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V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
jiû ÑkoneËnÏì p¯ich·zÌ, zd· se, ony pravÈ podzimnÌ plÌskanice a chlad zimnÌ doby. LetoönÌ podzim bylo totiû
moûnÈ s lehkostÌ zamÏnit s poËasÌm jarnÌm ne¯kuli mÌsty aû letnÌm. TakovÈ klima ñ tÈmÏ¯ letnÌ ñ vl·dlo
i v sobotu 13. listopadu. ÿada z n·s se v tento den seöla v jÌdelnÏ b˝valÈ z·kladnÌ ökoly v BzeneckÈ ulici, aby
ochutnala ñ na Vinohradech poprvÈ ñ letoönÌ mlad· vÌna, oznaËovan· nÏkdy i jako vÌna svatomartinsk·.
Dobrou atmosfÈru ochutn·vky tvrdila r·znÏ vyhr·vajÌcÌ cimb·lov· muzika a p¯Ìjemnou n·ladu umocnili roz-
hodnÏ i samotnÌ spokojenÌ n·vötÏvnÌci. Na tuto ochutn·vku, kterou lze povaûovat za jak˝si nult˝ roËnÌk, na-
v·ûe v p¯ÌötÌm roce (po jeden·ctÈm listopadu) regulÈrnÌ prvnÌ roËnÌk vinohradskÈho ochutn·v·nÌ svatomar-
tinsk˝ch vÌn. Jsme vina¯skou obcÌ a bude tudÌû rozumnÈ nad·le citlivÏ rozvÌjet vina¯skou tradici Vinohrad
i naöeho jihomoravskÈho regionu. Spolu s kvÏtnovou soutÏûnÌ ochutn·vkou vÌn z celÈ jiûnÌ Moravy, kterou
po¯·d·me, a kterou jen v loÚskÈm roce navötÌvily stovky (snad i tisÌcovka) lidÌ z Vinohrad i z moha dalöÌch
mÌst, bude pr·vÏ svatomartinsk· vinohradsk· ochutn·vka dalöÌm podujetÌm, posilujÌcÌm naöi vina¯skou tra-
dici. RovnÏû vina¯sk˝m podnikem, kter˝ hodl·me od p¯ÌötÌho roku na Vinohradech naöim i nevinohradsk˝m
n·vötÏvnÌk˘m poprvÈ p¯edloûit, budou vinohradskÈ burË·kovÈ slavnosti. TermÌnovÏ budou poloûeny na p¯e-
lom mÏsÌc˘ z·¯Ì a ¯Ìjna a vÏ¯Ìm, ûe p¯il·kajÌ mnoho z·jemc˘. PochopitelnÏ, ûe i tyto novÏ zakl·danÈ vina¯skÈ
tradice budou prov·zeny kulturnÌmi Ëi p¯esnÏji folklÛrnÌmi vystoupenÌmi pÏveck˝ch soubor˘ a hudeb.
V souËasnÈ dobÏ jedn·m s obcÌ RatÌökovice, ale svou kulturnÌ ˙Ëast (nebo p¯esnÏji gesci) nad naöimi akcemi
p¯islÌbily i dalöÌ jihomoravskÈ obce. Jiû od p¯ÌötÌho roku tedy budeme na Vinohradech mÌt moûnost v kvÏtnu
ochutnat (za doprovodu dobrÈho folklÛru) soutÏûnÌ vÌna z celÈ Moravy, na rozhranÌ z·¯Ì a ¯Ìjna budeme moci
pomÏ¯it a ochutnat kvalitu burË·ku a po 11. listopadu se n·m tradiËnÏ nabÌdne moûnost ovÏ¯it kvalitu mla-
d˝ch, svatomartinsk˝ch vÌn. Budujeme tak spoleËnÏ vina¯skÈ tradice naöich Vinohrad.

V·ûenÌ VinohraÔanÈ. V sobotu 23. ¯Ìjna jsem mÏl tu Ëest pop¯·t na p˘dÏ vinohradskÈ radnice manûel˘m
VÏ¯e a Karlu TomeËkov˝m u p¯Ìleûitosti jejich v˝jimeËnÈho a milÈho jubilea. ManûelÈ TomeËkovi oslavili
öedes·tiletou spoleËnou cestu ûivotem. Oba ñ jak jsem mÏl moûnost jiû d¯Ìve je poznat ñ jsou p¯Ìkladem tole-
rance, sluönosti a velkÈho, ano ñ pov˝tce velkÈho ûivotnÌho nadhledu. Ne p¯ezÌravÈho, ale ch·pavÈho a plnÈ-
ho pokory. DrazÌ manûelÈ TomeËkovi, p¯eji V·m i za n·s vöechny z Vinohrad jeötÏ mnoho öùastn˝ch spoleË-
n˝ch let.

V·ûenÌ spoluobËanÈ. Ve dnech 15. a 16. ¯Ìjna jste rozhodli o tom, kdo povede a bude spravovat naöi vino-
hradskou obec v p¯ÌötÌm Ëty¯letÈm povolebnÌm obdobÌ. Sv˝mi odevzdan˝mi hlasy jste zvolili novÈ obecnÌ
zastupitelstvo v nÏmû strana, kterou reprezentuji, zÌskala nadpoloviËnÌ vÏtöinu. DÏkuji a dÏkujeme V·m
za onu d˘vÏru. V pondÏlÌ dne 8. listopadu se v zasedacÌ mÌstnosti vinohradskÈho zastupitelstva seöli pr·vÏ
V·mi ËerstvÏ zvolenÌ ËlenovÈ a Ëlenky zastupitelskÈho sboru a provedli volbu obecnÌ reprezentace ñ tedy
volbu starosty, dvou jeho z·stupc˘ (mÌstostarost˘) a dalöÌch Ëty¯ radnÌch. M·m tu Ëest V·m sdÏlit, ûe jsem byl
v tento den zvolen starostou naöÌ vinohradskÈ obce vÏtöinou öestn·cti hlas˘ z jedenadvaceti moûn˝ch. V·ûenÌ
VinohraÔanÈ, nemohu jinak, neû V·m slÌbit, ûe se budu vskutku snaûit ñ a nepochybuji, ûe i mÌ zvolenÌ kole-
govÈ ñ ËestnÏ naplnit sv· p¯edsevzetÌ a posunout tak naöi mÏstskou Ë·st Brno-Vinohrady o ¯·dn˝ kus k lepöÌ-
mu. TÏöÌm se rovnÏû na pokraËov·nÌ spolupr·ce s mnoh˝mi z V·s a tÏöÌm se i na V·s dalöÌ, kte¯Ì se do spo-
leËnÈ pr·ce pro obec zapojÌte. Jsem zcela p¯ipraven naslouchat Vaöim n·zor˘m a pohled˘m a probÌrat vöech-
ny a r˘znÈ ot·zky pr·vÏ s V·mi. Jak mnozÌ jiû vÌte ñ mÈ dve¯e jsou otev¯eny vöem, kte¯Ì s dobrou v˘lÌ byù
i s rozdÌln˝m n·zorem p¯ich·zejÌ vÏci napravovat, lÈËit a mÏnit k lepöÌmu. V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
bude mi ctÌ opÏt zastupovat a h·jit Vaöe z·jmy a pracovat pro zd·rn˝ a zdrav˝ rozvoj Vinohrad, tedy V·s
vinohradsk˝ch obËan˘. Budu se snaûit konat tak s pokorou a pln˝m nasazenÌm. P¯eji V·m hezkÈ pod-
zimnÌ dny. PhDr. Ji¯Ì »ejka, starosta

