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Akce na Vinohradech

BŘEZEN 2019
9. 3. od 9.00 h.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště a dětský koutek – dílničky pro šikovné ručičky a to v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha před radnicí (ze strany
parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
www.kvicvinohradybrno.cz

10. 3. od 15.00 h.
Divadelní neděle:
Námořnická pohádka
Nový společenský sál, Bzenecká 23.
V březnu Vinohrady navštíví opět olomoucké Divadlo Hysterie a diváci se
tak mohou těšit na další pohádku v podání Štěpána Gajdoše. Vstupné na pohádku je 60 Kč za osobu.

15. 3. od 16.00 h.
Bublinkový karneval
Taneční skupina CAROLKA Brno na 28. reprezentačním plesu MČ Brno-Vinohrady.

Vážení vinohradští spoluobčané,

v pátek 1. února se v novém společenském sále na Vinohradech uskutečnil
již tradiční vinohradský ples. Vinohradské obecní plesy nesou mnohaletou
tradici, mající kořeny hluboko v devadesátých letech minulého století. Letošní byl však v jednom směru naprosto výjimečný. Jednalo se totiž o historicky první vinohradský ples pořádaný ve vlastních, obecních prostorách.
Ještě vloni se uskutečnil v pronajatých místnostech hotelu Velká Klajdovka.
Na Velké Klajdovce se plesové veselí odehrávalo zřejmě nejčastěji. Dosti
často se obecní vinohradské plesy pořádaly rovněž v pronajímané budově
Dělnického domu na Jamborově ulici v Židenicích (ti z Juliánova by řekli,
že v Juliánově). Plesové veselí do letošního roku přicházelo pořadatele docela draho, neboť pronájem místností na Velké Klajdovce nebo v židenickém (juliánovském) „Dělňáku“ nebyl ani v nejmenším „za pusu“. Financování pronájmu od letošní plesové sezóny tedy konečně odpadá. Od letošního prvního února budeme každoročně pořádat vinohradské plesy,
a samozřejmě i ostatní kulturní i společenské akce menších či velkých rozměrů, ve vlastních a nových prostorách společenského sálu v areálu bývalé
základní školy na Bzenecké ulici číslo 23. Na plese jsem byl i s manželkou
a měl jsem tu čest, ostatně jako každý rok, ples zahájit. Prostory, které náš
nový společenský sál nabízí, jsou opravdu velkolepé a obecní ples toho byl
důkazem. Spolu s Vinohradskou výstavou vín, která se v nových prostorách
úspěšně konala již loni v květnu, byl i obecní ples, mimo jiné, zkouškou
funkčnosti prostor nového společenského sálu. A nutno povědět, že zkouškou zdařilou. Vy, kteří jste ještě neměli možnost poznat prostory a prostředí nového společenského sálu, zvu na návštěvu některé z kulturních či společenských akcí. V novém sále se jich bude konat postupně stále více a více.
To je ostatně zdravou ambicí nového pana náměstka „přes“ kulturu i pana
ředitele vinohradského kulturního centra. Věřím, že tito dva mužové najdou v sobě profesní zalíbení a shodu ve prospěch rozumného využívání
sálu a tak i ve prospěch nás všech.
(pokračování na straně 3)

Nový společenský sál, Bzenecká 23
Přijďte si zařádit na bublinkový karneval s divadlem KEJKLE. Těšit se můžete na moc bublin, veselé tanečky a soutěže. Karneval je vhodný pro děti od tří
let. Vstupné 60 Kč. Prodej na místě.
www.kvicvinohradybrno.cz

16. 3. od 9.00 h.
Jarní keramická dílna
V Domečku, Valtická 23. Srdečně zveme všechny zájemce o keramické tvoření do jarní dílny. Výrobou květináčů,
misek a veselých dekorací se připravíme na přicházející jaro a Velikonoce.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé,
mladší děti v doprovodu rodičů.
www.domecekvinohradybrno.cz

20. 3. od 10.00 h.
Divadlo pro nejmenší
Nový společenský sál, Bzenecká 23
Loutkové divadlo V. Schildera zahraje
dětem dvě známé pohádky: „O Budulínkovi“ a „O Smolíčkovi“. Vstupné
60 Kč za osobu na místě.
www.domecekvinohradybrno.cz

22. 3. od 16.30 h.
Malá rocková párty
pro celou rodinu
Nový společenský sál, Bzenecká 23.
Zveme Vás na akci, kde se společně
můžeme odreagovat při hudbě, zejména rockové, zatančit si s našimi dětmi,
případně zamyslet se nad tím, jakou
roli umí sehrát hudba v rodině.
www.kvicvinohradybrno.cz
Více o chystaných akcích viz str. 5.

Harmonogram
provádění blokového
čištění na rok 2019
8. 4., 10. 6., 14. 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.

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

komunikace Pálavské náměstí za objekty
OC-01, OC-02, parkoviště a odstavné plochy kolem víceúčelového objektu Pálavské
nám. 12, 13, 14, 15 (OC-03), parkoviště
před domy Pálavské 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.

12. 4., 14. 6., 18. 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.

15. 4., 17. 6., 21. 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.

