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Vážení vinohradští spoluobčané,
v úterý 13.  září  jsem poprvé přednášel na vinohradské Věstonické akademii 
domova seniorů. Přednášel jsem rané dějiny středověkého Brna. Posluchači, 
studenti Věstonické akademie, jsou vzornými a bystrými žáky. Touží po vědění 
a vzdělání a  téma si ozřejmovali četnými dotazy a diskuzí. Měl  jsem z první 
přednášky na Věstonické velmi dobrý pocit – senioři toužící po sebevzdělání, 
po vědění, po poznání, to se přece běžně nevidí, nezažívá. Na Věstonické ano. 
Podobně jako loni, i letos podstoupí věkovití studenti řadu přednášek a semi-
nářů zaměřených na různá témata. Od dějin k folklóru a k etnografii. Cyklus 
seminářů  a  přednáškových  hodin  završí  studenti  zkouškami  v  podobě  testů. 
Úspěšní absolventi letošního běhu budou pak slavnostně vyřazeni a bude jim 
předán diplom, jako doklad o zdárném završení akademického roku. Je to ob-
divuhodné  a  současně  i milé,  že  lidé  vyššího  věku, mající  nepochybně  řadu 
potíží a dalších „svých starostí“, které právě onen vyšší počet let přináší, kle-
pou s jakousi samozřejmostí, nonšalancí a také statečností na brány poznání 
a nebrání se poznávat nové světy, nové oblasti. V další přednášce, kterou pro-
nesu  ve  Věstonické  akademii,  probereme  děje,  které  se  odehrály  v  Brně, 
na Moravě a v jižních Uhrách ve století šestnáctém. Budeme se také zabývat 
brněnským  vinařstvím,  které  v  šestnáctém  století  představovalo  významnou 
a slavnou kapitolu v minulosti moravské metropole. Docela se již těším na ony 
pozorné studenty z Věstonické, plné zájmu, nebránící se ani v nejmenším dalším 
poznáním. Jak inspirativní, že? 

Velmi milé a příjemné chvíle jsem v září zažil nejen s nejstaršími Vinohra-
ďany ve Věstonické akademii. V sobotu 17. září jsem po prázdninách opět vítal 
do života nejmenší obyvatele naší obce – novorozené vinohradské děti. I tento-
krát – a nikdy tomu nebylo a nebude jinak – jsem promlouval ke šťastným rodi-
čům a prarodičům, plným hrdosti na své děti a svá vnoučata. Je vskutku povzná-
šející vítat onu krásnou a roztomilou, byť někdy trošku poplakávající, budouc-
nost naší národní společnosti. V duchu držím palce a moc přeji těm rodinám 
šťastnou  cestu  životem,  co nejmenší  překážky a  láskyplnou  soudržnost. Těm 
malinkým dětem, naší budoucnosti, když se na ně dívám, jak jsou hezké, milé 
a bezprostřední, přeji úplné rodiny, životní harmonii a zdraví – i jejich rodičům. 
Vítám ty malinké bytosti, doprovázené rozzářenými maminkami a  tak  trochu 
slavnostně vážnými otci, od roku 2004. Za ta  léta  jsem do života uvítal přes

(pokračování na straně 3)

Přání říjnovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti,
senioři, kteří jste se narodili v měsíci říjnu. Dovolte 
mi, popřát vám jménem Městské části Brno-Vino-
hrady i jménem svým mnoho dobrého 
k vašim životním jubileím. Rád a s ne-
změrnou úctou vám sděluji, že si hlu-
boce vážím vašich životních osudů, 
vašich často nelehkých, spletitých, 
mnohdy těžce schůdných životních 
cest. Velmi si vážím vašich životů, kte-
ré jste často nežili jenom pro sebe, ale 
které jste žili a obětovali pro své blízké, 
pro celou naši společnost.

V běhu žití jste odevzdávali svou životní ener-
gii, sílu a často i své zdraví generacím, které nastou-
pily a nastupují po vás. Jste těmi, kteří svým životem 
připravovali a nastolili základy a podstatu dneška. 
Jste těmi, kteří bez velkých slov ztělesňují kontinui-
tu minulosti s přítomností i s budoucností naší země. 
Za to všechno vám náleží uctivé poděkování. Přeji 
vám, vážení říjnoví jubilanti, neochvějné zdraví 
a šťastný život bez trápení nemocemi či lidskou 
hloupostí. Přeji vám jasnou mysl, lásku vašich blíz-
kých a radost ze života. Klid vám i vašim rodinám. 
Vše nejlepší.

PhDr. Jiří Čejka
starosta městské části Brno-Vinohrady

AKCE
NA VINOHRADECH

V ŘÍJNU
15. 10., 9.00–13.00
Vinohradské trhy + doprovodný 
program – tržiště pod radnicí, 
Velkopavlovická 25
15. 10., 9.00–12.00
Podzimní keramická dílna – 
Dům dětí – Domeček
19. 10. – 18. 11. 2016
„Pohledy z cest“ – výstava dět-
ských prací – Dům dětí – Domeček

http://www.kvicvinohradybrno.cz/
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

První školní den 
na ZŠ Mutěnická

První zářijový den je významný pro všechny 
školáky, natož pak pro prvňáčky, kteří usednou do 
školních lavic vůbec poprvé. Oporou jim v tento dů-
ležitý den byli rodiče, ti je provázeli až do třídy. Dě-
ti usedly do lavic, na nichž už měly připravené učeb-
nice a uvítací dárky, které jejich obavy z prvního dne 
částečně rozptýlily. Slavnostní chvíli svojí přítom-
ností podtrhli i zástupci městské části Brno-Vinohra-
dy v čele s panem starostou PhDr. Jiřím Čejkou, ře-
ditelka školy PhDr. Ilona Sokolová a zástupkyně 
ředitele školy Mgr. Zdenka Čechová. Každý si pro 
děti připravil pár vlídných slov k uvítání a současně 
zavzpomínali na svá školní léta. Žáčci ze třídy od-
cházeli s naditými aktovkami a hlavou plnou dojmů. 
Stejný zážitek jako prvňáčci zažívaly i děti z pří-
pravné třídy, tzv. nultého ročníku.

