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Akce na Vinohradech

BØEZEN 2020
6. 3. od 20.00 hod.
29. reprezentační ples
MČ Brno-Vinohrady

Ples proběhne v novém Společenském sále –
objekt Bzenecká 23 (zadní vchod z ulice Tvrdonická). Začátek 20 hodin. K tanci a poslechu zahraje Panorama Band. Předtančení –
DANZA Brno. Taneční vystoupení CAROLKA
Brno.

13. 3. od 10.00 hod.
Přijďte s dětmi do divadla

Pro nejmenší diváky připravilo Loutkové divadlo V. Schildera Pohádky z pole, dvorku
i zahrádky: „O veliké řepě“ a „O kohoutkovi
a slepičce“. Společenský sál Bzenecká 23, vstupné 60 Kč za osobu.
www.domecekvinohradybrno.cz

14. 3. od 9.00 do 12.30 hod.
Vinohradské trhy

Opět vás přivítá pomyslné tržiště a volně přístupný dětský koutek v klubovně v přízemí vedle plochy tržnice včetně dílničky pro šikovné
ručičky s přítomnou lektorkou, která se postará
o Vaše děti – a to v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha před radnicí (ze strany parku),
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
www.kvicvinohradybrno.cz

21. 3. od 9.00 do 11.30 hod.
Jarní keramická dílna
V letošním školním roce jsme na ZŠ Mutěnické přivítali tři 1. třídy. V každé třídě je 20 žáků, což
je určitě velmi příjemné prostředí pro práci žáčků a jejich učitelů. Myslíte si, že by se vašemu
dítěti u nás líbilo? Tak, neváhejte a přijďte se svým dítětem k zápisu. V naší škole se bude konat
ve dnech 20. - 22. dubna 2020 vždy od 15-18 hodin. Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Vážení vinohradští spoluobčané,

od počátku prosince loňského roku se na Vinohradech probírají, mnohdy pohnutě,
otázky spojené s možnou výstavbou tzv. rekreačně sportovního areálu Petra Sýkory,
kterou hodlá uskutečnit společnost PROPERITY s.r.o. Záměrem onoho projektu je
výstavba sportovně rekreačního areálu spolu s ubytovacími (po mém soudu i po soudu
rady městské části předimenzovanými) kapacitami (kolem devadesáti apartmánů).
Musím říci, že odpor vedení radnice, opozice i veřejnosti proti záměru je pochopitelný
a mně je právě odpor veřejnosti i velmi sympatický (účast mnoha obyvatel především
z části ulice Bořetické či Čejkovické ve stavebním řízení). Problém kolem uvažované
výstavby při ulicích Bořetická a Čejkovická spočívá ve skutečnosti, že výstavba má být
provedena na soukromých pozemcích získaných koupí, které jsou z pohledu územního
plánu určeny pro sportovní a rekreační aktivity. Tento územní plán neumožňuje například bytovou a další jinou výstavbu. Bohužel, spolu se sportovišti umožňuje i zřízení
(výstavbu) objektů určených k ubytování za účelem rekreace. Zákonu takové využití
rekreačně sportovního areálu P. Sýkory neodporuje. To ostatně dokládají vyjádření
přibližně osmatřiceti institucí, orgánů a odborů Magistrátu města Brna, jejichž stanoviska k postavení Sýkorova areálu, vydávaná v posledních měsících loňského roku, jsou
všechna kladná, souhlasná. Jediná vinohradská městská část – prostřednictvím rady
městské části a starosty – přijala záporné, tedy nesouhlasné stanovisko k výstavbě
Sýkorova rekreačního areálu. Stalo se tak jednomyslným usnesením rady ze dne
3. února 2020. Postoj můj i dalších členů je jasný. Dlouhodobě, léta, odmítáme jakoukoliv výstavbu v naší městské části. Důvodem jsou nadmíru stavebně zahuštěné Vinohrady, ochrana a snaha o zlepšování životního prostředí (což další výstavba nepřináší),
složitá dopravní situace v naší obci a řada dalších důvodů, které jsou v logickém rozporu s rozsáhlou stavbou Sýkorova areálu. Na jiném místě je zveřejněno stanovisko
rady městské části k záměru stavby rekreačně sportovního areálu. Městská část se již
vyjadřovala pro územní řízení coby vlastník pozemku parcelního čísla 7966/10 v k. ú.
Židenice, nacházejícího se pod trafostanicí, která má být použita pro přivedení elektrického proudu na pozemek investora. Po opakovaném přezkoumání záměru stavby
a statutu města Brna bylo zjištěno, že za obec – tedy za město Brno (a tedy i za Vinohrady) – se bude v územním řízení v souladu se statutem města Brna k umístění
(pokračování na straně 3)

Srdečně zveme všechny zájemce o tvoření z hlíny do keramické dílny Domečku. Výrobou květináčů, misek a veselých dekorací se připravíme
na přicházející jaro a blížící se Velikonoce.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti
v doprovodu rodičů. Domeček Valtická 23,
Brno-Vinohrady. Cena 220 Kč zahrnuje odborné vedení, veškerý materiál, výpal i následné glazování Přihlášky předem v Domečku
nebo na tel: 723 946 642.
www.domecekvinohradybrno.cz

22. 3. od 16.00 hod.
Divadlo Kufr: „Velký Fuk“

Malým i velkým přijede zahrát divadlo Kufr
veselý příběh o zlobivém komínovém krtkovi
„Velký Fuk“. Ve druhé polovině představení si
v žonglérské dílně mohou děti i dospělí vyzkoušet žonglování s míčky, šátky, diaboly, talíři
a dalším žonglérským náčiním. Koná se také
v sále na Bzenecké 23, vstupné 70 Kč za osobu.

27. 3. od 17.00 do 19.00 hod.
Dopravní karneval

Přijďte si zařádit na karneval s divadlem KEJKLE. Těšit se můžete na soutěže, veselé tanečky
a hlavně spoustu zábavy. Karneval je vhodný
pro děti od tří let. Vstupné Kč 60 Kč/osoba.
Prodej na místě. Tak nezapomeňte přijít v pátek
27. března do nového Společenského sálu na
Bzeneckou 23 (vchod z ulice Tvrdonická) a bude to divoká jízda. Masky vítány.
www.domecekvinohradybrno.cz

28. 3. od 18.30 hod.
Klaunská pohybová komedie
ABSOLUTELY - TRAILER

Dva gangsteři čekající na největší kšeft svého
života. Tony i Lenny ví, že jde o hodně. Ve světě
zločinu není místo na poloviční řešení. Zločin
je absolutní. Nesmlouvavý a nekompromisní
styl gangsterů pokřivený klaunskou optikou.
Pomocí principů klaunerie a fyzického divadla
vytváří Roman Horák a Robert Janč absurdní,
až dadaistickou hru. Koná se v sále na Bzenecké
23, vstupné 150 Kč za osobu (pro dospělé).
www.kvicvinohradybrno.cz

Harmonogram
provádìní blokového
èištìní na rok 2020
6. 4., 8. 6., 12. 10.

