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Akce na Vinohradech

ŘÍJEN 2017
7. 10. – Vinohradské trhy 
Trhy se vám opět přihlásí v sobotu 7. 10. 
v čase od 9 do 12.30 hodin. Pro děti bude 
připraven dětský koutek.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Výstava „PARK HÁDY“
3. a 5. 10., dále 10. a 12. 10. (úterý a čtvr-
tek), bude přístupná výstava „PARK HÁ-
DY“ v čase od 13 do 16 hodin. Společen-
ský sál, Pálavské náměstí 15, Brno-Vino-
hrady. http://www.kvicvinohradybrno.cz/

11. 10.
Divadlo pro nejmenší
První poprázdninové představení je tu! 
Loutkové divadlo Vratislava Schildera za 
námi tentokrát přijede s dvěma pohádka-
mi: „O Budulínkovi“ a „O Smolíčkovi“ 
od 10 hodin v sále na Pálavském nám. 
Vstupné 60 Kč za osobu, zakoupíte na 
místě.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

26. 10. (podzimní prázdniny)
Podzimní prázdniny
v netradiční ZOO
Dům dětí Domeček srdečně zve všechny 
děti na podzimní výlet do KOVOZOO ve 
Starém Městě u Uherského Hradiště. Při-
hlášky v kanceláři Domečku, Valtická 23. 
Info na tel. 544 216 684, 739 263 997.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Přání říjnovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti, 
senioři, kteří jste přišli na svět v podzimním 
měsíci říjnu, a v těchto dnech si připomínáte 
a slavíte svá významná životní výročí.
Dovolte mi, prosím, připojit se k rodinným 
a dalším gratulantům a popřát Vám, jménem 
svým i jménem obce – městské části Brno- 
-Vinohrady – mnoho zdraví, úspěchů a zda-
ru ve Vaší, věřím, že ještě dlouhé, životní 
dráze.
Dovolte mi, ctění jubilanti, společně s přá-
ním, poděkovat Vám za Vaše celoživotní 
úsilí, za práci pro naši společnost, za Vaši 
starost o své blízké, o své rodiny. Vím, že 
jste své často nelehce prožívané životní osu-
dy naplnili užitečnou prací pro náš národní 
celek, že jste je žili se ctí a důstojně. Dnešek 
i budoucnost naší země je především výsled-
kem Vašeho celoživotního úsilí. Náleží Vám 
za to poděkování.
Vážení říjnoví oslavenci, přeji Vám mnoho 
zdraví, mnoho sil do dalšího života, mnoho 
optimismu a mnoho lásky Vašich blízkých. 
Všechno nejlepší.

PhDr. Jiří Čejka 
starosta městské části Brno-Vinohrady 

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., předseda akvaristického spolku Cyperus,
jak jinak než při akváriu. Spolek si letos připomíná 110. výročí vzniku.

Vážení vinohradští spoluobčané,
na samotném počátku minulého století, v březnu roku 1907, se v Brně sešlo několik 
mužů, pěstujících na onu dobu mimořádně zvláštní zálibu. Ti mužové se s vášní 
zabývali chovem akvarijních ryb, tedy jinak povězeno, se zabývali akvaristikou. 
Začátky akvaristiky v Brně a vůbec na našem historickém území lze položit do po-
slední dekády předminulého (tedy devatenáctého) století. Rozvoj akvaristiky v Brně 
vyústil právě v roce 1907 v založení akvaristického spolku nesoucího název Cyperus 
(neboli šáchor, vodní travina). Na založení spolku měl valnou zásluhu Karel Ull-
man, který stál rovněž u zrodu prvního, v českém jazyce vydávaného, akvaristické-
ho časopisu Přírodovědné listy. Na raná léta brněnské akvaristiky a na okouzlení 
onou disciplínou nám Karel Ulman zanechal roztomile znějící vzpomínku: „Náho-
da vedla mne ke známému lékaři. V ordinačním jeho pokoji spatřil jsem první veli-
ké akvárium. Překvapen, stanul jsem před krychlovou, velikou nádobou, opatřenou 
vodotryskem, vytryskujícím pomocí Heronových bání ze skalky, uprostřed nádrže 
stojící. Mohutný Cyperus vyrůstal ze skalky, v jehož kořání (rozuměj v kořenech – 
poznámka J. Čejka), plnícím do jedné čtvrtiny nádrž, žili poklidným životem maca-
ráti jeskynní. Dle toho bylo tu mnoho šera a málo rostlinstva. Celek ale imponoval 
příteli přírody zvláštním svým dojmem. Tato záhadná nádoba, do šera zahalená, 
byla mi pohnutkou, že snažil jsem se v zálibě akvaristické, již v dětství pěstované, 
pokračovati…“. Lékařem, kterého Ullman navštívil a obdivně zhodnotil jeho akvá-
rium, byl významný brněnský lékař MUDr. Josef Fleischer. MUDr. Fleischer se 
také stal v roce založení spolku Cyperus jeho prvním spolkovým předsedou. Jak 
jsme si již pověděli, psal se rok 1907. Tehdy bylo rovněž členy čerstvě narozeného 
spolku založeno spolkové, veřejnosti zcela přístupné, akvárium. Bylo umístěno 
v budově novorenesančního pavilonu (dnešní Dům dětí a mládeže), postaveného 
roku 1855 v brněnském parku Lužánky. 

O akvaristiku i o členství ve spolku veřejnost od začátku projevovala čilý zájem. 
Například ještě před první válkou, v roce 1911, se členem Cyperu stal básník

(pokračování na straně 3)
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Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– Rozpočtová opatření č. 12, 13;
– dlouhodobý pronájem pro školní rok 2017/ 

2018, který se týká kulturně výchovné činnosti;
– pronájem tělocvičen v ZŠ Mutěnická 23 na 

školní rok 2017/2018;
– předložený text dohody o centralizovaném za-

dávání;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 6 případech;
– Dohodu o vystoupení nájemce ze společného 

nájmu bytu;
– Dohodu o vzájemném postoupení smluv o ná-

jmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– zveřejnění přiloženého záměru pronajmout ne-

bytové prostory místnost č. 7 (32,67 m2) v do-
mě Bzenecká, za účelem uskladnění osobních 
věcí;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor (24,70 m2) v přízemí domu 
Prušánecká na dobu neurčitou – ke komerčním 
účelům;

– pronájem nebytových prostor ve 2 případech;
– podnájem;
– přijetí člena družstva BD Vinohrady;
– prodloužení nájemních smluv u nájemců bytů 

v domech zvláštního určení na přiloženém se-
znamu z doby určité na dobu neurčitou s plat-
ností od 1. 9. 2017;

– u nově uzavíraných dodatků k nájemním 
smlouvám u běžných obecních bytů navyšovat 
nájemné na nájemné stanovené v Pravidlech 
pronájmu bytů v domech v majetku statutární-
ho města Brna;

– u nově uzavíraných dodatků k nájemním 
smlouvám u běžných obecních bytů zakotvit 
podmínku, že výše nájemného nebude měněna 
a bude každoročně upravována o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ;

