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29. výročí založení
Vinohrad

V ˙ter˝ 28. z·¯Ì se ve SpoleËenskÈm s·le z d˘-
vodu öpatnÈho poËasÌ, uskuteËnila akce na poËest
29. v˝roËÌ zah·jenÌ v˝stavby naöeho domova ñ Vi-
nohrad.

Akce se konala pod z·ötitou starosty PhDr. Ji-
¯Ìho »ejky, kter˝ ji kr·tce po 14. hodinÏ slavnostnÏ
zah·jil. Pro n·vötÏvnÌky byl p¯ichyst·n kulturnÌ
program, kter˝ odstartoval pÏveck˝ sbor Blahoslava
Hajnce, d·le vystoupil taneËnÌ krouûek VinohraÔ·-
nek, hudebnÌ ökola YAMAHA, Honky Tonk a skupi-
na Capoiera. BÏhem odpoledne bylo pro n·vötÏvnÌ-
ky p¯ichyst·no obËerstvenÌ. P¯ÌötÌ rok, kdy uplyne
30 let od zah·jenÌ v˝stavby se navÌc m˘ûeme tÏöit
na v˝stavu, kter· bude ve fotografiÌch zachycovat,
jak na Vinohradech plynul Ëas. Michal Krejsa

KulturnÌ po¯ad zah·jil starosta PhDr. Ji¯Ì »ejka a n·-
slednÏ vystoupil pÏveck˝ sbor Blahoslava Hajnce

Vítání dětí do života
V sobotu 2. ¯Ìjna se konaly ve vinohradskÈ

ob¯adnÌ sÌni dalöÌ ob¯ady vÌt·nÌ dÏtÌ do ûivota. P¯i
nich jsme slavnostnÏ p¯ivÌtali a zapsali do pamÏtnÌ
knihy Vinohrad 12 novorozen˝ch obË·nk˘. Jsou to:

Axman Tom·ö Cel˝ Tom·ö
»·stkov· Michaela Dobeöov· Michaela
Houdek Adam HvÏzdov· Michaela
KratochvÌl Jaroslav  Linduökov· Barbora
Oömera Tobias Outrata Pavel
Suö·nkov· Petra Sypt·kov· Anna

P¯ejeme jim do ûivota mnoho radosti, l·sky
a ötÏstÌ. Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti

V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
i naöÌ obcÌ se v ned·vnÈ dobÏ, p¯esnÏji v p·tek a v sobotu 15. a 16. ̄ Ìjna, p¯ehnala, obraznÏ povÏze-
no, volebnÌ smröù (bou¯e). MnozÌ z n·s se vypravili do volebnÌch mÌstnostÌ, aby vyuûili svÈ pr·vo
zvolit si podobu naöeho obecnÌho zastupitelstva a rozhodli tak o dalöÌch Ëty¯ech letech smÏrov·nÌ
a rozvoje naöÌ mÏstskÈ Ë·sti ñ naöich brnÏnsk˝ch Vinohrad. O p¯ÌzeÚ V·s, vinohradsk˝ch voliË˘,
se v letoönÌch volb·ch do obecnÌho zastupitelstva uch·zel rekordnÌ poËet stran a politick˝ch usku-
penÌ. Bylo jich celkem osm. T¯i z nich ñ Vinohradsk· koalice 2010, VÏci ve¯ejnÈ a Volba pro Vino-
hrady ñ MoravanÈ ñ se dÌky nÌzkÈmu zisku hlas˘ do vinohradskÈho zastupitelstva nedostaly. Os-
tatnÌch pÏt politick˝ch stran a uskupenÌ p¯ekroËilo z·konem dan˝ pÏtiprocentnÌ numerus clausus
a tu s vÏtöÌ Ëi s menöÌ silou mand·t˘ vstoupily do vinohradskÈho obecnÌho zastupitelstva.

Jak tedy vlastnÏ volby dopadly? Jak jste Vy, voliËi, urËili sloûenÌ novÈ vinohradskÈ politickÈ
reprezentace? Na pomyslnÈm p·tÈm mÌstÏ se ziskem jednoho mand·tu se umÌstila K¯esùansk·
demokratick· unie ñ »eskoslovensk· strana lidov·. O stupeÚ v˝öe ñ se dvÏma mand·ty ñ stanula
vinohradsk· Komunistick· strana »ech a Moravy. T¯i k¯esla (Ëi chcete-li mand·ty) ve vinohrad-
skÈm zastupitelstvu obsadila strana TOP 09, kterou o jedno mÌsto v zastupitelstvu p¯edstihla Ob-
Ëansk· demokratick· strana. Ta tedy skonËila na druhÈm mÌstÏ se ziskem Ëty¯ k¯esel ve vinohrad-
skÈm obecnÌm zastupitelstvu. LetoönÌ komun·lnÌ volby v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti vyhr·la s p¯ehledem
»esk· strana soci·lnÏ demokratick·. Od vinohradsk˝ch voliË˘ obdrûela takov˝ poËet hlas˘, kter˝
p¯edstavuje jeden·ct mÌst v jedenadvacetiËlennÈm vinohradskÈm zastupitelstvu. Soci·lnÌ demo-
kratÈ tak zÌskali poprvÈ v historii Vinohrad byù k¯ehkou, p¯ece jen nadpoloviËnÌ vÏtöinu. PevnÏ vÏ-
¯Ìm, ûe nov· obecnÌ reprezentace bude jako jeden muû (Ëi ûena) i p¯i p¯Ìpadn˝ch rozdÌln˝ch pohle-
dech (tak to v demokracii prostÏ je) pracovat pro blaho naöÌ obce a V·s, obyvatel mÏstskÈ Ë·sti
brnÏnskÈ Vinohrady. NovÏ zvolen˝m Ëlenk·m a Ëlen˘m zastupitelstva p¯eji hodnÏ energie a pev-
nou v˘li p¯i p¯ekon·v·nÌ tÏûkostÌ, kterÈ p¯i spr·vÏ obce z·konitÏ vyvst·vajÌ a V·m, v·ûenÌ spolu-
obËanÈ, p¯eji, abyste byli spokojeni se sv˝mi novÏ zvolen˝mi z·stupci.

PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

Oslavili jsme první podzimní den
Ve Ëtvrtek 23. z·¯Ì jsme vyuûili kr·snÈho odpoledne a oslavili jsme prvnÌ podzimnÌ den ve ökolnÌ dru-
ûinÏ v˝letem do Ochoze. Vybaveni bat˘ûky jsme s dÏtmi ze 2. a 3. B vyrazili hned po obÏdÏ na autobus
Ë. 202 smÏr HostÏnice a po kr·tkÈ jÌzdÏ vystoupili na zast·vce ÿÌËky. Odtud je to jen mal ,̋ i kdyû
nep¯Ìjemn˝ ˙sek frekventovanou silnicÌ ke koÚskÈmu v˝bÏhu. KonÌci, kte¯Ì jsou zde na div·ky zvyklÌ,
se p¯edv·dÏli jako na p¯ehlÌdce a postupnÏ nÏkte¯Ì p¯istupovali aû k hrazenÌ, kde si je mohly dÏti z bez-
peËnÈ vzd·lenosti dob¯e prohlÈdnout. Potom jsme po kr·tkÈm obËerstvenÌ v tr·vÏ proöli obcÌ na fotba-
lovÈ h¯iötÏ. Kluci fotbalisti ocenili rozlohu i kr·snÏ upraven˝ tr·vnÌk, na kterÈm si zase dÏvËata vyzkou-
öela svoje gymnastickÈ umÏnÌ. P¯ÌjemnÏ unaveni jsme se r·di svezli autobusem zp·tky na Vinohrady.

