech, polemika o nich by
vöak byla natolik rozs·hl·, ûe by zabrala cel˝ obsah
Informu a to v nÏkolika vyd·nÌch.

⁄zemnÌ pl·n, jeho zmÏny v dÌlËÌch Ë·stech
a s tÌm spojen˝ rozvoj se vöak dot˝k· i naöÌ mÏstskÈ
Ë·sti, i kdyû rozsah ¯eöen˝ch ˙zemÌ je podstatnÏ
menöÌ neû v˝öe uvedenÈ stavby celomÏstskÈho v˝-
znamu. I tato tyto lokality majÌ velk˝ v˝znam
pro Vinohrady. Jednou z tÏchto lokalit, kter· by
mÏla doznat v blÌzkÈ budoucnosti z·sadnÌch ˙prav,
je lokalita ⁄dolÌËek. Pokud tuto lokalitu vÌce p¯iblÌ-
ûÌm, jedn· se o ˙zemÌ zahrnujÌcÌ oblast od ûidenic-
kÈho h¯bitova po vinohradskou ulici RÈvov·. Zde
vznik· ˙zemnÌ studie, kter· by mÏla do¯eöit podrob-
nosti drobnÈ z·stavby, zp¯esnit pr˘chody krajinou,
vËetnÏ lepöÌho zp¯ÌstupnÏnÌ ûidenickÈho h¯bitova
a konsolidovat zeleÚ. (PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Ohlédnutí za XVIII.
vinohradským koštem
V sobotu 8. kvÏtna se na Vinohradech, jakoûto

vina¯skÈ obci, uskuteËnil v po¯adÌ jiû XVIII. vino-
hradsk˝ koöt vÌn. Prim nad letoönÌm koötem p¯evza-
la jihomoravsk· malebn· obec RatÌökovice, stejnÏ
tak jako v roce minulÈm.

V 10 hodin p¯ivÌtal nov˝ ¯editel KVIC Bc. Li-
bor ätursa milovnÌky a p¯Ìznivce dobrÈho vÌna, tan-
ce a muziky. V z·pÏtÌ starosta Vinohrad PhDr. Ji¯Ì
»ejka slavnostnÏ zah·jil vinohradsk˝ koöt, kter˝ se
uskuteËnil pod jeho z·ötitou. P¯ÌtomnÈ n·vötÏvnÌky
pozdravil i mÌstostarosta RatÌökovic PhDr. Radim
äùastn˝ a poslanec JUDr. JaromÌr Tejc.

V tÈto slavnostnÌ chvÌli starosta PhDr. Ji¯Ì »ej-
ka p¯edstavil i osobnosti politickÈho ûivota, kterÈ
na Vinohrady p¯ijely a mezi nimiû byli mj. poslan-
kynÏ Mgr. Zuzana Domesov·, Dana Filipi, poslanec
JUDr. Jeron˝m Tejc, Ing. Ji¯Ì Petr˘, n·mÏstek hejt-
mana JihomoravskÈho kraje Mgr. V·clav Boûek,
Mgr. Roman Sklen·k a dalöÌ v˝znamnÌ hostÈ a p¯ed-
stavitelÈ jihomoravsk˝ch mÏst a obcÌ, ale i brnÏn-
sk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ.

Na vinohradskÈm koötu byla moûnost vybÌrat
a ochutn·vat z öirokÈ nabÌdky vynikajÌcÌch a kvalit-
nÌch vÌn, protoûe se k degustaci poda¯ilo organiz·-
tor˘m nasbÌrat celkem 484 vzorky Ëerven˝ch, r˘ûo-
v˝ch a bÌl˝ch vÌn z Moravy i Slovenska a reprezen-
tovat se tak mohly obce BluËina, Bzenec, Pruö·nky,
Klobouky u Brna, VelkÈ BÌlovice, Str·ûnice ñ Z·-
meckÈ sklepy, MutÏnice, Blatnice pod sv. AntonÌn-
kem a dalöÌ, bylo tedy opravdu z Ëeho ochutn·vat.

PodÏkov·nÌ za odbornÈ posouzenÌ soutÏûnÌch
vzork˘ n·leûÌ degustaËnÌ komisi, kter· pod vedenÌm
doc. Ing. Eduarda Postbiegla, CSc., provedla celko-
vÈ hodnocenÌ, kterÈ bylo zaznamen·no na stobodo-
vÈ stupnici n·sledovnÏ:

Cenu starosty M» Brno-Vinohrady za nejlepöÌ
kolekci vÌn si odneslo VÌno-vÌn Morava, s. r. o.,
Str·ûnice-Z·meckÈ sklepy zastoupenÈ VladimÌ-
rem äebestou ml. (PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

P¯ed·v·nÌ cen vÌtÏz˘m koötu. Zleva starosta PhDr. Ji¯Ì »ejka, ̄ editel KVIC Bc. Libor ätursa a s po-
h·rem VladimÌr äebesta ml., z·stupce vina¯stvÌ VÌno vÌn Morava, vÌtÏze v kategorii kolekce vÌn
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Čekáme Bohumila Hrabala!
Akci nazvanou HrabalovskÈ odpoledne p¯ipra-

vila St¯ednÌ ökola pro knihkupce a nakladatelskÈ
pracovnÌky v BzeneckÈ 23 ve spolupr·ci s vino-
hradskou radnicÌ a knihovnou na 16. Ëervna od 15
hodin. ⁄ËastnÌky p¯ivÌt· ¯editel ökoly Richard Ju-
reËka, poËÌt· se s ˙vodnÌm slovem starosty Ji¯Ìho
»ejky. VystoupenÌ m· v pl·nu takÈ mÌstostarosta
Ji¯Ì Kar·sek. SlÌbil p¯ekvapenÌ (a tedy neprozrazuj-
me). PotÈ budou v prostor·ch ökoly probÌhat filmo-
vÈ projekce s odborn˝m koment·¯em. P˘jde o uk·z-
ky z film˘ natoËen˝ch na motivy Hrabalov˝ch prÛz.
»tenÌ ˙ryvk˘ text˘ v pod·nÌ student˘ knihkupeckÈ
ökoly se p¯i zamÏ¯Ì na povÌdky spjatÈ s prost¯edÌm
Brna, p¯ipravena je i v˝stavka knih.

A pro koho je toto hrabalovskÈ rozvzpomÌn·nÌ
urËeno? P·biteli budou vyuËujÌcÌ a dennÌ i d·lkovÌ
studenti knihkupeckÈ ökoly, jakoû i jejÌ absolventi
a takÈ studenti novÏ p¯ijatÌ pro p¯ÌötÌ ökolnÌ rok.
SrdeËnÏ zv·ni jsou i ËlenovÈ spr·vnÌ rady ökoly,
p¯edstavitelÈ vinohradskÈ radnice, brnÏnötÌ knih-
kupci (zejmÈna z¯izovatel SäKNP - knihkupectvÌ
BarviË a Novotn˝) a takÈ û·ci z·kladnÌch ökol z Vi-
nohrad, nedalek˝ch éidenic a LÌönÏ.

Eva Talpov·

V pondÏlÌ 26. dubna 2010, tedy p¯esnÏ na den, kdy bylo p¯ed 65. lety voj·ky RudÈ arm·dy osvobozeno Brno,
uskuteËnilo se v domÏ s peËovatelskou sluûbou na P·lavskÈm n·mÏstÌ setk·nÌ veter·n˘ II. svÏtovÈ v·lky se
starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou. Tato v˝jimeËn· ud·lost, kdy se starosta kaûdoroËnÏ setk·v· s bojovnÌky
II. svÏtovÈ v·lky, m· vyj·d¯it naöe podÏkov·nÌ tÏmto stateËn˝m lidem, kte¯Ì bojovali za naöi svobodu a za na-
öe ûivoty. LetoönÌho setk·nÌ se z˙Ëastnil JUDr. Konr·d Dubsk˝ a manûelkou (na snÌmku vpravo) a pan Leo-
pold Holas s chotÌ (na snÌmku vlevo). Vedle starosty PhDr. Ji¯Ìho »ejky stojÌ historik MoravskÈho zemskÈho
muzea PhDr. Jan B¯eËka

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt za dalöÌ rok trv·nÌ

û·dosti;
ñ p¯idÏlenÌ 2 bod˘ za v·ûnÈ soci·lnÌ d˘vody;
ñ pron·jem bytu v domÏ Bzeneck· 15;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu

v domÏ Mikulovsk· 4;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu v 5 p¯Ìpadech;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu ve 3 p¯Ìpadech;
ñ pron·jem nebytov˝ch prostor v domÏ Mikulov-

sk· 9, kterÈ se uvolnily po firmÏ TEROMP, za ˙Ëe-
lem z¯ÌzenÌ kancel·¯e;

ñ û·dost o spl·tky na ˙hradu nedoplatku na n·jem-
nÈm ve 4 p¯Ìpadech;

ñ û·dost o prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ
v 1 p¯ÌpadÏ;

ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 5, 6 a 7;
ñ n·vrh dohody o narovn·nÌ bezd˘vodnÈho obo-

hacenÌ a uzav¯enÌ n·jemnÌ smlouvy s ˙ËinnostÌ
od 1. 5. 2010;

ñ spl·tkov˝ kalend·¯ pro rok 2010 pro platby dluû-
nÈho n·jemnÈho za pronajatÈ pozemky;