– předložené pořadí žadatelů;
– smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových 

prostor v objektu Velkopavlovická 25. Prostory 
se nachází ve IV. NP tohoto objektu o celkové 
výměře 91,38 m2;

– ukončení nájemní smlouvy na pronájem neby-
tových prostor v objektu Bzenecká 23, Brno, 
místnosti č. 55 a 57 ve II.NP severní sekce vý-
ukového pavilonu;

– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS 
s.r.o., pronájem nebytových prostor v objektu 
Bzenecká 23;

– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor 
dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady se síd-
lem Bzenecká 23, Brno, pořádání celostátní 
soutěže v požárních dovednostech dětí a mláde-
že v termínech 23. září 2017 a 14. října 2017 
ve venkovním traktu objektu Bzenecká 23.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno – Vinohrady
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vi-

nohrady k 30. 6. 2017;
– schválit střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno-Vinohrady na období 2019–2023;
– souhlasit s nabytím spoluvlastnického podílu 

ve výši id. 1/3 na pozemcích v k. ú. Židenice do 
vlastnictví statutárního města Brna;

– nesouhlasit se směnou pozemků;
– souhlasit se svěřením pozemků p. č. 10031, 

10032, 10040 a 10041 v k. ú. Židenice do kate-
gorie III – ostatní nemovitý majetek městské 
části Brno-Vinohrady;

– souhlasit s prodejem částí pozemků v k. ú. Ži-
denice pro rozšíření lodžií, přístavbu nových 
lodžií a pod vstupními schodišti bytových do-
mů Velkopavlovická 21, 23;

– souhlasit s prodejem části pozemku v k. ú. Ži-
denice, nutné pro výstavbu trakční měnírny;

– schválit rozpočtové opatření č. 14;
– souhlasit bez připomínek s předloženým ná- 

vrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Brna 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, 
ve znění pozdějších vyhlášek;

– neuplatnit ke zveřejněnému Návrhu Zadání 
změn ÚPmB 44. soubor připomínky;

– schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci 
v celkové výši 800 000 Kč pro ZŠ Mutěnická 
23 na předfinancování úhrady projektů MŠMT 
ČR Operační program Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání – Šablony pro MŠ a ZŠ I;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů 
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady za 1. polo-
letí roku 2017;

– schválit změnu plánu nákladů Správy domů 
m. č. Brno-Vinohrady na rok 2017.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Přístavba 

skladu pneumatik a rozšíření manipulační 
a parkovací plochy areálu Hošek Motor a. s.“;

– s umístěním a provedením stavby „1040010207 
Brno, Křtinská, úprava NN“;

– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 
vyhrazeného parkovacího stání pro 5 žadatelů;

– s prodloužením termínu dokončení prací na ak-
ci „Oprava přístupové rampy Valtická 23“.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

KVIC k 30. 6. 2017;
– záměr svěření majetku do užívání příspěvkové 

organizace m. č. Brno-Vinohrady;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-

cí m. č. Brno-Vinohrady ZŠ Mutěnická 23, MŠ 
Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, 
MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15 za 
1. pololetí 2017;

– informaci o způsobu zajištění dodávky energií 
na rok 2018 a s rozhodnutím Rady města Brna 
na R7/122 schůzi konané dne 27. 6. 2017 pod 
bodem 117.

Sportovní úspěchy 
klientů Domova

pro seniory Věstonická
Klienti Domova pro seniory Věstonická 

vytvořili velmi úspěšný sportovní tým, který 
v letních měsících sbíral medaile na turnajích 
v pétanque a kuželkách. Kapitánkou týmu je 
paní Libuše Dvořáčková a svými výbornými 
výkony ji doplňují pan Miloslav Kukla, pan 
Jiří Čuma a pan Pavel Vávra. 

Tým se umístil na třetím místě v Petanque 
Morava Cupu 2017 ve Zlíně. Tohoto turnaje se 
účastní družstva z celé Moravy. Závodníci mu-
sí projít sítem městských a krajských kol.

Náš tým je úspěšný i v kuželkách. Zlaté 
medaile a putovní kuželku získal na pátém roč-
níku turnaje v kuželkách v Domově pro senio-
ry v Letovicích. O zlatý pohár a dřevěnou ku-
želku se utkalo 8 týmů hráčů z různých domo-
vů pro seniory z Brna a okolí.

Členové našeho týmu spolu s dalšími kli-
enty v zimních měsících nezahálí a budou pro-
cvičovat i ducha. Od září začíná již čtvrtý aka-
demický rok naší Věstonické akademie.

Další informace o našem domově pro se- 
niory a dění v něm naleznete na našich webo-
vých stránkách: www.ves.brnods.cz.

Na přelomu července a srpna se skupina 
odvážných Pionýrů z Vinohrad vydala tábořit 
do divočiny. 

Dobrá, teď trošku přeháním, každopádně 
myslím, že letošní tábor můžu směle označit 
jako dobrodružství. Dvoutýdenní letní tábor, 
motivovaný na téma Pokémoni, probíhal kou-
sek od Vysočiny na tábořišti v Níhově. Bez 
snadno dostupné pitné vody, bez elektřiny, bez 
internetu si člověk najednou připadal jako 
v jiném světě. 

Spaní v teepee nebo „pod širákem“ a ve-
černí táboráky, hry, rukodělky (výroba triček 
nebo jiných rekvizit) 
a výlety, to všechno 
odlišovalo tábor od 
městského života. Kro-
mě kufru plného špina-
vých věcí si děti i do-
spělí z tábora odvez- 
li spoustu vzpomínek 
a zážitků, kontakty na 
nové kamarády a taky 
mikinu s Pokebalem. 
Už jen nezbývá nic ji-
ného, než se těšit na 
příští tábor! 

43. pionýrská skupina Vinohrady každo-
ročně organizuje letní tábory pro děti, a to včet-
ně těch nejmenších! Kromě táborů pořádáme 
i jiné akce: od kratších výletů do přírody, ná-
vštěv muzeí a zábavních parků nebo čištění 
Moravského krasu, až po delší akce – několi-
kadenní výpravy na víkend, podzimní či jarní 
prázdniny.

Informace o nás najdete na Facebooku 
43. PS Vinohrady nebo na našich webových 
stránkách www.psvinohrady.cz

Za kolektiv vedoucích a instruktorů
Jana Tomalová

Ze 44. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady konané 23. srpna 2017

Pokémoni na táboře
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Stanislav Kostka Neumann. Tehdy žil v nedalekých Bílovicích nad Svitavou a v té době 
vydal poněkud méně známou básnickou sbírku Hrst květů z různých sezón. Spoluzakla-
datelem Cyperu a redaktorem spolkového odborného měsíčníku Akvaristický obzor ne-
byl nikdo jiný, než přední český fyziolog MUDr. et MVDr. h.c. Edward Babák, v letech 
1919–1921 první rektor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně (dnešní Veterinární a farma-
ceutická univerzita), děkan brněnské lékařské fakulty (v letech 1921–1922) a rovněž 
šestý rektor brněnské Masarykovy university (v letech 1924–1925). Babák byl výraznou 
postavou, působící v Brně v první polovině 20. let minulého století (do své smrti v roce 
1926). S Brnem je ovšem dodnes spojen. Instituce i brněnská veřejná místa nesou jeho 
jméno. Redaktorem spolkového periodika Akvaristické listy v čase první republiky 
a členem Cyperu byl například také výrazný člen Moravské přírodovědné společnosti, 
a v letech 1945–1946 rektor Vysoké školy veterinární v Brně, MVDr. Oldřich Vilém 
Hykeš. Akvaristický spolek Cyperus prošel od svého založení v roce 1907 po dnešní 
dobu pestrým vývojem. Od roku 1951 musel spolek samostatnou činnost ukončit a byl 
přičleněn k odborové organizaci Brněnských energetických závodů. Od roku 1960 až do 
roku 1996 spolek pracoval pod hlavičkou Zoologické zahrady v Brně. Tehdy spolek čítal 
přes šest stovek členů a jejich počet pozvolna mířil k tisícovce. 