N. Niziolov·, vychovatelka äD

MÏstsk· Ë·st Brno-Vinohrady a Kultur-
nÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum

po¯·dajÌ dne 14. ledna 2011

20. ReprezentaËnÌ ples
v prostor·ch DÏlnickÈho domu,
Jamborova 65, Brno-éidenice.
K tanci zahraje PANORAMA.

Cena vstupenky 200 KË, zaË·tek v 19 hodin.
P¯edprodej a rezervace vstupenek od prosince
v kancel·¯i KVIC MutÏnick· 21, Brno-Vinohra-
dy, telefon 544 216 529, 544 234 778.

Evropsk· z·kladnÌ ökola Brno realizuje projekt fi-
nancovan˝ z Evropsk˝ch struktur·lnÌch fond˘
a st·tnÌho rozpoËtu »R v r·mci OP VzdÏl·v·nÌ
pro konkurenceschopnost pod n·zvem Zv˝öenÌ ˙rov-
nÏ znalostÌ vyuûÌv·nÌ IT na EZä. PedagogovÈ ökoly
absolvovali ökolenÌ na ˙pravu digit·lnÌch fotografiÌ
pomocÌ program˘ iPhoto a Adobe Photoshop Ele-
ments a nabytÈ znalosti vyuûÌvajÌ p¯i v˝uce.
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Čištění komunikací
od spadaného listí

Dne 26. listopadu probÏhne ËiötÏnÌ ulic na trase
trolejbus˘, tedy VÏstonickÈ, VelkopavlovickÈ a P·-
lavskÈho n·mÏstÌ, od spadanÈho listÌ. UpozorÚuje-
me proto obËany, p¯edevöÌm ¯idiËe, na nutnost res-
pektovat p¯enosnÈ dopravnÌ znaËenÌ, aby p¯edeöli
zbyteËn˝m nep¯Ìjemn˝m p¯ekvapenÌm.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ poskytnutÌ dotace z rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohra-

dy ve v˝öi 3000 KË OS VinohraÔ·nek na Ëinnost
dÏtskÈho amatÈrskÈho taneËnÌho krouûku;

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 1 bodu za skuteËnost, ûe ûadatel je ûenat˝;
ñ prodlouûenÌ n·jemnÌ smlouvy na uûÌv·nÌ bytu

na dobu urËitou ñ 3 roky 1 ûadatelce;
ñ dohodu o v˝mÏnÏ bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ rozöÌ¯enÌ n·jmu bytu v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ ukonËenÌ n·jmu bytu v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ û·dost o schv·lenÌ podn·jmu bytu v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ prominutÌ 50 % poplatku z prodlenÌ ve 2 p¯Ìpa-

dech;
ñ posunutÌ spl·tek na ˙hradu nedoplatku KË o dva

mÏsÌce v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ vyklizenÌ bytu do p¯Ìst¯eöÌ v 1 p¯ÌpadÏ;
ñ rozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 25 a 26;
ñ uzav¯enÌ Dodatk˘ k n·jemnÌm smlouv·m uzav¯e-

n˝m mezi Statut·rnÌm mÏstem Brnem v 5 p¯Ìpa-
dech;

ñ û·dost spoleËnosti UPC »esk· republika a. s.
o uzav¯enÌ dodatku k n·jemnÌ smlouvÏ;

ñ uzav¯enÌ n·jemnÌ smlouvy na Ë·st pozemku p. Ë.
7108/1 k. ˙. éidenice o v˝mÏ¯e 574 m2;

ñ odstranÏnÌ laviËek p¯ed domem Pruö·neck· 12;
ñ text v˝zvy k pod·nÌ nabÌdky ve¯ejnÈ zak·zky ma-

lÈho rozsahu na realizaci akce KulturnÌ vzdÏl·vacÌ
st¯edisko, Valtick· 23 ñ v˝mÏna oken, seznam fi-
rem, kterÈ budou vyzv·ny k p¯edloûenÌ nabÌdky
a v˝bÏrovou komisi;

ñ slouËenÌ dvou 4. roËnÌk˘ Zä MutÏnick· 23 do jed-
nÈ t¯Ìdy s poËtem û·k˘ 34;

ñ na z·kladÏ z·pisu z jedn·nÌ v˝bÏrovÈ komise,
p¯idÏlenÌ zak·zky na zpracov·nÌ dokumentace
pod n·zvem P¯Ìprava dokumentace pro û·dost
o dotaci na zateplenÌ Mä Bo¯etick· 26 firmÏ DEA
ENERGETICK¡ AGENTURA, spol. s r. o., za ce-
nu 222 000 KË vËetnÏ DPH jako nejvhodnÏjöÌ,
SOD na zpracov·nÌ dokumentace pod n·zvem
P¯Ìprava dokumentace pro û·dost o dotaci na za-
teplenÌ Mä Bo¯etick· 26 firmÏ DEA ENER-
GETICK¡ AGENTURA, spol. s r. o., za cenu
222 000 KË vËetnÏ DPH jako nejvhodnÏjöÌ;

ñ firmÏ SK ñ REALITY, s. r. o., se sÌdlem Bzenec-
k· 14, Brno zastoupenÈ Dagmarou Sedl·kovou
pron·jem nebytov˝ch prostor v objektu Blatnick·
9/11 ke z¯ÌzenÌ kancel·¯e firmy na dobu 3 let
od 1. 10. 2010;

ñ St¯ednÌ ökole pro knihkupce a nakladatelskÈ pra-
covnÌky, o. p. s., jednor·zov˝ pron·jem nebyto-
v˝ch prostor ñ jÌdelny v objektu Bzeneck· 23,
Brno na sobotu 25. 9. v rozsahu 4 hodin;

ñ pron·jem tÏlocviËny v objektu Bzeneck· 23
na ökolnÌ rok 2010/2011 7 ûadatel˘m;

ñ uzav¯enÌ podn·jemnÌ smlouvy s firmou BVñAqua

Invest, a. s., na dobu 3 roky a souhlas s umÌstÏnÌm
sÌdla firmy BVñAqua Invest, a. s., na adrese Blat-
nick· 9/11, Brno.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vÏdomÌ:
ñ p¯echod n·jmu bytu v 1 p¯ÌpadÏ.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady promÌjÌ:
ñ nedobytnÈ pohled·vky Spr·vy dom˘ m. Ë. Brno-

Vinohrady v celkovÈ v˝öi 7144 KË.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady mÏnÌ:
ñ usnesenÌ RM» Ë. 1877/10/5 v Ë·sti schv·lenÌ Ëer-

p·nÌ rezervy pro realizaci zak·zky II. etapa Rege-
nerace obytnÈho souboru m. Ë. Brno-Vinohrady
na blok dom˘ P·lavskÈ n·mÏstÌ 1, 2 z Ë·stky
214 000 KË bez DPH na 170 602 KË bez DPH.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady stahuje
z po¯adu jedn·nÌ:
ñ û·dost o zmÏnu N·vötÏvnÌho ¯·du parku P·lavskÈ

n·mÏstÌ;
ñ û·dost o souhlas s pouûitÌm znaku m. Ë. Brno-Vi-

nohrady.

Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje:
ñ umÌstÏnÌ venkovnÌ klimatizaËnÌ jednotky na ob-

jektu Velkopavlovick· 25, severnÌ terasa a dopo-
ruËuje ûadatelce zv·ûit jinÈ technickÈ ¯eöenÌ (nap .̄
vnit¯nÌ klimatizaËnÌ jednotka);

ñ snÌûenÌ n·jemnÈho ûadatelce, kter· m· pronajaty
prostory ve vÌce˙ËelovÈm objektu Velkopavlo-
vick· 25.

Co se děje Za rohem?
V listopadu pl·nuje Centrum soci·lnÌ rehabili-

tace otev¯Ìt novou aktivitu. Otev¯Ìt? Byù se to nezd·,
toto slovo je na mÌstÏ, protoûe touto aktivitou je
Klub Za rohem. N·ö nov˝ Klub bude mÌstem, kde
mohou lidÈ s tÏlesn˝m, duöevnÌm Ëi ment·lnÌm po-
stiûenÌm, a lidÈ trpÌcÌ chronick˝m onemocnÏnÌm,
tr·vit aktivnÏ voln˝ Ëas mezi lidmi, rozvÌjet doved-
nosti pro vlastnÌ samostatnost, to vöe s ohledem
na jejich specifickÈ pot¯eby.

Co konkrÈtnÏ se v Klubu bude dÌt a pro koho je
urËen? Klub je urËen nejen pro souËasnÈ klienty
Centra soci·lnÌ rehabilitace, ale i pro ty, pro kterÈ
vzhledem k jejich situaci nejsou naöe souËasnÈ akti-
vity vyhovujÌcÌ Ëi dostaËujÌcÌ. Klub je prostorem
nejen pro setk·v·nÌ, ale zejmÈna pro spoleËnÈ z·-
jmovÈ a vzdÏl·vacÌ Ëinnosti. Po ˙vodnÌ informaËnÌ
sch˘zce s pracovnÌkem Klubu se mohou z·jemci
˙Ëastnit jednotliv˝ch setk·nÌ.

O LabuûnÌkovÏ st¯edÏ (9ñ12 h) se klienti nauËÌ
va¯it pokrmy v bezbariÈrovÏ upravenÈ kuchyni a do-
zvÌ se vÌc o va¯enÌ, zdravÈm ûivotnÌm stylu a hospo-
da¯enÌ. V Tvo¯ivce (˙ter˝ 14ñ17 h) si mohou vy-
zkouöet v˝tvarnÈ techniky, ¯emesla a pr·ci s r˘zn˝-
mi materi·ly. V bloku Kudy kam, aneb VÌm si rady
(Ëtvrtek 14ñ17 h) se klient nauËÌ samostatnÏ oriento-
vat v bÏûn˝ch ûivotnÌch situacÌch, ve sv˝ch pr·vech
a povinnostech a nauËÌ se pracovat s pot¯ebn˝mi in-
formacemi. Hlavolamky (p·tek 9ñ12 h) nabÌzÌ p¯Ìle-
ûitost protrÈnovat a vylepöit si svou pamÏù, pozor-
nost, vyjad¯ovacÌ schopnosti apod. Jednou mÏsÌËnÏ
se pak vöichni setk·me na neform·lnÌm posezenÌ
u k·vy Ëi dobrÈho Ëaje.

Takûe jestliûe bydlÌte v BrnÏ nebo okolÌ a jste
osobou se zdravotnÌm postiûenÌm, p¯ijÔte v listo-
padu nakouknout, co se dÏje Za rohem...

Bc. Veronika Koudelov·, DiS.,
soci·lnÌ pracovnice Centra soci·lnÌ rehabilitace

V ¯Ìjnu ˙spÏönÏ pokraËovala naöe letoönÌ no-
vinka ñ pondÏlnÌ protahovacÌ cviËenÌ v DomeËku
za ¯ÌzenÌ Ing. M. Siklenky. Na prvnÌch cviËenÌch
v z·¯Ì se n·s sch·zelo okolo 15, v jeho z·vÏru
a v ¯Ìjnu uû to bylo vÌc neû dvacet cviËÌcÌch, p¯i-
Ëemû vÌce bylo tÏch, kte¯Ì zatÌm na akce Senior klu-
bu do naöÌ klubovny v BzeneckÈ pravidelnÏ nedo-
ch·zejÌ, coû n·s potÏöilo, neboù naöim cÌlem je dÏlat
nÏco prospÏönÈho nejen pro sebe, ale pro vöechny
seniory sÌdliötÏ. A zvl·ötÏ potÏöujÌcÌ je skuteËnost,
ûe nÏkte¯Ì z pravidelnÏ cviËÌcÌch uû po mÏsÌci kon-
statovali pozitivnÌ vliv cviËenÌ na svou psychickou
pohodu i fyzick˝ stav a nar˘stajÌcÌ pohyblivost. R·-
di proto opakovanÏ oceÚujeme aktivitu, obÏtavost
a p¯Ìstup Ing. Siklenky k rozdÌln˝m fyzick˝m moû-
nostem a schopnostem cviËÌcÌch seniorek (zatÌm
jsou oproti senior˘m v z·jmu o cviËenÌ v p¯evaze)

a p¯Ìnos cviËenÌ k celkovÈ pohodÏ z˙ËastnÏn˝ch.
Pro n·s nejv˝znamnÏjöÌ akcÌ ¯Ìjna pak byl z·-

jezd 7. 10. do partnerskÈ seniorskÈ organizace
v BratislavÏ-Vajnorech. V jejÌm r·mci jsme si vy-
slechli v˝klad a prohlÈdli muzeum LudovÌta ät˙ra
a expozici keramiky v Modre a odpoledne a veËer
pak str·vili spoleËnÏ s vajnorsk˝mi p¯i harmonice
a Ëesk˝ch, moravsk˝ch i slovensk˝ch pÌsniËk·ch.
PoËasÌ n·m p¯·lo, û·dnÈ komplikace nenastaly
a tak, i kdyû jsme se do Brna vr·tili aû p¯ed p˘lnocÌ,
jsme vöichni plnÌ dojm˘ a pozitivnÌ energie, z nÌû
budeme jeötÏ dlouho Ëerpat. VÏ¯Ìme, ûe se do naöich
akcÌ zapojÌ i dalöÌ senio¯i Vinohrad a blÌzkÈho okolÌ.