ñ v˝jimku z poËtu dÏtÌ ve t¯Ìd·ch mate¯skÈ ökoly
Bo¯etick· 7 pro ökolnÌ rok 2010/2011, a to na 26,
27 dÏtÌ ve t¯Ìd·ch tÈto Mä;

ñ pron·jem zpevnÏnÈ plochy p¯ed objektem Bze-
neck· 23, a to v ˙ter˝ a Ëtvrtek od 16 do 19 h
na mÏsÌce kvÏten a Ëerven s moûnostÌ pouûitÌ WC
v objektu Bzeneck· 23;

ñ pron·jem tÏlocviËen v objektu Bzeneck· 23;
ñ Gymn·ziu GLOBE, s. r. o., z·mÏr v˝mÏny d¯evÏ-

n˝ch oken za plastov· a p¯ÌpadnÈ zateplenÌ Ë·sti
objektu pronajat˝ch organizaci dle n·jemnÌ
smlouvy. V p¯ÌpadÏ plnÏnÌ podmÌnek bude Ë·stka
vynaloûena z vlastnÌch prost¯edk˘ Gymn·zia
GLOBE, s. r. o, na opravu a v˝mÏnu oken a p¯Ì-
padnÈho zateplenÌ zapoËtena proti n·jmu Doho-
dou o vypo¯·d·nÌ pohled·vky;

ñ na z·kladÏ z·pisu z jedn·nÌ v˝bÏrovÈ komise p¯i-
dÏlenÌ zak·zky na realizaci akce Dod·vka a mon-
t·û novÈho v˝tahu v objektu Bzeneck· 23 firmÏ
KONE, a. s., za cenu 834 000 KË vËetnÏ DPH;

ñ smlouvu o dÌlo na realizaci akce Dod·vka a mon-
t·û novÈho v˝tahu v objektu Bzeneck· 23 s fir-
mou KONE, a. s.;

ñ spoleËnosti TelefÛnica O2 Czech Republik, a. s.,
Za Brumlovou 266/2 Praha, Dodatek Ë. 3 k n·jem-
nÌ smlouvÏ ze dne 30. 6. 2000;

ñ umÌstÏnÌ sÌdla spoleËnosti MUDr. Danuöe MenËÌ-
kov·, s. r. o., na adrese Velkopavlovick· 25.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ s trval˝m p¯idÏlenÌm ovl·d·nÌ mechanick˝ch z·-

bran provozovn·m Veterin·rnÌ ordinace, Vinn˝
restaurant U Radnice, Pizzeria Mare, Cukr·rna
U LOSA a LÈk·rna s doplnÏnÌm dopravnÌho zna-
ËenÌ ñ dodatkov· tabulka max. 30 m.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ p¯echod n·jmu a zmÏnu n·jmu bytu ve 3 p¯Ìpa-

dech;
ñ û·dosti a stÌûnosti na stav pro prov·dÏnÌ staveb-

nÌch pracÌ v domÏ VlËnovsk· 2.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit n·vrh obecnÏ

z·vaznÈ vyhl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna, kterou
se mÏnÌ a doplÚuje obecnÏ z·vazn· vyhl·öka sta-
tut·rnÌho mÏsta Brna Ë. 20/2001, kterou se vyd·v·
Statut mÏsta Brna, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch vyhl·öek.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje schv·lit:
ñ obecnÏ z·vaznou vyhl·öku o z·kazu poûÌv·nÌ al-

koholu na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch, za ˙Ëelem za-
bezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku
bez p¯ipomÌnek;

ñ obecnÏ z·vaznou vyhl·öku k zabezpeËenÌ mÌst-
nÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku, kterou se vy-
mezujÌ ve¯ejn· prostranstvÌ, na nichû se zakazuje
ûebr·nÌ.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ vr·cenÌ plateb za ˙klid domu a slevu na n·jmu p¯i

prov·dÏnÌ stavebnÌch pracÌ v domÏ VlËnovsk· 2;
ñ slevu n·jemnÈho z d˘vodu prov·dÏnÌ stavebnÌch

pracÌ p¯i regeneraci bytov˝ch dom˘;
ñ provedenÌ v˝mÏny schod˘ vstupu do domu Bo¯e-

tick· 24 vËetnÏ souvisejÌcÌch pracÌ;
ñ zpÏtvzetÌ v˝povÏdi z n·jmu bytu, pokud bude

dluh na n·jmu uhrazen do 30. 4. dcerou n·jem-
kynÏ.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuËuje:
ñ odprodej Ë·sti pozemku p. Ë. 7477/1 k. ˙. éide-

nice firmÏ PASJU, s. r. o., se sÌdlem Dlouh· 16,
Praha.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady
bere z po¯adu jedn·nÌ:
ñ materi·l Modernizace evakuaËnÌch v˝tah˘ v do-

mech Mikulovsk· 4, 6 ñ dodatek Ë. 2 smlouvy
o dÌlo.

24. 6.
komunikace Bzeneck· vË. odstavn˝ch ploch, z·li-
v˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace Pruö·neck·
vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace »ejkovick· vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch
blok˘

29. 6.
komunikace P·lavskÈ n·mÏstÌ za objekty OC-01,
OC-02, parkoviötÏ a odstavnÈ plochy kolem vÌce-
˙ËelovÈho objektu P·lavskÈ n·m. 12, 13, 14, 15
(OC-03), parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·mÏstÌ
6ñ9, parkoviötÏ u vyhlÌdky, parkoviötÏ p¯ed objek-

tem Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick·
vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ileh-
l˝ch gar·ûov˝ch blok˘

1. 7.
komunikace Blatnick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch,
z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace VlËnov-
sk· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace Tvrdonick· vË. odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
MutÏnick·, vË. parkoviöù p¯ed domy, komunikacÌ
u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘ a odstavnÈho parko-
viötÏ MutÏnick·, odstavnÈ parkoviötÏ nad super-
marketem BILLA

8. 7.
komunikace u gar·ûov˝ch blok˘ p¯i komunikaci
éaroöick·, parkoviötÏ p¯ed domy P·lavskÈ n·m. 1,
2 a parkoviötÏ p¯ed Domem sluûeb, komunikace
RÈvova

13. 7.
komunikace Velkopavlovick·, vË. odstavn˝ch
ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed domy, komunikace
Mikulovsk·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parko-
viöù p¯ed domy, komunikace Bo¯etick·, vË. parko-
viöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûo-
v˝ch blok˘

Z 53. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 27. dubna:

Blokové čištění v červnu a červenci



(DokonËenÌ ze strany 1)
äampiÛnem bÌl˝ch vÌn pro letoönÌ rok komise

vybrala P·lavu, roË. 2009 z vina¯stvÌ Petr Svobo-
da, éaroöice.

äampiÛnem rosÈ vÌn pro letoönÌ rok se stalo
vÌno: Frankovka, roË. 2009, vina¯stvÌ VÌno-vÌn
Morava, s. r. o., Str·ûnice-Z·meckÈ sklepy.

Za öampiÛna Ëerven˝ch vÌn komise ohodnotila
vÌno Neronet, roË. 2009, Frantiöek St¯iûÌk, VelkÈ
BÌlovice.

äampiÛnem sekt˘ je sekt RV brut, roË. 2007,
vina¯stvÌ VÌno-vÌn Morava, s. r. o., Str·ûnice-Z·-
meckÈ sklepy.

V bohatÈm kulturnÌm programu vystoupil folk-
lornÌ soubor RatÌökovsk· Dolina, ûensk˝ n·rodopis-
n˝ pÏveck˝ soubor Robky ze SÈËky, kter˝ m· 15
Ëlenek a Ëerp· z pÌsnÌ a lidov˝ch tradic moravskÈho
Slov·cka, Ëi cimb·lov· muzika Javor.

Pat¯iËnÈ podÏkov·nÌ na realizaci koötu n·leûÌ
starostovi PhDr. Ji¯Ìmu »ejkovi a ¯editeli Kultur-
nÌho, vzdÏl·vacÌho a informaËnÌho centra (KVIC),
Bc. Libru ätursovi, jejichû vysokÈ osobnÌ nasazenÌ
vedlo k vyda¯enosti celÈ tradiËnÌ vinohradskÈ akce.
NesmÌme ale opomenout i pÏstitele a vina¯e, kte¯Ì se
koötu z˙Ëastnili.

Na organizaci celÈ akce se takÈ podÌleli pracov-
nice KVIC a ˙¯adu mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady.
LetoönÌ koöt se tak vskutku vyda¯il.

Za rok nashledanou. Michal Krejsa
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z vlastnÌho rozpoËtu bytovÈho hospod·¯stvÌ. MÏsto Brno po mnoha vst¯Ìc-
n˝ch jedn·nÌch, kter· jsem vedl, dotovalo naöi regeneraci znaËnou celkovou
Ë·stkou obn·öejÌcÌ 67 miliÛn˘ korun (!). V brzkÈ dobÏ se sejdu s prim·torem
mÏsta Brna Romanem Onderkou a jeho n·mÏstkem Oliverem PospÌöilem
na vyhodnocenÌ regenerace a podÏkuji p¯edevöÌm jim, ale takÈ dalöÌm Ële-
n˘m rady mÏsta Brna a brnÏnskÈho zastupitelstva za z·jem a znaËnou pod-
poru, kterou zamÏ¯ili do naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. Pro ˙plnost je t¯eba dodat, ûe
˙rok 40 miliÛn˘ korun vypl˝vajÌcÌ z ˙vÏru je z velkÈ Ë·sti ñ 33 miliÛn˘ ko-
run ñ hrazen ze st·tnÌho rozvojovÈho programu nazvanÈho PANEL. Spolu
s masivnÌ dosadbou zelenÏ, kter· bude ukonËena takÈ po Ëty¯letÈm ˙silÌ
na podzim letoönÌho roku, se Vinohrady zvolna mÏnÌ v zelenou obec s opra-
ven˝mi, pÏknou fas·dou z·¯ÌcÌmi domy, v nichû se n·m takÈ bude o pozn·nÌ
lÈpe bydlet.

