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když se potkáváme při vynášení odpadků, ptáte se, kdy se něco
udělá s barevnými kontejnery. Žluté, modré, bílé, zelené i hnědé –
stojí vedle přechodu, dospělého za nimi není vidět, natož pak dítě.
Ty pojízdné nemají pevné místo, občas některý ujede až do silni-
ce. A navíc tvoří bariéru v místě určeném jako přístupová cesta
pro vozidla záchranného systému.

Co se s tím dá dělat? Prvotní úvaha při listopadovém setkání se
zástupci městské svozové společnosti SAKO Brno, a.s. a ma-
gistrátního odboru životního prostřední byla taková, že sdružíme
kontejnery na tříděný odpad v betonových ohradách spolu
s černými popelnicemi. Tím, že se třídí, totiž ubylo směsného od-
padu a ne všechny černé bývají plné. Od zástupce SAKO Brno
jsme měli přislíbené prověření a vytipování nádob, které by bylo
možno vyřadit. Po Vánocích, kdy se popeláři na některá místa
přes špatně zaparkovaná auta nemohli dostat a popelnice „přeté-
kaly“, jsme obdrželi zprávu, že není možné počet černých nádob

redukovat. Když nevyšla tato cesta, chceme využít možnosti po-
žádat město o finanční podporu alespoň na zpevnění plochy ve-
dle některých stávajících betonových ohrad tak, abychom uvolnili
rozhled v křižovatkách, zlepšili viditelnost chodců a dali odpado-
vým nádobám jejich stálé místo.

Někteří řidiči si dnes chodníky na nároží u křižovatek pletou s par-
kovištěm a po vymístění kontejnerů je bude volné prostranství asi
hodně lákat. Každý soudný však pochopí, že smysl celé akce
s kontejnery není nahradit jednu překážku jinou.

Závěrem děkuji všem, kdo vyhazujete odpadky tam,
kam patří, a srdečně vás zvu k zapojení do hlavní
akce Ukliďme Česko, která proběhne 1. dubna.

Mgr. Jitka Ivičičová,
starostka

Milí sousedé,
Autor: Jan Žaloudek

BŘEZEN na Vinohradech:
1. března: startuje „Dáme na vás 2023“.
Do 15. května je možné přihlašovat projekty
do PaRo. (str. 2)

2. března: Literární a výtvarné poklady pro malé
čtenáře. Knihovna Jiřího Mahena v Brně. (str. 5)

4. března: Koncert při příležitosti MDŽ.
Vystoupí trio Javor, Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce
a další. Sál Bzenecká 23, od 14:00 hod. (str. 8)

20. března: Zasedání ZMČ Brno-Vinohrady.
Společenský sál Bzenecká 23, od 17:00 hod. (str. 7)

28. března: Koncert, ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.
Křišťálový sál Staré radnice (Brno-střed), Radnická
ulice. (str. 6)

Provoz mateřských škol dozná o letošních prázdninách každoročních
změn. Vinohradské školky budou otevřeny dle následujícího harmonogra-
mu:

Od 10. do 21. července bude zajišťovat prázdninový provoz
MŠ Bořetická 7 a MŠ Prušánecká 8, a to pro své kmenové děti a děti
z MŠ Sněhurka Bořetická 26 a MŠ Velkopavlovická 15.
Od 24. července do 4. srpna bude zajišťovat prázdninový provoz

MŠ Sněhurka Bořetická 26 a MŠ Velkopavlovická 15, a to pro své
kmenové děti a děti z MŠ Bořetická 7 a MŠ Prušánecká 8.

Mimo uvedené ter-
míny je provoz v ma-
teřských školách MČ
B r n o - V i n o h r a d y
v době prázdnin pře-
rušen.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
VINOHRADSKÝCH ŠKOLEK



Další VINOHRADSKÉ TRHY jsou tady!
Pomyslné tržiště vás přivítá na ploše vedle radnice

11. března 2023 od 9:00 do 12:30.
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Z oblasti péče o životní prostředí
Dotace na kontejnerová stání
pro tříděný odpad
Ve spolupráci s Magistrátem města Brna v současné chvíli
zajišťujeme vše potřebné k získání dotace pro kontejnerová stání,
která se týká volně stojících popelnic na tříděný odpad (žluté
a modré, popelnice na sklo, elektro odpad a další). V úzké
spolupráci mezi dopravní komisí vedenou Janem Šlofem a komisí
životního prostředí vedenou Robertem Kuruczem se podařilo
schválit a vytvořit projekt, který mimo jiné rozšíří stávající
kontejnerová stání. Dále se vytvoří nové plochy pro stání tak, aby
se popelnice co nejdříve přesunuly mimo chodníky, silnice a pře-
devším mimo výhledy do křižovatek tak, aby splňovaly bezpeč-
nostní normy i estetické vnímání městské části jako takové. Pro-
jekt si dává za cíl upravit plošně co nejvíce možných nových, nebo
upravených kontejnerových stání na Vinohradech tak, aby řešení
bylo finančně co nejvýhodnější a nejefektivnější.