FotografickÈ momentky z naöich spoleËn˝ch
akcÌ si m˘ûete prohlÈdnout na webovÈ str·nce http:
//www.vinohrady.brno.cz/senior-klub/fotografie/.

Eliöka »tvrteËkov·, Ing. LudÏk HodboÔ

MilovnÌci rychl˝ch koulÌ, zveme V·s ve Ëtvrtek 16. prosince od 16 do 21 hodin
na V·noËnÌ turnaj v kuûelk·ch, kter˝ se uskuteËnÌ v Probe na Vinohradech.

Z 58. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne 21. září 2010:

Informace o akcích Senior klubu

MobilnÌ uËebna, kter· byla v EvropskÈ z·kladnÌ a mate¯skÈ ökole po¯Ìzena v r·mci projektu, je plnÏ vy-
uûÌv·na nejen p¯i v˝uce informatiky. Nap¯Ìklad û·ci 5. B ji vyuûili p¯i tvorbÏ knÌûky s vlastnÌmi p¯ÌbÏhy
a obr·zky, v dÏjepise, zemÏpise atd ji û·ci vyuûÌvajÌ k zÌsk·nÌ informacÌ atd.
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Inspirující dialog v ZUŠ
Smysl estetickÈ v˝chovy v Z·kladnÌ umÏleckÈ ökole spoËÌv· jednak v kultivov·nÌ schopnosti vnÌmat

a jednak v pÏstov·nÌ schopnosti tvo¯it. Vracet se do historie kultury a pozn·vat svÏt umÏnÌ je v dneönÌ dobÏ
velmi pot¯ebnÈ. P¯edpokladem p¯iblÌûenÌ se svÏtu umÏnÌ je uskuteËnÏnÌ vlastnÌho pokusu tvorby a dovedenÌ
tohoto pokusu do podoby, kter· je Ëiteln· pro jinÈ subjekty ñ jak pro spolutvo¯ÌcÌ autory, tak pro publikum.
Tuto zkuöenost nelze nahradit studiem teorie, pouh˝m nazÌr·nÌm dÏl Ëi Ëetbou o jejich vzniku a osudech.
Inspirov·ni mistrovsk˝mi profilov˝mi portrÈty vytvo¯ili û·ci 1. roËnÌku v˝tvarnÈho oboru ZUä kolekci
autoportrÈt˘ jimiû vstoupili do dialogu s postavami v˝tvarnÈho umÏnÌ minulosti. TÈmatem se stal ËlovÏk,
jeho nejistÈ, promÏnlivÈ a nesnadno uchopitelnÈ vztahy ke vöem ostatnÌm. Ve v˝sledku m˘ûeme vnÌmat kon-
frontaci, ale i propojenÌ a dialog mezi minulostÌ a p¯ÌtomnostÌ. M˘ûeme se zam˝ölet nad p˘vodem souËasnÈ
existence ËlovÏka. I takovÈto zamyölenÌ je souË·stÌ smyslu v˝tvarnÈ v˝chovy. V˝bÏr z pracÌ naöeho, v˝tvar-
nÈho ËtenÌ z lidskÈ tv·¯e je prezentov·n v kalend·¯i ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose pro rok 2011. äiröÌ moûnost
prezentace v˝jimeËn˝ch individu·lnÌch v˝povÏdÌ a originality autor˘ pak nabÌzÌ v˝stava û·k˘ v˝tvarnÈho
oboru ZUä ve v˝stavnÌch prostor·ch Galerie pod BÌlendou, kter· se nach·zÌ v komunikaËnÌch prostor·ch
budovy DoölÌkova 48. V˝stava potrv· od 19. listopadu do 22. prosince (otev¯eno v pondÏlÌ aû p·tek od 8 h
do 19 h). Mgr. Lenka Je¯·bkov·

Eugen Oněgin
na Vinohradech

PÏvÏck· katedra Jan·Ëkovy akademie m˙zic-
k˝ch umÏnÌ ûije »ajkovskÈho nejzn·mÏjöÌ operou
zhudebÚujÌcÌ nemÈnÏ slavn˝ veröovan˝ rom·n Ale-
xandra SergejeviËe Puökina.

Z »ajkovskÈho deseti oper se stal OnÏgin spolu
s Pikovou d·mou, rovnÏû na Puökinovu p¯edlohu,
svÏtovou kulturnÌ entitou. NenÌ proto divu, ûe p¯ita-
huje nadÏjnÈ opernÌ zpÏv·ky, neboù zvl·dnutÌ vdÏË-
n˝ch ˙loh s »ajkovskÈho podmanivou melodikou je
vkladem na cel˝ profesion·lnÌ pÏveck˝ ûivot.

Jako p¯Ìpravu na jarnÌ premiÈru opery v BrnÏ
nastudovali posluchaËi JAMU liter·rnÏ pÏveck˝
profil hlavnÌch Ëty¯ postav dÌla v jejich nadÏjÌch,
v˝hr·ch i p·dech.

Dnes asi sotva by psala pravdÏpodobnÏ sedm-
n·ctilet· Taù·na dopis muûi, do nÏhoû r·zem vloûila
vöechny svÈ dÌvËÌ sny a p¯edstavy o ûivotÏ. ÿeknÏte:
naùukala by SMS a vsadila tak vöe na jednu kartu.
Ale jsme p¯esvÏdËeni, ûe sn˘, p¯edstav a touûenÌ
po partnerovi neubylo ani v p¯Ìtomnosti. Jenom na-
byly ponÏkud odv·ûnÏjöÌch a t¯eba i razantnÏjöÌch
poloh. Ale zmenöuje se tÌm mÌra ide·l˘? MusÌ se
za nimi jÌt.

P¯ijmÏte tedy naöe pozv·nÌ do spoleËenskÈho
s·lu na P·lavskÈm n·mÏstÌ na nedÏli 21. listopadu
v 17 hodin, kdy budeme sledovat vztahy LenskÈho
a Olgy a zvl·ötÏ promarnÏn ,̋ protoûe OnÏginem ne-
docenÏn˝ osudov˝ okamûik odmÌtnutÌ nabÌdky Ta-
ù·ny, kter˝ se jiû nikdy nem˘ûe vr·tit.

