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Akce na Vinohradech

ZÁŘÍ 2019
31. 8. – Vinohradské trhy

První poprázdninové trhy se vám opět
přihlásí v sobotu 31. 8. v čase od 9.00 do
12.30 hodin. Pro děti bude připraven dětský koutek.
www.kvicvinohradybrno.cz

7. 9. – Bavíme se na Vinohradech

Tradiční akce pro malé a velké – sobota
7. 9. 2019, 9.30–22.00 hodin – volné prostranství za bývalou ZŠ Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. Děti se mohou těšit na
soutěže s Domečkem, pódiové hrátky
a pohádku s divadlem KEJKLE. V odpolední části kromě her pro dospělé jako je
tuplák a hod kufrem, balónkový a bublinkový klaun, skákací hrad, bubenický
workshop s Miroslavem Eremiášem
a vystoupení: David Koller, Bára Basiková a Basicband, Totální nasazení,
The Seniors.
www.kvicvinohradybrno.cz

28.–30. 9.
XI. podzimní výstava hub
Blahopřání jubilantům v senior klubu.

Vážení vinohradští spoluobčané,

nacházíme se na samotném konci prázdnin. Pro mnohé z nás je ona doba docela
nepříjemnou, neboť znamená především konec bezstarostných dnů dovolených
a prázdnin a přináší návrat k povinnostem a různým starostem všedních a pracovních dnů. V mysli zůstávají prázdninové zážitky a vzpomínky a často se v této době
rodí i nové plány na dovolené či prázdniny v příštím roce. Tak tedy, vítejte na Vinohradech, vítejte doma vy všichni navrátivší se z prázdninových cest a pobytů. Věřím,
že všichni jste se vrátili ve zdraví, odpočatí a spokojení.
Na Vinohradech jsme mnozí v nedávné době prožívali velké překvapení, provázené zklamáním nad koncem prodejny řeznictví. Stála na vinohradském zlatém
kříži vedle květinářství a dlouhá léta sloužila mnoha zdejším lidem. Ono řeznictví
jsem také často a rád navštěvoval a dobře jsem znal prodávající i nabízený sortiment.
Jistě se shodneme, že vinohradská prodejna masa a uzenin byla široko nejlepší –
(pokračování na straně 3)

Za Milanem Černockým
V úterý 18. června zemřel na Vinohradech dlouholetý starosta pan Milan Černocký. Byl vlastně prvním starostou naší
městské části a úřad zastával po dvě volební období v letech
1990–1998. S panem Milanem Černockým jsem se poznal na
počátku 90. let minulého století, tedy na počátku jeho starostenské kariéry. Od té doby jsme po dlouhý čas spolupracovali na
řešení rozličných otázek spojených s vinohradskou obcí. Posléze jsme se stali kolegy a spolupracovali jsme na správě Vinohrad. Milan Černocký, jak jsem
jej poznal, byl člověk veselý, optimistický a společenský. Zkrátka takový, který má stát
v čele obce. Rozuměl vínu, čehož jsem si na něm vždy velmi vážil, a stál logicky u zrodu
vinohradské vinařské a vinohradnické tradice. Jeho plnokrevnost a šarm (byl výborný
tanečník) jsme my, Vinohraďané, snad dovedli ocenit. Milan Černocký byl dvakrát zvolen
primasem obce a stál u zrodu Vinohrad nejen jako jejich historicky první starosta, ale stál
rovněž u směrování rozvoje naší městské části. Milan Černocký byl člověk, se kterým příjemně plynul čas, se kterým jste se nenudili. Byl také otcem rodiny a manželem ženy, která
jej v jeho činnosti bezmezně podporovala. Dožil se vnuků, z čehož, jak mi jednou řekl, měl
nesmírnou radost. Věřím, že pan Milan Černocký odešel jako šťastný člověk. Zanechal
však po sobě nebývale velké množství zarmoucených příbuzných, přátel, spolupracovníků… Ti všichni si člověka Milana Černockého podrží ve své paměti jako to lepší, co je
v životě potkalo. Čest Vaší památce, pane Milane Černocký.
Jiří Čejka

Mykologický klub Brno ve spolupráci
s Moravským zemským muzeem vás
opět zve na tradiční výstavu hub. Nový
společenský sál v objektu bývalé ZŠ Bzenecká 23 (zadní vchod).
www.kvicvinohradybrno.cz

1. 10.
Den seniorů na Vinohradech

Od 15.00 hodin zahraje dechová kapela
Sebranka a vystoupí tanečníci skupiny
Carolka Brno. Nový společenský sál
v objektu bývalé ZŠ Bzenecká 23 (zadní
vchod).
www.kvicvinohradybrno.cz
Více o akcích viz str. 4 a 5.

