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Vánoční strom zažehnut
V pátek 25. listopadu se na ploše před rad-

nicí odehrála drobná, přesto však důležitá udá-
lost v životě vinohradských občanů. Po úvodní 
znělce Vinohradských Trubačů pod taktovkou 
dirigenta souboru Bohuslava Konečného ná-
sledně zazněly vánoční písničky a básničky 
v podání dětí ze ZŠ Mutěnická. Těm ani tréma 
ze shromážděného davu nepodrazila nohy, na-
tož hlasivky. Po krátkém přivítání starostou 
PhDr. Jiřím Čejkou se na hromadný pokyn – 
mávnutí dětských paží – náš strom za potlesku 
shromážděných slavnostně rozzářil. Ke vše- 
obecně dobré náladě, kterou vedení MČ pod-
pořilo zajištěním občerstvení v podobě horké-
ho svařáku zdarma, přispěli Vinohradští Tru-
bači další porcí vánočně romantických melodií. 
Hezká tradice rozsvěcení vánočního stromu 
tak u nás na Vinohradech dále pokračuje.

Jiří Huňáček

Přání lednovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti, 
senioři, kteří jste přišli na svět v měsíci lednu. 
Dovolte mi, popřát vám jménem naší městské 
části i jménem svým vše dobré k va-
šim vzácným a významným životním 
jubileím. S pokorou, ale také s vel-
kou radostí si vám dovoluji říci, že si 
nezměrně vážím vašich často neleh-
kých a spletitých životních osudů, 
vašich mnohdy složitých i klikatých 
životních cest. Své životy jste často 
žili pro druhé, především pro své 
blízké, pro své rodiny. Vaši životní energii jste 
vydávali nejen pro ně, ale též pro celou naši spo-
lečnost. Vaše životní pouť byla naplněna poctivou 
prací, jejíž plody ještě dnes sklízíme. 

Vážení lednoví jubilanti, nesmírně si vážím 
vašich prospěšných životů, které jste žili a i dnes 
prožíváte skromně, neokázale a důstojně. 

V toku svého života jste s nestrojenou samo-
zřejmostí věnovali svou životní energii a mnohdy 
též i zdraví svým rodinám, nám všem, přicházejí-
cím pokolením. Patří vám za to velké poděková-
ní. Vážení jubilanti, dovoluji si vám popřát plný 
a šťastný život v kruhu vašich blízkých. Přeji vám 
na další cestě životem klid a hodně pohody, žádné 
nepříjemnosti a mnoho zdraví. Vše dobré, drazí 
lednoví vinohradští jubilanti. A za vše velké po-
děkování.

PhDr. Jiří Čejka,
starosta městské části Brno-Vinohrady 

Vítání dětí do života
V sobotu 19. 11. 2016 se konalo ve vinohrad-

ské obřadní síni vítání dětí do života. Slavnostním 
způsobem bylo panem starostou uvítáno a do pa-
mětní knihy Vinohrad zapsáno celkem 18 novo-
rozených občánků. Jsou to:
Ondřej Česal, Vojtěch Jenyš, Ondřej Kadlec, 
Jiří Kočí, Tomáš Kočí, David Kohoutek, 
Barbora Kulaská, Jakub Martinek,
Richard Michalak, Filip Moravec,
Tomáš Pařík, Isabela Paulusová, Viktor Plíva, 
Šimon Pokorný, Julie Šamalíková,
Ondřej Šrajer, Nina Švecová, Ondřej Tauer.

Přejeme jim ještě jednou mnoho zdraví, štěs-
tí, lásky a radostné poznávání světa. 

Eva Plíhalová, členka KK

Vážení vinohradští spoluobčané,
převážně zdařile jsme zdolali roztodivná úskalí, příjemné i nepříjemné okamžiky 
plynoucího roku 2016 a stanuli jsme v samém jeho závěru. Nacházíme se právě 
v posledních adventních dnech a vroucně očekáváme svátky vánoční. Nejvíce  
ze všech snad děti. I ve vinohradských domácnostech se konají poslední lopotné 
přípravy na ony sváteční chvíle; jako o život se do noci peče se cukroví, pokud 
možno co nejvíce druhů, úklid stíhá úklid, vánoční stromky jsou mnohde již 
na svém místě a zbývá, nestalo-li se tak ještě, nazdobit je. Pokud ještě nejsou vy- 
brány a zakoupeny dárky, je pak ten nejvyšší čas tak učinit neboť čas se nachyluje. 
Před vinohradskou radnicí září do noci vánoční strom, který byl do naší obce při-
vezen a vztyčen již 22. listopadu a zažehnut byl za účasti početného vinohradského 
obecenstva o tři dny později. Světla vinohradského vánočního stromu byla, hezky 
moravsky povězeno, rožnuta v pátek 25. listopadu po páté hodině odpolední. Stalo 
se tak na pokyn dětí ze základní školy na Mutěnické ulici. Hrály se koledy a podá-
valo se svařené víno. Vinohradský čas Vánoc počal plynout. 

