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

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 11. ¯Ìjna v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady (v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
vch·zÌme do p¯ÌjemnÈho vinohradskÈho podzimu. Naöi û·ci a studenti majÌ za sebou prvnÌ mÏsÌc novÈ-
ho ökolnÌho roku a jsou jiû jistÏ po pr·zdnin·ch aklimatizov·nÌ a Ñzajetiì v bÏûn˝ch ökolsk˝ch kolejÌch.
PrvnÌho z·¯Ì jsem mÏl tu Ëest b˝t p¯i zah·jenÌ ökolnÌho roku na z·kladnÌ ökole na »ejkovickÈ ulici, kam
mne i letos pozvali. Zah·jili jsme nov˝ ökolnÌ rok 2010/2011 obklopeni mnoha mlad˝mi tv·¯emi, nadöe-
n˝mi prvÚ·Ëky i jejich rodiËi a prarodiËi. Bylo to prostÈ a p¯itom vzneöenÈ shrom·ûdÏnÌ vöech generacÌ.
A j· jsem r·d, ûe mohu jeötÏ dodateËnÏ pop¯·t vöem vinohradsk˝m student˘m a û·k˘m öùastnÈ a ˙spÏö-
nÈ vykroËenÌ do novÈho ökolnÌho roku.

V·ûenÌ spoluobËanÈ. Potk·v·me se dennÏ v ulicÌch naöÌ obce. P¯i tÏchto setk·nÌch a rozhovorech
dost·v·m zajÌmavÈ i Ñzvl·ötnÌì ot·zky. Na dvÏ z nich povaûuji za rozumnÈ odpovÏdÏt i v naöem mÏsÌË-
nÌku. K tÏm Ñzvl·ötnÌmì pat¯Ì ot·zka (spÌöe f·ma), zda opravdu pl·nuje vinohradsk· radnice postavit
v lokalitÏ R˘ûenin dv˘r p¯i JedovnickÈ ulici domy pro Ñnep¯izp˘sobivÈ spoluobËanyì. Na tuto ot·zku,
obsahem jakkoli nesmyslnou povaûuji za nutnÈ odpovÏdÏt, neboù onen nesmyl se öÌ¯Ì v r˘zn˝ch varian-
t·ch i naöÌ obcÌ. Tak tedy. Nic takovÈho nep¯ipad· v ˙vahu. Prostor, o nÏmû ho¯Ìme je urËen pro sport
a rekreaci. Radnice nic takovÈho nechyst· a j· s·m bych byl prvnÌ proti. Vinohrady jsou jiû dostateËnÏ
zahuötÏny a dÌky onÈ znaËnÈ zahuötÏnosti lidÌ i dom˘ majÌ sv˝ch specifick˝ch problÈm˘ dosti. RovnÏû
nenÌ pravda, ûe by vinohradsk· radnice p¯idÏlila Ëi p¯idÏlovala obecnÌ byty Ñnep¯izp˘sobiv˝m spolu-
obËan˘mì. ObecnÌ byty p¯idÏlujeme na z·kladÏ dan˝ch kriteriÌ na jejichû z·kladÏ je vytvo¯en po¯adnÌk
ûadatel˘. Tito lidÈ, p¯ev·ûnÏ z Vinohrad, ËekajÌ, bohuûel, na sv˘j obecnÌ byt i nÏkolik let. Po¯adnÌk je
ve¯ejnÏ p¯Ìstupn˝ vöem (nap¯Ìklad na ˙¯ednÌ desce) a ve¯ejnost, p¯edevöÌm samotnÌ ûadatelÈ, si jej
bedlivÏ hlÌdajÌ ñ coû je dob¯e. Zda vöak lidÈ, kte¯Ì by mohli naruöovat ve¯ejn˝ po¯·dek, p¯ÌpadnÏ zÌskajÌ
ubytov·nÌ v druûstevnÌch bytech Ëi bytech v osobnÌm vlastnictvÌ, bohuûel, neovlivnÌme. Ujiöùuji V·s,
v·ûenÌ spoluobËanÈ, kte¯Ì se mne pt·te i V·s ostatnÌ, ûe vinohradsk· radnice ani nikdo jin ,̋ nebude sta-
vÏt domy pro Ñnep¯izp˘sobivÈ spoluobËanyì na Vinohradech, ani jim byty nep¯idÏlÌ, nep¯idÏlila a p¯i-
dÏlovat nebude. Konec konc˘ ani nem˘ûe neboù alfou a omegou p¯idÏlov·nÌ obecnÌch byt˘ na Vinohra-
dech je po¯adnÌk. Jedn· se o jakousi klamnou zvÏst, Ëili f·mu. Druh· ot·zka, kter· mi byla nÏkolikr·t
poloûena n·leûÌ k ot·zk·m zajÌmav˝m. A sice, pt·te se, zda m˘ûe b˝t starosta volen do starostenskÈ
funkce vÌcekr·t. Ano, m˘ûe. Na rozdÌl od prezidenta republiky, kter˝ m˘ûe b˝t volen pouze dvakr·t,
na dvÏ volebnÌ obdobÌ, volba do ˙¯adu starostenskÈho je co do poËtu voleb a volebnÌch obdobÌ

(PokraËov·nÌ na stranÏ 3)

Přiblížil se čas volební
MÌlov˝mi kroky se blÌûÌ komun·lnÌ volby,

p¯i kter˝ch bude kaûd˝ z n·s volit svÈ z·stupce
do zastupitelstva mÏsta Brna a souËasnÏ i z·stup-
ce do zastupitelstva naöÌ mÏstskÈ Ë·sti. StejnÏ
rychle se blÌûÌ i konec naöich mand·t˘. Je tedy
nejvyööÌ Ëas bilancovat.

MusÌm konstatovat, ûe jsme k plnÏnÌ naöich
˙kol˘ po celÈ Ëty¯i uplynulÈ roky p¯istupovali
s maxim·lnÌ zodpovÏdnostÌ. Zda-li byl n·ö v˝kon
souËasnÏ i profesion·lnÌ, to vyhodnotÌ v pr·vÏ se
blÌûÌcÌch volb·ch voliËi. V minulÈm ËÌsle Infor-
mu jsem uvedl celkov˝ v˝Ëet financÌ, kterÈ jsme
ve prospÏch vinohradsk˝ch obËan˘ proinvesto-
vali a jakÈ procento z onÏch stovek milion˘ korun
jsme zajistili z nejr˘znÏjöÌch dotaËnÌch titul˘.
P¯izn·m se, ûe p¯estoûe jsem mÏl p¯ehled o vöech
investiËnÌch akcÌch, celkovÈ souËty hovo¯ÌcÌ
o stovk·ch milion˘ korun, i mne p¯ÌjemnÏ p¯e-
kvapily.

Je jasnÈ, ûe pokud se nÏkde stavÌ, p¯in·öÌ sta-
vebnÌ Ëinnost komplikace v ûivotÏ vöem okolo.

(PokraËov·nÌ na stranÏ 4)

Vinohrady se bavily
V sobotu 11. z·¯Ì se na volnÈm prostranstvÌ

za b˝valou Zä Bzeneck· uskuteËnila tradiËnÌ vino-
hradsk· akce pro vöechny generace ñ BavÌme se
na Vinohradech. Jako kaûdoroËnÏ, tak i letos se akce
uskuteËnila pod z·ötitou starosty PhDr. Ji¯Ìho »ejky.

Ve slunnÈm dopoledni si na svÈ p¯iöly p¯ede-
vöÌm dÏti, pro kterÈ od 10 hodin p¯ipravilo DIVAD-
LO PARAV¡NEK p·smo poh·dek, pÌsniËek a sou-
tÏûÌ.

Odpoledne po 14. hodinÏ zah·jil starosta
PhDr. Ji¯Ì »ejka bohat˝ kulturnÌ program a n·slednÈ
z·bavnÌ odpoledne pro dÏti i dospÏlÈ moderoval
Jind¯ich Eli·ö.

BÏhem odpoledne vystoupily: HOT JAZZ
äŸTRS, FRIED ACE, vinohradsk· country skupina
HONKY TONK, JOHNY CASH REVIVAL, FU-
TURUM ñ brnÏnsk· rockov· legenda, DEEP
PURPLE REVIVAL.

DospÏlÌ se v pr˘bÏhu odpoledne mohli p¯ihl·sit
do soutÏûÌ, jako je tradiËnÌ vinohradskÈ madlo pro
muûe Ëi h·zenÌ kufru do d·lky pro d·my. Po cel˝
program bylo zajiötÏno bohatÈ obËerstvenÌ vËetnÏ
vynikajÌcÌho kvalitnÌho burË·ku. CelÈ odpoledne se
tak neslo ve znamenÌ p¯ÌjemnÈho pozdnÌho lÈta,
soutÏûÌ, pohody a muziky. PodÏkov·nÌ za organiza-
ci tradiËnÌ kulturnÌ akce n·leûÌ starostovi PhDr. Ji-
¯Ìmu »ejkovi, ¯editeli KVIC Ing. Liboru ätursovi,

pracovnÌk˘m KVIC, mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
za uvolnÏnÌ nemalÈ finanËnÌ Ë·stky, ale takÈ spon-
zor˘m tisk·rnÏ SETTRONIC, GENERALI, Vesel˝
statek VÌr, WELLE-Ing. Kal·b, s. r. o, SAKO.

Vinohrady se opravdu skvÏle bavily, coû doka-
zoval znaËnÏ velk˝ z·jem n·vötÏvnÌk˘, kte¯Ì se p¯i-
öli nejen podÌvat, posedÏt, ale i zasoutÏûit a hlavnÏ
pobavit. Michal Krejsa

V sobotu 11. z·¯Ì se Vinohrady bavily. Bohat˝ program, soutÏûe i hudebnÌ skupiny r˘zn˝ch û·nr˘ a dobrÈ
poËasÌ p¯ispÏly k celkovÈ v˝bornÈ n·ladÏ. A burË·k ze Str·ûnice byl opravdu jedineËn .̋ Na snÌmku moder·-
tor kulturnÌho podujetÌ Jind¯ich Eli·ö se starostou Ji¯Ìm »ejkou zahajujÌ letoönÌ BavÌme se na Vinohradech
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301
se sÌdlem: Zä MutÏnick· 23

Bo¯etick· 4ñ16 sud·
Bo¯etick· 9ñ13 lich·
MutÏnick· 2ñ8 sud·

302
se sÌdlem: Zä MutÏnick· 23

Bo¯etick· 15ñ21 lich·
Bo¯etick· 18ñ24 sud·
»ejkovick· 1ñ13 lich·
»ejkovick· 2ñ6 sud·
K¯tinsk·,
äedova
VÏstonick·,
RÈvova

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ pron·jem bytu 1+KK Ë. 7 v domÏ Bzeneck· 15 dle

stanovenÈho po¯adÌ;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ 1 ûadatelce;
ñ spl·tkov˝ kalend·¯ na ˙hradu nedoplatku za vy-

˙Ëtov·nÌ sluûeb za rok 2009 v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ spl·tkov˝ kalend·¯ na ˙hradu nedoplatku za n·-

jemnÈ a sluûby za uûÌv·nÌ bytu ve 4 p¯Ìpadech;
ñ pod·nÌ ûaloby k MÏstskÈmu soudu v BrnÏ na vy-

klizenÌ bytu v domÏ MutÏnick· 15 do p¯Ìst¯eöÌ;
ñ dodatek Ë. 3 ke smlouvÏ o dÌlo Ë. 49/00 s firmou

VYMYSLICK›-V›TAHY, s. r. o.,
ñ p¯i realizaci zak·zky II. etapa Regenerace obytnÈ-

ho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady provedenÌ vÌce-
pracÌ podle p¯edloûenÈho rozpoËtu (ods·v·nÌ
byt˘) Ëerp·nÌ rezervy na ˙hradu vÌcepracÌ ve v˝öi
214 100 KË bez DPH na blok dom˘ P·lavskÈ n·-
mÏstÌ 1, 2;

ñ odloûenÌ materi·lu Z·mÏr z¯ÌzenÌ p¯Ìst¯eöÌ na jed-
n·nÌ 58. sch˘ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, ko-
nanÈ dne 21. 9. 2010;

ñ uplatnÏnÌ reklamace n·tÏr˘ z·bradlÌ balkon˘
dom˘ Mikulovsk· 4, 6, 8, a P·lavskÈ n·mÏstÌ
6, 7, 8, 9;

ñ provedenÌ opravy havarijnÌho stavu zateplenÌ ötÌ-
tovÈ stÏny domu »ejkovick· 7 formou demont·ûe
systÈmu v celÈm rozsahu a provedenÌ novÈho za-
teplenÌ firmou JOK, a. s., za cenu 158 400 KË bez
DPH;

ñ prominutÌ plateb spojen˝ch s uûÌv·nÌm domÏ VlË-
novsk· 4 za mÏsÌc srpen 2010 1 ûadateli;