SrdeËnÏ zveme na besedu obËan˘ Vino-
hrad se starostou PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.

Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 20. 12.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti

Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
(v p¯ÌzemÌ budovy radnice).

Starosta Ji¯Ì »ejka blahop¯eje manûel˘m VÏ¯e a Karlu TomeËkov˝m, kte¯Ì letos 23. ¯Ìjna oslavili
öedes·tÈ v˝roËÌ spoleËnÈho ûivota

Ochutnávka vín
na Vinohradech

V sobotu odpoledne 13. listopadu se v jÌdelnÏ
b˝valÈ Zä Bzeneck· uskuteËnila nov· vinohradsk·
akce, p¯i kterÈ mÏli n·vötÏvnÌci moûnost koötovat
mlad· vÌna ze Z·meck˝ch sklep˘ Str·ûnice.

PrvnÌ roËnÌk ochutn·vky tohoto uölechtilÈho
n·poje zah·jil starosta PhDr. Ji¯Ì »ejka, kter˝ n·v-
ötÏvnÌky p¯ivÌtal a takÈ neopomnÏl p¯ipomenout,
ûe i naöe mÏstsk· Ë·st, kterÈ n·leûÌ obecnÌ vinohrad,
pat¯Ì mezi vina¯skÈ obec jiûnÌ Moravy.

Pro milovnÌky vÌna, kte¯Ì tak posedÏli u skle-
niËky dobrÈho vÌna, bylo p¯ipraveno i malÈ pohoö-
tÏnÌ a k p¯ÌjemnÈmu doprovodnÈmu programu za-
hr·la cimb·lov· muzika StudÈnka.

PodÏkov·nÌ za organizaci akce n·leûÌ radni-
ci Brno-Vinohrady, KVIC a Z·meck˝m sklep˘m
Str·ûnice.

A jak se ¯Ìk· ÑVÌno pijeme proto, abychom se
povznesli, a nikoliv proto, abychom upadliì.

Michal Krejsa

ZŠ Mutěnická získala
nový kabát

Kolik Ël·nk˘ jsem v minulosti napsal o staveb-
nÌch ˙prav·ch Z·kladnÌ ökoly v MutÏnickÈ ulici
bych dnes jiû jen obtÌûnÏ poËÌtal. Dnes provedu jen
rychlÈ a z·vÏreËnÈ shrnutÌ, protoûe akce ˙spÏönÏ
dospÏla ke svÈmu z·vÏru.

Samotn˝ zaË·tek celÈho projektu lze dato-
vat lednem 2007, kdy jsme s projektanty zaËali

(PokraËov·nÌ na stranÏ 2)

K p¯ÌjemnÈmu poslechu zahr·la cimb·lov· muzika
StudÈnka

Ochutn·vku mlad˝ch vÌn zah·jil starosta PhDr. Ji¯Ì
»ejka a ¯editel KVIC Ing. Libor ätursa
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P¯ibliûnÏ v polovinÏ ¯Ìjna mne oslovilo nÏkolik
student˘ vinohradskÈho gymn·zia Globe s do-

tazem, zda-li bych nebyl schopen pro nÏ zorganizo-
vat n·vötÏvu PoslaneckÈ snÏmovny Parlamentu
»eskÈ republiky. Vzhledem k tomu, ûe n·ö brnÏnsk˝
poslanec Ing. arch V·clav Mencl je p¯edsedou po-
slaneckÈho klubu ODS, jevilo se splnÏnÌ p¯·nÌ stu-
dent˘ jako jednoduchÈ. N·vötÏva byla zorganizov·-

na bÏhem nÏkolika hodin. Panem poslancem jsem
byl poû·d·n, abych studenty p¯i jejich prohlÌdce po-
slaneckÈ snÏmovny doprovodil.

Samotn· n·vötÏva probÏhla na poË·tku listo-
padu. Studenti si nejenom s odborn˝m v˝kladem
prohlÈdli celou budovu a dostalo se jim podrobn˝ch
informacÌ o historii parlamentarismu. TÌm p¯ekva-
penÌm, kterÈ studenty, jejich pedagogick˝ doprovod

i mne samotnÈho Ëekalo, bylo p¯ijetÌ samotnou
p¯edsedkynÌ PoslaneckÈ snÏmovny Parlamentu
»eskÈ republiky Miroslavou NÏmcovou, kter· n·m
ve svÈm zcela nabitÈm programu vÏnovala Ëas
na rozhovor a diskusi. V¯elost p¯ijetÌ dokumentuje
p¯iloûen· spoleËn· fotografie.