Vážení Vinohraďané, proč o tom všem píšu? Akvaristický spolek Cyperus, jeden 
z nejstarších a dosud existujících brněnských spolků; letos slaví 110 let od svého vzniku. 
Cyperus je suverénně nejstarším a stále pracujícím akvaristickým spolkem v naší zemi 
a v rámci kontinentu to bude zřejmě podobné. Je to zkrátka slavný a věhlasný spolek 
s více než stoletou tradicí. A teď snad to nejpodstatnější: Akvaristický spolek Cyperus 
má již přes dvacet let své sídlo právě u nás na Vinohradech. S pouze malou nadsázkou 
lze tedy říci, že Cyperus je spolkem vinohradským. Já jej za vinohradský rozhodně po-
važuji. Na Vinohradech rovněž žije současný a dlouhodobý předseda spolku Cyperus, 
pan profesor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, MVDr. Petr Dvořák, CSc. 
I osobnost profesora Dvořáka je pojítkem sbližujícím Vinohrady s tímto důstojným, 
odborným a letitým spolkem. S Petrem se známe přes pětačtyřicet let, tedy od mládí 
či jinošství. Shodou okolností náš společný středoškolský ústav – Gymnázium Křenová 
– který jsme před těmito mnoha lety společně, coby spolužáci z ročníku navštěvovali, byl 
obdobně jako Cyperus zřízen v roce 1907. Vážení Vinohraďané, popřejme stodeseti- 
letému brněnskému nebo spíše vinohradskému akvaristickému spolku, jeho členům 
a panu předsedovi prof. MVDr. Petru Dvořákovi, CSc., mnoho dalších úspěšných let. 

Vážení spoluobčané, nejpozději do konce letošního roku přibudou venkovnímu fit-
ness cvičišti v areálu bývalé Základní školy na Bzenecké další dva cvičební prvky, chce-
te-li, stroje; bude to lavička se šlapadly k posilování lýtkových a stehenních svalů 
a zařízení zvané „sedy-lehy“, umožňující posilování a rozvoj břišních svalů. V současné 
době již přemýšlím o podobném venkovním cvičišti i v jižní části Vinohrad. Tak tedy, 
sportu zdar. 

Ještě jednu dobrou zprávu Vám, vážení spoluobčané, musím sdělit. V pondělí 
11. září, při zasedání vinohradského zastupitelstva, jsme my, jeho členové, jednomyslně 
odmítli možné provozování hazardních her na území Vinohrad a umístění tak zvaných 
živých her v lokalitě Žarošická. 

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám mírný a hodně barevný podzim.
Jiří Čejka, starosta

ŘÍJEN V DOMEČKU

Divadlo pro nejmenší
První poprázdninové představení je tu! Loutkové 
divadlo Vratislava Schildera za námi tentokrát 
přijede s dvěma pohádkami: „O Budulínkovi“ a 
„O Smolíčkovi“. Ve středu 11. října 2017 od 10 
hodin v sále na Pálavském nám.
Vstupné 60 Kč za osobu zakoupíte na místě. 
Pozvánka pro znalce tohoto divadla a nejen 
pro ně: v Muzeu loutek Divadla Radost můžete 
zhlédnout krásnou výstavu loutek na počest pana 
Vratislava Schildera. Doporučujeme!

Podzimní prázdniny v netradiční ZOO
Dům dětí Domeček srdečně zve všechny děti na 
podzimní výlet do KOVOZOO ve Starém Městě 
u Uherského Hradiště. Zvířátka v této zoo jsou 
trochu zvláštní, vypadají jako živá, ale můžete si 
je pohladit a krmit čím chcete, jsou totiž kovová. 
Kromě toho Vás čeká výšlap na maják, „plavba“ 
pirátskou lodí, prohlídka dopravního letadla, mu-
zeum zemědělství atd.
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 (podzimní prázdniny). 
Cena 320 Kč Kč/dítě. V ceně je zahrnuto vstupné, 
doprava, teplý oběd, pedagogický doprovod .
Výletu se mohou zúčastnit i rodiče s menšími dět-
mi. Cena za dospělého 400 Kč.
Přihlášky v kanceláři Domečku, Valtická 23.
Info na tel. 544 216 684, 739 263 997.

Volná místa v kroužcích
Můžete se k nám ještě přidat v těchto kroužcích:
Keramika pro děti od 6 let, začátečníky i pokro-
čilé – v pátek 15.15–16.15
Bosé hrátky aneb gymnastika dětské nohy – 
zábavné cvičení pro zdravé nožky i náprava plo-
ché nohy a vbočených kotníků – pro děti od 6 let, 
v pondělí 15.45–16.30
Street dance – pro děti od 7 let v pondělí 17.35 
–19.05
Cvičení na balonech pro děti od 6 let. Balanční 
cvičení pro správné držení těla, v úterý nebo ve 
čtvrtek 15.30–16.15
Bojové sporty a sebeobrana pro děti od 10 let, 
ve středu 15.30–16.30
Balonové hraní – vybíjená a další hry na balo-
nech a s balony, v pátek 15–15.45
SM systém pro mírně pokročilé – nabízíme volná 
místa všem, kteří už se s touto metodou setkali 
a chtějí si přijít zacvičit – v pátek 19.40–20.30
Chobotnice rukodělný kroužek pro děti od 9 let, 
výroba dárečků a dekorací, ve čtvrtek 15–16.30

V pondělí 4. září 2017 přivítala ZŠ Mutě-
nická své nové žáky. Poprvé do školních lavic 
usedlo 56 děvčat a chlapců. V doprovodu 
svých rodičů se v krásně vyzdobených třídách 
seznámili se svými třídními učitelkami  
Mgr. D. Vrábovou a Mgr. D. Burýškovou. Po-
zdravit rodiče a děti přišla také ředitelka školy 
PaedDr. Ilona Sokolová a zástupkyně ředitelky 
Mgr. Zdeňka Čechová. Krásná slova pronesl 
také starosta Vinohrad PhDr. Jiří Čejka a mís-
tostarosta Mgr. Jiří Karásek. 

V nových aktovkách si děti odnesly učeb-
nice, školní potřeby a pamětní listy v upomín-
ku na tento významný den. 