Úklid a kontejnerová stání
Opět se blíží období jarního úklidu. Nyní pracujeme na novém
plánu pro sezonní velkoobjemový kontejner, který bude více efek-
tivní a dostupnější pro širší množství občanů než doposud. Za
komisi životního prostředí
bych však všechny obyvatele
Vinohrad rád upozornil, že
i přes dlouhodobě zakořeněné
zvyky odkládání odpadů ke
stěnám kontejnerových stání,
se bohužel jedná o černé
skládky pod pokutou až
50.000,- Kč. Pokud máte větší
odpad k likvidaci, prosím, vy-
užijte sběrný dvůr na ulici
Josefy Faimonové (telefon:
606 914 901), který nyní roz-
šířil svou objemovou kapacitu,
nebo sběrný dvůr na ulici Lí-
šeňská 35 (telefon: 721 012 387). Likvidace domovního odpadu
ve sběrných dvorech je pro občany zdarma. Za likvidaci černých
skládek u popelnic městská část Brno-Vinohrady platí několik set
tisíc korun ročně a náklady každoročně stále narůstají. Nejen
z tohoto důvodu se kontejnerová stání a výskyt černých skládek
nyní monitorují.

Robert Kurucz
člen ZMČ Brno-Vinohrady,

předseda Komise životního prostředí

Veškeré informace ze zasedánı́ Rady
městské části a Zastupitelstva městské

části Brno-Vinohrady najdete v elektronické
podobě na webu městské části:

https://www.vinohrady.brno.cz/ samosprava/
usneseni-rady-a-zastupitelstva

facebook.com/mestskacastbrnovinohrady twitter.com/BrnoVinohrady

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
UŽ POSEDMÉ

Na samém začátku února odstartovalo podávání nápadů
v novém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás.
Stejně jako v předchozích letechmají Brňanémožnost na
www.paro.damenavas.cz přihlásit své projekty pro zlep-
šení města.
Od 1. února do 15. května můžete podávat nápady na
vaše projekty, do 30. května je čas na sbírání podpory
těchto nápadů. K dispozici je letos opět 35milionů korun!

Uvažujete, že podáte projekt a chtěli byste znát podmín-
ky, které musí projekt splnit?

- projekt musí být na majetku a území města Brna,
- celkové náklady na projekt do 5 milionů korun,
- musí být v souladu se Zásadami Dáme na vás.

Mgr. David Čížek, člen RMČ Brno-Vinohrady

BŘEZEN V DOMEČKU
Jarní keramická dílna

Sobota 25. března 2023, v čase 9.00 – 11.30 v Domečku,
Valtická 23:
Srdečně zveme všechny zájemce o keramické tvoření do jarní
dílny Domečku! Výrobou květináčů, misek a veselých dekorací
se připravíme na jaro a Velikonoce. Vhodné pro děti od 6 let
a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů.
Cena 320,- Kč zahrnuje odborné vedení, veškerý materiál, výpal
i následné glazování.

Divadlo pro nejmenší
Sobota 25. března v 16.00 ve společenském sále Pálava,

Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonická):
Loutkové divadlo V. Schildera zve malé i velké diváky na Dvě po-
hádky z pole, dvorku i zahrádky – O veliké řepě a O kohoutkovi
a slepičce. Kromě těchto dvou pohádek plných zvířátek si děti
společně zazpívají a s loutkami zahrají písničku „Když jsem já
sloužil“, ve které si všechna domácí zvířátka zopakují.

Přihlášky na stránkách Domečku:
www.domecekvinohradybrno.cz/udalosti
Informace: 723 946 642
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Jsou nebo nejsou Vinohrady klidnou
lokalitou? Odpověď není jednoduchá.

Začněme popisem aktuálního stavu.
Území Vinohrad se nachází v ,,revíru
Východ“. Součástí tohoto revíru, mimo Vi-
nohrad, je i Líšeň, Židenice, Slatina resp.
Juliánov pro MP. Úkolem městské policie
v tomto revíru je zabezpečit místní zále-
žitosti veřejného pořádku, kontrolovat do-
držování vyhlášek a nařízení obce. Dbát na
dodržování pravidel občanského soužití
a také dohlížet na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích,
zejména pak na tzv. dopravu v klidu nebo-li
parkování. Zjednodušeně řečeno, domé-
nou MP jsou přestupky.

Úkolem Policie České republiky je chránit
bezpečnost osob a majetku, chránit veřej-
ný pořádek, resp. opět zjednodušeně řeče-
no, PČR řeší trestnou činnost.

