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Vážení vinohradští spoluobčané,
jaro se k nám do vinohradských ulic, zahrad, luk či lesů dere tu více tu méně zjevně. 
Podstatné (určité) ovšem je, že se dere nezadržitelně (nezastavitelně) a většině z nás 
tak dělá velkou radost. Průniky jara nás ohřejí, teplejší a slunečnější jarní dny nás 
rozradostní a i mysl a nálada bude jistě stoupat k výšinám. A na Vinohradských 
trzích už konečně brzy přibudou na pultech početných trhovců produkty z jihomo-
ravských zahrad a polí. Na to hodně z nás čeká. Zkrátka jaro opravdu přichází.

Před dvaasedmdesáti lety s nadcházejícím jarem přišla do naší země také svobo-
da. Přišly společně – jaro se svobodou, přišly do dnů plných radosti a očekávání. Pod 
drtivými údery osvobozovacích bojů bylo na konci dubna roku 1945 osvobozeno 
hlavní zemské město Brno. Pro neněmeckou část jeho obyvatel skončila šest let trva-
jící hrozná doba nacistické okupace. Mimochodem, šestileté období nacistické oku-
pace, doba takzvaného protektorátu Čechy a Morava, jednoznačně představuje nej-
dramatičtější, nejtragičtější a také nejnebezpečnější dobu našich národních dějin. 
Právě na jaře roku 1945, tedy před dvaasedmdesáti lety, se postavení neněmeckých 
obyvatel protektorátu i zemského hlavního města radikálně změnila. V západní čás-
ti území naší země postupovaly jednotky americké armády pod velením dnes proslu-
lého velitele generála George SmithPattona. Na východě se moravským územím 
probíjely, lámajíce odpor nacistů, jednotky 2. ukrajinského frontu Rudé armády, 
kterým velel rovněž legendární velitel maršál Rodion Jakovlevič Malinovskij. A prá-
vě Malinovského rudoarmějci spolu s jednotkami rumunské královské armády do-
sáhli 25. dubna po těžkých bojích východního okraje Brna. V urputných a vyčerpá-
vajících bojích osvobodili Malinovského vojáci spolu s Rumuny v onen den území 
dnešních brněnských částí Slatiny, Líšně, Juliánova spolu s Židenicemi území dneš-
ních Vinohrad, Maloměřice a Obřany, Černovice a Komárov. Následujícího dne – 
26. dubna – osvobodila postupující pěchota za podpory tanků celé město Brno, 
s výjimkou Řečkovic, Medlánek a Králova Pole, které vojáci od nacistů zbavili 
27. dubna. Obyvatelé Řečkovic se po šesti letech vysněného osvobození dočkali až 
5. května. 26. duben je od roku 1945 považován a oslavován jako den, kdy bylo Brno 
od nacistů osvobozeno. Zmiňuji ono zásadní, ač „nekulaté“, dějinné výročí tak tro-
chu i záměrně. Jako historika mne totiž velmi bolí a snad i uráží zpochybňování 
a znevažování této kapitoly našich moderních dějin. Zvláštní, zavádějící nebo
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8. 4., 9.00–12.30 hodin
Vinohradské trhy

Tržiště před radnicí (ze strany parku). 
K dobrému nákupu zahraje místní band 
KVIC Band a pro děti bude připraven ve-
likonoční dětský koutek.

9. 4., 17.00–18.30
Koncert vážné hudby „Hlasy jara“
Pořadem vás provede prof. Miloš Schnie- 
rer. Vstupné dobrovolné. Společenský 
sál, Pálavské nám 15.

13. 4., 9.30–11.00 hodin
Velikonoční dílna v Domečku, 

Valtická 23
Přijďte si vyrobit jarní dekoraci na veli-
konoční stůl .Zveme všechny školáky 
a menší děti v doprovodu rodičů. S sebou 
přezůvky a nůžky. Cena 90 Kč.

21. 4. v 10.00 hodin
Divadlo pro nejmenší

Společenský sál na Pálavském nám. (ve-
dle Alberta). Loutkové divadlo V. Schil-
dera opět zve děti i rodiče na pohádko- 
vé představení. „O Červené Karkulce“ 
a „Perníková chaloupka“. Vstupné 60 Kč 
za osobu.

Přání dubnovým
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti,
senioři, kteří jste přišli na svět v nestálém 
měsíci dubnu. Dovoluji si popřát vám 
jménem městské části Brno-
-Vinohrady i jménem svým 
vše dobré k  vašim význam-
ným životním jubileím. 
S úctou i s pokorou vám sdě-
luji, že si velice vážím vašich 
životních osudů, vašich život-
ních cest a že si nesmírně ce-
ním vašich životů, které jste 
žili a které žijete pro vaše blízké i pro ce-
lou naši společnost. Skromně, bez okáza-
lostí, jste obětovali a odevzdávali životní 
energii a sílu, své schopnosti, mnohdy též 
zdraví generacím, které nastupují po vás. 
Připravovali jste a tvořili jste dnešek, po-
kládali jste základy let současných, let 
nadcházejících. Za to vše vám náleží ne-
malé poděkování. Přeji vám, drazí dub-
noví jubilanti z Vinohrad, pevné zdraví, 
nezdolnou mysl, nezměrný životní opti-
mismus i pohodu a klid a také stále kve-
toucí lásku ve vašich rodinách. Vážení 
dubnoví jubilanti, přeji vám vše dobré 
k  vašim narozeninám, kterých se právě 
v měsíci dubnu na Vinohradech dožíváte. 

PhDr. Jiří Čejka
starosta brněnských Vinohrad

26. reprezentační ples MČ Brno-Vinohrady
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Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje: 
– předložený návrh smlouvy o provozování veřej-

ného WC v objektu konečné stanice MHD na Pá-
lavském náměstí s Dopravním podnikem města 
Brna;

– smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy;
– Pravidla zadávání veřejných zakázek malého roz-

sahu;
– Návrh na vydání – OPATŘENÍ OBECNÉ POVA-

HY označení místní komunikace;
– odměnu za mimořádný čin žákyním ZŠ Mutěnic-

ká 23 I. J. a S. B. a to ve formě věcného daru;
– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospo-

daření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací m. č. 
Brno-Vinohrady, za rok 2016;

– účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových organiza-
cí m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2016;

– rozpočty a odpisové plány na r. 2017 podle před-
loženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bo-
řetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ 
Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;

– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace KVIC za rok 2016;

– účetní závěrku příspěvkové organizace KVIC za 
rok 2016;

– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření 
KVIC za rok 2016 ve výši 49 324,97 Kč do rezerv-
ního fondu;

– rozpočet KVIC na rok 2017 dle předloženého ma-
teriálu;

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vinohrady;
– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 6 případech;
– rozšíření nájmu bytu ve 2 případech;
– Dohodu o vzájemném postoupení smluv o nájmu 

bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– Smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– vyřazení žadatele z pořadí žadatelů o byt v měst-

ské části Brno-Vinohrady;
– změnu nájemní smlouvy– rozšíření nájmu,
 ve 2 případech;
– ukončení nájemní smlouvy;
– pronájem nebytových prostor ve 2 případech;
– Text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu: „Venkovní víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na ulici Čejkovická“;

