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Redakce
Vinohradského informu
přeje vinohradským občanům
šťastné a klidné prožití
vánočních svátků.
Vánoce na Vinohradech
3. 12. – Mikulášská nadílka

17.00 hodin, Společenský sál na Pálavském
nám. s pohádkou „O neposlušných kůzlatech“.
Po ní přijde nadělovat Mikuláš, anděl i čert.

12. 12. – Vánoční turnaj v bowlingu
16.00 až 20.00, PROBE, Pálavské nám. 5,
www.kvicvinohradybrno.cz

16. 12. – Adventní koncert
se Sborem Blahoslava Hajnce

17.00 až 18.00, Společenský sál, Pálavské nám.

17. 12. – VINOHRADSKÉ TRHY

9.00 až 13.00, letošní poslední trhy pod radnicí
se zastávkou KVICkuláše, čerta a anděla

17. 12. – Vánoce s Domečkem

Sbor Blahoslava Hajnce, letošní vítěz Mezinárodního sborového festivalu
hudebního romantismu ve Vlachově Březí.

Vážení vinohradští spoluobčané,

v těchto okamžicích, v těchto chvílích, prožíváme všichni společně, jakoby okouzleni, jedinečnou atmosféru adventního, předvánočního času. Někdo si počíná tišeji,
pohroužen do vzpomínek a rozjímání, do úvah, ponořen do klidu a usebrání. Jiný
prožívá předvánoční adventní týdny ve spěchu a shonu, v napětí vedeném snahou
zajistit to mnohé potřebné pro vánoční sváteční dny, pro své blízké. Všichni pak jsme
uchváceni, a především děti, radostnou adventní náladou; jsme plni očekávání,
plni odhodlání a plni odpouštění. V adventní době jsme zkrátka jiní než v „běžných“
dnech roku. Zázračné předvánoční chvíle na Vinohradech každoročně zpříjemňuje
a zjemňuje celá řada veřejných vystoupení dětí i dospělých; čas před Vánoci bývá
plný těchto míru a klidu odevzdaných aktivit.
K tradičním a dominantním kulturním zážitkům v čase adventu náleží po řadu
let na Vinohradech vystoupení pěveckého tělesa, nesoucího název Pěvecký sbor
Blahoslava Hajnce. Onen pěvecký sbor, získávající si pod vedením sbormistryně
MgA. Evy Hajncové, stále většího a většího věhlasu v České republice, ale též v zahraničí, je velmi niterně spjat s Vinohrady. Sbor Blahoslava Hajnce tradičně vystupuje na vinohradských slavnostních a benefičních koncertech a dává tak těmto
kulturním a společenským akcím vysoký tón. Také nezanedbatelný počet členů pěveckého sboru pochází právě z Vinohrad. Proto sbor docela rád u nás vystupuje.
Je tu vlastně „nezanedbatelně“ doma. Sbor vznikl v lednu roku 1969 jako pěvecké
sdružení učitelů tehdejšího okresu Brno-venkov a vystupoval pod označením Pěvecký sbor učitelů Brno-venkov. Sbormistrem (nebo chce-li též dirigentem či uměleckým vedoucím) se stal talentovaný muzikant a významný protagonista kulturního
života v Ivančicích a na Ivančicku MgA. Blahoslav Hajnc. Osobně jsem Blahoslava
Hajnce i pěvecký sbor jím vedený poznal již někdy v polovině osmdesátých let minulého století. Tehdy jsem krátce pracoval v ivančickém muzeu a pochopitelně jsem
se zajímal také o tamější kulturní a umělecké dění. Kulturní a historické tradice má
město Ivančice a je obklopující Ivančicko, skvělé a k závidění. A nemusíme právě
a jenom patřit na Alfonse Muchu či Vladimíra Menšíka. Kulturní a historický význam města v mnoha ohledech přesahuje místní i národní český rozměr. Do oné
obrovské a báječné ivančické tradice se právem řadí i Blahoslav Hajnc se svým
sborem. Pod jeho vedením pěvecké těleso, vystupující tehdy ještě pod názvem
Pěvecký sbor učitelů Brno-venkov, dosáhl řadu významných a nezanedbatelných
(pokračování na straně 3)

Společenský sál na Pálavském nám., vánoční
program pro děti a jejich rodiče, prarodiče, známé... Srdečně vás zveme!
15.30 Vystoupení dětí z tanečních
a pohybových kroužků
16.30 Vánoční tombola
17.00 „Nesem vám noviny“ vánoční představení divadla V. Schildera plné koled, vánočních
zvyků a vyprávění o narození Ježíška