Jak klidnou lokalitou tedy Vinohrady jsou?
Částečnou odpověď nabízí statistika trest-
né činnosti v rámci ,,revíru“ obhospoda-
řovaném OO Brno-Židenice, i když i taková
statistika je věc ošidná. Vždy bude záležet
na tom, s jakou jinou lokalitou budete Vino-
hrady srovnávat. Statistika PČR praví, že na
Vinohradech došlo v loňském roce k de-
seti vloupáním do vozidel, v Líšni k dvaceti
osmi, v Židenicích k šedesáti třem.
K vloupání do bytů nebo RD na Vino-
hradech v uplynulém roce nedošlo, zatím

co v Líšni došlo k devatenácti a v Žideni-
cích ke třiceti sedmi vloupáním.

Podle těchto statistik PČR vycházejí Vino-
hrady relativně dobře. Je však třeba dodat,
že tato statistika zahrnuje pouze trestné či-
ny šetřené PČR ale především a pouze ty,
které jsou PČR ohlášeny! Dá se před-
pokládat, že řada věcí, u nás typicky např.
vloupání do sklepních kójí, vloupání do vo-
zidel hlášena vůbec není. Škody jsou vět-
šinou nízké a tak lidem nestojí za to ještě
ztrácet čas hlášením věci na PČR, když
předem ví, že naděje na dopadení pacha-
tele je nízká. Podobně mnozí postupují
u vloupání do vozidel. I já jsem v minulosti
postupoval stejně. Tomuto postupu obča-
na nahrává i fakt, že sídlo obvodu se po
zrušení služebny na Nopové nachází až
v podstatě v centru města, na tř. Kapitána
Jaroše. Situace se zlepší v dohledné době
v souvislosti se zřízením nového sídla
obvodu v objektu bývalých kasáren na Gaj-
došové. Tedy doufám…

Nemám žádný přehled o nenahlášených
událostech, ale zcela jistě takové budou.
Možná by stálo za to zvážit oznámení už
jen proto, aby se věc dostala právě do ofi-
ciálních statistik. Jen těžko se zdůvodňuje
žádost o posílení bezpečnostních opatření
(posílení počtu hlídek, nové kamery atp.)
ve chvíli, kdy oficiální statistika vykresluje
Vinohrady ve srovnání se sousedy jako
klidnou lokalitu.

Podobně je to se statistickými čísly MP.
MP například v období od 1. 1. – 9. 2. řešila
více než dvojnásobek přestupků v oblasti
parkování než za stejné období loňského
roku. I tak, dle ohlasů veřejnosti, přílišná
spokojenost s vymáháním dodržováním
pravidel nepanuje i když aktivita MP
je znát. Nelze však vinit MP z nečinnosti.
Je nutné počítat s tím, že MP nemá a nikdy
mít nebude v terénu takový počet hlídek
které by byly schopné preventivně a ne-
ustále monitorovat celou plochu sídliště
vč. přilehlých lokalit. Zde může pomoci
s oznámením případné přestupkové čin-
nosti pouze ,,pozorný občan“, jakkoliv toto
označení v našich vodách zní minimálně
dvojsmyslně. Ignorance, nevšímavost stav
nezlepší.

Na obzoru je jaro, a proto na programu
jednání naší bezpečnostní komise budou
jevy a problémy související
s bezdomovectvím. O výsled-
cích vás budu informovat.

Mgr. Jiří Karásek,
místostarosta

Zaujala vás statistika kriminality
v naší městské části?

Podrobnější údaje zjistíte třeba
v Mapě kriminality PČR:

https://kriminalita.policie.cz

POZOR NA VYKRADENÉ SKLEPY!
Prosím, věnujte zvýšenou pozornost cizím osobám, které se pohybují
v prostorách domu. Vždy se ujistěte, že jsou dovřené dveře u předního
i zadního vchodu a nepouštějte cizí osoby do domu, zejména v nočních
hodinách. Zvláště když mrzne, se dveře nedovírají stejně hladce jako
za teplého počasí. V obecních domech zadní dveře na noc pokud možno
zamykejte. Pokud zjistíte závadu na dveřích, neprodleně tuto závadu ohlaste
na správě obecních domů Mikulovská 4. Dodatečně si prosím uvnitř
ve sklepích zajistěte především kola a koloběžky – nejlépe je uzamykejte
i uvnitř sklepů ještě dalším zámkem či řetězem.

Robert Kurucz
člen ZMČ Brno-Vinohrady,

předseda Komise životního prostředí

Vinohrady jako klidná lokalita?