Vinohradské bleší trhy
Srdečně zveme na 1. vinohradské bleší
trhy, které proběhnou před radnicí městské
části 15. září 2019 od 14:00. Trhů se může
účastnit každý, a to jak v roli nakupujícího,
tak i v roli prodávajícího. Účast na trzích je pro
všechny bezplatná, prodejci si mohou rezervovat místo na info@vinohradskyspolek.cz.
Doprovodný program zajistí Hudební těleso Mare (14:00) a Carolka – Vinohraďánek
(15:00).

Letní kino
na Vinohradech
Kinematograf Bratří Čadíků se po letech
vrací na Vinohrady a tentokrát do areálu bývalé ZŠ Bzenecká 23 (prostor za společenským
sálem a tělocvičnou). Občerstvení zajišťuje
Domácí bistro u Vlka, vstupné dobrovolné.

1. září v 20:30 – Po čem muži touží

Doprovodný program od 19:30, zazpívá
brněnská písničkářka Petra Göbelová.

2. září v 20:30 –
Trabantem tam a zase zpátky

Z 11. schůze Rady městské èásti Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– zveřejnění záměru na pronájem starého kulturního sálu na Pálavském náměstí 15 do 31. 7.
2019;
– podání žádosti na MMB o dotaci ve výši 37.000
Kč na zajištění správy a údržby kontejnerových stání a ve výši 296.000 Kč na zajištění
oprav kontejnerových stání na rok 2020;
– zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č.
9470, 9473, 9476, 9479 v k. ú. Židenice podle
předloženého materiálu;
– přehled akcí do operačních programů příštího
programového období EU podle předloženého
materiálu;
– přidělení zakázky na akci: Výběr zhotovitele
PD na akci „Zřízení jedné třídy MŠ v budově
Bzenecká 23“ Ing. Michalovi Novákovi, IČ
05803586, Fr. Hrubína 735/9, 674 01 Třebíč;
– podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sněhurka, Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace, která se týká zápisu nové
ředitelky příspěvkové organizace Mgr. Hany
Nespěšné s účinností od 1. 8. 2019;
– text výzvy včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo (dle § 53 zákona č. 134/
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k nad-

–

–
–
–

limitnímu řízení na veřejnou zakázku na služby: „Rámcová smlouva na údržbu a opravy
bytových domů m. č. Brno-Vinohrady 2019“;
na základě zápisu z jednání výběrové komise
přidělení zakázky na akci: „Venkovní workoutové hřiště Mutěnická“ firmě Sportovní
podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín,
IČO: 255 60 191 za celkovou cenu 844.536,28
Kč vč. DPH;
podání žádosti o dotaci na Venkovní workoutové hřiště Mutěnická;
rozpočtové opatření č. 8;
na základě zápisu z jednání výběrové komise
přidělení zakázky na akci: „Oprava vstupní
rampy a podhledů budovy Úřadu městské části, Velkopavlovická 25“ firmě Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7,
619 00 Brno, IČ: 48529303 za celkovou cenu
1.931.474 Kč vč. DPH.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „FTTH_Brno - Bzenecká 23“ podle dokumentace InfoTel,
spol. s r. o. zak. č. 2019-04-002 z 06/2019;
– s umístěním a provedením stavby „DPMB, a.s.
– Nové kabely ul. Žarošická a Věstonická“ podle předložené upravené dokumentace Puttner, s.r.o., č. zak. 016-000097;

– s návrhem úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci II. třídy Věstonická, spočívající ve vyznačení parkovacího pruhu s podélným řazením o šířce 2,0 m, dle předložené výkresové dokumentace – výkresy 01.5
a 02.05.;
– s realizací předloženého projektu „Cyklo-park
mezi Vinohrady a Líšní“, se správou projektu
po uplynutí tříleté doby udržitelnosti.
Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– žádost o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci před objektem Blatnická č. or. 9 – příjezd k zásobovací
rampě z důvodu zachování rovného přístupu
ke všem nájemcům.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– popis projektu „Cyklo-park mezi Vinohrady
a Líšní“ na území městské části, že finanční
prostředky na realizaci a správu projektu
„Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní“ budou
hrazeny z prostředků PaRo města Brna po dobu tří let, že realizace projektu „Cyklo-park
mezi Vinohrady a Líšní“ je závislá na výsledku
hlasování občanů města Brna, která proběhne
v listopadu 2019.