– program XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-
-Vinohrady;

– záměr oprav chodníků, přednostně havarijních 
úseků (vedle domu Bořetická 15, vedle domu Mu-
těnická 2, vedle domu Pálavské náměstí 1, mezi 
domy Prušánecká 17 a Bzenecká 16, vedle domu 
Bzenecká 19, vedle domu Blatnická 7, vedle domu 
Blatnická 1, vedle domu Vlčnovská 9);

– záměr dodatečného nasvětlení přechodů pro 
chodce na Pálavském náměstí a komunikace Ža-
rošická v ústí ulice Blatnická a Vlčnovská, ulice 
Bzenecká a Prušánecká;

– zajištění květinové výzdoby u firmy TSB v rozsa-
hu minulých let, tj. na 14 sloupů VO;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 
v objektu Bzenecká 23 – tělocvičny;

– zveřejnění záměru pronájmu části venkovních 
prostor na pozemku 9047/4 – v areálu  objektu 
Bzenecká 23 – zpevněná asfaltová plocha.

Rada městské části Brno-Vinohrady promíjí:
– 50 % úroku a poplatku z prodlení v 1 případě.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním defibrilátoru (AED) v budově ÚMČ 

Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 –služebně 
Městské policie a s úhradou nákladů na jeho in-
stalaci a provoz;

– s umístěním a provedením stavby „Oprava a mo-
dernizace bytového domu Velkopavlovická 17, 19 
Brno-Vinohrady, II. etapa“ včetně dočasné pane-
lové vozovky pro příjezd na staveniště a na pojezd 
jeřábu pro provedení výstavby nových lodžií 
a rozšíření stávajících balkonů bytových domů 
Velkopavlovická 17 a Velkopavlovická 19;

– se zvláštním užíváním komunikace k  umístění 
vyhrazeného parkovacího stání pro 2 žadatele;

– s odstraněním stávajících keřů u zadních vchodů 
na pozemcích p. č. 9311, 9313 a 9315 za domy Bo-
řetická 15, 17 na náklady m. č. Brno-Vinohrady, 
osázením těchto záhonů květinami z finančních 
prostředků SVJ Bořetická 15 a 17 a jejich svěření 
do péče SVJ Bořetická 15 a 17;

– s termínem a místem zápisu do mateřských škol 
zřízených městskou částí Brno-Vinohrady takto:

 MŠ Bořetická 7, Brno: 15. 5. 14:00–16:00, 16. 5. 
8:00–10:00

 MŠ Sněhurka, Bořetická 26, Brno 15. 5. 14:00–
16:00, 16. 5. 8:00–10:00

 MŠ Prušánecká 8, Brno 15. 5. 14:00–16:00, 16. 5. 
8:00–10:00

 MŠ Velkopavlovická 15, Brno 15. 5. 14:00–16:00, 
16. 5. 8:00–10:00.

Rada městské části Brno-Vinohrady neschvaluje:
– změnu užívání části pronajatých nebytových pro-

stor v objektu Bzenecká 23.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí: 
– skutečnost, že nájemkyně zůstala po smrti man-

žela jedinou nájemkyní bytu.
Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje: 
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– vzít na vědomí předložený protokol o kontrole 

výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům 
městské části Brno-Vinohrady č. j. OKO/03-
09/2016;

– nesouhlasit se svěřením pozemků p. č. 9149/22 
a p. č. 9149/41 v k. ú. Židenice;

– souhlasit s  nabytím 2 nemovitých věcí (nebyto-
vých jednotek) do vlastnictví statutárního města 

Brna a s jejich svěřením městské části Brno-Vino-
hrady;

– souhlasit s předloženým návrhem obecně závaz-
né vyhlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statu-
tárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
za podmínky, že veškeré náklady související se 
správou kontejnerového stání budou hrazeny 
účelovou dotací z rozpočtu města Brna;

– schválit v  příloze č. 4 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna č. 13/2015, o místních 
poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2016 pro MČ Brno-Vinohrady sazby poplatku 
včetně vymezení lokalit podle přiloženého mate-
riálu;

– vzít na vědomí rozbory hospodaření a zlepšený 
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových 
organizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2016;

– vzít na vědomí účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěv-
kových organizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 
2016;

– vzít na vědomí rozpočty a odpisové plány na rok 
2017 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutě-
nická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bo- 
řetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovic-
ká 15;

– svěřit vybraný majetek DDHM do užívání ZŠ 
Mutěnická;

– vzít na vědomí rozpočet příspěvkové organizace 
KVIC;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna nezapraco-
vávat – nenavrhovat do navrhované vyhlášky 
o nočním klidu žádnou změnu;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválení 
přílohy vyhlášky o regulaci veřejné produkce 
hudby v  pohostinských zařízeních a restaurač-
ních zahrádkách takto: nenavrhovat žádná nová 
místa, na kterých by měla být upravena produkce 
hudby a ponechat stávající znění citované vyhláš-
ky v jejím stávajícím znění;

– schválit odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva m. č. Brno-Vinohrady;

– schválit odměny neuvolněným členům Rady m. č. 
Brno-Vinohrady;

– schválit odměny neuvolněným předsedům komi-
sí Rady a předsedům výborů Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady.

Rada městské části Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s realizací VDZ V12a na 23 komunikačních plo-

chách u trafostanic.

Rada městské části Brno-Vinohrady odvolává:
– 2 členy školské komise, člena bezpečnostní komi-

se a člena dopravní komise;
– člena komise pro sport a volný čas.

10. 4., 19. 6., 16. 10.
komunikace Bzenecká vč. odstavných ploch, zá-
livů a parkovišť před domy, komunikace Prušá-
necká včetně odstavných ploch, zálivů a parko-
višť před domy, komunikace Čejkovická včetně 
parkovišť před domy a komunikací u přilehlých 
garážových bloků, Křtinská – Zákos.

12. 4., 21. 6., 18. 10.
komunikace Pálavské náměstí za objekty OC- 
01, OC -02, parkoviště a odstavné plochy kolem 
víceúčelového objektu Pálavské nám. 12, 13, 14, 
15 (OC -03), parkoviště před domy Pálavské ná-
městí 6–9, parkoviště u vyhlídky, parkoviště 
před objektem Velkopavlovická 25, parkoviště 

vedle prodejny JYSK, komunikace Valtická 
včetně parkovišť před domy a komunikací u při-
lehlých garážových bloků, Pálavské nám. – 
Zákos.

19. 4., 26. 6., 23. 10.
komunikace Blatnická včetně odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunika-
ce Vlčnovská vč. odstavných ploch, zálivů a par-
kovišť před domy, komunikace Tvrdonická vč. 
odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, 
komunikace Mutěnická vč. parkovišť před do-
my, komunikací u přilehlých garážových bloků 
a odstavného parkoviště Mutěnická.

21. 4., 28. 6., 25. 10.
komunikace u garážových bloků při komunikaci 
Žarošická, parkoviště před domy Pálavské 
nám. 1, 2 a parkoviště před Domem služeb, Ré-
vová, Žarošická – Zákos, Věstonická – Zákos.