Víte, že Vinohraďáci mají ty nejčerstvější
zprávy o dění ve své městské části doslova
na dosah ruky? Informace z radnice teď
prostřednictvím mobilní aplikace ČESKÁ
OBEC může mít ve svém mobilním
telefonu opravdu každý!
Nainstalujte si aplikaci ČESKÁ OBEC a mějte
vinohradskou radnici vždy u sebe. Důležité
kontakty, zprávy o dění kolem vás,
pozvánky na akce městské části, možnost

hlášení závad nebo úřední deska - to vše
obsahuje ČESKÁ OBEC.
Spolu s webovými stránkami naší městské
části www.vinohrady.brno.cz, ofi-
ciálním facebookovým profilem,
instagramovým a twitterovým úč-
tem je ČESKÁ OBEC skvělou
možností, jak se dostat k aktuál-
ním zprávám z Vinohrad. Aplikaci stahujte na
www.ceskaobec.cz

Už máte aplikaci ČESKÁ OBEC?
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Excelentní hasičský ples je úspěšně za námi
Po dvou letech zákazů a příkazů jsme dostali zelenou a mohli
jsme dne 21. ledna 2023 uspořádat hasičský ples. Tento v pořadí
již XIV. ples se vrátil do příjemného rodinného sálu do dělnického
domu na Jamborové ulici. Kolem 20. hodiny se scházely dámy
v krásných šatech a pánové v oblecích a již tradičně byli hosté při-
vítání hasiči a hasičkami s úsměvem na rtech a nabídkou wel-
come drinku.

Večerem nás provázela, pro nás nová, ale úžasná a energická sku-
pina AKCENT, která již od zahájení plesu celý sál roztančila
a zvedla náladu všem tanečníkům. V hudebních pauzách nechy-
běly country tanečky taneční skupiny Carolka, a to i s výukou tan-
ce, a také představení gymnastek, sokolek, street dance. A neza-
pomnělo se ani na oceňování nejpůvabnějších dam plesu!

Po lístečcích se štěstím se jen zaprášilo - a není divu!
Při pohledu na krásné výhry nikdo neodolal a koupil si štěstíčka
vícekrát. Kdo by také nechtěl vyhrát televizi, koloběžku, bazén, šicí
stroj či kávovar? V současné době jsou již výhry u svých majitelů,
a ještě jednou jim gratulujeme.

Zároveň chceme poděkovat všem našim sponzorům, kamarádům
i známým, kteří nám drží pěsti a pomohli nám tento ples uspo-
řádat, a také děkujeme zástupcům vedení radnice MČ Brno-Vino-
hrady, že nás přišli podpořit a věříme, že jim s námi bylo také
dobře. V současné době již plánujeme další pravidelné akce v le-
tošním roce, ale také již připravujeme ples 2024.

Za SDH Brno-VinohradyMonika Pavlíková

NAHLÉDNUTÍ DO PRÁCE HASIČE
U profesionálních hasičů sloužím dvanáct
let a mohu s klidným svědomím říct, že
každý zásah je zcela jiný. Nikdy dopředu
nevíme, co nás tam potká. Je to velmi zají-
mavá a naplňující práce, u které se musí
pře-mýšlet. Vyžaduje špičkový zdravotní
stav, fyzickou kondici a také spoustu vol-
ného času. Bez nejbližších, kteří mají po-
chopení a trpělivost, by toto povolání, které
je spíše posláním než povoláním, nešlo vy-
konávat.

Jako hasiči v České republice se můžeme
pochlubit hned několika „nej“. Způsob fun-
gování celého Integrovaného záchranného
systému (IZS) a speciální mezinárodní lin-
ka 112 jsou inspirací pro mnoho zemí
světa. Potřebujete-li pomoc a zavoláte
na linku 112 nebo 150, vždy se dovoláte
na Krajské operační a informační středisko
(KOPIS) Hasičského záchranného sboru
(HZS). Během rozhovoru s vámi tento pra-
covník od vás zjistí všechny důležité in-

formace, co se stalo, kde se to stalo,
kontakt na vás a všechny tyto informace
zhustí do takzvané datové věty. Datová
věta se zpravidla do jedné minuty od za-
volání posílá na profesionální hasičskou
stanici, kde způsobí vyhlášení poplachu.
Od doručení datové zprávy na hasičskou
stanici vyjíždí posádka HZS do 2 minut.

Současně touto datovou větou může
KOPIS vyslat i dobrovolnou jednotku hasi-
čů (JSDH) s výjezdem do 10minut. Ve stej-

nou chvíli tedy přijde SMS s „datovkou“
všem členům, kteří opustí své domovy
nebo zaměstnání a utíkají do zbrojnice,
aby se převlékli do zásahových obleků a vy-
razili na pomoc. Pokud pracovník KOPIS
vyhodnotí, že je to potřeba, stejným způ-
sobem povolá k zásahu další složky IZS
(ZZS, PČR, MP, vodní záchranou službu).

A stále jde o tu jednu datovou větu, která je
již odeslána, zatímco s vámi operační dů-
stojník stále komunikuje. Všechny složky
IZS dostávají informace velmi rychle a ve
stejný čas.

V příštím čísle se zaměříme na preventivní
programy hasičského záchranného sboru.