I v tomto školním roce nastoupilo do naší 
školy 15 žáků do přípravné třídy. Těmto bude 
věnována kvalifikovaná předškolní příprava 

A začal nový školní rok 2017/2018
včetně logopedie. To jim usnadní přechod do 
1. ročníku v příštím školním roce.

Našim prvňáčkům, jejich rodičům a všem 
žákům školy přejeme příjemný a úspěšný škol-
ní rok 2017/2018. 

Mgr. Drahomíra Burýšková

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
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O z n á m e n í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Starosta městské části Brno-Vinohrady podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 
ve dnech 20. 10. 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a 21. 10. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průka-
zem České republiky). 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brně 13. 9. 2017 PhDr. Jiří Čejka, v.r.
 starosta 

Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 26 001
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 4–16 sudá
Bořetická 9–13 lichá
Mutěnická 2–8 sudá 

ve volebním okrsku č. 26 002
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 15–21 lichá
Čejkovická 1–13 lichá
Čejkovická 2–10 sudá
Révová 
Ve Vinohradech 5
Věstonická 
Viniční č. p. 2379, 3914, 3992
Židenice č. e. 2, 31, 35, 39, 56, 57, 63, 65, 86, 87, 615, 616,
659, 717, 748, 777, 785, 786, 787, 844, 852, 853, 854, 860, 
861, 865, 866, 867, 1011

ve volebním okrsku č. 26 003
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 1–5 lichá
Mutěnická 1–7 lichá
Valtická 1–5 lichá
Valtická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 004
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Mutěnická 9–23 lichá
Pálavské náměstí 6–14 sudá
Pálavské náměstí 7–13 lichá
Valtická 7–19 lichá

ve volebním okrsku č. 26 005
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 18–24 sudá
Velkopavlovická 1–25 lichá
Velkopavlovická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 006
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Bzenecká 4–8 sudá
Bzenecká 5–11 lichá
Prušánecká 3–17 lichá
Prušánecká 16–22 sudá

ve volebním okrsku č. 26 007
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Blatnická 10–14 sudá
Vlčnovská 2–16 sudá
Vlčnovská 3–9 lichá 
Jedovnická 7, 7a, 9, 11
Maloměřice č. e. 38, 41, 42, 44, 46, 47, 78, 98, 130, 131, 132, 
167, 168, 181, 185, 189, 232, 239
Žarošická 2–22 sudá
Žarošická 11–21a lichá
Židenice č. e. 615

ve volebním okrsku č. 26 008
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Blatnická 1–7 lichá
Blatnická 2–8 sudá
Blatnická 16–22 sudá
Prušánecká 2–14 sudá

ve volebním okrsku č. 26 009
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Bzenecká 10–22 sudá
Bzenecká 13–23 lichá
Pálavské náměstí 1, 2
Žarošická 24, 26

ve volebním okrsku č. 26 010
místnost v budově Mikulovská 9
pro občany s trvalým pobytem 
Mikulovská 1–9 lichá
Mikulovská 4–8 sudá
Velkopavlovická 10–14 sudá 
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Od října začnou platit nová pravidla prona-
jímání městských bytů, pro současné nájemní-
ky se ale nic měnit nebude, dotknou se tedy 
pouze nových nájemních smluv uzavřených 
po 1. 10. 2017. Pravidla povedou k lepší do-
stupnosti zvýhodněného bydlení pro občany, 
především pak pro mladé rodiny, seniory či 
osoby zdravotně postižené. Nová pravidla ma-
jí zajistit větší kvalitu bydlení za přijatelné ce-
ny v městských bytech s transparentním výbě-
rem žadatelů a umožnit bydlení v obecních 
bytech většímu počtu rodin a osob. 

Městské byty musíme nabízet lidem, kteří 
chtějí ve městě žít trvale, proto podmínkou při 
pronájmu bytu bude přihlášení trvalého bydli-
ště do Brna. Jako město nabízíme byty s téměř 
o polovinu nižším nájmem, než je u bytů v sou-
kromém vlastnictví, nemůžeme ale za takovou 
cenu pronajímat byt a zároveň přicházet o pe-
níze z rozpočtového určení daní. Za každého 
obyvatele s trvalým bydlištěm v Brně dostává-
me přibližně 17 000 korun ročně z daní, díky 
kterým provozujeme sportoviště, dotujeme 
kulturu či hromadnou dopravu, provozujeme 
školy a školky či opravujeme a investujeme.

Městské části si nyní budou moci samy ur-
čit, kolik bytů chtějí nabídnout zvýhodněně 
jako startovací pro mladé rodiny, budou tak 
moci reagovat na aktuální potřeby svých oby-
vatel. Pravidla také předpokládají schválení 
konkrétních kritérii pro každou městskou část, 

tato kritéria by měla být schválena zastupitel-
stvem městské části v září.

Podle nových pravidel budou nabízeny by-
ty, které jsou opravené a způsobilé k okamžité-
mu nastěhování. Vyhneme se tedy situacím, 
které se stávaly v minulosti, kdy si lidé opravo-
vali byty na vlastní náklady a často museli in-
vestovat obrovské prostředky do bytu, který 
nebyl jejich. Město Brno se v současné době 
snaží opravovat svoje byty tak, abychom zajis-
tili dobré bydlení pro nájemníky obecních bytů 
za přijatelnou cenu. Proto jsme asi před půl 
rokem vydali metodický pokyn, který určuje, 
jak mají vypadat opravené byty a opravené 
domy.

Nově budou volné byty zveřejňované na 
webu včetně fotografií, zájemci o pronájem si 
tak budou moci vybrat konkrétní byt v kon-
krétní lokalitě, o který mají zájem. Druhou 
možností, kterou mohou zastupitelé městské 
části zvolit, je zveřejnění počtu bodů všech ža-
datelů transparentně na webových stránkách 
a úřední desce tak, aby všichni věděli, komu 
dalšímu bude uvolněný byt pronajat.

Nájemné v bytech po mladé, seniory, byty 
bezbariérové a pro chudší občany je stanoveno 
ve výši 57 Kč za metr čtvereční a měsíc. Pro-
nájem bytů pro seniory, bezbariérové byty 
a byty sociální bude stejně jako v minulosti 
zajišťovat přímo město Brno, startovací bydle-
ní nově městské části. Nájemné v běžných 

obecních bytech současným nájemníkům zů-
stane nezměněno, od 1. října je pro nové nájmy 
nastavena minimální hranice, o výši konkrétní-
ho nájemního rozhodne ale rada městské části. 

O městský byt nemůže žádat ten, kdo něja-
kou jinou nemovitost určenou k bydlení vlast-
ní. Ale jsem rád, že se podařilo mezi skupiny, 
které budou mít nárok na byt, zařadit ty, kteří 
jsou v rozvodovém řízení. Tímto krokem chce-
me pomoci především matkám samoživitel-
kám, které se často ocitají v komplikovaných 
situacích, na které nejvíc doplácí jejich děti. 
A zájem dítěte pro nás musí být na prvním 
místě.