17. 4., 21. 6., 23. 10.

komunikace Velkopavlovická, vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy
a komunikace k prostranství za ÚMČ 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 občany –
sběrové dny v roce 2019
Termíny sběrových dnů:

30. 3., 11. 5., 28. 9. a 30. 11.
vždy od 8.00 do 12.00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle
v lokalitě Pálavské náměstí
(za točnou MHD).

Ze 4. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z OŠMT MMB na „Výměnu rozvodů
vody a kanalizace v ZŠ Mutěnická 23“;
– zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č.
8512 v k. ú. Židenice podle předloženého
materiálu;
– rozpočtové opatření č. 1;
– harmonogram provádění blokového čištění
na rok 2019;
– odstranění dřevin v 5 případech;
– rozpočty na rok 2019 podle předloženého
materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ
Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– odpisové plány na rok 2019 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ
Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26,
MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– střednědobé výhledy hospodaření na rok
2020 a na rok 2021 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7,
MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– zřízení přípravné třídy na Základní škole, Brno, Mutěnická 23, příspěvkové organizace,
pro školní rok 2019/2020;
– umístění sídla právnické osoby společnosti
D` DESIGN eternity s.r.o. v bytě č. 13 na adrese Brno, Mutěnická 15;
– dohodu o postoupení smlouvy o nájmu bytu
v 1 případu;
– dohodu o vystoupení ze společného nájmu
bytu ve 2 případech;
– smlouvu o nájmu bytu v 11 případech;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 1 případu;
– rozšíření nájmu bytu v 1 případu;
– prodloužení nájemní smlouvy v 6 případech;
– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nebytových prostor v domě Mutěnická 17;
– žádost o čerpání finančních prostředků
z Fondu bytové výstavby města Brna v roce
2019 ve výši 6.060.000 Kč, na Výměnu elektroinstalace společných prostor + závětrné
dveře a opravu podlah v přízemí bytových
domů Pálavské nám. 6, 7, 8, 9, Prušánecká 11,
13, 15, 17, Vlčnovská 3, 5, 7, 9 v Brně dle
předloženého materiálu, kde při počtu
290 bytů vychází náklady na jeden byt na
69.655,20 Kč. Při celkových nákladech
20.200.000 Kč budou použity vlastní prostředky o výši 14.140.000 Kč;
– u nájemních smluv na pronájem nebytových
prostor v domech svěřených m. č. Brno-Vinohrady použít inflační koeficient k 1. dubnu
roku 2019 ve výši 2,1 %;
– dodatek č. 1 k platné nájemní smlouvě
č. BMMIK ze dne 24. 3. 2016 se společností
VODAFONE;
– prominutí nedobytné pohledávky m. č. Brno-Vinohrady za nebytové prostory z důvodu úmrtí v 1 případu;
– organizaci Lužánky-středisko volného času
Brno, pracoviště Louka, Bzenecká 23, Brno,
výměnu dveří do místnosti 1.14. (tančírna),
1.16. (výtvarná učebna). V místnosti č. 1.04.
(jazyková a hudební učebna) včetně zárubní
na náklady Městské části Brno Vinohrady;
– organizaci Lužánky středisko volného času
Brno, IČ 00401803 – odloučené pracoviště
Louka, konání akce „Louka Fest“ v proston2n

rách areálu objektu Bzenecká 23, Brno.
– termín konání akce 25. 5. 2019 od 14 do 20
hodin, bezúplatné zapůjčení tělocvičny, hřiště a venkovních prostor za tělocvičnou a mezi bloky budovy pro konání této akce;
– organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno bezplatné zapůjčení části venkovních prostor objektu Bzenecká 23 (část zahradního
traktu u jejich provozovny) na konání akce
Vozíkohraní na den 6. 9. 2019;
– dohodu o vyrovnání mezi Městskou částí Brno-Vinohrady a Základní školou a mateřskou školou Didaktis, s.r.o.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s vypracováním studie společností Garant
projekt s.r.o. na přestavbu prostor stávajícího
sálu v objektu OC 02 – Pálavské náměstí 15
na malometrážní byty;
– s umístěním a provedením stavby „Rozšíření
balkonů bytového domu Valtická 11, 13, Brno-Vinohrady“ podle dokumentace STAVOPROJEKTA a. s., zak. č. Z-14-691-1;
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného park. stání v 1 případu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č.
8902 v k. ú. Židenice podle předloženého
materiálu;
– odstranění jabloně, před bytovým domem
Mutěnická 3, Brno-Vinohrady k.ú..
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s regulací pronajaté části parkoviště, na části
pozemku p. č. 8414 v k. ú. Židenice, osazením závorového systému;
– se zpevněním plochy za bytovým domem
Prušánecká 12, na pozemcích p. č. 9032,
9033, 9044 k. ú. Židenice.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
– Billa spol. s r. o. řešit závorovým systémem
vlastní parkoviště Billy.
– Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– navrhnout 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 ve stávajícím rozsahu;
– vzít na vědomí rozpočty na rok 2019 podle
předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická
23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15, odpisové plány na rok 2019 podle
předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická
23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15, střednědobé výhledy hospodaření
na rok 2020 a na rok 2021 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ
Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– konání akce Vozíkohraní v pátek 6. 9. 2019
od 15.00 do 22.00 hodin v zahradním traktu
objektu Bzenecká 23, Brno.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
Vážení spoluobčané, přichází jaro a v tomto období
jsou trávníky více mokré a tedy snadněji zranitelné. Jako
každý rok z jara jsou i vinohradské zelené plochy na mnoha místech rozježděné od neukázněných (slabé slovo) řidičů. Je to nepochopitelné, ale některým řidičům již nestačí,
ač nezákonné, ježdění po chodnících. Někteří to vezmou
do jarních mokrých trávníků – až rozum zůstává stát.
Vskutku unikátní stopu po sobě zanechal řidič, který projel celý (rozsáhlý) travnatý palouk při Vlčnovské ulici (viz
foto) jen proto, aby se dostal do dvora. Tento řidič bez svědomí (a jemu podobní), kdyby mohl, klidně by zajel třeba
i do Vaší kuchyně. Často přemýšlím, kdo jsou a kde se
berou lidé tohoto typu, kteří ničí bez rozvahy, bez mrknutí oka. Není jich sice mnoho, ale dokáží vskutku „velké
věci“. Tito lidé pro svůj prospěch a pohodlnost devastují
a působí škody nám všem. Jakou asi dostali výchovu? Moc
bych přál mužům a ženám z městské policie lapit tyto
exempláře čistého sobectví a bezduché necitlivosti. A pak
jim dát výsledky jejich činů k úhradě. Jen tak zřejmě