Z 12. schůze Rady městské èásti Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 5190/19/06/01 ze
dne 10. 4. 2019 s firmou JOK, a. s., Stavební 2a,
602 00 Brno, IČ 25515560, jejímž předmětem
je „Rekonstrukce rozvodů ZTI v ZŠ Mutěnická
23“, podle předloženého materiálu;
– záměr na zklidnění provozu na ulici Tvrdonická – osazením svislého DZ „ZÓNA 30“;
– text výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpevnění ploch
pro zlepšení průjezdnosti“ podle předloženého materiálu;
– rozpočtové opatření č. 9;

– předloženou úpravu „Domovního řádu“;
– podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje ,,Hřiště Mikulovská, Brno-Vinohrady“ ve
výši 450.000 Kč;
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– za vlastníka pozemku p. č. 7623/1 v k. ú. Židenice s umístěním a provedením stavby
„DPMB, a.s. – Nové kabely ul. Žarošická
a Věstonická“ podle předložené upravené dokumentace Puttner, s.r.o., č. zak. 016-000097;
– s přerušením činnosti školní družiny o prázdninách ve školním roce 2019/2020 v ZŠ Mutě-

nická 23 dle přiložené tabulky;
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– doporučení 2. náměstka primátorky města Brna pan Bc. Tomáše Koláčného nepronajímat
městské pozemky svěřené městské části Brno-Vinohrady cirkusům s divokými druhy zvířat
s tím, že městská část Brno-Vinohrady nemá
v Tržním řádu města Brna veden žádný pozemek určený pro hostování atrakcí a cirkusů.

Z mimořádné schůze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 15. 7. 2019
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– smlouvu o dílo na akci „Oprava vstupní rampy
a podhledů budovy Úřadu městské části, Velkopavlovická 25“ s firmou Moravská stavební
unie – MSU s.r.o, Jižní nám. 7, 619 00 Brno-Dolní Heršpice, IČO: 485 29 303 za celkovou
cenu 1.931.474,93 Kč vč. DPH;

– dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Moravská
stavební unie – MSU s. r. o., Jižní náměstí 7,
Brno, IČ 48529303 na realizaci akce „Oprava
vstupní rampy a podhledů budovy Úřadu
městské části, Velkopavlovická 25“ za celkovou cenu 1.512.170,08 Kč vč. DPH podle předloženého materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s odstraněním 4 laviček před domem Pálavského náměstí 4387/13 Brno-Vinohrady na
p. č. 7623/149, 9395/6 k. ú. Židenice;

Informace pro občany

Sběrové dny
v roce 2019
Termíny sběrových dnů:

28. 9. 2019 a 30. 11. 2019
vždy od 8:00 do 12:00 hod.
VOK bude přistaven
jako obvykle v lokalitě
Pálavské náměstí
(za točnou MHD).
n2n

