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Už máte ČESKOU OBEC?

Nainstalujte si aplikaci
ČESKÁ OBEC a mějte
vinohradskou radnici vždy
u sebe.
Důležité kontakty, zprávy
o dění kolem vás, po-
zvánky na akce městské
části, možnost hlášení
závad nebo úřední deska.

To vše je mobilní aplikace
ČESKÁ OBEC.

Milí Vinohraďáci,

jistě jste zaregistrovali, že zpravodaj městské části Vino-
hradský inform prochází postupnou změnou vizuálního
stylu, ale i obsahu. Tato změna se dá analogicky při-
podobnit změnám, kterými prochází také naše radnice –
změny možná pomalejší, na první pohled někdy málo
viditelné, ale změny, ke kterým dochází na základě poctivé
práce a touhy po změně k lepšímu. Na to, aby byla změna
opravdová, dohlíží v případě vinohradského zpravodaje
také nově sestavená redakční rada, ve které zasedají jak
zástupci vedení radnice, tak i veřejnosti a opozice.
Proměna Vinohradského informu je tedy sice pozvolná,
v nejbližších měsících se ale do vašich schránek dostane
finální, ustálená podoba zpravodaje, která bude nejen
v moderním kabátu, ale hlavně přinese vám, vinohradským
čtenářům, důležité informace ve čtivé podobě. A protože
nechceme smysl vydávání zpravodaje zúžit jen na sdělení
důležitá, čím dál častěji se v něm budete setkávat s články,
které se budou věnovat zajímavým místům, událostem či
místním osobnostem, nebo třeba historii naší městské
části. Prostě a jednoduše, Vinohradskému informu
chceme dodat na důležitosti a udělat z něj periodikum,
které si přečtete se zájmem a chutí.

Jedním z prostředků, jak Vinohradský inform zatraktivnit, je
otevřít jej vašim příspěvkům. Jak jste se mohli dočíst už
v minulém čísle, možnost vyjádřit se veřejně má nyní
prostřednictvím vinohradského zpravodaje každý občan.
Na vaše příspěvky se budeme v redakční radě těšit!

A co vás čeká v dubnovém vydání? Vrátíme se k první
odborné přednášce a setkání nad tématem průběhu a do-
padů stavby VMO na naši městskou část, dotkneme se
možností změny parkování dodávek, zjistíme, jak se naší
městskou částí inspirovali v Medlánkách nebo se dozvíme
o nové bezbariérové herničce. A k tomu spousta informací
o tom, co nás čeká v průběhu měsíce dubna.

Příjemné a přínosné čtení!

Mgr. David Čížek,
odpovědný redaktor

člen Rady městské části

facebook.com/mestskacastbrnovinohrady instagram.com/mcbrnovinohrady twitter.com/BrnoVinohrady

Víte, že MČ Brno-Vinohrady mají i svůj vlastní YouTube kanál?

Chcete sledovat záznamy ze zasedání zastupitelstva,
z veřejných prezentací nebo videa z naší městské části?

Hledejte na YouTube stránku MČ Brno-Vinohrady!
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EDITORIAL

Veškeré informace ze zasedán�́ Rady městské c ̌ásti
a Zastupitelstva městské c ̌ásti Brno-Vinohrady
najdete v elektronické podobě na webu městské
c ̌ásti:

https://www.vinohrady.brno.cz/samosprava/
usneseni-rady-a-zastupitelstva
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měsíc duben bývá spojený s úklidem, a proto vás hned na
úvod chci pozvat v sobotu 1. dubna na hlavní akci Ukliďme
Česko, a to v případě Vinohrad „Ukliďme Růženin dvůr“
s místem srazu v 9 hodin u baru Teniska na Bořetické. Další
blízký úklid, do kterého se můžete zapojit, probíhá
v židenických Akátkách.

Pro vyřazený nábytek a jiné dosloužilé vybavení vašich
domácností budou přistaveny během dopoledne v sobotu
8. dubna na Pálavském náměstí velkoobjemové kontejnery
svozové společnosti SAKO Brno a.s., jeden na spalitelný
a druhý na nespalitelný odpad. V dalších třech termínech
v průběhu letošního roku kontejner najdete na třech dalších
místech na Vinohradech tak, aby pro vás byly pokudmožno
v dosahu. Každodenně k dispozici zůstává samozřejmě
i sběrný dvůr na Líšeňské.

Protože po práci má přijít odpočinek a zábava, prodloužený
víkend na konci měsíce nabízí vyžití pro všechny generace.

Poslední dubnovou sobotu navážeme v sále Pálava na
tradici vinohradských koštů a výstavy vín ochutnávkou
toho nejlepšího ze zdejších vinoték spolu s doprovodným
kulturním programem. Vedle poslechu hudby, tanečního
vystoupení nebo aktivit pro děti zde bude mimo jiné
příležitost seznámit se s činností spolku Vinohradský
hrozen, který pečuje o zdejší vinohrad, anebo si vyzkoušet
a vyfotit se ve vinohradských krojích, které byly poslední
dvě desetiletí uloženy v depozitáři naší radnice.

Na neděli 30. dubna dobrovolní hasiči připravují oblíbené
pálení čarodějnic.

Těším se na setkání s vámi – při práci i zábavě.

Mgr. Jitka Ivičičová,
starostka

Milí sousedé,

Setkání nad Velkým městským okruhem
Obyvatelé MČ Brno-Vinohrady mají za
sebou odbornou přednášku a veřejnou
diskuzi na téma Velký městský okruh
a jeho dopady na Brno-Vinohrady. Ta
proběhla v úterý 28. února ve
Společenském sále na Bzenecké 23.

Že je mezi obyvateli Vinohrad sku-
tečný hlad po informacích o dění ko-
lem nich bylo včera v podvečer patrné
na první pohled. Přednáška s debatou
ve společenském sále na Bzenecké
přilákala více než dvě stovky
Vinohraďáků a výklad odborníků byl
rozhodně přínosný a průběžná i ná-
sledná diskuze byla nad očekávání
plodná!

O blízké a bližší budoucnosti dopravy
na Vinohradech občany informovali
Ing. Radka Matuszková z Magistrátu
města Brna, Ing. Tomáš Vyhlídal za
ŘSD, Ing. Tomáš Hruban z PK Ossen-
dorf a Ing. Vlastimil Horák jako zás-
tupce společnosti Amberg, a za to jim
patří velký dík. Do následné společné

debaty občanů s odborníky pak přispěl
i Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. z Centra
dopravního výzkumu. V případě ja-
kýchkoliv dotazů na toto téma je mož-
né se obrátit přímo na tyto zastoupené
subjekty, rádi je zodpoví nebo jejich
odpověď zprostředkují i zástupci
vedení radnice.

Záznam z celého večera věnovaného
tunelu pod Vinohrady a všemu, co se
dotýká výstavby VMO, najdete na
webu, na facebooku i na youtubovém
kanálu městské části. Co nás za
několik let čeká se dozvíte také
z přiložené prezentace na toto téma.

Touto přednáškou započala série
prezentací a diskuzních panelů, jejichž
cílem je setkávání Vinohraďáků s od-
borníky i zástupci vedení městské
části. Přislíbené zvyšování informo-
vanosti veřejnosti o dění na Vinohra-
dech bude pokračovat už na konci
letošního dubna; to nás čeká prezen-
tace a diskuze na téma „Parkování na

Vinohradech“ následovaná setkáním
nad novou zástavbou v těsném okolí
Vinohrad.

Těšíme se na příští setkání nad další-
mi tématy, která vás zajímají!