ñ v˝povÏÔ n·jmu bytu v domÏ P·lavskÈ n·mÏstÌ 9,
n·jemc˘m podle ß 711, odst. (2), pÌsm. b) obËan-
skÈho z·konÌku, neboù n·jemce nezaplatil n·jem-
nÈ a ˙hradu za plnÏnÌ poskytovan· s uûÌv·nÌm
bytu ve v˝öi p¯esahujÌcÌ trojn·sobek mÏsÌËnÌch
plateb;

ñ pod·nÌ ûaloby k MÏstskÈmu soudu v BrnÏ na vy-
klizenÌ bytu v domÏ Valtick· 15 do p¯Ìst¯eöÌ;

ñ pro vyklizenÌ bytu v domÏ MutÏnick· 19 podle
rozsudku MÏstskÈho soudu v BrnÏ Ë. j. 18 C 82/

2009-32, poskytnutÌ p¯Ìst¯eöÌ, a to mÌstnost Ë. 5
v objektu Jedovnick· 5 v BrnÏ;

ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 23;
ñ firmÏ MIX MAX ñ INVEST s. r. o., prodlouûenÌ

doby pron·jmu pozemku p. Ë. 7625/111 o v˝mÏ¯e
24 m2 k. ˙. éidenice do 1. 9. 2021 v souladu s n·-
vrhem Dodatku Ë. 1 k n·jemnÌ smlouvÏ s podmÌn-
kou doplnÏnÌ bodu, zavazujÌcÌho n·jemce v p¯Ìpa-
dÏ ukonËenÌ n·jemnÌ smlouvy uvedenÌ pronajÌma-
nÈ plochy do p˘vodnÌho stavu a architektonickÈ
¯eöenÌ stavby dle projektu Ing. arch. Jitky VlhovÈ;

ñ smlouvu a poskytnutÌ dotace z rozpoËtu Jihomo-
ravskÈho kraje v r·mci dotaËnÌho programu Pod-
pora vina¯stvÌ a vinohradnictvÌ v JMK pro rok
2010;

ñ pron·jem tÏlocviËen v Zä MutÏnick· 23 na ökolnÌ
rok 2010/2011 ûadatel˘m za cenu pron·jmu;

ñ ukonËenÌ n·jmu nebytov˝ch prostor v objektu
Velkopavlovick· 25, uzav¯enou na z·kladÏ n·-
jemnÌ smlouvy ze dne 8. 3.2010 s AAA ñ oËnÌ,
s. r. o., dohodou ke dni 30. 9. 2010;

ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23
na ökolnÌ rok 2010/2011 ûadatel˘m za schv·lenÈ
n·jemnÈ dospÏlÌ: 430 KË, dÏti 322,50 KË;

ñ poskytnutÌ finanËnÌch dar˘ Ëlen˘m komisÌ RM»,
neËlen˘m ZM» Brno-Vinohrady;

ñ text v˝zvy k pod·nÌ nabÌdky na realizaci ve¯ejnÈ
zak·zky malÈho rozsahu pod n·zvem P¯Ìprava do-
kumentace pro û·dost o dotaci na zateplenÌ mate¯-
skÈ ökoly Bo¯etick· 26, text krycÌho listu nabÌdky,
seznam firem, kterÈ budou vyzv·ny k p¯edloûenÌ
nabÌdky a komisi pro hodnocenÌ nabÌdek.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ se stavebnÌmi ˙pravami objektu P·lavskÈ n·m. 11,

spoËÌvajÌcÌmi v rekonstrukci strojovny z·loûnÌch
gener·tor˘, vËetnÏ ˙pravy v˝fukov˝ch a vzducho-
technick˝ch potrubÌ s jejich vy˙stÏnÌm na st¯echu
objektu a v instalaci nov˝ch chladÌcÌch jednotek
na st¯eöe objektu podle dokumentace, vöe za spl-
nÏnÌ podmÌnky stanovenÈ Krajskou hygienickou
stanicÌ JihomoravskÈho kraje se sÌdlem v BrnÏ
ze dne 12. 8. 2010, Ë. j.: BM/35874/2010/HP;

ñ s umÌstÏnÌm neonovÈ stavby pro reklamu KONI-
CA MINOLTA (o ploöe cca 7 m2), vËetnÏ loga
(o ploöe cca 3 m2) na st¯echu objektu éaroöick·
4395/13, Brno na pozemku p. Ë. 7977/23 v k. ˙.
éidenice a poûaduje, aby jejÌ vlastnÌk zajistit p¯Ì-
padnou regulaci osvÏtlenÌ reklamy dle v˝sledk˘
mÏ¯enÌ ˙Ëink˘ osvÏtlenÌ nejpozdÏji do 30 dn˘
po uvedenÌ reklamy do provozu;

ñ s umÌstÏnÌm stavby obsluûnÈ komunikace a vede-
nÌm inûen˝rsk˝ch sÌtÌ pozemky p. Ë. 7641/1, 7630
a 7366, k. ˙. éidenice a s umÌstÏnÌm stavby splaö-
kovÈ kanalizace na pozemku 7628/1 k. ̇ . éidenice;

ñ s p¯ikoupenÌm jednoho kusu ovladaËe v˝suvnÈho
sloupku stejn˝ch technick˝ch parametr˘ jako ma-
jÌ st·vajÌcÌ ovladaËe a poskytnutÌm ovladaËe ûa-
dateli na kauci;

ñ s umÌstÏnÌm trafostanice spoleËnosti SELF sevis,
spol. s r. o., na pozemku k.˙. éidenice, parcela
Ë. 8542 a s uzav¯enÌm smlouvy o pr·vu stavby
mezi mÏstem Brnem a navrhovatelem stavby.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ zmÏnu pravidel pro obsazov·nÌ st·nÌ p¯ed v˝mÏ-

nÌkov˝mi stanicemi v m. Ë. Brno-Vinohrady.
Rada m. Ë. Brno-Vinohrady mÏnÌ:
ñ usnesenÌ RM» Ë. 1831/10/5 v Ë·sti schv·lenÌ Ëer-

p·nÌ rezervy p¯i realizaci zak·zky II. etapa Rege-
nerace obytnÈho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady
na blok dom˘ Bzeneck· 19, 21 z Ë·stky 2 195 103
KË bez DPH na 265 688 KË bez DPH.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ XVII. zased·nÌ ZM» Brno-Vinohrady, konanÈmu

dne 6. 9.2010 schv·lit udÏlenÌ penÏûnÌch plnÏnÌ
Ëlen˘m v˝bor˘ ZM», neËlen˘m ZM».

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje:
ñ usnesenÌ Ë. 1833/10/5 56. sch˘ze RM» Brno-Vi-

nohrady konanÈ dne 29. 6. 2010, kter˝m schv·lila
ukonËenÌ n·jmu nebytovÈho prostoru ñ mÌstnosti
Ë. 2 v domÏ Bo¯etick· 22 dohodou ke dni 30. 6.
2010.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl·d·:
ñ materi·l Projedn·nÌ û·dostÌ n·jemnÌk˘ o umoûnÏ-

nÌ instalace st¯Ìöek nad balkony.

Z 57. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 31. 8.:

303
se sÌdlem: Zä MutÏnick· 23

Bo¯etick· 1ñ5 lich·
MutÏnick· 1ñ7 lich·
Valtick· 1ñ5 lich·
Valtick· 2ñ8 sud·

304
se sÌdlem: Zä MutÏnick· 23

MutÏnick· 9ñ23 lich·
P·lavskÈ n·m. 6ñ9
P·lavskÈ n·m. 12ñ14
Valtick· 7ñ19 lich·

305
se sÌdlem: Zä MutÏnick· 23

Velkopavlovick· 1ñ25 lich·
Velkopavlovick· 2ñ8 sud·

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady podle ß 29 z·kona Ë. 491/ 2001 Sb., o volb·ch do zastupitelstev obcÌ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘

a podle ß 15 odst.1 z·kona Ë. 247/ 1995 Sb., o volb·ch do Parlamentu »eskÈ republiky a o zmÏnÏ a doplnÏnÌ nÏkter˝ch dalöÌch z·kon˘, v platnÈm
znÏnÌ oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, do Zastupitelstva mÏsta Brna a do Sen·tu Parlamentu »eskÈ republiky se uskuteËnÌ dne

15. 10. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 16. 10. 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. MÌstem kon·nÌ voleb do zastupitelstev obcÌ a do Sen·tu Parlamentu »eskÈ republiky Parlamentu »eskÈ republiky

3. VoliËi bude umoûnÏno hlasov·nÌ potÈ, kdy prok·ûe svoji totoûnost a st·tnÌ obËanstvÌ »eskÈ republiky pop¯ÌpadÏ st·tnÌ obËanstvÌ st·tu, jehoû obËanÈ jsou
opr·vnÏni volit na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Totoûnost a st·tnÌ obËanstvÌ prok·ûe voliË obËansk˝m pr˘kazem nebo cestovnÌm pasem »eskÈ republiky, jde-li
o cizince pr˘kazem k povolenÌ pobytu.

4. VoliËi budou dod·ny nejpozdÏji 3 dny p¯ede dnem kon·nÌ voleb hlasovacÌ lÌstky. V den voleb voliË m˘ûe obdrûet hlasovacÌ lÌstky i ve volebnÌ mÌstnosti.
5. V p¯ÌpadÏ kon·nÌ II. kola voleb je termÌn stanoven na p·tek 22. 10. 2010 v dobÏ od 14.00 h do 22.00 h a v sobotu 23. 10. 2010 v dobÏ od 8.00 h do 14.00 hodin.
6. V p¯ÌpadÏ kon·nÌ II. kola voleb obdrûÌ voliË hlasovacÌ lÌstky p¯Ìmo ve volebnÌ mÌstnosti.

PhDr. Ji¯Ì »ejka, v. r., starosta m. Ë. Brno-Vinohrady

306
se sÌdlem: Bzeneck· 23 ñ CV» Louka
Bzeneck· 4ñ8 sud·
Bzeneck· 5ñ11 lich·
Pruö·neck· 3ñ17 lich·
Pruö·neck· 16ñ22 sud·

307
se sÌdlem: Bzeneck· 23 ñ CV» Louka
Blatnick· 10ñ22 sud·
VlËnovsk· 2ñ16 sud·
VlËnovsk· 3ñ9 lich·
éaroöick·

308
se sÌdlem: Bzeneck· 23 ñ CV» Louka
Blatnick· 1ñ8

Pruö·neck· 2ñ14 sud·

309
se sÌdlem: Bzeneck· 23 ñ CV» Louka
Bzeneck· 10ñ22 sud·
Bzeneck· 13ñ23 lich·
P·lavskÈ n·m. 1ñ2
Tvrdonick· sud·

310
se sÌdlem: Mikulovsk· 9

Jedovnick· 1ñ9 lich·
Mikulovsk· 1ñ9 lich·
Mikulovsk· 4ñ8 sud·
Velkopavlovick·10ñ14 sud·
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MÏstsk˝ kamerov˝ dohledov˝ systÈm (MKDS)
je na Vinohradech v provozu jiû tÈmÏ¯ p·t˝m ro-
kem. Vybudov·n ( a vybojov·n) byl n·kladem vÌce
neû pÏti mil korun na z·kladÏ dotace zÌskanÈ z roz-
poËtu Ministerstva vnitra.

P¯ed dvÏma lety byl rozöÌ¯en o lok·lnÌ, dohle-
dovÈ centrum umÌstÏnÈm p¯Ìmo na sluûebnÏ MÏst-
skÈ policie na Vinohradech vybudovanÈ rovnÏû z·-
sluhou dotace, tentokr·t z rozpoËtu mÏsta Brna.

Je tedy Ëas na to, aby bylo moûnÈ objektivnÏ
vyhodnotit p¯Ìnos tohoto, v mÏstÏ BrnÏ dosud oje-
dinÏlÈho bezpeËnostnÌho systÈmu, pro Vinohrady.
Vezmeme li si na pomoc policejnÌ statistiky zachy-
cujÌcÌ n·pad trestnÈ Ëinnosti (T») na Vinohradech
a v celÈm revÌru obhospoda¯ovanÈm OOP éidenice,
dostaneme se k zajÌmav˝ ËÌsl˘m. (Cel˝ revÌr za-
hrnuje mimo Vinohrad jeötÏ éidenice, LÌöeÚ a Slati-
nu) TÈmÏ¯ z·roveÚ se spuötÏnÌm MKDS poklesl n·-
pad trestnÈ Ëinnosti na Vinohradech v˝raznÏ. Ve sle-
dovan˝ch druzÌch T» dokonce o 40ñ60 %. ZatÌmco
za rok 2005 bylo na Vinohradech odcizeno 27 auto-
mobil˘, v roce 2006, po spuötÏnÌ MKDS bylo odci-

zeno 18 vozidel a v prvnÌch sedmi mÏsÌcÌch roku
2010 nebyl na Vinohradech dokonce odcizen auto-
mobil û·dn .̋ V˝raznÏ poklesl i poËet vloup·nÌ
do vozidel.