20. 12. „Než přijdou Vánoce“

16.30–17.00 v Domečku, vánoční dílny Domečku

Přání prosincovým
jubilantům
Vážení vinohradští jubilanti,
senioři, kteří jste se narodili v posledním měsíci
roku, v měsíci prosinci. Dovoluji si, a moc rád
tak činím, popřát vám jménem Městské části Brno-Vinohrady, i jménem
svým mnoho dobrého k vašim významným a vzácným životním jubileím. S úctou a pokorou, ale také
s velkou radostí si vám dovoluji
sdělit, že si nesmírně vážím vašich
mnohdy nelehkých životních osudů,
vašich mnohdy složitých a klikatých
životních drah. Vaše životy jste často žili pro
druhé, především pro vaše blízké, pro vaše rodiny, ale též pro celou naši společnost. Pro ně jste
život naplnili poctivou prací. Moc si vážím vašich
neokázalých, leč užitečných činů. Moc si vážím
vašich prospěšných životů, které jste žili a i dnes
prožíváte neokázale, se vší důstojností. Nežili jste
a nežijete, vážení jubilanti, marně.
V běhu svého žití jste s opravdovou samozřejmostí obětovali svou životní energii a často
též i své zdraví druhým, svým dětem, rodinám,
nám všem, nadcházejícím pokolením. Náleží
vám za to poděkování. Vážení prosincoví jubilanti, přeji vám bohatý a šťastný život v kruhu vašich
blízkých. Přeji vám život bez utrpení a strádání,
přeji vám život naplněný klidem a pohodou. Také
vám přeji, a to především, mnoho zdraví. Všechno nejlepší, drazí prosincoví jubilanti vinohradští.
A velké díky.
PhDr. Jiří Čejka
starosta městské části Brno-Vinohrady

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
V DOMEČKU
Mikulášská nadílka

V sobotu 3. prosince v 17.00 hodin v sále na
Pálavském nám. zahraje Loutkové divadlo
V. Schildera dětem pohádku „O neposlušných
kůzlatech“. Po ní přijde nadělovat Mikuláš, anděl i čert. Vstupenky zakoupíte předem v kanceláři Domečku, Valtická 23. Vstupné 50 Kč, nadílka 40 Kč.

Vánoce s Domečkem

V sobotu 17. prosince proběhne v odpoledních
hodinách v sále na Pálavském nám. vánoční program pro děti a jejich rodiče, prarodiče, známé...
Srdečně vás zveme:
15.30 Vystoupení dětí z tanečních
a pohybových kroužků
16.30 Vánoční tombola
17.00 „Nesem vám noviny“ vánoční
představení divadla V. Schildera plné
koled, vánočních zvyků a vyprávění
o narození Ježíška
Vystaven bude keramický betlém, který po léta
vytvářejí děti v kroužcích Domečku.

Vánoční Pastelka

Srdečně zveme maminky s nejmenšími dětmi do
poslední Pastelky roku 2016. V pondělí 19. 12.
v 9.00 hodin si můžete vyrobit vánoční přáníčko
či jinou dekoraci. Cena 60 Kč

„Než přijdou Vánoce“

Srdečně zveme všechny děti, které rády tvoří, do
vánoční dílny Domečku. Čeká vás výroba vánočních dekorací a přáníček v kombinaci s přírodními materiály. Vhodné pro děti od 5 let a školáky.
Úterý 20. 12. 2016, 16.30–17.00 v Domečku, cena 60 Kč. Rezervace předem na tel. 544 216 684,
739 263 997.

Klub maminek

Domeček, Valtická 23, Vinohrady
(pondělí 10.00–12.00)
5. 12. – Dětská citerka
Citerka je jednoduchý hudební nástroj, který splňuje jak bezpečnostní normy platné pro hračky,
tak náročnější odborné požadavky kladené na
hudební nástroje. Lze ji proto s velkým úspěchem
použít k hudební výchově dětí již od útlého věku.
Nástroj je vhodný pro rozvíjení muzikality dětí od
4 let. Pomocí jednoduchých grafických značek
doplněných ilustrací je dítě schopno hrát písničky
samo.
12. 12. – Výroba senzorického koberce
Různé povrchové struktury a zároveň barevnost
koberců příznivě působí na děti a jejich vnímání.
Senzoricky bohatý terén je možné objevovat prostřednictvím dlaní, chodidel a dokonce i pomocí
celého těla.
K výrobě budeme potřebovat: tavicí pistoli
(možnost zapůjčení, pokud nemáte vlastní), materiál na kobereček (rohožka nebo kobereček)
a vše co se dá přilepit – knoflíky, korálky, provaz,
provázek, lano, kamínky, dřívka, plastová víčka,
kolíčky…
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