Ing. Ji¯Ì Pustina,
mÌstostarosta

Studenty Gymnázia Globe přijala předsedkyně poslanecké sněmovny

(DokonËenÌ ze strany 1)

zpracov·vat prvotnÌ studie a zaËali jsme zjiöùovat
podrobnosti o pot¯eb·ch ökoly. ée je t¯eba vymÏnit
okna a cel˝ obvodov˝ pl·öù zateplit, bylo jasnÈ
vöem kolemjdoucÌm. N·sledovalo obdobÌ projekto-
v˝ch p¯Ìprav a celkem sloûitÈ povolovacÌ procesy.
To vöak byl pouze zaË·tek, neboù to hlavnÌ mÏlo
teprve p¯ijÌt. V roce 2007 jsme se totiû stali pilotnÌm
projektem, na kterÈm se mÏla ovÏ¯it metodika zÌs-
k·v·nÌ finanËnÌch zdroj˘ z EU. Snahy zÌskat finanË-
nÌ prost¯edky pr·vÏ ze zdroj˘ St·tnÌho fondu ûivot-
nÌho prost¯edÌ trvaly dlouh˝ch 2,5 roku. V tomto
obdobÌ jsme byli 2◊ odmÌtnuti. N·slednÏ byly dota-
ce na zateplenÌ poskytov·ny s r˘zn˝mi jin˝mi akti-
vitami, kterÈ byly pro n·s nemyslitelnÈ. Jednou
z nich byl i kombinace zateplenÌ budovy s v˝stav-
bou fotovoltaickÈ elektr·rny na st¯eöe ökoly. I touto
cestou jsme byli ochotni jÌt. Po naöÌ n·vötÏvÏ
St·tnÌho fondu ûivotnÌho prost¯edÌ se vöak okamûitÏ
zmÏnily podmÌnky a zateplenÌ budovy ve vazbÏ
na sol·rnÌ elektr·rnu se stalo neodporovatelnou
z·leûitostÌ. Z dneönÌho pohledu bylo odmÌtnutÌ
tÈto kombinace jedinÏ spr·vnÈ, ale na poË·tku
roku 2009 se n·m tato zpr·va poslouchala velmi
öpatnÏ.

Jedno z Ëesk˝ch p¯ÌslovÌ ¯Ìk·, ûe konec dobr˝ ñ
vöechno dobrÈ. MyslÌm, ûe toto je p¯esnÏ n·ö p¯Ì-

pad. Je to p¯ibliûnÏ rok, kdy jsem podnikl jednu
z ¯ady n·vötÏv ministerstva ûivotnÌho prost¯edÌ, kde
jsem byl p¯ijat n·mÏstkynÌ ministra Ing. Ruth BÌz-
kovou (ODS), kter· p¯inesla Vinohrad˘m tu dobrou
zpr·vu, ûe naöe û·dost byla ˙spÏön· a ûe finanËnÌ
prost¯edky jsme zÌskali.

Od tÈ doby ubÏhl jeötÏ tÈmÏ¯ cel˝ rok, kdy se
dokonËovaly projekty, probÌhal v˝bÏr dodavatelskÈ
firmy a probÌhala vlastnÌ stavebnÌ Ëinnost. V˝sledky
tÏch celkem 3,5 rok˘ tvrdÈ pr·ce, ¯ady sloûit˝ch vy-
jedn·v·nÌ, kde v˝znamn˝mi pomocnÌky byli po-
slanci MgA. Petr Pleva a Ing. arch. V·clav Mencl
a stovek najeûdÏn˝ch kilometr˘ dnes m˘ûete zhod-
notit sami. äkola se jiû vyloupla z pod leöenÌ a jejÌ
novou fas·du mohou vöichni obËanÈ posoudit.
MyslÌm si, ûe se dÌlo poda¯ilo a je se ËÌm chlubit.

Ing. Ji¯Ì Pustina, mÌstostarosta

ZŠ Mutěnická získala nový kabát

Jaká byla volební účast
na Vinohradech

Výsledky voleb v městské části Vinohrady

Se slzou v oku a smutkem
v srdci oznamujeme,
ûe dne 7. listopadu 2010
naposledy vzeölo slunce
pro naöeho milÈho
pana Ing. Milana PÌötÏlku,
kter˝ se po dlouhÈ a tÏûkÈ
nemoci rozlouËil
s pozemsk˝m svÏtem
v nedoûit˝ch 85 letech.
VzpomÌnky na nÏj vöak nikdy
neodejdou.
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Krásný obraz manželů
dvou svorných

Tento nerudovsk˝ motiv jsem si p¯ipomnÏla,
kdyû jsem vidÏla vstupovat do vinohradskÈ ob¯adnÌ
sÌnÏ sv·teËnÏ obleËenÈ a kytiËkou myrty zdobenÈ
manûele Karla a VÏru TomeËkovy. P¯iöli v sobotu
23. ¯Ìjna se svou rodinou a p¯·teli, aby si slavnostnÏ
p¯ipomnÏli manûelsk˝ slib, kter˝ si dali p¯ed 60 le-
ty, aby oslavili vz·cnÈ jubileum ñ svou diamanto-
vou svatbu. Tich· hudba varhan a dvÏ kr·snÈ pÌsnÏ
v pod·nÌ doc. VladimÌra Richtera umocnily slav-
nostnÌ n·ladu, kter· zde panovala. K jubilant˘m po-
hovo¯il starosta ⁄M» Vinohrady PhDr. Ji¯Ì »ejka.
Vyzdvihl jejich vzornÈ manûelskÈ spoluûitÌ, vz·-
jemnou oporu v nelehk˝ch ûivotnÌch situacÌch, oce-
nil jejich celoûivotnÌ pr·ci pro spoleËnost a rodinu.
Z·roveÚ jim k tak v˝znamnÈmu jubileu poblaho-
p¯·l. V dalöÌm pr˘bÏhu ob¯adu podepsali diamanto-
vÌ manûelÈ pamÏtnÌ list, p¯ipili si na dalöÌ spoleËn·
lÈta a p¯ijali pak up¯ÌmnÈ blahop¯·nÌ pana starosty,
vöech Ëlen˘ rodiny a nÏkolika p¯·tel z vinohradskÈ-
ho senior klubu. NejmladöÌ a jistÏ nejmilejöÌ gratu-
lantkou byla mal· pravnuËka Eliöka. NechybÏly
kvÏtiny, d·reËky, ˙smÏvy i slzy dojetÌ. Ano, bylo to
vöechno moc kr·snÈ a dojemnÈ. Nakonec vöichni
p¯ÌtomnÌ vytvo¯ili öpalÌr, a tak jubilanti odch·zeli
z ob¯adnÌ sÌnÏ za zvuku slavnostnÌho pochodu a po-
tlesku vöech. Byla to spr·vn· teËka za tÌmto nevöed-
nÌm ob¯adem.