dojdou řidiči – vandalové k rozumu. Přínosem k úspěšnému lapání automobilových vandalů nesporně bude i příslušným panem místostarostou připravované rozšíření
kamerového systému v naší městské části. Systém dopomůže střežit bezpečí i čelit vandalismu všeho druhu.
Vážení Vinohraďané, přeji Vám všem hezké dny v čase
přechodu zimy v jaro.

Vítání dětí

Navrhujte a podporujte.
Dáme na vás!

V sobotu 26. ledna 2019
bylo panem starostou na
vinohradské radnici slavnostně uvítáno a zapsáno
do pamětní knihy 10 novorozených občánků:

Máte nápad, který by pomohl oživit naše
město? Zapište se v Brně do dějin. Dáme na vás.
Až do 15. května můžete podávat své nápady
pomocí online formuláře na www.damenavas.
brno.cz. Čím dříve projekt podáte, tím dříve získáte zpětnou vazbu ohledně jeho realizovatelnosti a zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého
listopadového finále.

Adam Ambrož,
Melissa Baumannová,
Zuzana Daňková,
Scharlotte Hrubešová,
Veronika Hýžová,
Anna Kalová,
Adam Prášek,
Aneta Raabová,
Ellen Škodová
a Patrik Urbanovský.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a lásky.
Věra Střelcová, Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Informace pro občany jiných členských států EU
o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou
konat volby do Evropského parlamentu.
Občan jiného členského státu EU může na
území ČR hlasovat za těchto podmínek:
Občan jiného členského státu EU, který již
v minulých volbách do Evropského parlamentu hlasoval a nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu voličů – tento volič nemusí dělat žádné
další kroky.
Občan jiného členského státu EU, který
hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí –
tento volič si musí požádat o přenesení svých
údajů z dodatku stálého seznamu voličů do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tiskopis na stránkách MVČR nebo na

Jiří Čejka, starosta

www.vinohrady.brno.cz/volby). Žádost musí
být podána nejpozději do 14. dubna 2019 do
16.00 hodin.
Občan jiného členského státu EU, který
ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského
parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev
obcí – tento volič si musí podat žádost o zápis
do seznamu voličů do Evropského parlamentu
(tiskopis na stránkách MVČR nebo na www.
vinohrady.brno.cz/volby). Žádost musí být podána nejpozději do 14. dubna 2019 do 16.00
hodin.
Podrobné informace na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo na stránkách
Městské části Brno-Vinohrady v sekci „volby“.
n3n

Výzva
Letošní Výzva již 3. ročníku „Dáme na vás“ přináší několik zásadních změn, ale i stálá pravidla:
• celková částka pro realizaci projektů je
35.000.000 Kč,
• maximální částka na jeden projekt je 3.000.000 Kč,
• termín pro podávání projektů od 15. 2. do 15. 5.
2019,
• termín pro sběr podpory od 15. 2. do 31. 5. 2019,
• pořadí vítězných projektů bude určovat pouze
počet dosažených kladných hlasů, projekty, pro
které bude hlasovat více občanů záporně než
kladně, nebudou zahrnuty,
• finálové hlasování o projektech bude prodlouženo o týden od 1. do 29. 11. 2019,
• projekty lze podávat pouze elektronicky, příp.
přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení
na webových stránkách projektu.
Před samotným vyplňováním formuláře si
prostudujte Zásady participativního rozpočtu nebo alespoň krátké „devatero“ a seznamte se podrobněji s Výzvou. Se svými dotazy se můžete
obracet na Kancelář participace. Vše najdete na
webových stránkách www.damenavas.brno.cz.
Podpora
Důležitá je vaše podpora navrženým projektům prostřednictvím tlačítka „líbí se mi“. Pouze
projekty, které získají dostatečnou podporu 300
„líbí se mi“ nebo 30 podpisů na podpisovém archu, jsou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti a mají šanci postoupit do závěrečného finále. Pro nejčerstvější informace nás sledujte na
facebooku Dáme na vás! Těšíme se na vaše nápady
pro lepší Brno!