Jedna novinka se přeci jenom týká i sou-
časných nájemníků. V září spustíme webový 
portál pro výměnu bytů tak, aby se jednoduše 
prostřednictvím webových stránek mohli najít 
dva nájemníci obecních bytů, kteří si je chtějí 
vyměnit. Doposud tyto výměny často „zpro-
středkovávali“ realitní kanceláře za provizi. 
Tohoto nešvaru jsme se chtěli úplně zbavit, 
i proto nová pravidla povolují výměny pouze 
v obecních bytech. 

Pevně věřím, že tato pravidla vytvoří před-
poklad pro spokojené bydlení a zajištění do-
mova především těm, kteří na komerční nájmy 
nebo hypotéky nedosáhnou.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátora města Brna

Od října letošního roku začnou skutečně 
platit nová pravidla pronajímání městských 
(obecních) bytů, stanovená brněnskou politic-
kou reprezentací. Část těchto opatření se naší 
městské části nedotýká či je u nás neuskutečni-
telná, na druhé straně se zcela běžně některá 
z těchto „nových opatření“ na Vinohradech 
dávno využívají. Viditelné a zásadní změny 
jsou tedy převážně v oblasti výše nájemného 
v nově přidělovaných obecních bytech, kde 
došlo ke zvýšení (chcete-li, ke zdražení) ná-
jemného v naší obci přibližně o sto procent. 

Tvrzení autora článku (a zřejmě i nových 
pravidel), že „…Jako město nabízíme byty s té-
měř o polovinu nižším nájmem než je u bytů 
v soukromém vlastnictví…“, je vskutku velmi 
mírně řečeno zavádějící. Opět je třeba zopako-
vat skutečnost, že na Vinohradech bylo nájem-
né novými pravidly zvýšeno (zdraženo), byť 
pouze pro nové nájemníky, ze 43,37 Kč/m2 na 
82,19 Kč/m2, v případě bytů v domech s pečo-
vatelskou službou z 24,42 Kč/m2 na 57 Kč/m2. 
Zde bylo dokonce ohroženo zvýšením nájem-
ného na více než dvojnásobek několik desítek 
nájemníků na Vinohradech dlouhodoběji žijí-
cích (senioři a tělesně postižení), kteří měli 
smlouvy na dobu určitou. Podařilo se nám na 
poslední chvíli (ta poslední chvíle byla určena 
datem nabytí platnosti nových pravidel 1. říj-
nem 2017) odvrátit tuto hrozbu mířící na naše 
převážně sociálně slabší spoluobčany. 

Ustanovení o kterém se v článku hovoří, že 
„podle nových pravidel budou nabízeny byty, 
které jsou opravené a způsobilé k okamžitému 
nastěhování.“ je na Vinohradech tradiční sa-
mozřejmostí a naší městské části se vůbec ne-
týká. Další samozřejmostí při přidělování 
obecního bytu na Vinohradech je podmínka, že 
žadatel o obecní byt nevlastní žádnou nemovi-
tost určenou k bydlení. 

Rovněž žádné novum pravidla pro Vino-
hrady nepřinášejí v oblasti evidence žádostí 
o byt, přidělování bodů a průhlednosti (dnes se 
říká transparentnosti) těchto procesů. Na Vino-
hradech se „od nepaměti“ zveřejňují na úřední 
desce, i na webových stránkách počty bodů 
všech žadatelů v podobě pořadníku žadatelů. 
Nahlédnout může každý. 

Zcela nezbytně však musíme Vám, vino-
hradské veřejnosti vysvětlit, možná přesněji 
řečeno, dešifrovat, formulaci v článku obsaže-
nou a týkající se výše nájemného. Formulace 
zní: „Nájemné v běžných obecních bytech sou-
časným nájemníkům zůstane nezměněno, od 
1. října je pro nové nájmy nastavena minimální 
hranice, o výši konkrétního nájemného roz-
hodne ale rada městské části.“, konec citace. 
To, že současným nájemníkům v obecních by-
tech zůstane nájemné nezměněno jsme akcep-
tovali pochopitelně velmi rádi. Ostatně, děje se 
tak i díky naší rezistenci proti plánovanému 
zvyšování či zdražování nájemného. Ovšem 

cudně se v tomto odstavci přechází fakt, že pro 
nové nájmy od 1. října nastavená minimální 
hranice byla stanovena právě reprezentací 
města Brna, což v podmínkách Vinohrad zna-
mená zvýšení (zdražení) ze 43,37 Kč/m2 na 
82 Kč/m2. Tato zásada byla městským částem 
nadiktována, v české politické tradici se dá 
uvést i slovo oktrojována, právě novými celo-
brněnskými pravidly. To že městská část, její 
rada, rozhodne „o výši konkrétního nájemné-
ho“, je sekundární. Může pouze rozhodnout od 
82 Kč/m2 výš. My bychom však chtěli níž, leč 
nemůžeme. V tom je celý smysl.

Za jeden z pozitivních jevů v nových pra-
vidlech považujeme spuštění webového portá-
lu pro výměnu obecních bytů. Taková možnost 
pro nájemníky obecních bytů chyběla, po tako-
vé možnosti jsme i my volali.

Pisatelova víra ve spokojené bydlení ná-
jemníků v obecních bytech, vyjádřená v závě-
ru příspěvku, se na Vinohradech, myslíme, dí-
ky péči obce převážně naplňuje. Nájemníci by 
však žili v obecních bytech nepochybně ještě 
spokojeněji, kdyby nájemné bylo výrazně niž-
ší než to, politickým rozhodnutím radniční 
koaliční reprezentace od 1. října nezlomně, 
stanovené. 

Jiří Čejka, starosta 
Bohumil Pokorný, místostarosta 

Nová pravidla městských bytů – více bytů pro mladé a seniory,
pro současné nájemníky se nic nemění

Několik vysvětlujících poznámek k článku „Nová pravidla městských bytů – 
více bytů pro mladé a seniory, pro současné nájemníky se nic nemění“
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Pozvánka na cvičení
TAI CHI

(v rámci akce Brněnské dny pro seniory)
Vážení vinohradští (nejen) senioři, do-

volte, abychom Vám představili cvičení TAI 
CHI. 

Je to mírné, kardiovaskulární systém po-
silující cvičení. Bylo také zjištěno, že může 
zlepšit každodenní aktivity lidí, trpících rev-
matickou artritidou, osteoartritidou, Parkin-
sonovou nemocí, roztroušenou sklerózou aj. 

Tai chi je zátěžové cvičení, které může 
mít příznivý účinek při prevenci řídnutí kos-
tí a zachování jejich pevnosti, dále je hodno-
ceno jako velmi efektivní cvičení k rozvíjení 
rovnováhy a stability, což vede k prevenci 
pádů, zejména u lidí v pokročilejším věku.

Naše sdružení působí na Vinohradech již 
spoustu let. Cvičíme v sále nad Albertem, 
scházíme se každé pondělí v 17.30 a dne 
2. 10. 2017 pořádáme ukázkovou hodinu. 
Přijďte si vyzkoušet cvičení, které vychází 
ze starého čínského umění – nyní se pod hla-
vičkou sdružení cvičí v 25 zemích světa. 
Potřebujete k tomu jen trochu odhodlání 
a pohodlné volné oblečení.