V·ûenÌ spoluobËanÈ. Dovolte mi uËinit malou reminiscenci na ned·vno
uskuteËnÏn˝ XVIII. vinohradsk˝ koöt. Tak tedy. Koöt po mÈm soudu pro-
bÏhl tak jak probÏhnout mÏl ñ tedy ˙spÏönÏ. I poËasÌ, kterÈ zpoË·tku, jak se
zd·lo, hodlalo Ëinit problÈmy, se umoud¯ilo. Nic nest·lo v cestÏ koöt tradiË-
nÏ zah·jit v˝st¯elem z kanonu zn·mÈho moravskÈho artileristy Boûeje Ur-
banovskÈho. Letos bylo vÌna k ochutn·v·nÌ dvojn·sobnÈ mnoûstvÌ. Bezm·-
la pÏt set vzork˘ se seölo na Vinohradech ñ ze jedenaËty¯iceti jihomorav-
sk˝ch obcÌ. DvaaËty¯ic·tou obcÌ nabÌzejÌcÌ k vÌno k ochutn·nÌ byla sloven-
sk· Skalica. Letos byla poprvÈ na naöem koötu vedle öampiÛna bÌl˝ch a Ëer-
ven˝ch vÌn a kolekce udÏlena tÈû cena za nejchutnÏjöÌ vÌno rosÈ (rozumÏjte
r˘ûovÈ) a za sekt. Novou podobu mÏly letos tÈû skleniËky a logo vinohrad-
skÈho koötu. PosÌleni ˙spÏchem a dobr˝m ohlasem u ve¯ejnosti vÏ¯Ìm spolu
s ¯edite- lem kulturnÌho centra Bc. Liborem ätursou, ûe se n·m p¯ÌötÌ roËnÌk
povede jeötÏ v öiröÌ a noblesnÏjöÌ podobÏ.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ. Letos jsme si pr·vÏ v den naöeho vinnÈho koötu
p¯ipomenuli 65. v˝roËÌ ukonËenÌ nejrozs·hlejöÌho v·leËnÈho konfliktu
v lidsk˝ch dÏjin·ch oznaËovanÈho dnes bÏûnÏ druhou svÏtovou v·lkou. MÏl
jsem tu Ëest, jako ostatnÏ kaûdoroËnÏ, se setkat s tÏmi stateËn˝mi v·leËnÌky,
kte¯Ì st·li v odporu zlu, a kte¯Ì dnes skromnÏ ûijÌ s n·mi na Vinohradech. Le-
tos jsem se seöel v den osvobozenÌ Brna s letcem liber·toru RAF doktorem

Konr·dem Dubsk˝m a jeho milou panÌ a s panem Leopoldem Holasem, Ële-
nem brig·dy Jana éiûky z Trocnova, kterÈho rovnÏû doprov·zela choù. Z le-
toönÌho setk·nÌ se omluvili pan Hladil, bojovnÌk obrnÏnÈ brig·dy oblÈhajÌcÌ
Danquerk a p¯ÌsluönÌk v˝chodnÌ ÑSvobodovyì arm·dy pan Roman. Vöem
velmi dÏkuji za jejich hrdinnÈ a neziötnÈ vystoupenÌ p¯ed vÌce jak öedes·ti
lety. Tehdy bojovali doslova za n·s za vöechny.

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ. Ned·vno pojednan· parkov· pÏöina
p¯i domovÏ d˘chodc˘ ve VÏstonickÈ ulici je lemov·na alejÌ strom˘. To aby
se n·m p¯ÌjemnÏji a pohodlnÏji spÏchalo na autobus do Brna Ëi v opaËnÈm
gardu na trolejbus smÏrem do Vinohrad. Jsem hrd˝ na to, ûe v aleji öestadva-
ceti strom˘ jsem jeden strom zasadil i j·. Douf·m, ûe vöechny tyto stromky,
i ten Ñm˘jì, se budou mÌt k svÏtu. »asem k nim p¯ibudou dalöÌ; a takÈ p¯ibu-
dou laveËky a odpadkovÈ koöe. Toû tak. V·ûenÌ spoluobËanÈ p¯eji V·m p¯Ì-
jemnÈ a proslunÏnÈ ËervnovÈ dny i vlahÈ noci. PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

Z mimořádné schůze Rady m. č.
Brno-Vinohrady dne 30. dubna:

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ zpÏtvzetÌ v˝povÏdi z n·jmu bytu a prominutÌ 50 %

poplatku z prodlenÌ ve v˝öi 3150 KË za podmÌnky
˙hrady dluhu ve v˝öi 64 619 KË a 50 % poplatku
z prodlenÌ ve v˝öi 3151 KË do 5. 5. 2010.

SnÌmek zachycuje v˝sadbu strom˘ p¯i parkovÈ pÏöinÏ ve VÏstonickÈ ulici. Staros-
ta Ji¯Ì »ejka si p¯i zasazov·nÌ stromu p¯ipomnÏl dobu, kdy se po jist˝ Ëas po ma-
turitÏ ûivil obdobn˝m zp˘sobem. Na ty Ëasy a lidi v nich vzpomÌn· r·d

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ...

Ohlédnutí za XVIII.
vinohradským koštem

Jak se změnily Vinohrady
(DokonËenÌ ze strany 1)

JeötÏ v˝znamnÏjöÌ lokalitou pro Vinohrady je
dalöÌ ˙zemnÌ studie, kter· ¯eöÌ i starÈ ekologickÈ z·-
tÏûe. Tato studie p¯ipravuje ˙pravy b˝val˝ch ˙loûiöù
popÌlk˘ v podh·deskÈm ˙dolÌ. NenÌ tajemstvÌm,
ûe v sedmdes·t˝ch a osmdes·t˝ch letech minulÈho
stoletÌ se do tÈto lokality ukl·daly tepl·renskÈ po-
pÌlky, kterÈ vznikaly spalov·nÌm mnohdy m·lo kva-
litnÌho uhlÌ v tepl·rnÏ na Radlasu. StarousedlÌci si
stejnÏ jako j· (v tÈ dobÏ malÈ dÌtÏ) dob¯e vzpome-
nou na odpornÏ Ëernou vodu, kterou do odkalova-
cÌch n·drûÌ chrlilo 24 hodin dennÏ a 365 dnÌ v roce
nÏkolik rozmÏrn˝ch potrubÌ. Tyto doby jsou naötÏs-
tÌ jiû d·vnou minulostÌ. D˘sledky tÈto Ñekologic-
kÈì, z dneönÌho pohledu z·sadnÏ neekologickÈ, li-
kvidace tohoto nebezpeËnÈho odpadu musÌme ¯eöit
dnes. V lokalitÏ se totiû nach·zÌ podle zpracovan˝ch
studiÌ p¯ibliûnÏ 15 milion˘ m3 popÌlk˘. Tuto kuba-
turu dnes nikdo nikam neodveze. D˘vodem je jed-
nak neskuteËnÈ mnoûstvÌ tohoto odpadu a jednak
skuteËnost, ûe pr·ce s takov˝mto odpadem je pracÌ
rizikovou. Navrûeno je tedy p¯ekrytÌ celÈ b˝valÈ
skl·dky vrstvou 80ñ100 cm ornice, kter· skl·dku
zatÏsnÌ. NavazujÌcÌ ˙zemnÌ studie v souËasnosti roz-
pracov·v· budoucÌ vyuûitÌ tÈto lokality. ée se zde
budou nach·zet plochy pro sport a rekreaci, se zcela
jistÏ nezmÏnÌ. Budou zde vöak muset b˝t takovÈ
aktivity, kterÈ nebudou vyûadovat hlubok˝ch z·sa-
h˘ do terÈnu Ëi obdobnÏ sloûitÈ stavby. MyslÌm, ûe
tato lokalita bude pro n·s mÌstem dalöÌch aktivit
do p¯ÌötÌch let. Do tÏchto studiÌ je mimo jinÈ zakom-
ponov·n i lyûa¯sk˝ svah.

Aby se mÏsto, obec a v naöem p¯ÌpadÏ mÏstsk·
Ë·st mohla dob¯e rozvÌjet, musÌ b˝t dob¯e dopravnÏ
dostupn·. Vinohrady, jako mÏstsk· Ë·st, kde je z·-
stavba stabilizovan· a nep¯edpokl·d· se dalöÌ prud-
k˝ n·r˘st v˝stavby, m· sv˝m zp˘sobem stabilizo-
vanou i dopravu. SystÈm mÏstskÈ hromadnÈ dopra-
vy, kter˝ byl ¯adu let ladÏn a precizov·n, funguje

relativnÏ dob¯e. ÿada z n·s uvÌtala obnovenÌ trolej-
busovÈ linky z P·lavskÈho n·mÏstÌ na Starou osadu,
kter· nenÌ tolik ovlivÚov·na kaûdodennÌmi doprav-
nÌmi z·cpami v oblasti ûidenick˝ch kas·ren a Tom-
kova n·mÏstÌ. ProblÈmy v tÈto lokalitÏ jiû Ë·steËnÏ
¯eöily ˙pravy dopravnÌho znaËenÌ. ÿeöenÌm i pro
n·s ûijÌcÌ na Vinohradech, by zcela jistÏ bylo rozöÌ-
¯enÌ Svatoplukovy ulice mezi jejÌ k¯iûovatkou s Ro-
kytovou a ûelezniËnÌm mostem na pÏti pruh. Je t¯e-
ba to z·kladnÌ ñ finance.