V odpoledních hodinách se rodiče opět setkali 
s třídními učitelkami na prvních třídních schůzkách, 
kde se dozvěděli důležité informace ohledně organi-
zace a výuky ve škole.

Mgr. Veronika Levová, Mgr. Dana Zvařičová,
třídní učitelky 1. tříd

Zahájení školního roku v 1. třídě na ZŠ Mutěnická za účasti vedení školy a obce.



Informace pro občany 
– sběrové dny

ve II. pololetí 2016
Termíny sběrových dnů:

17. 9. 2016, 5. 11. 2016 a 10. 12. 
2016 vždy od 8.00 do 12.00 hod.

VOK bude přistaven jako obvykle
v lokalitě Pálavské náměstí

(za točnou MHD).

Sněhurka si povídá
Naší škole se v loňském roce podařilo zís-

kat dotaci v rámci projektu „Sněhurka si poví-
dá aneb Logopedická prevence jako podpora 
přirozeného a správného rozvoje řeči, komuni-
kativních kompetencí a čtenářské gramotnos-
ti“. Za finanční spoluúčasti školy byly nakou-
peny nové pomůcky rozvíjející nejen řečové 
schopnosti dětí, ale i související oblasti jako je 
motorika, zrakové a sluchové vnímání nebo 
rozumové schopnosti. 

Nové materiály jsou denně využívány bě-
hem individuální i skupinové práce s dětmi 
z logopedické třídy i z běžných tříd, dále jsou 
využívány i během tzv. logopedických pora-
den, jež jsou poskytovány v odpoledních hodi-
nách dětem a jejich rodičům, u nichž je nutná 
logopedická intervence.

Na podzim 2015 byla provedena logope-
dická depistáž, která odhalila u 54 % dětí ma-
teřské školy narušení komunikační schopnosti. 
Na základě toho byla 25 % dětí doporučena 
logopedická poradna, 15 % dětí bylo navrženo 
zařazení do logopedické třídy a u 14 % dětí je 
nadále sledován jejich další řečový vývoj. Tato 
vysoká čísla ukazují na nezbytnost logopedic-
ké intervence, jejíž včasné zahájení snižuje ri-
ziko budoucích problémů, jako jsou např. po-
ruchy učení ve školním věku.

Doufáme, že právě začínající školní rok 
bude plný pohody a dětských úsměvů a přeje-
me dětem a jejich rodičům krásný barevný 
podzim.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje: 
– přidělení zakázky na akci: „ZŠ Mutěnická 23 – 

rekonstrukce sociálních zařízení“;
– ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebyto-

vých prostor;
– dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1915100019;
– Text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky ma-

lého rozsahu na akci: „Výběr zhotovitele prací na 
akci ZŠ Mutěnická 23 – výměna podlahových kry-
tin“;

– Rozpočtové opatření č. 19;
– opakovaně podat výzvu na realizaci VZ malého 

rozsahu „Úprava a dosadba vegetace v prostoru 
před radnicí“;

– zveřejnění záměru – pachtu části pozemku v k. ú. 
Židenice;

– zveřejnění záměru – rozšíření nájemní smlouvy 
k části pozemku v k. ú. Židenice;

– dlouhodobý pronájem pro školní rok 2016/2017, 
který se týká kulturně výchovné činnosti na stře-
discích Dům dětí, Valtická 23 a Společenský sál, 
Pálavské nám. 15;

– pronájem bytu.
– předložený text Smlouvy o nájmu bytu;
– Dohodu o vzájemném postoupení nájemních 

smluv o nájmu bytu ve 2 případech;
– pronájem nebytových prostor;
– ukončení nájemní smlouvy;
– pronájem nebytových prostor v objektu Bzenec- 

ká 23;
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 

v objektu Bzenecká 23;
– odprodej 20 m2 zámkové dlažby;
– zastavení exekuce na vyklizení nebytových pro-

stor v objektu Bzenecká 23;
– přidělení zakázky na akci: „Terénní úpravy povr-

chu a rozšíření hrací plochy (včetně oplocení) bu-
doucího víceúčelového areálu – Bzenecká, Brno-
-Vinohrady“;

– přidělení zakázky na: „Akce – Bzenecká 23, Brno 
– vybavení výdejny jídel technologií“;

– program IX. zasedání Zastupitelstva městské části 
Brno-Vinohrady. 

Rada městské části Brno-Vinohrady neschvaluje:
– poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Vinohrady 

spolku Vinohradský hrozen.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:

– výměnu kabelů DPMB při ulici Rokytova a Žaro-
šická;

– skutečnost, že na zakázku „Úprava a dosadba ve-
getace v prostoru před radnicí“ nebyla doručena 
žádná nabídka na realizaci akce;

– zprávu o hospodaření příspěvkových organizací 
MČ Brno-Vinohrady;

– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 
KVIC za I. pololetí 2016;

– skutečnost, že se nájemce stal jediným nájemcem 
bytu.