Pro VinohraÔany potÏöiteln· je zejmÈna sku-
teËnost ûe tento trend poklesu T» z˘stal zachov·n,
a to na rozdÌl od jin˝ch, srovnateln˝ch mÏstsk˝ch
Ë·stÌ, kde naopak doölo a doch·zÌ k n·r˘stu T». Ji-
nak ¯eËeno, mÏstsk· Ë·st Brno-Vinohrady se na cel-
kovÈm n·padu trestnÈ Ëinnosti sp·chanÈ na teritoriu
obvodnÌho oddÏlenÌ Policie Brno-éidenice podÌlÌ
p¯ibliûnÏ jednou desetinou p¯i srovnateln˝ch pod-
mÌnk·ch a poËtu obyvatel.

P¯evedeno na ËÌsla to znamen·, ûe od poË·tku
roku doölo na Vinohradech k 25 vloup·nÌ do vozi-
del, zatÌm co v LÌöni bylo zlodÏji napadeno 69 vozi-
del, v éidenicÌch pak 102 vozidel.

PodobnÏ p¯ÌznivÏ pro Vinohrady vyznÌv· statis-
tika zachycujÌcÌ vloup·nÌ do byt˘ a objekt˘. Od za-
Ë·tku roku doölo na Vinohradech k 16 vloup·nÌm,
v LÌönÌ k 35 a v éidenicÌch dokonce 58 vloup·nÌm
do byt˘ a objekt˘.

Jako kaûdou statistiku, ani tuto nelze p¯eceÚo-
vat, z ËÌsel lze vöak dovodit, ûe preventivnÌ funkce
MKDS na Vinohradech zde hraje v˝znamnou roli.
Toto potvrzuje i zkuöenost P»R.

DalöÌ rozöÌ¯enÌ MKDS na Vinohradech je tedy
û·doucÌ, je vöak t¯eba mÌt na pamÏti, ûe kaûd· i nej-
lepöÌ technika, m· svÈ meze a ûe jen samotnÈ ka-
mery T» na Vinohradech nevymÌtÌ. RozhodujÌcÌ je
vûdy ËlovÏk, aù uû jsou to obËanÈ, kte¯Ì se nebojÌ T»
ozn·mit, dob¯e fungujÌcÌ P»R a v neposlednÌ ¯adÏ
str·ûnÌci mÏstskÈ policie. ZejmÈna ti by mÏli mÌt
na pamÏti, ûe pohodu a pocit bezpeËÌ u obËan˘ ne-
formujÌ jen nÌzk· ËÌsla z·vaûnÈ T» v danÈ lokalitÏ,
ale i d˘slednÈ a rychlÈ ¯eöenÌ problÈm˘ na poli p¯e-
stupk˘ a ve¯ejnÈho po¯·dku. LaxnÌ övejkov·nÌ Ëi
naopak striktnÏ tvrd˝ p¯Ìstup balancujÌcÌ na hranici
öikany d˘vÏru obËan˘ k mÏstskÈ policii nepovzbudÌ
a jedinci s tÌmto p¯Ìstupem velmi kazÌ jinak dobrou
pr·ci tÏch str·ûnÌk˘, kte¯Ì p¯i v˝konu svÈ, jistÏ
ne lehkÈ sluûby, pouûÌvajÌ hlavu.

Mgr. Ji¯Ì Kar·sek
Zdroj: N·pad vybran˝ch druh˘ T» v r·mci OOP Brno-éidenice

V sobotu 4. z·¯Ì se v domovÏ senior˘ ve VÏstonickÈ ulici odehr·ly v po¯adÌ jiû p·tÈ hody, kterÈ si naöly
v˝raznÈ mÌsto ve vinohradskÈm kulturnÌm dÏnÌ. Hody navötÏvujÌ nejen mÌstnÌ z domova senior˘, ale st·le vÌce
i lidÈ z Vinohrad. NechybÌ kroje a ¯Ìzn· muzika, st·rci a st·rky, hodov˝ pr˘vod i p¯ed·v·nÌ hodovÈho pr·va.
Na snÌmku starosta Ji¯Ì »ejka se dvÏma krojovan˝mi ûenami

Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 13, 18, 24;
ñ rozpoËtov˝ v˝hled na obdobÌ 2012ñ2019;
ñ poskytnutÌ penÏûnÌch plnÏnÌ Ëlen˘m v˝bor˘ ZM», neËlen˘m Zastupitelstva

m. Ë. Brno-Vinohrady.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ zpr·vu o hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ m. Ë. Brno-Vinohrady

za I. pololetÌ 2010: Zä MutÏnick· 23, Mä Bo¯etick· 7, Mä SNÃHURKA,
Bo¯etick· 26, Mä Pruö·neck· 8 a Mä Velkopavlovick· 15;

ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 15;
ñ plnÏnÌ rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady k 30. 6. 2010;
ñ zpr·vu o hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. pololetÌ 2010;
ñ plnÏnÌ pl·nu v˝nos˘ a n·klad˘ Spr·vy dom˘ m. Ë. Brno-Vinohrady za I. polo-

letÌ roku 2010.
Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit p¯edloûenÈ n·vrhy sazeb mÌstnÌch poplatk˘

ObecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky o mÌstnÌch poplatcÌch;
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej pozemku p. Ë. 9629 k. ˙. éidenice o v˝mÏ-

¯e 36 m2 ûadateli, stavebnÌmu bytovÈmu druûstvu MÌr;

ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej Ë·sti pozemku p. Ë. 8544 k. ˙. éidenice
zastavÏn· plocha a n·dvo¯Ì o v˝mÏ¯e 1269 m2.

ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej Ë·sti pozemku p. Ë. 8901/2 k. ˙. éidenice
zastavÏn· plocha a n·dvo¯Ì o v˝mÏ¯e 149 m2, vlastnÌku stavby Ë. p. 4224;

ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna nabytÌ spoluvlastnickÈho podÌlu id. 1/2 pozemku
p. Ë. 7975/44 v k. ˙. éidenice do vlastnictvÌ statut·rnÌho mÏsta Brna;

ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit zmÏnu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna na po-
zemcÌch parc. Ë. 7975/27,7975/2, 7984/2, 7985/1, 7984/1, 3103,7984/3,3104
v k. ˙. éidenice z funkËnÌ plochy (R) ñ zvl·ötnÌ plochy pro rekreaci na (PV) ñ
plochy pro v˝robu;

ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit zmÏnu ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna na po-
zemcÌch p. Ë. 7974/9, 7974/10, 7974/12, 7974/13, 7986/3, 7986/4, 7986/5,
7986/6, 7986/7, 7986/1 a 7986/13 v k. ˙. éidenice z funkËnÌ plochy (R) ñ
zvl·ötnÌ plochy pro rekreaci na (PV) ñ plochy pro v˝robu.

Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady nedoporuËuje:
ñ Zastupitelstvu mÏsta Brna odprodej Ë·sti pozemku p. Ë. 8545 k. ˙. éidenice,

ostatnÌ plocha, zeleÚ o v˝mÏ¯e cca 134 m2 a odprodej pozemku p. Ë. 8542 k. ˙.
éidenice, ostatnÌ plocha, zeleÚ o v˝mÏ¯e 58 m2 vlastnÌkovi stavby Ë. popisnÈ
4343.

Kamery dohledového systému se osvědčily

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ...

Z XVII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dne 6. září:

(DokonËenÌ ze strany 1)

neomezen·. J· s·m jsem toho p¯Ìkladem neboù v le-
toönÌch volb·ch opÏt kandiduji na starostu naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady. TÌm odpovÌd·m
na jakousi podot·zku ¯ady z V·s, kte¯Ì se mne Ëasto
pt·te, zda budu kandidovat na post starosty. Tedy
odpovÌd·m ñ ano.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ, ve dnech 15. a 16. ¯Ìjna
letoönÌho roku se i na Vinohradech uskuteËnÌ obecnÌ
volby. Ony dva dny p¯ipadajÌcÌ na p·tek a sobotu
budete mÌt opÏt po Ëase jedineËnou moûnost rozhod-
nout o v˝voji a smÏrov·nÌ naöÌ obce ñ mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady. Zkuste si p¯eËÌst z·mÏry kandidu-
jÌcÌch stran v jejich volebnÌch programech, posuÔte,
kter˝ z program˘ V·m nejvÌce vyhovuje, zda se kryje
s Vaöimi p¯edstavami o rozvoji Vinohrad. HleÔte
takÈ na re·lnost slib˘. To je tÈû d˘leûitÈ a v nepo-
slednÌ ¯adÏ zkuste posoudit Ëi pomÏ¯it dosavadnÌ
v˝sledky spr·vy naöÌ obce. VÏzte, ûe volbou budete
rozhodovat p¯edevöÌm o sobÏ, o svÈ budoucnosti
a Ëasto takÈ o budoucnosti Vaöich blÌzk˝ch. V·ûenÌ
spoluobËanÈ, obracÌm se na V·s s prosbou Ëi û·-
dostÌ. P¯ijÔte ve dnech 15. a 16. ¯Ìjna rozhodnout
i sv˝m hlasem o tom jak˝m smÏrem se budou Vino-
hrady vyvÌjet. Na ono z·sadnÌ rozhodnutÌ m·te
dlouhÈ dva dny ñ p·tek a soboru 15. a 16. ¯Ìjna.

P¯eji V·m vöem ˙spÏch.
PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta
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Spolupráce Nízkoprahového
klubu Likusák a místních

základních škol
Uû dÈle neû rok mohou û·ci 7.ñ9. t¯Ìd navötÌvit

v r·mci vyuËov·nÌ NÌzkoprahov˝ klub Likus·k. é·-
ci se od pracovnÌk˘ klubu dozvÏdÌ vÌce o fungov·nÌ
klubu, podmÌnk·ch pobytu v nÏm, o tom, co jim
klub nabÌzÌ a k Ëemu jim m˘ûe b˝t prospÏön .̋

Klub Likus·k nav·zal ˙spÏönou spolupr·ci se
z·kladnÌ ökolou Masarova a jejÌ ökolnÌ psycholoû-
kou Mgr. Martinou H·jkovou. D·le se ke spolupr·ci
p¯ipojila z·kladnÌ ökola HornÌkova se ökolnÌ psy-
choloûkou Mgr. Duöanou Jurkovou. DÌky ochotÏ
a vst¯Ìcnosti obou ökol navötÌvilo klub v letech
2009ñ2010 vÌce neû 170 û·k˘. DalöÌ exkurze jsou
pl·nov·ny na nov˝ ökolnÌ rok. InspiracÌ pro tato
otev¯en· setk·nÌ se staly vysokoökolskÈ exkurze,
kdy studenti doch·zejÌ v r·mci v˝uky nahlÈdnout
pod pokliËku nÌzkoprahov˝m sluûb·m.

Pt·te se, proË NÌzkoprahov˝ klub Likus·k oslo-
vil pr·vÏ dÏti a ml·deû ze z·kladnÌch ökol? Odpo-
vÏÔ je jednoduch·. Klub se snaûÌ o svÈ existenci,
n·plni, sluûb·ch a pomoci informovat co nejvÌce
mlad˝ch lidÌ, kte¯Ì stojÌ na prahu mezi dÏtstvÌm
a dospÏlostÌ. Toto obdobÌ ûivota s sebou p¯in·öÌ
komplikace a rizika, jimû se klub snaûÌ p¯edch·zet,
anebo je alespoÚ sniûovat.

NÌzkoprahov˝ klub Likus·k je soci·lnÌ sluûba,
kter· pat¯Ì mezi sluûby soci·lnÌ prevence. JejÌm cÌ-
lem je zlepöit kvalitu ûivota dÏtÌ a ml·deûe ve vÏku
od 12 do 20 let, kte¯Ì jsou ohroûenÌ spoleËensky
neû·doucÌmi jevy a kte¯Ì ûijÌ, anebo se pohybujÌ
v mÏstsk˝ch Ë·stech Brno-LÌöeÚ a Vinohrady. Klub
by v budoucnu r·d oslovil ke vz·jemnÈ spolupr·ci
dalöÌ z·kladnÌ ökoly z lokality Vinohrad a LÌönÏ.

Motivační program pro ženy
Centrum nadÏje a pomoci po¯·d· od 23. listo-

padu MotivaËnÌ program pro ûeny. V pr˘bÏhu osmi
setk·nÌ, vûdy 1◊ t˝dnÏ, majÌ ˙Ëastnice moûnost sdÌ-
lenÌ o radostech i tÏûkostech vöednÌho i nevöednÌho
ûivota, podpo¯it znovunalezenÌ svÈ kr·sy a sv˝ch
dar˘, uvÏdomÏnÌ si svÈ jedineËnosti.

Setk·nÌ budou probÌhat v prostor·ch Centra
nadÏje a pomoci (CENAP), VodnÌ 13, Brno. Kurz je
financov·n z EvropskÈho soci·lnÌho fondu pro-
st¯ednictvÌm OP LZZ, a pro ˙Ëastnice je poskytov·n
zdarma. P¯ihl·öky a dalöÌ informace naleznete
na www.cenap.cz, telefon 543 331 471.