Mgr. David Čížek,
člen Rady městské části

Další setkání nad tématy, která vás
zajímají, proběhnou v dubnu a v červnu!

Úterý 25. dubna:
„Parkování na Vinohradech“

Úterý 13. června:
„Nová zástavba
okolo Vinohrad“

Veřejné prezentace a debaty proběhnou
vždy ve společenském sále na

Bzenecké 23 za účasti odborníků
a zástupců vinohradské radnice.
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Další zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vino-
hrady je za námi. A i když tentokrát jeho program nečítal
větší počet bodů, došlo v jeho průběhu ke dvěma
událostem pro naši městskou část celkem zásadním.

V pořadí první zajímavost byla záležitost, kterou bralo
vedení městské části od začátku svého funkčního období
jako prioritní: došlo totiž de facto ke zřízení JEDNOTKY
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRNO-VINOHRADY! To,
co je v obcích a jiných brněnských částech běžnou
součástí společenského života a zejména nástrojem
bezpečnosti a požární ochrany, běžné, se tedy pomalu ale
jistě stává součástí také naší městské části. A to je
rozhodně velmi dobrá zpráva!

Druhou novinkou je informace o změně v obsazení Rady
městské části Brno-Vinohrady. Vzhledem k vzájemnému
nesouladu mezi koaličními partnery opouští vedení
MČ Brno-Vinohrady hnutí Vinohrady společně. V Radě
městské části nově usedne zástupce hnutí ANO pro Vino-
hrady Martin Hynšt v pozici neuvolněného radního; na uvol-
něné místo člena Rady městské části pro bytové hospo-
dářství a investice, usedne jako neuvolněný místostarosta
Jiří Pustina /SPOLU pro Vinohrady/. Profily obou nových
tváří najdete na straně 9.

Všechny důležité informace ze zasedání ZMČ Brno-Vino-
hrady najdete na webu MČ, videozáznam pak najdete na
YouTubovém kanálu MČ Brno-Vinohrady.

V poslední době se na sociální sítě
vrátilo téma DODÁVEK parkujících v in-
travilánu sídliště.

Co je DODÁVKA?
Vyhláška s pojmem ,,DODÁVKA“ ne-
pracuje, i když je toto označení zažité.
Vyhláška pracuje s pojmem ,,nákladní
automobil“ v kategoriích N1, N2, a N3.
Nás budou zajímat především užitko-
vá vozidla s uzavřenou karoserií urče-
ná pro převoz nákladu tzv. FURGONY.

Aktuální stav
Je pravdou, že počet těchto vozidel
strmě narůstá, v obytných částech
měst pak zaparkované zabírají cenné
místo a často překáží. Nemusí se nám
to líbit, nemusíme s tímto souhlasit,
ale je faktem, že tento stav je způso-
ben poptávkou po rychlém zásobo-
vání (zbožím či službami řemeslníků).
„Just in Time“ zrychluje i zlevňuje ná-
klady na logistiku a je vcelku jedno,
zda zásobujete fabriku, pekařství nebo
květinářství, rozvážíte zásilky, nebo
poskytujete nejrůznější služby. K tomu
všemu potřebujete vhodné vozidlo.

Promnoho řemeslníků je FURGON nut-
nost, pro řadu řidičů zdroj obživy.
Množstvím FURGONů v ulicích platíme
daň za naše větší pohodlí. A FURGONY
jsou vozidla - díky své praktičnosti
a variabilitě - v tomto ohledu nezas-
tupitelná.

Co říká vyhláška?
Všechny vjezdy do našeho sídliště
(mimo ZAKOS) jsou „od nepaměti“
osazeny zákazovou dopravní značkou

B4 Zákaz vjezdu nákladních automo-
bilů.
Vyhláška 294/2015 Sb. s platností od
1. ledna 2016 přinesla změnu, když vy-
pustila podmínku hmotnosti vozidla
což v praxi znamená, že toto dopravní
značení nyní zakazuje vjezd všem vo-
zidlům kategorie N, to znamená N1 –
N3, vč, N1G – N3G; to je všem
vozidlům, která mají v „techničáku“ N
– jako nákladní tzn. i těm nejmenším,
původně osobním vozidlům.

Jak je to na Vinohradech
s FURGONY?
S platností nové vyhlášky bylo DZ na
vjezdech do obytných částí sídliště
nově (tzn. v roce 2016) doplněno do-
datkovou tabulkou č. E 13 – Záso-
bování. (Pozor! Zásobování není totéž,
co Dopravní obsluha). Jak řidiči jistě ví,
toto označení znamená, že pro vozidla
zajišťující zásobování, lékařské, opra-
várenské, údržbářské, komunální a jiné
služby, a dále vozidla přepravující oso-
bu těžce pohybově postiženou atp.
neplatí zákaz vjezdu a parkování v zó-
ně, a to po dobu, kdy tuto činnost pro-
vádí.

V praxi např. řemeslníci provádějící
rekonstrukci bytu u zákazníka nemusí
vláčet materiál a nástroje přes půl sí-
dliště, ale mohou si zaparkovat přímo
u domu zákazníka bez obav z postihu
(pochopitelně pokud jinak parkují po-
dle předpisů). Bohužel, není výjimkou
vidět v noci na sídlišti parkovat vozidla
i některých velkých firem, které tak
často šetří náklady na parkování svých
výrobních prostředků na úkor veřejné-

ho prostoru, vše úhledně prezentová-
no jako benefit pro řidiče.

Jak z toho ven?
Plochu sídliště nenafoukneme. Parko-
vací plochy nestačí ani pro osobní vo-
zidla bydlících.

Na sídlišti již několik let platí dopravní
značení, které omezuje noční stání ná-
kladních vozidel v sídlišti. MP bude
vymáhat dodržování platného DZ a bu-
de se zaměřovat na vozidla evidentně
nákladní, tzn. např. na valníky, skříňová
vozidla nebo FURGONY, speciální vo-
zidla, atp. Nákladní vozidla mohou
legálně parkovat na ulici Věstonické,
vyhrazené, placené parkování mají na
Vyhlídce., popř. na soukromých plo-
chách (Věstonická, Žarošická). Nadále
je možné parkovat na vyhrazených
(placených) plochách u výměníkových
stanic.

Prioritou v oblasti dopravy v klidu je
pro nás dostupnost pro složky IZS
a příprava na možné zavedení mod-
rých zón. Ať chceme nebo ne, dříve či
později se modré zóny přelijí i k nám
a my musíme být připraveni. Bez
přípravy totiž přinesou drastické ome-
zení ploch, které jsou dnes „zvykovým
právem“ využívány pro parkování.

Naším úkolem bude co nejvíce tako-
vých ploch pomocí staveb-
ních úprav legalizovat.

Mgr. Jiří Karásek,
místostarosta

Kam s dodávkami?

Zprávy ze zasedání
vinohradského zastupitelstva



Velmi zajímavou návštěvu mají za se-
bou zástupci vinohradské radnice. Na
začátku března měli členové Rady
městské části Brno-Vinohrady a před-
sedové dotčených komisí možnost
setkat se s představiteli SAKO Brno,
a.s., a hned vzápětí využít nabídky
nahlédnout velmi zblízka pod pokličku
spalovny, která se nachází hned za
humny naší městské části.