Dluûno jeötÏ dodat, ûe manûelÈ TomeËkovi ne-
byli v naöÌ ob¯adnÌ sÌni poprvÈ. P¯ed deseti lety zde
totiû oslavili svou zlatou svatbu. Byli tehdy zlatÌ
a nynÌ jsou diamantovÌ. JeötÏ jednou srdeËnÏ bla-
hop¯ejeme.

Za Sbor pro obËanskÈ z·leûitosti Eva PlÌhalov·

Vzhledem k nar˘stajÌcÌmu poËtu cviËÌcÌch
a vst¯Ìcnosti vedenÌ KVIC, konkrÈtnÏ jeho ¯editele
Bc. Libora ätursy, se pondÏlnÌ protahovacÌ cviËenÌ
za ¯ÌzenÌ Ing. M. Siklenky p¯esunula ËasovÏ i pros-
torovÏ ñ do SpoleËenskÈho s·lu v OC 2. Na prvnÌch
cviËenÌch v z·¯Ì se n·s sch·zelo 15, v ¯Ìjnu uû to by-
lo okolo 20 cviËÌcÌch a v listopadu v zrcadlovÈm
s·le OC 2 uû tÈmÏ¯ 30, p¯iËemû zaËÌnajÌ mÌt p¯evahu
neËlenovÈ Senior klubu, kte¯Ì do naöÌ klubovny
v BzeneckÈ pravidelnÏ nedoch·zejÌ. PotÏöujÌcÌ je
proto i skuteËnost, ûe se informace o cviËenÌ a o spe-
cifickÈm p¯Ìstupu Ing. Siklenky k cviËenÌ p¯Ìsluö-
nÌk˘ tÈto vÏkovÈ kategorie a jeho p¯Ìnosu k celkovÈ
pohodÏ ˙ËastnÌk˘ öÌ¯Ì po Vinohradech mezi jeho
obyvateli.

Velmi zajÌmavou p¯edn·öku i s hudebnÌmi
uk·zkami si p¯ipravil doc. Richter o historii obsahu
pojmu hymna a o okolnostech vzniku ËeskÈ a slo-
venskÈ hymny ñ jejich spoleËn˝ zpÏv ˙ËastnÌky

p¯edn·öky p¯i hudebnÌ uk·zce v z·vÏru byl zcela
spont·nnÌ. Na rozdÌl od p¯Ìstupu doc. Richtera n·s
J. Pt·Ëek 4. 11. se sv˝mi p¯ÌbÏhy z p¯Ìrody ponÏkud
vypekl, protoûe se p¯es dlouhodobÈ pl·nov·nÌ na-
öich akcÌ hodinu p¯ed zaË·tkem svÈho vystoupenÌ
vymluvil s poukazem na jÌm slÌbenÈ vystoupenÌ
jinde ñ co si p¯i tom o n·s myslel, nevÌme, ale pora-
dili jsme si a i p¯es kr·tkost Ëasu jsme si dok·zali
p¯ipravit n·hradnÌ program, kter˝ p¯ÌtomnÈ zaujal
nejmÈnÏ jako p¯ÌbÏhy z p¯Ìrody.

SouË·stÌ listopadov˝ch sezenÌ byla i p¯Ìprava
t˝mu kolem E. »tvrteËkovÈ na akce v prosinci (viz
program Senior Klubu), protoûe i v nich se projevu-
je skuteËnost, ûe ËlenovÈ Senior klubu nejsou jenom
pasivnÌmi posluchaËi vystupujÌcÌch lektor˘, ale ce-
lou ¯adu akcÌ si p¯ipravujÌ sami pro sebe nebo
pro svÈ hosty. Pat¯Ì sem nap .̄ i poË·tkem listopadu
do pl·nu doplnÏn˝ a rychle zorganizovan˝ z·jezd
do vinnÈho sklÌpku v Nechorech (17. 11.) a zah·jenÌ

p¯Ìprav na jarnÌ n·vötÏvu senior˘ z Vajnor v naöem
klubu. V tÈto souvislosti stojÌ za dodateËnÈ p¯ipo-
menutÌ i Den senior˘ 28. z·¯Ì, v jehoû r·mci v klubu
velmi ˙spÏönÏ vystoupili s p·smem lÌöeÚsk˝ch lido-
v˝ch pÌsnÌ a poudaËek ËlenovÈ tamnÌho lidovÈho
souboru, za coû jim pat¯Ì naöe, byù trochu opoûdÏnÈ,
ve¯ejnÈ podÏkov·nÌ.

V minulÈm ËÌsle Informu jsme jeho Ëten·¯e od-
kazovali na webovÈ str·nky http://www.vinohrady.
brno.cz/senior-klub/fotografie. Bohuûel se musÌme
omluvit ñ jejich aktualizace nenÌ v naöÌ p˘sobnosti
a i p¯es urgence na naöe û·dosti o jejich ˙pravu,
adresovanÈ Ing. Lvu HolÈmu ze spoleËnosti LIVE-
BOX, a. s., kter˝ na nÏ v pr˘bÏhu ¯Ìjna a listopadu
nereagoval, aËkoliv zaË·tkem ¯Ìjna reagoval na naöe
û·dosti o aktualizaci programu a informacÌ na we-
bov˝ch str·nk·ch v podstatÏ obratem. Snad vöichni
se brzy doËk·me n·pravy.

Eliöka »tvrteËkov·, Ing. LudÏk HodboÔ

Informace o akcích Senior klubu

Vánoce na Vinohradech
KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum ñ
D˘m dÏtÌ srdeËnÏ zve dÏti i dospÏlÈ na celodennÌ
v·noËnÌ program v nedÏli 19. prosince v s·le
nad Albertem:
9.00ñ11.30 V·noËnÌ dÌlna ñ zdobenÌ a prodej
pernÌËk˘, v˝roba ozdob a p¯·nÌËek (cena 60 KË)
10.00ñ10.30 VystoupenÌ rodiË˘ a dÏtÌ z Hu-
debnÌ ökoly Yamaha
11.30ñ12.00 Krocan, kapr, pirohy... v·noËnÌ
poh·dka v pod·nÌ souboru Na pavlaËi, kter· je
sice urËena dÏtem, ale pobavÌ se p¯i nÌ i dospÏlÌ
15.00 VystoupenÌ dÏtÌ z krouûk˘ DomeËku
a host˘
17.00 V·noËnÌËek poh·dka divadla Parav·nek
18.00 zazpÌv· sbor Blahoslava Hajnce
Po cel˝ den vstupnÈ dobrovolnÈ, prodej v·noË-
nÌch pernÌËk˘, obËerstvenÌ, prodej v˝robk˘
klient˘ dennÌho stacion·¯e Effeta a psychiatric-
kÈ lÈËebny Brno.