Komunikace Bzenecká vč. 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.

8. 4., 10. 6., 14. 10.

Komunikace Pálavské náměstí za objekty OC01, OC-02, parkoviště a odstavné plochy kolem
víceúčelového objektu Pálavské nám. 12, 13,
14, 15 (OC-03), parkoviště před domy Pálavské
náměstí 6–9, parkoviště u vyhlídky, parkoviště
před objektem Velkopavlovická 25, parkoviště
vedle prodejny JYSK, komunikace Valtická
včetně parkovišť před domy a komunikací
u přilehlých garážových bloků, Pálavské nám.
– Zákos.

15. 4., 12. 6., 16. 10.

Komunikace Blatnická včetně odstavných
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace Vlčnovská vč. odstavných ploch, zálivů
a parkovišť před domy, komunikace Tvrdonická vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť
před domy, komunikace Mutěnická, vč. parkovišť před domy, komunikací u přilehlých garážových bloků a odstavného parkoviště Mutěnická.

17. 4., 15. 6., 19. 10.

Komunikace u garážových bloků při komunikaci Žarošická, parkoviště před domy Pálavské
nám. 1, 2 a parkoviště před Domem služeb,
Révová, Žarošická – Zákos, Věstonická –
Zákos.

20. 4., 19. 6., 21. 10.

Komunikace Velkopavlovická, vč. odstavných
ploch, zálivů a parkovišť před domy a komunikace k prostranství za UMČ Velkopavlovická
25, komunikace Mikulovská, vč. odstavných
ploch, zálivů a parkovišť před domy, Mikulovská 9 – plocha dvora a příjezdová komunikace, odstavné parkoviště nad supermarketem
BILLA, komunikace Bořetická, vč. parkovišť
před domy a komunikací u přilehlých garážových bloků.

Informace pro obèany
sbìrové dny v roce 2020
Termíny sběrových dnů:

28. 3., 2. 5., 26. 9. a 31. 10.

vždy od 8:00 do 12:00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě
Pálavské náměstí (za točnou MHD).
Klub maminek – Domeček, Valtická 23, Vinohrady

JARNÍ BAZÁREK
dětského oblečení a potřeb

pondělí 6. 4. 2020 mezi 10:00–12:00
Prodávající prosím o registraci, pište na
e-mail: rackova.a@centrum.cz.
Těším se na příjemně strávené dopoledne.
Mgr. Alena Račková

Z 5. zasedání Zastupitelstva mìstské èásti
Brno-Vinohrady
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok 2020 s příjmy ve výši 69.790.000 Kč, s výdaji ve výši
75.123.000 Kč, financováním ve výši 5.333.000 Kč;
– závazné ukazatele rozpočtu v členění dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu
k příspěvkovým organizacím, jejichž je městská
část zřizovatelem, podle předloženého materiálu;
– rozpočet fondů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2020
– Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové výstavby
a Sociálního fondu podle předloženého materiálu;
– dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace, a pověřuje
PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno-Vinohrady
jeho podpisem;
– změnu plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č.
Brno-Vinohrady na rok 2019 podle předloženého
materiálu;
– plán výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady na r. 2020 dle přiloženého materiálu;
– změnu Statutu sociálního fondu m. č. Brno-Vinohrady – příloha č. 1 – Příspěvek na stravování formou stravenek s účinností od 1. 1. 2020;
– termíny zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady pro rok 2020: 16. 3. 2020, 15. 6. 2020, 14. 9.
2020, 14. 12. 2020. Vždy v 17:00 hodin v zasedací
místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s návrhem obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích podle předloženého materiálu;
– s prodejem částí pozemků p. č. 8555, 8560, 8562,
8563 a pozemku p. č. 8559 vše v k. ú. Židenice pod
stávajícími balkony, vstupním schodištěm a vstupy
do domu Velkopavlovická 12;
– s prodejem částí pozemků p. č. 8956, 8958, 8959
a 8941 vše v k. ú. Židenice pod balkony bytového
domu Blatnická 16, 18;
– s prodejem částí pozemků p. č. 8077/1, 8077/2,
8546/1 a 8546/2 vše v k. ú. Židenice zastavěných
přesahy stávajícího objektu Pálavské náměstí
4343/11;
– s prodejem části pozemku p. č. 8546/2 v k. ú. Židenice pro přesah arkýře připravované přístavby
objektu Pálavské náměstí 4343/11.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s prodejem zbývající části pozemku p. č. 8077/2
v k. ú. Židenice;
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
– Zastupitelstvu města Brna schválit znění obsahu
obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna
č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku s úpravou článku 1,
odstavce 5;
– m. č. Brno-Vinohrady zřídit stavební komisi.

Z

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
– Radu m. č. Brno-Vinohrady prováděním rozpočtových opatření v částkách do 500.000 Kč včetně,
a rozpočtových opatření na účelově přijaté dotace
z Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna a Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady ukládá:
– Radě m. č. Brno-Vinohrady provést prostřednictvím Odboru finančního a výstavby ÚMČ, rozpis
rozpočtu městské části na rok 2020 – termín: 15. 1.
2020, a předložit na vědomí Zastupitelstvu městské
části schválené rozpočty na rok 2020 příspěvkových
organizací, jejichž je městská část zřizovatelem –
termín: 31. 3. 2020;
– Radě m. č. Brno-Vinohrady projednat předloženou
zprávu Kontrolního výboru, zaujmout k jednotlivým doporučením stanovisko a s ním seznámit
na příštím jednání Zastupitelstva.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za I.–III.
čtvrtletí r. 2019 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č.
Brno-Vinohrady k 30. 9. 2019 podle předloženého
materiálu;
– průběh příprav pasportizace;
– předložený protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Vinohrady č. j. OKO/03-07/2019 a předložené
sdělení o způsobu nápravy zjištěných nedostatků;
– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od
IV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady,
konaného dne 16. 9. 2019.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady vyjadřuje:
– znepokojení nad investičním záměrem společnosti
Properity vici s.r.o. na výstavbu bytového domu
GO UP Východ mezi ulicemi Bořetická a Čejkovická na pozemcích TJ Vinohrady. Tento záměr,
deklarovaný jako rekreační zařízení, představuje
zcela zjevné obcházení územně plánovací dokumentace a zhorší už tak špatnou dopravní situaci
na Vinohradech a zmenší možnosti pro sportovní
vyžití občanů Vinohrad.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady vyzývá:
– PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno-Vinohrady,
aby využil veškerých možností dle zákona č. 183/
2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
a uplatnil námitky proti umístění této stavby na
území m. č. Vinohrady.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady žádá:
– PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno-Vinohrady,
aby o postupu projednávání výše zmíněného
investičního záměru informoval Zastupitelstvo
m. č. Brno-Vinohrady.