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
co do prodávaného zboží i co do ochoty a vlídnosti obsluhy, tedy
prodavaček a jednoho prodavače. Do Vinohrad dojížděli zakoupit
maso a další atributy s ním související lidé z celého východního
konce Brna. Nejvíce z Líšně, Židenic či ze Slatiny. Dobré řeznictví
to bylo. Proto tolik smutku nad zánikem oné svatyně nás, „masožravců“. Leč svitlo na dobré časy. Řeznictví na Vinohradech bude.
V průběhu měsíce září bude prodejna masa v naší obci opět otevřena. Bude stát jen několik metrů od prodejny bývalé a prodávat
v ní budou ti samí prodavači, na které jsme byli dosud zvyklí.
Říká se: „Konec dobrý, všechno dobré.“ Osud vinohradského řeznictví ono přísloví naplňuje a většina nás je, doufám, s výsledným
řešením spokojena.
Vážení spoluobčané, často se v těchto horkých letních dnech
potkáváme v místech, kde budujeme nové povrchy chodníků dlážděním. Jsem rád, že se v našich rokováních shodujeme na tom,
že pracovníci firmy, provádějící dláždění a další práce s ním související, si počínají velmi zdatně a odborně. Práce jim jde vskutku
od ruky (jak se říká) a zůstávají tak za nimi nové a hezké prvky
Vinohrad – pěkné chodníky. Ti pánové jsou vskutku obdivuhodní,
jak si v těch vedrech zdatně počínají a podle možností i čistě pracují – včetně rekultivace, výsevu trávy či zapravení a zahlazení
jizev v trávnících a jinde. Já jsem velmi rád, že veřejnost tyto změny přijímá kladně a místy i s nadšením. Shodujeme se, že takový
typ povrchu našich chodníků je navýsost žádoucí. Ubezpečuji
Vás, vážení Vinohraďané, že v opravě našich chodníků tímto způsobem budeme pokračovat i v následujících letech. Každý rok budeme vyčleňovat finanční prostředky na úpravu dalších úseků.

Budeme se, tak jak jsme to činili doposud, ucházet o dotační prostředky z města, kraje, případně i odjinud, aby tyto práce mohly
plynule pokračovat.
Vážení Vinohraďané, již řádku let usilujeme o několik změn
v dopravě v naší obci. Jedná se o změny v takzvaném dopravním
značení, jejichž uskutečnění by bylo po našem soudu jednoznačně
ve prospěch naší obce. Prosazení a vyřízení změn trvá u příslušných úřadů, bohužel, dlouhou dobu (léta). Letos se podařilo prosadit (rovněž po letech urgencí a jednání) důležitou změnu. Zjednodušeně řečeno, podařilo se nám konečně zajistit dopravní
značení, měnící dosavadní zvyklosti parkování na vozovce ulice
Věstonické. Úprava dopravního značení spočívá zejména v tom,
že bude zamezeno, podle našich představ, parkování kamionů
a dalších nákladních aut. Naopak osobní automobily na Věstonické naleznou legální a vyznačená parkovací místa. Vše má být
uskutečněno letos na podzim – v září, případně i v říjnu letošního
roku. U této příležitosti moc zdravím jistou paní XY (jejíž jméno
s příjmením pochopitelně nemohu uvést), se kterou o situaci na
Věstonické, a zejména o parkování kamionů v tom místě, vedu
několikaletou konverzaci. Děkuji jí za iniciativu a zájem. I ona
paní přispěla k uskutečnění této změny k lepšímu.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji šťastné a úspěšné vykročení do poprázdninové doby. Především našim studentům,
žákům a čerstvým prvňáčkům přeji rychlou a příjemnou aklimatizaci a mnoho úspěchů. Tož pěkné pozdně letní a podzimní dny
Vám všem.
Jiří Čejka, starosta

Vypnutí TV vysílaèů DVB-T.
Nástup DVB-T2

JAZYKOVÁ ŠKOLA
BZENECKÁ 23, BRNO-VINOHRADY

Vážení čtenáři,
pro zvýšení informovanosti ohledně vypnutí televizních vysílačů
DVB-T uvedu některé důležité informace. Možná jste již zaznamenali,
že se chystá ukončení vysílání ve stávající normě DVB-T, která umožňuje standartní příjem digitálního televizního vysílání.
Dne 31. března 2020 přestane v Brně vysílat ve stávající normě
DVB-T veřejnoprávní Česká televize a v květnu téhož roku ji budou
následovat i všechny komerční televizní stanice.
DVB-T2 je nový formát digitálního vysílání, který nahrazuje
stávající DVB-T.
V této souvislosti chci upozornit, aby si všichni diváci pro příjem
DVB-T2 pořídili buď nový set-top-box nebo novou televizi s tunerem
DVB-T2 a kodekem HEVC, bez něj se již televizní vysílání na klasickou
anténu nenaladí. Zařízení zakoupená před rokem 2015 nejsou schopna
přijímat DVB-T2, které bude použito v České republice.
S touto informací musí, pokud tak již neučinili, rovněž pracovat
správci bytových domů na Vinohradech. Co se týká zajištění obecních
domů na Vinohradech, mohu sdělit, že v letošním roce jsme provedli
technická opatření, která nájemníkům již v současné době umožnují,
po zakoupení nového set-top-boxu, přijímat kromě stávajícího končícího vysílání DVB-T také vysílání již v novém formátu DVB-T2.
Bc. Michal Krejsa, místostarosta m. č.