Florbal na ZŠ Mutěnická

V
Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se uskutečnil již tradiční pololetní turnaj ve florbalu hochů. Nejprve změřily svoje síly výběry žáků 6. a 7. ročníků. Po vyrovnaném boji se nakonec stali vítězi
žáci 7. B, druhý byl výběr 6. A, třetí hoši z 6. B
a „brambory“ zbyly na kluky ze 7. A. Mezi výběry devátých tříd a 8. A se odehrála vyrovnaná
utkání, kterým nechyběly góly, souboje ani pohledné florbalové momenty. Z vítězství se po
skončení derby devátých tříd radovali hoši
z 9. B, za nimi skončil výběr 9. A a třetí místo
obsadil velmi sympaticky hrající tým 8. A.
Všichni hráči byli za svůj výkon odměněni
sladkou odměnou a diplomy.
Mgr. Lukáš Musil

ážení rodiče, uvažujete o výběru školy
pro svého nastávajícího prvňáčka? Pokud se rozhodnete pro Základní školu Mutěnická 23, bude nám ctí a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Z naší strany můžete očekávat vstřícný,
vlídný přístup zkušených a kvalifikovaných pedagogických pracovníků. V čistém prostředí
modernizované bezbariérové budovy, která je
vybavena novým nábytkem, se bude dětem jistě líbit. Velký výběr zájmových kroužků umožní trávit volný čas přímo v budově školy, a to
sportem, tancem, zpěvem, prací v keramické
dílně či výukou anglického jazyka a práce s počítačem. Školní družina je pro Vaše děti k dispozici od 6.30 do 17.00 hod.
Již tradičně, také ve školním roce 2019/2020
otevíráme přípravnou třídu, do které mohou
zažádat o zařazení rodiče dětí s odkladem školní docházky. Zde si budou děti postupně zvy-

Lipka vítá jaro!
Ačkoliv nás známá březnová pranostika
nabádá zůstat ještě doma za kamny, my už vás
voláme k nám na Rozmarýnek, Lipovou a Jezírko, kde jsou přípravy na jaro v plném proudu. Přidejte se k nim.
Rozmarýnek láká všechny příznivce zahradničení a permakultury na praktický
workshop, na kterém si každý účastník navrhne proměnu vlastního pozemku podle principů permakulturního designu. A až budete mít
vylepšenou zahradu, budou se vám do ní určitě
hodit i keramické jmenovky, díky nimž se žádná cibulovina ani bylinka neztratí. Přijďte si je
vyrobit 9. března na Keramickou sobotu.
Už máte za sebou jarní úklid? A objevili jste
při něm nádobí, které už není úplně ve formě?
Pak se přijďte 15. března na Lipovou naučit
tradiční techniku drátování, díky níž vdechnete starým kouskům nový život. O den později,
16. března, se začneme chystat na pořádné teplo, vyrobíme si totiž bosonohé sandály, přesně
na míru pro každou nožku. Komu by v březnu
byla ještě zima, může se na Lipovou přijít zahřát tvořením z ovčí vlny. Vyrábění broží, gumiček do vlasů i různých dekorací z tohoto
hřejivého materiálu nás čeká 22. března.
K začátku jara už neodmyslitelně patří Otvírání studánek na Jezírku u Soběšic. Nenechejte si studánkovou slavnost ujít ani letos,
připravujeme ji na sobotu 6. dubna.
Na Velikonoce se připravíte na pracovišti
Lipová, v pátek 5. dubna vám pomůžeme vytvořit originální dárky pro koledníky – drátovaná vajíčka. Před špenátem nebo po něm,
nezapomeňte dojít oslavit Zelený čtvrtek. Pro
menší i větší děti bude připravena spousta tvoření, hraní a tradic v přírodní zahradě.
Podrobné informace a přihlášky na chystané
akce najdete na stránce
www.lipka.cz/kalendar-akci.
Prožijte začátek jara s Lipkou!

Základní škola Mutěnická 23, Brno
zve na
ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. tříd, který se koná
2. 4.–4. 4. 2019 vždy od 15.00 do 18.00 hod.

O

kat na školní prostředí a s laskavým přístupem
paní učitelky se naučí překonávat strach, ostych
a drobné nedostatky školní zralosti.
K příjemnému pobytu přispívá také chutná
a zdravá strava v krásné školní jídelně, možnost
odběru svačin a využití mléčného automatu.
Děti ani rodiče nemusí mít obavy z prvního kroku ve škole. Z mateřských škol jsou děti
dobře připravené a zkušené učitelky prvního
stupně si hravou formou zvládnou s dětmi popovídat tak, aby pro ně den zápisu byl nejen
sváteční, aby také zažily pocit samostatnosti
a úspěchu.
Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9.
2012 až 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
Všichni pracovníci školy jsou připraveni
plně se věnovat Vašim dětem.
Mgr. Zdenka Čechová