BlÌûÌ se Ëas v·noËnÌ. Doba sv·teËnÌ n·lady,
rozz·¯en˝ch dÏtsk˝ch oËÌ, osvÏtlen˝ch v˝loh, doba
pohody a klidu, kdy lidÈ majÌ k sobÏ o kousek blÌû.
Spousta z n·s si vöak v˘bec nestaËÌ tento Ëas spr·v-
nÏ uûÌt. V dennÌm pracovnÌm shonu musÌme navÌc
zvl·dnout peËenÌ cukrovÌ, v·noËnÌ ˙klid, n·kupy
d·rk˘, zajistit kapra a stromeËek a jeötÏ spoustu
dalöÌho.

PojÔme se na chvÌli zastavit a udÏlejme si Ëas
pro sebe a naöe dÏti. Na Louce d˝ch· sv·teËnÌ atmo-
sfÈra. Na zaË·tku prosince (4. 12.) p¯ijde na Louku
Mikul·ö se svou druûinou. Na dÏti Ëek· andÏlsk·
dÌlna, kde si vyrobÌ spoleËnÏ s andÏlÌËky drobnÈ
d·reËky a Ëertovsk· dÌln·, kde si s ËertÌky zazpÌvajÌ,
pohrajÌ a zacviËÌ. Nakonec spoleËnÏ zavol·me Mi-

kul·öe, kter˝ za b·sniËku p¯ed· hodn˝m dÏtem balÌ-
Ëek. Na Mikul·öe je pot¯eba si zakoupit lÌstky do-
p¯edu v ˙¯ednÌch hodin·ch v kancel·¯i Louky.

V sobotu 18. 12. (9ñ12 h) na Louce oûÌv· V·-
noËnÌ p¯ÌbÏh. Pro dÏti jsou p¯ipraveny v˝tvarnÈ dÌl-
niËky, kde si dÏti vyrobÌ drobnÈ d·rky, p¯·nÌËka
a v·noËnÌ ozdoby. ZazpÌv·me si koledy, zahrajeme
si malÈ hry a p¯ipomeneme tradici V·noc.

P¯Ìjemn· p¯edv·noËnÌ atmosfÈra V·m zp¯Ìjem-
nÌ Ëek·nÌ na JeûÌöka.

Na vöechny se tÏöÌ kolektiv Louky a za celÈ
st¯edisko volnÈho Ëasu Luû·nky V·m p¯ejeme kr·s-
nÈ a pohodovÈ V·noce.

Lucie H·jkov·,
vedoucÌ poboËky Louka

Vánoční čas na Louce

Dne 13. prosince probÏhne v Zä MutÏnick·
v dobÏ od 8 do 16 hodin Den otev¯en˝ch dve¯Ì.
Douf·me, ûe z·jemci z ¯ad rodiË˘ a p¯·tel ökoly n·s
navötÌvÌ v dobÏ vyuËov·nÌ, sezn·mÌ se s uËiteli
a prohlÈdnou si zrekonstruovanou budovu ökoly.

V r·mci projektu OP VK Podpora zav·dÏnÌ sys-
tÈmu nov˝ch v˝ukov˝ch metod na Zä MutÏnick·,

Den otevřených dveří v ZŠ Mutěnická
reg. Ë.: CZ.1.07/1.1.02/01.0089, kter˝ je spolufi-
nancov·n Evropsk˝m soci·lnÌm fondem a st·tnÌm
rozpoËtem »eskÈ republiky se uskuteËnÌ pro z·-
jemce semin·¯ E-learning n·ö kamar·d. ZaË·tek
semin·¯e je ve 14 hodin.

TÏöÌme se na setk·nÌ
VedenÌ ökoly

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.



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

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

Nevíte si rady čím potěšit své blízké pod stromečkem?
P¯ijÔte si vybrat d·rek do ZlatnictvÌ Salus.

NabÌzÌme öperky ze zlata, st¯Ìbra, chir. oceli a hodinky.
Prov·dÌme zak·zkovou v˝robu a opravy öperk˘.

TÏöÌme se a r·di poradÌme s v˝bÏrem!
ZlatnictvÌ SALUS (u Alberta ).

P·lavskÈ n·m. 14, Brno-Vinohrady

P¯i p¯edloûenÌ kupÛnu sleva 5 %.

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

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·.

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

Hana Machová – původní pracoviště „Kadeřnictví IVETA“
by Vás ráda informovala o změně svého působiště do Salonu
EDEN v Brně-Líšni na ulici Jírova 8. Salon EDEN vám rovněž
nabízí solárium a posezení v kavárně s dětským koutkem.

Otevřeno: Po–Pá 9.00–21.00, So–Ne 16.00–21.00
Tel. kontakt na kadeřnictví: 604 633 951.

Zkušený truhlář nabízí výrobu vestavěných skříní
nebo jiného nábytku dle vašeho přání.

Tel: 603 215 339.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ TRADIČNĚ NAPROTI POŠTY
Od 6. 12. do 24. 12.

Smrky • Borovice • Jedle
Novinka: odvoz stromku až domů.
Příznivé ceny. Těšíme se na Vás.

!!! BEZ OBJEDNÁNÍ A REZERVACÍ !!!
VINOHRADY – Tělocvična školy – Bzenecká 23, zadní vchod

Úterý 18 h ZUMBÁÁÁÁ
Čtvrtek 18 h AEROBIC

Koupíte-li si permanentku na 10 vstupů s neomezenou dobou platnosti –
cena lekce 65 Kč. Pro majitelé rodinných či senior pasů cena pouze 58,50 Kč.