24. 4., 30. 6., 27. 10.
komunikace Velkopavlovická vč. odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunika-
ce Mikulovská vč. odstavných ploch, zálivů 
a parkovišť před domy, Mikulovská 9 – plocha 
dvora a příjezdová komunikace, odstavné par-
koviště nad supermarketem BILLA, komunika-
ce Bořetická vč. parkovišť před domy a komuni-
kací u přilehlých garážových bloků.

Z 37. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
z 22. února a 1. března 2017

Harmonogram blokového čištění na rok 2017
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i popletená slova a věty přicházejí i z míst, ze kterých bych je nečekal. Jsou často vyslovo-
vány neznalými dějin nebo v kontextu dnešních (nikoli dobových) politických souvislostí 
a mají značnou publicitu. Tyto pochybovače upozorňuji a ubezpečuji, že oněch šest let 
nacistické okupace znamenalo mrazivou přípravu na naši národní likvidaci v absolut-
ním vyznění obsahu oněch slov. Osvobození znamenalo zastavení vyhlazovacího plánu 
nacistů, znamenalo zachování života lidí této země – ano i nás, narozených dříve či poz- 
ději po válce. Během celé brněnské válečné operace, probíhající postupně od Lanžhota 
a Hodonína až po osvobození Brna, padly spolu s vojáky rumunské armády tisíce rudo-
armějců – vojáků 2. ukrajinského frontu. Jenom na brněnském ústředním hřbitově je 
pochováno 3647 rudoarmějců. Mladých chlapců spolu se zkušenými muži v „nejlepším“ 
věku. 

Vážení Vinohraďané, jsem rád, že hrdiny nabízí také dnešní doba. Ne sice ve velkých 
počtech (proč taky), zato se jimi stávají i zástupci té nejmladší generace. To je velmi po-
těšitelné. Jsem moc rád, že i na Vinohradech stateční lidé, i ti velmi mladí, žijí. Ve středu 
1. března jsem měl nesmírnou čest se spolu se svými vinohradskými radním setkat na 
mimořádném zasedání rady se dvěma dívenkami – Izabelou Jefimovou a Sárou Bukov-
skou. Tyto mladé slečny, žákyně šesté třídy naší základní školy na Mutěnické ulici, bez 
váhání přispěchaly na pomoc a zachránily život malému dítěti, které se dostalo do znač-
ných a život ohrožujících problémů na nepříliš zamrzlé hladině řeky Svratky u Malomě-
řického mostu. Nebyl to otec dítěte, kdo zasáhl, aby zachránil malé holčičce život. Byly to 
ony skromné drobné dívky, šesťačky“ se srdci lvic a odvahou bojovníků. Někdy není nutné 
skály lámat. Někdy „stačí“ odvaha a jasná mysl. Spolu s radními jsme si s děvčaty, dopro-
vázenými (právem) hrdými maminkami, moc příjemně pohovořili. Drobné dárky a dě-
kovné listy byly víceméně symbolickým poděkováním Izabele a Sáře. Je to povznášející 
žít s vědomím, že i u nás na Vinohradech máme statečné, odvážné a milé děti a mladé 
lidi. Izabelo a Sáro, děkujeme a moc si vás vážíme. Jiří Čejka, starosta

Poděkování sponzorům
26. reprezentačního plesu 

MČ Brno Vinohrady
PhDr. Jiří Čejka – starosta MČ Brno-Vinohra-
dy, SAKO Brno, a.s., UniCredit Bank a.s. – 
Brno-Vinohrady, Generali Pojišťovna a.s., 
Koupit – krmivo.cz, Autocentrum K.E.I., 
Vzdělávací institut INTEGRA Brno, Hošek 
Motor a.s., Valmont CR, s.r.o., U Rohlíčku, 
Cukrárna U Losa, SPO, Jan Fríbort – Restau-
race „U Pagáta“, Rent Pharm – lékárna Vino-
hrady, Josef Šišovský – výživové poradenství, 
HORTIS AQUA s.r.o., MUDr. Michal Bumbá-
lek – onedent, Settronic tiskárna, Lékárna 
Pálava-Vinohrady, Mgr. Petr Hladík – 1. ná-
městek primátora, Visiondesign.cz, Lubomír 
Mizera – Květiny, Josef Spáčil – Elektro Spáčil, 
Kadeřnictví Jarmila Šlesová, Ing. Janka Čej-
ková, Eva Malíková – kosmetika Mary Kay 
a Michaela Kubná – vizážistika a kosmetické 
poradenství.

Žákovský ples 
na ZŠ Čejkovická

Ve čtvrtek 9. března se jídelna naší školy pro-
měnila v taneční sál. Ze žáků se na jeden podve-
čer stali mladé dámy a pánové, když vyměnili 
džíny a trička za obleky, kravaty, krásné šaty 
a střevíčky, načesali se a navoněli, prostě „hodili 
se do gala“ a všem to moc slušelo. Ples měla pod 
taktovkou jako DJ Daniela Mikscheová, naše bý-
valá žákyně, která se celý večer starala o hudbu 
a barevná světla, jež podtrhovala celkovou atmo-
sféru plesu. Nechyběl zajímavý program – výuka 
tance mambo, karaoke, finále soutěže „Čejko-
vická má talent“, kterou vyhrály dívky z 5.A 
Nikola Danková a Kim Mlejnková s tancem Re-
belka a tombola. Pro všechny účastníky bylo 
připraveno výborné občerstvení, připravené žá-
kovskou kavárnou Peewit café a chlebíčky. Na 
závěr byli zvoleni král a královna plesu – Radek 
Sedláček a Patricie Nekudová z 8.A. Tančilo se 
a zpívalo, nikomu se ani moc nechtělo domů. 
Druhý školní ples žákovského parlamentu se vy-
dařil na jedničku :-) Mgr. Daniela Holbová

Isabela Jefimová a Sára Bukovská, žákyně 
6. třídy ZŠ Mutěnická, byly dne 1. března 2017 na 
mimořádném zasedání Rady městské části Brno 
– Vinohrady oceněny za záchranu lidského 
života.

Dívky v polovině ledna spatřily poblíž Tom-
kova náměstí tříleté dítě, které se pohybovalo 
samo a bez dozoru na polozamrzlé hladině řeky 
Svitavy. Dítě bylo zmáčené, podchlazené a vy-
strašené, nacházelo se uprostřed řeky na ledo-
vém příkrovu, který byl v těch místech zeslaben 
a pod vahou dítěte praskal. Dívky okamžitě při-
volaly pomoc Záchranné služby a Policie ČR, 
avšak ještě před jejich příjezdem dítě společně 
z řeky vytáhly, a to bez ohledu na vlastní ohrože-
ní. První pomoc poskytovaly až do příjezdu ZS.

Mgr. Jiří Karásek

Ve středu odpoledne 22. února 2017 proběh-
lo na Základní škole Mutěnická 23 tradiční škol-
ní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně. 