Exkurze do spalovny SAKO

ajímá Vás, co se děje s odpadem, když ho
hodíte do černého kontejneru? Chcete
vědět, jestli má třídění smysl? Víte, kolik odpadu se ve spalovně zpracuje? Máte otázky
k odpadům, na které se nemáte koho zeptat?
Máme pro Vás řešení. Vinohradský spolek
Vás zve na EXKURZI PRO VEŘEJNOST do
ZEVO SAKO. Akce se bude konat v úterý
17. 3. 2020 od 16:00 a je určena primárně pro
obyvatele městské časti Vinohrady.
n2n

Pro přihlášení je nutné se REGISTROVAT EMAILEM na info@vinohradskyspolek.
cz. Bez předchozí registrace není vstup možný!
KAPACITA OMEZENA NA 35 LIDÍ.
Exkurze trvá 1,5–2 h. Část probíhá v učebně, část přímo v budově spalovny. Z bezpečnostních důvodů se exkurze nemohou účastnit
těhotné žen a děti mladší 6 let.
Těšíme se na viděnou.
Za Vinohradský spolek Kristýna Antonínová

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
stavby vyjadřovat primátorka města Brna. To proto, že se jedná
o stavbu celoměstského významu, která obsahuje více než 100 parkovacích stání. Starosta Vinohrad by se vyjadřoval v případě, že by
počet parkovacích stání byl nižší. Dodávám jen, že v případě změny
technického řešení přívodu elektrického proudu na stavbu ze strany
společnosti PROPERITY s.r.o., kdy by již nebyl dotčen náš pozemek
p. č. 7966/10 v k. ú. Židenice, městská část postavení účastníka
územního řízení pozbude. Paní primátorka, domnívám se, při rozhodování o umístění stavby, se jistě opře ve svém vyjádření k umístění stavby areálu o názor brněnské městské rady. Očekával jsem,
že brojící vinohradská opozice, která má (na rozdíl od naší koalice)
svá stranická zastoupení na těch nejvyšších místech města Brna
(primátorka, její náměstci, radní, zastupitelé), využije stranických
kontaktů k přesvědčování při rozhodování primátorky a radních ve
prospěch Vinohrad. Pokud vím, zatím se tak nedělo a namísto toho
slyšíme nic neřešící nesmysly, pomluvy a osočování, které obci
veskrze nepomáhají. Ještě bych rád dodal, že jsem v dopise ze
17. února oslovil paní primátorku JUDr. Markétu Vaňkovou a požádal jsem ji, aby k výstavbě areálu v rámci územního řízení vydala za obec záporné, tedy zamítavé stanovisko. S negativním stanoviskem rady naší městské části a s důvody, které nás k tomu
vedly, jsem ji seznámil v příloze dopisu.
Vážení Vinohraďané, bohužel v této složité a nelehké chvíli,
k mému zklamání, zdejší opozice zavětřila příležitost a pokusila se
od přelomu loňského a letošního roku mást a působit na mysl veřejnosti sdělováním nepravd, očerňováním, dehonestacemi i štvaním proti radnici a proti mně osobně. To vše v případě záměru
společnosti PROPERITY s.r.o., se kterým nesouhlasí ani vinohradská radnice, ani veřejnost (především z oblasti Bořetické a Čejkovické). Někteří lidé z opozice se neštítí používání nepravd, polopravd,
pomluv, překrucování reality, až i nesmyslných hloupostí a prapodivných mystifikací. O urážkách ani nemluvě. Chápu, že pocit prohraných voleb je strašný (také jsem nejednou prohrál a vím, co to
s člověkem udělá), ale i toto těžké břemeno se dá nést důstojně a boj
vést slušně, věcně a – ano i tvrdě. Naše opozice se ovšem snaží najít
při té bídě a nedostatku nějaké nosné (opoziční) téma, staví se tak
do role jediného a správného obránce a spasitele Vinohrad před
možnou stavební pohromou a snaží se radnici nasvítit v tom nejstrašnějším světle. Veřejnosti jsou podsouvány různé nesmysly;
i takové, které člověka běžně nenapadnou. Například taková pomluva a lež, že vinohradská radnice prodala společnosti PROPERITY s.r.o. pozemky tenisových kurtů. Pozemky pro zamýšlenou stavbu prodala společnosti PROPERITY s.r.o. obchodní firma MARVORI a.s. (vinohradská radnice nemůže prodávat žádné pozemky,
neboť žádné nevlastní, svěřené pozemky města Brna pouze spravuje). V době, kdy se začalo proslýchat (prosinec loňského roku),
že investor hodlá budoucí apartmány prodávat, setkal jsem se
s předsedou představenstva firmy MARVORI a.s. (úzce spojeného
s částí současné opozice), kterého jsem hodlal od prodeje odradit
a případně se pokusit přesvědčit město Brno o koupi těchto pozemků.
Bylo mi v krátkosti sděleno, že pozemky jsou již definitivně prodané
a že se svým majetkem mohou nakládat, jak uznají za vhodné (což
je, chtělo by se v tomto případě říci, bohužel pravda). Další „zajímavé“ a očerňující tvrzení opozice je, že vinohradští radní půl roku
tajně jednali s firmou PROPERITY s.r.o. (o čem asi?). Skutečnost je
taková, že o zamýšlené stavbě Sýkorova rekreačního centra se dozvěděl místostarosta Krejsa zcela náhodně v červnu loňského roku
při jednání na magistrátním odboru územního plánu a rozvoje.
Pak tedy na konec června byla firma PROPERITY s.r.o. pozvána
do Vinohrad, aby záměr výstavby přiblížila na semináři pro radní.
V srpnu loňského roku rada projednávala žádost společnosti PROPERITY s.r.o. na svém zasedání a odložila žádost společnosti o vyjádření k výstavbě areálu, poněvadž žádost neobsahovala všechny
požadované údaje (chybělo jich několik desítek). Od té doby jsme