Lyžák, Bludiště, nové učebny
a zápis na Čejkovickou

d pondělí 4. 2. do středy 6. 2. probíhal lyžařský výcvikový kurz prvního stupně.
Pro naše malé lyžaře jsme si vybrali lyžařské
středisko v Olešnici na Moravě. Všichni jsme si
krásně zalyžovali, někteří se naučili jezdit i na
vleku – kotvě, našli nové kamarády, zažili sněžení i sluníčko na sjezdovce. Tento kurz s námi
jezdil i plyšák Pikaču, který malým lyžařům na
závěr rozdával sladké odměny.
Sedmáci a osmáci 7. 2. vyrazili reprezentovat naši školu do dětské populární televizní
soutěže Bludiště. Cesta do studia České televize
v Ostravě-Radvanicích probíhala naprosto pohodově. Na fandění jsme vezli výborné a hlasité publikum. Našimi soupeři byli žáci ze Základní školy Dolní Benešov nedaleko Opavy.
Natáčení probíhalo více než tři hodiny. Předcházely mu nutné přípravy soutěžících a diváků. Přestože se kluci, jmenovitě Simon E., Martin P., Erik N. a Marek H. snažili, seč mohli

a publikum je mohutně podporovalo, tak jsme
do dalšího kola nepostoupili. Počáteční zklamání rychle opadlo, neboť jsme si odvezli pěkná trička a navíc zlatého Bludišťáka, pro kterého úspěšně skočila Vendula R. Náš díl bude
vysílat ČT :D v dubnu 2019. Konkrétní datum
upřesníme.
Od školního roku 2020/2021 se už můžeme těšit na nové a moderní učebny díky finanční pomoci zřizovatele školy a dotaci z evropských fondů. Za všechny jmenujme učebny
jazyků, učebnu informatiky, přírodovědné
učebny a laboratoř, a v neposlední řadě také
rukodělné učebny. Každá z nich vybavená moderními výukovými pomůckami.
Předškoláky a jejich rodiče bychom rádi
pozvali na zápis do prvních tříd, který proběhne 5. a 6. dubna, resp. 12. dubna. Více informací na našich webových stránkách.

Jazyková učebna
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Jiří Odehnal, ředitel školy

BŘEZEN V DOMEČKU

Klub maminek

Domeček, Valtická 23, Vinohrady (pondělí 10.00–12.00)

Jarní keramická dílna

Srdečně zveme všechny zájemce o keramické tvoření do jarní dílny. Výrobou květináčů, misek a veselých dekorací se připravíme
na přicházející jaro a Velikonoce.Vhodné
pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. Sobota 16. 3. 2019, 9.00–
11.30 v Domečku, Valtická 23. Cena 220 Kč zahrnuje odborné vedení,
veškerý materiál, výpal i následné glazování. Přihlášky předem v kanceláři Domečku nebo na tel. 544 216 684, 723 946 642.

4. 3. – Cvičení na velkých míčích

Divadlo pro nejmenší

dětského oblečení a potřeb. Zájemce o prodej prosím o registraci
e-mailem. Poplatek pro prodávající 20 Kč.

Loutkové divadlo V. Schildera zahraje dětem dvě známé pohádky:
„O Budulínkovi“ a „O Smolíčkovi“. Těšíme se na vás ve středu 20. března 2019 v 10.00 v sále Bzenecká 23 (vchod brankou vedle venkovní posilovny). Vstupné 60 KIč za osobu na místě.

Jogínci

Zveme děti od 5 let i s rodiči do kroužku cvičení, které vychází z jógových
pozic a ve kterém se hravou formou procvičí celé tělo. Přijďte vyzkoušet
ve středu 17.00–17.45 hod. v Domečku.
Ivana Heindlová

Jak správně cvičit na velkých míčích, zpevnění středu těla, pánevního
dna a svalů celého těla. Cvičení pro všechny věkové kategorie od miminek až po dospělé. Vstupné 30,-

11. 3. – Šití nákrčníku

Ušijeme si nákrčník. Střih a postup máme, šicí stroj také.
Sebou si vezměte látku a nitě. Vstupné 20 Kč.

18. 3. – Jarní BAZÁREK
25. 3. – Bachovy esence

Nabízím vám nahlédnutí do Bachových květových esencí, které jsou velkým pomocníkem pro naše psychické zdraví. Napomáhají nám rozeznat
naše vnitřní rozpoložení, pracují s psychosomatikou a na velmi jemné
úrovni dokážou zharmonizovat naše emoce. Pojďme si o nich popovídat,
poznat je a naučit se si vybrat ty správné esence přímo sobě na míru.
Samozřejmostí je i povídání, jak je správně používat a pro koho jsou
„Bachovky“ vhodné. Lektorka: Markéta Nedbalová. Vstupné 30 Kč.
Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail: rackova.a@centrum.cz, tel. 777 273 587.
Těším se na příjemně strávená dopoledne.