Rada městské části Brno-Vinohrady zrušuje:
– výběrové řízení na zakázku: „Výběr zhotovitele 

prací na akci ZŠ Mutěnická 23 – výměna podlaho-
vých krytin“.

Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu MČ Brno-Vinohrady
– schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Vi-

nohrady na období 2018–2022;
– souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 
města Brna č. 20/2001;

– nesouhlasit s prodejem 2 pozemků v k. ú. Židenice;
– doporučit Zastupitelstvu města Brna nabytí 2 po-

zemků v k. ú. Židenice;
– nedoporučit Zastupitelstvu města Brna směnu po-

zemků v k. ú. Židenice, za pozemky v k. ú. Štýřice;
– vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěvko-

vých organizací m. č. Brno-Vinohrady;
– vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové 

organizace KVIC za I. pololetí 2016;
– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů 

Správy domů m. č. Brno-Vinohrady za 1. pololetí 
roku 2016;

– schválit změnu plánu nákladů Správy domů MČ 
Brno-Vinohrady na rok 2016

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– za vlastníka pozemku v k. ú. Židenice s umístěním 

a provedením stavby „1030029903 – Brno, Žide-
nice p. č. 7384/1, kab. sm. NN, SS300“;

– s umístěním a provedením nástavby objektu Auto-
centra K.E.I., Žarošická 21;

– s umístěním a provedením stavby „SEK Brno – 
Věstonická 12“;

– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vy-
hrazeného parkovacího stání pro 7 žadatelů.

Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady schvaluje
– rozpočtový výhled městské části Brno-Vinohrady 

na období 2018–2022.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí
– bez připomínek s předloženým návrhem obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou 
se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška sta-
tutárního města Brna č. 20/2001;

– se zastavením exekuce proti dlužníkovi a promíjí 
nedobytnou pohledávku na dlužném nájemném 
vedenou v účetnictví ÚMČ Brno-Vinohrady z dů-
vodu nevymahatelnosti dlužené částky.

Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady
bere na vědomí
– plnění rozpočtu MČ Brno-Vinohrady k 30. 6. 2016;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organizací 

MČ Brno-Vinohrady za I. pololetí 2016;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

KVIC za I. pololetí 2016;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. 

Brno-Vinohrady za I. pololetí roku 2016;
– změnu plánu nákladů Správy domů MČ Brno-Vi-

nohrady na rok 2016;
– zprávu o činnosti Rady MČ Brno-Vinohrady od 

VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady.
Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
– schválit nabytí 2 pozemků v k. ú. Židenice do 

vlastnictví statutárního města Brna.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Brna
– schválit směnu pozemků v k. ú. Židenice, za po-

zemky v k.ú. Štýřice.
Zastupitelstvo MČ Brno-Vinohrady nesouhlasí
– s prodejem 2 pozemků v k. ú. Židenice.

n 2 n

Z mimořádné a 29. schůze Rady městské části 
Brno-Vinohrady, konané 24. a 31. srpna 2016

Z IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady, 
konaného 12. září 2016



sedm set padesát nejmenších vinohradských dětí. Věřím, že se jim všem vede dobře, 
že jsou zdravé, a že jsou rády na světě. Často na ně – na naše nejmladší – myslím. 
I na ty naše nejstarší. 

Vážení  Vinohraďané,  považuji  za  svou  povinnost  připomenout,  že  ve  dnech 
7. a 8. října (pátek a sobota) se i v naší městské části uskuteční dvojí volby. Do za-
stupitelstva Jihomoravského kraje a do horní komory Parlamentu České republiky, 
tedy do Senátu. Vinohrady spadají do senátního volebního obvodu č. 58 tvořeného 
desíti městskými částmi (Vinohrady, Líšeň, Maloměřice Obřany, Židenice, Slatina, 
Černovice, Chrlice, Tuřany, Brno-jih a Bohunice). A právě v tomto volebním obvo-
du (tedy i na Vinohradech) se ve dnech 7. a 8. října senátní volby uskuteční. Třetí 
volební akt, který bude možné na Vinohradech v ony dva dny vykonat, bude refe- 
rendum o poloze železničního nádraží. 

Vážení vinohradští spoluobčané, shodneme se, že voleb máme letos na podzim 
více než dost. Přeji Vám pevné nervy, jasnou mysl a neochvějnou rozhodnost. Jinak, 
prosím, žijte své životy v klidu a nenechte se rozladit. Hezký podzim. 

Jiří Čejka, starosta

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)
3. 10. 2016 – BF boty
Budeme si povídat o Barefoot obuvi pro dospělé 
i děti. Možnost osahat a vyzkoušet různé modely. 
Nikdy není pozdě začít se správným a zdravým 
obouváním. 
10. 10. 2016 – Homeopatie 
Dozvíme se něco o historii a zakladateli homeopatie, 
o výrobě homeopatik. A o způsobech léčby prostřed-
nictvím homeopatiky. 
17. 10. 2016 – Bazárek 
Bazárek podzimního a zimního oblečení. Přijďte 
prodat dětské oblečení, boty, hračky, kojenecké po-
třeby… tedy to, co vám doma přebývá a dokoupit, 
co vám doma chybí. Možné prodat i těhotenské ob-
lečení a potřeby pro maminky.
Prodávající prosíme, aby přišli na 10. hodinu. 
24. 10. 2016 – Naše hřiště
Přijďte si zadovádět do dětského krytého hřiště „Na-
še hřiště Brno“ s houpačkami, bazénem s balonky 
a skluzavkou, závodní dráhou pro odrážedla, tram-
polínou, s velkým pískovištěm se skluzavkou apod. 
Sraz v 10 hodin před vstupem na ul. Zábrdovická 2. 
Vstupné uhradí Klub maminek. 
31. 10. 2016 –
Jak správně posilovat břicho a pánevní dno 
Přijďte si s námi vyzkoušet, jak je na tom vaše břišní 
svalstvo a jestli vám fungují svaly pánevního dna. 
Nejen tyto svaly potřebujete pro správnou funkci 
těla i bezbolestná záda! 
Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail: rackova.a@centrum.cz, 
tel.: 777 273 587.