Přijďte, těšíme se na setkání.
Podrobnější informace o Sdružení taois-

tického Tai Chi v České republice najdete na 
www.taoist.cz.

Na Lipce pokračuje 
seniorský klub

i setkávání seniorů
s vnoučaty

Nové zážitky, dobří přátelé, zajímavá 
místa, ale i sbližování generací – to vše čeká 
na seniory v dalším školním roce na Lipce. 
SENIORSKÝ KLUB zahajuje svoji čin-
nost ve čtvrtek 19. října, kdy budou účast-
níci tvořit z FIMA přívěsky na krk nebo na 
klíče a také společně naplánují, co by chtěli 
zažít na setkáních 16. listopadu a 14. prosin-
ce. Setkání probíhají vždy od 14 do 16 hodin 
na pracovišti Kamenná (anebo v místě pro-
cházky či exkurze), za všechna tři zaplatí 
senioři 255 Kč. 

I v tomto školním roce pokračují oblíbe-
ná setkání seniorů s vnoučaty. Až do konce 
roku 2017 běží cyklus „Objevujeme a hraje-
me si“, kdy je každý měsíc věnovaný jedno-
mu starému řemeslu: ve čtvrtek 12. října 
barvířům, 9. listopadu hrnčířům a 7. prosin-
ce tiskařům. Děti od 4 do 7 let společně s dě-
dečky a babičkami čeká vždy od 13.30 do 
15.30 hod. tvoření, objevování i experimen-
tování. „Užijí si společně spoustu legrace 
i napínavých momentů a domů si s sebou 
nezřídka odnesou vlastnoručně vyrobené 
drobnosti,“ prozrazuje k programu organi-
zátorka Ludmila Chmelíková.

Podrobnosti ke všem aktivitám pro se- 
niory najdete na www.lipka.cz/seniori.

V sobotu 2. 9. 2017 jsme uspořádali již 
14. důchodcovské hody. O udělení hodového 
práva požádala pana ředitele Ing. Nytla hlavní 
stárka paní Kroupová. Hodové právo přednesl 
před stárkami, stárky, klienty a hosty pan Král. 
Chladné počasí vybízelo k zahřátí dobrým 
jídlem, pitím a také tancem za doprovodu 

Sivičanky. Poděkování patří zaměstnancům, 
podílejícím se na přípravách a klidném průbě-
hu slavnostního dne.

Další informace o našem domově pro se- 
niory a dění v něm naleznete na našich webo-
vých stránkách: www.ves.brnods.cz.

Psal se rok 2007 a k Lužánkám – středisku 
volného času – přibylo zbrusu nové, v pořadí 
již jedenácté pracoviště Louka. 

„Jakoby to bylo včera. Na konci srpna 
jsme si převzali klíče od bývalé školní budovy 
a s kolegyní Dášou procházely opuštěné chod-
by a třídy. Vypadalo to zoufale, ale pustily jsme 
se do toho a v říjnu se nám podařilo otevřít 
první kroužky a zprovoznit miniškolku Maceš-
ka. V prvním roce také vznikla dnes již tradič-
ní akce S lampionky za vílou Maceškou nebo 
třeba Karneval na Louce. Krásné je, že některé 
tenkrát malé děti jsou na Louce dodnes, třeba 
jako vedoucí kroužků.“, vzpomíná zakládající 
vedoucí pracoviště Louka Ing. Lucie Hájková.

Letos je to přesně deset let, co Louka (sko-
ro na zelené louce) na Vinohradech vznikla. 

V té době se otevřelo 20 kroužků, prošlo jimi 
asi 270 dětí, uskutečnili se 4 příměstské a 5 
letních táborů. 

A za tu dobu nám Louka pořádně rozkvet-
la. V loňském roce se otevřelo téměř 95 krouž-
ků, které navštívilo 930 účastníků. O prázdni-
nách se uskutečnilo 7 pobytových a 11 pří-
městských táborů. 

Na naše kroužky se ještě můžete přihlásit 
na našich nových webových stránkách: www.
louka.luzanky.cz.

Těšíme se na další roky a doufáme, že bu-
dou zelené stejně, jako dosud!

Za kolektiv pracovníků
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Hody

Louka slaví deset let
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Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby 
Brno z.ú. poskytuje pomoc a podporu osobám 
závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráč-
ství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. 
Jaké služby nabízíme? Bezplatně poskytujeme 
informace, sociální poradenství, ambulantní 
a následnou péči, jejíž součástí je terapeutický 
léčebný program. Dále je zde možnost sociál-

ního bydlení, kterou mohou klienti využít po 
alespoň tříměsíční abstinenci. 

Pro více informací nás můžete kontaktovat 
na telefonním čísle 541 247 233, nebo emailem 
na adresu romana.dreslerova@akluby.cz. No-
vinky lze sledovat na webových stránkách 
www.akluby.cz, nebo nás najdete na face-
booku.

Násilí do vztahů nepatří! 
Přijďte se k nám 

poradit…
Brněnská organizace Persefona, z. s. má 

tradici v řešení problematiky domácího a sexu-
álního násilí již od roku 1999. Hlavní pilíř čin-
nosti tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obě-
tem domácího násilí, sexuálního zneužívání  
a znásilnění starších 18 let z Jihomoravského 
kraje. 

Obětem násilí (nebo jejich blízkým, kteří 
chtějí obětem pomoci) pomáháme prostřednic-
tvím odborného právního, psychologického 
a sociálního poradenství. Dále nabízíme tera-
peutický program zaměřený na zvládání agrese 
v blízkých vztazích pro původce domácího 
násilí. 

Veškeré služby poskytujeme bezplatně, 
klienti u nás mohou na svou žádost vystupovat 
i anonymně. Poradenství může být poskytnuto 
jednorázově nebo opakovaně – v případě po-
třeby dlouhodobějšího doprovázení celým pro-
cesem řešení životní situace klienta.

Pokud tedy zažíváte násilí od blízkého člo-
věka nebo máte zkušenost se znásilněním či 
jinou formou sexuálního násilí, přijďte se 
k nám poradit! Jen za loňský rok se na Perse-
fonu obrátilo s žádostí o pomoc více než 500 
klientů.

Poradenské služby poskytujeme v Brně na 
adrese Gorkého 17 v pracovní dny od 9.00 do 
17.00.

Na osobní konzultaci je potřeba se předem 
objednat buď telefonicky (737 834 345) nebo 
emailem (poradna@persefona.cz).

Více informací o našich službách či pro-
blematice domácího a sexuálního násilí se do-
zvíte na našich internetových stránkách: www.
persefona.cz.

V sobotu 9. září se konal další ročník oblí-
bené akce Bavíme se na Vinohradech. V prů-
běhu celého dopoledne si desítky dětí vyzkou-
šely na řadě na sebe navazujících palpostů 
mnohá z povolání, která jim byla v „přehlídce“ 
nabídnuta. A tak bylo možné vidět např. ty nej-
menší hasiče, krejčí, kuchaře, farmáře. Zážit-
kem bylo sledovat malé záchranáře, pelášící 
s mininosítky, obsazenými pacientem-ply- 
šákem.