Že se nejednalo pouze o zajímavě
strávené dopoledne, při kterém se vi-
nohradská „delegace“ mohla seznámit
s procesy nakládání s různými druhy
odpadu, jeho recyklace a dalšího zpra-
cování odpadu ve prospěch obyvatel
Brna, např. v podobě tepla či elektrické
energie, bylo jasné už od začátku spo-
lečného jednání. V rámci představení
společnosti obchodní ředitelkou Ive-
tou Jurenovou bylo zástupcům Vino-
hrad sděleno například to, že už od
20. března dochází ke zprovoznění

zbrusu nového sběrného dvora, který
se nachází v těsném blízkosti spalov-
ny na adrese Jedovnická 9, a který je
díky moderním technologiím a postu-
pům – a rovněž i díky své velikosti –
schopen velmi efektivně zpracovávat
mnohem větší množství odpadu pro
široké okolí, tedy samozřejmě bude
připraven také pro obyvatele Vinohrad.
Zástupci vinohra-dské radnice pak
přinesli do diskuze své poznatky a
požadavky na to, jak by mělo SAKO,
a.s., přispět ke zlepšení životního
prostředí na Vinohradech. Ať už změ-
nami v počtech a poměrech nádob na
různé typy odpadu, jejich umístění
v naší městské části, nebo třeba
pořádání exkurzí pro děti, ale i dospělé
Vinohraďáky.

A pak už následovala exkurze po
areálu brněnské spalovny. Při prohlíd-
ce jednotlivých součástí celé budovy
se zástupci Vinohrad mohli podívat

prakticky do všech provozů a přesvěd-
čit se o tom, jak nečekaně ekologický
a čistý každý stupeň zpracování odpa-
dů je. Důraz na ekologii a maximálně
pozitivní vztah k životnímu prostředí
se pak táhl celou exkurzí jako červená
nit. Velmi zajímavá byla zjištění, kolik
tun zpracuje spalovna během hodiny,
jak nečekaně nízké a vlastně takřka
zanedbatelné emise díky pětistupňo-
vému čištění proces spalování odpadu
produkuje, že do Brna dováží zpraco-
vávat svůj obsah třeba i Olomouc či
Ostrava, nebo že spalovnu v nedaleké
budoucnosti čeká dostavba dalších
provozů a součástí, které povedou
ještě vyšší efektivitě zpracování a vy-
užívání odpadu, který produkují oby-
vatelé města Brna. A snad nejza-
jímavější pak byla informace o tom, jak
velkým objemem tepla a dokonce
i elektrické energie SAKO zásobuje tře-
ba právě naši městskou část.
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Brněnská spalovna v nejlepší formě

O tom, co nás na Vinohradech díky
dohodnutému rozšíření spolupráce se
SAKO čeká, budeme informovat
v blízké době.

Mgr. David Čížek,
člen Rady městské části

O existenci v České republice unikátní třídící linky se mohli přesvědčit zástupci
vinohradské radnice v rámci exkurze v brněnské spalovně. Tiskový mluvčí SAKO Michal
Kačírek představil automatizovanou linku v hodnotě zhruba tří set milionů korun, která
třídí plast, papír i kovové obaly, a která bude využívána Brňany i lidmi z širokého okolí.
Principem jsou optické senzory, které rozliší a třídí různé druhy odpadů s nesrovnatelnou
rychlostí oproti třídění ručnímu. Vytřídit tak linka umí třeba i plasty podle tvaru, složení
i barev, od sebe oddělí kelímky, plechovky, plastové lahve či mikrotenové sáčky.

Zatím co stávající systém zvládnul ročně vytřídit šest tisíc tun plastu ročně, v nové lince
by se množství měla navýšit až na dvacet tisíc tun. Zvýší se i čistota třídění, z původních
pětatřiceti až na devadesát procent.

Nejedná se ovšem o jediný technologický „zázrak“ - právě naopak! Brněnská spalovna
se snaží držet prst na tepu doby a v rámci České republiky dokonce určovat trendy
v oblasti nakládání s odpadem. Přesvědčit se o tom budou moci další Vinohraďáci -
členové komise životního prostředí, která plánuje své „výjezdní zasedání“ právě v pro-
storách brněnské spalovny, ale taky běžní občané Vinohrad, kterým budou podobné
exkurze v budoucnu nabízeny. A samozřejmostí jsou exkurze vinohradských škol a ško-
lek! Děti už dnes navštěvují vzdělávací a environmentální programy společnosti SAKO,
a ze strany vedení MČ Brno-Vinohrady mají takové výchovné výlety maximální podporu.

PŘIPOMÍNÁME, že místní poplatek
za komunální odpad v Brně
je splatný k 31. 5. 2023.

Poplatek se nyní platí za každého
poplatníka, není tak již možné platit více

poplatků prostřednictvím jednoho
zástupce!

Číslo účtu: 111220022/0800
Variabilní číslo: rodné číslo poplatníka

SAKO má unikátní třídičku odpadu
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Na ZŠ Mutěnická
nemá nuda šanci!

Žáci naší školy rozhodně nezahálí. Neje-
nom, že se pilně učí ve svých lavicích, ale
navštěvují i různé kulturní a výchovně-
vzdělávací akce. Po celou zimu i nyní
s nástupem jara se třídy všech ročníků
1. stupně naší základní školy zúčastnily ně-
kolika krásných divadelních představení,
výukových programů, hudebních pořadů
nebo zhlédly výstavu v muzeu.

Žáci 3. ročníků se v zimních měsících
vydali prozkoumat hvězdnou oblohu do
brněnského planetária na Kraví horu. Po
zhlédnutí animovaného programu zjistili, kdo byl Albert
Einstein a jak souvisí jeho osoba s časem a vesmírem.
Načerpali i spoustu informací o tělesech a hvězdách na
obloze, o kterých už leccos věděli z hodin prvouky. Žáci
ovšem nezískávají informace jen z vědeckého kouta, chodí
se také bavit a vzdělávat do divadla. Například díky
interaktivnímu představení Vinnetou v divadle Polárka
mohli zjistit, jak zásadní pro život člověka jsou lidské
hodnoty jako přátelství, láska a důvěra.

Naše škola myslí také na to, aby děti věděly, jak důležitá je
otázka financí a jak je potřebné, aby se děti s touto
důležitou problematikou seznámily co nejdříve. Proto se již
žáci 2. ročníků účastnili programu „Abeceda peněz“, který

je poučil o tom, jak si lidé mohou peníze
vydělat, jak s nimi mají dobře nakládat a jak
je mohou šetřit.

Čtvrťáky zase čekala v brněnském muzeu
Anthropos prohlídka k době pravěké. Tu
žáci právě probírali ve vlastivědě, a tak
mohli načerpané teoretické znalosti ze
školy porovnat s informacemi a vysta-
venými exponáty v muzeu. O to více byla
pro děti prohlídka zajímavá, že mohly
spatřit originál pravěké sošky Věstonické
Venuše.

Páté ročníky navštívily v únoru zajímavý koncert brněnské
filharmonie v Besedním domě. Připravený workshop
s ukázkami hudby žákům představil jednotlivé hudební
nástroje. Některé z nich si pak mohli vyzkoušet a něco
málo na ně zahrát.

A abyste si nemysleli, že zapomínáme na zábavu, přijel
k nám do školy na začátku března zpěvák a tanečník
Country tanců až ze Šumavy, aby představil dětem tento
veselý hudební styl a společně pak se všemi třídami
1. stupně roztančil celou tělocvičnu.

Bc. Sabina Holcmanová

PLES na ZŠ Mutěnická
V pátek 3. března 2023 pořádaly třídy 9. A a 9. B tradiční ples pro všechny žáky druhého stupně. Téma celého plesu byl
Hollywood. Na úvod se všichni deváťáci představili krátkými tanečními kreacemi na červeném koberci, pobavili tak
všechny účastníky a sklidili zasloužený potlesk.