s firmou PROPERITY s.r.o. nejednali a ve chvíli, kdy tato dodala
kompletní žádost k vyjádření (v lednu letošního roku – tedy po půl
roce), Rada m. č. Brno-Vinohrady 3. února přikročila k projednání
a zamítla výstavbu Sýkorova rekreačního areálu. Toho půl roku –
od loňského srpna do ledna letošního roku – jsme jednali s magistrátními odbory, náměstky primátorky i odborníky v oblasti práva
a zjišťovali jsme, jak podepřít zamítavé stanovisko ke stavbě. Tedy
žádná „tichá“ jednání se společností PROPERITY s.r.o., ale naopak.
V souvislosti se stavbou jsem byl také statečnými, anonymitou krytými všeznalci s opoziční afinitou, a to i spolu se svými kolegy –
obviňován z korupce. A to v souvislosti se stavbou onoho nešťastného
rekreačního areálu. Nevědí tito srdnatí, za bukem skrytí bojovníci,
že jako starosta mám v takových případech zákonem danou pravomoc za městskou část vydat stanovisko ke stavbě sám, podle svého
uvážení, pokud stavba nenese charakter celoměstského významu.
Já, korupčník, jsem to ale, kupodivu, neudělal. A nevyužil jsem onu
možnost (která ke korupčnímu jednání přímo vybízí) ani v dalších
obdobných případech. Vždy o takových záležitostech dávám rozhodnout kolektivní orgán – tedy radu. Těch nepravd a překroucených
skutečností, kterými je veřejnost krmena, je bohužel více. Moc bych
byl rád, kdyby namísto dehonestujících kampaní i naše opoziční
kolegyně a kolegové společně vynakládali energii třeba k získávání
svých stranických souputníků, sedících v nejvyšších samosprávných
postech města Brna (paní primátorka, její náměstci, rada města
Brna či městské zastupitelstvo) pro pomoc (zejména finanční) při
řešení problémů a potřeb Vinohrad. Že to jde, ukazuje nedávná,
velmi zdařilá spolupráce koalice a opozice při zvyšování kapacity
našich mateřských škol. Lidovecká část vinohradské opozice ve spolupráci s vedením naší radnice velmi výrazně pomohla na nejvyšší
úrovni městské samosprávy získat finanční podporu pro rozšíření
počtu míst v jedné z vinohradských školek. Jak vidno, stačí mít
dobrý úmysl a pouze chtít.
Vážení vinohradští spoluobčané, moc se omlouvám, že jsem
tentokrát úvodník v našem Vinohradském Informu pojednal monotematicky a trochu zeširoka. Po mém soudu to bylo nutné. Přeji
Vám, vážení Vinohraďané, klid, zdraví a životní nadhled. A snad
jen: v sobotu 7. března si vzpomeňte na našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka, defenzora pravdy. V onen den uplyne 170 let od
jeho narození. Vinohrady slavné výročí oslaví obecním plesem
v den předcházející. Hezký měsíc březen Vám všem.
Jiří Čejka, starosta

Návštìva pøedškolákù MŠ Boøetická 7
ve vyuèování vinohradských základních škol
aneb pokroky našich prvòáèkù
Tak, jako každým školním rokem, i letos pokračuje vzájemná spolupráce
naší mateřské školy Bořetická 7 s vinohradskými základními školami Mutěnická 23 a Čejkovická 1O. Skupina předškoláků je pravidelně zvána na
návštěvy do vyučovacích hodin, na tvoření nebo exkurzi po prostorách školních budov. V letošním školním roce jsme byli opět navštívit obě výše jmenované základní školy ve vyučování prvních tříd a nultého ročníku. Naši
předškoláčci tak zažili na vlastní kůži, jak to v takové „velké škole“ vypadá
a jak to tam vlastně chodí. Měli možnost usednout do školních lavic, aktivně
se zapojit do vyučování a „otestovat“ si své dosavadní znalosti, ale také se
setkat se svými bývalými kamarády, kteří už naši školku absolvovali. Žáčci
prvních tříd nám s chutí předvedli, co všechno se už od září dokázali naučit
a věřte tomu, že toho za první pololetí rozhodně není málo. Je sice pravda, že
někomu to jde třeba malinko lépe a snáz, jiný je zase zdatnější a rychlejší, ale
tak to už zkrátka v životě chodí. Z pohledu učitelek mateřských škol je vidět
obrovský posun a progres ve vývoji dětí, které zvládly ujít od nástupu do
mateřské školy ve 3 letech věku obrovský kus cesty. A také to má určitou
vypovídající hodnotu o kvalitě vinohradského školství, které právě začíná
u nás, v mateřské škole.
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Vyjádøení k projektu GO UP Brno-východ

červnu 2019 jsme se jako vedení m. č.
Brno-Vinohrady na Odboru územního
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
(OÚPR) dozvěděli, že se objevil investor (společnost PROPERITY s.r.o.), chystající se na
konci ulice Bořetické místo tenisových kurtů
postavit sportovní a rekreační komplex.
V návaznosti na tuto informaci jsme se
chtěli o chystaném záměru dozvědět více. Zástupci společnosti PROPERITY s.r.o. vč. projektanta se dostavili na radnici 24. 6. 2019
k prezentaci projektu (nikoliv na zasedání rady
m. č., jak bývá mylně uvedeno, neboť v tento
den rada m. č. nezasedala).
Ze získaných informací vyplynulo, že projekt byl připravován již delší dobu a nebýt naší
návštěvy OÚPR, tak bychom se o projektu nedozvěděli vůbec nic. Navíc jsme k tomuto projektu neměli důležité informace ze strany Magistrátu města Brna a dalších dotčených orgánů. Na prezentaci dne 24. 6. 2019 byl představen
účel, funkce stavby a také to, že stavba je plně
v souladu s platným Územním plánem města
Brna. Nákup pozemku, na kterém má stavba
vyrůst, bude realizován od jeho vlastníka firmy
MARVORI, a. s., dceřiné firmy Tělovýchovné
jednoty Vinohrady (nikoliv tedy od m. č. Brno-Vinohrady, jak bývá často mylně uváděno).
Během letních měsíců jsme začali celou situaci prověřovat na příslušných odborech Magistrátu Města Brna, a to především z důvodu,
že taková stavba svým rozsahem a účelem na
Vinohrady nepatří.
Pro investora je v prvním kroku důležité
zajistit si vyjádření od všech dotčených orgánů,
aby vůbec mohl začít připravovat samotnou
realizaci stavby. Konkrétně v tomto případě
jich bylo potřeba 38 (jedno vyjádření se přímo
týká i m. č. Brno-Vinohrady).
Investor si postupně začal zajišťovat kladná
vyjádření od příslušných orgánů, např.: Brněnských vodáren a kanalizací, Brněnských komunikací, Technických sítí Brno, Odboru investičního MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství MMB, Krajské hygienické stanice,
Odboru životního prostředí JmK, datových
operátorů atd. Tedy všech institucí, které mají
vliv na pozdější realizaci stavby.
Jak jsem uvedl výše, jedním z dalších
dotčených orgánů je i m. č. Brno-Vinohrady
(konktrétně se jedná o pozemek pod trafostanicí, který je m. č. svěřen a investor, který potřebuje stavbu z této stanice napojit, potřebuje
právě souhlas naší m. č.).