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ, tel.: 775 629 862

Sv·novskÈho

Breitcetlova

KosÌkova

Klajdovsk·

Puch˝¯ova

N
ovo

lÌöeÚsk·

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
borovice, smrky, stříbrné smrky, jedle

denně nové čerstvě řezané stromky
OVOCE, ZELENINA „Na konečné“, Líšeň –

konečná autobusu č. 56, ulice Svánovského
tel.: 605 258 897, 605 547 360

Velký výběr za skvělé ceny. Po domluvě dovoz až domů.
Jsme tu pro vás: PO–PÁ 9.00–18.30, SO 8.00–17.00,

NE 8.00–17.00, 24. 12. 8.00–13.00
Prodej denně od 1. 12. do 24. 12.

bus Ë. 56

Albert

prodej
stromk˘

zde

Při odevzdání tohoto inzerátu 10 % sleva na vánoční stromek.
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NovolÌöeÚsk·

Rokytova

Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady.
Již 13 let, tradiční kvalita a spoleh. Mobil. 602 856 710

Poctivý obchod s nemovitostmi

Lidická 77, 
602 00 Brno
Po - Pá 730-1830

Pro naše klienty naléhavě 
hledáme byty všech velikostí 

v Bohunicích, Starém 
Lískovci, Líšni 
a Vinohradech

Prodáme rychle 
a bezpečně!

Na nic nečekejte, máme 
zájemce! Kontaktujte nás!

Mgr. Romana Dokonalová
specialista na nábor bytů
romana.dokonalova@realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099

www.realspektrum.cz

PEDIKÚRA – zámek Belcredi, Pohankova 8
Míša – tel. 739 150 260� KoupÌm byt, rozumn· cena, hotovÏ. Tel. 720 551 215.

� Pronajmu gar·û, ul. éaroöick· 8. 1200 KË/mÏsÌc. Tel. 721 11 77 88.



V·ûenÌ spoluobËanÈ,
po t¯ÌletÈm ˙silÌ je koncept novÈho ⁄zemnÌho
pl·nu mÏsta Brna dopracov·n a ve 3 variant·ch
p¯ipraven k p¯edloûenÌ brnÏnskÈ ve¯ejnosti.

JakÈ jsou cÌle ˙zemnÌho pl·nu
Strategick˝m z·mÏrem novÈho ˙zemnÌho pl·-

nu je vyv·ûen˝ rozvoj mÏsta respektujÌcÌ v˝jimeËnÈ
p¯ÌrodnÌ z·zemÌ. TÏûiötÏm ¯eöenÌ novÈho ˙zemnÌho
pl·nu je podpora rozvoje v jiûnÌm sektoru mÏsta
s cÌlem vyrovnat disproporce v jeho prostorovÈm
uspo¯·d·nÌ, vzniklÈ v d˘sledku v˝voje v uplynu-
l˝ch desetiletÌch.

HlavnÌ stavebnÌ rozvoj je orientov·n smÏrem
jiûnÌm (HornÌ a DolnÌ Heröpice, P¯Ìz¯enice), smÏ-
rem v˝chodnÌm (LÌöeÚ), jihov˝chodnÌm (Tu¯any,
Chrlice), v menöÌm rozsahu na z·pad (Bosonohy)
a sever (Ivanovice, ÿeËkovice, Medl·nky ñ perspek-
tiva p·sovÈho rozvoje smÏrem na »eskou a Ku¯im).

Oproti p¯edchozÌm ˙zemnÌm pl·n˘m je velk·
pozornost vÏnov·na vyuûitÌ p¯estavbov˝ch ˙zemÌ
a revitalizaci nevyuûit˝ch ˙zemÌ tzv. brownfields
(pr˘myslovÈ, arm·dnÌ a zemÏdÏlskÈ are·ly), kterÈ
p¯edstavujÌ velkou vnit¯nÌ rezervu rozvoje mÏsta.

HlavnÌm cÌlem koncepce novÈho ˙zemnÌho
pl·nu je udrûenÌ rovnov·hy mezi zastavÏn˝m ˙ze-
mÌm a jeho rozvojem na jednÈ stranÏ a v˝jimeËn˝m
p¯ÌrodnÌm z·zemÌm mÏsta a jeho ochranou na stranÏ
druhÈ. V praxi to znamen· ¯Ìdit stavebnÌ rozvoj tak,
aby nedoölo k poökozenÌ p¯ÌrodnÌch a urbanistic-
k˝ch hodnot.

BudoucÌ rozvoj mÏsta je navrûen ve t¯ech va-
riant·ch konceptu novÈho ˙zemnÌho pl·nu.

T¯i varianty
Koncept ˙zemnÌho pl·nu je zpracov·n ve 3 va-

riant·ch rozvoje mÏsta.
Varianty I a II navazujÌ na dosavadnÌ v˝voj

mÏsta a jeho infrastruktury; vych·zejÌ z tÈûe urba-
nistickÈ koncepce. RozdÌly mezi nimi spoËÌvajÌ
v rozsahu a rozmÌstÏnÌ nov˝ch zastaviteln˝ch ploch
a v rozsahu navrûen˝ch p¯estavbov˝ch ˙zemÌ.

Varianta I rozvÌjÌ v jiûnÌ Ë·sti mÏsta rozs·hlou
pr˘myslovou zÛnu Tu¯any-Chrlice s p¯esahem
do ˙zemÌ älapanic. Tomuto velkorysÈmu rozvoji
v˝robnÌch a skladov˝ch ploch odpovÌd· velk˝ roz-
sah novÈ obytnÈ zÛny LÌöeÚ, z·padnÌ rozvojov˝
smÏr (Bosonohy) je doplÚkov .̋

Varianta II je vyv·ûenÏjöÌ ñ tu¯ansk· pr˘mys-
lov· zÛna je navrûena v menöÌm rozsahu. Tomu od-
povÌd· takÈ mÌrnÏjöÌ rozvoj bydlenÌ v LÌöni, naopak
jsou navrûeny v˝znamnÈ plochy bydlenÌ v Bosono-
h·ch. Varianta II obsahuje menöÌ rozsah p¯estavbo-
v˝ch ˙zemÌ, i menöÌ rozsah stavebnÌho rozvoje
na ploch·ch zahr·dek. Principy ochrany p¯ÌrodnÌch
hodnot a omezenÌ rozvoje mÏsta smÏrem severnÌm
a severoz·padnÌm s v˝jimkou p·sovÈho rozvoje
smÏrem na »eskou a Ku¯im jsou spoleËnÈ pro obÏ
varianty.