Z mimořádné a 31., 32. a mimořádné schůze
Rady městské části Brno-Vinohrady,
konané 12. října, 2. a 10. listopadu 2016
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– vyplacení mimořádné odměny řediteli KVIC;
– návrh spádových obvodů mateřských škol nacházejících se na území m. č. Brno-Vinohrady;
– poskytnutí finančního daru z důvodu hodných
zvláštního zřetele v 1 případě;
– Rozpočtové opatření č. 20 a 22;
– „Plán zimní údržby komunikací“ pro městskou
část Brno-Vinohrady;
– dodatek č. 2 k nájemní smlouvě;
– uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku;
– do celoměstského projektu zřízení služby free
wi-fi lokality
Prostor před budovou ÚMČ
Prostor mezi obchodními středisky Pálavské
nám. 5 a Pálavské nám. 15
Prostor areálu Bzenecká 23
Park Pálavské náměstí
Prostor zastávek MHD
– podání výzvy na realizaci VZ malého rozsahu
„Udržovací řez vybraných stromů v lokalitě
Vinohrady-sever“ a „Udržovací řez vybraných
stromů v lokalitě Vinohrady-jih“;
– vyplacení odměny ředitelkám základní a mateřských škol;
– dodatek č. 1 k platné Smlouvě o nájmu;
– I. dodatek ke smlouvě o aktualizační službě
programu DES a systémové podpoře;
– předloženou Dohodu o centralizovaném zadávání – nákup energií na rok 2017;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 52 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu
v 6 případech;
– rozšíření nájmu bytu ve 2 případech;
– skutečnost, že po úmrtí nájemce, zůstala nájemkyně jedinou nájemkyní bytu;
– pronájem nebytových prostor;
– podnájem;
– předložený text Smlouvy o nájmu bytu v 5 případech;
– Dodatek k nájemní smlouvě;
– oznámení změny a změnový list číslo OZ: ZL01 na akci: „Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu – Bzenecká 23, Brno-Vinohrady“;
– přidělení zakázky na akci: „Udržovací řez vybraných stromů v lokalitě Vinohrady-sever“;
– zveřejnění záměru – rozšíření nájemní smlouvy
k části pozemku;
– odejmutí 5 bodů přidělených za skutečnost,
že žadatel nemá byt a 2 bodů za plný invalidní
důchod (invaliditu III. stupně) příslušníka domácnosti;

– přidělení 5 bodů za skutečnost, že žadatel nemá
byt;
– pronájem bytu;
– Dohodu o vystoupení ze společného nájmu bytu ve 2 případech;
– Dohodu o vzájemném postoupení smluv o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci
ve 2 případech;
– prodloužení pronájmu nebytových prostor;
– nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor;
– nájemní smlouvu na pronájem venkovních prostor – zahrady v areálu objektu Bzenecká 23;
– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu ze
dne 10. 7. 2014 na pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23;
– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu na
pronájem objektu Bořetická, č. p. 4328;
– výpověď nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Bzenecká 23;
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu Bzenecká 23 – tělocvičny;
– prodloužení termínu dokončení stavby „Terénní úpravy povrchu a rozšíření hrací plochy
(včetně oplocení) budoucího víceúčelového
areálu – Bzenecká, Brno-Vinohrady“;
– nabídku firmy na drobné vybavení výdejny jídel – Bzenecká.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
– Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
Prominout nedobytnou pohledávku na dlužném
nájemném a službách spojených s užíváním
bytu.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění
vyhrazeného parkovacího stání pro 4 žadatele.
Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– využití nabídky firmy na zhodnocení volných
finančních prostředků.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– nabídku zhodnocení volných finančních prostředků.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s předloženým návrhem „Pravidel pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“;
– s připojením městské části Brno-Vinohrady
k centrálnímu nákupu mobilních hlasových
a datových služeb pro statutární město Brno.

Empík cyklista
Jako každoročně se letos žáci čtvrtých ročníků ZŠ Mutěnická účastní celoroční dopravní
soutěže Empík cyklista organizované pod záštitou primátora statutárního města Brna.
Odstartovali jsme v úterý 18. října, kdy
jsme se pro letošní rok poprvé vydali na dopravní hřiště Riviéra. I přes nepřízeň počasí
nás neopustilo nadšení a naši čtvrťáci se těšili,
až si poprvé vyzkoušejí jízdu na kole a zúročí
tak své teoretické znalosti z minulých let v simulovaném silničním provozu. Na začátku sin2n

ce kola některé žáky trošku pozlobila, ale po
chvíli se všichni rozjezdili a svých prvních jízd
se zhostili na výbornou.
Čekají nás ještě dvě další návštěvy dopravního hřiště a na závěr školního roku rovněž
vyhlášení výsledků celé akce, kde budou odměněni nejlepší účastníci hodnotnými cenami.
Proto nám držte pěsti a buďte s námi, protože
po příští návštěvě pro vás budeme mít i exkluzivní fotografie našich malých cyklistů v zápalu boje!
Mgr. Barbora Striová