nabídka pro školní rok 2019/2020 - odpolední a večerní kurzy
angličtiny a italštiny
Výuka začíná od 16. září - lx týdně - celkem 36 vyučovacích dvojhodin.
Informace : na tel. 544 216 529 * 737 259 478
* e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz * www.kvicvinohradybrno.cz *
Přihlášky nových a stávajících pokračujících zájemců přijímáme
do 4. 09. e-mail adrese, nebo v kanceláři KVIC, Bzenecká 23
po telefonické dohodě.
Kurzovné se hradí pouze bankovním převodem ( číslo účtu uvedeno
na přihlášce ) před zahájením výuky do termínu 16.09. 2019
angličtina
italština
italš
lština
lš

mírně pokročilí, pokročilí, pokračující začátečníci,
konverzace
začátečníci a pokročilí

Kurzy budou zřízeny podle typů - skupiny od 6 do 10 frekventantů.
Ceník - celoroční předplatné
Kč
3 400,dospělí
konverzace - angličtina,
Kč
3 750,Kč
3 000,studenti do 19 let
V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Vyučovací
hodina trvá 45 minut, dvojhodina 90 minut. Zameškané hodiny vlastní
vinou se nenahrazují, kurzovné se nevrací.
POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY

Učebny Jazykové školy se nachází v objektu bývalé ZŠ na Bzenecké 23,
Brno – Vinohrady (zastávka MHD Pálavské náměstí, trolejbus č. 25,26 a 27)

VINOHRADSKÉ BLEŠÍ TRHY

Prodejte vìci, které už nepotøebujete.
Kupte si vìci, které vám udìlají radost.
Knihy, obleèení, doplòky, hraèky, sbìratelství a mnoho dalšího.

Knihovna
Jiřího Mahena
v Brně

Rodiče,
půjdou Vaše děti POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte je také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

15. ZÁØÍ 2019

OD 13:00 PØÍPRAVA PRODEJCÙ • 14:00 START PRODEJE
PROSTRANSTVÍ PØED RADNICÍ
Doprovodný program
14:00 Hudební tìleso Mare
15:00 taneèní skupina Carolka Brno
Více informací na www.vinohradskyspolek.cz

◊ v září a říjnu registrace a přeregistrace pro prvňáčky zdarma
na všech pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně

◊ ve čtvrtek 3. října 2019 slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny v atriu ústřední knihovny a na vybraných pobočkách
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Dům dětí Brno-Vinohrady, Valtická 23
nabízí ve Školním roce 2019/2020 KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Přihlášky do kroužků přijímáme od 2. září 2019
v kanceláři Domečku, Valtická 23 v pracovní dny
8.00–12.00, 14.00–18.00 hod. Bližší informace vám
rádi poskytneme na tel. 544 216 684, 739 263 997.
Začátek pravidelné činnosti je v pondělí 16. září
2019.