PÏveckÈ kvarteto posluchaË˘ JAMU doprov·zÌ
na klavÌr prof. PhDr. Miloö Schnierer. V˝bÏr text˘
a pojetÌ veËera p¯ipravil budoucÌ reûisÈr dÌla Tom·ö
Pila .̄ Miloö Schnierer

Knihovna Ji¯Ìho Mahena, poboËka Velkopav-
lovick· 25, V·s srdeËnÏ zve na cestopisnou
p¯edn·öku s promÌt·nÌm Marie KlementovÈ
GALAP¡GY ñ neopakovateln˝ svÏt odleh-
l˝ch ostrov˘ v Pacifiku. P¯edn·öka se kon·
ve Ëtvrtek 11. listopadu v 18.30 hodin. Vstup
voln .̋

Vzdělávací kurz pro uchazeče o zaměstnání
ObËanskÈ sdruûenÌ AGAPO po¯·d· v termÌnu od 23. 11. do 9. 12. pro lidi se zdravotnÌm a soci·l-

nÌm znev˝hodnÏnÌm bezplatn˝ JOB klub. Jde o motivaËnÏ-vzdÏl·vacÌ kurz, kter˝ se snaûÌ z·jemce
nauËit z·kladnÌ dovednosti pot¯ebnÈ k nalezenÌ pr·ce. Nap .̄ jak hledat pracovnÌ nabÌdky, jak odpovÌdat
na inzer·ty, jak napsat pr˘vodnÌ dopis, ûivotopis, jak komunikovat se zamÏstnavateli a mnohÈ dalöÌ.
JOB klub se skl·d· ze öesti lekcÌ, kterÈ se konajÌ v ˙ter˝ a ve Ëtvrtek po dobu 3 t˝dn˘, vûdy od 9 do 14
hodin. Skupina ˙ËastnÌk˘ je tvo¯ena osmi aû deseti lidmi. Informace o JOB klubu m˘ûete zÌskat p¯Ìmo
v obËanskÈm sdruûenÌ AGAPO (Cejl 68, d˘m se ûlutou fas·dou, zast·vka tramvaje Tkalcovsk·) nebo
na telefonnÌch ËÌslech: 541 210 549, 608 605 240. Petr Mareö

é·ci 2. stupnÏ Zä MutÏnick· vyuûili poslednÌch pÏkn˝ch dn˘ babÌho lÈta a z˙Ëastnili
se dvou akcÌ spojen˝ch s environment·lnÌ v˝chovou.

Ve Ëtvrtek 7. ¯Ìjna se û·ci osm˝ch t¯Ìd ve spolupr·ci s obËansk˝m sdruûenÌm RezekvÌ-
tek zapojili do odstraÚov·nÌ n·letov˝ch d¯evin v p¯ÌrodnÌ pam·tce BÌl· hora. Od odbor-
nÌk˘ se zpoË·tku dozvÏdÏli, co to je n·letov· d¯evina, jak ji odstraÚovat a potÈ se aktivnÏ
tohoto ˙kolu zhostili. OdmÏnou jim byla p¯edn·öka o faunÏ a flÛ¯e v p¯ÌrodnÌ pam·tce BÌl·
hora a sada sbÌrkov˝ch karet Chr·nÏn· ˙zemÌ mÏsta Brna.

V ˙ter˝ 12. ¯Ìjna pak û·ci öest˝ch t¯Ìd vyjeli do v˝ukovÈho centra PedagogickÈ fakulty
MU Kejbaly do Bohunic na akci Barevn˝ podzim. Zde si prohloubili svÈ znalosti o vy-
uûitÌ kulturnÌch rostlin pÏstovan˝ch na polÌch a v zahrad·ch. Mohli si zde zakoupit za ma-
l˝ poplatek v˝pÏstky okrasn˝ch rostliny.

ObÏ dvÏ akce byly velmi zda¯ilÈ a û·ci odch·zeli velmi spokojeni. I nad·le chceme
rozöi¯ovat v˝uku o podobnÈ programy. Mgr. Zlatica Bıhmerov·, koordin·torka EVVO

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 p¯i p¯ÌjemnÈm
posezenÌ a kl·bosenÌ ñ postarajÌ se o V·s panÌ BaËo-
v· a panÌ Flodrov·.

Mimo to V·s v listopadu zveme k ˙Ëasti na ak-
cÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena vûdy od 14.30,
p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14.00) ñ pro po-
vzbuzenÌ tÏla i ducha si p¯ed zah·jenÌm kaûdÈ akce
kr·tce zacviËÌme.

KaûdÈ pondÏlÌ probÌhajÌ protahovacÌ cviËenÌ
pro seniory Vinohrad za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky ñ
vstup zdarma, p¯ez˘vky s sebou ñ jste zv·ni, p¯ijÔte.
Pozor ñ od 1. listopadu vzhledem k rostoucÌmu
z·jmu v zmÏnÏnÈ dobÏ 14 aû 15 h i na novÈm

mÌstÏ ñ ve SpoleËenskÈm s·le v objektu OC II
(nad Albertem).

⁄TER› 2. 11.
HISTORIE HYMNY »ESK…,
doc. Mgr. V. Richter, prodÏkan PdF MU
»TVRTEK 4. 11.
PÿÕBÃHY Z PÿÕRODY (s promÌt·nÌm), J. Pt·Ëek

⁄TER› 9. 11.
KR¡SY A ZAJÕMAVOSTI CHORVATSKA ñ
3. Ë·st (s promÌt·nÌm), E. Vackov·
STÿEDA 10. 11.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE
HUSITSK…, far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

»TVRTEK 11. 11.

NAäI PANOVNÕCI (pokraËov·nÌ cyklu),
PhDr. J. »ejka

⁄TER› 16. 11.
PÿIPRAVUJEME SE NA ZIMU,
Mgr. L. Bedna¯Ìkov·

»TVRTEK 18. 11.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V LISTOPADU, E. »tvrteËkov·,
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

⁄TER› 23. 11.
ALFONS MUCHA ñ ZAJÕMAVOSTI
ZE éIVOTA A DÕLA, manûelÈ PlÌhalovi

»TVRTEK 25. 11.
T. G. M., M. Krejsa

V dobÏ od 22. do 28. listopadu bude v celÈ re-
publice probÌhat informaËnÌ kampaÚ T˝den ranÈ
pÈËe. V tomto obdobÌ se m˘ûete ËastÏji neû jindy
setkat s informacemi o zajÌmavÈ soci·lnÌ sluûbÏ.
Co byste mÏli vÏdÏt:
ï Ran· pÈËe je urËena rodin·m nebo osob·m, kterÈ

se starajÌ o malÈ dÌtÏ se z·vaûnÏjöÌm zdravotnÌm
postiûenÌm.

ï Ran· pÈËe je soci·lnÌ sluûba, za kterou nemusÌ
rodina nikam dojÌûdÏt ñ pracovnÌci jezdÌ k rodinÏ
dom˘.

ï Ran· pÈËe podporuje rodinu v rozhodnutÌ vycho-
v·vat svÈ dÌtÏ doma ñ nabÌzÌ k tomu rodiË˘m pod-
poru odbornou i lidskou.

Co možná nevíte o rané péči
ï Ran· pÈËe je sluûba, kterou si rodina neplatÌ ñ po-

skytovatel na ni zÌsk·v· finanËnÌ prost¯edky z r˘z-
n˝ch zdroj˘ (dotace, granty, dary atd.).