Zah·jenÌ ökolnÌho roku na EZä a Mä Brno
RealizaËnÌ t˝m projektu IT EZä p¯ipravil netradiËnÌ zah·jenÌ ökolnÌho roku ve spolupr·ci s pedagogy ñ kaû-
dÈmu dÌtÏti p¯edal nafukovacÌ balÛnek. P¯ejem vöem pohodov˝ ökolnÌ rok.

Zvl·ötnÌ odr˘dou lidÌ, vÏnujÌcÌch se nÏjakÈ z·li-
bÏ, jsou pejska¯i. PodobnÏ jako maminky tr·vÌcÌ Ëas
se sv˝mi dÏtmi na pÌskoviöti Ëi pr˘lezk·ch, tak my
psomilovÈ se sch·zÌme na malÈ louËce u borovic
nad sherwoodsk˝m lesÌkem. Vz·jemnÈ p¯·telstvÌ
posvÏcenÈ starostÌ o naöe chlupatÈ poklady m· ne-
uvÏ¯itelnou sÌlu, neboù jednak ËlovÏk nenÌ s·m a m·
si s k˝m popovÌdat, kdyû pot¯ebuje pomoc, m· se
na koho obr·tit, kdyû m· za ˙kol vychov·vat dÌtÏ,
snadno ho v tÈto spoleËnosti nauËÌ l·sce k jinÈmu
ûivÈmu tvoru.

S potÏöenÌm jsme p¯ivÌtali p¯ibyvöÌ odpadkov˝
koö u rozcestÌ smÏrem k Sherwoodu, protoûe uklÌ-
zenÌ po svÈm pejskovi povaûujeme p¯inejmenöÌm
za sluönost a ten, kdo to dosud odmÌt· dÏlat, nejspÌö
jeötÏ neöl·pl do hnÏdÈho psÌho nadÏlenÌ.

Oslava narozenin nÏkterÈho z p·neËk˘ je dal-

öÌm tmelÌcÌm Ël·nkem v naöÌ smeËce, kter· ËÌt· jak
dospÏl·ky rozmanitÈho vÏku, tak ökol·ky, ba do-
konce batolata! NechybÌ ani vodicÌ pes s nevido-
mou kamar·dkou a ËlovÏk hned vidÌ, jak˝m pomoc-
nÌkem mohou psÌ tlapky b˝t. DÌtÏ, kterÈ skuteËnÏ
p¯ilne ke svÈmu psu, se s docela velkou pravdÏpo-
dobnostÌ nechytÌ pouliËnÌ party, kter· po sÌdliöti
rozkop·v· koöe, niËÌ zast·vky MHD apod., protoûe
dÌky svÈmu zvÌ¯·tku bude pro nÏj slovo nuda vcelku
nezn·m˝ pojem a navÌc se bude umÏt lÈpe vcÌtit
do duöe jak lidskÈ, tak zvÌ¯ecÌ.

Jsem toho n·zoru, ûe p¯i dodrûenÌ z·kladnÌch
vÏcÌ sluönosti a vz·jemnÈ tolerance je souûitÌ se
psem nejen neobtÏûujÌcÌ pro spoluobËany, ale na-
plÚuje ûivot ËlovÏka onou ˙ûasnou n·klonnostÌ,
vdÏËnostÌ a druhem l·sky, kterÈ dok·ûe nabÌdnout
jenom pes. Jana KrejËÌ

Žijeme se psem

Přiblížil se čas volební
(DokonËenÌ ze strany 1)

V souËasnosti je tak trochu znep¯ÌjemÚov·n ûivot
dÏtem a jejich rodiË˘m na naöÌ z·kladnÌ ökole

v MutÏnickÈ ulici. Tuto akci, kde jsme cel˝ z·-
mÏr p¯ipravovali vÌce neû t¯i roky, v souËasnosti
realizuje jako investor magistr·t mÏsta Brna. P¯Ì-

pravy vedoucÌ k uvolnÏ-
nÌ dotace z EU a koneË-
n˝ termÌn jejÌho dokon-
ËenÌ jsme nemohli sebe-
mÈnÏ ovlivnit, nehledÏ
na skuteËnost, ûe proces
schvalov·nÌ dotace z EU
je mimo¯·dnÏ zdlou-
hav˝ a komplikovan .̋
Proto je na ökole nynÌ
tak trochu ruönÏji neû
b˝v· zvykem. Za tento
vyööÌ ruch je t¯eba, byù
za nÏj nem˘ûeme, se
omluvit. SouËasnÏ mu-
sÌme poû·dat rodiËe, dÏ-
ti ale stejnÏ tak i peda-
gogick˝ sbor o trpÏli-
vost. Je jen a jen z·slu-

hou celÈho pedagogickÈho sboru, ûe zah·jenÌ no-
vÈho ökolnÌho roku a p¯edevöÌm p¯ivÌt·nÌ prvÚ·Ë-
k˘ probÏhlo bez jak˝chkoliv komplikacÌ. Stavba
jiû finiöuje a pomalu se zaËÌn· objevovat i nov·,
ne jiû tak jednotv·rn· fas·da. MyslÌm, ûe je
opravdu ËÌm se pochlubit.

Jak jsem uvedl v ˙vodu, mÌlov˝mi kroky se
p¯iblÌûil okamûik, kdy voliËi vystavujÌ odstupujÌ-
cÌmu vedenÌ radnice a vöem zastupitel˘m vy-
svÏdËenÌ za jejich Ëinnost v uplynulÈm obdobÌ
a souËasnÏ rozd·vajÌ karty pro obdobÌ nadch·ze-
jÌcÌ. Vöem obËan˘m, kte¯Ì na sebe vezmou tu od-
povÏdnost a p¯ijdou do volebnÌch mÌstnostÌ vho-
dit sv˘j hlas tÈ Ëi onÈ kandidujÌcÌ stranÏ nebo
tomu Ëi onomu zastupiteli, p¯eji öùastnou ruku p¯i
jeho v˝bÏru strany Ëi kandid·ta. StejnÏ tak si
myslÌm, ûe sbor novÏ zvolen˝ch zastupitel˘ bude
sborem profesion·l˘, kter˝ bude zodpovÏdnÏ
a svÏdomitÏ pracovat pro blaho Vinohrad.

Ing. Ji¯Ì Pustina
mÌstostarosta
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Zase se seöel rok s rokem a naöe organizace spo-
leËnÏ s kulturnÌm a vzdÏl·vacÌm centrem uspo¯·da-
la v s·le nad Albertem BenefiËnÌ koncert. Ten letoö-
nÌ se n·m zvl·öù povedl i p¯es to, ûe dÏtsk˝ soubor
VinohraÔ·nek mÏl technickÈ problÈmy a dorazil
trochu pozdÏji. Tuto pauzu n·m svojÌ hudbou vy-
plnil pan harmonik·¯ VaÚura. Tento rok byl o kon-
cert velk˝ z·jem, a tak byl s·l zcela zaplnÏn. N·ö
koncert navötÌvili ËlenovÈ Klubu d˘chodc˘ z Bze-
neckÈ, zajistÈ se jim to lÌbilo. P¯iöli se podÌvat takÈ
klienti z NadÏje na Vinohradech, p¯ivedly je sest¯iË-
ky a myslÌme si, ûe to bylo pro jejich klienty urËitÈ
zpest¯enÌ pobytu. Jenom je ökoda, ûe n·s m·lo nav-
ötÏvujÌ obyvatelÈ dom˘ s peËovatelskou sluûbou jak
na P·lavskÈm n·mÏstÌ, tak v BzeneckÈ, p¯es to, ûe
jsme je o naöem koncertÏ vËas informovali. Kaûdo-
roËnÏ mÌv·me bohatou tombolu, kde kaûd˝ los vy-
hr·v·. O dary do tÈto tomboly jsme poû·dali naöe
obch˘dky na Vinohradech. NejvÌce se o tyto d·rky
zaslouûila panÌ Hana Toöovsk·, kter· n·m d·rky
i vkusnÏ zabalila. Bylo jich docela dost a za to ji
moc dÏkujeme. D·le n·s obdarovala panÌ Waisov·
z papÌrnictvÌ, kter· n·s z·sobuje obalov˝m materi·-
lem na balenÌ d·rk˘ do tomboly. Moc jÌ za vöechno
dÏkujeme. Kosmetiku daroval z drogerie JasmÌn
pan Jan Petjanoö, kter˝ naöe prosby kaûdoroËnÏ vy-

slyöÌ a nikdy neodejdeme s pr·zdnou. Textil n·m
zase daroval pan DINH VAN VU. I pan LubomÌr
Mizera p¯ispÏl do naöÌ tomboly sv˝m zboûÌm. Pan
Miroslav Karbula z vin·rny U radnice n·m kaûdo-
roËnÏ daruje nÏkolik l·hvÌ kvalitnÌho vÌna. TakÈ je-
mu mnohokr·t dÏkujeme. Firma Campanula z LÌönÏ
n·m darovala spoustu kvÏtin v kvÏtin·ËÌch.

Napsali jsme na vedenÌ Billy, kter· n·m kaûdo-
roËnÏ poskytuje d·rky do tomboly ve v˝öi 2000 KË,
P¯es to, ûe se kaûd˝ podnikatel ohrazuje tÌm, ûe je
krize, tak naöÌ organizaci poskytla finanËnÌ dar sta-
vebnÌ firma pana VeselÈho a takÈ lÈk·rna u radnice,
zastoupena panem JUDr. Jaroslavem Halasem, n·m
vûdy na naöi û·dost poskytne finanËnÌ dar. Za tyto
dary vöem srdeËnÏ dÏkujeme.TakÈ musÌme podÏko-
vat dÏtskÈmu souboru LÌöÚ·Ëek a pani uËitelce He-
lenÏ VrcholovÈ, kter· vzornÏ vede LÌöeÚskou dro-
botinu. D·le musÌme podÏkovat krojovanÈmu sou-
boru Star· LÌöeÚ za pÏknÈ starÈ lÌöeÚskÈ pÌsniËky
a za to, ûe se pro n·s oblÈkli do tak pÏkn˝ch kroj˘
a umoûnili n·m uvidÏt velikou kr·su lidovÈho umÏ-
nÌ. TakÈ dÏkujeme panu harmonik·¯i VaÚurovi za je-
ho pÏknÈ vystoupenÌ na harmoniku i klavÌr. N·ö
koncert zakonËilo posezenÌ u cimb·lu panÌ cimba-
listky a jejich p¯·tel p¯i h¯e na housle. DÌk takÈ pat¯Ì

(PokraËov·nÌ na stranÏ 7)

Pravidelné setkání
kulturních pracovníků

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, jsme tu pro V·s! Jste vÌt·ni den-
nÏ 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 posezenÌ a kl·bosenÌ ñ po-
starajÌ se o V·s panÌ BaËov· a panÌ Flodrov·. Mimo to V·s v ¯Ìjnu zveme
k ˙Ëasti na akcÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena vûdy od 14.30, p¯i n·bo-
ûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00) ñ pro povzbuzenÌ tÏla i ducha si p¯ed zah·je-
nÌm kaûdÈ akce kr·tce zacviËÌme. Od z·¯Ì kaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 13.45ñ
14.45 probÌhajÌ protahovacÌ cviËenÌ pro seniory Vinohrad v DomeËku
(za Valtickou 19) za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky ñ vstup zdarma, p¯ez˘vky s sebou
ñ jste zv·ni, p¯ijÔte.

⁄TER› 5. 10.
LITER¡RNÕ VYCH¡ZKA ñ Za Bohumilem Hrabalem,
E. »tvrteËkov·, E. éaludov· (sraz ve 14 h na zast·vce MHD P·lavskÈ n·m.
ñ smÏr Star· osada)

»TVRTEK 7. 10.
Z¡JEZD DO VAJNOR (SR),
E. »tvrteËkov·, L. HodboÔ (odjezd v 7 h z parkoviötÏ P·lavskÈ n·m.)

⁄TER› 12. 10.