K dobré pohodě přispěly i moderátorkou 
komentované hry a skákací hrad. Hojně využi-

té bylo i malování na obličej, a to nejen dětmi, 
ale i jejich doprovodem. 

Odpolední část, určenou dospělejšímu pu-
bliku, nastartovala vinohradská kapela TATLO 
QUARTET. Následující MORČATA NA ÚTĚ-
KU a THE LEADERS, v čele s Kamilem Stři-
havkou, sledoval už zcela zaplněný prostor 
palouku „U tří borovic“. Bavící se muzikanti, 
výborně spolupracující spokojené publikum. 
Časový meziprostor při střídání hudebních 
úderek vyplnily taktéž tradiční přebory – drže-
ní TUPLÁKU mužů a hod KUFREM žen. Ví-

tězové obdrželi ceny, věno-
vané tiskárnou Settronic. 
Kvalitní hudební zábavu 
završila ve 21.30 svým se-
tem na Vinohradech již té-
měř domestikovaná brati-
slavská parta ŽALMAN 
BROTHERS BAND. 

Závěrem – počasí tak 
akorát, muzika skvělá, ob-
čerstvení od cukrové vaty 
po výborný burčák, podpo-
ra vinohradských hasičů 
super. Cajk.

Máte problém s alkoholem nebo hazardní hrou
a nevíte, jak jej řešit? Dotýká se tento problém 

někoho z Vaší rodiny a potřebujete poradit?

Cajk?



Informace k žádosti o poskytnutí návratné účelové půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení města Brna (dále jen FRBmB) 

 
Půjčky z FRBmB jsou poskytovány na opravu a modernizaci bytových domů, rodinných domů a bytových 

jednotek. Dle § 2 vyhl. MMR č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je
– bytový dům stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na 

trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
– rodinný dům stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 

natrvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, 
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Žádost o půjčku se podává na předepsaném formuláři na úřadě městské části, na jejímž území se opravova-
ná nemovitost nachází nebo na Bytovém odboru Magistrátu města Brna na Malinovského nám. 3 (dveře č. 280, 
281). Při poskytování půjček se bude postupovat podle „Pravidel poskytování návratných účelových půjček 
z Fondu rozvoje bydlení města Brna“, schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/023 dne 3. 3. 
2009.

 
K žádosti o půjčku je nutno přiložit:
– kopii výpisu z katastru nemovitostí,
– kopii výpisu z obchodního rejstříku (je-li žadatelem právická osoba),
– vyplněný formulář „Prohlášení“, který obdrží žadatel o půjčku současně s formulářem žádosti; toto prohlá-

šení vyplní každý spoluvlastník opravované nemovitosti na samostatném formuláři (zákon č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů).

Půjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu za podmínek dodržení účelovosti půjčky. Půjčku nelze 
získat opakovaně na jeden účel u jedné bytové jednotky nebo domu před splacením dříve poskytnuté půjčky 
na tento účel.

 
Před podpisem smlouvy o půjčce je nutné přiložit:
– pravomocné stavební povolení nebo písemné stanovisko stavebního úřadu ke stavebním úpravám, které ne-

podléhají ani stavebnímu povolení, ani ohlášení,
– ověřené kopie nabývacích titulů k nemovitosti, pokud byly vydány do 1. 1. 1993 (potřebné pro vklad zástav-

ního práva do katastru nemovitostí),
– právnické osoby předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (potřebné pro vklad 

zástavního práva do katastru nemovitostí),
– Bytový odbor MMB si může vyžádat znalecký posudek nebo jiný doklad k prokázání skutečnosti, že hodno-

ta opravované nemovitosti činí alespoň 120 % požadované půjčky,
 

Do výběrového řízení nebudou zařazeni žadatelé, kteří 
a) zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek k předmětné nemovitosti a příslušný dluh dosud nesplati-

li, příp. je nemovitost předmětem exekučního nebo konkursního řízení, 
b) byli opakovaně v prodlení s úhradou splátek půjčky poskytnuté městem z FRBmB nebo u kterých bylo 

splácení půjčky vymáháno soudně,
c) nedodrželi účel u předchozí půjčky poskytnuté městem z FRBmB.

 
Kde získat podrobnější informace o půjčce:
Bližší informace mohou občané získat:
– osobně na Bytovém odboru MMB, referát půjček z FRBMB (Malinovského nám. 3, dveře č. 280 nebo 281),
– telefonicky na číslech 542 173 245
– prostřednictvím e-mailu na adresách soldanova.petra@brno.cz, koci.miroslava@brno.cz
– na internetové adrese www.brno.cz v sekci Potřebuji si vyřídit > Bydlení > Bytový pdbor > Půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení města Brna.

n 8 n



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!

•  
•  
•

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

Předvánoční úklid. Půjčovna. Přivezeme – Odvezeme.
Vysavače na koberce – Tepování. Tel. 721 821 943

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

l Nabízím garáž k pronájmu. Garážový komplex ul. Žarošická, vjezd z ul. Vlčnovská. Tel. 727 840 020.

l Hledám pronájem bytu na Vinohradech nebo Líšni. T: 731 070 463.

l Hledám garsonku nebo 2+kk v Židenicích. T: 722 012 297.

l Koupím garáž při ul. Věstonická. Platba hotově. Tel. 776 561 397.

l Koupím 1+kk/2+kk na Vinohradech. Hotovost. Tel. 702 169 750.

l Hledám 3+1/4+1. S nebo i bez rekonstrukce. Tel. 731 450 094.

l Sháním chatu/chalupu do 60 km od Brna. Tel. 602 102 038.

l WEB147.CZ – Grafické práce pro vaši prvotřídní prezentaci.

l Pronajmu garáž na ul. M. Kudeříkové, Juliánov. Tel. 603 453 450.

l DOUČUJI AJ I K MATURITĚ. Tel. 702 874 838.

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání listopad 2017 do 13. 10. 2017

Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:
kvic@vinohrady.brno.cz

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

Tak je to opět tady!
ZAČALA ŠKOLA!!

Pro děti to znamená asi trošku ne úplně příjemných povinnos-
tí navíc, pro rodiče možná úlevu. 

Na nový školní rok 2017/2018 se pečlivě připravila i Střední 
škola KNIH s Gymnáziem GLOBE. Obě školy otevřely 4. září 
své brány novým i stávajícím studentům denního, a 9. září dálko-
vého studia. 

A opět se s Vámi, čtenáři, budou na tomto místě pravidelně 
setkávat a prostřednictvím těchto krátkých okének se podělí o své 
zážitky, informují o dění na školních chodbách i mimo ně, pozvou 
na některou z akcí.

Například již koncem září (22. 9. – 1. 10. 2017) se naše škola 
zúčastní již 23. ročníku Brněnských dnů pro zdraví. Pro veřejnost 
je připraveno celkem 100 pohybových aktivit, seminářů i předná-
šek z oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Na své si přijde 
určitě každý. Snad i my. Už se moc těšíme. O tom, jak celá akce 
dopadla a čeho jsme se zúčastnili, Vás budeme informovat v příš-
tím čísle (uzávěrka tohoto čísla akci trošku předběhla).