Varianta III p¯in·öÌ novou koncepci s trasou
rychlostnÌ komunikace R43 mimo ˙zemÌ mÏsta
Brna, v tzv. boskovickÈ br·zdÏ p¯es ˙zemÌ Ostrova-
Ëic, Veversk˝ch KnÌnic, Hvozdce, VeverskÈ BÌt˝öky
a ChudËic, coû m· urËitÈ dopady jak na ˙zemÌ jme-
novan˝ch obcÌ, tak na ˙zemÌ mÏsta. Zde je t¯eba
uvÈst, ûe varianta trasy R43 boskovickou br·zdou
nenÌ v souladu s rozvojov˝mi pl·ny dotËen˝ch obcÌ.
Pro mÏsto znamen· tato varianta menöÌ nabÌdku za-

Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, 628 00  Brno-Vinohrady
tel.: 544 232 881-3 www.kei-autocentrum.cz

OTEVŘENO DENNĚ
Po-Pá 7.00-21.00     So-Ne 8.00-20.00

Posezení s občerstvením.

*platnost akce je pouze do 28.2.2011

sleva

 -20%
Při předložení

tohoto inzerátu
získáte

jednorázovou slevu
na strojní mytí.*

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

Bezbariérový vstup, DÁRKOVÉ POUKÁZKY.

Územní plán města Brna předložen k projednání
staviteln˝ch ploch a revizi dlouhodobÏ sledovanÈ
koncepce komunikaËnÌho systÈmu mÏsta.

V dopravnÌ infrastruktu¯e je kromÏ R43 ¯eöen
variantnÏ severojiûnÌ diametr. UrËitÈ variantnÌ roz-
dÌly jsou takÈ ve vedenÌ velkÈho mÏstskÈho okruhu
na jihu mÏsta.V ûelezniËnÌ dopravÏ je ve vöech va-
riant·ch zakotvena p¯estavba ûelezniËnÌho uzlu
Brno (Europoint) s osobnÌm n·draûÌm v odsunutÈ
poloze u autobusovÈho n·draûÌ Zvona¯ka.

Varianty konceptu jsou tak podkladem pro dis-
kusi a rozhodnutÌ o v˝slednÈ podobÏ rozvoje mÏsta

Kde bude koncept k nahlÈdnutÌ
a postup projedn·v·nÌ

Koncept ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna bude
vystaven k ve¯ejnÈmu nahlÈdnutÌ v budovÏ Magis-
tr·tu mÏsta Brna v KounicovÏ ulici 67, v zasedacÌ
mÌstnosti Ë. 426 ve 4. podlaûÌ. Zde bude vystaven
od 15. listopadu 2010 do 28. ˙nora 2011.

Vöechny pot¯ebnÈ informace k projedn·nÌ kon-
ceptu budou uvedeny na internetovÈ adrese mÏsta
Brna www.brno.cz ñ ⁄zemnÌ pl·n. Na tÈto adrese
budou vystaveny v˝kresy a textov· Ë·st vöech 3 va-
riant konceptu.

Koncept ⁄zemnÌho pl·nu mÏsta Brna bude
p¯edstaven ve¯ejnosti na besed·ch s odborn˝m v˝-
kladem. Pro bliûöÌ sezn·menÌ s ¯eöenÌm konceptu
˙zemnÌho pl·nu budou uspo¯·d·ny takÈ besedy.
Ve¯ejnÈ projedn·nÌ konceptu dle stavebnÌho z·kona
se bude konat v ˙noru 2011. TermÌn a mÌsto kon·nÌ
bude p¯edem ozn·meno ve¯ejnou vyhl·ökou; infor-
mace bude rovnÏû uvedena na internetov˝ch str·n-
k·ch mÏsta.
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Jednou z prvnÌch akcÌ, kter· se uskuteËnila v naöÌ re-
konstruovanÈ tÏlocviËnÏ v Zä MutÏnick·, byl v˝-

ukov˝ program zamÏ¯en˝ na prevenci uûÌv·nÌ n·vyko-
v˝ch l·tek. V r·mci kampanÏ Tancem proti drog·m jej
p¯ipravila TaneËnÌ ökola Dynamic ve spolupr·ci s Ob-
Ëansk˝m sdruûenÌm ÿEKNI NE DROG¡M ñ ÿEKNI
ANO éIVOTU.

Vöichni û·ci mÏli moûnost zhlÈdnout ˙ûasnou ta-
neËnÌ show proloûenou p¯ÌbÏhem dvou dÏtÌ na k¯iûovat-
ce ûivota a kr·tkou, ale v˝stiûnou osvÏtou o ˙ËincÌch
drog. CÌlem celÈho p¯edstavenÌ bylo nabÌdnout û·k˘m
vhodnÏjöÌ cestu ñ cestu tancem.

Po skonËenÌ programu û·ci obdrûeli let·Ëek s po-
zv·nkou na jednu hodinu tance v Tä Dynamic zdarma
a broûurku Pravda o drog·ch, kde se mohou doËÌst prav-
div· fakta o drog·ch a vybaveni informacemi se pak mo-
hou sami rozhodnout, kter˝m smÏrem se vydajÌ.

VÌce informacÌ o kampani se dozvÌte na webov˝ch
str·nk·ch www.tancemprotidrogam.cz, fakta o drog·ch
se m˘ûete doËÌst na webov˝ch str·nk·ch www.drogy.cz.

Text a foto
Mgr. Tereza Zimov·, preventiska SPJ

Tancem proti drogám

Dny otevřených dveří
v Teplárně

P¯i p¯Ìleûitosti oslav 80letÈho v˝roËÌ brnÏnskÈ-
ho tepl·renstvÌ si V·s Tepl·rny Brno, a. s., co nej-
srdeËnÏji dovolujÌ zv·t na Dny otev¯en˝ch dve¯Ì,
kterÈ pro V·s budou otev¯eny v provozech:

äpit·lka, äpit·lka 6, Brno
»erven˝ ml˝n, Cimburkova 2, Brno
Brno-sever, Ob¯ansk· 60, Brno
StarÈ Brno, Ryb·¯sk· 4, Brno
Kamenn˝ Vrch, Sv·ûn· 27, Brno
Bystrc, Teyschlova 33, Brno

TÏöÌme se na V·s
3. prosince v dobÏ od 12 do 18 h
a 4. prosince od 9 do 14 hodin.

PodrobnÏjöÌ informace naleznete na
www.tepl-brno.cz.

V·noËnÌ dÌlny
DÏti od 5 let mohou p¯ijÌt kaûd˝ p·tek ve 14

hodin do v·noËnÌ dÌlny DomeËku. V˝roba v·noË-
nÌch dekoracÌ, d·reËk˘ a p¯·nÌËek, cena 45 KË.