KR¡SY A ZAJÕMAVOSTI CHORVATSKA ñ 2. Ë·st (s promÌt·nÌm),
E. Vackov·
STÿEDA 13. 10.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE HUSITSK…,
far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·
»TVRTEK 14. 10.
OBL…H¡NÕ BRNA äV…DY, PhDr. J. »ejka
⁄TER› 19. 10.
PREZIDENT BUDOVATEL, M. Krejsa
»TVRTEK 21. 10.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM NAROZEN›M V ÿÕJNU,
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
⁄TER› 26. 10.
MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D…LKA éIVOTA (pokraËov·nÌ),
Ing. M. Siklenka
»TVRTEK 28. 10.
SPOLE»ENSK… HRY, P…TANQUE (koule),
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ

PrvnÌ fotografie ukazuje BarevÚ·k v MutÏnickÈ ulici z roku 1991. Dnes
po rekonstrukci a ned·vnÈm otev¯enÌ si zde hraje mnoho vinohradsk˝ch
dÏtÌ. P¯i rekonstrukci h¯iötÏ byla mimo jinÈ d˘leûit· nejen osobnÌ angaûo-

Poděkování za Benefiční koncert

V ˙ter˝ 21. z·¯Ì se jiû tradiËnÏ v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady usku-
teËnilo pravidelnÈ setk·nÌ kulturnÌch pracovnÌk˘.
Starosta PhDr. Ji¯Ì »ejka podÏkoval obËan˘m Vino-
hrad, kte¯Ì se zasluhujÌ o kulturnÌ ûivot v naöÌ obci

Foto: Michal Krejsa

Vinohrady kdysi a dnes

vanost, ale i konzultace starosty PhDr. Ji¯Ìho »ejky pr·vÏ s maminkami ma-
l˝ch dÏtÌ, kterÈ do znaËnÈ mÌry vybraly hernÌ prvky pro svÈ ratolesti.

Michal Krejsa

Senior klub v říjnu
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V are·lu ökoly v BzeneckÈ 23, kde sÌdlÌ i Liga vozÌËk·¯˘, bylo v p·tek 3. z·-
¯Ì po¯·dnÏ ruöno. HodnÏ ötÏstÌ do dalöÌch let p¯iöel Lize pop¯·t starosta M»
Brno-Vinohrady, PhDr. Ji¯Ì »ejka a spoleËnÏ s ¯editelem organizace ZdeÚkem

äkaroupkou a p¯edsedkynÌ spr·vnÌ rady Lenkou Hegrovou odstartovali odpo-
lednÌ veselÌ.

Bavily se dÏti pro kterÈ byl nachystan˝ program v podobÏ soutÏûÌ, her, po-
hybov˝ch a v˝tvarn˝ch aktivit a kter˝ byl v reûii Louky ñ poboËky SV» Luû·n-

PoboËka Louka p˘sobÌ na Vinohradech v are·lu Bzeneck· 23. V loÚskÈm
ökolnÌm roce navötÏvovalo naöe krouûky p¯es 410 dÏtÌ a 130 dospÏl˝ch. Krouû-
ky jsou zamÏ¯eny na t¯i oblasti: miniökolka Maceöka a p¯edökolnÌ aktivity, sport
a tanec, v˝tvarnÈ a keramickÈ Ëinnosti. DÏti i dospÏlÌ se z˙Ëastnili ¯ady vystou-
penÌ a soutÏûÌ, kde sklidili nemalÈ ˙spÏchy. BÏhem roku se na Louce uskuteËnila
¯ada akcÌ pro ve¯ejnost (Lampionky za vÌlou Maceökou, Mikul·ö, V·noËnÌ a Ve-
likonoËnÌ dÌlny, Karneval, Na Beton, Loukademie, atd.)

V lÈtÏ se mnozÌ z v·s z˙Ëastnili naöich letnÌch t·bor˘ (440 ˙ËastnÌk˘): p¯Ì-
mÏstsk˝ t·bor BarevnÈ dny na Louce, Goblini, TaneËnÌ t·bor, Capoeira t·bor,
NekoneËn˝ p¯ÌbÏh na B¯eznÌku, t·bor KaliötÏ, t·bor BoraË a stanov˝ t·bor Zlat˝
kompas. TÌmto bych r·da podÏkovala vöem vedoucÌm a organiz·tor˘m, kte¯Ì
t·bory po¯·dali.

Fotky z akcÌ i t·bor˘ m˘ûete shlÈdnout na: www. louka.luzanky. cz.
Na zaË·tku z·¯Ì probÏhl z·pis do krouûk˘ v novÈm ökolnÌm roce. NÏkterÈ

krouûky jsou, bohuûel, jiû beznadÏjnÏ zaplnÏny. Do n·sledujÌcÌch krouûk˘ se
jeötÏ m˘ûete p¯ihl·sit: Keramika, MalÌ v˝tvarnÌci, MalÌ socha¯i, RukodÏlky,
Aerobik, Ruötina pro dÏti a Orient·lnÌ tanec.

Pro z·kladnÌ ökoly jsme p¯ipravili V˝ukovÈ programy: V·noËnÌ a Veliko-
noËnÌ dÌlny.

V dobÏ podzimnÌch pr·zdnin je p¯ipraven dvoudennÌ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor se
sportovnÌm zamÏ¯enÌm.

TÏöÌme se na vöechny, se kter˝mi se budeme pravidelnÏ potk·vat v krouû-
cÌch, ale i na ty, kterÈ potk·me na nÏkterÈ akci po¯·danÈ Luû·nkami ñ st¯edis-
kem volnÈho Ëasu. Lucie H·jkov·

P¯ed Ëty¯mi lety se vinohradötÌ zastupitelÈ od-
hodlali k velmi nelehkÈmu rozhodnutÌ ñ slouËit obÏ
naöe z·kladnÌ ökoly. Je velmi potÏöitelnÈ, ûe û·dn˝
ze zastupitel˘ nepodlehl lacinÈmu populismu, na-
opak. Kaûd˝ prok·zal velkou mÌru zodpovÏdnosti
p¯edevöÌm k vinohradsk˝m ökol·k˘m.

Bez tohoto kroku by nebylo moûnÈ zajistit
a soust¯edit znaËnÈ finanËnÌ prost¯edky na rekon-
strukci a obnovu Zä v MutÏnickÈ, kter· se dnes ¯adÌ
mezi nejlÈpe spravovanÈ z·kladnÌ ökoly v BrnÏ.

DÏti tak majÌ na Vinohradech zajiötÏnou v˝uku
v kvalitnÌch prostor·ch, plnÏ vybaven˝ch a moder-
nÌch uËebn·ch. V neposlednÌ ¯adÏ stabilizace zabr·-
nila odchodu kvalitnÌch uËitel˘ za lepöÌmi platy

do jin˝ch ökol. Budovu v BzeneckÈ nad·le vyuûÌva-
jÌ ökolsk· za¯ÌzenÌ, dvÏ st¯ednÌ ökoly doplÚuje st¯e-
disko volnÈho Ëasu pro dÏti a ml·deû a mate¯sk·
ökolka.

S celkem pÏti mate¯sk˝mi ökolkami jsou Vino-
hrady v r·mci Brna malou raritou.

Ani b˝valÈ ökolnÌ h¯iötÏ v BzeneckÈ nez˘stalo
stranou pozornosti. Z·mÏrem je vybudovat zde kva-
litnÌ, p¯itom ale pro öirokou ve¯ejnost cenovÏ do-
stupnÈ h¯iötÏ a sportovnÌ halu pro rekreaËnÌ sporty,
a to s celoroËnÌm provozem. Tyto podmÌnky nejlÈpe
splÚuje tzv. nafukovacÌ hala vyt·pÏn· vlastnÌ plyno-
vou p¯Ìpojkou.

NenÌ to z·mÏr snadn ,̋ postupnÏ se vöak da¯Ì

Liga vozíčkářů oslavila 3. září své 20. narozeniny

Lužánky na Vinohradech

Nové hřiště v Bzenecké
realizovat. Po vypracov·nÌ a schv·lenÌ projektu byl
v prvnÌ etapÏ v˝stavby vybudov·n nov˝ povrch
na Ë·sti p˘vodnÌho, nevyuûÌvanÈho h¯iötÏ.

»·stku ve v˝öi 1,5 mil. KË ze st·tnÌho rozpoËtu
pro Vinohrady vybojoval poslanec Jeron˝m Tejc,
stejnou Ë·stkou pak p¯ispÏlo mÏsto Brno. ProjekËnÌ

pr·ce hradÌ mÏstsk· Ë·st.
SouË·stÌ budoucÌho sportovnÌho centra je

i vlastnÌ soci·lnÌ a sportovnÌ z·zemÌ pro halu, kterÈ
tvo¯Ì vzduön·, jednoduch· p¯ÌzemnÌ stavba. Stavba
je vöak projektov·na tak, aby ji bylo moûnÈ v p¯Ìpa-
dÏ z·jmu rozöÌ¯it o dalöÌ prostory v prvnÌm podlaûÌ,
kde m˘ûe b˝t nap .̄ fit centrum, posilovna, rehabili-
tace atp. Mgr. Ji¯Ì Kar·sek

ky. DÏti si vyrobily narozeninovÈ ËepiËky a nechaly si pomalovat obliËeje, vy-
zkouöely trampolÌnu nebo bludiötÏ a za tyto a dalöÌ disciplÌny dostaly odmÏny,
podÌvaly se na vystoupenÌ kouzelnÌka a kejklÌ¯e a zabubnovaly si se skupinou
Jumping drums.

O dalöÌ program se postarala
orient·lnÌ taneËnice Aimirah se
sv˝m t˝mem, Dûejn a taneËnÌci
country a irsk˝ch tanc˘ a mladÌ
sportovci p¯edvedli uk·zku spor-
tovnÌho öermu a bojovÈho umÏnÌ
capoeira.

K dispozici byli informace
o Ëinnosti Ligy vozÌËk·¯˘, takÈ
prezentace zdravotnÌch pom˘cek
r˘zn˝ch firem a v˝robky chr·nÏ-
n˝ch dÌlen sp¯·telen˝ch nezisko-
v˝ch organizacÌ.

P¯i podveËernÌm a veËernÌm
vystoupenÌ skupin Jumping
drums, Japka a Budo·ru starÈ
d·my se bavili uû spÌöe dospÏlÌ, kte¯Ì se peËlivÏ vÏnovali takÈ naöemu st·nku
s obËerstvenÌm. GrilovanÈ klob·sy, hermelÌn i pivo a limo ölo na draËku a v˝tÏ-
ûek z obËerstvenÌ a z bohatÈ tomboly, kter· takÈ potÏöila n·vötÏvnÌky, zase
na podporu Ëinnosti Ligy vozÌËk·¯˘.

DÏkujeme vöem n·vötÏvnÌk˘m, vystupujÌcÌm, technickÈmu z·zemÌ
a sponzor˘m za ˙Ëast, podporu a pozitivnÌ odezvy a za rok se tÏöÌme na shle-
danou!
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Za neobvykl˝ch podmÌnek, p¯i probÌhajÌcÌ re-
konstrukci ökoly, probÏhlo ve st¯edu 1. z·¯Ì

slavnostnÌ zah·jenÌ novÈho ökolnÌho roku na Zä
MutÏnick· 23. V doprovodu sv˝ch rodiË˘ poprvÈ
zasedli do sv˝ch lavic novÌ prvÚ·Ëci, kde je v kr·snÏ
vyzdoben˝ch t¯Ìd·ch p¯ivÌtaly jejich t¯ÌdnÌ uËitelky
Mgr. Dana Vr·bov· a Mgr. Blanka Zouharov·. Po-
zdravit rodiËe a novÈ û·ky p¯iöla takÈ ¯editelka öko-
ly PaedDr. Ilona Sokolov· a mÌstostarosta mÏstskÈ
Ë·sti Brno-Vinohrady Ing. Ji¯Ì Pustina. Po slavnost-

nÌm projevu pop¯·li dÏtem mnoho ˙spÏch˘ a samÈ
jedniËky.

Dom˘ odch·zely dÏti plnÈ dojm˘ a proûitk˘.
Ve sv˝ch aktovk·ch si odnesly uËebnice, ökolnÌ
pot¯eby a pamÏtnÌ listy v upomÌnku na jejich prvnÌ
ökolnÌ den.

Naöim prvÚ·Ëk˘m p¯ejeme, aby se jim ve ökole
lÌbilo a spokojenost a ˙smÏv na tv·¯i je prov·zel
po cel˝ ökolnÌ rok.

Mgr. Dana Vr·bov·, foto Dagmar Flekov·

Po pr·zdnin·ch jsme se seöli ve Ëtvrtek 2. z·¯Ì
p¯i ËajovÈm d˝ch·nku a p¯·telskÈm kl·bosenÌ, je-
hoû hlavnÌ n·plnÌ byla vz·jemn· v˝mÏna z·ûitk˘
a dojm˘, proûit˝ch v letnÌch mÏsÌcÌch. Mj. jsme
na d·lku pop¯·li hodnÏ zdravÌ a ˙spÏönÈ zotavenÌ
panÌ »tvrteËkovÈ do l·znÌ a p¯ipomnÏli jsme si nÏ-
kterÈ novinky a pl·novanÈ akce v Ëinnosti klubu.
Mezi nÏ pat¯Ì zejmÈna z·jezd 7. ¯Ìjna za hranice ñ
do Vajnor na Slovensko. K 14. z·¯Ì bylo p¯ihl·öeno
uû vÌce neû 20 ˙ËastnÌk˘ z·jezdu a seznam se pr˘-
bÏûnÏ doplÚuje (aû do naplnÏnÌ kapacity autobusu).