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
úspěchů. A to jak na scéně domácí a tak též i v kulturních arénách zahraničních.
Po smrti sbormistra Blahoslava Hajnce vede sbor od roku 2000 až do dnešních časů
jeho neméně talentovaná a umělecky i lidsky skvělá dcera MgA. Eva Hajncová. Hudbu
a zpěv studovala na našich vysokých školách a též i na uměleckých školách v zahraničí,
kupříkladu ve Velké Británii. Eva Hajncová vede sbor od úspěchu k úspěchu a pro nás
je velká čest, že docela často vystupují pěvci a pěvkyně Hajncova sboru též na Vinohradech. Ostatně, naši vinohradskou obec považují členky a členové sboru nejen „tak trochu“ za svoji domovskou scénu. Na festivalech a soutěžních přehlídkách tuzemských
i zahraničních reprezentují netoliko Brno, ale úžeji brněnské Vinohrady. Sbor byl úspěšný a dokonale reprezentoval například na festivalech a přehlídkách Festa Musicale
v Olomouci, na Festivalu adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena v Praze,
na festivalu Hudebního romantismu v jihočeském Vlachově Březí, na vyškovském Festivalu dr. Antonína Tučapského, na Festivalu Musica Sacra v Bratislavě či na Festivalu
adventní a vánoční hudby v polském Krakově a v řadě dalších míst u nás i v cizině.
Letos se soubor mimo jiné účastnil, povýtce úspěšně, festivalu Hudebního romantismu
ve Vlachově Březí a získal dvě hlavní ceny – za znamenité provedení sborové skladby
a za provedení soudobé sborové skladby na romantický námět. Hajncův sbor spolupracuje s mnoha pěveckými a hudebními tělesy. Tak například s Ivančickým dixielandem
(je to úchvatné muzikantské spojení, které jsem měl možnost osobně si poslechnout),
s komorním sborem ze slovinské Lublaně, a třeba s partnerským pěveckým sborem
Creche N´Do z francouzského města La Creche.
Repertoár má Sbor Blahoslava Hajnce vskutku pestrý a různorodý, stejně jako věkové i profesní složení pěvkyň a pěvců sboru – od studentů středních a vysokých škol až
po zpěváky v důchodovém věku. Právníky, studenty, učitele nebo ženy v domácnosti
spojuje na půdě Hajncova sboru vřelý, láskyplný vztah k hudbě a ke zpěvu. Ostatně,
poznejte sami. Adventní benefiční koncert Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce se na
Vinohradech uskuteční v pátek 16. prosince (2016) ve Společenském sále nad Albertem.
Dovoluji si vás na toto jedinečné a tradiční předvánoční vystoupení Hajncova sboru
co nejsrdečněji pozvat. Velmi se těším na sváteční setkání s vámi všemi.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji vám v posledních chvílích roku mnoho klidu
a radosti. Přeji vám všem krásné a nerušené sváteční dny a mnoho potěšení z vašich
blízkých. Hezké vánoční svátky.
Jiří Čejka, starosta

Zima na Louce
Pomalu ale jistě se nám blíží Vánoce a s nimi přicházejí i další svátky a tradice. My bychom vás chtěli pozvat na dvě zimní akce, které se na lužáneckém pracovišti Louka pořádají
již několik let.
Nejdříve nás 4. 12. 2016 přijde navštívit
Mikuláš, který s sebou přivede anděla a čerta
a stráví spolu s námi celý den. Pro všechny
hodné i zlobivé děti budou společně pořádat
andělskou výtvarnou dílnu, čertovské hraní
a mikulášskou nadílku. Pokud máte strach,
že něco propásnete, tak se nebojte, přijít můžete ve dvou různých časech vždy od 10.00
do 11.30 nebo od 16.30 do 18.00 hodin. Pro
děti bude připravena mikulášská odměna.
Vstupenky již najdete v prodeji v kanceláři
na Louce.
Další pozvánkou na zimní akci jsou Hory
na Kačence. Jde o lyžařský pobytový tábor
rodičů s dětmi, který proběhne 12.–18. 3. 2017.
A na co se můžete těšit? Na každodenní lyžování, na možnost využít lyžařského instruktora, na program plný her, zimních radovánek
i výtvarných aktivit pro malé i velké.
Pokud vás některá z těchto akcí zaujala,
přijďte si ji za námi na zimní Louku užít.
Na obě akce je potřeba se předem přihlásit.
Přihlášení a podrobnosti ke všem akcím jsou
uvedeny na našich webových stránkách
www.louka.luzanky.cz.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

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 založení. Tento čtvrtý článek pojednává o vývoji
KVIC v prvních letech nového tisíciletí. 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 25 let.
První léta nového tisíciletí.
Na přelomu milénia působil KVIC na Vinohradech již 10 let. Během této doby se angažoval jako
spolutvůrce aktivit osvětových, především v oblasti
prevence kriminality dětí a mládeže, pro které připravoval populárně naučné pořady. Další možnost
pro rozšíření aktivit KVIC znamenalo otevření základní školy v Čejkovické ulici roku 1999. Do jejího
víceúčelového sálu se přesunulo především pořádání
vánočních koncertů prof. Miloše Schnierera a pěveckého sboru Blahoslava Hajnce. Přesunula se sem též
akademie pohybových kroužků Domečku.
Dlužno podotknout, že ani sportovním akcím se
KVIC nevyhýbal, a to, když participoval na každoročním turnaji ve streetballu. Ten se uskutečňoval na
hřištích v ulici Valtická a v dobách jeho největšího
rozmachu se zde uskutečnila, pod záštitou primátora,
mistrovství Brna, či mistrovství Moravy za účasti
špičkových basketbalistů z celé ČR. Dvojnásobný
vítěz tohoto mistrovsví si zajistil i účast na prestižním turnaji O pohár starosty města Vídně, kde 1×
dokonce zvítězil a kvalifikoval se tak i na ME. KVIC
se stal i pořadatelem velmi úspěšného kuželkářského
turnaje 3členných amatérských družstev, který se po
zrušení kuželny změnil na turnaj bowlingový. Je jisté, že pořádání, či spolupořádání všech těchto kulturních, společenských i sportovních akcí by se nemohlo obejít bez úzké spolupráce s vinohradskými
občanskými sdruženími, resp. spolky a sportovními
kluby.