Na plese zazněla spousta známých písniček k tanci i zpěvu, ale ještě více tam bylo jídla. Vedle kupovaných nezbytných
chipsů, tyčinek a minerálek tam každý z deváťáků přinesl něco, co sám připravil. A tak se na stolech objevily plněné

šneky z listového těsta, buchty, ale nechyběl ani obrovský
medovník a talíře s jablky. Ve hře o ceny mohli návštěvníci
vyhrát například parfémy, batohy, kosmetické taštičky,
knížky či flash disky. Samozřejmě nesměl chybět
fotokoutek. Každý si pro své kreativní fotografie mohl
vybrat z mnoha bublin s hláškami i z divadelních rekvizit,
jako například klobouky, brýle a kamery (obě vlastnoručně
vyrobené od žákyň osmých a devátých tříd). Účast žáků
byla opravdu hojná a po celou dobu plesu se všichni
výborně bavili. Na závěr pak deváťáci zvolili královnu
a krále plesu. Jednalo se o žáky osmých ročníků – Elišku
Wildovou a Dominika Nečase. Těm pak připadne nelehký
úkol připravit Ples 2024. Snad bude alespoň tak skvělý jako
byl ten letošní.

Kristína Zedníková, žákyně 9. A

Město Brno rozšířilo projekt Participativního rozpočtu do škol na celoměstské
úrovni. V novém PaRo 2023 dostanou žáci příležitost vymyslet, co chtějí ve své škole
vylepšit. Každá škola obdrží na projekty svých žáků 35 000 Kč. Navíc pokud bude
potřeba, na vítězný žákovský projekt v ZŠ Mutěnická 23 ráda přispěje i městská část
Brno-Vinohrady jako zřizovatel.

Participativní
rozpočet
do škol
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Knihovna Jiřího Mahena v dubnu
Milí čtenáři,
na podzim loňského roku jsme ve spolupráci s PhDr.
Lukášem Karnetem uspořádali přednášku o historii sídlišť
v Líšni, Vinohradech a Židenicích, která tehdy sklidila
velký úspěch a poptávku po podobných akcích, a proto je
mi velkým potěšením, že vás tímto mohu opět pozvat na
další přednášku. Tentokrát bude pan doktor hovořit na
téma Od koňky k IDS: historie brněnské městské dopravy
a na své si tak přijdou nejen fanoušci naší MHD, ale
obzory svých vědomostí si určitě rozšíří i zájemci
o brněnskou historii. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek
20. 4. od 18:00 hod. v zasedací místnosti naproti
knihovně a vstup na ni je zdarma.

A co jiného nás v knihovně čeká v dubnu? Na programu
máme další dvě setkání v rámci pravidelného čtenář-
ského cyklu Literární ochutnávky pro děti a mládež. Ve
čtvrtek 6. 4. a poté 20. 4. vždy od 16:30 hod. se k nám
můžete v dětském oddělení kdykoliv připojit a z vybraných

knih vám budeme předčítat a poté si o těchto knihách
můžeme i povídat. Našich literárních výletů se mohou
zúčastnit děti i jejich rodiče a tentokrát nás čeká téma
Komiks.

Tematicky jsme tento měsíc zasvětili slavnému Titanicu,
jelikož od potopení tohoto zaoceánského parníku letos
v dubnu uplyne již 111 let, ale přesto je jeho pohnutý osud
stále předmětem diskuzí a zájmu. Jaké bylo vybavení lodi,
kolik stál lodní lístek, na jakém menu si mohli cestující
pochutnat a další zajímavosti se dozvíte na výstavce na
chodbě před knihovnou. Pro děti jsme také připravili
poznávací soutěž Co nemohli vylovit z Titanicu?

A vzhledem k blížícím se Velikonocům ještě připomínám, že
v pátek 7. 4. a v pondělí 10. 4. bude naše pobočka uzavřena.
Pokud by vám však zásoba knížek či časopisů na
prodloužený velikonoční víkend nevystačila, určitě se za ná-
mi do té doby ještě zastavte.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočkyVinohrady
inspirovaly

vzdálené sousedy
Poměrně dlouho funguje na Vinohradech systém
podpory čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Tento
způsob zlepšování vztahu dětí ke knihám nyní přijaly
za svůj brněnské Medlánky.

V Medlánkách totiž hradí poplatky za malé čtenáře,
kteří navštěvují tamější pobočku Knihovny Jiřího
Mahena. Do toho je navíc zahrnuta i úhrada poplatku
za čtenáře ve věku nad šedesát let. Očekávaným cílem
medláneckých je zdvojnásobení počtu místních
čtenářů tak, jako se to trvale daří právě na Vinohra-
dech.

V naší městské části je Knihovně Jiřího Mahena
proplácen příspěvek za malé a mladé čtenáře již více
než pět let; tehdy s touto myšlenkou přišel nynější
vinohradský místostarosta Jiří Karásek. Ten je s prů-
běžným stavem spokojený. „Stojí nás to do dvacet
tisíc, a to v rozpočtu není částka, která by nás nutila se
uskromnit někde jinde. Jsem nadmíru spokojený.
Nečekal jsem, že čísla se tak vysoce zvednou, protože
mi roční poplatek padesát korun nepřijde zas tak
velký. Nicméně byl to asi nějaký symbolický moment,
který ten zájem odstartoval. Ovšem bez dobré práce
knihovny by ta čísla asi taková nebyla. Finanční
podpora sama o sobě by nestačila,“ uvedl Karásek.

Pohyb čísel směrem vzhůru komentuje také vedoucí
vinohradské knihovny Linda Miklová. „V roce 2017
jsme měli registrovaných 247 dětí do 15 let. A když to
porovnáme s údaji za loňský rok, tak to bylo 466 regi-
strovaných dětí do 15 let. Což je téměř dvojnásobek,“
vypočítala Miklová.

(V textu byly použity informace uvedené v článku
Českého rozhlasu Brno ze dne 22. 2. 2023)
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V prostorách kavárny Ligy
vozíčkářů na Bzenecké 23
se každý pátek od 9
do 12 hodin schází rodiče
s nejmenšími dětmi z širo-
kého okolí. Kromě sociali-
zace dětí se v herničce daří
propojovat aktivní rodiče
z městské části Brno-Vino-
hrady, fyzicky hendikepo-
vané a přibližovat jejich
život ostatním.

Veronika Kučerová je ma-
minkou roční Stelly, a pro-
tože má mozkovou obrnu,
hůře se pohybuje. „Snažila
jsem se seznámit se sou-
sedy v Krpoli, kteří mají po-
dobně staré děti. Zatím ale
bez větších úspěchů,“ krčí
rameny Verča, klientka Ligy
vozíčkářů. S dalšími hendi-
kepovanými maminkami se
také snažily najít plně bez-
bariérová místa, která by
s dětmi mohly v zimě nav-

štěvovat. Pomáhala jim
v tom i sociální pracovnice
Kateřina Flesarová. „Zjistily
jsme, že některé herničky se
bezbariérově tváří, mají tře-
ba rampu pro nájezd kočár-
ků apod., ale ve většině pří-
padů pak chybí bezbariéro-
vá toaleta,“ popisuje Katka.