ZajÌmav· byla i beseda se starostou Vinohrad
PhDr.»ejkou (9. 9.), v jejÌmû pr˘bÏhu bylo jejÌmi
˙ËastnÌky spoleËnÏ hled·no moûnÈ ¯eöenÌ aktu·l-
nÌch problÈm˘ senior˘ nejen v domÏ peËovatelskÈ
sluûby, ale i nap .̄ v oblasti jejich bezpeËnosti (p¯Ì-
pady p¯epad˘ a loupeûÌ p¯i ch˘zi po Vinohradech,
kr·deûÌ v bytech) a kvality jejich ûivota, nap .̄ velmi
ËastÈ naruöov·nÌ noËnÌho klidu skupinkami hluËnÈ
ml·deûe a opilci v parËÌku nad P·lavsk˝m n·mÏs-

tÌm, a to i p¯es û·dosti o z·krok Ëi trval˝ dohled Ële-
n˘ mÏstskÈ policie v tomto prostoru.

Senio¯i si ale jen nestÏûujÌ a sami o kvalitu svÈ-
ho ûivota usilujÌ. S relativnÏ velk˝m z·jmem se
od samÈho zaË·tku setkala letoönÌ novinka ñ pon-
dÏlnÌ protahovacÌ cviËenÌ v DomeËku (od 13.45)
za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky. Uû na prvnÌm cviËenÌ 6. z·¯Ì
se n·s seölo 15 (i neËlen˘ Senior klubu) a dalöÌ pon-
dÏlÌ to bylo obdobnÈ, p¯iËemû vöichni p¯ÌtomnÌ oce-
Úovali p¯Ìstup Ing. Siklenky k jejich rozdÌln˝m fy-
zick˝m moûnostem a schopnostem i p¯Ìnos cviËenÌ
k celkovÈ pohodÏ senior˘.

V ˙ter˝ 14. z·¯Ì jsme pak vyuûili p¯ÌznivÈho po-
ËasÌ a vyrazili jsme do p¯Ìrody s petanquov˝mi kou-
lemi co nejvÌce se v r·mci moûnostÌ rozh˝bat a sou-
ËastnÏ se pobavit i zasoutÏûit si mezi sebou (co umÌ
francouzötÌ d˘chodci, nauËÌme se takÈ).

PokraËovala takÈ pravideln· spoleËn· akce Ële-
n˘ Senior klubu a ⁄M» Brno-Vinohrady ñ blaho-
p¯·nÌ senior˘m, kte¯Ì se doûili v˝znamn˝ch ûivot-

nÌch v˝roËÌ v srpnu a v z·¯Ì. Mezi jubilanty a osla-
vence tentokr·t pat¯ila i vedoucÌ Senior klubu Eliö-
ka »tvrteËkov·, kter· s n·mi po svÈm n·vratu z l·z-
nÌ v z·¯Ì oslavila kr·snou sedmdes·tku ñ vöichni jÌ
p¯i tÈto p¯Ìleûitosti dÏkujeme za jejÌ dlouholetou
obÏtavou pr·ci v prospÏch Ëlen˘ Senior klubu
a do dalöÌch let jÌ p¯ejeme zejmÈna zdravÌ, pohodu
a spokojenost.

PoslednÌ informace se t˝k· sbÌrky br˝lÌ pro ze-
mÏ t¯etÌho svÏta ñ v pr˘bÏhu pr·zdnin se zejmÈna
v lÈk·rnÏ na P·lavslÈm n·mÏstÌ seölo od d·rc˘ dal-
öÌch vÌce neû 70 br˝lÌ, kterÈ byly v Optice na Velko-
pavlovickÈ p¯emÏ¯eny a n·slednÏ v z·¯Ì odesl·ny
Dr. Riedlovi v OblastnÌ charitÏ v KunovicÌch. Z·vÏ-
rem naöÌ informace proto chceme podÏkovat vöem,
kte¯Ì se zapojili nejen do tÈto sbÌrky, ale i jinak p¯i-
spÌvajÌ k obohacenÌ ûivota senior˘ na Vinohradech.
VÏ¯Ìme, ûe ve svÈm ˙silÌ nepolevÌ a vÏ¯te, ûe ani my
nez˘st·v·me pasivnÌ a lhostejnÌ k dÏnÌ ve svÈm
okolÌ. Ing. LudÏk HodboÔ

Výstava podzimních hub
Mykologick˝ klub Brno ve spolupr·ci s KVIC

Brno-Vinohrady a Moravsk˝m zemsk˝m muzeem
si V·s dovolujÌ pozvat na III. v˝stavu hub, kter· se
kon· ve dnech 2ñ4. ¯Ìjna ve SpoleËenskÈm s·le,
P·lavskÈ n·m. 15 (nad Albertem). Budou vystaveny
p¯ÌrodnÌ expon·ty podzimnÌch hub.

Na sobotu a nedÏli dopoledne je p¯ipravena
houba¯sk· poradna ve spolupr·ci s pracovnÌkem
MZM a odborn˝ v˝klad k vystavovan˝m expon·-
t˘m. V˝stava bude zah·jena v sobotu 2. 10. ve 13 h,
v nedÏli 3.10. je otev¯eno od 9 do 18 h a v pondÏlÌ
4. 10. od 9 do 14 hodin.

Tábor rodičů s dětmi
ZaË·tkem Ëervence uspo¯·dal DomeËek jiû tra-

diËnÏ letnÌ t·bor pro rodiËe s dÏtmi. Tentokr·t jsme
str·vili t˝den pln˝ slunÌËka, poh·dek a her ve ves-
niËce äubÌ¯ov u Konic. ZpoË·tku jsme se sice tro-
chu b·li obra, kter˝ n·m odnesl vöechny poh·dky,
ale nakonec vöe dob¯e dopadlo. Pomohli jsme Dlou-
hÈmu, äirokÈmu a BystrozrakÈmu zachr·nit prin-
ceznu, soutÏûili jsme s trpaslÌky, zaslouûili si Zla-
tovl·sku, p¯inesli vodu kohoutkovi, s NastÏnkou
a Iv·nkem jsme navötÌvili MrazÌka a nakonec jsme
spolu se zvÌ¯·tky naöli loupeûnick˝ poklad.

UrËitÏ budeme takÈ r·di vzpomÌnat na v˝let
na hrad Bouzov, t·bor·k, vesel˝ kabaret, poh·dko-
vou pouù, karneval, koup·nÌ, hry v p¯ÌrodÏ a pomalu
se zase tÏöit na p¯ÌötÌ setk·nÌ naöich zn·m˝ch i no-
v˝ch rodiË˘ a dÏtÌ.

Jak vítala nové žáky ZŠ Mutěnická

Informace o akcích Senior klubu

Poděkování za Benefiční koncert
(DokonËenÌ ze strany 5)
mÏstskÈ Ë·sti Vinohrady a KulturnÌmu a vzdÏl·vacÌ-
mu centru na Vinohradech. Zkr·tka moc dÏkujeme,
vöem, kdo n·m s po¯·d·nÌm benefiËnÌho koncertu
pom·hajÌ.

V˝tÏûek z tohoto koncertu n·m pom·h· a do-
plÚuje finanËnÏ naöe psycho-rehabilitaËnÌ kurzy,
kterÈ naöe organizace po¯·d· pro svoje Ëleny na z·-
meËku v HodonÌnÏ u Kunöt·tu. V pÏknÈ p¯ÌrodÏ
»eskomoravskÈ vrchoviny naöi ËlenovÈ psychicky
i fyzicky nabÌrajÌ sÌly pro dalöÌ ûivot. Po¯·d·me
pro nÏ r˘znÈ p¯edn·öky jak z lÈka¯skou, tak soci·lnÌ
tÈmatikou.

VeËery n·m zp¯ÌjemÚujÌ naöi öikovnÌ ËlenovÈ
hrou na harmoniku, housliËky a takÈ na kl·vesy.

TakÈ zveme pravidelnÏ herce pana »·stka s p¯ed-
stavenÌm jednoho herce. JezdÌ n·m zpest¯it nedÏlnÌ
odpoledne cimb·lov· muzika z LÌönÏ pod vedenÌm
Tom·öe Knechta. TakÈ jim za jejich p¯ÌzeÚ dÏkuje-
me. Po zdravotnÌ str·nce se tam po¯·dajÌ rannÌ roz-
cviËky, rehabilitaËnÌ cviËenÌ a mas·ûe. Bez vaöich
sponzorsk˝ch dar˘ by se n·m tyto kurzy daleko
h˘¯e po¯·daly proto v·m vöem za vöechno moc dÏ-
kujeme.

Douf·me ûe n·m zachov·te p¯ÌzeÚ i v dalöÌch
lÈtech a ûe se na dalöÌch naöÌch akcÌch sejdeme
v obyvateli Vinohrad v hojnÈm poËtu.

JmÈnem mÌstnÌ organizace svazu invalid˘ Vi-
nohrady-LÌöeÚ

Marie DoleËkov·, p¯edsedkynÏ
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Trápí Vás nedostatek
parkovacích míst? 

Nemáte kde zaparkovat
svůj vůz po návratu z práce? 

Máte strach z vykradení
nebo poškození Vašeho automobilu

během parkování?

Pak řešením této situace je
parkování v automatických parkovacích domech KOMA Parking.

Můžete již parkovat ve svém na jaře 2012. Společnost KOMA - Industry 

zve všechny občany městské části Brno Vinohrady na debatu věnující 

se tématu parkování na sídlištích na Vinohradech. Přijďte se dozvědět 

za kolik můžete parkovat, vyjádřit své požadavky a očekávání.

Moderní a cenově dostupné parkování
v parkovacích domech, které jsou typické svou: bezpečností,

komfortem, ochranou před povětrnostními vlivy

a nízkými provozními náklady.

Zástupci společnosti KOMA - Industry vám rádi odprezentují záměr výstavby parkovacích domů a odpoví na vaše otázky, a to dne:

7.10. 2010 od 16.00 hod ve Společenském sále, na adrese Pálavské náměstí 15, nad Albertem.

Projekt je podporován Úřadem městské části Brno-Vinohrady.

Další informace získáte na tel.: 595 953 578 nebo na e-mail: info@komaparking.cz
V případě vašeho zájmu o získání parkovacího místa pište na e-mail: vinohrady@komaparking.cz

www.komaparking.cz
KOMA - Industry s.r.o., oddělení APS KOMA Parking, Ruská 41, 706 02 Ostrava-Vítkovice

Příkladem řešení je umístění parkovacího domu na místě stávající parkovací plochy mezi ulicemi Valtickou, Mutěnickou (viz. vizualizace)
a zvýšení její původní kapacity na trojnásobek, na celkových 144 parkovacích míst.

inzerce-koma-parking-188x265.indd   3 17.9.2010   9:46:10



1. 11.
komunikace Bzeneck· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ 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˘

3. 11.
komunikace P·lavskÈ n·mÏstÌ za objekty OC-01, OC-02, parkoviötÏ a od-
stavnÈ 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 vyhlÌd-
ky, parkoviötÏ p¯ed objektem Velkopavlovick· 25, komunikace Valtick·
vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘

26. 10.
komunikace Blatnick· vËetnÏ odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed do-
my, komunikace VlËnovsk· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed

Blokové čištění v říjnu a v listopadu
domy, komunikace Tvrdonick· vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace MutÏnick·, vË. parkoviöù p¯ed domy, komunikacÌ u p¯i-
lehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘ a odstavnÈho parkoviötÏ MutÏnick·, odstavnÈ par-
koviötÏ nad supermarketem BILLA

2. 11.
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

4. 11.
komunikace Velkopavlovick·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù p¯ed
domy, komunikace Mikulovsk·, vË. odstavn˝ch ploch, z·liv˘ a parkoviöù
p¯ed domy, komunikace Bo¯etick·, vË. parkoviöù p¯ed domy a komunikacÌ
u p¯ilehl˝ch gar·ûov˝ch blok˘
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KUBBV BRNĚ
S R D E Č N Ě  V Á S  Z V U  N A

Ing. Stanislav Juránek

váš kandidát do SenátuVolby do Senátu | 15. a 16. říjen 2010 | www.juranek.cz

6. a 13. 10. • 16-20 hod.
basketbalové hřiště při ulici Mutěnická
Brno - Vinohrady

Přijďte si zahrát:

Hra Kubb je stará venkovní společenská hra pro dvě družstva pro 2 až 6 hráčů. Je velmi oblíbená v severských zemích
odkud pochází a úspěšně se šíří i do dalších koutů Evropy. Jsem velmi rád, že vám tuto hru mohu představit. 
Budete mít možnost si ji zahrát a vyplnit tak volný čas s přáteli a rodinou. Hraním této hry posilujete nejen postřeh, 
ale i svého ducha. Přeji příjemnou zábavu!
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žádné sliby, reálné plány

Zelená linka:
800 879 709

www.veciverejne.cz

Pro Vinohrady

volte č. 2

TRANSPARENTNĚ
A ODPOVĚDNĚ

 Lepší informovanost  
 a naslouchání občanům
 Průhledné hospodaření  

 se svěřenými prostředky
 Bydlení a sociální 

 programy
 Podpora podnikání

 Bezpečí domova

Naslouchání občanům formou anket či místních 
referend. Nastavení jednoduchého komunikačního 
kanálu mezi občany a radnicí. 