Finance do dopravnÌ infrastruktury jsou t¯eba
i p¯Ìmo na Vinohradech. P·lavskÈ n·mÏstÌ a p¯ede-
vöÌm ˙sek podÈl radnice po nich p¯Ìmo vol·. Jiû tÈ-
mÏ¯ 3 roky je totiû zpracov·n projekt celkovÈ rekon-
strukce P·lavskÈho n·mÏstÌ. P·lavskÈ n·mÏstÌ by se
podle tohoto projektu mÏlo st·t ˙pln˝m kruhov˝m
objezdem (obdobnÏ jako je tomu nap¯Ìklad na Slo-
vanskÈm n·mÏstÌ v Kr·lovÏ Poli). SouËasnÏ se od-
stranÌ i nebezpeËnÈ mÌsto v k¯iûovatce p¯ed prodej-
nou JYSK. Mimo tyto zmÏny dopravnÌho znaËenÌ
a drobnÈ zmÏny u umÌstÏnÌ zast·vek MHD by v celÈ
trase mÏlo dojÌt k opravÏ pojezdov˝ch vrstev. V ˙se-
ku vedoucÌm p¯Ìmo p¯ed radnicÌ budou ˙pravy pod-
statnÏ sloûitÏjöÌ. P¯i dimenzov·nÌ z·tÏûe vozovky se
v osmdes·t˝ch letech totiû nikdy nepoËÌtalo s pro-
vozem trolejbus˘, kterÈ jsou nejtÏûöÌm prost¯edkem
mÏstskÈ hromadnÈ dopravy. Z tohoto d˘vodu je t¯e-
ba provÈst odebr·nÌ celÈho souvrstvÌ a provÈst kom-
pletnÏ celou vozovku vËetnÏ takzvanÈho Ñkufruì.
A zase jsme u finanËnÌch prost¯edk˘, kterÈ musÌ
na tuto stavbu mÏstskÈho (nikoliv pouze vinohrad-
skÈho) v˝znamu zajistit mÏst Brno. Nebudu skr˝vat
hrub˝ odhad finanËnÌch n·klad˘ ñ pohybujeme se
v desÌtk·ch milion˘ korun. Z tohoto d˘vodu celÈ
vedenÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti jedn· a jedn· na nejr˘z-
nÏjöÌch ˙rovnÌch s jedin˝m cÌlem zajistit finanËnÌ
prost¯edky na nejbliûöÌ moûnÈ obdobÌ. Podle po-
slednÌch informacÌ by se snad jiû mohlo bl˝skat
na lepöÌ Ëasy. Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta
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V prostor·ch z·kladnÌ ökoly v BzeneckÈ ulici
sÌdlÌ Liga vozÌËk·¯˘, obËanskÈ sdruûenÌ, kterÈ se za-
b˝v· poskytov·nÌm sluûeb osob·m se zdravotnÌm
postiûenÌm. UrËitÏ si mnozÌ z v·s vöimli ned·vno
vybudovanÈho bezbariÈrovÈho p¯Ìstupu do pravÈho
k¯Ìdla ökolnÌ budovy. Pr·vÏ tudy p¯ich·zejÌ nebo
p¯ijÌûdÏjÌ uûivatelÈ sluûeb, ale takÈ zamÏstnanci
Ligy vozÌËk·¯˘.

Posl·nÌm tÈto neziskovÈ organizace je podpo-
rovat integraci a nez·visl˝ zp˘sob ûivota lidÌ s posti-
ûenÌm. Proto nabÌzÌ svoje sluûby v pÏti ucelen˝ch
programech.

PrvnÌ program nabÌzÌ osobnÌ asistenci, registro-
vanou soci·lnÌ sluûbu, kter· umoûÚuje i tÏûce posti-
ûenÈmu ËlovÏku ûÌt doma, mezi sv˝mi blÌzk˝mi.
OsobnÌ asistent svojÌ pracÌ zajiöùuje nejz·kladnÏjöÌ
˙kony klienta jako je hygiena, oblÈk·nÌ, p¯esed·nÌ
na vozÌk, ale takÈ pom·h· p¯i transportu, p¯i pobytu
ve ökole nebo dokonce v zamÏstn·nÌ.

DalöÌ program nabÌzÌ registrovanou soci·lnÌ
sluûbu, tedy soci·lnÏ-pr·vnÌ poradenstvÌ, a to pro-
st¯ednictvÌm internetovÈho, telefonickÈho, e-mailo-
vÈho nebo osobnÌho kontaktu. Na sv˝ch str·nk·ch
Liga provozuje takÈ poradenskou samoobsluhu na-
zvanou InformaËnÌ port·l. I vy se m˘ûete za¯adit
mezi desÌtky lidÌ, kte¯Ì se dennÏ na poradnu obrace-
jÌ, staËÌ vytoËit ËÌslo bezplatnÈ poradenskÈ linky

800 100 250 nebo vstoupit do internetovÈ poradny
prost¯ednictvÌm adresy www.ligavozic.cz.

I t¯etÌ program v po¯adÌ je registrovanou soci·l-
nÌ sluûbou a nabÌzÌ pomoc a podporu p¯i hled·nÌ
pracovnÌho uplatnÏnÌ. Centrum soci·lnÌ rehabilita-
ce organizuje osobnÌ konzultace, podporu p¯i hled·-
nÌ a vyjedn·v·nÌ se zamÏstnavatelem. Ale takÈ nej-
r˘znÏjöÌ kurzy, jejichû cÌlem je zv˝öit hodnotu frek-
ventanta na trhu pr·ce. Organizuje takÈ volnoËaso-
vÈ aktivity. Pro podzim letoönÌho roku p¯ipravuje
otev¯enÌ DennÌho centra pro zdravotnÏ postiûenÈ,
o kterÈm v·s budeme d·le informovat.

»tvrt˝ program reprezentuje BezbariÈrovÈ di-
vadlo Barka, kterÈ najdete v nedalekÈm Kr·lovÏ
Poli v ulici Svatopluka »echa. Je zajÌmavÈ tÌm, ûe
je bezbariÈrovÈ nejen ze strany hlediötÏ, ale takÈ
ze strany jeviötÏ, Ëehoû lidÈ s postiûenÌm hojnÏ vy-
uûÌvajÌ pro svoje specifickÈ nebo Ëasto i integrovanÈ
dramatickÈ, taneËnÌ Ëi hudebnÌ projekty.

PoslednÌ program zast¯eöuje nÏkolik aktivit
smÏrovan˝ch na ve¯ejnost, pat¯Ì sem nap¯Ìklad vy-
d·v·nÌ Ëasopisu VozÌËk·¯, kter˝ p¯in·öÌ informace
a moûnosti ze ûivota lidÌ s postiûenÌm a je rozesÌl·n
Ëten·¯˘m bezplatnÏ.

Pat¯Ì sem takÈ akce Pro V·ö ˙smÏv, kter· dopro-
v·zÌ veletrh KompenzaËnÌch, rehabilitaËnÌch a pro-
tetick˝ch pom˘cek Rehaprotex na brnÏnskÈm V˝-

staviöti, a z·roveÚ je nejvÏtöÌ p¯ehlÌdkou Ëinnosti
neziskov˝ch organizacÌ v naöÌ zemi.

ZajÌmavou vÏcÌ je i v˝stava fotografiÌ s n·zvem
éivot nejen na kolech, kter· je sestavov·na uû dva-
n·ct let z nejlepöÌch pracÌ ˙ËastnÌk˘ stejnojmennÈ
fotografickÈ soutÏûe. Tato v˝stava putuje po s·lech
a sÌnÌch mÏst a mÏsteËek »eskÈ republiky aby doku-
mentovala ûivot s postiûenÌm v jeho nejrozmanitÏjöÌ
podobÏ.

Naprostou novinkou je informaËnÌ kampaÚ
s n·zvem P¯isedni si, kter· odstartovala poË·tkem
dubna v prostor·ch brnÏnskÈ Fakulty soci·lnÌch
studiÌ Masarykovy univerzity, a to s velkou podpo-
rou starosty naöÌ mÏstskÈ Ë·sti PhDr. Ji¯Ìho »ejky.
CÌlem tÈto kampanÏ je umoûnit bÏûn˝ lidsk˝ rozho-
vor s ËlovÏkem se zdravotnÌm postiûenÌm. Rozho-
vor, kter˝ p¯inese odpovÏdi na ot·zky, kterÈ u vÏtöi-
novÈ a relativnÏ zdravÈ populace z˘st·vajÌ Ëasto ne-
vy¯Ëeny. Rozhovor, kter˝ v·s p¯esvÏdËÌ, ûe i tÏûce
postiûen˝ ËlovÏk m· svoje oblÌbenÈ filmy, politickÈ
n·zory, umÏleck˝ vkus, oblÌbenou kapelu a t¯eba
vztek na hluËnÈho souseda.