V multimediální učebně se sešlo dvacet dva 
žáků 6. až 9. tříd, aby zde předvedli své recitační 
umění. Tomuto školnímu kolu předcházela sou-
těž ve všech třídách na 2. stupni. Žáci si vybírají 
básničky sami, většinou z textů, které jim nabízí 
učitelé českého jazyka. Zatímco v minulých le-
tech vévodily texty Jiřího Žáčka, případně Jaro-
slava Seiferta, v současnosti se zde objevují texty 
Michala Černíka, ale především písňové texty 
různých autorů. K  písňovým textům mají žáci 
totiž blíže, většinou znají i nápěv písně, mají tedy 
pocit, že se jim bude text lépe recitovat.

Nejlepší recitátoři z  jednotlivých tříd pak 
změřili své schopnosti ve školním kole. A musí-
me konstatovat, že to letos neměla porota vůbec 
jednoduché. Úroveň recitátorů, zvláště z katego-
rie 8. a 9. tříd, byla velmi vyrovnaná. Potěšující 

také je, že třetina recitátorů byli chlapci. V tomto 
věku je to obdivuhodné, že se nebáli předstoupit 
před ostatní a ukázat, že dokážou velmi dobře 
pochopit sdělení básníka a interpretovat ho for-
mou přednesu.

A jak to nakonec dopadlo? V kategorii 6. a 7. 
tříd vyhrála Kateřina Červinková s básní Micha-
la Černíka O vlkovi a kůzlátkách. Z  kategorie 
starších žáků byly uděleny dvě první ceny a to 
Magdaléně Ficové za přednes velmi těžké lyrické 
básně Jacquese Preverta Líbej mě a Davidu Pit-
rochovi za interpretaci lidové balady Král Lua. 
Všichni ocenění pak dostali poukázku na nákup 
knih.

Všem, kteří se zúčastnili, gratulujeme a jsme 
potěšeni, že i dnes se najdou žáci, kteří v obrov-
ské záplavě videoklipů, především anglicky zpí-
vaných hitů, si najdou čas na práci s textem bás-
ně a ukazují tak krásu slov a poezie.

PaedDr. Marcela Kuchyňková

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

Statečná srdce

Recitační soutěž

Svoz odpadu
Od 1. 4. 2017 bude v některých lokalitách 

směsný komunální odpad z černých popelnic 
nově svážet městská společnost SAKO Brno, 
a.s. Ve vybraných oblastech proto bude měněn 
svozový den.

Informaci o konkrétním svozovém dni 
naleznou občané v průběhu března v domov-
ních schránkách. Více informací na www. 
sako.cz nebo nya tel. čísle 548 138 315.
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Pěvecký koncert brněnských umělkyň z oper
a populárních melodií hudebního divadla

Zpíváme pro radost
ze života

Účinkují:
Lenka Cafourková – soprán
Kateřina Schönová – soprán
Prof. PhDr. Miloš Schnierer –
klavír a průvodní slovo

Program:
1) W. A. Mozart: Arie Zuzanky z opery Figarova 
svatba, Arie Zerliny z opery Don Giovanni
2) B. Smetana: Samostatně vládnu já – arie
 Karoliny z opery Dvě vdovy,  A. Dvořák:
 Píseň Rusalky o měsíčku
3) A. Dvořák: z Moravských dvojzpěvů: Zajatá
 – Dyby byla kosa – Holub na javoře
4) Giacomo Puccini: Arie Musetty z opery
 Bohéma, Arie Liu z opery Turandot
5) Leo Delibes: Květinový duet z opery Lakmé
6) Písně z muzikálů:
 Andrew Lloyd Webber: Memory z muzikálu
 Kočky, Claude Michal Schoenberg:
 Samotářka z muzikálu Bídníci, Leonard
 Bernstein: Tonight (Dnes v noci) z muzikálu
 West Side Story, Frederic Loewe: Plácek –
 Chtěla bych tančit jen z muzikálu My Fair
 Lady
7) Franz Lehár: Píseň Giuditty ze stejnojmenné
 operety
8) Luigi Arditi: Il bacio (Polibek) – koloraturní
 valčík
9) Jacques Offenbach: Barkarola – duet z opery
 Hoffmanovy povídky

Společenský sál Brno – Vinohrady
Neděle 9. dubna 2017 v 17 hodin (konec v 18.30)

prof. Schnierer

DUBEN V DOMEČKU
Velikonoční dílna

Přijďte si vyrobit jarní dekoraci na velikonoční 
stůl – veselého beránka v zeleném obilí a k tomu 
velikonoční přáníčko. Zveme všechny školáky 
a menší děti v doprovodu rodičů. S sebou přezů-
vky a nůžky. Cena 90 Kč.̋ Ve čtvrtek 13. dubna 
2017, 9.30–11.00 hod. v Domečku, Valtická 23.

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera opět zve děti i ro-
diče na pohádkové představení. Tentokrát uvidí-
te dvě pohádky mezi dětmi nejoblíbenější: 
„O Červené Karkulce“ a „Perníková chaloup-
ka“. V pátek 21. dubna 2017 v 10.00 hodin v sále 
na Pálavském nám. Vstupné 60 Kč za osobu.

LÉTO S DOMEČKEM
Srdečně zveme děti od 6 let na pobytový tábor 
v RS Jalovec na Vysočině „Po stopách pern-
ských legend“ 15.–22. 7. 2017.
Čeká je týden v krásné přírodě, plný her v lese 
i na loukách, výlety, koupání a záchrana tajemné 
pernské říše. Cena 2800 Kč zahrnuje ubytování 
ve 2–5 lůžkových pokojích, stravování 5× denně, 
dopravu autobusem z Vinohrad a zpět, veškerý 
program a materiál a pedagogický a zdravotní 
dohled. Přihlášky v kanceláři Domečku, více in-
fo na tel.: 739 263 997.
Volná místa na příměstských táborech:
„Stavba pacifické železnice“ 10.–14. 7. 2017.
„Záhada krasu“ 14.–18. 8. 2017
Oba příměstské tábory jsou určeny dětem 6–12 
let. Více informací na www. domecekvinohrady-
brno.cz a na tel.: 739 263 997.

V  tomto duchu se bude letos odehrávat 
náš tradiční jarní koncert s brněnskými uměl-
kyněmi. Přivítáme opět po dvouleté přestávce 
Lenku Cafourkovou a její pěveckou partnerku 
Kateřinu Schönovou, která u nás vystupovala 
před lety ještě jako posluchačka JAMU pod 
dívčím jménem Vlčková.

Obě mladé umělkyně připravily nový 
program, který bude střídat sóla a duety, oper-
ní melodie s  písněmi z  muzikálů a operet. 
Snad samozřejmostí je i tentokrát zahájit ma-
lou připomínkou Mozarta hned v úvodu kon-
certu, neboť letos na podzim uplyne 230 let od 
pražské památné premiéry jeho Dona Gio-
vanniho, opery, kterou složil náš „přítel Ama- 
deus“ Pražanům, kteří tak nadšeně přijali jeho 
Figarovu svatbu. Nedávný značný úspěch za-
znamenala Dvořákova Rusalka ve slavné Met- 
ropolitní opeře v New Yorku a toto v češtině 
interpretované představení si připomeneme 
Písní Rusalky o měsíčku.