ï Ran· pÈËe m· v naöÌ republice jiû dvacetiletou tra-
dici, rodin·m jsou k dispozici vyökolenÌ odbornÌci
ñ poradci ranÈ pÈËe.

Pokud se chcete dozvÏdÏt jeötÏ vÌce, p¯ijÔte dne
23. listopadu do St¯ediska ranÈ pÈËe, Nerudova 7
v BrnÏ, kde v·s ËekajÌ otev¯enÈ dve¯e a pracovnÌci
ochotnÌ odpovÏdÏt na Vaöe ot·zky.

Pokud radÏji hled·te informace na internetu,
navötivte naöe webovÈ str·nky

www.ranapece.cz.

Senior klub v listopadu

Enviromentální výuka na ZŠ Mutěnická
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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

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·.

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

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

• MOTOROVÉ OLEJE (do vyprodání zásob):
 CASTROL 5W40: 1l - 190 Kč, 5l - 850 Kč a atd., 
 MEDUNA 5W30 Longlife III.: 1l - 280 Kč, 5l - 1250 Kč
• AUTOBATERIE: 44 Ah - 899 Kč, 54 Ah - 1 200 Kč, 
 66 Ah - 1 550 Kč, 74 Ah - 1 950 Kč, 97 Ah - 2 200 Kč

!NOVÁ! PRODEJNA:

OLOMOUCKÁ ul. 
(u čerpací stanice OMV)
Po - Pá 9 - 17 hod.

PRODEJNA:

JAMBOROVA 51 
(u Dělnického domu)
BRNOŽIDENICE
Po - Pá 8 - 12, 13 - 17 hod.
So 8 - 11 hod.

NÁHRADNÍ DÍLY A SOUČÁSTKY NA OSOBNÍ VOZY

 • VÝFUKYŠKODA I ZAHRANIČNÍ • TLUMIČE • SVÍČKY • BRZDY 
• SPOJKY • HADICE • RAMENA • ČEPY • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ • STĚRAČE

 A GUMIČKY • DENNÍ SVĚTLA • ALARMY • ANTÉNY • RÁDIA • REPRO • 
ŽÁROVKY • XENONY • NOSIČE • BOXY • POTAHY • POKLICE • KOBERCE

 • SNĚH. ŘETĚZY • ZÁSTĚRKY • LED PROGRAM • SAMOLEPKY 
• KOSMETIKA • VANY DO 
KUFRU • PROTIPRŮVANY 
• ZESILOVAČE • TUBY atd.

AKCE

Čerpací 
stanice 
OMV

Prodejna
AUTO
Universal

Olomoucká tel.: 539 002 209 • Jamborova tel.: 548 534 326 • www.auto-universal.cz

Platí do
 31.12.2010 

v prod. Olomoucká, 
nevztahuje se na akční ceny.5 % SLEVA

AUTOLÉKÁRNIČKA 
NOVÁ 169 Kč

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

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

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

MHD č. 8, 13, 64. Tel. 603 453 450.

Støeda 18:00h, 19:15h, Sál nad Albertem -
PILATES,  SLOW TONING

Ètvrtek 18:00h - ZUMBA - ZŠ Mutìnická
www.fitromana.cz, 732 340 487

TOP 09 Vinohrady děkuje svým voličům
za důvěru ve volbách.

MUDr. Horský, Ing. Jelínek, Ing. Jelínková

P·lavskÈ n·mÏstÌ 5, Brno-Vinohrady (vedle »eskÈ spo¯itelny)

OTEVÕRACÕ DOBA: PoñP· 9.00ñ12.00
13.00ñ18.00

So 9.00ñ12.00

Nevíte si rady čím potěšit své blízké pod stromečkem?
Přijďte si vybrat dárek do Zlatnictví Salus.

Nabízíme šperky ze zlata, stříbra, chir. oceli a hodinky.
Provádíme zakázkovou výrobu a opravy šperků.

Těšíme se a rádi poradíme s výběrem!
Zlatnictví SALUS (u Alberta), Pálavské nám. 14, Brno-Vinohrady.

Při předložení kupónu sleva 5 %.

Kurzy snižování nadváhy STOB
Leden-březen 2011, CVČ Louka, Bzenecká, Brno-Vinohrady

Vytvoříte si správné stravovací a pohybové návyky, zhubnete a váhové
úbytky si udržíte. Skupinové i individuální, dle zájmu v odpoledních nebo
dopoledních hodinách (dopoledne s možností hlídání dětí).

Více na http://zdraviavyziva.kvalitne.cz/. Přihlášky do 31. 12.
2010. vera.stob@seznam.cz tel. 732 261 007

Kadeřnické a kosmetické studio „ALENA“
ul. Bzenecká 6, sídl. Vinohrady-Brno. Tel.: 773 274 070

Prac. doba: Po–Pá 7.30–19 hod, So – dle domluvy
Příp. předložení letáku – sleva 40 Kč na veškeré služby, platnost do 30. 11. 2010.

POČÍTAČOVÉ SLUŽBY – instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky,
počítačové sítě. www.netmasters.cz. Tel. 728 041 247.

KOSMETIKA – Hana Hrabovská
Valtická 15 – Tel. 731 116 722

Přijďte, budu Vás hýčkat...

ZUMBA – nové hodiny na Vinohradech
KaûdÈ ˙ter˝ od 19.00 do 20.00 hod.

V prostor·ch tÏlocviËny Zä MutÏnick· 23 (vchod z ulice Bo¯etick·)
VÌce informacÌ na str·nk·ch www.zumbasevou.webnode.cz.

KOéNÕ AMBULANCE pro dÏti i dospÏlÈ
MUDr. Ji¯ina Proch·zkov·

sÌdliötÏ Brno-Vinohrady, budova radnice

Tel. 602 799 488
Po 9ñ15, ⁄t 10ñ17, St 9ñ15, »t 9ñ15, P· 9ñ12

!!! PŘIJĎTE !!! ZUMBA út 18 h !!! PŘIJĎTE !!!
Tanec, tanec, tanec...

AEROBIC čt 18 h
Aerobní cvičení zaměřené na spalování tuků

a posilování ochablých partií.
Škola Bzenecká 23, zadní vchod

Při zakoupení permanentky s neomezenou dobou platnosti
cena lekce pouze 65 Kč !!!

www.fitclubvalerie.cz, tel.: 775 629 862

PEDIKÚRA pro vás – 603 935 042
Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY
Ošetření nohou, lakování, zdobení, depilace,

dárkové poukázky, bezbariérový vstup.

199
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TŠ LYA pořádá KURZY ZUMBY
Každý čtvrtek 17–18 hodin

Společenský sál, Pálavské náměstí 15 (nad Albertem),
Brno-Vinohrady

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

Výuku vede vynikající certifikovaná lektorka,
která vyučuje nejen v Evropě, ale i v zámoří.

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

� Prod·m gar·û v objektu hromadn˝ch gar·ûÌ, VÏstonick· 20, cena 230 000. Tel. 725 589 006.