Na zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady
dne 5. 8. 2019 jsme se měli k tomuto záměru
vyjádřit, což jsme neučinili. Materiál jsme odložili do doby vypořádání obdržených připomínek, dalších dotčených orgánů, od nichž
ještě investor neměl kladná stanoviska. Tento
čas jsme využili na jednání s OÚPR, kde jsme
s touto stavbou nesouhlasili a upozorňovali na
řadu negativních dopadů. Nicméně i přesto
nám bylo sděleno, že pokud je tato stavba
oficiálně zamýšlená jako sportovně-rekreační
areál, který je přípustný dle platného územního
plánu, který v této lokalitě tuto stavbu připouští,
vydá tento odbor kladné stanovisko, navzdory
našemu negativnímu postoji. Tato problematika byla řešena v polovině září i s panem radním Magistrátu města Brna, který má na starosti územní plán. Zde jsme hledali možnosti,
jak výstavbě zabránit. Bohužel OÚPR vydal ke
stavbě dne 25. 11. 2019 kladné stanovisko.
Další jednání jsme vedli na Odboru investičním a Odboru majetkovém, kde jsme opět
vyjadřovali náš negativní postoj k realizaci
stavby. I na těchto odborech dosáhnul investor
kladného vyjádření.
Začátkem prosince 2019 jsme obdrželi informaci, že investor má v tomto komplexu po
dostavbě začít prodávat byty. Následně jsme si
tuto informaci začali prověřovat a informovat
o této možnosti i odbory Magistrátu města
Brna. Rovněž jsme iniciovali setkání i investorem, který nás na řádném zasedání Rady
m. č. Brno-Vinohrady dne 13. 1. 2020 písemně
ujistil, že výstavbu bytů a jejich prodej nechystá. I přes toto písemné prohlášení investora
nebylo zcela naše podezření vyvráceno.
Právě rozsahy ploch ubytovacích jednotek,
jejich počet a dispozice (např. vlastní kuchyně)
vzbuzují dle vedení m. č. Brno-Vinohrady důvodné obavy, že by mohly být ve skutečnosti
určeny pro dlouhodobé bydlení (ovšem bez
možnosti si zde zapsat trvalý pobyt, jelikož
v domě hotelového typu a v souvislosti s Územním plánem umožňujícím pouze rekreaci to
nelze).
V této souvislosti jsme zaznamenali nepravdivou informaci, že by tento komplex měl
vzniknout a sloužit jako ubytovna, což není
možné, jelikož do tohoto typu objektu, a to
opět v souvislosti s Územním plánem, který
připouští pouze rekreaci, nelze zapsat trvalý
pobyt občana. Ten je podmínkou jakéhokoliv
příspěvku na bydlení.
V lednu 2020 měl investor mimo vyjádření

m. č. Brno-Vinohrady všechna ostatní vyjádření v kladné podobě a tak jsme ho ještě požádali,
než o tomto projektu budeme rozhodovat, aby
s ním seznámil veřejnost i ostatní zastupitele.
Investor však na zasedání Rady m. č. BrnoVinohrady dne 13. 1. 2020 sdělil, že seznámí
pouze zastupitele s vyloučením veřejnosti, případně neseznámí nikoho s ničím. Jestliže žijeme v právním demokratickém státě, nemůžeme
nikoho násilím nutit k něčemu, co dělat nechce.
Proto jsme se dohodli, že proběhne seminář
alespoň pro zastupitele. Tento se uskutečnil
dne 27. 1. 2020 v zasedací síni ZMČ. Na tomto
místě se chceme kategoricky ohradit proti nesmyslným invektivám, že jsme jako radnice
bránili vstupu veřejnosti na tento seminář.
Rovněž v žádném případě nelze tvrdit, či informovat veřejnost jednostranným pohledem, že
radnice nic nedělala, případně, že jsme schvalovali tuto výstavbu. Kdybychom jako vedení
m. č. se stavbou souhlasili, mohl starosta sám
o stanovisku k této stavbě rozhodnout již dříve
(Statut města Brna přiznává tuto pravomoc
všem starostům brněnských m. č.) a nemuseli
jsme několik měsíců hledat množnosti, jak výstavbě zabránit.
V lednu 2020 investor dosáhnul již téměř
všech kladných vyjádření dotčených orgánů,
kromě stanoviska m. č. Brno-Vinohrady. Na
přelomu roku 2019/2020 si Rada m. č. BrnoVinohrady připravila komplexní materiál k našemu zamítavému stanovisku, kde jsme explicitně pojmenovali a vyjádřili klíčová negativa
této stavby a následně dne 3. 2. 2020 Rada
m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasila s umístěním a provedením stavby GO UP Brno-východ – rekreačně sportovní areál Petra Sýkory a doporučila PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi m. č. vydat za vlastníka pozemku č.
7966/10 v k. ú. Židenice nesouhlasné stanovisko. Tímto mohu konstatovat, že m. č. BrnoVinohrady je jediná, která s touto stavbou vyjádřila negativní – nesouhlasné stanovisko.
Jako účastník řízení o umístění stavby vystupuje město Brno zastoupené primátorkou
z titulu stavby celoměstského zájmu (Statut
města Brna, příloha č. 8) jelikož se jedná
o stavbu s více než 100 parkovacími místy.
Vážení občané, chceme vás ujistit, že jsme
jako vedení obce připraveni uplatňovat svůj
nesouhlas ve smyslu příslušné legislativy jako
účastník v řízení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Bc. Michal Krejsa, místostarosta

Pokácení sakur
MČ Brno-Vinohrady nechala na základě špatného zdravotního stavu
pokácet v parku na Pálavském náměstí 12 ks poškozených stromů (sakur).
Bohužel, jak se ukázalo, měly uvedené dřeviny popraskané kmeny a na
základě toho uschly nebo postupně usychaly. Nejpravděpodobnější příčina
popraskání kmenů, vedoucí k postupnému uschnutí okrasných sakur, bylo
jarní prudké slunce, které způsobilo poškození cévních svazků hluboko
v kmeni. Náhradní výsadba proběhne nejpozději během roku 2021 a to právě
z důvodu, kdy půda musí projít vymrznutím a zbavení se případných hub
a hniloby, které by mohly napadnout nové mladé stromky.
Bc. Michal Krejsa
místostarosta
n4n