PodrobnÈ informace o Ëinnosti Ligy vozÌËk·¯˘
najdete na www.ligavozic.cz, nebo je zÌsk·te bÏhem
osobnÌ n·vötÏvy na BzeneckÈ 23, dve¯e jsou v·m
otev¯eny.

ZdenÏk äkaroupka

Od zaË·tku Ëervna letoönÌho roku bude doprav-
ce JOB AIR ñ CENTRAL CONNECT AIRLINES
provozovat pravidelnÈ leteckÈ spojenÌ na trase
BRNOñZADAR. Z·jemci si jiû brzy budou moci
vybrat jak˝koliv spoj od Ëervna do z·¯Ì a uûÌt si vÌ-
kend nebo celÈ pr·zdniny v Chorvatsku. Spoj bude
lÈtat dvakr·t t˝dnÏ vûdy ve Ëtvrtek a v nedÏli.

Toto je struËn· zpr·va, kter· se objevila v de-
nÌcÌch a od tÈ doby dost·v·m mnoho ot·zek.

To ûe m·me v BrnÏ letiötÏ, to snad vÌ kaûd .̋ Ale
co d·le vÌme o naöem letiöti?

Ji¯ v roce 1923 se zaËÌn· uvaûovat o vybudov·-
nÌ letiötÏ v BrnÏ-»ernovicÌch a jiû 23. kvÏtna 1926
p¯ist·lo na tomto letiöti prvnÌ letadlo Farman ñ Go-
liath pro 12 cestujÌcÌch. N·sledujÌcÌho dne odpoled-
ne p¯ilÈtlo z Prahy letadlo De Havilland, imatriku-
laËnÌ znaËky L-BAHE, se 4 cestujÌcÌmi. Tento den je
povaûov·n za zah·jenÌ leteckÈ dopravy do Brna.
P¯epravovala se p¯edevöÌm poöta, letiötÏ bylo trav-
natÈ. Jiû p¯ed druhou svÏtovou v·lkou p¯est·valo

letiötÏ v »ernovicÌch vyhovovat a hledala se nov·
lokalita ñ Tu¯any.

V roce 1954 bylo tu¯anskÈ letiötÏ uvedeno
do provozu jako st·tnÌ letiötÏ s vojensk˝m provo-
zem. »ty¯i roky na to (1958) byl zah·jen civilnÌ pro-
voz letiötÏ. Od roku 1989 se st·v· tu¯anskÈ letiötÏ
mezin·rodnÌm civilnÌm letiötÏm. Dnes se pravidel-
n˝mi linkami z Brna dostanete do Lond˝na, Mosk-
vy, Prahy a od Ëervna i do Zadaru.

Mnoho lidÌ se pt·, co p¯edch·zÌ tomu neû se
dohodne provoz novÈ leteckÈ linky? Tato linka
vznikla za v˝jimeËn˝ch okolnostÌ, na z·kladÏ dlou-
hÈ spolupr·ce JihomoravskÈho kraje se Zadarskou
ûupou. ObÏ strany si to velmi p¯·ly, zaËalo se jednat
jak s naöÌm letiötÏm, tak se zadarsk˝m a hledal se
takÈ leteck˝ dopravce. Nakonec se vöe poda¯ilo
a od Ëervna do z·¯Ì se otvÌr· provoz linky BrnoñZa-
dar. Dopravce nabÌzÌ n·poje a obËerstvenÌ na palubÏ
a 25 kg zavazadel zdarma v cenÏ letenky. Cena zp·-
teËnÌ letenky se bude pohybovat na ˙rovni pÏti tisÌc

korun. Tato linka vznikla z dlouhodobÈho p¯·telstvÌ
mezi Jihomoravsk˝m krajem a Zadarskou ûupou.
Obvykle ale takto linky nevznikajÌ.

Hned se takÈ zept·te ñ jak tedy vnik· nov·
leteck· linka? Asi tuöÌte, ûe na z·kladÏ p¯esn˝ch
exaktnÌch ˙daj˘. V kr·tkÈ dobÏ Jihomoravsk˝ kraj
zad· renomovanÈ firmÏ zpracovat studii, kter· od-
povÌ na mnoho ot·zek. UrËitÏ se dozvÌme, do kte-
r˝ch mÏst by se mÏlo lÈtat. Na kter˝ch link·ch bu-
dou lÈtat p¯ev·ûnÏ studenti, obchodnÌci a na kter˝ch
turistÈ. Bude zjiöùovat kolik pasaûÈr˘ bude lÈtat z Br-
na do mÏsta X, tedy jak velkÈ letadlo na tÈ lince m·
lÈtat atd.

Sama jsem moc zvÏdav· na prvnÌ zkuöenosti
s lÈt·nÌm do Zadaru. Jestli si oblÌbÌme prodlouûenÈ
vÌkendy, nebo jednot˝dennÌ pobyt nebo desetidennÌ
z·jezd. Tak vöem p¯eji hezkÈ pr·zdniny a pokud
m˘ûete podÌvejte se do Zadaru. Nejen z·ûitek z letu
ale i kr·snÈ historickÈ mÏsto Zadar s fotovoltaickou
font·nou stojÌ za to. Ilona Sokolov·, mÌstostarostka

Na Zä MutÏnick· jiû Ëtvrt˝m
rokem pracuje krouûek

Orient·lnÌch tanc˘. NavötÏvujÌ ho
dÌvky od 8 do 14 let. Mimo pra-
videlnÈ trÈninky, kde se uËÌ z·kla-
dy orient·lnÌho tance, vnÌm·nÌ
hudby a improvizace, se bÏhem
ökolnÌho roku takÈ ˙ËastnÌ mnoha
akcÌ. Jedn· se nap¯Ìklad o vystou-
penÌ v Senior klubu, na Akademii
DomeËku, v DomovÏ pro seniory,
ökolnÌ besÌdky, plesy a jinÈ. Letos
v dubnu se taneËnice z˙Ëastnily
Mezin·rodnÌho taneËnÌho festi-
valu neprofesion·lnÌch soubor˘,
odkud si odvezly vytouûen˝ zlat˝
poh·r. V p¯ÌötÌm ökolnÌm roce se
budeme vÏnovat i tanci se z·vo-
jem. SecviËÌme i novÈ choreogra-
fie, se kter˝mi se budeme snaûit
uspÏt p¯ed div·ky i porotami na nejr˘znÏjöÌch soutÏûÌch a p¯ehlÌdk·ch. Tak pokud se chcete k n·m p¯i-
dat, urËitÏ p¯ijÔte! Krouûek je p¯Ìstupn˝ i pro dÌvky z jin˝ch ökol.

Text a foto: Hana Blaûkov·, vedoucÌ souboru

Liga vozíčkářů, váš užitečný soused

I my si můžeme na víkend zaletět k moři do Zadaru

Výuka elektrické kytary v ZUŠ
Posl·nÌm v˝uky oboru hry na kytaru v ZUä

PhDr. ZbyÚka Mrkose je poskytnout û·k˘m z·kla-
dy odbornÈho vzdÏl·nÌ a vychovat z nich zaujatÈ
hudebnÌky, kte¯Ì by se dovedli ve svÈm ûivotÏ uplat-
nit jako amatÈ¯i nebo budoucÌ profesion·lovÈ.
P¯i h¯e na kytaru se û·ci uËÌ za pomoci kvalifikova-
n˝ch pedagog˘ zvl·dnout technickÈ a v˝razovÈ
prost¯edky, seznamujÌ se postupnÏ s literaturou svÈ-
ho oboru, cviËÌ se v pohotovosti ve ËtenÌ z listu,
upevÚujÌ svou pamÏù a svÈ n·strojovÈ schopnosti
a dovednosti prakticky uplatÚujÌ v jednoduch˝ch
improvizovan˝ch doprovodech apod.

KromÏ z·jmu o v˝uku klasickÈ kytary vzrostl
v poslednÌch letech z·jem o v˝uku hry na elektric-
kou kytaru. é·ci se v hodin·ch seznamujÌ s hrou
r˘zn˝ch styl˘ a z·klady improvizace, majÌ moûnost
hr·t na profesion·lnÌ n·stroje s kvalitnÌ zvukovou
aparaturou. V souËasnÈ dobÏ u n·s ve ökole vyuËujÌ
dva kvalifikovanÌ pedagogovÈ, kte¯Ì jsou schopni
û·ky fundovanÏ sezn·mit s problematikou tohoto
n·stroje. Elektrick· kytara se vyuËuje nejen na ZUä
DoölÌkova 48, ale takÈ v odlouËenÈm pracoviöti
»ejkovick· 8, v mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady.

Miloslava Vincourov·, vedoucÌ kytarovÈho oddÏlenÌ
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Jak urËitÏ vöichni vÌte, ve Ëtvrtek 22. dubna se
na celÈm svÏtÏ slavÌ Den ZemÏ. I my jsme se p¯idali
a v p·tek se na naöÌ ökole uskuteËnil Den ZemÏ pod
n·zvem »ty¯lÌstek pro planetu Zemi. Byl rozdÏlen
na dvÏ Ë·sti. V prvnÌ z nich jsme sbÌrali v okolÌ öko-
ly a mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady odpadky. Co se
nedalo sesbÌrat nebo napravit, tak jsme zakreslovali
do map, kterÈ pozdÏji vyuûijeme pro prezentaci z·-
stupc˘m naöÌ obce.