Michal Kinc
velitel SDH Brno-Vinohrady,
profesionální člen HZS ČR

pokračování článku z minulého čísla

Máte co sdělit ostatním Vinohraďákům?
Chcete se podělit o své postřehy s ostatními?
Ve zpravodaji naší městské části Vinohradský inform můžete zveřejňovat články i vy! Máte-li chuť
uveřejnit zajímavý článek, v našem zpravodaji máte prostor. Stačí napsat poutavý text na téma, které se
týká brněnských Vinohrad, dodržet rozsah 1.800 znaků, případně přidat ilustrační fotku a zaslat v tex-
tovém dokumentu na e-mail: cizek@vinohrady.brno.cz. Váš článek pak vyhodnotí redakční rada a cesta
k očím čtenářům Vinohradského informu je otevřená!

Mgr. David Čížek, člen RMČ Brno-Vinohrady
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Knihovna Jiřího Mahena: březnové akce

Lyžařský výcvikový kurz
žáků ZŠ Mutěnická

LOUKOU PROPLULA LOĎ
PLNÁ ZVLÁŠTNÍCH BYTOSTÍ

Po dvouleté pauze, způsobené pandemií covidu, se na Louku vrá-
til karneval. Pro velký zájem proběhl hned dvakrát - dopoledne
a odpoledne.

„Námořnice“ Ivča s Luckou přivítaly na palubě plavčíky, pirátky,
ale také princezny, víly, různá zvířátka nebo indiány. Radost jim
udělali odvážní rodiče v maskách. Všichni společně soutěžili, tan-

čili, dováděli a užívali si zábavnou plavbu. Děti během plavby
umyly rejžáky podlahu, ulovily velrybu, nachytaly rybky do ry-
bářské sítě a naučily se chodit po laně.

Rodiče zvolili masku sympatie. V dopoledním čase jednoznačně
vyhrála chobotnice Amálka, odpoledne zase pirátka Jack Sparrow
Anička. Ke konci plavby se děti odvážily mezi piráty. Za papouška

Koko získali zpět ukradený poklad.
Z tomboly měli všichni radost.

Na cestu domů vyprovodily taneč-
níky mořské bubliny. “Příští rok se
podíváme až do dalekého vesmíru”,
plánuje jedna z organizátorek, Ivča
Černá.

Lucie Supová
Lužánky - SVČ, pracoviště Louka

V termínu 23. - 27. ledna 2023 absolvovala
početná skupina žáků z 6., 7., a 9. tříd
ZŠ Mutěnická lyžařský výcvikový kurz, kte-
rý proběhl v Jeseníkách v obci Ostružná.

Mezi žáky se nacházeli jak začátečníci,
tak pokročilí lyžaři. Žáci byli rozděleni
do družstev dle své lyžařské zdatnosti, kde
se jim věnovali zkušení lyžařští instruktoři
z naší školy. V průběhu týdne se všem
žákům velmi dařilo a udělali velké pokroky.
Žáci se v rámci kurzu účastnili i různých
přednášek, kde se dozvěděli něco o histo-

rii českého i světového lyžovaní nebo
se seznámili s tzv. „Lyžařským desaterem“.

Lyžařský výcvikový kurz si všichni skvěle
užili a vrátili se domů s osvojenými lyžař-
skými dovednostmi a plni zimních zážitků.
Žákům byly v rámci výjezdu poskytnuty dva
bonusy. První v podobě finančního
příspěvku od Městské části Brno-Vino-
hrady a druhý od společnosti Hošek Motor
a.s. v podobě rozlišovacích dresů, díky
kterým měli žáci i učitelé lepší přehled na
svahu a při lyžování se lépe orientovali.

MČ Brno-Vinohrady i společnosti Hošek
Motor moc děkujeme.

Mgr. Michaela Machová

Milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a nás opět čeká výjimečně nabitý Březen –
měsíc čtenářů. Novinkou je předčítání nazvané Literární ochutnáv-
ky pro děti a mládež. Rádi se vy nebo va-
še děti zaposloucháte do krásných pří-
běhů anebo jen chcete tipy na dobrou
dětskou literaturu? Tak to jste u nás
správně! Až do letních prázdnin se bu-
deme v dětském oddělení setkávat vždy
2x za měsíc, z vybraných knih vám
budeme hlavně předčítat a poté si
o nich můžeme i povídat. Našich literár-
ních výletů se mohou zúčastnit děti i je-
jich doprovod a poprvé nás čeká téma
Literární a výtvarné poklady pro malé
čtenáře. V březnu se setkáme ve čtvr-
tek 2. 3. od 16:30 a poté 23. 3. také od
16:30. Ke čtení se můžete připojit kdykoliv, účast na předchozích
setkáních není podmínkou.

Je všeobecně známo, že jakákoliv knížka se čte mnohem lépe
s oblíbenou záložkou, a proto jsme na týden 6. 3. – 10. 3. při-
chystali výtvarnou dílnu Vyrob si svou knižní záložku. Přijďte si

tedy do dětského oddělení vyrobit takovou, jakou nemá nikdo jiný
na světě! Při této příležitosti se také budete moci podívat na vý-

stavku záložek, které čtenáři v knihách
zapomněli.