Vážení spoluobčané, nepochybně vám neuniklo, že náš vánoční strom, stojící 
povýtce důstojně a tradičně před vinohradskou radnicí, se letos ocitl ve zcela novém 
prostředí. Ano, prostor před radnicí doznal v letošních podzimních dnech a týdnech 
značných změn zahradnických i tedy též estetických. Původní keřová výsadba 
na těchto plochách byla v běhu času značně devastována a pokusy o nápravu 
ozdravnými zásahy nepřinesly kýžené ozdravení dřevin. Na konci loňského roku 
jsem nařídil zadat zpracování projektu na úpravu a dosadbu vegetace před radnicí. 
Novou podobu prostoru a ploch před radnicí, jak ji vidíme dnes, zpracovala úspěš-
ná zahradní architektka Eva Wágnerová. Ano, ona architektka Wágnerová, podle 
jejichž odborných a estetických představ vtělených do projektového zpracování se 
uskutečnila zásadní výsadba a dosadba vinohradské zeleně v letech 2008 až 2012. 
Je dobře, že i pasáž veřejného prostoru před radnicí nese rukopis stejného autora. 
V září letošního roku byla v soutěži vybrána zahradnická firma, která se chopila 
úkolu zásadní architektonicko zahradnické přeměny ploch před radnicí. Vítěznou 
firmou se stala firma KVĚT Ing. Jiřího Vrbase z Blažovic u Brna. Pro Vinohrady to 
byla po mém soudu, tak jako v případě architektky Wágnerové, šťastná volba. Fir-
ma z malé obce (Blažovice) přistoupila k zadání s odbornou erudicí a s poctivým 
pracovním přístupem svých zaměstnanců (pro firmy z tohoto prostředí to zpravidla 
bývá samozřejmostí). V průběhu říjnových a listopadových byly práce na no- 
vém vzhledu prostoru před radnicí provedeny a dokončeny. Musím ještě jednou

(pokračování na straně 3)

Vánoční strom ma Vinohradech
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a mnoho štěstí
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Kouká na tabuli 
správně?

Tuto otázku si po 21. listopadu nemusejí 
klást rodiče žáků 2. a 3. ročníku ZŠ Mutěnická. 
Odpověď, v podobě odborné zprávy s případ-
nými doporučeními, si po dopoledním scree-
ningovém vyšetření zraku odnášely děti hned 
domů. 

Vyšetření na naší škole díky podpoře MČ 
Brno-Vinohrady a Mgr. Jiřímu Karáskovi pro-
vedla stejně jako v loňském roce optometristka 
a ortoptistka Mgr. Andrea Jeřábková na pří-
stroji Plusoptix A09. Tento přístroj je schopen 
během chvilky odhalit následující oční vady: 
tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost, 
astigmatismus. Toto vyšetření pak bylo do- 
plněno ještě zakrývací zkouškou, která je za-
měřena na šilhání a motilitu očí.

Všechny výše uvedené vady, nejsou-li 
včas odhaleny a správně korigovány, mohou 
negativně ovlivnit i školní práci dětí. Proto je 
moc dobře, že zrak našich žáků není lhostejný 
představitelům MČ Brno-Vinohrady v čele 
s Mgr. Jiřím Karáskem, kteří zajistili financo-
vání tohoto preventivního programu. Děkuje-
me tedy všem zainteresovaným.

Mgr. Tereza Kučerová

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)
9. 1. – Voňavá lékárnička bez chemie
Pojďme si povídat o aromaterapii a jak ji nej-
lépe využít na akutní onemocnění, zažehnání 
rýmy a kašle, zranění, odřeniny, popáleniny, 
bolesti, namožená záda a bolavé nohy i na bo-
lesti zubů... Naučíte se správně olejíčky použít 
a aplikovat i u malých dětí. Těším se na Vás.
Vstupné 30 Kč
16. 1. – Přednáška:
Montessori pro děti 0 až 3 roky
Montessori vzdělávací rodinné centrum, www.
montessori-brno.cz. Pedagogika Montessori 
respektuje vývojová období dítěte, vychází 
z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet schopnosti 
a vnímání sebe i okolí. Nejdůležitější hesla 
v Montessori metodě výuky a výchovy jsou 
bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, 
klid a láska. MOTTO: Pomoz mi, abych to do-
kázal sám. Vstupné 50 Kč.
23. 1. – Iyengarova jóga
a správné držení těla
Principy Iyengarovy jógy, co je správné a špat-
né držení těla, co je typické pro muže a co pro 
ženy, využití jógy ke korekci postury, ukázka 
jednoduchých cviků, praktické tipy.
Vstupné 30 Kč.
30. 1. – Jak je na tom vaše tělo?
Analýza fyzické kondice, na kolik let se cítí 
vaše tělo? Kolik svalů, tuku a vody máte v tě-
le? Možnost vše jednoduše zjistit. 
Vstupné 20 Kč. 
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.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje: 
– zvýšení osobního příplatku řediteli KVIC Br-

no-Vinohrady;
– poskytnutí daru z rozpočtu MČ Brno-Vinohra-

dy za hudební vystoupení dne 25. 11. 2016 při 
slavnostním rozsvěcení vinohradského vánoč-
ního stromu;