A na závěr pozvánka.
Pokud se k nám budete chtít přijít podívat a nasát atmosféru 

školních chodeb, těšíme se na Vás. První, ale jistě ne poslední 
Den otevřených dveří na Střední škole KNIH, se koná již 7. pro-
since 2017 od 14.30 hodin. 

Listopadové finále prvního ročníku 
Dáme na vás se pomalu blíží

Dáme na vás, to je brněnský participativní rozpočet.
V listopadu jde úvodní ročník do finále. Brňané si sami v hla-

sování zvolí, které navržené projekty město Brno zrealizuje.
24. října proběhne od 17.30 hodin v zasedacím sále zastupi-

telstva města Brna na Dominikánském náměstí veřejné zvažová-
ní, na kterém budete moci ocenit tři projekty, které pro finálové 
hlasování získají výhodnější pozici. Na toto setkání jste srdečně 
zváni.

Samotné finálové hlasování občanů Brna o projektech bude 
probíhat od 1. do 22. listopadu na stránkách damenavas.brno.cz, 
a pro ty, kterým hlasování přes internet nevyhovuje, je připravena 
možnost hlasovat osobně a to 14. listopadu od 10.00 do 20.00 
hodin v knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.

Od 15 října budete moci vidět na náměstí Svobody výstavu 
všech realizovatelných projektů, abyste se mohli s projekty se-
známit a vybrat si svého favorita pro hlasování.
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V ŘÍJNU

Tak už máme za sebou i větší část babího 
léta (protože tyto informace píši vzhledem 
k termínu uzávěrky víc než čtrnáct dní před 
tím, než je budeme začátkem října všichni 
číst, vycházím jenom z kalendáře, ne ze sku-
tečného počasí – obrazně řečeno se modlím, 
aby nám babí léto vydrželo nejméně do pát-
ku 29. září, na Den seniorů na Vinohradech.

První týden září jsme v klubu úspěšně 
zahájili všechny naše pravidelné akce. 
V pondělí 4. 9. se nás po mimořádné dvou-
měsíční přestávce sešlo ve Společenském 
sále k cvičení téměř 40, všichni plní energie 
a dobré pohody, a v průběhu cvičení mi ně-
kteří z přítomných napovídali, jaké cviky 
jsem od června zapomněl. Ing. Siklenka se 
totiž omluvil, že z časových i zdravotních 
důvodů už zřejmě nebude moci za námi na 
Vinohrady jezdit.

Chtěl bych proto Milanovi Siklenkovi 
touto cestou veřejně poděkovat za to, co za 
předcházející léta pro nás všechny vykonal, 
počínajíc přednáškami o zdravé výživě, pří-
nosech různých starých východních učení 
o člověku a více než pětiletou tradicí pravi-
delného cvičení (nejen) pro seniory, které 
společně s předcházející vedoucí klubu Eliš-
kou Čtvrtečkovou a vedoucím KVICu zor-
ganizovali a především zrealizovali. Milane, 
přejeme Ti co nejvíc zdraví a elánu a rádi se 
s Tebou při našich akcích na Vinohradech 
setkáme.

V úterý 5. 9. jsme se sešli v klubovně na 
poprázdninovém posezení – všichni přítom-
ní byli plní dojmů a zážitků a jejich sdělová-
ní nad šálkem čaje a u zákusku bylo velmi 
příjemné, nikdo na hodinky nekoukal…

Ve čtvrtek otevřel nový cyklus povídání 
o manželkách československých prezidentů 
PhDr. Čejka – a mýlí se ti, kteří se domníva-
jí, že to nemůže být zajímavé. Opak je prav-
dou, což potvrzuje i skutečnost, že manželka 

prezidenta Masaryka Charlotta Garrique 
měla mj. i velmi výrazný vliv na to, že se 
Masaryk stal v roce 1918 prezidentem ČSR 
– vyprávění o jejích osudech v prvních le-
tech republiky bude mít dokončení v říjnu.

Ve čtvrtek dopoledne také začal už čtvr-
tý ročník konverzačních kurzů angličtiny 
a poté v pátek 5. ročník PC kurzů – ani bys-
te nevěřili, jak se všichni „studenti“ na zahá-
jení školního roku těšili a jak se vítali i se 
svými učiteli.

V úterý 12. 9. pokračovala Eliška Vacko-
vá ve svém cyklu o krásách vlasti, konkrétně 
přiblížením Velkých Losin a Žďárských vr-
chů. Ve čtvrtek jsme blahopřáli srpnovým 
a zářijovým jubilantům, tentokrát trochu 
specificky, protože vzhledem k začátku 
školního roku nemohly přijít děti ze ZŠ Mu-
těnická se svým vystoupením a bohužel 

zdravotní potíže zabránily i Martinu Dobčá-
kovi, aby zpěv oslavenců i ostatních přítom-
ných doprovodil na svou harmoniku – 
úspěšně ho zastoupil se svým nástrojem 
Ing. Karel Mifek, poblahopřáli jsme mj. 
dvěma devadesátníkům a všichni jsme se 
vzájemně pobavili.

Věřím, že babí léto nám bude přát i na-
dále a že i Den seniorů na Vinohradech 29. 
9. se vydaří.

Závěrem jako obvykle – všichni jsou 
zváni na naše akce a další informace a pře-
devším fotografie z klubových akcí najdete 
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 
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 poš-
tě) za řízení Ing. Hodbodě a s podporou 
KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou.
Každý čtvrtek od 8.00 a od 9.45 (90 minut) 
v malé klubovně cvičíme především konver-
zaci v kurzech AJ pro seniory (začátečníci 
a mírně pokročilejší – přijďte mezi nás).
Každý pátek (mimo školních prázdnin) 
v době 14.00–16.00 pokračuje kurz PC pro 
seniory (i začátečníky) v ZŠ Mutěnická – 
účast zdarma.

3. 10. – ÚTERÝ
„NEAUTORSKÉ“ ČTENÍ s Hanou – 
Guy de Maupassant, Mgr. Hanka Žaludová
5. 10. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH CÍSAŘOVNY
MARIE TEREZIE (300 let)
Bc. Michal Krejsa (s promítáním)
10. 10. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková
12. 10. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PREZIDENTŮ 
(pokračování)
PhDr. J. Čejka
17. 10. – ÚTERÝ
LEOŠ JANÁČEK (povídání s poslechem)
Mgr. Petr Škranc

19. 10. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ŘÍJNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
21. 10. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná
24. 10. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Kozel, Kozí hrádek, 
Krakovec, Královice), Dr. L. Šubert
26. 10. – ČTVRTEK
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
A PROSTŘEDKY (ukázky)
M. Pokorová, P. Kráčmarová (Malkol Delta)
31. 10. – ÚTERÝ
GUSTAV HUSÁK – ŽIVOTOPIS 
PSALO 20. STOLETÍ, Mgr. Lukáš Karnet