Ve dnech 27. 3. a 28. 3. se i naše po-
bočka zapojí do známého celorepubli-
kového projektu Noc s Andersenem –
čekají nás Pohádkové dny s Waltem
Disneyem. Letos totiž slavíme
100. výročí založení The Walt Disney
Studios a prostřednictvím her a zá-
bavných aktivit si připomeneme úžasné
filmy a postavičky, které milujeme na-
příč generacemi.

A lákadlo na závěr – již několik týdnů je k dispozici poslední várka
nových knih dokoupená na konci r. 2022 z finančního příspěvku
MČ. Díky tomu se náš fond rozšířil např. o autobiografii S kou-
zelnickou hůlkou, román z nedávné minulosti Pravda nebyla
k dostání, populární Příběh služebnice a jiné.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky
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CO JSTE JEŠTĚ
NEVIDĚLI

A NESLYŠELI…
…tak zní titul Koncertu
učitelů ZUŠ PhDr. Zbyň-
ka Mrkose, na který žá-
ky, rodiče a přátele školy
zveme v podvečer
28. března do Křišťá-
lového sálu na Radnické
ulici v Brně. Na koncertu
se představí pedago-
gové školy ve své druhé
roli, v roli aktivních kon-
certních umělců. A když
žáci uvidí, jak jejich pe-
dagogové aktivně kon-
certují a uslyší, co nástroje pod rukama učitelů dokážou, snad
budou mít ještě víc chuti ke cvičení. A věřte, že učitelé vino-
hradské základní umělecké školy mají co ukázat!

Pečlivě sestavený program koncertu nabídne posluchačům
pestrou paletu žánrů, hudebních stylů, barev jednotlivých hudeb-
ních nástrojů i krásy lidského hlasu.

Přijďte poznat učitele Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka
Mrkose tak, jak je ještě neznáte. Zcela jistě prožijete večer,
na který budete dlouho vzpomínat. Bude to večer ve skvělé spo-
lečnosti našich pedagogů – nadšených umělců, kteří dokáží
dennodenně svým žákům dál předávat svoji radost z hudby
a lásku k umění.

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Elektrikář - Opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748

Koupím menší byt na investici.
Hotovost. Tel: 602540949

Pronájem garáže ul. Vlčnovská,
vše na dálkové ovládání. 731 502 869.

Plánujete rekonstrukci bytu a hledáte dočasné ubytování? Volejte +420 724 037 362

Poznejte inova�vní židenické kadeřnictví na webu hairhub.cz

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
dvířka, skříňky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz, http://klikni6.tiscali.cz

Koupím chalupu nebo pozemek
do 60 km od Brna. Tel: 725 087 561

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup.Tel. 777 141 165, 773 518 654

Koupím byt DB, OV 1+KK-2+KK a 3+1 až 4+1 v Brně.
PLATÍM V HOTOVOSTI. Právní servis vyřídím!

Prosím nabídněte: 775 20 21 22
SERVIS A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ. Doprava v Brně za 1,-Kč!
Žaluzie, rolety, sítě. T: 607 558 230, www.zaluzie-kubon.cz

Třikrát ze
ZŠ Čejkovická

Začátkem nového roku jsme s prvňáčky navštívili pobočku Kni-
hovny Jiřího Mahena na Vinohradech, kde si pro nás paní knihov-
nice nachystala zábavnou besedu o dětských knihách, zajíma-
vostech o knihovně a v neposlední řadě naše žáky seznámila
s pravidly půjčování knih.

Čtenáři, kteří již vlastnili kartičku do knihovny, měli možnost si kni-
hy vypůjčit. Příjemná atmosféra v knihovně a množství knih láká
naše žáky na další návštěvu.

Mgr. Jana Špačková, Mgr. Dana Mádrová

LVK II.STUPNĚ 2023
Letošní lyžařský kurz 2. stupně se konal v polovině ledna 2023.
Oblíbili jsme si středisko Karlov, kam jezdíme na chatu Zátiší.
Máme ji celou pro sebe a výborně tu vaří. Letos jsme si museli
poradit s menším množstvím sněhu – lyžovali jsme většinou
na jedné sjezdovce. Měli jsme dvě družstva lyžařů a jedno snow-
boardové. Ve družstvech byli výborní jezdci. Večer jsme měli po-
učné přednášky, zajímavé hry, společenské a jiné tance. Vycházku
jsme tentokrát zvolili podél říčky Moravice. Těšíme se na příští rok.

Mgr. Jitka Kreidlová

Lyžařský výcvik žáků 1. stupně
Jen co se dopsaly poslední testy a uzavřely se známky na vysvěd-
čení, vyrazili žáci prvního stupně a někteří pedagogové společně
s panem ředitelem na lyžařský výcvik do Olešnice na Moravě.
Únavu z brzkého ranního vstávání již během cesty do skiareálu
vždy vystřídala euforie a nadšení z lyžovačky. První den nám po-
časí sice moc nepřálo a celý svah byl zahalen do husté mlhy,
ale v následujících dnech se počasí umoudřilo a všichni jsme si
užívali „manšestru“ na sjezdovce. Někteří žáci byli už zkušení
lyžaři, jiní se naopak s tímto sportem teprve seznámili. Bude-li po-
časí vstřícné i příští rok, rádi opět s žáky vyrazíme na tyto zimní
radovánky.