� Odznaky, medaile a vyznamen·nÌ r˘znÈ koupÌm. T. 777 074 592.

ČSSD děkuje svým voličům za podporu
v komunálních volbách 2010.

Kadeřnictví MIA – Bzenecká 10.
Veškeré kadeřnické služby.

PODZIMNÍ AKCE PRO VÁS.

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU SLEVA 100,– KČ.

Šárka 732 643 126 a Petra 739 395 662

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

KLASIKA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
ŠKODA OCTAVIA TOUR
OD 282 500 Kč

Druhá generace vozu Octavia Tour
nabízí Vám i Vašim blízkým spoustu
prostoru v elegantním balení již
od 282 500 Kč.
Pro všechny Vaše cesty Octavia Tour
přináší spolehlivost a bezpečí,
na které jste zvyklí.
S paketem Tour Plus navíc získáte
klimatizaci a spoustu komfortní
výbavy za pouhých 10 000 Kč. 
Přijďte se i Vy přesvědčit o kvalitách
vozů Octavia Tour druhé generace.

SVĚŘTE VAŠI RODINU
DO PÉČE VOZU
ŠKODA OCTAVIA TOUR

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂
modelu Octavia Tour: 7,1-7,2 l/100 km,
166-168 g/km
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SbÌr·nÌ hub pat¯Ì pro mnohÈ z n·s k oblÌben˝m podzimnÌm Ëin-
nostem. Velkou milovnicÌ hub je i DrahomÌra Sukupov·, kter·

se rozhodla p¯iblÌûit tuto v·öeÚ n·vötÏvnÌk˘m jiû t¯etÌ v˝stavou
hub, kterou po¯·dala ve dnech 2. aû 4. ¯Ìjna v BrnÏ-Vinohradech.
SpoleËnÏ s brnÏnsk˝mi mykology a nadöenci zaloûili Mykologick˝
klub Brno a touto v˝stavou se snaûili lidem uk·zat, jakÈ druhy hub
mohou objevit p¯i sv˝ch proch·zk·ch v lese a upozornit na zajÌma-
vosti mezi nimi.

V˝stava byla k vidÏnÌ ve spoleËenskÈm s·le KulturnÌho infor-
maËnÌho centra na Vinohradech. KromÏ asi 260 kus˘ vystavova-
n˝ch druh˘ hub, mezi kter˝mi byly i mÈnÏ zn·mÈ druhy hlÌva oli-
vov· nebo kor·lovec bukov ,̋ si n·vötÏvnÌci mohli prohlÈdnout takÈ
zajÌmavÈ soutÏûnÌ fotografie »eskÈ mykologickÈ spoleËnosti nebo
obr·zky VladimÌra HorskÈho. V˝stavu doplÚovala o vÌkendu i my-
kologick· poradna pracovnÌk˘ MoravskÈho zemskÈho muzea
v BrnÏ a zajÌmav· p¯edn·öka o chr·nÏn˝ch houb·ch, kterou p¯ed-
nesli ËlenovÈ MykologickÈho krouûku ChoceÚ.

V˝stavu shlÈdlo p¯es 600 n·vötÏvnÌk˘ z Brna i okolÌ. V pondÏlÌ
poslouûila takÈ jako doplnÏk v˝uky vinohradsk˝m ökol·m. »leno-
vÈ mykologickÈho klubu Brno vÏ¯Ì, ûe se jim i v p¯ÌötÌch letech po-
da¯Ì zopakovat v˝stavu a uk·zat vöem houba¯˘m, ûe je pot¯eba
sbÌrat jen ty houby, kterÈ dob¯e znajÌ. Letos se jim z·mÏr jistÏ po-
vedl, coû dokazujÌ i kladnÈ ohlasy vöech n·vötÏvnÌk˘.

Divadlo pro nejmenöÌ
LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy

MarkovÈ zahraje v DomeËku, Valtick· 23 ve st¯edu
3. listopadu od 10 hodin dÏtem a jejich rodiË˘m
poh·dku BrÈmötÌ muzikanti aneb ZvÌ¯·tka a Pet-
rovötÌ. VstupnÈ 40 KË, rezervace moûn· na telefon-
nÌm ËÌsle 544 216 684.

NedÏlnÌ p¯edstavenÌ pro rodiËe s dÏtmi
LoutkovÈ divadlo Zlat˝ klÌË p¯iveze dÏtem po-

h·dky na motivy lidov˝ch pÌsnÌ PovÏz mi, ËÌûeËku.
V poh·dce zachr·nÌme zajÌËka, napravÌme nezbed-
nÈho PepÌËka, pom˘ûeme vodnÌkovi PentliËkovi
a spoleËnÏ si zazpÌv·me spoustu zn·m˝ch pÌsniËek.
P¯ijÔte se pobavit se sv˝mi dÏtmi v nedÏli 21. listo-
padu do SpoleËenskÈho s·lu na P·lavskÈm n·mÏstÌ
(nad Albertem). ZaË·tek v 10 hodin, vstupnÈ 40 KË
za osobu.

P¯edv·noËnÌ keramick· dÌlna
SrdeËnÏ zveme vöechny dÏti i dospÏlÈ, co r·di

tvo¯Ì, do jiû p¯edv·noËnÌ keramickÈ dÌlny. V sobotu
20. 11. od 9 do 11.30 hodin v·s Ëek· v˝roba kera-
mick˝ch dekoracÌ s (nejen) v·noËnÌ keramikou,
misky na ovoce, svÌcny, d·reËky. HotovÈ v˝robky

ozdobÌme glazurou, sklÌËky nebo barvÌtky. Cena
160 KË zahrnuje veöker˝ materi·l, v˝pal a n·slednÈ
barvenÌ v˝robk˘. P¯ihl·öky p¯edem v kancel·¯i Do-
meËku, Valtick· 23, telefon 544 216 684.

P·teËnÌ dÌlny

Kaûd˝ p·tek od 14 do 15 hodin probÌhajÌ v Do-
meËku, Valtick· 23 v˝tvarnÈ dÌlny, kde si mohou
dÏti od 5 let vyzkouöet pr·ci s r˘zn˝mi materi·ly.
Od 26. listopadu to bude tvo¯enÌ s v·noËnÌ temati-
kou, v˝roba p¯·nÌËek, d·reËk˘ a dalöÌch dekoracÌ.
P¯ijÔte i vy, cena jednÈ hodiny je 45 KË.

Mikul·ösk· besÌdka

LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy
MarkovÈ p¯ijde na Mikul·öe zahr·t dÏtem poh·dku
O »ervenÈ karkulce. Po poh·dce bude spoleËnÈ
zpÌv·nÌ a nadÌlku pro vöechny dÏti, kterÈ nezlobÌ,
p¯inese v nedÏli 5. prosince od 15.30 hodin ve Spo-
leËenskÈm s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ svat˝ Miku-
l·ö spoleËnÏ s ËertÌkem a andÏlem. Vstupenky a na-
dÌlku je pot¯eba zakoupit p¯edem v kancel·¯i
DomeËku, Valtick· 23 od 18. 11. do 3. 12. VstupnÈ
40 KË na osobu, nadÌlka 50 KË.