Zvesela do školy

Lyžák a soutěže na ZŠ Čejkovická

V letošním školním roce jsme na ZŠ Mutěnické přivítali tři 1. třídy.
V každé třídě je 20 žáků, což je určitě velmi příjemné prostředí pro práci
žáčků a jejich učitelů. Žáci jsou ve třídě rádi, milé paní učitelky se jim po
celou dobu vyučování věnují a žáci se naučí spoustu zajímavých věcí.
Čas však plyne jako voda a naše prvňáčky čekalo ve čtvrtek 30. ledna
jejich první vysvědčení, na které se dozajista těšili. No, aby ne! Za 5 měsíců se totiž všichni naučili psát, číst, počítat, zjistili spoustu věcí o přírodě,
zasportovali si v hodinách tělesné výchovy a nakreslili a vyrobili si mnoho krásných obrázků a věcí.
Je dobré, když žáci už od 1. třídy zažijí výuku nejen ve školních lavicích, ale mohou získat vědomosti i mimo budovu školy. Vzdělávání
prvňáčků je i na naší škole propojováno s výukou mimo školní prostředí.
Děti se svou třídou navštěvují knihovnu se zajímavými programy, divadelní představení, hvězdárnu a dokonce i muzea.
Na podzim se děti podívaly do Technického muzea v Brně, kde je
čekala prohlídka celého objektu a vyrábění v dílničkách. Odnesly si nejen
zážitek, ale i malý suvenýr.
Zdá se vám to prima? Myslíte si, že by se vašemu dítěti u nás líbilo?
Tak neváhejte a přijďte se svým dítětem k zápisu. V naší škole se bude
konat ve dnech 20.–22. dubna 2020 vždy od 15 do 18 hodin. Těšíme se
na Vás i Vaše děti! Mgr. Lucie Puškášová, DiS., Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická

Lyžařský výcvikový kurz
žáků ZŠ Brno, Mutěnická 23

Dopisování

Žákovský parlament v lednu zahájil projekt dopisování s naší partnerskou
školou na Slovensku. Všichni zájemci z naší školy od 5. do 9. ročníku vyplnili
krátkou vizitku o sobě a svých zájmech, na základě které najdou kamaráda, se
kterým si do konce školního roku mohou vyměňovat dopisy. Bude-li o projekt na
obou stranách zájem, bude pokračovat i v dalším školním roce.

Odměňovali jsme

Naši žáci se v průběhu října až prosince zúčastnili několika soutěží a olympiád
z oblasti matematických a logických dovedností. Proto jsme v posledním týdnu
v prosinci odměnili nejšikovnější a nejúspěšnější žáky z jednotlivých soutěží.
Logické olympiády se zúčastnilo z naší školy 33 dětí ve třech kategoriích. My jsme
odměnili našeho nejlepšího účastníka z každé kategorie. Sladkou odměnu získali
také žáci, kteří nás reprezentovali na soutěži MaSo a na turnaji Pišqworky 2019.
Posledními odměněnými byli nejlepší účastníci školního kola Astronomické
olympiády. Jsme rádi, když naši žáci k soutěžím přistupují aktivně a doufáme, že
nejen získané odměny pro ně i pro ostatní žáky budou motivací k účasti v dalších
soutěžích.

Návštěva předškoláků v 1. ročníku

V lednu za námi zavítali předškoláci z vinohradských mateřských škol, aby se
seznámili s prostředím naší školy a zažili s námi zábavné vyučování. Společně
jsme si zazpívali, zahráli hry, popovídali si. Předškoláci se také usadili do lavic,
nakreslili obrázky, naučili se říkanku. Také si vyzkoušeli, jak se křídou píše na
tabuli. Na závěr jsme si vzájemně poděkovali a rozdali dárečky.

Návštěva divadla

V termínu od 20. 1. do 24. 1. 2020 se naši žáci zúčastnili lyžařského
kurzu v Karlově pod Pradědem. Výcvik probíhal na nedalekém svahu,
kam jsme byli dovezeni objednaným skibusem. Žáci byli rozděleni do
družstev dle výkonnosti. Jejich nasazení při výcviku bylo velmi aktivní a
dodržovali stanovená pravidla chování na lyžařském svahu. Jejich dovednosti se na závěr pobytu zúročily při závodech ve slalomu.
Každý večer proběhla přednáška s besedou, která se týkala převážně
sjezdového lyžování, historie lyžování, nebezpečí úrazů a vybavení
lyžaře. Večerní zábavu si organizovali samotní žáci. Kromě lyžování jsme
navštívili bazén na hotelu Kamzík.
O tom, jak děti prožívaly denní program, se mohli rodiče přesvědčit
prostřednictvím Edookitu i s fotodokumentací.
Pěkné počasí, dostatek sněhu a v neposlední řadě i dobrý zdravotní
stav žáků, vedly ke spokojenosti všech účastníků kurzu.
PaedDr. Jiří Boudný

Základní škola Čejkovická a Mateřská škola Sněhurka
pod záštitou Městské části Brno-Vinohrady
zvou všechny děti a jejich rodiče na

Olympiádu dìtí vinohradských
mateøských škol

Dne 17. 1. 2020 se třetí a čtvrtý ročník naší školy vydal do divadla. Naše kroky
nejprve směřovaly do podchodu Staré radnice, kde jsme si připomněli některé
brněnské pověsti. Když jsme se pokochali brněnským drakem, náš zrak také upoutala ohnutá věžička na zdobeném portálu. Poté jsme se přemístili do divadla
Reduta, kde jsme zažili krásné představení, které neslo název Brněnské pověsti.
Dozvěděli jsme se například, proč Brno nese název Brno a shlédli jsme tam celou
řadu příběhů, které nám vyprávěly o různých brněnských pověstech. Odnesli jsme
si nezapomenutelný umělecký zážitek a zjistili jsme, které profese jsou pro divadlo nevyhnutelné. Výstupem tohoto dne byla později i výroba leporela, ve
kterém žáci komiksem ztvárnili příběhy, o kterých se v divadle dozvěděli.

LVK 2. stupně

27 lyžařů a snowboarďáků z 6. až 9. třídy zažilo během 6 dní na LVK 2. stupně
v Malé Morávce mnoho nevídaných proměn. Zejména projevili odhodlání při
lyžování za deště, sněžení, prudkého vichru a konečně poslední den si vychutnali
jízdu za slunného odpoledne. Při 14 km dlouhé pěší výpravě do Karlovy Studánky
a zpět zbylo všem dostatek sil na koulovačku i přes štípání sněhových jehliček do
mrznoucích tváří. Pokračování se opět strhlo v následujícím odpoledni před hotelem Neptun, ovšem doplněné hrou Na pána hory ve sněhové závěji se skoky či
kotouly do sněhu. Ve večerních lekcích tance jsme ovládli ptačí tanec, letkis,
Zorbův tanec a to vše jsme zakončili živelným zaujetím pro just dance či disco.
K naplnění odkazu kalokagathie zbylo nasát vědomosti z přednášky o první pomoci, z mnoha kvízů, her nebo soutěží či scének z nejrůznějších oblastí.