Mgr. Alžběta Navrátilová

KOSMETIKA PRO VÁS 739 203 847,
TEREZA KLIMEŠOVÁ, BZENECKÁ 19

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíč.
Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187,

e-mail: info@tzbcentrum.cz www.tzbcentrum.cz
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Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Kam s bateriemi a hliníkem? DO DOMEČKU!

Že baterie a hliník nepatří do koše jistě víte. Kam ale
s nimi? Sběrné místo najdete přímo v Domečku, kam
můžete drobný hliníkový odpad a vybité baterie nosit.

KVIC - Domeček Vinohrady, Valtická 23, Brno-Vinohrady

Třiďme odpad, má to smysl

Pochvalu od strážníků si vysloužil bystrý pozorující na okraji
jihomoravské metropole. Hlídku přivolal, když zahlédl dvojici
mužů, jak se klíčky podepisují na cizí auta. Autogramů ale mno-
ho nerozdali. Neopatrné ničitele totiž zaznamenaly kamery, díky
kterým je strážci zákona rychle dopadli.

Nepříjemné překvapení si pro majitele aut v městské části Brno-
-Vinohrady připravili dva návštěvníci tamní restaurace. Ti si ve-
černí odchod z podniku zpestřili netradiční aktivitou a neda-
leko zaparkovaná vozidla poškrábali klíčem. Neuvědomili si ale,
že je při tom sledují kamery a všímavý kolemjdoucí. „Díky dis-
pečerům u kamer pak stačilo hlídce pořádkové jednotky pouze
několik minut k dopadení jednoho z aktérů,“ uvedla mluvčí
Městské policie Brno Markéta Skřivánková. Nalezený třicátník
se strážníkům sice přiznal k návštěvě hospody, ničení aut ale
zprvu popíral. Když zjistil, že jejich počínání zaznamenaly kame-
ry, připustil, že se zachoval hloupě. Jako cíl si dvojice vybrala
Land Rover, kterému poškrábala levou stranu a víko od motoru
a škodovku, na které se vyřádila podobným způsobem. „Stráž-
níci poté případ s podezřením ze spáchání trestného činu předali
policistům,“ uzavřela.

Zdroj: http://www.brnenska.drbna.cz

Muži v Brně po pivu
objížděli auta klíčkem.
Stydíme se, připustili
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SENIOR KLUB: Informace pro měsíc BŘEZEN
Jak to vypadá, v únoru na pár dní přišla zima,
alespoň co se týče mírného ochlazení, ne tak
sněhu. V klubovně se to naštěstí příliš nepro-
jevuje, ani hrozícími respiračními nemocemi.
Druhou polovinu ledna jsme zahájili zvesela,
blahopřáním jubilantům, ozdobeným po téměř
třech letech vystoupením dětí ze školní družiny
ZŠ Mutěnická za vedení vychovatelky paní Blaž-
kové. Bylo to opravdu milé a radost z vystoupení
měli všichni – dovádějící děti i všichni návštěv-
níci oslavy. V jejím dalším průběhu jsme pak
poblahopřáli pěti oslavenkyním a zejména os-
maosmdesátileté Boženě Benešové.

Po oslavě jsme se pro změnu, jak je zvykem,
vzdělávali. Dr. Šubert rozšířil svou přednášku
o generálu Sergeji Ingrovi i o téma, které nepřed-
nesl v prosinci, o působení R. J. Malinovského
v roce 1945 na Moravě – obě témata byla zají-
mavá. Poté přišel ing. Čapek dokončit své cesto-
pisné vyprávění o svém putování divočinou
Botswany a všechny potěšil jak zajímavými fo-
tografiemi, tak jejich poutavým komentováním.
Poslední den v lednu měl přijít Mgr. Resch se
svou „Zimou na Drahanské vrchovině“, ale pot-
kal se s bacilem a místo toho jsme „cestovali“
po internetu (náhradní termín máme domluven
na 2. března).

Na cestování jsme navázali přípravou na pro-
cházku do lesa – opět sice zaúřadovala nemoc,
ale v povídání o houbách nahradil Mgr. Ševčí-
kovou její kolega Mgr. Antonín, a bylo to i díky
jeho podání také hodně zajímavé. Cestopisné
zajímavosti Elišky Vackové trochu zkompliko-
valo dočasně stávkující video, ale zorganizova-
ný náhradní program snad také nebyl k zaho-
zení…

Do digitária na hvězdárnu Brno vyrazilo 33 zá-
jemců, kteří nelitovali – oba filmy o polární záři
na Islandu a na severu Norska byly při pro-
mítnutí na kupoli velmi působivé a došlo i na
animované vysvětlení podstaty tohoto jevu. Blok
vzdělávacích témat pak uzavřel PhDr. Karnet při-
pomenutím událostí v 80. letech po smrti
Brežněva až do nástupu Gorbačova do nejvyšší
funkce v tehdejším SSSR. Přípravou na další
akce, spojené se zábavou a zpěvem, bylo v úterý
14. 2. Setkání s písničkou Karla Mifka, v jehož
průběhu mj. představil svou novou „klubovou“
harmoniku.