Mít možnost nahlédnutí ke všem zásadním 
rozhodnutím radnice, jak z pohledu konečného 
výsledku, tak důvodu, proč takto bylo rozhodnuto.

Podpora odkupů obecních bytů, zřizování domů 
s pečovatelskými službami či rozšiřování 
poskytovaných služeb pro seniory.

Vyhledávání a zpřístupňování volných lokalit 
pro provozování malého a středního podnikání 
a tím i vytváření dalších pracovních příležitostí.

Prosazení projektu „každý ať zná svého strážníka“, 
pro lepší koordinaci radnice s městskou policií.

VV inzerát Inform 92x132,5.indd   1 15.9.10   12:28

MUDr. Daniel
Rychnovský
Kandidát na primátora 
města Brna

l

„Budu hájit zájmy Vinohrad 
v zastupitelstvu města.“

ájmy V

Mgr. Jitka 
Ivičičová
Členka zastupitelstva
městské části 
Brno–Vinohrady

Kandidátka 
do zastupitelstva 
města Brna

Volby do zastupitelstev obcí 2010  •  www.kduprobrno.cz  •  www.ilovebrno.cz



KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
●  nov· dvÌ¯ka na vaöi kuchyÚ ● vest. sk Ì̄nÏ ●
● v˝mÏna pracovnÌ desky ● sk¯ÌÚky na mÌru ●

Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

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

KADEÿNICTVÕ MICHAELA ï »ejkovick· 6 ï tel. 544 213 045, 776 158 799
Prodluûov·nÌ a zahuötÏnÌ vlas˘, pramen vlas˘ ñ 90 KË. Konzultace zdarma.

KADEŘNICTVÍ J&N, Bzenecká 20

tel: 733 121 764

Rozšířeného o kosmetické služby – tel. 733 121 763

Novinka – vyhlazování vrásek + čištění pleti

galvanickou žehličkou.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

PRAVIDELNÝ PŘIVÝDĚLEK
Hledáme distributory reklamního tisku.

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

KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY,
TR…NINK A RELAX

pod vedenÌm akreditovan˝ch instruktor˘.
TÏöÌme se na v·s.

Na lekce je nutnÈ se objednat (i SMS).
Tel.: 774 084 644 ï www.spinning-sahara.cz

SPINNINGÆ

CENTRUM SAHARA
Blatnick· 9
(b˝val· Mä)
Brno-Vinohrady

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

● Pronajmu gar·û na ulice éaroöickÈ Ë. 8. Cena dohodou. Tel: 721 117 788.

● Prod·me DB 3+1. Lodûie, cena dohodou, voln˝ do mÏsÌce. Tel. 777 882 963.

Úterý 18 h ZUMBA od 12. 10.
Čtvrtek 18 h AEROBIC od 14. 10.

Tělocvična býv. ZŠ Bzenecká 23, zadní vchod
www.fitclubvalerie.cz

POZOR

ZMĚNA

Autocentrum K.E.I., Žarošická 21, 628 00  Brno-Vinohrady www.kei-autocentrum.cz

ZIMNÍ SERVISNÍ AKCE  již od 18.10. do 30.11.2010
využijte výhodné nabídky a nechte si připravit Váš vůz na zimu včas již od 99 kč

ÚDRŽBA PALIVOVÝCH SYSTÉMŮ 
» čištění vstřikovacích trysek ultrazvukem prodlužuje jejich životnost, chrání před poškozením, zlepšuje chod motoru a snižuje spotřebu
» zbavení palivového systému nečistot speciálním přípravkem za 359 Kč

SYMACH
» nejmodernější lakovna na jižní Moravě s jedinečnou technologií sušení, výjimečná svojí rychlostí a kvalitou
» jako jediná firma na jižní Moravě poskytujeme doživotní záruku na lak – Color for life

SMLUVNÍ PARTNER PRO POJIŠŤOVNY:
Česká Pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, ČPP, ČSOB, UNIQUA a Triglav pojišťovna 

Vyřízení pojistné události řešíme za Vás. Předejte své starosti odborníkům a šetřete svůj čas.
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ELEKTRICKÉ SKÚTRY – prodej, servis, zkušební jízdy.
Obecká 2, Stará Líšeň, www.akumoto-brno.cz

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

2.   Ing. Igor Marša
ekonom

3.  Michal Ryšavý
student

Sdružení STRANY PRÁV OBČANŮ ZEMANOVCI (SPOZ), Strany zelených (SZ)
a nezávislých kandidátů (NK)

VINOHRADSKÁ KOALICE 20101

Budeme prosazovat:
• zlepšování stavu zeleně a sportovního vyžití
•  bránit „VINOHRADY“ proti betonování 

zvláště proti výstavbě dalších supermar-
ketů, s výjimkou výstavby vybavenosti pro 
občany (bazény, kluziště, parkovací dům)

•  dořešení parkování a organizaci v dopravě
•  omezení nárůstu nájemného na Vinohra-

dech

VÁŠ ZÁSTUPCE

na
„VELKOU RADNICI“

Nezávislý kandidát
STRANY PRÁV OBČANŮ  

ZEMANOVCI (SPOZ)

volební strana

11
6. Ing. Igor Marša

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

� pr pr pr pr pracujeme s pracujeme s pracujeme s pracujeme s pracujeme s profofofofofesionální kesionální kesionální kesionální kesionální kosmeosmeosmeosmeosmetiktiktiktiktikou:ou:ou:ou:ou:
kkkkkadeřnictví Wadeřnictví Wadeřnictví Wadeřnictví Wadeřnictví Wellaellaellaellaella     • k• k• k• k• kosmeosmeosmeosmeosmetiktiktiktiktika Capria Capria Capria Capria Capri

� př př př př přijímáme zákijímáme zákijímáme zákijímáme zákijímáme zákazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší tazníky po domluvě na co nejbližší termínermínermínermínermín
KKKKKontontontontontakt:akt:akt:akt:akt: t t t t tel: 5el: 5el: 5el: 5el: 5444444 24 24 24 24 2111113 73 73 73 73 76565656565     • w w w• w w w• w w w• w w w• w w w.studiomarina.cz.studiomarina.cz.studiomarina.cz.studiomarina.cz.studiomarina.cz

MASÁŽE – PEDIKÚRA
Blatnick· 4, tel.731 318 496

http://sweb.cz/Pohoda.Vinohrady

POMŮŽEME ZAPOMŮŽEME ZAPOMŮŽEME ZAPOMŮŽEME ZAPOMŮŽEME ZAVÉSVÉSVÉSVÉSVÉST ELEKTRT ELEKTRT ELEKTRT ELEKTRT ELEKTRONICKONICKONICKONICKONICKOU KOU KOU KOU KOU KOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKACI S FINANČNÍM ÚŘADEM.CI S FINANČNÍM ÚŘADEM.CI S FINANČNÍM ÚŘADEM.CI S FINANČNÍM ÚŘADEM.CI S FINANČNÍM ÚŘADEM.
KONTKONTKONTKONTKONTAKT: 539 0AKT: 539 0AKT: 539 0AKT: 539 0AKT: 539 0111111 529 – LUKÁŠEK1 529 – LUKÁŠEK1 529 – LUKÁŠEK1 529 – LUKÁŠEK1 529 – LUKÁŠEK

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

MONT¡é SADROKARTONU ï Tel. 739 239 903
koupelny, stropnÌ podhledy, p¯ÌËky, police ï MINER¡LNÕ PODHLED
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HLAVNÍ BODY volebního programu
MS ODS Brno-Vinohrady na období 2010–2014

LEPŠÍ VINOHRADY
ZVOLTE

kandidát na starostu

6

7. Petr Kopřiva
obchodní a servisní zástupce firmy, 40 let

2. PaedDr. Ilona Sokolová
ředitelka školy, 57 let

8. Ing. Petr Kučera
státní zaměstnanec, 48 let

o
6. Simona Kvardová

ekonomka, 45 let
1. Ing. Jiří Pustina

místostarosta městské části, 51 let
4. JUDr. Jakub Tihelka

právník, 32 let
3. Mgr. Petr Pleva

režisér, 51 let
5. Jaroslav Plhák

živnostník, 47 let

10. Bc. Dominik Pleva
student, 25 let

9. Ondřej Kocián
administrativní pracovník, 21 let

11. Bc. Aleš Benda
student, 25 let

MUDr. Jiřina Kosová12. , privátní lékařka, 47 let
Josef Horák13. , technik, 49 let
MUDr. Taťána Pustinová14. , privátní lékařka, 51 let
Mgr. Claudie Froľová15. , lékárnice, 40 let
Milan Sirka16. , skladník, 59 let
Aneta Procházková17. , studentka, 22 let
Michaela Hájková18. , studentka, 22 let 
Mgr. Josef Strouhal19. , pedagog, 27 let
František Šmíd20. , důchodce, 76 let
Jarmila Vlčová21. , důchodce, 78 let

• Budeme podporovat realizaci lyžařského svahu
•  Provedeme aktivity potřebné ke zpřístupnění vozidel

integrovaného záchranného systému do sídliště
•  Budeme usilovat o co největší omezení heren a dalších jim 

obdobných zařízení
•  U domů s pečovatelskou službou zajistíme přístavbu 

výtahů pro imobilní občany. Pro realizaci budeme hledat 
fi nanční zdroje v rozpočtu města Brna a ve státním roz-
počtu

•  Ve spolupráci se ZŠ Mutěnická připravíme kurzy
počítačové gramotnosti pro seniory

•  Pro další rozvoj úroveň výuky na ZŠ Mutěnická zajistíme 
vybavení více než poloviny učeben nejmodernější výpo-
četní technikou

•  Zvýšíme počet míst ve vinohradských mateřských škol-
kách vybudováním nové mateřské školy přímo v budově 
základní školy Mutěnická

•  Zasadíme se o celkovou rekonstrukci Pálavského náměstí 
•  Prosadíme zklidnění a vyšší bezpečnost novým dopravním 

řešením Pálavského náměstí 
•  I nadále budeme důsledně potírat dlužníky na nájemném 

a službách spojených s užíváním bytů
•  Zajistíme rozvoj nových služeb pro občany, které přináší námi 

zajištěný Czech POINT na úřadu městské části 
•  I nadále tvrdíme, že úředník je zde pro občana a ne občan 

pro úředníka

Kandidátní  listina komunální volby 15.–16. íjna 2010

www.lepsibrno.cz



Rozšířily se možnosti separace odpadu
Od 1. z·¯Ì rozöÌ¯ilo mÏsto Brno moûnosti t¯ÌdÏnÌ odpad˘ o sbÏr n·pojo-

v˝ch karton˘ a hlinÌkov˝ch obal˘ od n·poj˘. Tzv. tetrapacky a hlinÌkovÈ
plechovky mohou lidÈ odkl·dat do ûlut˝ch kontejner˘, kterÈ byly dosud
urËeny jen pro sbÏr PET lahvÌ a jsou umÌstÏnÈ na ulicÌch mÏsta Brna
a ve sbÏrn˝ch st¯ediscÌch odpad˘.

Tetrapacky a hlinÌkovÈ plechovky nelze odkl·dat do velkoobjemov˝ch
dr·tÏn˝ch kontejner˘ na PET lahve!

Do ûlut˝ch kontejner˘ je tedy moûnÈ odkl·dat spoleËnÏ s PET lahvemi
i vymytÈ n·pojovÈ kartony a obaly od limon·d, piva, energetick˝ch n·poj˘,
ledovÈ k·vy apod.

N·lepky na ûlut˝ch kontejnerech obËany informujÌ souËasnÏ takÈ
o tom, co do ûlutÈho kontejneru rozhodnÏ nepat¯Ì - tedy konzervy od potra-
vin, krmiv, obaly od kosmetick˝ch p¯Ìpravk˘ apod.

Sběrové dny ve IV. čtvrtletí
16. 10. provoznÌ doba od 9.00 do 17.00 hodin
13. 11. provoznÌ doba od 9.00 do 16.00 hodin
18. 12. provoznÌ doba od 9.00 do 16.00 hodin
VelkokapacitnÌ kontejnery budou jako obvykle p¯istaveny v lokalitÏ P·lav-
skÈ n·mÏstÌ (parkoviötÏ ñ toËna MHD), kde obËanÈ majÌ moûnost v r·mci
sbÏrov˝ch dn˘ umÌstit objemn˝ch odpad z dom·cnosti.