Olympiáda v českém jazyce

Kdy: 26. 3. 2020 od 15:30
Prezence účastníků: 15:15 u zadní brány k hřišti z ulice Čejkovická
(nutná účast zákonných zástupců)
Kde: sportovní areál ZŠ Čejkovická
MŠ nominují konkrétní děti podle výsledků školních kol:
1. Hod do dálky (3 dívky, 3 chlapci)
2. Trojskok snožmo z místa (3 dívky, 3 chlapci)
3. Běh na 60 m (3 dívky, 3 chlapci)
4. Vázaný slalom dané MŠ (všech 18ti zúčastněných dětí z každé MŠ)

Box na vracení knih
Knihovna Jiřího Mahena – pobočka Vinohrady oznamuje čtenářům, že mohou k vrácení knih použít BOX (šedá skříň), umístěný do
travnatého pásu z boku budovy Velkopavlovická 25 (u parkoviště, konec
terasy, ze které je hlavní vstup).
Box slouží k vracení pouze knih a časopisů (ne CD apod.) 24 hodin
denně. Dokument, vložený do boxu, je z konta čtenáře odečten nejpozději
následující provozní den (provozní dny – pondělí, úterý, čtvrtek – kdy se
v knihovně půjčuje).
Proto pozor čtenáři – knihy do boxu nevhazujte poslední den vaší
čtenářské lhůty! Druhý den se již načítá poplatek z prodlení. Poškozené
dokumenty se z čtenářského konta neodečítají.
Doufáme, že budete s naší novou službou spokojeni Lenka Urbánková

Žák 9. ročníku Základní školy Čejkovická potvrdil svým výsledkem v Olympiádě v českém jazyce velmi dobrou přípravu. Na Základní škole Brno, Čejkovická
10 se účastní žáci osmého a devátého ročníku také Olympiády v českém jazyce,
která je součástí přípravy žáků školy na přijímací zkoušky. Olympiáda se skládá ze
dvou částí. Jazyková část je zaměřená nejen na znalosti, ale hlavně na logické
myšlení v souvislostech. Ve slohové části musí žáci prokázat pravopisné znalosti,
dobrou slovní zásobu, uvažování a kreativitu. Na obě části mají účastníci soutěže
určený čas 120 minut. Školní kolo se uskutečnilo v prosinci 2019 a nejlepšího
výsledku dosáhli Erik Nekuda a Anna Spáčilová. Bohužel do Okresního kola
Olympiády v českém jazyce, které se konalo v SVČ v Lužánkách dne 21. ledna
2020, mohl postoupit jen jeden z nich. Erik Nekuda zde potvrdil své znalosti
a schopnosti vynikajícím 5. místem z padesáti řešitelů z brněnských základních
škol a gymnázií a zajistil si tím postup do Krajského kola Olympiády v českém
jazyce, které se bude konat 1. dubna na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

Recitační soutěž

Během měsíce ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže
pro 1. stupeň i pro 2. stupeň. Školního kola se zúčastnili žáci, kteří byli vybráni
z třídních kol. Soutěž byla rozdělena do 5 kategorií dle věku žáků. Každý přednesl
báseň podle vlastního výběru. V každé kategorii byla oceněna 3 místa, přičemž
pouze první místa byla postupující do městského kola, které se uskuteční v březnu.
Našim žákům budeme držet pěsti, aby nás úspěšně reprezentovali.
Předškoláky a jejich rodiče bychom rádi pozvali na zápis do prvních tříd,
který proběhne 17. a 18. 4., náhradní termín pak 24. 4. Více informací na našich
webových stránkách.
Mgr. Iveta Marečková
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KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz, http://klikni6.tiscali.cz

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316,
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!
ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Měníme životní styl, chceme dům nebo velkou chalupu. T: 736 727 033.
l Učitelská rodina hledá byt ke koupi (děti, aktivity, apod.). t 605 301 200.
l Dlouhodobě pronajmu garáž na ulici Mutěnická, tel. 728 471 267.
l Dlouhodobě pronajmu garáž při ulici Valtická, tel. 724 869 531.
l Pronájem garáže, Vlčnovská, 2.500/m. T. 774 821 459.
l Pronájem garáže, Vlčnovská – dlouhodobě. T. 603 453 450.
l Vyměním 1+kk za větší na Vin. + doplatek. Tel. 774 267 190.
l Nabízím za odvoz pohovku, rozkládací s úlož. prostorem. Vhodná na chatu, chalupu. T. 607 642 696.
Mgr. Lubomír Mokrý, certifikovaný specialista v oblasti BOZP
dokumentace BOZP • prevence rizik • školení zaměstnanců
Kontakt: tel. 731 285 196, e-mail: lubomokry@seznam.cz

l Koupím 1+KK/2+KK. Platba hotově. T: 602 102 038.
l Hledáme 3+1 na Vinohradech. Nabídněte. T: 602 185 147.
l Koupím chatu se zahr. do 50 km od Brna. Tel. 702 087 313.

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.

l Výprodej knih Nakladatelství Ryšavý, Táborská 30, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

Termín uzávìrky pro vydání è. 174 (duben 2020)
do 13. 3. do 10.00 hodin.

Hledám pánského kadeřníka/kadeřnici, manikúra, pedikúra na ŽL.
Vinohrady, Mikulovská. Informace na tel. 739 512 566

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Bøezen v Domeèku

Písně lásky a touhy po životě

Přijďte s dětmi do divadla

Vážení milovníci dobré hudby a zpěvu. Po letech árií, duet z oper, operet
a muzikálů považujeme věrné návštěvníky našich koncertů za natolik kultivované, že si dovolujeme nabídnout méně obvyklý písňový koncert.
Letos vzpomínáme 150. výročí narození velkého žáka Antonína Dvořáka
Vítězslava Nováka (1870–1949), učitele českých, slovenských a zahraničních
skladatelů. Po 50 let své umělecké a pedagogické činnosti ovlivňoval hudební
kulturu Československa. K srdcím milovníků hudby se zapsal především svou
Slováckou suitou, ale také symfonickými básněmi V Tatrách a O věčné touze.
Jako znalec folkloru Moravy a Slovenska, vášnivý turista a horolezec, mohl svou
hudbou vitálně mužně naplnit vlastní umělecký projev.
Z něho jsme vybrali ty písně, které též navazují na geniální odkaz jeho učitele Antonína Dvořáka. Ve vzájemné plodné konfrontaci zazní ukázky z Cigánských melodií a milostných písní Dvořákových. Z Nováka pak písně plné
žíznivé touhy po lásce, po plném životě. Na slova českých básníků Jana Nerudy,
Jaroslava Vrchlického, Svatopluka Čecha aj. A též opět nezapomeneme na další
výběr z jeho bohatých úprav slovenských lidových písní. Program zveřejníme
v dubnovém čísle Informu. Naši známí pěvci Lenka Cafourková, Petra Koliášová,
Alena Kučerová a Lukáš Hacek tak dokumentují širší rozsah svého repertoáru.
Již nyní Vás srdečně zveme na tento, nejen pro Vinohrady, nový program. Bude v neděli 5. dubna v obvyklých 17 hodin v sále na Bzenecké.