Těším se na příjemně strávená dopoledne
Mgr. Alena Račková 

Miniškolka Maceška
Máte doma malé dítě, které ještě nevezmou do 

školky? Nebo naopak se do školky nedostalo? Nabí-
zíme vám řešení. Miniškolka Maceška má stále vol-
ná místa pro děti ve věku 2 a více let. 

A co to vlastně miniškolka Maceška je? Ma-
ceška je dopolední rozvíjející program pro děti bez 
přítomnosti rodičů. Pod vedením tet Macešek probí-
há 4hodinový program plný aktivit, her a zábavy, 
které jsou zaměřeny na rozvoj komunikace, hrubé 
a jemné motoriky, kreativity, osobnosti dítěte, vztahů 
mezi vrstevníky, samostatnosti, zdravých návyků, 
spolupráce s jinými dětmi a mnoho dalšího. 

Kdy Maceška probíhá a je nutné do ní chodit 
denně? Otevřeno máme každý den vždy od 8.30 do 
12.30 hodin. Každodenní účast v Macešce není po-
vinná a nemusí být pravidelná. Chodit můžete celý 
týden nebo jen jeden den, anebo ji využít nárazově.

Kdo se o děti stará? Podle počtu dětí jsou vždy 
přítomny 1 až 2 pedagogické pracovnice s dlouhole-
tou praxí a se zdravotnickým vzděláním nebo zdra-
votnickým kurzem.

Kde všude Macešku najdete? Na lužáneckém 
pracovišti Louka, Bzenecká 23 nebo v prostorách 
KC Líšeň Kotlanka, Kotlanova 7, nebo v Juliánově 
v prostorách MŠ Family, Mazourova 2, anebo v rám-
ci CVČ Botanka, Botanická 13.

Jak se můžete přihlásit a kde nás najdete? 
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, a to osob-
ně na všech pracovištích nebo můžete napsat na 
e-mail na jednotlivá místa: maceskalouka@luzanky.
cz, maceskakotlanka@luzanky.cz, maceskabotan-
ka@luzanky.cz, maceskajulianov@luzanky.cz.

Více informací o Macešce získáte na webu 
http://maceska.luzanky.cz/.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová,

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

V sobotu 17. září jsme na ÚMČ Brno-Vi-
nohrady slavnostním způsobem přivítali a za-
psali do pamětní knihy celkem 17 novoroze-
ných občánků. Jsou to:
Eliška Antonínová, Dominik Hošický, 
Daniel a Lukáš Koskovi,
Štěpánka Králová, Ema Ledabylová, 
Adam Niedermeier, Vendula Nunvářová, 

Sabina Pešková, David Pozidis,
Ema Račková, Anna Rausová,
Emma a Nela Staňkovy, Filip Špaček, 
Miroslav Vozáb, Bernard Zachoval.

Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, láskyplné 
prostředí a úspěšný život!

Bc. Věra Střelcová 
odbor sociálních věcí, školství a kultury

Horké letní ráno, všudypřítomný smích, 
povyk a rozesmáté tváře dětí i rodičů. Plno do-
jmů po prázdninách, ale i očekávání. Je totiž 
1. září a s ním začátek nového školního roku. 
Co přinese nového? Podobný obrázek jste 
mohli vidět i na ZŠ Brno, Čejkovická 10, která 
přivítala své žáky a mezi nimi i 2 třídy prvňáč-
ků. Ale ti na své první krůčky nebyli sami. Už 
před školou je pod svá ochranitelská křídla 
vzali kamarádi z devátých tříd a přivítali je ma-
lým dárkem. Každý prvňáček tak má od první-
ho školního dne svého velkého kamaráda, kte-
rý mu bude ve škole pomáhat, navštěvovat ho 
pravidelně o velkých přestávkách a zpočátku 
mu pomůže i v jídelně nést podnos s obědem.

Po slavnostním uvedení do třídy zazněl 
proslov pana ředitele Ing. Mgr. Libora Babáka, 
Ph.D., MBA, který popřál všem žákům mnoho 
úspěchů v tomto školním roce a nezapomněl 

milými slovy přivítat ani naše nejmladší školá-
ky a jejich rodiče. Děti odcházely ze školy po 
slavnostním dopoledni nabité dojmy a s první-
mi pomůckami v aktovce.

Ve školním roce 2016/2017 bude realizo-
vaná novinka ve vzdělávání žáků 2. stupně, 
a to rozšířená výuka povinně volitelných před-
mětů. Žáci se tak mohou zdokonalit ve sportu, 
konkrétně florbalu, přírodovědě a technice, 
popř. v humanitní oblasti vč. angličtiny. Dále 
bude otevřeno další oddělení školní družiny – 
už šesté, takže vzniká možnost navštěvovat ŠD 
i pro žáky 5. tříd.

Na závěr si dovolujeme jménem celého 
kolektivu pracovníků ZŠ Čejkovická popřát 
všem (nejen) vinohradským dětem úspěšný 
vstup do nového školního roku!