3. 4. 2017 – Háčkování
Vyrobíme si jednoduchou jarní čepičku, kterou 
zvládnou uháčkovat i začátečníci. Vlnu a háček 
si vezměte s sebou. Vstupné 30 Kč.

10. 4. 2017 – Jarní BÁZÁREK 
Dětského oblečení a potřeb. Zájemce o prodej 
prosím o registraci e-mailem. Poplatek pro pro-
dávající 20 Kč.

24. 4. 2017 – Logopedie 
Povídání s  paní logopedkou Mgr. Zdeňkou 
Lauermannovou, MBA. Vstupné 30 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 

Tak jako každým rokem, můžete i letos při příležitosti Dne Země přinést vytříděný hliníko-
vý odpad. Nápojové plechovky, hliníkové nádobí, či víčka od jogurtů apod. Vše čisté, bez příměsi 
plastů či jiných materiálů. V Domečku, Valtická 23 v pátek 21. 4. 2017 mezi 16–17 hod.

Na všechny sběrače čeká drobná odměna.

Německo, 1874. Na elitní chlapeckou ško-
lu je přijat mladý učitel Konrad Koch. Je jed-
ním z prvních učitelů angličtiny na němec-
kých středních školách vůbec. Při setkání 
s žáky, kteří nejsou zvyklí ani na anglický ja-
zyk, ani na anglickou kulturu, si uvědomí, že 
musí do výuky dostat radost a nadšení. Mladý 
absolvent Oxfordu se proto rozhodne žáky za-
ujmout podivným britským sportem – fotba-
lem.

Německý film v hlavní roli s  Danielem 

Letošní sérii cestovatelských přednášek 
začneme v  zemi, která je momentálně pro 
mnoho cestovatelů předem zapovězena, ze-
jména z důvodu nekončícího válečného kon-
fliktu.

Válka na Ukrajině. V poslední době už se 
o konfliktu nemluví, přitom v něm každý den 
stále umírají lidé. Jak se žije obyčejným lidem 
ve válečné oblasti? Jak lze pomoci lidem, kteří 
žijí v blízkosti frontové linie? O to a o své zá-

Celý další program bude pro naše Vino-
hrady novinkou. Zazní výběr z  Moravských 
dvojzpěvů Antonína Dvořáka, exotický Kvě-
tinový duet z  opery Lakmé francouzského 
skladatele Leo Deliba a svůj rozmanitý reper-
toár obohatí také koloraturní soprán K. Schö-
nové a takřka univerzální schopnost zpívat 
v  různých žánrech Lenky Cafourkové. Kon-
cert korunuje známá Barkarola z Offenbacho-
vých Hoffmanových povídek, zpívající o láka-
vých kouzlech letních nocí v Benátkách.

Obě sopranistky, nyní šťastné maminky 
svých malých holčiček, naplní náš aprílový 
nedělní podvečer radostnou optimistickou 
hudbou. Jako obvykle pořad doprovází na kla-
vír a slovem uvádí Miloš Schnierer. A kdy? 
V  neděli 9. dubna 2017 v  17 hodin v  našem 
společenském sále na Pálavském náměstí. 

prof. Schnierer

Hlasy jara
Zpíváme pro radost ze života

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady (pondělí 10:00 – 12:00)

Tradiční sběr hliníku

Vinohradský film: Velký sen
Brühlem (Rivalové, Hanebný pancharti a dal-
ší) vychází ze skutečného příběhu a ukazuje, 
jak sport dokáže sbližovat dva zcela odlišné 
národy a otvírat nám nové světy. Sportovní 
drama, kterému však nechybí anglický humor 
a nadhled nad historickým obdobím němec-
kého císařství.

Film budeme promítat v pátek 7. 4. 2017 od 
20.00 ve Společenském sále na Pálavském ná-
městí 15. Vstup na projekci je zdarma.

Za Vinohradský spolek srdečně zve, Tomáš Pokorný

Vinohradští cestovatelé: Ukrajina
žitky z frontové linie se s vámi podělí Pavel 
Mynarčík, dobrovolník ze spolku Chuť pomá-
hat, z.s.

Přednáška s  následnou diskuzí se bude 
konat 21. 4. 2017 od 20.00 ve Společenském 
sále na Pálavském náměstí 15. Vstupné dobro-
volné, výtěžek z akce bude využit na humani-
tární projekty pro válkou zasažené oblasti 
Ukrajiny.

Na akci srdečně zve, Tomáš Pokorný
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Konkurz Brněnského 
Dětského Divadla

Konkurz Brněnského Dětského Divadla 
(BDD) se uskuteční dne 13. 5. 2017 v Divadle 
Bolka Polívky, Jakubské náměstí č. 5, Brno, 
od 8 do 15 hod. Konkurzu se mohou zúčastnit 
děti s různými zájmy ve věku od 8 do 15 let, 
resp. mládež do 18 let. BDD od svého založení 
(r. 2009) doposud uvedlo, převážně v prosto-
rách sklepní scény Divadla Husa na provázku, 
mimo jiné, tyto inscenace: 

Baron Trenck – starobrněnská pověst, re-
žie: Pavel Gejguš.

Lesní láska – scénář Milan Uhde, hudba 
Miloš Štědroň, režie: Simona Nyitrayová. 

Sachsiáda – středověké frašky, Hans 
Sachs, režie: Vítězslav Větrovec. 

Chudák Choma a víčkový Vij – podle po-
vídky N. V. Gogola. Scénář a režie: Simona 
Nyitrayová.

Rozhádaná abeceda – o šikaně na ZŠ. 
Scénář a režie: Michaela Rotterová.

Bajky dell árte – moudra, která stále pla-
tí. Režie: Aleš Kučera.

BDD je dětský divadelní soubor, který se 
ve všech oblastech své výchovně umělecko-
-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní 
zapojení dětí různého věku již od samého po-
čátku přípravy každé jednotlivé divadelní in-
scenace. Děti, které konkurzem úspěšně 
projdou, se mohou již zúčastnit Letního 
soustředění BDD 2017, které se koná v termí-
nu od 30. 7. do 13. 8. 2017 v RS Hálův mlýn.

BDD se snaží volně navazovat na dřívější 
činnost Dětského studia Divadla na prováz-
ku, které vedl, dnes již zesnulý, režisér Zdeněk 
Pospíšil. To znamená, že jde o kontinuální, 
víceletou uměleckou přípravu a získané zna-
losti či dovednosti budou dětmi využívány 
nejen při dalším studiu – děti z BDD jsou čas-
to přijímány ke studiu na různých umělec-
kých školách – ale i v běžném životě. Z  této 
činnosti mohou v budoucnu také vzejít i nové, 
výrazné umělecké osobnosti, čímž BDD svým 
dílem přispívá ke znovuobnovení tradice, ve 
které se o městě Brně vždy hovořilo jako 
o „líhni hereckých talentů“. Cílem BDD je 
vznik divadelních inscenací na co nejvyšší 
možné úrovni s perspektivou dalšího četného 
reprízování. Přihlásit se k účasti na konkurzu 
a další informace lze získat nejlépe na emailo-
vé adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není 
možný i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Základní informace o práci BDD najdete také 
na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory Jiho-
moravského kraje a statutárního města Brna.