POHYBOVÉ

Cvičení s kojenci (45 min.) – pro děti od 6 měsíců
a jejich rodiče. Básničky, písničky, cvičení na balonech, s náčiním a další. Vede: Mgr. Alena Račková.
čtvrtek 11.00–11.45 hod., 60 Kč/hodina, rezervace sms
739 263 997
Cvičení s batolaty 1–2 roky (60 min.) – pro chodící
děti od jednoho roku a jejich rodiče. Básničky, písničky, cvičení na balonech, s náčiním. Vede: Dobra Mrhačová.
čtvrtek 9.00–10.00 hod., 70 Kč/hodina, bez rezervace
Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro děti od 1,5
roku a jejich rodiče. Cvičení s říkadly, písničkami,
drobným náčiním i na nářadí. První setkávání s řízeným pohybem, podněty pro celkový rozvoj pohybové
dovednosti, spojení písničky, říkadel a pohybu, překonávání strachu, zvykání na kolektiv. Vede: Ivana
Heindlová.
úterý 9.00–10.00, věk 1,5–2 roky, úterý 10.00–11.00, věk
2–3 roky, 70 Kč/hodina, bez rezervace
NOVINKA
Tanečníci (45 min.) – pro děti od 2 let a jejich rodiče.
Pojďme si užít společný čas v pohybu s hudbou, písničkami i říkadly. Vnímání rytmu, spontánní pohyb,
jednoduché tanečky, hra s rytmickými nástroji. Vede:
Ivana Heindlová,
pondělí 9.00–9.45 hod., 70 Kč/hodina
Veselé cvičení (60 min.) – určeno dětem od 3 do 6 let.
Pohybové hry, cvičení s hudbou i na nářadí. Pod vedením zkušené lektorky se vaše dítě naučí základním
pohybovým dovednostem. Vede: Dobra Mrhačová.
úterý 16.30–17.30 hod., 70 Kč/hodina, bez rezervace
Sedmikráska (45 min.) – hudebně pohybový program
pro děti 3–4leté. Na děti čekají známé říkanky a písničky, práce s rytmem a rytmickými nástroji, jednoduché taneční kroky a taneční hry. Vede: Ivana
Heindlová
pondělí 16.45–17.30 hod.,
700 Kč/pololetí, 1200 Kč/roční
Taneční rytmika (60 min.) – pro děti 5–7 let. Hlavní
náplní je rytmická a pohybová průprava, důraz na
správné držení těla a pěknou chůzi. Práce s hudbou,
rozvíjení pohybové fantazie, cvičení na gymnastickém koberci, vystoupení. Vede: Ivana Heindlová.
čtvrtek 16.30–17.30 hod.,
900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
NOVINKA
Cvičení na balonech pro děti 5–10 let (45 min.). Seznamování s balanční pomůckou, hravé cvičení pro
správné držení těla a zpevnění svalů. Vede: Dobra Mrhačová.
úterý 15.30–16. 15 hod., 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Cvičení na balonech pro děti od 6 let (45 min.). Zaměřeno na nápravu vadného držení těla, posílení
svalů celého těla zábavnou formou, hry. Vede: Ivana
Heindlová.
čtvrtek 15.30–16.15 hod.,
900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
NOVINKA
Pohybovky (45 min.) – pohybové a míčové hry pro
děti od 6 let. Vede: Ivana Heindlová.
pátek 15.00–15.45 hod., 700 Kč/pololetí, 1200 Kč/roční
Bosé hrátky – gymnastika dětské nohy (45 min.) –
zábavné cvičení ke stimulaci svalů dětského chodidla,
k nápravě ploché nohy, vbočených kotníků. Pro děti
od 6 let. Vede: Ivana Heindlová.
pondělí 15.45–16.30 hod.,
700 Kč/pololetí, 1200 Kč/ roční
Zdravá záda – individuální (30 min.) – pro děti od 10
let. Nabízíme individuální přístup k problémům vašeho dítěte: náprava držení těla, jak správně sedět, práce

s chodidly – plochá noha, vbočené kotníky. Cvičení
s balančními pomůckami, SM systém. Vede: Ivana
Heindlová, cvičitel zdravotní tv.
den a čas dle individuální domluvy, 800 Kč/10 lekcí
NOVINKA
SM systém junior (45 min) – určeno mládeži od 12 let
k nápravě vadného držení těla a jeho zpevnění. Cvičení s pružnými lany dle MUDr. Smíška ve skupině do
6 dětí. Vede:Ivana Heindlová.
středa 15.30–16.15 hod., 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Bojové sporty a sebeobrana (60 min.) – pro děti od 6
do 12 let. Základy kickboxu, juda, jiu jitsu. Formou her
se děti učí základní údery, kopy, hody, strhy a pákové
techniky. Vede: Markéta Nedělová a spol.
středa 16.30–17.30 hod., 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
SM systém (50 min.) – cvičení s pružnými lany pro
dospělé systémem MUDr. Richarda Smíška. Uvolnění
a regenerace svalů v krční a bederní oblasti, trakce
páteře. Cílem cvičení jsou správné pohybové návyky
a vzpřímené, vyrovnané a aktivní držení těla. Vede:
Ivana Heindlová.
čtvrtek 18.15–19.05 hod., začátečníci, sál na Pálavském
nám. 1200 Kč (IX.–XII.)
NOVINKA
Jóga pro dospělé (75 min.) – hodina pro začátečníky
s naším novým cvičitelem. Davidem Kratochvílem,
lektorem jógy vyškoleným přímo v Indii. Klasická jóga vhodná pro muže i ženy každého věku.
pondělí 18.00–19.15 hod.,
1100 Kč/pololetí, 2000 Kč/roční
Škola zad (60 min.) – zdravotní cvičení vedené zkušenou fyzioterapeutkou. Sestava cviků zaměřená na
funkci oslabených svalů, které pohodlným životem
málo používáme. Cviky protahovací, balanční a prosté, cvičení s tyčemi, overballem, pružnými tahy a dalšími pomůckami. Vede: Marie Poledniková.
středa 17.50–18.50 hod., 100 Kč/hod., rezervace na tel.
544 216 684