Ve druhÈ Ë·sti jsme mÏli od û·k˘ öest˝ch t¯Ìd
nachystanÈ na ökolnÌm h¯iöti stanoviötÏ s r˘zn˝mi
˙koly. Vyzkouöeli jsme si hravou formou svÈ zna-
losti, dovednosti i pamÏù a uûili si tak pÏkn˝ netra-
diËnÌ den ve ökole.

CÌlem bylo zÌskat splnÏnÌm ˙kol˘ co nejvÌce
Ëty¯lÌstk˘ pro Zemi, kterÈ jsme pak dali dohromady
za celou naöi Evropskou z·kladnÌ ökolu i IBS (Inter-
national School of Brno). Symbolicky jsme tak
vzk·zali Zemi, ûe n·m nenÌ lhostejn· a p¯ejeme jÌ
nejen hodnÏ ötÏstÌ, ale chceme jÌ takÈ pom·hat.

DÏkujeme z·stupc˘m mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vino-
hrady, kte¯Ì n·m ochotnÏ pomohli a domluvili odvoz
odpadk˘, MÏstskÈ policii, kter· velmi rychle p¯ijela
na naöe zavol·nÌ a odstranila pouûitÈ injekËnÌ st¯Ì-
kaËky, kterÈ jsme p¯i pr˘zkumu Vinohrad objevili.

Vöem, kte¯Ì se z˙Ëastnili a vÏnovali sv˘j Ëty¯-
lÌstek ötÏstÌ Zemi, dÏkujeme a tÏöÌme se na dalöÌ
spolupr·ci. Mgr. Roman Burda

N·vötÏva dÌlny tradiËnÌ ruËnÌ v˝roby modrotisku v Oleönici na MoravÏ. Uk·zka nejstaröÌho
zp˘sobu potiskov·nÌ textilu pomocÌ jedineËn˝ch d¯evÏn˝ch forem. éivot naöich keltsk˝ch p¯edk˘
v keltskÈ osadÏ u Letovic. DobovÈ stavby, uk·zky ¯emesel, chov dom·cÌch zvÌ¯at. Moûnost jÌzdy
na koni a lukost¯elba.

Odjezd z Vinohrad v 9 hodin, n·vrat kolem 17. hodiny. V˝let je urËen dÏtem od 6 let, v p¯ÌpadÏ
z·jmu i jejich rodiË˘m. Cena 230 KË zahrnuje dopravu autobusem, vstupnÈ do dÌlny i skanzenu,
pedagogick˝ doprovod.

Informace a p¯ihl·öky v DomeËku, Valtick· 23, telefon 544 216 684.

PROGRAM: celot·borov· hra na motivy poh·dek, v˝tvarnÈ tvo¯enÌ, spoleËnÈ v˝lety a hry v p¯ÌrodÏ,
koup·nÌ, divadlo, karneval, kabaret, t·bor·k...
UBYTOV¡NÕ: 2ñ6 l˘ûkovÈ pokoje se soci·lnÌm za¯ÌzenÌm na pat¯e, jÌdelna, spoleËensk· mÌstnost, zahra-
da s parkovou ˙pravou, h¯iötÏ, bazÈn.
STRAVA: dospÏlÌ pln· penze, dÏti 5◊ dennÏ, pitn˝ reûim.
CENA: dospÏl˝ 3200 KË, dÌtÏ 2300 KË (dÌtÏ do 2 let bez n·roku na l˘ûko a stravu zdarma). Cena zahrnuje
ubytov·nÌ, stravu, dopravu autobusem, v˝let na hrad Bouzov, program, materi·l a odmÏny pro dÏti. Z·lo-
ha 1000 KË na osobu p¯i pod·nÌ z·vaznÈ p¯ihl·öky.
PÿIHL¡äKY A INFORMACE: DomeËek, Valtick· 23, telefon 544 216 684.

KromÏ cestov·nÌ po Africe, lovu zvÌ¯at, boje s pytl·ky a dalöÌch dobrodruûstvÌ n·s Ëek· koup·nÌ,
sportovnÌ hry, v˝lety a dalöÌ t·borov˝ program.
UBYTOV¡NÕ: chatky na louce u rybnÌka uprost¯ed les˘ na éÔ·rsku, Ëty¯l˘ûkovÈ pokoje, vlastnÌ spacÌ
pytel.
STRAVA: 5◊ dennÏ, celodennÌ pitn˝ reûim.
CENA: 4200 KË pro Ëleny krouûk˘ DomeËku, 4500 KË pro ostatnÌ, z·loha 1500 KË p¯i pod·nÌ z·vaznÈ
p¯ihl·öky. Cena zahrnuje pobyt, stravu, dopravu, program.
PÿIHL¡äKY A INORMACE: I. Heindlov·, DomeËek, Valtick· 23, telefon 544 216 684.

Nezapomenuteln˝ z·ûitek p¯ipravil dne 9. dub-
na sv˝m spoluû·k˘m II. A Zä MutÏnick· Luk·ö
FeketÌk, kter˝ vyhr·l pro celou t¯Ìdu v SMS soutÏûi
vyhl·öenÈ Hit r·diem Magic Hodinu zpÏvu s Ewou
Farnou. Jejich uËitelkou zpÏvu se v tento den stala
bronzov· »esk· slavice zpÏvaËka Ewa Farna.

P¯i p¯Ìjezdu se jÌ dostalo p¯ed ökolou bou¯livÈ-
ho p¯ijetÌ od vöech û·k˘ ökoly. é·ci II. A se na tuto
n·vötÏvu peËlivÏ p¯ipravovali. Tabuli s n·pisem
TÏöÌme se na Ewu Farnou zdobily barevnÈ obr·zky
dÏtÌ i fotografie oblÌbenÈ zpÏvaËky. Hlasit˝m
vol·nÌm Ahoj, Ewo ji p¯ivÌtali ve svÈ t¯ÌdÏ. Neza-
lekli se ani soutÏûnÌch ot·zek moder·tora radia
Magic o EwÏ Farne, pohotovÏ na nÏ odpovÌdali
a sborovÏ se zpÏvaËkou si zazpÌvali i nÏkterÈ jejÌ
nejoblÌbenÏjöÌ pÌsniËky jako BoûÌ ml˝ny melou

Ovoce v ZŠ Mutěnická
Vl·da »R schv·lila program Ovoce do ökol.

N·rok na dotovanÈ ovoce a zeleninu majÌ vöichni
û·ci 1.ñ5. t¯Ìd z·kladnÌ ökoly. Proto se i naöe ökola
do programu takÈ zapojila. Pro distribuci ovoce
a zeleniny se v Zä MutÏnick· vyuûÌv· st·vajÌcÌ
mlÈËn˝ automat. »·st automatu vyd·v· mlÈËnÈ v˝-
robky, druh· Ë·st ovocnÈ a zeleninovÈ v˝robky, kte-
rÈ jsou dod·v·ny v pr˘hlednÈm plastovÈm kelÌmku.
Automat je chlazen ,̋ v˝robky jsou v nÏm bezpeËnÏ
uskladnÏny a k û·k˘m se dost·v· pouze ËerstvÈ ovo-
ce a zelenina se vöemi vitamÌny. Pro v˝dej z auto-
matu se pouûÌvajÌ tzv. kreditky. Tyto kreditky jsou
vyd·v·ny ve ökole zdarma a jsou shodnÈ s kreditka-
mi, pouûÌvan˝mi pro mlÈËn˝ program. ZtracenÈ
nebo poökozenÈ kreditky si û·ci mohou vymÏnit
za novÈ. Z pestrÈ nabÌdky je mezi û·ky o ovoce i ze-
leninu velk˝ z·jem. Mgr. Ludmila Dofkov·

Nakresli Mongolsko
a Česko

V mÏsÌci dubnu se uskuteËnila v prostor·ch
MongolskÈ n·rodnÌ galerie modernÌho umÏnÌ
v centru Ulaanbaataru v˝stava »esk· republika ñ
Mongolsko: 60 let vztah˘, kter· zahrnovala nÏkolik
sekcÌ. SouË·stÌ byl i projekt Nakresli Mongolsko
a »esko, nazvan˝ podle zrcadlov˝ch projekt˘, kdy
mongolskÈ dÏti kreslily svou p¯edstavu o »eskÈ re-
publice a naopak. äedes·t sedm mate¯sk˝ch, z·klad-
nÌch, umÏleck˝ch a st¯ednÌch ökol z celÈ »eskÈ re-
publiky zaslalo na v˝stavu svÈ v˝tvory. I naöi mladÌ
umÏlci, û·ci 8. A EZä a Mä Brno, se do projektu za-
pojili sv˝mi v˝tvarn˝mi pracemi, kterÈ se staly v˝-
sledkem jejich b·d·nÌ o historii, tradicÌch, kultu¯e
a p¯ÌrodnÌch kr·s·ch tÈto vzd·lenÈ zemÏ.

Mgr. Daniela Holbov·

LOUKADEMIE
Louka po¯·d· 4. Ëervna od 17 do 19 hodin set-

k·nÌ sv˝ch krouûk˘. V pestrÈm programu vystoupÌ
taneËnÌ a pohybovÈ krouûky Aerobic, Rytmika, Mo-
dernÌ tanec, Capoeira, B¯iönÌ tance, äerm a Commu-
nity Dancers. SouË·stÌ programu je v˝stava v˝tvar-
n˝ch a keramick˝ch pracÌ. SrdeËnÏ zveme vöechny
rodiËe, p¯·tele a p¯Ìznivce Louky.