Mgr. Dana Mádrová, 
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová
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Začátek školního roku na Čejkovické

Vítání občánků

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany1)



Nový rok 1995 jsme na Vinohradech přiví-
tali mimo jiné i v restauraci „Pálavanka“, kam 
se přišli na Silvestrovský karneval r. 1994 po-
bavit všechny generace. V roce 1995 měl 
KVIC starost o přibližně jeden tisíc platících 
členů, kteří navštěvovali různé kurzy, kroužky 
a jiné aktivity. Tento vysoký počet návštěvníků 
byl pro vinohradské kulturní centrum jistě do-
statečným důvodem k dalšímu zkvalitňování 
služeb. 

V témže roce KVIC zahájil spolupráci 
v oblasti výuky cizích jazyků s Jazykovou pří-
pravkou s. r. o. Jejím výsledkem bylo téměř 
300 spokojených posluchačů, zařazených do 
celkem 23 kurzů jazyka anglického, německé-
ho a francouzského. Během přibývajících let si 
celá řada kulturních a společenských akcí na-
šla svoje místo a stala se akcemi tradičními – 
pořádanými do současné doby. Mezi ně může-
me zařadit Vinohradský reprezentační ples 
s předtančením a neodmyslitelnou ochutnáv-
kou vín. Bavíme se na Vinohradech – akcí 
zaměřenou prakticky na všechny generace, 
s řadou soutěží pro nejmenší, kdy program pro 
dospělé zajišťovali amatérští, ale i profesionál-
ní umělci. Košt vín, Vánoční koncert apod. 
Právě akce typu Košt vín, (v současnosti Vý-
stava vín) která svým významem přesáhla ne-
jen hranice naší městské části, ale i města Brna, 

bývají zahajovány slavnostní fanfárou. Ta byla 
složena brněnským hudebníkem Ladislavem 
Kozderkou. Jako perličku lze uvést, že motiv 
písně „Vinohrady, dobré víno dáváte“ nebyl 
použit náhodně. To autor zdůraznil ve věnová-
ní z 3. 11. 1995, když konstatoval, že tato fan-
fára má uvádět jen dobré zprávy a MČ Vino-
hrady přirovnal k vinici, která dobré víno dává 
a tím i dobré lidi rodí. 

Jak pestrá byla nabídka některých akcí, po-
kud pohlédneme např. do roku 1998? Návštěv-
níci se mohli zúčastnit tradičního Společen-
ského plesu v restauraci LERK, dále akce Vi-
nohraní – komponovaného programu pro malé 
i velké s divadlem i módní přehlídkou na dět-
ském hřišti, či nově se vytvářející lidové tradi-
ce ̶ Vinohradských babských hodů. Rovněž 
Domeček se představil akcí Den Země zamě-
řenou na ekologii. 

Na podzim r. 1998 se novým ředitelem 
KVIC stal Mgr. Ivan Pitlach. V témže roce ote-
vřela Jazyková škola s. r. o. výuku anglického 
a německého jazyka pro 147 žáků. V Domeč-
ku, jehož novou vedoucí se stala Ivana Heind- 
lová, bylo t. r. zorganizováno 67 zájmových 
kroužků, kurzů a otevřených klubů, které na-
vštěvovalo více než 800 dětí a dospělých.

Kulturní centrum pořádalo i příležitostné 
akce, jako např. módní přehlídky, besedy se 

zajímavými lidmi, výstavy apod. dále rozšiřo-
valo zájezdovou a táborovou činnost. Rovněž 
pokračovalo i v úzké spolupráci např. se Se- 
nior klubem, Sborem pro občanské záležitosti, 

vinohradskými základními a mateřskými ško-
lami. Úspěšnou akcí se rovněž stalo loučení se 
starým rokem a přivítání nového roku se sva-
řeným vínem u fontány pod radnicí.

V tradici přerostlo i Otevírání Vánoc, kde 
vystupují děti vinohradských souborů zpívají-
cích koledy. Tato akce je spojena i s výstavou 
betléma tvořeného keramickými figurkami 
většinou vzniklých v Domečku, jejichž počet 
se každoročně zvětšuje. Pro zajímavost uveď-
me, že v prosinci roku 1998 čítal Vinohradský 
keramický Betlém více než 250 figurek. 

pokračování příště…
Bc. Michal Krejsa, předseda kulturní komise

Za krásného slunečného počasí začalo ko-
lem půl deváté ráno další „Bavíme se na Vino-
hradech“ jako tradičně pod záštitou starosty 
městské části PhDr. Jiřího Čejky.

V průběhu celého dopoledne si asi 150 dětí 
s rodiči užívalo Akátek plných strašidel, stano-
višť s celou řadou výtvarných aktivit, skákacího 
hradu, diskotéky a moderovaných soutěží. Ti 
nejmladší si užili i „kavárničky“ u stánku České 
spořitelny a též přítomného Mickey Mouse 

v zastoupení UnicreditBank. Malí a větší Vino-
hraďánci, podporovaní z pódia i mimo něj mo-
derátorkou celého dne Petrou Klímovou, si do 
své zábavy nenechali zasahovat. A tak se část 
dne, primárně určená těm nejmladším, natáhla 
oproti plánům o více než hodinu a skončila o půl 
druhé odpoledne.

S mírným zpožděním pak nastoupila na pó-
dium první z rockových kapel – na Vinohradech 
již téměř domestikovaní Žalman Brothers Band 
z Bratislavy. To již v době, kdy slunce pražilo 
do plných, takže u zásobovacích jednotek se 
tvořily fronty, především na zlatavý mok. Vína 
a burčáku se, pro září v zcela netypických tep-
lotách, vytočilo podstatně méně.