Divadelní neděle:
Námořnická pohádka
V březnu Vinohrady navštíví opět olomoucké Divadlo Hysterie
a diváci se tak mohou těšit na další pohádku v podání Štěpána Gajdoše. Představení proběhne v neděli 10. března od 15.00. Vstupné na
pohádku je 60 Kč za osobu.
Námořnická pohádka je příběh dvou bratrů, kteří se spolu vypraví
na moře hledat poklad. Nechybí vlny, piráti ani mořské panny. Loutková
pohádka o dvou bratrech, kteří se chtěli stát námořníky.
Mgr. Tomáš Pokorný

Mgr. Alena Račková

Malá rocková párty pro celou rodinu
22. 3. 2019 od 16.30 hodin
Zveme Vás na akci, kde se společně můžeme odreagovat při hudbě,
zejména rockové, zatančit si s našimi dětmi, případně zamyslet se nad
tím, jakou roli umí sehrát hudba v rodině.
n
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Prožijeme zpívánky a hudební hádanky s nejmenšími
Rockovou pohádku
Malou dávku rytmu, příp. Hardbassu nachystáme pro teenagery
Pop a rock věnujeme dospělým
Hard rock si připomeneme s těmi, co pamatují
Nezapomeneme i na babičky
Hudba překonává všechny věkové bariéry, nejenom v rodině
Občerstvení zajištěno, vstup zdarma

Nový společenský sál, Bzenecká 23
www.kvicvinohradybrno.cz

Klára pomáhá… a distribuuje
potraviny potřebným
Organizace Klára pomáhá z.s. funguje už 6 let. Od podzimu roku
2015 má na třídě Kpt. Jaroše 3 kamennou poradnu pro pozůstalé
(pomáháme i pečujícím).
Nyní rozšiřujeme svoje aktivity. Ve spolupráci se spolkem Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. distribuujeme potraviny
a drogerii zdarma pro pečující a pozůstalé. Výdejní místo je v naší poradně pro pečující v Brně-Líšni na Poliklinice Horníkova (Horníkova
ul. 34). Obyvatelé Vinohrad mohou využít autobusy linek č. 82 a 202.
Výdejní dny jsou přibližně ve dvoutýdenních intervalech.
Přijít může každý, kdo doma dlouhodobě pečuje (nebo donedávna pečoval) o někoho blízkého. Je vhodné se předem nahlásit na mailovou adresu: lukas.karnet@klarapomaha.cz, nebo na tel. čísle 733 678 819
(stačí sms).
Nejbližší výdejní termíny jsou:

5. března 2019, 19. března 2019, 2. dubna 2019,
16. dubna 2019 a 30. dubna 2019 vždy od 9.30 do 12.00.

PhDr. Lukáš Karnet
koordinátor pro styk s veřejností Klára pomáhá z.s.,
člen rady MČ Brno-Vinohrady
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Ohlédnutí za 28. reprezentačním plesem MČ Brno-Vinohrady

Poděkování sponzorům
Organizátoři 28. reprezentačního plesu MČ Brno-Vinohrady
děkují všem sponzorům:
PhDr. Jiří Čejka – starosta m. č. Brno-Vinohrady • UniCredit
Bank, a.s. pobočka Brno-Vinohrady • SAKO Brno, a.s.
• Kaisler s.r.o. • První náměstek primátorky města Brna
Mgr. Petr Hladík • Onedent – Mudr. Michal Bumbálek
• Settronic tiskárna • Cukrárna U Losa • Jan Frybort –
Restaurace u Pagáta • Telepizza • Generali pojišťovna a.s.
• Teplárny Brno, a.s. • Lubomír Mizera – květiny.

N

Z Vinohrad nejen do centra, ale i do Líšně a Židenic

edílnou součástí projektu každého panelového sídliště bylo – kromě bytových
domů, občanské vybavenosti, technických
sítí atd. – také dopravní napojení nového celku na okolní čtvrtě i centrum města. Vzhledem k členitosti brněnské krajiny a vzdálenostem neměli projektanti vždy jednoduchý
úkol, ale většinou se podařilo – k alespoň
dílčí spokojenosti.
Pak už zbývala jen „maličkost“ – zavést linky MHD. Vinohrady byly v polovině 80. let
minulého století v tomto směru řešeny novátorsky. Zatímco starší brněnská sídliště byla od
počátku spojena s centrem města přímými linkami, obyvatelé Vinohrad byli (a jsou stále)
směrováni na přestupní uzel Stará Osada. Ani
velká reorganizace vedení linek v roce 1995
nepřinesla pro Vinohraďany žádnou změnu.
Ano, přibyly tangenciální trolejbusové linky,
které Vinohrady spojují s městem. To ale nic
nemění na faktu, že většina Vinohraďanů musí
na cestách „ze“ a „do“ své městské části přestu-