Bc. Jana PÛËov·, pedagog Luû·nek-SV»

SlavnostnÌ zah·jenÌ v˝stavy t¯Ì brnÏnsk˝ch
v˝tvarnic ñ Heleny äebestovÈ (malba ñ

akty) MarkÈty Evj·kovÈ (poËÌtaËov· grafika)
a Evy äotnarovÈ (malba ñ z·tiöÌ, architektu-
ra) se uskuteËnÌ 4. Ëervna v 18.30 hodin
ve SpoleËenskÈm s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ
15. V˝stava potrv· do 6. Ëervna.

Čtyřlístek pro planetu Zemi
aneb Den Země na EZŠ a ISB Brno

VÝLET ZA MODROTISKEM A KELTSKOU HISTORIÍ
V sobotu 5. června

Dům dětí Domeček Brno-Vinohrady pořádá pobyt pro rodiče s dětmi
KRÁLOVSKÉ PUTOVÁNÍ aneb Další dobrodružství v pohádkové zemi

10.–17. 7. 2010 v penzionu Pohoda v Šubířově

Dům dětí Domeček Brno-Vinohrady pořádá pro děti od 6 do 14 let čtrnáctidenní letní tábor

SAFARI – DOBRODRUŽSTVÍ V AFRICE ve dnech 3.–17. 7. 2010 v RS Zahradišti

Ewa Farna na ZŠ Mutěnická
nebo MÏls mÏ v˘bec r·d?

Za odmÏnu dostali CD,
zpÏvnÌk, fotografie, DVD
poh·dek a jinÈ d·rky.

Na z·vÏr hodiny n·sle-
dovala zpÏvaËËina autogra-
mi·da, p¯ed·nÌ kvÏtin i d·r-
k˘ od dÏtÌ s podÏkov·nÌm
za milou n·vötÏvu a p¯·nÌm
mnoha dalöÌch hezk˝ch pÌs-
niËek. ZpÏvaËka dÏtem po-
dÏkovala a napsala Velk˝
dÌk za kr·sn˝ den ve II. A.
Toto podÏkov·nÌ bude zdo-
bit t¯Ìdu a p¯ipomÌnat p¯ÌjemnÏ proûitou Hodinu
zpÏvu se ZpÏvaËkou roku 2009 Ewou Farnou.

Mgr. Dana Vr·bov·, t¯ÌdnÌ uËitelka II. A
Foto: Mgr. Helena JelÌnkov·
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www.kei-autocentrum.cz
Žarošická 21, Vinohrady

Revoluce v automobilovém lakýrnictví
v Brně na Vinohradech

Dne 3.května 2010 uvedla firma Autocentrum K.E.I. v Brně
na Vinohradech, jež je autorizovaným dealerem pro značky Škoda, 
Volkswagen a Seat, jako první v Brně do provozu revoluční lakýrnické 
zařízení Symach RoboDry 2K9 a FlyDry 2K6. Tyto unikátní systémy 
dokážou velmi rychle vysušit nanášené materiály jak podkladové,
tak lakovací. V praxi to znamená, že jakýkoliv typ nanášeného 
materiálu může být kompletně vysušený nikoliv v řádu desítek 
minut, ale už za několik minut či vteřin, což představuje až 70% 
úsporu času potřebného pro sušení. Například celý předek vozidla, 
tzn. kapotu, dva blatníky a nárazník lze nalakovat a vysušit
za 30 – 40 minut. Lakýrník tak může dokončit deset až dvanáct 
„zakázek“ za směnu a to i s významnou úsporou ve spotřebě energií. 

Unikátní technologie RoboDry a FlyDry

Společnost Symach, zastupovaná v ČR importérskou firmou Servind,
je celosvětově uznávanou špičkou v oboru vývoje a výroby systémů 
na sušení a vypalování laků při opravách automobilových karoserií. 
Její zařízení RoboDry a FlyDry pracují na principu patentovaného 
spektra různých vlnových délek (technologie DryTronic),
čímž dochází k vazbení molekul a zesíťování struktury laku najednou 
v celé hmotě nalakovaného povrchu. To umožňuje výrazné zrychlení 
všech fází lakýrnických oprav, při níž je potřeba nanesený materiál 

sušit nebo vypalovat – tedy od prvního tmelení až k závěrečnému 
lakování opraveného dílu – a to i u vodou ředitelných laků.
Plně automatizované zařízení Robodry 2K9 je navíc vybaveno 
laserovým scannerem, který si přesně „přečte“ povrch opravované 
karoserie, takže vlastní proces sušení či vypalování probíhá jen
v místě, kde je to potřeba.

Autocentrum K.E.I. Brno - Vinohrady
– rychlé, šetrné a kvalitní lakování s doživotní zárukou

Autocentrum K.E.I. v Brně na Vinohradech je vůbec první firmou
na jižní Moravě, která se do této nové technologie rozhodla 
investovat a také jedinou firmou, která je autorizována k poskytování 
doživotní záruky na lak. „Naše autocentrum poskytuje služby 
motoristům již 14 let a za takto dlouhou dobu již máme celou řadu 
zákazníků, kterých stále přibývá“, říká ředitel Autocentra K.E.I. Pavel 
Obořil. „Pokud bychom využívali jen dosud běžně používaných 
technologií, čekací doba na opravu by již nemusela vyhovovat všem 
našim zákazníkům, a to bychom neradi. S unikátní technologií 
RoboDry a FlyDry budeme lakýrnické práce schopni odvádět 
mnohem rychleji a v ještě větší kvalitě. U lakýrnických oprav, kde si 
oprava laku běžně vyžádá při dodržení technologických postupů
3 – 4 dny, můžeme s novou technologií objednávat systémem
ráno předáte – odpoledne převezmete, a jako dárek našim 
zákazníkům navíc s doživotní zárukou“. 
dodává Pavel Obořil.



� Doktorka s hotovostÌ koupÌ byt Ëi RD do Ë. 4 mil. Tel. 733296125.

� Pronajmu gar·û, Vinohrady, ul. VÏstonick· 6. Tel: 605 259 358.

� Prod·m 3+1 OV, MutÏnick· 3. p/12, cena dohodou. Tel. 737 879 132.

� NalÈhavÏ hled·m ke koupi byt 2+kk a vÏtöÌ, rychlÈ a seriÛznÌ jedn·nÌ. Tel.775 667 214.

ODBORNÉ STĚHOVÁNÍ
Zatloukal Petr, mob: 603 439 279

www.odbornestehovani.cz

KKKKKadeřnictví MICHAELA – Čejkadeřnictví MICHAELA – Čejkadeřnictví MICHAELA – Čejkadeřnictví MICHAELA – Čejkadeřnictví MICHAELA – Čejkooooovicvicvicvicvická 6, Vinohrká 6, Vinohrká 6, Vinohrká 6, Vinohrká 6, Vinohradyadyadyadyady
Tel. 544 213 045, 776 158 799

Americký tříbarevný melír + stříhaná foukaná – 623 Kč • Melír + stříhání + fou-
kaná – 523 Kč • Barvení + stříhání + foukaná – 423 Kč • Trvalá + stříhání + fou-
kaná – 423 Kč • Stříhání + foukaná – 223 Kč • Prodlužování a zahuštění vlasů
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WWW.FITCLUBVALERIE.CZ
Zve širokou veřejnost na

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ 12. 7. – 25. 8.
Vinohrady, ul. Bzenecká, centrum Louka, venkovní terasa

pondělí PILATES 19 h
středa POWER JOGA 19 h

LS Broker Master, s.r.o., hypotéční a pojišťovací makléř
Ludmila Slaběňáková, kancelář Rokytova 1, Brno (OC LERK)
e-mail: slabe@volny.cz • www. lsbroker.cz

tel.: 602 543 199 (O2), 737 440 259 (T-Mobile), 539 010 990 (Netbox)

HYPOTÉKY • POJIŠTĚNÍ • STAVEBNÍ SPOŘENÍ
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Poskytování kompletního servisu v potřebách klientů od roku 1994.

Kadeřnictví MIA, Bzenecká 10. Veškeré kadeřnické služby.
AKCE PRO VÁS.

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU SLEVA 100,– Kč.
Šárka 732 643 126 a Petra 739 395 662

Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, tel. 530 315 454
Knihy za vysvědčení, literatura na dovolenou,

velké slevy, Po–Pá 13–17

Pedikúra pro vás – 603 935 042

Ludmila Trtílková na Bzenecké 19, Brno-Vinohrady.

Potřebujete ještě dnes 3–15 000?
Ihned volejte 604 146 401.
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Místní organizace Svazu tělesně postižených Brno Vinohrady –
Líšeň a Kulturní, vzdělávací a informační centrum Brno-Vinohrady

Vás zvou

15. června 2010 v 15.00 hodin na

BENEFIČNÍ KONCERT
pod záštitou starosty MČ Brno Vinohrady PhDr. Jiřího Čejky

Společenský sál nad Albertem
Program:
1500 – Benefiční koncert zahájí pan starosta PhDr. Jiří Čejka
1510 – dětský soubor „Líšňáček“
1530 – dětský soubor „Hip Hop“ z Vinohrad
1550 – pěvecký soubor „Stará Líšeň“
1620 – harmonikář pana Vaňura
1700–1800 – posezení u cimbálu

Bohatá tombola * každý los vyhrává. Cena jednoho losu 35 Kč.
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603 588 964, e-mail: info@settronic.cz. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 18. Ëervna 2010. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5850 kus˘.