Sobotní výtvarné dílny
pro dospělé

RukodÏlnÈ a v˝tvarnÈ techniky stoupajÌ v po-
slednÌ dobÏ na oblibÏ. ObjevujÌ se novÈ techniky,
materi·ly a postupy i organizace, kterÈ se jim vÏnujÌ.
»lovÏk nemusÌ b˝t odbornÌkem, ani profesion·lnÌm
v˝tvarnÌkem, staËÌ se jen neb·t a vyzkouöet je.

TakÈ v SV» Luû·nky ñ v poboËce Louka se jiû
t¯etÌm rokem konajÌ pravidelnÈ v˝tvarnÈ dÌlny
pro dospÏlÈ. Kaûd˝ mÏsÌc je jedno sobotnÌ dopo-
ledne vÏnov·no zajÌmavÈ rukodÏlnÈ technice. Ne-
bude tomu jinak ani ve ökolnÌm roce 2010/ 2011.
Letos jsou pro ˙ËastnÌky p¯ipraveny dÌlny zamÏ¯enÈ
na keramiku, smaltovanÈ öperky, pletenÌ z pedigu,
mozaiku, adventnÌ vÏnce a modrotisk. DÌlny vedou
zkuöenÌ lekto¯i z ¯ad pedagog˘ SV» Luû·nky.

V r·mci t¯Ì hodinovÈho dopoledne se dozvÌte
informace o danÈ technice a vytvo¯Ìte si za pomoci
vlastnÌ fantazie origin·lnÌ v˝robek. Jak ¯Ìk· jed-
na z naöich nov˝ch lektorek Andrea Crhonkov·:
Ñ⁄Ëast na dÌln·ch je velmi dobr˝ zp˘sob jak str·vit
voln˝ Ëas, nÏco se nauËit a odpoËinout si.ì

Pokud m·te chuù se k n·m p¯ipojit, bliûöÌ infor-
mace naleznete na www.louka.luzanky.cz.

Dagmar Rosendorfov·, pedagog CV» Louka

Str·ûnÌci zadrûeli podnapilÈho ¯idiËe
MoËenÌm vedle nastartovanÈho vozidla na P·-

lavskÈm n·mÏstÌ na sebe 20. z·¯Ì po p˘lnoci upozo-
rnil devÏtadvacetilet˝ ¯idiË ze Znojma. Kdyû spat¯il
hlÌdku str·ûnÌk˘, rychle nasedl do automobilu, leË
odjet s nÌm jiû nestaËil. MÏstsk˝m policist˘m se
poslÈze doznal, ûe automobilem jel od restaurace
ve VÏstonickÈ ulici a pr·vÏ se jej chystal zaparkovat.
Str·ûnÌci pojali podez¯enÌ, ûe ¯idiË je pod vlivem
alkoholu, coû n·slednÏ s v˝sledkem kolem dvou
promile potvrdila i dechov· kontrola. PodnapilÈho
¯idiËe tak str·ûnÌci p¯edali do rukou republikov˝ch
policist˘.

NapadenÌ podomnÌho ost¯iËe noû˘
K p¯Ìpadu pobodanÈho muûe vyjela 9. z·¯Ì

ve veËernÌch hodin·ch hlÌdka str·ûnÌk˘ do Velko-
pavlovickÈ ulice. Mlad˝ muû ˙dajnÏ nabÌzel brou-
öenÌ noû˘ v domÏ a mÏl b˝t poslÈze zranÏn ˙toËnÌ-

kem, kter˝ mÏl pr˝ vyjÌt z jednoho bytu. P¯ivolan·
hlÌdka pak na mÌstÏ zjistila, ûe se nejednalo o po-
bod·nÌ noûem, zranÏn˝ byl napaden pravdÏpodob-
nÏ paralyzÈrem. PÏtat¯icetilet˝ muû p¯i p¯Ìchodu
hlÌdky leûel p¯ed domem na zemi a mÏl krv·cejÌcÌ
zranÏnÌ na hlavÏ a v obliËeji. Str·ûnÌci neprodlenÏ
p¯ivolali k jeho oöet¯enÌ z·chran·¯e a po prvotnÌ lÈ-
ka¯skÈ pÈËi jej p¯evezli k dalöÌmu vyöet¯enÌ do ne-
mocnice. Na mÌstÏ se str·ûnÌk˘m poda¯ilo zjistit,
ûe mlad˝ muû je ost¯iË noû˘ a nabÌzÌ svÈ sluûby
po domech. Jak s·m uvedl, po zazvonÏnÌ na jeden
z byt˘ byl pr˝ n·hle napaden osmadvacetilet˝m
muûem, kter˝ z¯ejmÏ pouûil paralyzÈr a n·slednÏ jej
˙dajnÏ nezn·m˝m p¯edmÏtem ude¯il do hlavy.
ZranÏn˝ muû dodal, ûe se mu poda¯ilo vybÏhnout
p¯ed d˘m, kde upadl na zem. Na mÌsto p¯ivolanÈ
hlÌdky P»R a str·ûnÌk˘ JOZ öly k bytu podez¯elÈho
muûe, kde byl pak republikovou policiÌ ˙toËnÌk za-
jiötÏn. P¯Ìpad si na mÌstÏ p¯evzal policista k dalöÌmu

öet¯enÌ, na û·dost policist˘ jeötÏ str·ûnÌci zajiöùovali
celÈ mÌsto do p¯Ìjezdu technika P»R.

V noËnÌm spoji se BrÚan neopr·vnÏnÏ
vyd·val za revizora

Dne 9. z·¯Ì byli str·ûnÌci informov·ni zamÏst-
nanci dopravnÌho podniku o muûi, kter˝ se v noË-
nÌm autobusovÈm spoji na lince 99 neopr·vnÏn vy-
d·val za revizora. Jednalo se o t¯iapades·tiletÈho
BrÚana, kter˝ u pasaûÈr˘ svÈvolnÏ kontroloval jÌz-
denky. AËkoli nemÏl k revizi jÌzdenek û·dnÈ zmoc-
nÏnÌ, hlÌdce tvrdil, ûe na to m· pr·vo. SvÈ jedn·nÌ
od˘vodnil tÌm, naötv·nÌm na to, ûe lidÈ jezdÌ naËer-
no. TÏûko ¯Ìci, zda k vyd·v·nÌ se za revizora vedl
BrÚana hnÏv nebo podnapilost. JistÈ je, ûe kontrola
na p¯Ìtomnost alkoholu uk·zala v jeho dechu 1,6
promile. Ze svÈho jedn·nÌ se bude muû zodpovÌdat
p¯ed p¯Ìsluön˝m spr·vnÌm org·nem.

(zno)
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Listopad v Domečku

Výstava potěšila nejen houbaře