⁄sek éP ⁄M» Brno-Vinohrady

Knihovna Jiřího Mahena,
poboËka Velkopavlovick· 25, V·s srdeËnÏ zve na cestopisnou p¯edn·öku
s promÌt·nÌm ñ Marie Klementov·: Toulky amazonsk˝m pralesem
ve Ëtvrtek 14. ¯Ìjna v 18.30 h, knihovna Velkopavlovick· 25, vstup voln .̋

Taneční škola LYA
po¯·d· kurzy ZUMBY od 14. ¯Ìjna kaûd˝ Ëtvrtek od 17 do 18 hodin ve Spo-
leËenskÈm s·le KVIC nad Albertem, P·lavskÈ n·mÏstÌ 15. V˝uku vede certi-
fikovan· lektorka, kter· vyuËuje nejen v EvropÏ, ale i v z·mo¯Ì. P¯ihl·öky
a informace: telefon 603 55 22 12, lya@lya.cz, www.lya.cz.
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www.zeleni.cz/brno

Ing. Jana Drápalová
starostka M  Brno - Nový Lískovec

www.zeleni.cz/brnornoni.cz/brnww.zeleniww

Mgr. Martin Ander, Ph.D.
nám stek primátora m sta Brna

Moravské náměstí, 
sobota 9.října 
od 10 do 14 hodin

ZELENÉ
TRHY

Komunální volby 
15. a 16. íjna 2010

Cimbálová hudba, program pro děti,
 zdravé potraviny z jižní Moravy, řemeslná výroba

Přijďte si nakoupit a potkat se s kandidáty 
Strany zelených do Zastupitelstva města Brna. 

 Prosadíme více d tských h iš  

a ve ejn  p ístupných sportoviš

 Budeme pokra ovat v zateplování 

a modernizaci škol

 Rozší íme a usnadníme 

t íd ní odpad

 Omezíme nar stající po et heren

Ph D

1.
I J D

2.

Moderní a zdravé Brno
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www.jirivorlicek.cz

Bc. Roman Onderka, MBA

primátor statutárního

mìsta Brna 

Vaše rozhodnutí ve volbách

do Zastupitelstva mìsta Brna

rozhodne o Vaší budoucnosti

i o budoucnosti Brna.

Pokud si pøejete Brno

s odpovìdným hospodaøením,

investující do dopravy

a parkovacích míst, peèující

o kulturu, sport a historické

památky, podpoøte mì a mé

kolegy ze sociální demokracie

15. a 16. øíjna 2010 

v komunálních volbách. 

����������	
�����
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PoË·tkem srpna se ve övÈdskÈm Goteborgu
konalo XIII. mistrovstvÌ svÏta v plav·nÌ kategorie
masters, kterÈho se z˙Ëastnilo p¯es 4600 plavc˘
z celÈho svÏta. »eskou republiku reprezentovali ta-
kÈ plavci z PVK Brno. Dva z nich jsou obyvateli Vi-
nohrad a pat¯ili k absolutnÌ öpiËce. Osmdes·tilet·
Dagmar Ferebauerov· se stala svÏtov˝m öampio-
nem na 200 m prsa a zÌskala 2 st¯ÌbrnÈ medaile
za 50 m znak a ve ötafetÏ na 4 ◊ 50 m polohov˝ z·-
vod. Rudolf ämerda (67 let) zÌskal zlatÈ medaile
v prestiûnÌch sprintech na 50 m a 100 m kraul, dvÏ
st¯ÌbrnÈ medaile na 200 m kraul a 200 m mot˝lek.
Pro nÏj to bylo po loÚsk˝ch Ëty¯ech zlat˝ch a jednÈ
bronzovÈ z mistrovstvÌ Evropy ve öpanÏlskÈm Cadi-
zu a öesti zlat˝ch a jednÈ st¯ÌbrnÈ medaili z ÑOlym-
pijsk˝ch herì kategorie masters v australskÈm Syd-
ney opÏt potvrzenÌm toho, ûe trvale pat¯Ì k absolutnÌ
svÏtovÈ öpiËce.

Na prvnÌm snÌmku je Rudolf ämerda na startu
MistrovstvÌ »R v JihlavÏ, druh˝ ho zachycuje s me-
dailemi z australskÈho Perthu.

Divadlo pro nejmenöÌ
Po pr·zdninovÈ p¯est·vce si LoutkovÈ divadlo

Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ p¯ipravilo pro
dÏti dvÏ oblÌbenÈ poh·dky: O neposluön˝ch k˘-
zlatech a O t¯ech pras·tk·ch. ZahrajÌ je ve st¯edu
6. ¯Ìjna od 10 hodin v DomeËku, Valtick· 23.

Vstupenky v cenÏ 40 KË za osobu zakoupÌte na
mÌstÏ p¯ed p¯edstavenÌm, moûnost rezervace na
telefonnÌm ËÌsle 544 216 684.

DomeËek nabÌzÌ voln· mÌsta v krouûcÌch
»innost DomeËku se bÏhem mÏsÌce z·¯Ì dostala

do plnÈho proudu a vÏtöina krouûk˘ je jiû zcela
zaplnÏn·. Pro ty v·havÏjöÌ tu m·me p·r aktivit, kam
se mohou jeötÏ p¯ihl·sit:

Duha ñ v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti od 5 let, pondÏlÌ
15.15ñ16.45
Pastelka ñ v˝tvarka pro rodiËe s dÏtmi, pondÏlÌ
9.30ñ10.30
V˝tvarka pro malÈ ñ pro dÏti od 3 let, Ëtvrtek
16.45ñ18.15
Keramika ñ dÏti od 7 let, p·tek 15.15ñ16.45
D·rky pro sebe ñ öperky, koöÌky a dalöÌ pro dospÏ-
lÈ, st¯eda 19ñ20.30
Kreativ ñ keramika, smalty, dr·tov·nÌ... pro dospÏ-
lÈ, pondÏlÌ 19ñ21
Aerobik ñ pro dÏti od 7 let, pondÏlÌ 16.45ñ17.45
TaneËnÌ rytmika ñ dÏti 5ñ7 let, Ëtvrtek 16ñ17
CviËenÌ na balonech ñ dÏti ökolnÌho vÏku, st¯eda
17.20ñ18.05

JÛga pro dospÏlÈ ñ zaË·teËnÌci i pokroËilÌ, st¯eda
19.30ñ21, Ëtvrtek 18.30ñ19.45
Chameleon ñ dramaù·Ëek pro dÏti od 8 let, ˙ter˝
15.15ñ16.15

PodzimnÌ keramick· dÌlna
D˘m dÏtÌ DomeËek srdeËnÏ zve dÏti i dospÏlÈ,

kte¯Ì r·di tvo¯Ì, do sobotnÌ keramickÈ dÌlny v sobotu
16. ¯Ìjna od 9 do 11.30 hodin v DomeËku, Valtic-
k· 23. P¯ijÔte si vyrobit vlastnÌ origin·lnÌ dekorace
ñ kvÏtin·Ëe, kachle, z·vÏsy atd. Hotov· dÌla m˘ûete
ozdobit glazurou, sklÌËky, l˝kem, Ëi proutÌm. Cena
160 KË zahrnuje veöker˝ materi·l, v˝pal a n·slednÈ
glazov·nÌ a zdobenÌ v˝robku. P¯ihl·öky p¯edem
v kancel·¯i DomeËku nebo na telefonnÌm ËÌsle
544 216 684.

PodzimnÌ pr·zdniny v DomeËku
SmaltovanÈ obr·zky - v˝tvarn· dÌlna pro dÏti,

ve kterÈ si vyzkouöÌ techniku smaltov·nÌ. Z kousku
plechu si m˘ûete vyrobit öperk, obr·zek nebo t¯eba
jmenovku na dve¯e. V˝tvarn· dÌlna se kon· ve
st¯edu 27. 10. od 9 do 11 hodin, cena je 90 KË.
P¯ihl·öky p¯edem v kancel·¯i DomeËku, Valtick·
23, telefon 544 216 684.

Dopoledne v pohybu ñ pohybovÈ hry, cviËenÌ
na balonech pro vöechny dÏti, kterÈ nechtÏjÌ sedÏt
doma. St¯eda 27. 10. od 10.30 do 12 hodin v Do-
meËku, vstup voln .̋

Klub maminek Vinohrady
MilÈ maminky, opÏt n·m zaËaly chladnÏjöÌ dny,

ökolnÌ rok je v plnÈm proudu, p¯ijÔte se podÌvat kaû-
dou st¯edu dopoledne do DomeËku. Sch·zÌ se tu
skoro vûdy Klub maminek. Nejsme û·dn· uzav¯en·
skupina, maminky st·le p¯ich·zejÌ s miminky nebo
mal˝mi dÏtmi a po p·r letech odch·zejÌ do pr·ce,
aû dÏti odrostou a jdou do ökolek. VÏtöinou se set-
k·me u v˝tvarnÈ Ëinnosti, nap¯Ìklad zkouöÌme tvo¯it
z Fimo hmoty, smaltujeme, navlÈk·me a v·ûeme
kor·lky, malujeme na sklo, zdobÌme triËka nebo
hedv·bÌ... (viz obr·zek). Ale takÈ cviËÌme, nebo or-
ganizujeme p¯edn·öky.

Oranûov˝ program najdete vûdy na n·stÏnk·ch
DD DomeËek. Nic nenÌ povinnÈ, m˘ûe si t¯eba jen
p¯ijÌt pohr·t s dÏtmi do tÏlocviËny. DÏti tu majÌ
k dispozici plno hraËek ñ houpaËky, stany, kluzaË-
ku, knÌûky, balÛny, kreslicÌ tabuli. ik

Pomoc seniorce, kterou doma uvÏznily
zdravotnÌ problÈmy

Dne18. srpna po p˘lnoci zalarmovala str·ûnÌky
obyvatelka domu na P·lavskÈm n·mÏstÌ s tÌm, ûe
jejÌ jednasedmdes·tilet· sousedka upadla ve svÈm
bytÏ na zem a nem˘ûe si sama pomoci a vst·t. MÏst-
sk˝m policist˘m se poda¯ilo bÏhem p·r minut zkon-
taktovat seniorËinu p¯Ìbuznou a spolu s klÌËi od by-
tu zavÈzt k domu nemohoucÌ ûeny. Jelikoû si po ote-
v¯enÌ bytu seniorka hlÌdce stÏûovala na p¯etrv·vajÌcÌ
zdravotnÌ problÈmy, byla p¯ivolanou sanitkou p¯e-
vezena k vyöet¯enÌ do nemocnice.

AktÈry potyËky v restauraci
museli oöet¯it zdravotnÌci

K noËnÌmu konfliktu mezi hosty restaurace
na P·lavskÈm n·mÏstÌ vyjeli ve st¯edu 1. z·¯Ì brnÏn-

ötÌ str·ûnÌci. Ty p¯ivolal person·l podniku, kter˝ si
v nastalÈ situaci nevÏdÏl rady. HlÌdka MP na mÌstÏ
zjistila, ûe v restauraci skuteËnÏ doölo k potyËce
mezi dvÏma muûi. »ty¯icetilet˝ muû, kter˝ mÏl
krv·cejÌcÌ zranÏnÌ levÈho oka, str·ûnÌk˘m ¯ekl, ûe
byl ˙dajnÏ napaden jednadvacetilet˝m mladÌkem.
Ten zase uvedl, ûe se incident odehr·l jinak. Vzhle-
dem k tomu, ûe byli oba muûi zranÏni, byla k jejich
oöet¯enÌ p¯ivol·na z·chranka. P¯Ìpad bude mÌt do-
hru u p¯estupkovÈ komise.

V baru p¯iöel o nÏkolik set eur
StaËila chvilka nepozornosti a sedmn·ctilet˝

mladÌk z Brna p¯iöel o doklady i penÌze. Vöe se ud·-
lo 10. z·¯Ì po p˘lnoci v jednÈ z vinohradsk˝ch res-
tauracÌ, kam se mlad˝ muû p¯iöel bavit. Kdyû odeöel
na toalety, udÏlal osudovou chybu. Na ûidli totiû ne-

chal leûet taöku s doklady a nÏkolika stovkami eur.
Toho vyuûil nezn·m˝ lapka, kter˝ mu kabelku s fi-
nanËnÌ hotovostÌ odcizil.

DopadenÌ hledanÈho dua
BrnÏnsk˝m str·ûnÌk˘m se 14. z·¯Ì r·no poda¯i-

lo najÌt sedmn·ctiletou dÌvku a stejnÏ starÈho chlap-
ce, po kter˝ch bylo vyhl·öeno policejnÌ p·tr·nÌ.
P˘vodnÏ hlÌdka vyjela provÏ¯it ozn·menÌ o bezdo-
movcÌch spÌcÌch v jednom z vyööÌch pater n·jem-
nÌho domu v MikulovskÈ ulici, kde mladistv˝ p·r
skuteËnÏ nalezla. Jakmile se uk·zalo, ûe oba jsou
na seznamu hledan˝ch osob, dal se mladÌk na ˙tÏk.
Str·ûnÌci jej vöak po chvÌli dostihli v parku u Jedov-
nickÈ ulice a mladÈ BrÚany pak p¯edali do rukou re-
publikov˝ch policist˘.

(zno)

Mistři světa z Vinohrad

Říjen v Domečku

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