povat. Bohužel oba smělé projekty tramvajových tratí musíme už dnes považovat za sci-fi.
Paradoxně komplikovanější je pro nás cestování do nejbližších městských částí – do Líšně a na Vinohrady.
Zde se experti DPMB opravdu příliš nevyznamenali a nevyznamenávají – za těch 35 let,
co Vinohrady stojí, jsme při cestě do Líšně či
Židenic museli přestupovat skoro vždy, i když
se linkové vedení měnilo mnohokrát… a ano,
i spojení Vinohrady – Líšeň – Židenice bylo
zavedeno několikrát. Fungovalo např. v roce
1990 linkou č. 86. Jenže jezdila přesně měsíc.
Linka, která by opravdu účelně a celistvě spojovala 3 sousedící městské částí, které jsou jinak
dost logicky a logisticky provázané, prostě
chybí.
Právě probíhající oprava Zábrdovického
mostu paradoxně nabídla Vinohraďanům lepší
spojení jak do Líšně, tak Židenic. Posílená linka 202 obsluhuje část Vinohrad a severozápadní část sídliště Líšeň a výlukový autobus x27
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nabízí spojení do té doby neznámé – z Vinohrad přes polikliniku na Viniční k Dělnickému
domu. Logicky se nabízí úvaha, zda by tato linka nemohla zůstat v provozu i po skončení výluky. Příkladem může být původně výluková
trolejbusová linka v letech 2004–07, která
spojovala Starý Lískovec – Kamenný vrch –
Kohoutovice – Žábovřesky s centrem města.
V provozu se udržela i po skončení výluky.
Trasování linek veřejné dopravy je velmi
složitý proces, ovlivněný nespočtem proměnných – od počtu řidičů a vozidel po propustnost jednotlivých, už tak přetížených, komunikací. Je ale logické, že cestující vnímá jen „tu
svojí“ trasu. Na druhou stranu, veřejná doprava
je služba cestující veřejnosti. Když se sejde více
stížností či podnětů, proč nejednat?
V březnu budu jednat s ředitelem DPMB,
a.s. Budu rád za Vaše podněty a připomínky.
Vždy se lépe vyjednává nejen za sebe.
PhDr. Lukáš Karnet,
člen rady MČ Brno-Vinohrady, karnet@vinohrady.brno.cz

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň,
hledá uklízečku na DM a Recepční. Jedná se o HPP.
Požadujeme dobrý zdravotní stav a bezúhonnost.
Nástup dohodou. Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o.
nabízí volná místa v MŠ a zve na akce:
6. 3. a 20. 3. od 9 do11 h Montessori mateřské centrum
Přijďte vyzkoušet montessori pedagogické principy v praxi. S sebou přezůvky, něco na psaní, malou svačinku. Cena: 220 Kč/lekce. Místo si předem rezervujte na slunicko-bzenecka@seznam.cz.
12. 3. Den otevřených dveří 8–15 h (mimo odpočinek dětí) a od 15.30
Montessori vzdělávání pro dospělé (bez dětí) – matematika.
Cena: 100 Kč/lekce.
21. 3. Den otevřených dveří 8–15 h (mimo odpočinek dětí) a odpolední dílničky Vítání jara. Vstupné 50 Kč/dítě.
5. 3. a 19. 3. Mateřídouška od 14.30 do 15.30. Tvořivá odpoledne pro
maminky a děti od 2 let. Vstupné 50 Kč/dítě. Místo si rezervujte na
petrabimkova136@gmail.com.

l Hledám garáž v okolí ulice Věstonická (pronájem i koupě). Tel. 602 581 802.
l Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
l Ml. rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech. T: 602 185 147.
l Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Prodám na Vinohradech zahradu 481 m2, sad, chatka. Cena dohodou. Kontakt 777 009 636.

Termín uzávěrky pro vydání č. 163
(duben) 2019
do 15. 3. 2019 do 11.00 hod.

Základní škola Sluníčko-Montessori,
Černopolní 37a, Brno-střed
zve děti a rodiče k ZÁPISU DO 1. třídy:
8. 3., 15–17 h a 9. 3., 9–12 h.
Případné informace rádi zodpovíme na tel.: 734 489 183,
e-mailem: zs@slunicko-montessori.cz nebo přímo na ZŠ.
www.slunicko-montessori.cz

R

ok s rokem se sešel a i letos jsme zahájili
naši parádní sezónu úspěšně konaným
plesem – a to již jedenáctým v pořadí. Po zkušenostech a ohlasech návštěvníků z loňského
roku jsme jej znovu uspořádali v kulturním
centru Babylon na ul. Kounicově. Opět naše
hosty uvítali hasiči a hasičky s úsměvem na
rtech a nabídkou wellcome drinku.
Atmosféru nám vylepšovala skvělá hudební skupina Kolorez. Pauzy byly vyplněné
a zpestřené vystoupením moderních gymnastek se švihadly, kužely a stuhou, nechyběla
country taneční skupiny Carolka se svým vystoupením a letos opět i výukou country tanců.

Info naleznete na:
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Úspěšný hasičský ples
Zhlédli jsme vystoupení ve stylu street-dance.
Nechybělo oceňování krásných dam v plesových šatech a každá si odnesla malou kytičku.
Štěstíčkové lístky šly opět na dračku, byly
velmi rychle prodané a není divu – při pohledu
na odměny žádný návštěvník neodolal, podlehl
kouzlu a zkoušel bohyni Fortunu. Velký dík
posíláme našim sponzorům, protože nebýt jejich štědrosti, rozhodně by naše dárky nebyly
tak velkorysé.
Děkujeme firmám Dako sport, Möbelix,
Karlova pekárna, Brněnka, Gargáno CK, Nibe
a mnoha dalším. Dnes už všechny ceny mají
své majitele, tedy zájezd, kolo, lyžařské vybaven7n

ní, obě koloběžky, televize, dárkové balíčky,
notebook, mobil, obří koláč či designové nástěnné hodiny a další. Letos poprvé předávali
ceny samotní dárci – zástupci sponzorských
firem. Už teď se těšíme a připravujeme na příští ročník.
Neusínáme však na vavřínech, již máme
vytvořený plán na všechny akce roku 2019
a můžete nás potkat nejen při trénování s dětmi, ale například i na pálení čarodějnic a podzimní hasičské zábavě.
Za SDH Brno-Vinohrady
Monika Pavlíková a Lucie Košinarová
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Informace o akcích Senior klubu – březen 2019