Vystoupení druhé formace, Burmy Jones se 
zpěvákem Bohušem Josefem, si i přes problémy 
se zvukem užila především ženská část publika.

V krátké technické přestávce proběhly tra-
diční soutěže dospělých – hod kufrem a Držák 
Tuplák. Zasloužení vítězové si odnesli pivní 
ceny sponzorované tiskárnou Settronic.

Hlavní tahák programu, Vilém Čok a By-
pass, ještě přiložili pod kotel. Známý showman 
sázel do lidí jednu pecku za druhou a došlo i na 
očekávané „Na václavským Václaváku“ a „Ka-
rel nese asi čaj“. Kapela se výtečně bavila, pub-
likum také. Jako přídavek na závěr „vystřihli“ 

titulní píseň ze seriálu Kačerov, čímž pobavili 
děti i dospělé.

Celou hudební část ukončila již za hluboké 
tmy vinohradská kapela Fried Ace, řada přítom-
ných si v klidu užívala ještě dlouho poté přítom-
nosti svých přátel a příjemného večera na sklon-
ku léta. Jiří Huňáček

Organizátoři děkují sponzorům UniCredit Bank – 
pobočka Brno-Vinohrady a tiskárně SETTRONIC.
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Vážení čtenáři, 
v rámci mapování vinohradské kultury vám přibližujeme vznik, vývoj a činnost vinohradského Kulturního, vzdělávacího a  informačního centra 
(KVIC), který je hlavním nositelem kulturního a společenského života v naší městské části. Právě koncem letošního roku uplyne 25 let od jeho zalo-
žení. Tento třetí článek pojednává o vývoji KVIC ve druhé polovině devadesátých let 20. století. Článek připravili členové kulturní komise Bc. Michal 
Krejsa, pí. Eva Plíhalová, Bc. Luděk Stix, DiS. a JUDr. Česlav Gojný.

Kulturní, vzdělávací a informační centrum působí na Vinohradech
již pětadvacet let.

Druhá polovina devadesátých let

Bavili jsme se…



„Můj volební program jste Vy!“

Oldřich DuchOň
kandidát KSČM do Senátu 

Parlamentu České republiky
volební obvod číslo 58 
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 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

 Koupím garáž při ulici Věstonická. Platba hotově. Tel. 776 561 397.

 Koupím garáž na Vinohradech. Platba hotově. T. 737 868 593.

 Koupím udržovaný dům v lokalitě venkova. Děkuji. T: 606 158 288.

 Hledám pronájem v Židenicích!! T: 737 309 875.

 Koupím zahradu v zahr. osadě Borky-Mateří nebo v Akátkách. Platím hotově, t. 724 037 362, e-mail: zuzana@seznam.cz.

 Hledáme na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo SMS: 728 945 527.

 Ke koupi sháníme dům na Vinohradech a okolí. RK nevolat. T. 605 514 210.

 Dlouhodobě pronajmu garáž při ulici Valtická. Tel.: 724 869 531.

 Dlouhodobě pronajmu garáž na ulici Mutěnická. Tel.: 728 471 267.

 Nabízím k pronájmu garáž u ul. Věstonická, tel.: 545 211 907 (po 20. hod.).

 Vyměním OB 4+1 v Líšni za 4+1, 5+1 Vinohrady. Tel.: 732 311 125.

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ
dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

ŽALUZIE: OPRAVY + VÝMÌNY. SÍTÌ A DVEØE PROTI HMYZU.
Tel. 604 850 396 • e-mail: zaluzie.hanák@seznam.cz

Podlahářské práce, plovoucí a vinylové podlahy, pvc, koberce,
pokládka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz

PILATES – út 19:00 h
POWER YOGA – èt 19:15 h

spol. sál nad Albertem
www.fitclubvalerie.cz

www.facebook.com/fitclubvalerie

Bavili 
jsme se…

10. září
2016



Ing. Stanislav Juránek

Dýchám pro kraj
a pro Brno zvlášť 

Jako hejtman Jihomoravského kraje jsem se zasadil  
o to, aby naše město mělo mezinárodní letiště.
Díky tomu jsme mohli do Brna přilákat zejména japonské  
investory, kteří vytvořili na Černovické terase  
i jinde v našem kraji asi 18 tisic pracovních míst. 

Jenom vaše hlasy mi umožní pomáhat dál. 
Děkuji za ně.

VOLBY DO 
SENÁTU

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ  
PRO NAŠE DĚTI

Jiří 
Dušek

ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
nezávislý kandidát do Senátu

s podporou hnutí ANO

senátorka
na život 
a na smrt

senátorka
na život 
a na smrt

Neslibuju vám věčné zdraví
a šťastný život, ale dobrou péči
v nemoci a důstojné umírání a smrt. 

Bára Antonová • barbora@volimbaru.cz • 732 632 019

www.volimbaru.cz

Koaliční kandidátka TOP 09,
Strany zelených a Žít Brno

přijďte volit
7.–8. 10. 2016

n 6 n



PhDr. Jiří Čejka
historik a starosta MČ Brno-Vinohrady
kandidát ČSSD do Senátu

LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

Úspěšný starosta 
do senátu! 

přijďte volit 
7. a 8. října

www.cejkadosenatu.cz
@phdrjiricejka

Vážení spoluobčané,
od roku 2002 působím jako starosta MČ Brno-Vinohrady. Věřím, 
že za tuto dobu se podařilo z nevzhledného panelákového sídliště 
udělat příjemné místo k životu, které i přes řadu svých omezení nabízí 

obyvatelům spoustu zeleně, dětská hřiště, velké i malé ob-
chody včetně služeb, spolkový život a sociální služby. 