– z důvodu předpokládaného velkého časového 
odstupu od dokončení stavby „I/42 Brno VMO“ 
a dokončení stavby tunelu, což je doba, kdy 
bude po ulici Žarošická probíhat provizorní 
provoz VMO a tím zvýšený provoz vozidel po 
této komunikaci a z toho vyplývající zvýšený 
hluk, MČ Brno-Vinohrady požaduje po inves-
torovi výše uvedené stavby vybudování pro-
tihlukových stěn v části ulice Žarošická v blíz-
kosti bytových domů na ulici Vlčnovská – Ro-
kytova;

– zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k. ú. 
Židenice;

– dodatek č. 1 k nájemní smlouvě;
– převod částky 15 000,00 Kč z RF MŠ Sněhur-

ka, Bořetická 26 do IF za účelem úhrady Pro-
jektu rekonstrukce sociálních zařízení a vyba-
vení sociálních zařízení doplňky;

– dodatek č. 1 Smlouvy o dílo;
– nepodávat žádost o dotace podpory bydlení 

MMR v roce 2016;
– výpověď nájmu bytu z důvodu hrubého poruše-

ní nájemní smlouvy spočívající v nehrazení ná- 
jemného a úhrad za plnění poskytovaná s uží-
váním bytu delší než 3 měsíce ve 2 případech;

– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu;
– pronájem bytu ve 3 případech;
– rozšíření nájmu bytu ve 4 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu 

v 5 případech;
– Dohodu o vystoupení ze společného nájmu bytu;
– podnájem bytu;
– oznámení změny číslo OZ: ZL-02 na akci: 

„Snížení energetické náročnosti tělovýchovné-
ho pavilonu – Bzenecká 23, Brno-Vinohrady“;

– finanční vypořádání akce: „Stavební úpravy 
objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 23 – 
SO01 víceúčelový sál – 1. etapa“;

– zveřejnění záměru změny Nájemní smlouvy ve 
3 případech;

– pronájem tělocvičny na školní rok 2016/2017;
– nájemcům nebytových prostor v objektu Blat-

nická 9/11 Brno poskytnutí pojistného plnění 
na úhradu vlastních nákladů spojených s opra-
vou;

– termíny zasedání Rady MČ Brno-Vinohrady 
v první polovině roku 2017;

– program X. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-
-Vinohrady, konaného dne 12. 12. 2016.

Rada městské části Brno-Vinohrady 
doporučuje:
Zastupitelstvu MČ Brno-Vinohrady 
– prominout penále zhotoviteli akce „Stavební 

úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenec-
ká 23, Brno- SO 01 Víceúčelový sál – 1. etapa“;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu MČ Brno-Vino-
hrady k 30. 9. 2016;

– schválit rozpočtové opatření č. 23;

– schválit rozpočet MČ Brno-Vinohrady na rok 
2017;

– nesouhlasit se svěřením pozemku v k. ú. Žide-
nice;

– souhlasit s prodejem pozemku v k. ú. Židenice;
– vzít na vědomí bez připomínek návrh zadání 

územní studie „Vinohrady-Šedova“;
– vzít na vědomí zprávu o hospodaření pří- 

spěvkových organizací MČ Brno-Vinohrady 
k 30. 9. 2016;

– vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěv-
kové organizace KVIC k 30. 9. 2016;

– svěřit majetek do užívání MŠ Prušánecká 8, 
příspěvkové organizaci MČ Brno-Vinohrady;

– vzít na vědomí vyhodnocení plnění plánu výno-
sů a nákladů, plánu údržby a čerpání investič-
ních nákladů Správy domů MČ Brno-Vinohra-
dy k 30. 9. 2016;

– schválit plán výnosů a nákladů, plán údržby 
a oprav a investičních nákladů Správy domů 
MČ Brno-Vinohrady na rok 2017;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna ponechat 
znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích za 
účelem zabezpečení veřejného pořádku;

– nedoporučit Zastupitelstvu města Brna schválit 
Předkládaný návrh „Pravidel pronájmu bytů 
v domech v majetku statutárního města Brna 
a podmínky zajišťování bytové náhrady“, který 
je pro MČ Brno-Vinohrady jako celek neakcep-
tovatelný;

– schválit termíny zasedání Rady MČ Brno-Vi-
nohrady v první polovině roku 2017.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 

vyhrazeného parkovacího stání pro 5 žadatelů.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí: 
– úpravu tarifního platu řediteli KVIC Brno-Vi-

nohrady;
– projektovou dokumentaci Venkovní hřiště Čej-

kovická;
– likvidaci Bytového družstva Bořetická 18 a 20;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-

cí MČ Brno-Vinohrady k 30. 9. 2016;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

KVIC k 30. 9. 2016;
– záměr svěření majetku do užívání příspěvkové 

organizace MČ Brno-Vinohrady;
– informaci o vyhlášení výzvy ministryně pro 

místní rozvoj k podávání žádostí o dotace pod-
pory bydlení MMR na rok 2017 v rámci progra-
mu Podpora bydlení.