Proč bychom se sobě měli
vyhýbat?
V polovině února se na Lize
s Verčou a Katkou sešla So-
ňa Bartáková, zakladatelka
facebookové skupiny
„Maminky – Brno Vinohrady“
a další aktivní vinohradské
maminky. „Nevidím jediný
důvod, proč by někomu
mělo být nepříjemné se po-
hybovat mezi maminkami,
které jsou třeba na vozíku,“
zopakovala rozhodně Soňa
k propojení zdravých a hen-
dikepovaných rodičů při plá-
nování bezbariérové vino-

hradské herničky. Kromě
hracího koutku s přebalova-
cí podložkou, nočníky a kře-
slem vhodným ke kojení je
k dispozici také vybavená
kuchyňka a dětské stolky ke
svačení. Vstupné je dobro-
volné (doporučené 30 Kč)
a ligoví recepční rodičům
rádi uvaří kávu nebo čaj, pří-
padně jim prodají drobné
občerstvení z aktuální na-
bídky kavárny.

Herničku vybavily štědré
maminky.
První várku hraček a vyba-
vení obstarala Nikola Vasi-
levská, které hernička vděčí
také za zprostředkování
kontaktů při svém vzniku.
„Vybírala jsem věci, o kte-
rých jsem přesvědčená, že
se určitě využijí a nebudou
na Lize vozíčkářů jen zava-
zet,“ popsala Nikča myšlen-
ku celé sbírky hraček, které

se zúčastnilo i mnoho dal-
ších štědrých maminek. Do-
polední páteční provoz na
Lize vozíčkářů je pro hernič-
ku ideální, protože Centrum
denních služeb navštěvují
klienti od pondělí do čtvrtka
a velká část zaměstnanců
v pátky využívá možnosti
home office. „Není možné,
aby všechno bylo u baráku.
Prostě nás buď dovezou
partneři, jedeme MHD, nebo
si s předstihem objednáme
speciální ligovou dopravu,“
popisuje Verča se Stellinkou
na klíně jedinou „bariéru“, se
kterou si hendikepované
maminky musí v Bezbar
vinohradské herničce pora-
dit.

Více informací:
FB skupina

„Maminky – Brno Vinohrady“

Duben v Domečku
Velikonoční dílna

Ve čtvrtek 6. 4. 2023 9.30 – 11.00 v Domečku, Valtická 23
Srdečně zveme maminky s dětmi od 2 let i školáky do
Velikonoční výtvarné dílny Domečku. Vyrobíme si veselé
jarní dekorace, velikonoční ozdoby, přáníčka.
S sebou potřebujete 2 vyfouknutá vejce, přezůvky.
Těší se na vás Dobra Mrhačová a Alena Výstrková!
Vstupné 120 Kč.
Přihlášky předem na
www.domecekvinohradybrno.cz/udalosti

Sběr hliníku
V pátek 21. 4. 2023 14.00 – 18.00 v Domečku
Opět je tu každoroční výzva při příležitosti Dne Země pro
sběrače hliníku. Mnozí z vás chodí krmit našeho Hliníko-
žrouta po celý rok, ale jen v pátek 21. 4. čeká na všechny
sběrače malá odměna.
Sbíráme drobný hliník (nápojové plechovky, víčka od jogur-
tů apod.) i hliníkové nádobí.

Divadlo pro nejmenší
V neděli 23. 4. 2023 od 17.00 hodin ve společenském sále
Pálava, Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonická)
Tentokrát zveme malé diváky i jejich rodiče na nejnovější
pohádku divadla Paravánek. Paní Rakovčíková a pan Putna
jako dědeček s babičkou přivezou Pohádky z půdy, ve
kterých nebude chybět ani živá hudba – písničky s akor-
deonem a ukulele. Vstupenky zakoupíte na místě, 80 Kč za
osobu.

Mateřské školy v naší galerii
Galerie Domečku ožije v měsíci dubnu hned dvěma
výstavami. V první polovině měsíce zde uvidíte práce dětí
z MŠ Bořetická 7 a od poloviny dubna do začátku května
se pochlubí svými dílky děti zMŠ Velkopavlovická.

Přijďte se podívat!

Bezbariérová hernička vznikla spoluprací
vinohradských a hendikepovaných maminek
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Oslava končící zimy, příchod jara, celá řada tradic a zvyků,
to vše je synonymem pro velikonoční svátky. V Brně
k tomu lze přidat i již tradiční akci Velikonoce v Lužán-
kách.

Na těch letošních budou na Zelený čtvrtek 6. dubna pro
děti i jejich doprovod připraveny také dílničky a přednášky
s včelařskou tématikou, a to díky projektu z participativního
rozpočtu Včely do Brna. Veřejná zeleň města Brna, která
projekt realizuje, připravila spoustu zajímavého povídání
o chovu včel a jejich přínosu pro přírodu i člověka.

Ve Středisku volného času Lužánky nebude o Velikonocích
samozřejmě chybět ani pletení pomlázek, malování vajíček
a výroba velikonočních dekorací. Pestrý program zakončí
vynášení Morany a společné přivítání jara. Na konkrétní
aktivity není potřeba se předem přihlašovat.

Předešlé ročníky participativního rozpočtu Dáme na vás
přinesly skvělé a velmi různorodé projekty. Ty mohou být
inspirací pro obyvatele Brna, protože i letos mohou Brňané
až do 15. května přihlašovat svoje nápady na zlepšení
města do 7. ročníku participativního rozpočtu Dáme na
vás, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu
paro.damenavas.cz.

Ti, kteří nepodají svůj projekt, mohou až do 31. května
podpořit nápady ostatních. Po zhodnocení jejich prove-
ditelnosti městem postoupí nápady splňující podmínky do
listopadového finále. Vítězné projekty za 35 milionů korun
následně město zrealizuje.

Tým Dáme na vás
Mgr. Veronika Singrová

Přijďte si užít Zelený čtvrtek do Lužánek

NAHLÉDNUTÍ DO PRÁCE HASIČE
Prevenci máme dlouhodobě na světo-
vé špičce. Například při stavbách ne-
movitostí musí být dodrženy přísné
předpisy a normy. Zkrátka nemůžete si
postavit co vás napadne kde chcete,
jak chcete a z čeho chcete. Celou pro-
blematikou bezpečnosti staveb z hle-
diska požární ochrany se zabývá Stát-
ní požární dozor (SPD), který sídlí ve
Štefánikově ulici, a jehož součástí jsou
i vyšetřovatelé příčin požáru a kontro-
loři.

Tito pánové z prevence zachrání víc
životů, než všichni výjezdoví hasiči
dohromady. Jejich prací je bezpečnost
obyvatel a zasahujících hasičů. Bohu-
žel jsou kvůli své práci často terčem
kritiky a společností nejsou vnímáni

příliš dobře, jelikož jejich důslednost
prodražuje stavby.
Platí, že čím lepší prevence, tím míň
zásahů a ztrát na životech a majetku.

I přes veškerou snahu prevence a do-
držování bojového řádu se stávají vel-
mi smutné události. V nedávné době
zasáhla všechny hasiče smrt jejich
kolegy. Při zásahu v Novém Boru na
Liberecku se zřítil strop na dobrovol-
ného hasiče Ing. Jana Dvořáka z JSDH
Skalice u České Lípy. Ve středu 7. pro-
since v 15 hodin uctily památku zesnu-
lého hasiče všechny jednotky HZS
i SDH v celé ČR nastoupením v plné
zbroji před svými vozidly se zapnutými
světelnými výstražnými zařízeními
a minutou ticha.