Pro nejmenší diváky připravilo Loutkové divadlo V. Schildera Pohádky z pole, dvorku i zahrádky: „O veliké řepě“ a „O kohoutkovi
a slepičce“. V pátek 13. března od 10.00 hodin v sále Bzenecká 23,
vstupné 60 Kč za osobu.
Malým i velkým přijede zahrát divadlo Kufr v neděli 22. března
od 16.00 veselý příběh o zlobivém komínovém krtkovi „Velký Fuk“.
Ve druhé polovině představení si v žonglérské dílně mohou děti
i dospělí vyzkoušet žonglování s míčky, šátky, diaboly, talíři a dalším
žonglérským náčiním. Koná se také v sále na Bzenecké 23, vstupné
70 Kč za osobu.

Jarní keramická dílna

Srdečně zveme všechny zájemce o tvoření z hlíny do keramické dílny
Domečku. Výrobou květináčů, misek a veselých dekorací se připravíme
na přicházející jaro a blížící se Velikonoce. Vhodné pro děti od 6 let
a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. V sobotu 21. března,
9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23. Cena 220 Kč zahrnuje odborné
vedení, veškerý materiál, výpal i následné glazování. Přihlášky předem
v Domečku nebo na tel. 723 946 642.
Ivana Heindlová

Miloš Schnierer
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Informace o akcích Senior klubu – bøezen 2020

imu jsem v minulém čísle svými narážkami
ke sněžení a mrazu nevyprovokoval a ani
v klubu jsme na přelomu ledna a února neměli
témata, která by ji připomínala – Dr. Šubert se
tentokrát věnoval v dalším pokračování svého
cyklu historii některých méně známých hradů,
Ing. Čapek nás ve svých dvou přednáškách zavedl dokonce až do Kolumbie za jejími přírodními zajímavostmi a v závěru ledna Hanka
Žaludová připomněla zájemcům o své neautorské čtení dosud žijícího amerického spisovatele a autora převážně humorně laděných
příběhů Roberta Fulghuma, u nás velmi populárního.
Začátek února byl trochu zvláštní – začal
dvěma akcemi v režii vedoucího. Nejdříve to
byla přehlídka krátkých videoklipů, kolujících
po internetu a zachycujících humorné i poučné
záběry ze života většinou domácích zvířat, dětí
či jiných zajímavostí – zejména pro ty návštěvníky, kteří nemají možnost přístupu k internetu, to byla zajímavá hodinka. Neméně zajímavá pro přítomné snad byla i ta čtvrteční,
v jejímž průběhu jsme si v klubu po několika
letech opět zahráli člověče, nezlob se, domino,
šachy apod. – někteří z přítomných postrádali
v klubové nabídce pexeso.
V druhém únorovém týdnu nás Eliška
Vacková zavedla na Slovensko – konkrétně na
zámky Zvolen, Bytča, Oravský hrad a zimu
jsme si přiblížili alespoň obrazovou návštěvou
Dobšinské ledové jeskyně – a pod odborným
vedením Hanky Žaludové si zájemci po několika letech opět zopakovali pletení košíčků
z pedigu – je to až neuvěřitelné, jak vlastnoručně
vyrobený košíček dokáže jeho tvůrce potěšit.
Čas běží nezadržitelně a stále víc se blíží
sezóna poznávacích zájezdů, připravených
Vlastou Jelínkovou, proto pro lepší informovanost zájemců o ně zopakuji základní údaje,

uvedené v minulém čísle – 26. 3. sklípek Hustopeče, 30. 4. Světlá nad Sáz., 19. 5. Lednice
a Janohrad, 2. 6. Častolovice a Doudleby, 30. 6.
Nemojanský mlýn.
Podrobnosti k prvním dvěma – 30. 4. Světlá n. Sáz. a exkurze ve sklárnách Josefodol (odjezd v 7.30, vstupné a oběd 340 Kč), 19. 5. zámek Lednice a Janohrad (odjezd v 8.00, vstupné
a oběd 380 Kč).
Z březnových akcí připomínám, že 3. března přislíbil účast v klubu na besedě senátor
a ředitel hvězdárny Jiří Dušek a kromě toho se
31. března uskuteční exkurze na hvězdárnu –
zájemci o ni se u mne mohou hlásit od začátku
března.
V tomto místě opět připomínám, že v klubu přivítáme jak účastníky jednotlivých akcí,

tak i případné nové lektory, cestovatele apod.,
kteří přispějí k rozšíření okruhu našich akcí
a témat činnosti.
A stejně tak připomínám, že klubové akce
jsou přístupné všem bez rozdílu věku a pohlaví
až do naplnění kapacity klubovny a že jsou na
ně všichni zájemci upřímně zváni – stačí přijít
a nakouknut.
Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete 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).
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz
tel. 602 169 899

Pletení košíčků z pedigu v klubovně

SENIOR KLUB V BØEZNU
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 jiných pravidelných
činností:
n v pondělí (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte;
n ve čtvrtek
(od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (s možností zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;
n v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
KURZ PC PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

3. 3. – ÚTERÝ
POVÍDÁNÍ NEJEN O HVĚZDÁRNĚ
SE SENÁTOREM, Jiří Dušek, ředitel
Hvězdárny a planetária Brno, velitel stroje na
zázraky
5. 3. – ČTVRTEK
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
10. 3. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI - Slovensko
(pokračování), Eliška Vacková
12. 3. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. J. Čejka

21. 3. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK –
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Renata Spurná (klubovna – od 14 hodin)
24. 3. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Sychrov, Štěkře,
Šumburk, Švihov)
Dr. L. Šubert
26. 3. – ČTVRTEK
POSEZENÍ VE SKLÍPKU – HUSTOPEČE
Vlasta Jelínková
(odjezd 13.00, cena 360 Kč)

17. 3. – ÚTERÝ
HUDEBNÍ HODINKA – VŠEHOCHUŤ
ŽÁNRŮ, Ing. L. Hodboď

31. 3. – ÚTERÝ
MLÁDEŽI DO 60 LET NEPŘÍSTUPNO
– exkurze do hvězdárny Brno
Ing. L. Hodboď
(odjezd 15.00, návrat do 19 h)

19. 3. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V BŘEZNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto:
na jaro se těšíme – a připravujeme se na ně
nejen v klubu, ale i v hvězdárně a ve sklípku
u vína a s harmonikou.
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