Na počátku nového tisíciletí vznikla tradice
k oslavě výročí založení Vinohrad roku 1981 pod
názvem Den Vinohrad. Když tradice, pak tradičním
účinkujícím na této oslavě do současné doby je sbor
Blahoslava Hajnce, jehož koncerty mají vždy vysokou kvalitu. K dalším již tradičním akcím je možno
připočíst i Dny Země a Hurá prázdniny. Naopak je
škoda, že úspěšně se rozvíjející akce, jakými byl
Běh tříkrálový, či běh Dvou starostů na trati mezi
líšeňskou a vinohradskou radnicí se nakonec v tradici nerozvinuly.
Pro lepší prezentaci akcí a informovanost občanů o své činnosti spustil KVIC v roce 2005 vlastní
webové stránky.
V září roku 2003 jsme si připomněli 10. výročí
zahájení činnosti Domu dětí, tzv. „Domečku“. Za tuto délku fungování prošly tímto volnočasovým zařízením stovky dětí, které si v rámci různých aktivit
mohly rozšiřovat své znalosti, dovednosti a schopnosti v pohybových, výtvarných, hudebních, či ji-

ných kroužcích. Mnohým dětem, tak umožnil Domeček objevit jejich skrytý talent a formovat jejich
zájmy často na celý život.
V témže roce byla po více než deseti letech zahájena dostavba objektu OC-2 na Pálavském nám.,
v rámci které se počítalo i s vybudováním nového
vinohradského kulturního sálu, který měl být určen
pro konání veřejných, ale i soukromých akcí. Za touto dostavbou stál tehdejší ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a starosta Vinohrad PhDr. Jiří Čejka.
V sobotu 8. října 2005 proběhlo slavnostní otevření
nového sálu, kterému tehdy přihlížel i velký počet
obyvatel Vinohrad. Nový vinohradský kulturní sál
nabízel kapacitu až pro 250 návštěvníků. Bohužel
vážným nedostatkem je jeho nešťastné umístění pod
byty, které jsou součástí tohoto objektu. To ztěžuje,
až znemožňuje jeho využití ve večerních a především nočních hodinách. I přes tyto slabiny našel společenský sál své široké využití v pořádání různých
akcí od pěveckých, hudebních, divadelních vystoupení až po pořádání vinohradské výstavy vín, výstavy výtvarníků, fotografů, ale např. i mykologů a různých soutěží či volnočasových aktivit. Pro zajímavost můžeme zmínit, že v rámci třetí výstavy hub
v roce 2010 se zde prezentovalo na 260 kusů známých i méně známých druhů hub. Výstavu tehdy
zhlédlo přes 600 spokojených návštěvníků z Brna
a jeho okolí.
pokračování příště...
Bc. Michal Krejsa, předseda kulturní komise
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Českomoravská Bezpečnostní
Agentura spol. s r. o.

přijme
pracovníky ostrahy
do Brna-Líšně
l

vhodné i pro OZP,
možnost práce i na DPP

l

mzda 65 Kč/hod. + příplatky

l

možnost příspěvku na dopravu

l

náborový příspěvek až do výše
2000 Kč po zkušební době

l

778 766 030, e-mail: info@cmba.cz

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 160–200 cm, w: fb.me/stromky, t: 702 909 454

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Koupím garáž při ulici Věstonická. Platba hotově. Tel. 776 561 397.
l Koupím zahradu v zahr. osadě Borky-Mateří nebo v Akátkách. Platím hotově, 724 037 362, zuzana@seznam.cz.
l Dlouhodobě pronajmu garáž při ulici Valtická. Tel. 724 869 531.
l Dlouhodobě pronajmu garáž na ulici Mutěnická. Tel. 739 902 027.
l Hledám pronájem bytu v Brně. Tel. 739 854 956.

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

l Sháníme ke koupi byt, Vinohrady, příp. okolí. Hotovost. RK nevolat. 721 195 819.
l Hledáme ke koupi dům s možností parkování. Cena do 6 mil. Kč. Prosíme nabídněte. 722 659 544.
l Hledám pěkný dům za Brnem nebo chalupu. T: 739 826 409.

Prodlužování řas – Veronika
Blatnická 4 • T: 792 202 213

l Vyměním 2+kk DB s balkonem za 3+1 DB, OV s doplatkem – Vinohrady. 776 047 451.
l Koupím garáž na Vinohradech. Platba hotově. T: 737 868 593.

BAZAR na rohu Táborské a Geislerovy 1 – VEDLE OPTIKY – AKCE –
VÝRAZNÉ SLEVY NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ DO KONCE PROSINCE. T. 603 453 450

Přijmeme pracovníky s invalidním důchodem
na HPP, zkrácený úvazek.
Pozice: strážný, vrátný v Líšni a blízkém okolí.

l Vyměním 1+kk na Vin. za 3+1 na Vinohradech. T: 774 267 190.