Jiří Ryšánek

Pokaždé, když používáme vodu, produkuje-
me odpadní vodu. A přitom se chováme jako hý- 
řilové. Místo toho, abychom ji recyklovali, až 
osmdesát procent vody proudí do stok. Odtud 
bez úpravy míří do přírody, kde znečišťuje život-
ní prostředí a ztrácí svou výživovou hodnotu. 
Takovým způsobem ve svém úvodu apeluje na 
všechny čtenáře oficiální webová stránka Světo-
vého dne vody. 

Toto významné datum připadá každoročně 
na 22. března, jak vybrali už v roce 1993 zástup-
ci Organizace spojených národů. Světový den 
vody se připomíná především kvůli skutečnosti, 

že víc než miliarda lidí na světě trpí nedostatkem 
pitné vody. Každý rok má specifické téma, ten 
letošní se zaměřuje právě na odpadní vodu. 

Ke dni, který připomíná drahocennou a ne-
nahraditelnou surovinu, se pravidelně hlásí také 
společnost STAREZ-SPORT, a. s., která provo-
zuje některá brněnská městská sportoviště, mezi 
nimi bazény a koupaliště. Proto i letos pořádá ve 
Světový den vody komentovanou prohlídku 
strojovny v Bazénu Ponávka, na kterou se mo-
hou zájemci přihlásit e-mailem na adrese – sol-
cany@starezsport.cz. 

Vedle prohlídky je pro zájemce připravena 
soutěž o volné vstupy do firemních sportovišť. 
V rámci soutěže musejí zájemci odpovědět na 
otázku: V souvislosti s jakým národem se obje-
vuje historicky první zmínka o kanalizačním 
systému? Správné odpovědi společně s Vaším 
celým jménem zasílejte do 31. 3. 2017 se svojí ad-
resou na e-mail: info@starezsport.cz. Do před-
mětu uveďte Soutěž – název městské části. Každá 
desátá správná odpověď vyhrává volný vstup do 
jakéhokoliv našeho střediska. Soutěž končí 31. 3. 
2017. Tiskové středisko STAREZ - SPORT

V České republice žije asi 450 tisíc lidí, kteří 
mají s hraním veliké problémy, asi 110 tisíc hráčů 
se už neobejde bez cizí pomoci. Problémoví ha-
zardní hráči nezřídka prohrají celou výplatu, na 
hraní si půjčují a zadlužují nejen sebe, ale i své 
blízké. Nevětší nebezpečí představují nejen vý-
herní automaty, ale také nový fenomén on-line 
sázky přes internet. 

Brněnské terapeutické centrum neziskové 
organizace Společnost Podané ruce nabízí pod-
poru a pomoc hráčům všech hazardních her, 
včetně sázení a pokeru. Naše služby jsou bezplat-
né a mohou je využít také příbuzní a blízcí ha-
zardních hráčů. 

Poskytujeme následující služby:
•	 skupinovou	terapii
•	 individuální	terapii
•	 poradenství	pro	rodiny	a	blízké	závislých
•	 dluhové	poradenství	pro	závislé
 na hazardním hraní

Komu je služba určena? 
Klientům starším 16 let, kteří mají potíže s ha-
zardním hraním či sázením a jejich blízkým.

Jak poznat, že máte problém s hazardem?
Vyzkoušejte následující dotazník: 
Odpovídejte na stupnici
nikdy – občas – velmi často.

1. Vsadil/a jste někdy více, než jste si mohl/a do-
volit prohrát? 

2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším obnosem 
peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a 
požadovaného vzrušení? 

3. Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vy-
hrál/a zpět prohrané peníze? 

4. Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní nebo 
Vám říkali, že máte s hraním problém, ať už to 
byla podle Vás pravda nebo ne? 

5. Způsobilo Vám nebo Vaší rodině hraní nějaké 
finanční problémy? 

6. Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že hrajete, ne-
bo nad tím, jaké má Vaše hraní následky? 

7. Půjčil/a jste si peníze na hru nebo jste prodal/a 
nějaký majetek nebo použil/a peníze určené 
na jiné účely, abyste získal/a peníze na hru?

Pokud jste odpověděl/a alespoň jednou velmi 
často nebo alespoň 3 krát občas – bylo by dob- 
ré zamyslet se nad tím, jak Vaše hraní/sázení 
vypadá.

Kontakt:
Organizace: Terapeutické centrum v Jihomo-
ravském kraji, Společnost Podané ruce o.p.s., 
Brno, Hilleho 5
Telefon: 778 486 355
Web: http://terapiejmk.podaneruce.cz/
a http://gambling.podaneruce.cz/ 
Email: gambling@podaneruce.cz nebo
terapie.jmk@podaneruce.cz

Mgr. Ing. Jan Pokluda

Od pondělí 27. 2. do pátku 3. 3. se žáci 7., 8. 
a 9. tříd ZŠ Mutěnická zúčastnili lyžařského vý-
cvikového kurzu v Karlově pod Pradědem. Uby-
továni byli již tradičně v hotelu Kamzík v Malé 
Morávce. Přeprava mezi hotelem a skiareálem 
Karlov byla každodenně realizována objedna-
ným skibusem. Žáci byli rozděleni do tří druž-
stev, ve kterých v průběhu kurzu zdokonalovali 
svoje lyžařské dovednosti. Mimo lyžování na-
vštívili žáci hotelový bazén a během vycházky 
do okolí se seznámili s okolím Karlova. Každý 
večer byly pro žáky připraveny metodické bese-

Světový den vody láká také
na prohlídku strojovny bazénu

Máte problém s hazardním hraním či sázením?

Lyžařský výcvikový kurz 2017
dy. Skupinové hry byly v režii žáků samotných. 
V závěru kurzu členové všech družstev změřili 
svoje síly při závodu ve slalomu. Doprovodným 
zpestřením byl závod v  běhu stromečkovým 
způsobem do kopce. Nejrychlejší žáci a žákyně 
z obou disciplín byli odměněni diplomy a slad-
kými odměnami. Všichni účastníci kurzu byli 
na závěr oceněni pamětními listy a drobnými 
sladkostmi. Během kurzu se nevyskytly žádné 
vážnější zdravotní problémy a všichni účastníci 
se tak mohli v pořádku a s dobrým pocitem vrá-
tit zpět do svých domovů. Mgr. Lukáš Musil

Hledáme pracovníka
na denní úklid veřejného WC

(smyčka trolejbusu Pálavské náměstí).

S pracovníkem bude uzavřena
dohoda o pracovní činnosti.

Nástup od 2. 5. 2017.
Případné dotazy na tel. čísle:

511 189 015
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Jaro na Louce
Vánoce jsou za námi, zima utekla jako vo-

da a jaro nám již klepe na dveře. A na co 
všechno se můžete na naší lužánecké Louce 
těšit? Máme tu pro Vás jednu pozvánku na 
příměstský tábor pro děti a dvě pozvánky pro 
dospělé na jarní kurzy.