Tolik k dění v klubu do uzávěrky Informu amám
prostor informovat o připravovaných akcích.
Tou první je už téměř tradiční koncert k MDŽ
v sobotu 4. března od 14 hodin ve Spole-
čenském sále, tentokrát snad i s dalšími hosty.
Po již ohlášeném zájezdu do sklípku 30. března
budou následovat poznávací zájezdy:
- 27. 4. do Těšan (kovárna), Bošovic (papouščí
zoo), Žarošic a Ždánic (muzea),
- 11. 5. do Olomouce a na Svatý Kopeček
u Olomouce,
- 1. 6. do Kroměříže a Starého Města
u Uherského Hradiště (Kovo zoo),
- 29. 6. do Nemojan - podrobnosti ke každé-
mu zájezdu se budu snažit uvést s předsti-
hem.

Doufám, že jsem uspokojil zvědavost případ-
ných zájemců o naše zájezdy – přihlašování
bude probíhat s dostatečným předstihem, nyní
začínáme se sklípkem 30. 3.
Už jen stručně – pondělní cvičení pokračuje
a páteční PC kurz na ZŠ Mutěnická byl 10. 2.
úspěšně obnoven – i přes krátkou

dobu informování (vzhledem ke zpožděnému vy-
dání lednového Informu) do kurzu přišli nejen je-
ho „staří“ návštěvníci, ale i dvě nové zájemkyně
o informace...

Program i další informace a dokumentační foto-
grafie najdete stále na odkazu
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub,
nebo je získáte přímo u nás v době našich akcí
v klubovně na Bzenecké 19 (viz program).

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

Naše motto: „Jaro je tady, poblahopřejeme ženám i dívkám a přivítáme ho zpěvem a vínem nejen ve sklípku…“

PROGRAM NA BŘEZEN ‘23
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00, otevřena
od 14.30) – viz program níže – i k zapojení se do pravidelných činností:
-> v pondělí (13.30 - 14.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále Bzenecká 23 s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se dobře naladíte.
-> ve čtvrtek (od 10.15 a 12.30, 90 minut) konverzační kurz angličtiny pro seniory (možno zapojit se kdykoli v průběhu roku) v malé klubovně.
-> v pátek, od 10. 2. (14.00 - 16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

2. 3. Čtvrtek
ZIMA NA VRCHOLCÍCH DRAHANSKÉ
VRCHOVINY,Mgr. Pavel Resch
(náhrada za 31. 1.)

4. 3. Sobota
KONCERT PŘI PŘÍLEŽITOSTI MDŽ –
společenský sál, Ing. Luděk Hodboď
(Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce,
cimbálka Javor)

7. 3. Úterý
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN v klubu
(vystoupení hostů), Ing. Luděk Hodboď
a tým spolupracovníků

9. 3. Čtvrtek
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), Eva Vacková

14. 3. Úterý
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování),
Ing. Karel Mifek

16. 3. Čtvrtek
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM narozeným
v BŘEZNU, Ing. L.Hodboď a tým
spolupracovníků

18. 3. Sobota
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

21. 2. Úterý
ZAJÍMAVÉ ZVLÁŠTNOSTI ŘECKÉ
ANTICKÉ VOJENSKÉ HISTORIE,
Dr. Luděk Šubert

23. 3. Čtvrtek
PROVENCE – KRÁSY PŘÍRODY,
Mgr. Hanka Žaludová

28. 3. Úterý
KOMUNIKAČNÍ a KOMPENZ. POMŮCKY
pro nedoslýchavé a seniory,
Mgr. Zuzana Kisely (AUDIOHELP Brno)

30. 3. Čtvrtek
POSEZENÍ VE SKLÍPKU V NECHORECH
Ing. Luděk Hodboď (14.00, Pálavské nám.,
390,- Kč)

SENIOR KLUB, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady

JAVOR
Cimbálová muzika

     JAVOR
    Cimbálová muzika z jižní Moravy

kontakt: email: javorcimbal@seznam.cz

Přijďte se pobavit a dobře naladit.

Koncert při příležitosti MDŽ 
ve společenském sále Pálava

v sobotu 4. března 2023 od 14 hodin

Vystoupí
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, trio Javor, 
mažoretky ZŠ Mutěnická a hosté :-)

Zvou Vás pořadatelé
KVIC a Senior klub Brno-Vinohrady