Z 33. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
z 23. listopadu 2016

Základní škola Mutěnická 23
příjme na zkrácený úvazek

3 hod./denně
pomocnou sílu

do kuchyně.
Své životopisy zasílejte na

info@zsmutenicka.cz
nebo osobně u vedoucí školní kuchyně 

Jany Dvořákové, tel: 544 210 894.
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Operní árie rozezněly 
předvánoční Vinohrady

Podzimní pěvecký koncert profesora Mi-
loše Schnierera a jeho hostů prozářil svými 
klasickými melodiemi zšeřelou atmosféru lis-
topadové neděle na Vinohradech. Jasný hlas 
mezzosopranistky Petry Koniášové-Hlaváčko-
vé a mužný basbaryton Jana Kučery potěšily 
početnou řadu posluchačů, která se sešla v sále 
nad Albertem, aby si v nadcházející předvá-
noční atmosféře vychutnala tóny vážné hudby. 
Zazněly ukázky z operních árií a písní starých 
časů od 17. století až po Wolfganga Amadea 
Mozarta, Bedřicha Smetanu a Antonína Dvo-
řáka. Koncert tak vzdal hold čtyřsetletému vě-
ku krásného zpěvu: italským belcantem počí-
naje, českou hudbou konče. Programem mistr-
ně provázel slovem profesor Schnierer, který 
populární formou s nadsázkou sobě vlastní 
přiblížil jednotlivé skladby a jejich autory his-
torkami, které se k nim vážou. Odměnou účin-
kujícím byl bohatý divácký potlesk. Všem, 
kteří se o tuto příjemnou atmosféru rozjímání 
přičinili, ze srdce děkujeme.

Šárka BERUCH Konečná, 
redakce KVIC

V ceně vstupenky je zahrnuta večeře. Prodej vstupenek v kanceláři KVIC – Mutěnická 21, Brno-
-Vinohrady od 16. 1. 2017. Možné rezervace od 4. 1. 2017 na tel.: 544 216 529.

Advent by, jak všichni víme, měl být obdo-
bím zklidnění se a rozjímání před blížící se osla-
vou Vánoc. Ale ruku na srdce, většinou se jedná 
o období naplněné horečnatou snahou připravit 
vše podle našich představ. Ani na ZŠ Čejkovická 
není v tomto období zrovna klidno. Duch Vánoc 
zde ožívá v podobě nejrůznějších akcí a progra-
mů, kterých se žáci účastní anebo je dokonce sa-
mi připravují. Do první kategorie patří například 
pořady Betlémský příběh a České tradiční Váno-
ce na Louce, určené našim nejmenším žáčkům. 
Naopak Mikuláše pro děti prvního stupně mají 
plně na starost starší spolužáci ze Žákovského 

parlamentu. Tradičně největší předvánoční akcí 
na naší škole je Vánoční jarmark pořádaný ve 
spolupráci s občanským sdružením Čejka a za 
účasti žákovské kavárny Peewit Cafe. Ten letošní 
se nesl nejen ve znamení vonícího cukroví a úžas-
ných výrobků našich dětí, ale i předvánoční soli-
darity, která se projevila ve formě sbírky hraček 
pro brněnský Klokánek. A to je asi to nejdůležitěj- 
ší. Připomenout si, že Vánoce by měly být, i přes 
všechen shon, spěch a únavu, především symbo-
lem sounáležitosti, lásky a dávání toho, co si za 
peníze nekoupíme.

Mgr. Milena Karnetová

vyzvednout skutečnost, že pracovníci blažovické firmy odváděli práci kvalitní, bez zby-
tečných prostojů, čistě a bez nepořádku. Jednoduše, byla radost je pozorovat, kdy klad-
li travní pásy nebo sázeli nové dřeviny. Zvelebující přeměna ploch pod budovou radni-
ce přišla na 804 738 korun. Ve středu obce máme tedy další hezký kousek Vinohrad. 
Neničme si jej. Přistupujme i k tomuto prostoru či plochám šetrně bez vandalských 
praktik. S tímto přáním se obracím na nás všechny, na obyvatele Vinohrad, jak těch 
lidských se dvěma nohama, tak i těch čtyřnohých. Je milé, že právě nyní, před koncem 
roku, další pěkný kousek Vinohrad před námi vyvstal. V dnešních adventních předvá-
nočních dnech se ten kousek zvelebené země docela mile a nenásilně snoubí s vinohrad-
ským vánočním stromem. Nezavazí si, přirozeně splývají. 

Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné, nerušené, klidné a požehnané vánoční 
svátky. Vinohradským dětem přeji navíc velké Ježíškovo nadělení pod stromečky a našim 
seniorům klid a radost ze svých blízkých. To rozhodně přeji i nám všem ostatním. 
A malé Elišce moc přeji, aby se jí co nejdříve uzdravila maminka. Vážení Vinohraďané, 
a také si moc přeji, aby o vánočních svátcích nebyl v naší obci, na Vinohradech, nikdo 
sám. Věřím, že mnozí z nás k tomu přispějí. Hezké Vánoce a úspěšný přicházející nový 
rok 2017. Buďte šťastni a zdrávi. Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

Advent na Čejkovické

Pedagogická fakulta
na ZŠ Mutěnická

V úterý 8. listopadu 2016 se žáci 8.A 
zúčastnili projektu Ovocný strom v krajině. 
Tento projekt byl realizován studenty Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity. Žáky 
čekal velmi nabitý program na celé dopoledne, 
ve kterém se dozvěděli mnoho nových faktů 
a zajímavostí, které si ověřili na vlastní kůži. 
Na stanovišti fyziky se dozvěděli, že i z ovoce 
lze získat elektrický proud, ujasnili a vyzkou-
šeli si princip stoupání vody stromem od koře-
nů k listům. V rámci chemie se seznámili s pro-
cesem kvašení a dokázali si v různých vzorcích 
přítomnost vitamínu C. Na stanovišti zeměpisu 
se dozvěděli, jaké přírodní faktory ovlivňují 
růst ovocných stromů a které lokality v naší 
republice jsou nejvhodnější pro jednotlivé 
ovocné stromy. Přírodopisné stanoviště žákům 
ujasnilo význam ovoce pro lidské tělo, postup 
při sázení stromu, což završili ochutnávkou 
jednotlivých odrůd jablek, v níž se přesvědčili 
o velkých rozdílech v chuti a vzhledu jednotli-
vých odrůd. Celý program jsme zakončili spo-
lečně na školní zahradě, kde si žáci svůj vlastní 
strom, moruši převislou, zasadili. Tento strom 
bude nejen okrasou areálu školy, ale především 
vzpomínkou třídě 8. A a celé naší škole na ten-
to projekt.

za PF Barbora Vaňková, 
koordinátorka projektu
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Námořníci míří na Louku
Co nás čeká v novém roce? Kromě našich 

kroužků, které začínají ve čtvrtek 5. ledna 
2017, budeme pořádat pro všechny malé i vel-
ké dvě naše tradiční zimní akce.

Jako první máme pro děti připraven Kar-
neval. Letos bude pořádán v duchu námořní 
plavby, proto srdečně zveme všechny statečné 
námořníky, aby se k nám 11. 2. 2017 na Louce 
připojili. Děti budou moci zažít veselý maškar-
ní rej s hudbou a tancem, plný her a soutěží. 
Těšit se mohou také na tombolu. Program je 
určen dětem od 2 do 6 let. Akce se bude konat 
ve dvou časech: 10.00 až 12.00 hod. nebo 
16.00 až 18.00 hod. 

Další akcí, na kterou srdečně zveme všech-
ny školou povinné, je příměstský tábor Polo-
letky na Louce. Takže pokud vaše děti ještě 
nemají o pololetních prázdninách program, 
mohou se k nám připojit 3. 2. 2017 na naší ces-
tě za sportem a zábavou. Děti bude čekat ná-
vštěva zajímavého sportovně-zábavního cent-
ra. Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 
12 let. 

Pokud vás a vaše děti některá z těchto akcí 
zaujala, tak neváhejte a přijďte si ji za námi na 
Louku užít.

Podrobnosti k oběma akcím jsou uvede-
ny na našich webových stránkách

www.louka.luzanky.cz.
Za kolektiv pracovníků Louky

Mgr. Eva Petrášová,
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Vánoční svátky a oslavy konce roku bý-
vají často spojeny s nárůstem požárů ne-
zřídka způsobených neopatrností a nedba-
lostí člověka. Vzniku požáru se dá snadno 
předejít. Stačí jen znát základní pravidla.