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
VINOHRADY, BLATNICKÁ 4.
Každá druhá sobota v měsíci
je od 10. 12. 2016 věnovaná mužům.
Kontakt: Marta Shillerová – 775 350 808

PPH spol. s r. o., Wurmova 3 Brno. T: 602 595 682

• HOTOVOST AŽ DO DOMU

STAÈÍ

ZAVOLAT

• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ

Relaxační jógový víkend pro ženy

E

ÁM
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
ÁSTU

Dobře se cítit, dobře vypadat...

Z

70.000 KÈ

Uberte na váze, přidejte na elánu.
Zdravé vaření jednoduše a v praxi.

840 111 177

www.damyvakci.cz

WWW.SMARTPUJCKA.CZ
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Studenti ze Střední školy KNIH
a Gymnázia Globe
lovili knihy i spisovatele

DĚKUJI
ZA VAŠI

DŮVĚRU

Podzimní sychravé dny si studenti vinohradského Gymnázia Globe
a Střední školy KNIH zpříjemnili aktivitami spojenými s knižní kulturou.
Pod vedením pana profesora Doležala vznikl na těchto školách nápad rozjet v Brně hru s názvem Lovci knih. Hra spočívá v „ulovení“ knih,
které jsou ukryté na nejrůznějších místech. Princip je tedy podobný jako
u známého Pokémona Go. Rozdíl je zejména v tom, že při zdárném lovu
získáte skutečnou knížku, ne pouhou virtuální věc. Navíc si do svého
telefonu nestahujete speciální aplikaci, ale přidáte se do facebookové
skupiny, kde naleznete potřebné indicie. Tuto úspěšnou hru původem
z Belgie si tak díky aktivitě studentů můžete zahrát i vy v Brně.
Kromě možnosti být u vzniku něčeho nového a prospěšného se studentům naskytla ještě další jedinečná příležitost ̶ rozhovor se známým
a oblíbeným českým spisovatelem Michalem Vieweghem, který do Brna
přijel na autogramiádu své nové knihy. Rozhovor se uskutečnil pod taktovkou dvou studentek prvního ročníku a nutno dodat, že ačkoliv šlo
o jejich žurnalistickou premiéru, zvládly jej takřka na profesionální úrovni. O rozhovor však nebudou ochuzeni ani ostatní, jelikož bude uveřejněn ve školním časopise i na internetovém blogu školy, kde se studenti
dělí o své názory z kulturního prostředí se širokou veřejností (více na
blok.ssknih.cz).

Jiří Dušek

váš nový senátor
www.rozumdosenatu.cz

Nová Dětská skupina – Bublinky

– nabízí celoroční provoz vč. letních prázdnin
– rodinný přístup zabezpečený kvalifikovaným
personálem
– individuální přístup s Montessori prvky
– přijímáme děti ve věku 1–6 let a to kdykoliv
během roku
Kontakt:
DS Bublinky II., Viniční 160, Brno-Židenice
Renata Höklová, hoklova@irs-eu.com,
www.dsbublinky.cz
tel.: 777 281 451

„HASÍK“ na Mutěnické

Nízkoprahový klub Likusák Ratolesti
Brno vyhrál v hlasování Bertíků
Brno, 9. listopadu 2016 – Boxy jsou uzavřené, hlasy sečtené. Zákazníci 91 hypermarketů Albert po celé České republice měli možnost hlasovat prostřednictvím žetonků – Bertíků o projektech na podporu dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí. Největší podporu nakupujících
v Brně získal projekt Nízkoprahového klubu Likusák (dále NK Likusák)
neziskové organizace Ratolest Brno.
O přízeň brněnských zákazníků se utkaly projekty Sdružení Petrov
a organizace Ratolest Brno. Vítězem se stal projekt organizace Ratolest Brno,
která tak pro činnost svého nízkoprahového klubu získá od Nadačního fondu
Albert 55 tisíc korun.
„Kampaň, Bertík pomáhá, se setkala s velkým zájmem ze strany zákazníků, kterým moc děkujeme za podanou pomocnou ruku. Celkově vhodili
nakupující po celé zemi do hlasovacích boxů přes půl milionu žetonů. Tato
podpora nás velmi těší, protože svědčí o tom, že lidé nejsou lhostejní ke svému okolí a chtějí ho měnit k lepšímu,“ říká Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert.
Vítězný projekt organizace Ratolest Brno s názvem „Pomoc v ulicích“
umožní terénním sociálním pracovníkům NK Likusák vyhledat a nabídnout
pomoc více než 350 dětem a mladým lidem ročně. Jako jedna z mála služeb
v Brně jim pomáhá v těžké životní situaci vyřešit problémy se školou, zákonem, volným časem, drogami a s mnoha dalšími problematickými oblastmi.
„Ratolest Brno si váží podpory, kterou jí poskytli zákazníci hypermarketu Albert svým hlasováním. Díky penězům, které se pro nás vybraly, máme
možnost v příštím roce nabídnout naši podporu více mladým lidem, kteří o ní
nemají informace a zároveň ji potřebují,“ říká Mgr. Zuzana Šťastná, vedoucí NK Likusák Ratolesti Brno.
„Sociální pracovníci oslovují mladé lidi v ulicích města Brna. Jejich
pomoc zahrnuje podporu při hledání práce a brigád, při řešení dluhů a poskytnutí pravdivých informací o různých tématech (např. návykové látky,
konflikty se zákonem, zdraví, dospívání, sexuální chování, škola aj.). Pracovníci působí i preventivně a zaměřují se tak na předcházení nebo zmírnění
problémů, kterým děti a mladí lidé čelí,“ popisuje dále aktivity klubu
Mgr. Zuzana Šťastná.
Ratolest Brno již 21 let dává dětem šanci žít ve funkčních rodinách
a pomáhá mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem její činnosti je
prevence, s úspěchem řeší příčiny problémů i jejich následky.