Červen v Domečku
P¯edpr·zdninovÈ divadlo pro nejmenöÌ

LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy
MarkovÈ zahraje ve st¯edu 2. Ëervna od 10 hodin
v DomeËku, Valtick· 23 dvÏ poh·dky z naöÌ ökolky:
O M·öence a medvÏdovi a O zajÌËkovi a zlÈ koze.
VstupnÈ je 40 KË.

Hur· pr·zdniny
Zveme vöechny dÏti na oslavu konce ökolnÌho

roku, kter· probÏhne ve Ëtvrtek 24. Ëervna u Alber-
ta na P·lavskÈm n·mÏstÌ. Od 15 do 18 hodin tu bu-
de pro dÏti p¯ipravena z·bava s poh·dkou, pÌsniËka-
mi, dÏtskou diskotÈkou a soutÏûemi. V programu
takÈ uvidÌte nÏkolik taneËnÌch vystoupenÌ dÏtÌ z Vi-
nohrad.

Na konci dubna se konaly dvÏ zajÌmavÈ a tra-
diËnÌ akce DomeËku. V nedÏli 25. dubna to by-

la JarnÌ stopovan· na H·dech, kterÈ se z˙Ëastnilo
30 dÏtÌ a rodiË˘. Vöichni si proöli trasu probouze-
jÌcÌm se lesem, ˙spÏönÏ splnili vöechny ˙koly a ob-
jevili p·r zajÌmavostÌ ze svÏta rostlin. Her na vyh¯·-

tÈ louce s p¯ÌrodnÌ tematikou se potÈ s chutÌ z˙Ëast-
nili i rodiËe a vöichni odch·zeli dom˘ s drobnou od-
mÏnou a spokojeni.

Ve Ëtvrtek 29. 4. se konala tradiËnÌ Akademie
DomeËku, kde vedle dom·cÌch vystoupila takÈ ¯ada
host˘. KromÏ tÏch kaûdoroËnÌch jako je Vinohra-

Ô·nek a krouûky ze Zä MutÏnick·, jsme mohli po-
prvÈ vidÏt preciznÌ vystoupenÌ maûoretek Lili.
V tÈmÏ¯ dvouhodinovÈm programu takÈ div·ky
urËitÏ zaujala mÛdnÌ p¯ehlÌdka Fashion clubu v pi-
r·tskÈm stylu.

I. H.

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, jsme
tu pro V·s! Jste vÌt·ni dennÏ v malÈ klubovnÏ
od 15.30 v p¯ÌzemÌ Bzeneck· 21 (v p¯ÌpadÏ hezkÈho
poËasÌ i v parËÌku p¯ed budovou) p¯i p¯ÌjemnÈm po-
sezenÌ a kl·bosenÌ ñ postarajÌ se o V·s panÌ BaËov·
a panÌ Flodrov·.

Mimo to V·s v Ëervnu zveme k ˙Ëasti na akcÌch
ve velkÈ klubovnÏ (je otev¯ena vûdy od 14.30,
p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14 h) i mimo ni ñ
a pro povzbuzenÌ tÏla i ducha si p¯ed zah·jenÌm
kaûdÈ akce kr·tce zacviËÌme:

⁄TER› 1. 6.
HODINKA POEZIE (p¯ednes i melodram s hud-
bou), s mÌstnÌm b·snÌkem Z. H. KuËerou

»TVRTEK 3. 6.
LAœKA KOZDERKOV¡ (s poslechem uk·zek),
doc. Mgr. V. Richter, prodÏkan PdF MU

⁄TER› 8. 6.
ÿECKO ñ KOL…BKA KULTURY
(z·vÏreËn· Ë·st, s promÌt·nÌm), E. Vackov·

STÿEDA 9. 6.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE
HUSITSK…, far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

»TVRTEK 10. 6.
»EäTÕ PANOVNÕCI (pokraËov·nÌ cyklu p¯ed-
n·öek), PhDr. J. »ejka

⁄TER› 15. 6.
VYCH¡ZKA ñ BÕL¡ HORA (zdatnÏjöÌ) nebo
RŸéENIN DVŸR, E. »tvrteËkov· (sraz zdatnÏj-
öÌch ve 14 h u klubovny), p. TomeËkov· (sraz ostat-
nÌch v 15 h u klubovny)

»TVRTEK 17. 6.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M
V »ERVNU, E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ a t˝m
spolupracovnÌk˘

⁄TER› 22. 6.
MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D…LKA éIVOTA (povÌ-
d·nÌ o souvislostech), Ing.M. Siklenka

»TVRTEK 24. 6.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M
V »ERVENCI, E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ
a t˝m spolupracovnÌk˘

⁄TER› 29. 6.
Z¡JEZD ñ JIéNÕ PORT¡L ñ odjezd 11.00,
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ (sraz na parkoviöti
na P·lavskÈm n·mÏstÌ, z·vaznÈ p¯ihl·öky do 8. 6.
u p. »tvrteËkovÈ, p¯edpokl·dan· cena kolem
150 KË ñ vybÌr· se po nastoupenÌ v autobusu)

P¯ejeme vöem VinohraÔan˘m pohodovÈ lÈto
plnÈ z·ûitk˘ a tÏöÌme se na setk·nÌ

po pr·zdnin·ch 2. z·¯Ì a jeötÏ vÌce na z·jezd
do Vajnor dne 9. z·¯Ì (p¯ihl·öky do 2. 9.).

Nenechavec kradl v prodejnÏ Ëokol·dy
a maso z 2500 KË

S neskromn˝m nenechavcem mÏli 27. dubna
co doËinÏnÌ zamÏstnanci prodejny na P·lavskÈm
n·mÏstÌ. V obchodÏ si totiû vöimli jim dob¯e zn·-
mÈho muûe, kter˝ se pokusil vynÈst pryË bez pla-
cenÌ Ëokol·dy a masa v celkovÈ hodnotÏ 2500
korun. Kdyû se jej snaûila tamnÌ ostraha zadrûet,
muû vzal nohy na ramena a utekl pryË. NajÌt se
jej nepoda¯ilo ani zalarmovan˝m str·ûnÌk˘m. Je-
likoû zamÏstnanci prodejny nenechavÈho muûe
poznali dÌky jeho podobn˝m exces˘m v minulos-
ti a vzhledem k tomu, ûe celÈho jeho poËÌn·nÌ
zaznamenal kamerov˝ systÈm supermarketu,

bude se p¯Ìpadem d·le zab˝vat p¯Ìsluön˝ spr·vnÌ
org·n.

ZadrûenÌ hledanÈho BrÚana
BÏhem prvnÌho kvÏtnovÈho dne se brnÏn-

sk˝ch str·ûnÌk˘m poda¯ilo zadrûet hned dvÏ po-
liciÌ hledanÈ osoby. Jeden z p¯Ìpad˘ se odehr·l
i na vinohradskÈm sÌdliöti. Tam str·ûnÌky p¯ivo-
lala pozorn· ûena s tÌm, ûe v bytovÈm domÏ spat-
¯ila mladÌka, kter˝ mÏl jejÌ dce¯i p¯ed Ëasem
˙dajnÏ ukr·st mobilnÌ telefon. MladÌk u sebe ne-
mÏl û·dn˝ doklad a st·le se hlÌdce prohlaöoval
za osmn·ctiletÈho OlomouËana. P¯i p¯edvedenÌ
na policejnÌ sluûebnu se vöak uk·zalo, ûe se

ve skuteËnosti jedn· o sedmn·ctiletÈho policiÌ
hledanÈho BrÚana.

V BlatnickÈ nÏkdo poökodil dve¯e
a ukradl z nich kov·nÌ

BrnÏnötÌ str·ûnÌci zaznamenali dalöÌ p¯Ìpad
kr·deûe kov˘. Na p¯Ìpad upozornila 7. kvÏtna r·-
no vöÌmav· obyvatelka jednoho z dom˘ v Blat-
nickÈ ulici. Zjistila totiû, ûe zadnÌ dve¯e domu ne-
sou zn·mky poökozenÌ a upozornila na to mÏstskÈ
policisty. Ti pak zjistili, ûe z·mek dve¯Ì je skuteË-
nÏ vyp·Ëen, poökozeny byly i z·rubnÏ, ze dve¯Ì
pak nÏkdo odcizil jejich kov·nÌ. Spr·vce objektu
odhadl vzniklou ökodu asi na 3000 korun. (zno)

Tábor pro rodiče s dětmi
Od poË·tku svÈ Ëinnosti po¯·d· poboËka Luû·-

nekñst¯ediska volnÈho Ëasu Louka pravidelnÏ po-
bytovÈ akce pro rodiËe s dÏtmi. Jsou to t˝dennÌ te-
maticky zamÏ¯enÈ zimnÌ i letnÌ pobyty s celoden-
nÌm programem her a ËinnostÌ pro malÈ i velkÈ.
Pro nejmladöÌ dÏti od 2 do 5 let se pr·vÏ p¯ipravuje
p¯edpr·zdninov˝ pobyt Indi·nskÈ lÈto. 19.ñ25.
Ëervna se v osadÏ BoleöÌn ut·bo¯Ì malÌ indi·ni
dychtivÌ zÌskat magick˝ amulet. M˘ûete se k nim
p¯idat. BliûöÌ informace zÌsk·te na naöich webov˝ch
str·nk·ch nebo na emailu hortova@luzanky.cz.

Bc. Jana PÛËov·

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

Ohlédnutí za jarními akcemi Domečku

Senior klub v červnu