Mimořádný zásah byl i velký požáru
panelového domu v Českém Těšíně,
který vypukl 30. listopadu v dopo-
ledních hodinách. Požár zachvátil byt
ve 12. nadzemním podlaží a následně
se rozšířil na okolní byty a střechu. Do-
hromady u události zasahovalo 14 jed-
notek, včetně polské jednotky z Těší-
na. Aby hasiči dostali požár pod kon-
trolu, nasadili tři automobilové žebříky,
z nichž jeden měl dokonce dostupnou
výšku 53 metrů! Evakuovaní lidé mohli
najít útočiště v hasičském evakuačním
autobuse.
V příštím čísle se s hasiči vrátíme na
naše sídliště.

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

pokračování článku z minulého čísla

Noví členové Rady městské části
Ing. Mgr. Martin Hynšt /ANO pro Vinohrady/ pracuje
jako policista u Policie České republiky, Služby kriminální
policie a vyšetřování Městského ředitelství Brno. Je
ženatý a má dvě dospělé děti. Na Vinohradech bydlí
20 let, takže ví, s jakými problémy se naše městská část
potýká a co je zapotřebí zlepšit. Jako člen Rady MČ Brno-
Vinohrady by se rád věnoval zejména bezpečnostní pro-
blematice. Ve svém životě se řídí heslem: „Kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.
V RMČ Brno-Vinohrady bude působit jako neuvolněný
radní.

Ing. Jiří Pustina /SPOLU pro Vinohrady/ pracuje jako
projektový manager se zaměřením na povolování staveb
ve velké projekční firmě. Má pracovní zkušenosti
i z veřejné správy jako městský investor nebo vedoucí

stavebního úřadu. V letech 2006-2014 působil jako statu-
tární místostarosta MČ Brno–Vinohrady s gescí bytové
hospodářství a investice. V této době se realizovalo zate-
plení bytového fondu, zateplení základní školy na Mutěnické
a další.

Jako neuvolněný místostarosta pro oblast bydlení a inves-
tic se chce věnovat systematickému řešení rekonstrukcí by-
tů. To zahrnuje nejen provedení vlastních stavebních prací,
ale zejména vytvoření jednotného standardu stavebních
úprav. Tyto úpravy, které budou hrazeny z rozpočtu městské
části, povedou ke zlepšení bytového fondu a budou dlou-
hodobě udržitelné. V oblasti investic je prioritou zejména
zvýšení počtu parkovacích míst, výstavba parkovacích do-
mů a revitalizace ostatních budov ve správě naší městské
části.
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Čtyřikrát
ZŠ Čejkovická

Návštěva předškoláků v 1. třídách
V únoru nás navštívili předškoláci z vinohradských mateřských škol. Seznámili se s prostředím naší školy a zažili s námi zábavné
vyučování v 1. třídách. Společně jsme si zazpívali, zahráli hry, popovídali si. Předškoláci se také usadili do lavic, skládali kolečka do
okének domečku, nakreslili obrázky. Také si vyzkoušeli, jak se píše křídou na tabuli. Na závěr jsme si vzájemně poděkovali a rozdali
dárečky.

Žáci I. A a I. B + paní učitelky

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE II. STUPNĚ
Recitační soutěže na Základní škole Čejkovická jsou již tradičně nedílnou součástí rozvoje čtenářské gramotnosti našich žáků.
Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se aula školy opět zaplnila milovníky poezie. V odpoledních hodinách sem přišli zarecitovat básně žáci II. stupně
školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. ročník vystoupilo na pódium 7 soutěžících, v kategorii 8. a 9. ročník
recitovalo 13 žáků.

Porotu nejvíce pobavil svým přednesem a vybranou básní „Duch“ Ota Prokop z 9. A. Kromě příjemné recitační přehlídky se soutěžilo
nejen o ceny, ale hlavně o postup do Městského kola recitační přehlídky – Dětská scéna 2023. Porota složená z členů žákovského
parlamentu a pedagogů neměla lehký úkol. Nakonec se shodla na postupujících. Za kategorii 6. a 7. ročník bude na Dětské scéně
2023 naši školu reprezentovat Sofie Svatoňová ze 7. B a za kategorii 8. a 9. ročník opět Zdeněk Havlát z 8. A..

Recitační část přehlídky Dětská scéna 2023 se konala 10. března 2023 v prostorech Mahenovy knihovny v Brně. Všem soutěžícím
děkujeme za příjemný zážitek, postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole, ale také mnoho inspirace a načer-
paných zkušeností pro příští školní rok!

Cirkus LeGrando
Jeli jsme dlouhých 45 minut. Poté jsme konečně zahlédli náš cíl, zastávku Stamicova. Na místě jsme se převlékli a šli do sálu, kde
bylo cirkusové vybavení. Seznámili jsme se s instruktory Lůcou a Konrádem. Učili jsme se žonglovat, chodit po hřebících, skle a laně.
Také jsme se učili chodit po kouli. Zkoušeli jsme i vzdušnou akrobacii na trapézu (visutá hrazda), skákání přes švihadla a roztáčet talíř
na tyčce. Nakonec jsme se rozloučili speciálním cirkusovým pozdravem a jeli dlouho zpět do školy. Akce se nám moc líbila. Paní
učitelka cvičila taky a druhý den ji z toho všechno bolelo.

Žáci 6.A

Bronzovo-stříbrná ceremonie DofE
Ve čtvrtek 2. března 2023 proběhla v Rytířském sále na Nové radnici v Brně bronzovo-stříbrná ceremonie Mezinárodní ceny vévody
z Edinburghu (DofE).

Celkem bylo za své úsilí v průběhu plnění programu odměněno 118 mladých lidí, 106 z nich získalo bronz a 12 stříbro. Za DofE byli na
ceremonii přítomni pan Tomáš Vokáč, výkonný ředitel DofE ČR, a paní Michaela Türková, regionální manažerka pro Jihomoravský
a Zlínský kraj. „Jsem ráda, že město Brno tento program podporuje již od roku 2017. Jsme opravdu pyšní, že máme s DofE podepsané
memorandum o spolupráci,“ okomentovala ceremonii brněnská radní paní Irena Matonohová.

Kromě ní se jako předávající ceremonie účastnil také náměstek primátorky pan Jaroslav Suchý a vedoucí odboru školství pan Petr
Hruška. Jedním z řečníků byl také pan Jaroslav Šrejma, vedoucí z Gymnázia Moravský Krumlov, který mimo jiné o DofE řekl: „V DofE
je něco kouzelného, jak jinak si mám vysvětlit, že mi najednou nevadí probudit se nad ránem v -2 °C, stejně tak neremcám, když se mi
na zádech v rámci cvičné expedice kolébá ten největší batoh se suverénně nejhůře sbaleným stanem ze všech.“

Poznávání neznámého a učení se spolehnout se na svůj orientační smysl je prostě nedílnou součástí aktivit i expedic DofE.
A to nejlepší nakonec: ZŠ Čejkovická má 4 bronzové dofačky, žákyně třídy 9. A - Kristýnu, Vendulu, Lindu a Magdalénu

Pořádá dne 26. 5. 2019 od 9 do 16 hodin

KONKURZ
V sále (aule) Gymnázia Matyáše Lercha

Žižkova 55, Brno

Pořádá dne 21. 5. 2023 od 9 do 16 hodin

KONKURZ
V sále (aule) Gymnázia Matyáše Lercha

Žižkova 55, Brno

pro děti od 
8 do 16 let

Další informace získáte na tel. čísle: + 420 603 584 610, www.brdd.cz.
Přihlášky posílejte na e-mail: detskedivadlo-brno@seznam.cz

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 textovém dokumentu na e-mail: cizek@vinohrady.brno.cz.
Váš článek pak vyhodnotí redakční rada a cesta k očím čtenářům Vinohradského informu je otevřená!