Zásady bezpečného používání svíček
n	svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé pod-

ložky, které brání přímému kontaktu svíčky 
s podkladem (např. chvojím v adventním 
věnci, ubrusem apod.)

n	svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti 
od hořlavých materiálů, v žádném případě je 
nedávejte k oknům do průvanu, a blízko zá-
clon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte 
je na poličce ani na skříni

n	zapálené svíčky nenechávejte během jejich 
hoření bez dozoru

n	nedovolte dětem jakkoliv manipulovat se 
zapálenou svíčkou

n	svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov 
nebo jdete spát 

Zásady bezpečného používání zábavní 
pyrotechniky
n	pyrotechniku nakupujte výhradně ve specia-

lizovaných prodejnách, kde vám také odbor-
ně poradí s jejím použitím

n	pyrotechnika musí být opatřena certifikační 
značkou a návodem k použití v českém jazyce

n	nekupujte pyrotechniku s otevřeným nebo 
poničeným obalem

n	pyrotechniku skladujte na suchém místě, 
mimo dosah dětí, a v dostatečné vzdálenosti 
od zdroje otevřeného ohně (krby, krbová 
kamna, sporák, svíčky apod.)

n	s pyrotechnikou manipulujte zásadně na 
volném prostranství, daleko od obydlí, za-
parkovaných aut, keřů, kontejnerů

n	s pyrotechnikou nemiřte do oken, na lidi ne-
bo na zvířata

Se zábavní pyrotechnikou nesmějí mani-
pulovat nezletilé osoby bez dozoru dospělých 
a osoby pod vlivem alkoholu a jiných omam-
ných látek.

Nezapomeňte, že zvukové a světelné efek-
ty způsobené zábavní pyrotechnikou jsou vel-
mi nepříjemné a stresující pro domácí i volně 
žijící zvířata. Např. po oslavách nového roku 
se plní útulky ztracenými zvířaty, která vyděsi-
la právě zábavní pyrotechnika.

CHCETE VĚDĚT VÍC?
www.krizport.cz

www.chytre-blondynky.cz 

Nový způsob léčby závislostí – 
intenzivní péče

Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji neziskové organizace 
Společnost Podané ruce nově nabízí službu týkající se léčby závislostí. 
Jedná se o intenzivní péči, v rámci které mohou klienti se závislostí 
docházet do individuální terapie i několikrát do týdne. Jde o jistou 
alternativu ústavní léčby závislosti. Při klasické ústavní léčbě je pacient, 
který se chce své závislosti zbavit, na několik měsíců hospitalizován 
v nemocnici. Terapeutické centrum je ambulantním zařízením a klienti 
sem tak mohou na sezení docházet z domu, což má řadu výhod. Mohou 
zároveň chodit do práce a také zůstat v kontaktu se svými blízkými. 
Je tak možný plynulejší přechod z léčby k běžnému fungování. 

Služba je bezplatná a je určena především pro osoby potýkající se 
se závislostí na alkoholu, drogách a pro hráče či gamblery. Na sezeních 
mají klienti prostor bavit se o svých aktuálních obtížích s odborníkem 
a společně hledat cestu, jak se závislosti zbavit nebo jak dostat užívání 
či hraní pod kontrolu.

V rámci intenzivní péče funguje v terapeutickém centru také moti-
vační skupina, která je určena pro klienty, kteří třeba jen zvažují, že by 
s užíváním návykové látky či hraním přestali a také pro klienty, kteří 
chtějí zjistit, zda mají věc pod kontrolou anebo u nich již začíná vznikat 
závislost. Je zde prostor pobavit se o jejich konkrétní situaci a také jim 
zde mohou být doporučeny další pro ně vhodné služby. Motivační sku-
piny se konají každé úterý v 14.30 a každý čtvrtek v 9.30. Na moti-
vační skupinu je možné dojít bez předchozího objednání, služba je ano-
nymní a bezplatná.

Veškeré služby poskytujeme pro klienty bezplatně a diskrétně.
Kontakt:
Společnost Podané ruce o.p.s.
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji
Hilleho 5, 602 00 Brno, tel.: +420 541 227 704 nebo +420 778 486 355
E-mail: terapie.jmk@podaneruce.cz, web: http://terapiejmk.podaneruce.cz/

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

JAK PŘEDCHÁZET POŽÁRŮM OD SVÍČEK 
A ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY
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Na Gymnáziu Globe a Střední škole 
KNIH studenti nesedí jen v lavicích
Nevlídné a sychravé všední dny si studenti Gymnázia Globe a Střed-

ní školy KNIH zpříjemnili exkurzemi, přednáškami i soutěží. Nebylo se 
tak čemu divit, že jeden den po chodbách poletovali studenti v maskách, 
kteří se snažili vyhrát v halloweenské soutěži, a druhý den bylo na tom 
samém místě možné narazit na legionáře, který se snažil studentům při-
blížit život za první světové války. Kromě historie však studenti měli 
možnost zauvažovat i nad svou budoucností, a to tehdy, když do školy 
pro změnu zavítali úspěšní podnikatelé, kteří v rámci projektu Můžeš 
podnikat motivují mladé lidi k tomu, aby na sobě pracovali a nebáli se 
jít za svým snem. Poučné a zajímavé byly taktéž exkurze do Památníku 
písemnictví na Moravě i do Českého hydrometeorologického ústavu. Na 
studenty nyní čeká ještě vánoční besídka, která školní výuku v roce 2016 
zakončí. 

Poklidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok vám přeje 
Gymnázium Globe a Střední škola KNIH.

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Sháním pěkný pronájem v Brně. Klidná část výhodou. T: 739 854 956.
l Koupím zahradu v zahr. osadě Borky-Mateří nebo v Akátkách. Platím hotově. t. 724 037 362, zuzana@seznam.cz.
l Koupím garáž na Vinohradech. Platba hotově. T: 737 868 593.
l Koupím byt v Brně nebo max. 25 km za. Děkuji. T: 739 826 409.
l Koupím byt, děkuji za nabídku RK nevolat. T: 722 659 544.
l Hledáme ke koupi dům/objekt k bydlení. Cena do 5 mil. Kč. T: 721 195 819.

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

•  
•  
•

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ

• prevence – interna• diagnostika – RTG – EKG – SONO Doppler • chirurgie – ortopedie – 
neurochirurgie • gynekologie – porodnictví • stomatologie • pohotovost – hospitalizace 
• specializace – posuzovatel ortopedických vad DKK, DLK, OCD, luxace patelly, 
spondylóza • endoskopie: artro-gastro-cysto-rhino-otoskopie • 

www.veterinanespor.cz
VETERINÁRNÍ KLINIKA

MVDr. Jindřich Nešpor a kol.

OTEVÍRÁME 1. 1. 2017
NYNÍ JE MOŽNÉ OŠETŘENÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ

Po–Pá 9–11 15–19, So 9–11
Tel.: 777 234 188
 602 945 769
Email: info@veterinanespor.cz
Neklež 19, 628 00 Brno-Líšeň

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

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

Přijmeme pracovníky ostrahy admin. budov v Brně.
Pouze pro ČID. Tel.: 736 218 940

Přijmeme muže na odborné úklidové práce,
řidičský průkaz sk. B podmínkou. Tel.: 604 785 750

BRNO pro seniory jen za 239 Kč. Odvoz do zdravotních center,
na úřady apod. v Brně za jednotnou cenu 239 Kč, tel.: 736 474 999.

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!

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání únor 2017 do 13. 1. 2017

M
AS
ÁŽ
E

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,
pedikúra, manikúra – Pálavské nám. 1
(zastávka Bzenecká) * tel.: 777 060 600
Akce platí do 28. 2. 2017

$
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SENIOR KLUB V LEDNU

DŮM DĚTÍ DOMEČEK
Přejeme všem dětem i dospělým

klidné prožití Vánoc
v rodinném kruhu a ve zdraví.

Děkujeme všem, kteří nás navštěvují,
za přízeň a těšíme se na další setkávání

v roce 2017.

Betlém slaví 20 let
Již dvacet let vytvářejí děti z kroužků Do-

mečku keramický betlém, který si můžete kaž-
dý rok prohlédnout – letos opět ve Společen-
ském sále na Pálavském náměstí. Otevřeno 
bude 21. až 22. 12. 2016 16.00–18.00 hodin.

Kulatý karneval
aneb Dva sněhuláci v akci

Tradiční dětský karneval Domečku budou 
letos uvádět dva sněhuláci a kromě zábavy, 
tance, her a legrace čeká děti hravé poučení 
o počasí a koloběhu vody v přírodě.

Těšte se v neděli 22. ledna 2017 od 16.00 
hodin v sále na Pálavském náměstí.

Vstupné 60 Kč na místě.

V úterý 15. listopadu mezi nás přišla nová 
lektorka, paní Marie Klementová z Líšně. Na 
základě doporučení jsem se na ni obrátil e-mai-
lem, pak jsme si postupně vzájemně ujasňova-
li možnosti jejího vystoupení u nás v klubu, až 
jsme se domluvili. Říjnový termín bohužel 
nevyšel a o to víc jsem byl zvědav na její vy-
stoupení v klubu – předčilo všechna očekává-
ní. Maruška aneb Děvče z hor, jak si říká i sa-
ma sobě, vylíčila přítomným svou pěší pouť do 
poutního místa do Santiaga de Compostela ve 
Španělsku tak barvitě, poutavě a s humorem, 
že jsme všichni měli pocit, že to jdeme s ní – 
klidně bychom ji poslouchali i další hodinu.

Do českých zemí nás pak vrátil Luděk Šu-
bert svou poutí po českých hradech – i on své 
informace prokládá osobními poznatky z vět-
šiny popisovaných objektů nebo informacemi 
o osudech vlastníků těchto objektů v různých 
historických dobách – v prosinci nám na jeho 
přednášku termín nevyšel a tak se budeme těšit 
zase po Novém roce. 