Mikul·ösk· besÌdka
LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy

MarkovÈ p¯ijde na Mikul·öe v nedÏli 5. prosince
od 15.30 hodin ve spoleËenskÈm s·le na P·lavskÈm
n·mÏstÌ zahr·t dÏtem poh·dku O »ervenÈ karkul-
ce. Po poh·dce bude spoleËnÈ zpÌv·nÌ a nadÌlku

pro vöechny dÏti, kterÈ nezlobÌ, p¯inese svat˝ Miku-
l·ö spoleËnÏ s ËertÌkem a andÏlem. Vstupenky a na-
dÌlku je pot¯eba zakoupit p¯edem do 3. 12. v kance-
l·¯i DomeËku, Valtick· 23. VstupnÈ 40 KË na osobu,
nadÌlka 50 KË.

V·noËnÌ v˝stava a vinohradsk˝ betlÈm
V˝stavu dÏtsk˝ch pracÌ s v·noËnÌ a zimnÌ tema-

tikou a keramick˝ betlÈm vinohradsk˝ch dÏtÌ si
m˘ûete prohlÈdnout od 5. do 22. prosince ve Spo-
leËenskÈm s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ.

Prosinec 2010 v Domečku
D˘m dÏtÌ ñ DomeËek, Valtick· 23, telefon 544 216 684, 739 263 997, www.kvicvinohradybrno.cz

Mikul·ösk· beseda u cimb·lu Slov·ckÈho kr˙ûku v BrnÏ v äumavskÈ ulici
v klubu fakulty Obrany se kon· 8. prosince. ZaË·tek v 18 hodin.

V·noËnÌ beseda u cimb·lu Slov·ckÈho kr˙ûku v BrnÏ v äumavskÈ ulici
v klubu fakulty Obrany se kon· 22. prosince. ZaË·tek v 18 hodin.

Pion˝rsk˝ oddÌl 43. PS Vinohrady p¯ijÌm· novÈ
kluky a holky do sv˝ch oddÌl˘ SATURN a MA-
MUT. Jestli m·te z·jem pobavit se, zahr·t si p·r her
a jeötÏ se p¯i tom nÏco nauËit, p¯ijÔte n·s navötÌvit
ve st¯edu ñ Mamuti od 16 do18 hodin (6ñ13 let;
telefon 608 862 297) nebo ve Ëtvrtek ñ Saturn od 16
do18 h (6ñ13 let; telefon 723 691 246) do naöÌ klu-
bovny v ulici Bzeneck· 6 (zadnÌ vchod). RoËnÌ po-
platek je 300 KË.

KromÏ pravideln˝ch t˝dennÌch sch˘zek podni-
k·me jednodennÌ i vÌcedennÌ v˝lety do p¯Ìrody,
o pr·zdnin·ch jezdÌme na t·bory, ˙ËastnÌme se r˘z-
n˝ch soutÏûÌ s dÏtmi z celÈho jihomoravskÈho kraje,
pom·h·me na akcÌch ËiötÏnÌ MoravskÈho krasu
a KvÏtinkov˝ den. ZajÌmavÈ informace takÈ nalez-
nete na www.psvinohrady.cz nebo n·m napiöte
na psvinohrady@seznam.cz.

TÏöÌ se na V·s kolektiv vedoucÌch 43. PS Vinohrady

Nábor nových členů

V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, jsme tu
pro V·s! Jste vÌt·ni dennÏ v malÈ klubovnÏ od 15 h
v p¯ÌzemÌ Bzeneck· 21 p¯i p¯ÌjemnÈm posezenÌ
a kl·bosenÌ ñ postarajÌ se o V·s panÌ BaËov· a panÌ
Flodrov·.

Mimo to V·s v prosinci zveme k ˙Ëasti na ak-
cÌch ve velkÈ klubovnÏ (otev¯ena vûdy od 14.30,
p¯i n·boûenskÈm rozjÌm·nÌ ve 14 h) ñ pro po-
vzbuzenÌ tÏla i ducha si p¯ed zah·jenÌm kaûdÈ akce
kr·tce zacviËÌme.

KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ od 14 do 15 h probÌha-
jÌ protahovacÌ cviËenÌ pro seniory Vinohrad
ve SpoleËenskÈm s·le v objektu OC 2 (nad Alber-
tem, naproti poötÏ) za ¯ÌzenÌ Ing. Siklenky a s pod-
porou KVIC ñ vstup zdarma, p¯ez˘vky s sebou ñ

jste zv·ni, urËitÏ p¯ijÔte ñ kromÏ protaûenÌ tÏla se
urËitÏ i dob¯e psychicky naladÌte.

»TVRTEK 2. 12.
NEMOCI ORL V SENIORSK…M VÃKU,
MUDr. Pavel Horsk˝

⁄TER› 7. 12.
MIKUL¡äSK¡ Z¡BAVA S TOMBOLOU,
E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ
a t˝m spolupracovnÌk˘

STÿEDA 8. 12.
N¡BOéENSK… ROZJÕM¡NÕ »S. CÕRKVE
HUSITSK…, far·¯ka Mgr. K. BezdÌËkov·

»TVRTEK 9. 12.
NAäI PANOVNÕCI (pokraËov·nÌ cyklu), PhDr. J. »ejka

⁄TER› 14. 12.
V¡NOCE ñ DNY POHODY (s promÌt·nÌm),
E.Vackov·

»TVRTEK 16. 12.
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V PROSINCI, E. »tvrteËkov·,
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘

⁄TER› 21. 12.
PÿEDV¡NO»NÕ POSEZENÕ U STROME»KU
s donesen˝m cukrovÌm. Ve stejn˝ den v dobÏ od 14
do 14.50 h probÏhne mal· v˝stavka malovan˝ch ka-
men˘ a jin˝ch ruËnÌch pracÌ ñ mal· klubovna Senior
klubu, E. »tvrteËkov·, Ing. L. HodboÔ a t˝m spolu-
pracovnÌk˘

Senior klub v prosinci

MÏstsk· Ë·st Brno-Vinohrady a Kul-
turnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum
po¯·dajÌ dne 14. ledna 2011 20. Repre-
zentaËnÌ 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-Vino-
hrady, telefon 544 216 529, 544 234 778.