(RVI)
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V letošním tradičním jarním pěveckém koncertu vzdáme hold zemi, která před staletími zrodila umění profesionálního
operního a koncertního zpěvu. Bylo to v Itálii před více jak 400 léty, když skupina zpěváků, herců a uměnímilovných
šlechticů v kouzelné renesanční Florencii obnovila zářnou slávu antického řeckého dramatu. Ovšem jakomilovníci zpěvu
tak učinili v divadle se zpěvem doprovázeném hudebníky.Představením říkali „dramma per musica“ než se ujal název
opera. Bylo to kolem roku 1600. A zrodily se stovky, snad i dodnes tisíce oper. A jak je to v dějinách přirozené, oddělíme
zrno od plev, tak jich nám v životě na operních scénách zbudou tak dvě stovky. Ale ty stojí zato!

Celý operní svět letos vzdává hold králi opery Giuseppe Verdimu (1813-1901), který má 210 let od svého narození. Z jeho
27 oper žije dobrá polovina a ta náleží po zásluze k nejoblíbenějším ve světovém měřítku. Vždyť jedna z nich je slavná
Traviata. Podle překladu svého titulu „Zatracená“, ale nikoli v srdcích operních milovníků. Také my letos na Vinohradech
nezůstaneme pozadu. Jestliže v dubnu uvede Janáčkovo divadlo poslední mistrovu operu Falstaff podle Veselých
paniček windsorských W. Shakespeara, my v našem koncertu se soustředíme na výběr ze tří z jeho nejznámějších oper.

Uslyšíme opět koloraturní sopranistku Šárku Neprašovou, která zaujala v podzimním koncertu. Svými koloraturami
nevšedního rozsahu má nakročeno do uznání v plánovaném italském studiu. Představí se nám v novém repertoáru.

Kromě dvou odlehčených zpěvů „kalhotkové“ role Oskara
v Maškarním plesu ji uslyšíme v náročných koloraturách Gildy
z Rigoletta a v reprezentativní obsáhlé arii Violetty z Traviaty.
Zazní též melodie dvou nejvýznamnějších předchůdců Verdiho
G. Rossiniho a G. Donizettiho.

Partnerem jí bude pan Ing. Jan Fojt, náš vinohradnický občan.
Slyšeli jsme jej jako skromného hosta v pořadu před čtyřmi léty.
Od té doby pan inženýr, stavitel náročnýchmostních konstrukcí,
provozuje profesionálním způsobem svého koníčka. Je jím
koncertní a operní zpěv. Dosahuje stále pozoruhodnějších
výsledků, které mohu příznivě doložit z osobní spolupráce. Říká
se, že v našich zeměpisných šířkách se urodí tenoristů jako
šafránu. O to více si jich vážíme a jsme na ně upřímně zvědaví.
Do dnešního dne má ing. Fojt skoro padesátku árií z českých a
světových oper, italských písní, a nezanedbává ani muzikály
vedle poetických umělých písní. Bude zpívat Vévodu z Rigo-
letta, zamilovaného Alfréda v Traviatě, a také italské serenády.
Se sopranistkou jej uslyšíme v duetu z Traviaty a ve zpěvu
v pozadí vyjadřující lásku k rozmařilé Violettě uvyklé životu
v obdivumužů. Korunou večera bude pak slavný Přípitkový duet
z Traviaty. Snad bude i skutečný?

Vážení a milí naši příznivci. Zveme na naši již skoro čtyřicátou
produkci na neděli 16. dubna 2023 v obvyklý jarní podvečer
v 17 hodin do sálu na Bzenecké. Těšíme se na vás. Je to náš
46. koncert na Vinohradech!

Miloš Schnierer

Pocta italské opeře
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Chcete mít sklep 
v bezpečí?
Stačí zavolat na níže uvedené telefonní číslo 
a domluvit si schůzku v místě realizace, kde Vám náš 
technik ZDARMA NAVRHNE A DOPORUČÍ vhodný 
způsob zabezpečení. Dodáváme a instalujeme 
i celkové zabezpečení bytových domů.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE třídy RC3 / RC4  
od renomovaných českých výrobců.       

MŘÍŽE pevné, otevírací, nůžkové  RC2 / RC3 podle ČSN 
EN 1627.

OKENNÍ FÓLIE bezpečnostní, privátní, protisluneční, 
termoizolační.

+420 777 717 371
info@mechaz.cz

Mechaz, s.r.o.
Mlýnská 324/9a, 
602 00 Brno

Je to potvrzené, v areálu po bývalé továrně Ergon vznikne nová Čtvrť pod Hády. V této části Maloměřic se už zanedlouho
začnou stavět nejen domy, ale i centrální náměstí, obchody, nabíjecí stanice pro elektromobily či energeticky nenáročné
osvětlení. Stavby budoumít navíc třeba i zelené střechy a fotovoltaické panely. V nové čtvrti má vyrůst i mateřská školka
s dětským hřištěm.

Pozemky na tomto místě nakupoval developer, společnost Trikaya, už od roku 2009. „Spuštění prodeje v první etapě plá-
nujeme spolu se zahájením výstavby na druhé čtvrtletí letošního roku. Nové bydlení z úvodní etapy bude k nastěhování
v polovině roku 2025," uvedl zakladatel developerské skupiny Trikaya Dalibor Lamka.

Továrnu Ergon stavěl na konci osmdesátých let minulého století státní podnik, který vyráběl kontaktní čočky, orto-
pedickou obuv a další pomůcky pro tělesně postižené. Krátce po sametové revoluci zkrachoval a kromě dluhů po sobě
zanechal i nedokončenou stavbu. Ta od té doby chátrala a kromě cíle bezdomovců sloužila třeba pro výcvik policie či
záchranářů.

Jasnější budoucnost Čtvrti pod Hády

Zdroj: Trikaya
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Blokové čištění 2023
31. března, 2. června, 30. října

komunikace Bzenecká včetně odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace Prušánecká včetně
odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy a před restaurací K1, komunikace Čejkovická včetně parkovišť před
domy a komunikací u přilehlých garážových bloků Křtinská - Zákos

3. dubna, 5. června, 1. listopadu
komunikace Pálavské nám. za OC-01 a OC-02, parkoviště a odstavné plochy kolem víceúčelového objektu Pálavské
nám. 12, 13, 14, 15, (OC-03), parkoviště před domy Pálavské nám. 6-9, parkoviště u vyhlídky, parkoviště před
objektem Velkopavlovická 25, parkoviště vedle prodejny JYSK, komunikace Valtická včetně před domy a komunikací
u přilehlých garážových bloků, Pálavské nám. - Zákos

5. dubna, 7. června, 3. listopadu
komunikace Blatnická včetně odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace Vlčnovská včetně od-
stavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace Tvrdonická včetně odstavných ploch, zálivů a parkovišť
před domy, komunikaceMutěnická včetně parkovišť před domy, komunikací u přilehlých garážových bloků a odstav-
ného parkoviště Mutěnická

11. dubna, 9. června, 8. listopadu
komunikace u garážových bloků při komunikaci Žarošická, parkoviště před domy Pálavské nám. 1, 2 a parkoviště
před Domem služeb, Révová, Žarošická - Zákos

12. dubna, 12. června, 13. listopadu
komunikace Velkopavlovická včetně odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace k prostranství za
ÚMČ, Velkopavlovická 25, komunikaceMikulovská včetně odstavných ploch, parkoviště nad supermarketem BILLA,
komunikace Bořetická včetně parkovišť před domy a komunikací u přilehlých garážových bloků

Termín svozového dne pro měsíc duben je 8. 4. od 8:00
do 12:00.