Ve dnech 6. a 18. října druháci ze Základní školy Mutěnická přivítali profesionální hasiče z Líšně s preventivně výchovným programem
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách „HASIK
CZ“. V první hodině se žáci dozvěděli, kdo jsou hasiči, co je jejich práce,
jak je ve městě najdeme, jak je poznáme, co je to tísňové telefonní
číslo, v čem je nebezpečí zneužití
tísňové telefonní linky, co je „dobrý“ a „zlý“ oheň, co dělat, když na
mně hoří oblečení a základní zásady
první pomoci při popáleninách a nadýchání se kouře. Ve druhém bloku
byli žáci seznámeni s tím, co dělat
a jak se zachovat, když hoří u nás
doma nebo ve škole, s únikovým
plánem, způsoby hlášení poplachu, varovným signálem a na co nezapomenout při odchodu z domu. Hasičům děkujeme a těšíme se na návštěvu
hasičské stanice v Líšni.
Mgr. Petra Žilková, koordinátorka projektu

Mgr. Veronika Křížková, PR a média Ratolest Brno,
e-mail: veronika.krizkova@ratolest.cz, tel.: 774 682 776
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ZŠ Mutěnická 23 příjme do kuchyně pomocnou sílu
na plný úvazek s nástupem od ledna 2017.
Životopis zasílejte na e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz.

MASÁŽE ZDARMA!!!
VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB A JAKO BONUS
VÁM DÁM DÁREK:
20 min. termo-masáže dle vlastního výběru ZDARMA

v Stříhání vlasů........... od 125 Kč
v Barvení vlasů........... od 375 Kč
v Kosmetika................ od 250 Kč
v Modeláž nehtů............. 350 Kč
v Pedikúra ...................... 180 Kč
Studio BREZZA – kadeřnictví, kosmetika,
$E
pedikúra, manikúra – Pálavské nám. 1
Ž
Á
(zastávka Bzenecká) * tel.: 777 060 600
S
A
Akce platí do 28. 2. 2017
M

Raketový nástup
žákovského parlamentu
na Čejkovické
Volby, stanovy, školní ankety, plán činnosti
– to vše museli od září zvládnout členové žákovského parlamentu, který aktivně působí na ZŠ
Čejkovická již několik let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy.
Žákovský parlament se snaží také propojovat
žáky různých ročníků a podílet se na pozitivním
klimatu na škole organizováním různých soutěží
a prožitkových aktivit.
Již v novém složení uspořádal pro žáky školy
první úspěšnou soutěž s názvem, Halloweenská
maškaráda. Porota, složená z členů žákovského
parlamentu a učitelů, neměla úkol vůbec lehký,
protože letos se v průvodu masek ve školní aule
představily výtvory opravdu rozmanité, tvůrčí
a velmi pracné. U mladších žáků byly populární
například kostýmy vyrobené z opravdových listů.
Na druhém stupni zvítězila maska Srdcová královna. K žákům se přidali i učitelé. Tento den si
všichni velice užili a zpestřili si tak vyučování
trochu netradiční formou.
V pátek 4. listopadu přišla zasloužená odměna. Členové žákovského parlamentu a žurnalistického kroužku v rámci adaptačního dne navštívili
v ranních hodinách zbrusu nové studio České televize v Líšni na ulici Trnkova.
Zde se setkali s moderátory Dobrého rána,
kteří právě odvysílali jeden díl z každodenního
živého vysílání. Měli možnost prohlédnout si rekvizitárnu a nahlédnout do místnosti, kde se ladí
zvuk a do místnosti, kde se nachází tzv. Green
screen pro přípravu obrazu, zároveň navštívili
i střihové studio, ve kterém se skládá konečná
podoba filmu z jednotlivých záběrů. Pro některé
žáky bylo zajímavé vyzkoušet si pozici moderátora zpráv, když zasedli za moderátorský pultík
ve zpravodajském studiu. Po návratu do školy
následoval dvouhodinový mítink v aule plný her
a aktivit zaměřených na vzájemné seznámení, komunikaci a podporu spolupráce.
Žákovský parlament ZŠ Čejkovická má před
sebou v letošním roce ještě hodně práce ať již
v oblasti zvelebování prostředí školy realizací odpočinkové zóny pro žáky, tak i v přípravě dalších
aktivit, školního plesu a sportovních soutěží.
Spolupracuje s městským parlamentem, se
členy parlamentu mezinárodní školy ISOB. Plánuje navázat i na podnětnou spolupráci z minulého roku a rozvíjet přátelské vztahy s žákovským
parlamentem ZŠ Mutěnická.
Koordinátorka ŽP ZŠ Čejkovická