Příměstský tábor Velikonoční hopsání 
láká děti na Zelená čtvrtek 13. 4. 2017 do Jum-
parku, kde si užijí hopsání, skákání a skotače-
ní do sytosti. Zúčastnit se mohou děti ve věku 
6–13 let, tábor probíhá v tradičním čase od 
8.00 do 16.00.

Další pozvánkou na akci, tentokrát pro 
dospělé, je výroba Jarní květinové dekorace. 
Pokud vymýšlíte, jak si vyzdobit domov a nic 
Vás nenapadá, přijďte si k nám vyrobit netra-
diční jarní květinovou výzdobu. Pracovat se 
bude s živými květinami a přírodninami. Ne-
dělní dílna proběhne 9. 4. 2017 od 14.00 do 
17.00.

A poslední akcí, která nás čeká, je výroba 
broží Brooch workshop. Přijďte si k nám vyro-
bit z různých materiálů zajímavou brož na 
kabát, svetr nebo sako. Kurz se bude konat 
12. 5. 2017 od 17.30 do 20.30.

Pokud Vás některá z  těchto akcí zaujala, 
neváhejte a přijďte si je za námi na Louku užít. 
Na 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

Již tradičně zve Lipka společně s dalšími ji-
homoravskými organizacemi všechny obyvatele 
Brna na velkou oslavu Dne Země, která se tento-
krát zaměří na téma půda a na vše, co se točí 
okolo ní.

V sobotu 22. dubna v parku na Kraví hoře 
se děti i dospělí například dozvědí, proč bychom 
měli půdu chránit a jaká jsou rizika spojená s její 
ztrátou a degradací. Nahlédnou také pod povrch 
půdy do úžasného světa plného prapodivných 
živočichů. 

To všechno v sobotu 22. dubna 2017 od 10 
do 18 hodin v parku na Kraví hoře.

Více informací o programu najdete na www.
lipka.cz/denzeme. 

Mgr. Kateřina Vítková

„Bez půdy to nepude“ –
to je podtitul letošní 

oslavy Dne Země

V rámci postupného přechodu na horkovod-
ní síť bude proto také letos vybudována horko-
vodní výměníková stanice v areálu spalovny 
a její následné propojení prostřednictvím nových 
horkovodních napáječů do stávajících tepláren-
ských horkovodů Juliánov a Líšeň – Vinohrady. 

Délka trasy napáječe Vinohrady a Líšeň je 
celkem 2750 metrů. Teplárny Brno vybudují 
zhruba kilometrový úsek tohoto napáječe končí-
cí v  Líšni. Stavební práce jsou naplánovány od 
letošního dubna do listopadu. Náročná stavba si 
také vyžádá i některá omezení pro motoristy. 
Na ulici Sedláčkova a Novolíšeňská bude provoz 
krátkodobě zúžen na jeden jízdní pruh, po celou 

Ohlédnutí
za 26. reprezentačním plesem

MČ Brno-Vinohrady

Nový horkovod ze spalovny zahřeje Vinohrady a Líšeň
dobu stavby však bude zajištěn v obou směrech. 
Řidiči budou moci využít objízdné trasy přes 
ulice Jedovnická, Sedláčkova, Novolíšeňská 
a Trnkova. Souběžně s  výstavbou teplárenské 
části trasy napáječe pro Vinohrady a Líšeň se 
uskuteční navazující výstavba napáječe a výmě-
níkové stanice ze strany SAKO.

Brněnské domácnosti, které mají dodávku 
tepla zajištěnou v horké vodě, šetří proti páře až 
1000 korun v ročních  nákladech na teplo. Od 
1. 1. 2017 Teplárny Brno navíc snížily cenu tepla 
o 5 %, což znamená pro odběratele tepla další 
úsporu.

PhDr. Jiřina Veselá

Základní umělecká škola 
zve k zápisu

Zajímá se vaše dítě o hudbu, kreslení, mode-
lování, tanec nebo divadlo? Přejete si, aby trávilo 
svůj volný čas aktivně a tvořivě? Aby se učilo 
v příjemném prostředí pod vedením kvalifikova-
ných pedagogů? Svůj talent může rozvíjet v žide-
nické základní umělecké škole. Zápisy nových 
žáků pro školní rok 2017/2018 do hudebního a ta-
nečního oboru proběhnou v budově ZUŠ, Čej- 
kovická 4237/8, Brno-Vinohrady v pondělí 22. 
a v úterý 23. května 2017 vždy od 16 do 17 hodin. 
Zápis do literárně dramatického oboru se zde 
uskuteční ve středu 31. května a v pátek 2. června 
2017 od 15 do 17 hodin. Zápis do výtvarného obo-
ru bude probíhat v hlavní budově Základní umě-
lecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48 
v Brně-Židenicích v pondělí 23. května, v úterý 
24. května, ve středu 25. května 2016 vždy od 16 do 
17.30 hodin. Více informací o studiu v ZUŠ najde-
te na www.zus-brno.cz.



• sezónní prohlídku vozidla ZDARMA
• až 20 % SLEVU na originální náhradní díly
• při servisní prohlídce náhradní vůz ZDARMA
• asistenční službu na 1 rok ZDARMA
• šekovou knížku plnou slev, výhod a služeb

NISSAN BSAuto Brno
Veslařská 2, Brno-Jundrov

SERVIS NISSAN ZDARMA?
BSAuto Brno

Navštivte servisní centrum NISSAN BSAuto Brno a získejte:

Objednejte se prosím na nojasan.cz nebo telefonicky na 533 036 236.
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NISSAN BSAuto Brno 
Veslařská 2, Brno-Jundrov

BSAuto Brno
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REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA
ZA 10 PRACOVNÍCH DNÍ

vyřízení administrativy * statický posudek
revizní zprávy * závěrečný úklid

www.nabyteksvaba.cz * 606 331 587

l Hledám chatu v Brně nebo okolí. T: 774 340 338.
l Byt na Vinohradech nebo Židenicích – HLEDÁME! T: 722 012 297.
l Hledám pronájem bytu – Brno. Může být i zařízený. T: 739 854 956.
l Koupím garáž na ulici Žarošická. Platím hotově. T: 724 037 362, mail: zuzana@seznam.cz.
l Koupím garáž na Vinohradech. Platba hotově. Tel.: 737 868 593.
l Koupím garáž při ul. Věstonická. Platba hotově. Tel.: 776 561 397.

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

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání květen 2017 do 13. 4. 2017

Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:
inzerce@vinohrady.brno.cz

ŽALUZIE: OPRAVY + VÝMĚNY. SÍTĚ A DVEŘE PROTI HMYZU.
Tel. 604 850 396 • e-mail: zaluzie.hanák@seznam.cz

Pravidelné lekce pro veřejnost
úterý 19:00 h PILATES • čtvrtek 19:20 h POWER YOGA

spol. sál nad Albertem – Vinohrady
www.facebook.com/fitclubvalerie

Hledáme posilu do úspěšné firmy
s několikaletou tradicí!