Své zkušenosti chci nyní zúročit v Senátu a pomoci 
ke zlepšení podmínek k životu nejen obyvatelům 
Brna, ale i všem občanům v celé ČR.  Jsem připraven 
pomáhat lidem při řešení jejich malých nebo i velkých 
problémů či nespravedlností. Při prosazování různých 

potřebných projektů bych chtěl být nápomocen 
jako spojovatel mezi radnicemi brněnských 
městských částí a ministerstvy a dalšími přísluš-
nými institucemi. V horní parlamentní komoře 
hodlám prosazovat zákonné normy a jejich 
úpravy vždy ve prospěch „obyčejných“ lidí. 
Budu přijímat a prosazovat podněty občanů 
na zlepšování kvality jejich života a fungování 
naší společnosti.

udělat příjemné místo k životu, které i přes řadu svých omezení nabízí 
obyvatelům spoustu zeleně, dětská hřiště, velké i malé ob

chody včetně služeb, spolkový život a sociální služby. 
Své zkušenosti chci nyní zúročit v Senátu a pomoci 
ke zlepšení podmínek k životu nejen obyvatelům 
Brna, ale i všem občanům v celé ČR.  Jsem připraven 
pomáhat lidem při řešení jejich malých nebo i velkých 
problémů či nespravedlností. Při prosazování různých 

potřebných projektů bych chtěl být nápomocen 
jako spojovatel mezi radnicemi brněnských 
městských částí a ministerstvy a dalšími přísluš
nými institucemi. V horní parlamentní komoře 
hodlám prosazovat zákonné normy a jejich 

starostou vinohrad nadále

zůstávám a v senátu mohu
ještě více pomoci!

www.kdujiznimorava.cz

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
poslanec PSP ČR

Ing. Roman Celý, DiS.
kandidát na hejtmana

STARÁME SE 
O JIŽNÍ MORAVU
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ŘÍJEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší

Po prázdninové přestávce je tu opět Loutkové 
divadlo Vratislava Schildera, tentokrát s Pohád-
kami z naší školky: „O zajíčkovi a zlé koze“ 
a „O Mášence a medvědovi“. Jak to s nimi bylo, 
se nejmenší diváci dozvědí ve středu 19. října 
2016 v 10.00 hodin v sále na Pálavském nám. 
Vstupné pro děti i dospělé je 50 Kč. Těší se na vás 
herci Olga Marková a Vilém Čapek.

Podzimní keramická dílna
Srdečně zveme děti i dospělé, kteří rádi tvoří, do 
sobotní keramické dílny Domečku. Přijďte si vy-
robit hliněné dekorace s motivem podzimní příro-
dy. Zkušenosti nepotřebujete, stačí chuť tvořit. 
V sobotu 15. 10. 2016, 9.00–11.30 v Domečku, 
Valtická 23. Cena 180 Kč zahrnuje materiál, vý-
pal a následné glazování výrobků. Přihlášky pře-
dem v Domečku nebo na tel. č.: 544 216 684, 
723 946 642.

Volná místa v kroužcích
Sport time – hledáme děti od 6 let, které se rády 
hýbají! Je to hodina plná pohybu, ve které děti 
zlepší svoji kondici, obratnost a koordinaci. Na- 
učí se správnému provedení základních cviků 
a zahrají si pohybové hry. Pondělí 15.30–16.30 se 
službou vyzvedávání ze ŠD Mutěnická.
Cvičení na balonech pro děti – posílení svalů 
celého těla, náprava špatného držení, to vše zá-
bavnou formou na velkých míčích. Úterý 15.30– 
16.15.
Balance club – cvičení s balančními pomůckami 
– velké míče, overbaly, bosu, které napravuje sva-
lovou nerovnováhu a posiluje svaly celého těla. 
Zaměříme se na správné držení těla, postavení 
kotníků a kolen, protažení zkrácených a posílení 
oslabených svalů. Čtvrtek 17.00 – 17.45.
Keramika pro děti – začátečníkům i pokročilej-
ším dětem od 6 let je určena hodina keramiky, 
ve které si vytvoří kachle, jednoduché nádoby, 
figury a další dekorace. Pondělí 15.15–16.15 se 
službou vyzvedávání ze ŠD Mutěnická, pátek 
15.15–16.15.

Informace o dalších kroužcích hledejte na www.
domecekvinohradybrno.cz, aktuální informace 
získáte na tel.: 544 216 684, 739 263 997.

Prázdniny či letní měsíce máme už za sebou, 
užíváme si babí léto a také v Senior klubu nám opět 
začal další „rok“ činnosti. První poprázdninové po-
sezení 1. září mělo asi podobně jako ve školách vol-
ný obsah a bylo věnováno především informacím 
o novinkách, týkajících se nejbližších aktivit klubu, 
a poté už probíhala čilá výměna dojmů a zážitků z lé-
ta, zpříjemněná konzumací čaje a zákusku (jako ve 
správné kavárně při setkání přátel).

Pro úplnost musím uvést, že už dopoledne 1. 9. 
začal v malé klubovně „naostro“ další ročník kon-
verzační angličtiny pro seniory za přítomnosti nejen 
všech stávajících účastníků, ale i nové studentky 
(vzhledem ke způsobu výuky se mohou i další zá-
jemci připojit kdykoliv v průběhu roku – stačí pře-
moci ostych a přijít).