Informace o akcích Senior klubu
Třetí týden v říjnu otevřel Bc. Krejsa připomenutím některých méně známých skutečností ze života Karla IV., čímž při příležitosti
700. výročí jeho narození obohatil nabídku
našich přednášek s historickou tématikou. Netradičně ve středu 19. 10. jsme uspořádali zájezd do digitária Hvězdárny Brno – někteří
z účastníků v něm byli již při obdobné loňské
akci, většina v něm ale byla poprvé a na obří
kopuli promítnuté tři filmy s kosmem související tématikou byly pro všechny velkým zážitkem.
Ing. Vlček zastoupil paní Klementovou
a při svém vystoupení přiblížil přítomným pohyb po zajištěných cestách ve skalních stěnách
nejen popisem fotografií z vlastních túr v roli
turistického průvodce, ale zejména praktickými ukázkami výstroje a způsobu jištění (viz
fotografie na webu) – účastníci přednášky co
by „skalní skoby“ ho při znázornění jeho pohybu ve stěně spolehlivě jistili, takže se bez
újmy na zdraví vrátil do výchozího místa své
ukázky J.
Říjen jsme zakončili ve sklípku v Nechorech – po přivítání se s personálem se na stolech rychle objevilo nejen víno, ale i chutná
večeře, která přispěla k navození příjemné pohody. Námi pozvaný skoro „klubový“ harmonikář pan Šmídl ani nestačil vybalit svou harmoniku a přítomné členky a členové souboru
Stará Líšeň začali spontánně zpívat písně nejen
ze svého repertoáru. V průběhu večera přítomní mj. také blahopřáli Standovi Třasákovi
v předvečer jeho 89. narozenin a zazpívali mu
„živijó“. Celý večer probíhal tak, jak to má ve
sklípku být – přiměřená konzumace vína inspirovala ke zpěvu i k hovoru, odvážnější návštěvníky dokonce i k tanci. Paní Zelená z Líšně opět „nezklamala“ a k všeobecné zábavě
přispěla rozdáním apartních kloboučků všem
přítomným J.
Na začátku listopadu přišla již tradičně
Mgr. Bednaříková s doporučeními k preventivní péči o zdraví a s informacemi o přínosných podpůrných prostředcích v případě některých druhů zdravotních potíží – úplně nejlepší je pak veselá mysl a pravidelný pohyb.
Nechtěně toto pravidlo o pár dní později
potvrdil i PhDr. Čejka, jenž se ze své přednáš-

ky omluvil, protože ho „skolilo“ střídavé podzimní počasí i pracovní vypětí – na dálku mobilem jsme mu popřáli brzké a účinné vypocení se J.
Eliška Vacková v další části svého seriálu
přiblížila zajímavosti Pálavy a dalších krásných míst jižní Moravy; první polovinu listopadu uzavřelo blahopřání jubilantům, mezi
nimiž byli ve větší míře než v jiných měsících
i členové týmu Senior klubu – součástí našeho
blahopřání proto tentokrát bylo i poděkování
za jejich aktivity v prospěch návštěvníků klubu, k čemuž se ještě jednou připojuji.
Blíží se konec roku i mé listopadové informace a proto pokud jste vydrželi číst až sem,
dovolím si vás pozvat na naše prosincové akce
– bude při nich méně povídání a vzdělávání se,
ale o to více veselení se (podívejte se na program a vyberte si).
Jak jsem se zmiňoval minulý měsíc, pokračuje i plánování a příprava našich akcí v roce
2017 a chcete-li přispět do našeho programu
svými náměty či dokonce prezentací svých
znalostí nebo dovedností či se přijdete jenom
podívat, budete mezi námi srdečně vítáni.
V rámci našich aktivit jsem odeslal poslední letošní balíček s dioptrickými brýlemi na
adresu charity v Uherském Hradišti – i touto
cestou děkuji všem minulým i budoucím dárcům a za spolupráci při měření brýlí i pracovnicím Optiky Mgr. Otycha.
Závěrem jako obvykle – další informace
a především fotografie z klubových akcí najdete na webové stránce www.vinohrady.brno.cz/
organizace/senior-klub nebo je získáte přímo
u nás v době našich akcí v klubu na Bzenecké
19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď
e-mail: luhod@seznam.cz, tel.: 602 169 899

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

1. 12. – ČTVRTEK
MEXIKEM PO STOPÁCH AZTÉKŮ
Ing. Jelínek
6. 12. – ÚTERÝ
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
E. Vacková, Ing. L. Hodboď
a tým spolupracovníků

15. 12. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V PROSINCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
17. 12. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK (klubovna
– od 13 hodin), Renata Spurná

8. 12. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ
(pokračování cyklu),
PhDr. J. Čejka

20. 12. – ÚTERÝ
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
E. Vacková, Ing. L. Hodboď
a tým spolupracovníků

13. 12. – ÚTERÝ
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
E. Vacková

31. 12. – SOBOTA
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ (od 14.00)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
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