Beseda s panem starostou 24. 11. měla po-
hodový průběh a přinesla přítomným řadu zají- 
mavých informací i odpovědí na jejich dotazy.

V pátek a v sobotu 25. až 26. listopadu se 
naše klubovna změnila ve výstavní síň, v níž se 
členky kroužku patchworkářek v rámci Vánoč-
ní výstavy pochlubily nejen svými výrobky, 
ale přivezly pro další seznámení zájemců o tu- 
to rukodělnou činnost i zapůjčené mimobrněn-
ské výrobky – pokud jste se na výstavu nedo-
stali, můžete se podívat na fotografie z ní na 
náš web.

Po 14 dnech mezi nás přišla ještě jednou 
paní Klementová, tentokrát s informacemi 
o zajištěných cestách – via ferratách. I toto její 
vystoupení bylo poutavé a doplnilo informace, 
které nám na toto téma přinesl v říjnu Ing. 
Vlček – paní Klementová uplatnila přitom své 
bohaté zkušenosti z průvodcovství zájemců 
o tyto aktivity (viz www.devcezhor.cz).

Prosinec jsme otevřeli v zámoří – Ing. Je-
línek se sice omluvil, že přípravu na Mexiko 
nestihl dokončit, ale nahradil to osobními zá-
žitky z cesty po Venezuele a protože také patří 

mezi komunikativní přednášející, i jeho vyprá-
vění v klubu je zajímavým zážitkem. A Mexiko 
máme slíbeno na konec května.

Vzhledem k časné uzávěrce toho víc o pro-
sincových akcích neuvedu a tak využiji tisko-
vý prostor mj. i k tomu, abych vás informoval 
o tom, že Líšeňský klub seniorů Réva získal 
dne 1. října 2016 u příležitosti Dne seniorů 
ocenění Nadace Charty 77 v kategorii Nejlepší 
klub, přičemž uspěl v konkurenci téměř 200 
navržených seniorských klubů z celé ČR. Přes-
tože se s líšeňským klubem zatím moc nestý-
káme, upřímně jim k jejich úspěchu a k oceně-
ní jejich práce blahopřeji (program klubu Réva 
viz měsíčník Líšeňské noviny).

V návaznosti na tuto informaci a vzhledem 
k blížícímu se konci roku 2016 si dovolím tou-
to cestou a bohužel trochu neadresně také po-
děkovat všem těm, kteří se jakýmkoliv způ- 
sobem podílejí na akcích našeho klubu či na 
vytváření podmínek pro ně – vážím si toho 
a upřímně všem děkuji. Současně všem akti-
vistům i ostatním čtenářům těchto řádků přeji 
pohodové svátky vánoční a v dalším novém 
roce co nejvíc zdraví, osobní spokojenosti 
a pohody J. 

Závěrem jako obvykle – další informace 
a především fotografie z klubových akcí najde-
te 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

Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví 
a zájmů, zveme vás k účasti na akcích v klubov-
ně Bzenecká 19 (začátky v 15.00, otevřena od 
14.30) – viz program níže.
Každé pondělí v době 14.00–15.30 probíhá cvi-
čení pro seniory ve Společenském sále v ob-
jektu OC 2 (nad Albertem) za řízení Ing. 
Siklenky a s podporou KVIC – vstup zdarma, 
přezůvky s sebou – jste zváni, přijďte – kromě 
protažení těla se určitě i dobře 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 případ-
né konzultace zdarma.

3. 1. – ÚTERÝ 
ISLAND – ZEMĚ PROTIKLADŮ(povídání 
s promítáním), Mgr. Hana Žaludová

5. 1. – ČTVRTEK 
TŘI KRÁLOVÉ A ČAJOVÝ DÝCHÁNEK,
p. Sedlář, Třasák, Janíčková a kuchařinky

10. 1. – ÚTERÝ 
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

12. 1. – ČTVRTEK 
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
(pokračování), PhDr. Jiří Čejka

17. 1. – ÚTERÝ 
BRNĚNŠTÍ HUDEBNÍ SKLADATELÉ –
Mgr. Petr Škranc, Lukáš Karnet

19. 1. – ČTVRTEK 
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LEDNU
Ing. Luděk Hodboď a tým spolupracovníků

21. 1. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(malá klubovna – od 13 hodin),
Renata Spurná

24. 1. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Duchcov, Egerberk, 
Frýdlant, Frýdštejn, Gutštejn,
Dr. Luděk Šubert

26. 1. – ČTVRTEK
VYUŽITÍ ALOE VERA PŘI PÉČI
O TĚLO I DUŠI (prezentace),
L. Vašíčková, J. Kárná, D. Handlová,
E. Fučíková Vopičková (Admio)

31. 1. – ÚTERÝ 
HOUBY CHŘIBŮ A ŽDÁNICKÉHO LESA
Petr Hrouda

Informace o akcích Senior klubu