Pondělní cvičení 5. 9. začalo také za přítomnos-
ti několika nových cvičenek. Jako jediné z klubo-
vých aktivit cvičení probíhalo s výjimkou některých 
červencových termínů celé léto a také proto se doda-
tečně omlouvám Milanovi Siklenkovi za to, že jsem 
ho opomněl před měsícem jmenovitě uvést mezi tě-
mi, kteří se významnou měrou podílejí na činnostech 
Klubu – bez něj a jeho pozitivního přístupu by cvi-
čení pro mnohé nemělo půvab a přitažlivost.

Cestopisnou tématiku otevřel 6. 9. Ing. Čapek 
dokončením svého cyklu „Země tygrů – putování 
Indií“, který zpestřil na závěr svými dvěma videi ze 
života divokých psů a rodiny tygrů. Historickou té-
matiku v klubu symbolicky otevřel PhDr. Čejka po-
kračováním vyprávění o manželkách českých pa-
novníků, tentokrát připomenutím výjimečné osob-
nosti, první a poslední české panovnice, královny 
české a uherské Marie Terezie, která byla manželkou 
císaře Štěpána Lotrinského a v průběhu 40 let své 
vlády (1740–1780) nejen povila 16 dětí, ale přede-
vším realizovala celou řadu zásadních reforem nejen 
v oblasti školství, státní správy, soudnictví, ale třeba 
i sjednocení měr a váhových i měnových jednotek.

Vzhledem k časné uzávěrce říjnového Informu 
toho o zářijových klubových akcích víc nesdělím, 
o to více prostoru mám pro informace o některých 
říjnových akcích. Efektivní hospodaření s prostřed-
ky ÚMČ nám totiž umožnilo připravit dvě původně 
neplánované akce (kromě obvyklých klubových).

První je zájezd do zámků Rájec-Jestřebí a Leto-
vice ve středu 12. 10. (odjezd v 7.30, návrat okolo 
17. hod.) – bližší informace ráda sdělí Vlasta Jelín-
ková.

Druhou je navázání na loňskou akci v Hvězdár-
ně Brno – uskuteční se ve středu 19. 10. a jejím obsa- 
hem bude představení v digitáriu „Příští zastávka: 
vesmír“. Začíná v 18.30 a trvá 70 minut, proto od-
jezd bude v 17.30 a předpokládaný návrat na sídliště 
okolo 20.15. Oproti loňskému roku nemůžeme uhra-
dit snížené vstupné za účastníky ve výši 100 Kč, ale 
věřím, že ani tato změna a osobní výdaj zájemce od 
účasti neodradí. 

Zápis uchazečů na obě akce u Vlasty Jelínkové 
je možný vždy před klubovými akcemi v úterý a ve 
čtvrtek až do naplnění kapacity autobusu.

Na závěr jenom připomenu tradiční zájezd do 
sklípku, opět v Prušánkách-Nechorech ve čtvrtek 
27. 10. (odjezd v 17.00, návrat kolem 24.00, cena 
320 Kč).

Při čtení této informace už budete mj. vědět, jak 
se vydařil druhý Den seniorů na Vinohradech v pátek 
30. září – mně nezbývá v třítýdenním předstihu než 
doufat, že počasí nám bude alespoň přiměřeně přát 
a to ostatní už díky všem vystupujícím zvládneme 
alespoň s uspokojivým hodnocením.

Končím jako obvykle – další informace a foto-
grafie z klubových akcí najdete na webové stránce 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub ne-
bo je získáte přímo u nás v době našich akcí v klubu 
na Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Informace o akcích Senior klubu
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Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví  
a zájmů, zveme vás k účasti na akcích ve velké 
klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00, otevře-
na od 14.30) – viz program níže.
Každé pondělí v době 14.00–15.30 probíhá cviče-
ní pro seniory ve Společenském sále v objektu 
OC 2 (nad Albertem, naproti poště) za řízení Ing. 
Siklenky a s podporou KVIC – vstup zdarma, pře-
zůvky s sebou – jste zváni, určitě přijďte – kromě 
protažení těla se určitě i dobře psychicky naladíte.
Každý pátek (mimo školních prázdnin) v době 
14.00–16.00 pokračuje kurz PC pro seniory 
(i začátečníky) v ZŠ Mutěnická – účast zdarma.

4. 10. – ÚTERÝ
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
A PROSTŘEDKY (ukázky),
M. Pokorová, P. Kráčmarová (Malkol Delta)
6. 10. ČTVRTEK
ČESKÉ HRADY (Hrubá Skála, Hrubý 
Rohozec, Humprecht, Hvězda), Dr. L. Šubert
8. 10. SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK (klubovna 
– od 13 hodin), Renata Spurná
11. 10. ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování, 
s promítáním), Eva Vacková

12. 10. STŘEDA
ZÁJEZD – zámek RÁJEC-JESTŘEBÍ,
LETOVICE (odjezd 7.30), Vlasta Jelínková

13. 10. ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
(pokračování), PhDr. J. Čejka

18. 10. ÚTERÝ
ČESKÝ KRÁL KAREL IV. – životní příběh
Bc. Michal Krejsa

19. 10. STŘEDA
HVĚZDÁRNA BRNO – PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA 
VESMÍR (digitárium) 
Ing. L. Hodboď (odjezd 17.30, návrat asi v 20.15)

20. 10. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ŘÍJNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

25. 10. ÚTERÝ
POHYB PO ZAJIŠTĚNÝCH CESTÁCH – 
VIA FERRATÁCH (s promítáním)
Marie Lollok Klementová

27. 10. ČTVRTEK
BAVÍME SE VE VINNÉM SKLÍPKU 
(Prušánky-Nechory)
Ing. L. Hodboď (odjezd 17.00)

SENIOR KLUB V ŘÍJNU