Velkoobjemový kontejner bude přistaven jako obvykle
v lokalitě Pálavské náměstí (za točnou MHD).

Dubnový svoz odpadu
ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY - SÍTĚ

Vnitřní žaluzie, rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie,
zastínění lodžie, sítě proti hmyzu

AKČNÍ SLEVA 20 %. Tel.: 605 374 881, www.domove.cz
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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

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

Provádíme profesionální hloubkové čištění čalouněného
nábytku a koberců extraktorem. Hloubkové čištění a

ošetření kůže. www.Kamurcleaning.cz, +420 724772562
info@kamurcleaning.cz

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

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

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

Prosím nabídněte: 775 20 21 22

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

Knihy všech žánrů - Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30
www.rysavy.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

Žáci ZUŠ rozezní Kapitulní síň tóny kytary
V oslavném roce, kdy Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka
Mrkose na Vinohradech slaví 70. výročí svého založení, připravili
pedagogové kytarového a akordeonového oddělení pro všechny
příznivce hudby a umění jarní komorní koncert svých žáků.
„Kytara zní jako malý orchestr“, poznamenal už před dvěma
staletími Ludwig van Beethoven a o něco později Hector Berlioz.
I legendární klasický kytarista Andrés Segovia upozorňoval na
nesmírně bohatou barevnou škálu tónů, kterou dokáže klasická
kytara vytvořit. O to více je barevnost umocněna ve spojení
několika kytar, ať už v různých komorních seskupeních nebo
přímo ve velkém kytarovém souboru,
a krásné akustiky Kapitulní síně v Brně-
Zábrdovicích.

Stejně pestrý bude i program slav-
nostního komorního koncertu. Vždyť
repertoár kytary sahá od renesance až
po současnost. A ze svého repertoáru
vám nadaní žáci zahrají na kytaru
a akordeon nejen klasickou hudbu, ale
i skladby z oblasti hudby populární. To
vše pro vás připravili a obohatili
kontrastem mohutného tónu akorde-
onu – nástroje, který sám dokáže
naplnit a rozeznít svým zvukem celý
sál.

Srdečně Vás zveme na Koncert komor-
ní hry žáků kytarového a akordeonové-

ho oddělení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, který se uskuteční v Kapi-
tulní síni Vojenské nemocnice v Brně-Zábrdovicích 18. dubna
v 18 hodin.

Více informací o zápisu nových žáků do ZUŠ i aktivitách školy v ju-
bilejním roce se dozvíte na stránkách školy: www.zus-brno.cz

Mgr. Irena Běhalová,
učitelka hry na klasickou kytaru

Muže a ženy s OZP na OSTRAHU OBJEKTU,
RECEPCE a DOZOR V MUZEU.

Tel: 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz
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SENIOR KLUB: Informace pro měsíc DUBEN

Byla mi omezena délka příspěvku na
1.800 znaků, budu stručný.

V únoru jsme přáli včetně dětí ze ZŠ
pěti oslavencům, mezi nimi byl M. Bu-
reš (84) a pohodová a usměvavá
V. Dvořáková (86).
Masopustní veselí začalo smuteční
řečí faráře nad basou a po jejím ulo-
žení došlo i na pohoštění a zábavu,
kterou zpestřil K. Mifek ukázkou sou-
částí svého kroje.

Překvapení připravila Mgr. S. Fialová
vyprávěním a fotografiemi z dobrovol-
nického působení v sirotčinci v Tanzá-
nii – po skončení nebraly otázky kon-
ce. Zážitek připravil i dr. Šubert, který
uvedl poznatky o životě a střídání Kel-
tů, Germánů a Slovanů na našem úze-
mí v období před a po narození Krista.

Proběhl i koncert, pořádaný při příle-
žitosti MDŽ. Složení vystupujících bylo
pestré a přilákalo kolem padesátky
diváků.

Po rozcvičení, ukončeném pta-čím
tancem, nastoupily mažoretky pod
vedením paní Blažkové ze ZŠ Mutě-
nická – sklidily aplaus. PSBH vystoupil
se směsí písní, závěrečnou byla „Včera
neděle byla“, doplněná refrénem re-
žiséra Trošky „s trenkami, bez trenek“.
Poděkování karafiátem bylo symbo-
lické, potlesk byl zasloužený. Závěr
mělo trio Javor, v úvodu doplněné mla-
dým hráčem. Vystoupení bylo zakon-
čeno sólem lidové písně basistou
a předáním karafiátů.

Oslava MDŽ v klubu proběhla – vy-
stoupili v ní žáci ZUŠ pod vedením

učitele L. Kuby na klávesy a soubor
Stará Líšeň za doprovodu kytar – pak
se povídalo, jedlo a zpívalo – a rozdá-
valy se karafiáty pro radost.

V době vydání Informu budeme po zá-
jezdu do sklípku, připomínám zájezd
27.4. do Těšan, Bošovic, Žarošic
a Ždánic – podrobnější informace jsou
v klubovně.

Program, informace a fotografie
najdete na
www.vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub nebo je získáte v době
akcí v klubovně na Bzenecké 19.

L. Hodboď
luhod@seznam.cz

602 169 899

Informace o akcích Senior klubu – březen 2023

Naše motto: „Jaro je v plné síle a konečně si o něm přestaneme jen povídat a vyrazíme za ním i do přírody... “

PROGRAM NA DUBEN ‘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.
4. 4. Úterý
NOVINKY VE ZDRAVOTNICKÝCH
POMŮCKÁCH, S. KOUŘILOVÁ - Malkol -
zdravotnické potřeby, s.r.o.

6. 4. Čtvrtek
JARO NA VRCHOLCÍCH DRAHANSKÉ
VRCHOVINY, Mgr. Pavel Resch

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

13. 4. Čtvrtek
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková

18. 4. Úterý
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování),
Ing. Karel Mifek

20. 4. Čtvrtek
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM narozeným
v DUBNU, Ing. L.Hodboď a tým
spolupracovníků

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

25. 4. Úterý
SPECIFIKA OSVOBOZOVÁNÍMORAVYNA
JAŘE ROKU 1945,
Dr. Luděk Šubert

27. 4. Čtvrtek
VÝLET TĚŠANY (kovárna) – BOŠOVICE
(papouščí zoo) - ŽAROŠICE (muzeum) -
ŽDÁNICE (muzeum),
Ing. L. Hodboď (08.00, 180 Kč?)

SENIOR KLUB, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady
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16.00-19.00

15.00-16.00

PhDr. Zbynka Mrkose

ˇ

29. 4.
VINNÉ 

13.00 - 19.00

Spolecenský sál Pálava
Bzenecká 23, vstup z ulice Tvrdonická

Brno-Vinohrady 2023

CM DEDICTVÍ

CM OMICANˇ

ˇ

CM ZUŠ 

13.00-15.00Vinohradský hrozen, z.s.
Manželé Cervení
-Vinotéka Cejkovická
Vinotéka Svoboda
Vinotéka SimVin 

ˇ
ˇ

Nákup vín, obcerstvení, doprovodný 
program pro detiˇ

ˇ

Mestská cást Brno-Vinohrady 
a KVIC

vás zvou na

ˇ ˇ
Brno-Vinohrady 

VINNÉ 

.
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