ruhou polovinu ledna otevřel Dr. Šubert pokračováním svého „cestování“
po českých hradech a seznamováním s méně
známými zajímavostmi z historie hradů i našeho státu – rádi jsme ho mezi sebou opět
přivítali, stejně jako dva dny poté Mgr. Karneta, který přišel dokončit připomenutí významných událostí ze stoleté historie Československa. Byla to pro přítomné o to zajímavější, že většinu z připomínaných událostí
(začalo se šedesátými léty) už si nejen pamatovali, ale sami je i prožívali.
Z historie do krásné, i když poněkud
vzdálené přírody, nás v závěru ledna přenesl
Ing. Čapek, když nám přiblížil jedinečnost
kolumbijské přírody co do četnosti druhů
i endemitů, i své zážitky z cest, fotografování
a poznávání místních lidí i (zejména) ptáků
vzhledem ke své odbornosti. A aby žádný ze
smyslů návštěvníků klubu nepřišel zkrátka,
díky klavíru a umění Milana Vaňury si poté
při další akci přišly na své jak sluchové orgány při poslechu krásných melodií, tak
i mysl přítomných při vnímání jeho doprovodných, převážně humorných komentářů
a vzpomínek na muzikantské mládí.
V únoru na uvedené kulturní zážitky navázala jak Mgr. Hanka Žaludová přiblížením
života amerického spisovatele arménského
původu Wiliama Saroyana a čtením ukázek
z jeho děl, tak poté i velmi osobitým přiblížením svých zážitků z cesty za poznáním
pralesů Sumatry paní Marie Bajerová (jenom na okraj – uvedenou cestu podnikla
krátce před svou šedesátkou, kterou v pralese i oslavila – vyslovuji jí ještě jednou svůj
obdiv).
Ze Sumatry zpět do střední Evropy vrátila návštěvníky klubu Eliška Vacková, když
v rámci svého zprostředkovávání krás naší
vlasti přiblížila málo známou rybníkářskou

oblast Poodří na severu Moravy a poté
v kontrastu některé ze zajímavostí a kuriozit
Šumavy.
První polovinu února uzavřely hrátky
s pamětí, zprostředkované Ing. Hodboděm,
jako náhrada za pokračování seriálu PhDr.
Čejky, který si v době své plánované přednášky užíval zaslouženou dovolenou. A protože odborníci tvrdí, že stavu mozku prospívají jakékoli fyzické aktivity a pohyb, zahrnovaly hrátky s pamětí nejen různé rébusy
a úlohy, ale byly proloženy i hrátkami s kolíčky a pivními tácky, při nichž se přítomní
i pobavili a zasmáli – snad se to podaří i příště a za větší účasti.
Kromě komentování již proběhlých akcí
přidávám i informace o těch připravovaných
– cílem zájezdu 30. dubna bude zámek Kunín a výroba gobelínů ve Valašském Meziříčí
(cena 270 Kč) a dne 14. května to bude zámek Valtice, včetně návštěvy barokního divadla, bylinkové zahrádky a muzea (cena
340 Kč). Zápis zájemců na oba zájezdy bude

probíhat při klubových akcích od začátku
dubna (od 14.30).
Inspirován vystoupením paní Bajerové
v klubu o jejích zážitcích v pralese a jejich
následném vlivu na její život, dovolím si
v tomto místě svého příspěvku vyzvat i další
čtenáře těchto řádků, aby i oni případně přišli do klubu seznámit zájemce se svými
osobními zážitky či znalostmi z různých oblastí své činnosti a přispěli tak k vzájemnému obohacování našich životů.
A na závěr opět připomínám či konstatuji, že všechny akce jsou přístupné všem
příchozím a že jsou na ně všichni případní
zájemci upřímně zváni. Program i další
informace a fotografie z akcí najdete na
odkazu www.vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub nebo je získáte přímo u nás
v době našich akcí v klubu na Bzenecké 19
(viz program).
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz
tel. 602 169 899

SENIOR KLUB V BŘEZNU
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:
n v pondělí (14.00–15.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad
Albertem) s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou – 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 (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

5. 3. – ÚTERÝ
MASOPUST
Zdeněk Sedlář a tým spolupracovníků
7. 3. – ČTVRTEK
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
12. 3. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), Eliška Vacková
14. 3. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V BŘEZNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
16. 3. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

19. 3. – ÚTERÝ
VILÉM PETRŽELKA A JAN KUNC
(život a dílo)
Mgr. Petr Škranc (povídání s poslechem)
21. 3. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. J. Čejka
26. 3. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Pasovary, Pecka, Písek,
Ploskovice), Dr. L. Šubert
28. 3. – ČTVRTEK
POSEZENÍ VE SKLÍPKU – HUSTOPEČE
Vlasta Jelínková
Naše motto:
jaro je tady – a užíváme si ho nejen v přírodě
a bavíme se nejen v klubu, ale i ve sklípku
u vína a s harmonikou.
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