Přijmeme AUTOMECHANIKA,
vyučení v oboru výhodou, nikoli podmínkou
a přípraváře nových vozidel a skladníka.

Nabízíme:
– práci s nejmodernější
 automobilovou technikou
– slevy na produkty Citroën
– benefity

V případě zájmu zasílejte životopis na
emailovou adresu stepanek@carling.cz

nebo volejte tel.: 777 771 861.
Další informace na www.carling.cz.

Patchworkový klub Brno-Vinohrady
vás zve na

JARNÍ VÝSTAVU PATCHWORKU
v sobotu 8. 4. 2017
od 13 do 18 hodin

v klubovně Senior klubu
na Bzenecké 19 v Brně.

VSTUP zdarma

Patchworkový klub Brno-Vinohrady
vás zve na

JARNÍ VÝSTAVU
PATCHWORKU 

v sobotu 8.4.2017 od 13 – 18 hodin

v klubovně Senior klubu na Bzenecké 19 v Brně
VSTUP zdarma
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Tradiční (pravidelné) akce druhé polovi-
ny měsíčního programu měly i v  únoru ob-
vyklý průběh – Eliška Vacková pokračovala 
v  seznamování s  přírodními i historickými 
zajímavostmi naší krásné vlasti; v rámci úno-
rového blahopřání jubilantům jsme popřáli 
zdraví a pohodu k narozeninám mj. i PhDr. 
Čejkovi a poté nám Luděk Šubert přiblížil his-
torii několika méně známých hradů, začínají-
cích na „D“.

Změnou byla po více než roční odmlce 
návštěva pana Ptáčka s  jeho filmy ze života 
obyvatel přírody jižní Moravy. Na poslední 
den února vyšlo masopustní veselí a pohřbí-
vání basy – Zdeněk Sedlář svou rozlučkovou 
řečí s  basou část přítomných dojal k  slzám, 
část rozesmál, ale pak už jsme se všichni jen 
bavili a smáli – a připravovali se na období 
půstu.

Březen otevřel Bc. Krejsa závěrečnou 
přednáškou na téma „Brno v proměnách času“ 
a připomenutím vývoje Benešovy a Nádražní 
ulice uzavřel seznamování s vývojem zástavby 
Brna po obvodu jeho původních městských 
hradeb v průběhu 18. až 20. století.

Oslava MDŽ v klubu byla naší zatím nej-
větší letošní akcí v klubu – v hodinovém pro-
gramu vystoupilo 9 žáků ZUŠ Z. Mrkose za 
řízení svých 3 učitelek (poprvé v  klubu vy-
stoupil sedmičlenný houslový soubor), 8 dětí 
s  dvěma vychovatelkami ŠD ZŠ Mutěnická 
(včetně malé šikovné harmonikářky) a 9 čle-
nek a členů souboru Stará Líšeň s novým re-
pertoárem, doprovázeným třemi kytarami 
(viz fota na webu), a pak už se přítomní mužo-
vé snažili o udržení dobré nálady jak obsluhou 
žen při občerstvování, tak i obsluhou hudeb-
ních nástrojů a doprovázením zpěvaček při 
zpěvu. Oslavy se zúčastnilo téměř 80 účinku-
jících a hostů, přičemž ženy byly na závěr ob-
darovány karafiátem (na jejichž nákup jako 
každoročně přispěla i sídlištní organizace 
KSČM) – bylo jich 54. J

PhDr. Čejka musel v době své pravidelné 
přednášky na jednání s hejtmanem JMK, ale 
náhradní program – světové historické cír-
kevní památky a objekty – zajištěný Eliškou 
Vackovou, byl pro přítomné neméně zajíma-
vý. Eliška pak navázala zajímavostmi naší 
vlasti – nejdříve to byl průběh oživení lázní 
v Luhačovicích na začátku 20. století, pak krá-
sa hradu a okolí kopce Trosky a na závěr troji-
ce zřícenin hradů. 

Posezení s březnovými jubilanty navázalo 
na předcházející oslavy v klubu a opět přispělo 
k pohodě a dobré náladě nejen oslavenců, ale 
všech přítomných.

První zájezdy do sklípku a Náměště na 
Hané byly obsazeny velmi rychle – zbývá mi 
doplnit informace o cenách květnového 
a červnového zájezdu – oba budou stát 270 Kč.

Ostatní informace „letem světem“ – pon-
dělní cvičení navštěvuje 40 až 50 cvičenek 
(muži jsou bohužel výjimkou), čtvrteční 

angličtinu 10 až 12 studujících, páteční PC 
kurz 12 až 14 účastníků – noví zájemci nejen 
o tyto akce jsou mezi námi kdykoliv vítáni.

Připomenutí – najdete-li při jarním úkli-
du přebytečné dioptrické brýle, stále je sbírá-
me v  klubu, v  lékárně Pálava i v  ordinaci 
MUDr. Kočího a předem i za obdarované 
děkujeme.

Těšíme se, že mezi nás s jarem zavítají dal-
ší čiperní zájemci o naše akce (nejen zájezdy), 
kteří s  narůstajícím teplem a sílícím sluníč-
kem dostanou chuť „vyrazit mezi lidi“ a něco 
nového se dozvědět.

Závěrem jako obvykle – další informace 
a především fotografie z  klubových akcí na-
jdete na webové stránce www.vinohrady.brno.
cz/organizace/senior-klub nebo je získáte pří-
mo u nás v době našich akcí v klubu na Bze-
necké 19 (viz program).

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

Vážení senioři všech věkových skupin, po-
hlaví a zájmů, zveme Vás k účasti na akcích 
v 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) za řízení 
Ing. Siklenky a s  podporou KVIC – vstup 
zdarma, přezůvky s  sebou – jste zváni, 
přijďte – kromě protažení těla se i dobře na-
ladíte 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.

4. 4 – ÚTERÝ
BRNĚNŠTÍ HUDEBNÍ SKLADATELÉ
Mgr. Petr Škranc (Lukáš Karnet)

SENIOR KLUB V DUBNU
6. 4. – ČTVRTEK
STAROBYLÝ OSTROVNÍ KONTINENT 
AUSTRÁLIE (3. část), Ing. M. Čapek, CSc.

8. 4. – SOBOTA
JARNÍ VÝSTAVA PATCHWORKU 
(13.00–18.00), Renata Spurná

11. 4. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování, 
s promítáním), E. Vacková

13. 4. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
(pokračování)
PhDr. J. Čejka

18. 4. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Kaceřov, Kačina,
Kámen, Karlštejn)
Dr. L. Šubert

20. 4. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V DUBNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

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

25. 4. – ÚTERÝ
VÝLET – NÁMĚŠŤ NA HANÉ,
ČECHY POD KOSÍŘEM
Vlasta Jelínková (odjezd 8.00)

27. 4. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU, PhDr. J. Čejka

Naše motto:
Jaro už je opět v plné síle a tak začínáme 
vyrážet na výlety do přírody a za paměti-
hodnostmi Moravy… J

Informace o akcích Senior klubu