VÝTVARNÉ

Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek pro rodiče
s dětmi od 2 let. Poznáte různé výtvarné techniky,
střídá se zde práce s keramickou hlínou, papírem
a barvami, vše na motivy ročních období a pohádek
pro nejmenší. Na závěr hodiny děti čeká pohádka. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 10.00–11.00 hod. nebo čtvrtek 10.00–11.00
hod., 80 Kč/hod., bez rezervace
Malíčci (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 3–6 let.
Seznámení s různými technikami, keramika, malba,
kresba, koláže. Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 16.45–18.15 hod.,
950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
Duha (75 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 4 let.
Hravou formou se naučíme pracovat s barvami, papírem i keramickou hlínou. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 16.30–17.45 hod.,
950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
Keramika (60 min.) – pro předškolní děti od 4 let.
Práce s hlínou, jednodušší tvary, kachle, nádoby.
Vede: Alena Výstrková.
úterý 17.00–18.00 hod., 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky
i pokročilé. SE SLUŽBOU VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠD
MUTĚNICKÁ. Kachle, figury, nádoby, různé keramické techniky. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 15.15–16.15 hod.,
900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky
i pokročilé. Kachle, figury, nádoby, různé keramické
techniky. Vede: Alena Výstrková.
pátek 15.15–16.15 hod., 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Výtvarná dílna (60 min.) – pro děti od 5 let. Různé
výtvarné techniky, práce s přírodními materiály, keramika a další. Vede: Alena Výstrková.
pátek 14–15 hod., 80 Kč/hod., bez rezervace
Barevný svět (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti
6–12 let. Zahrnuje různé výtvarné techniky, práce
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s barvou, papírem, keramickou hlínou atd. Vede: Alena Výstrková.
úterý 15.15–16.45 hod., 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční
Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 7 do
11 let. Vyzkoušíte si různé výtvarné techniky (kresba,
malba, koláže, tisk), práci s keramickou hlínou a přírodními materiály. Vede: Alena Výstrková.
středa 15.15–16.45, 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční
Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro starší děti
12–15 let. Tvoření z různých materiálů – keramika,
sklo, textil, smalty, kašírování, mozaika, kresba a malba s tematickým zaměřením. Vede: Alena Výstrková.
středa 17.00–18.30 hod.,
1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční
Chobotnice (90 min.) – ochutnávka mnoha výtvarných technik pro děti 9–14 let. Fimotvoření, kašírování, pedig, korálkování, smaltování, zdobení textilu,
vyrábění různých dárkových a dekoračních věciček.
Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 15.00–16.30 hod.,
1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

HUDEBNÍ

Hra na kytaru (45 min.) – výuka pro 1–3 žáky, od 10
let. Vede: Ivana Heindlová, Libor Hořejší.
1600 Kč/1300 Kč/1000 Kč/pololetí
3000 Kč/2400 Kč/1800 Kč/roční
Hra na basovou kytaru (45 min.) – výuka pro 1–2 žáky. Pro děti od 10 let i dospělé, začátečníky i pokročilé.
Zaměřeno na rock, country a blues.
Vede: Libor Hořejší.
1600 Kč/1300 Kč/pololetí, 3000 Kč/2400 Kč/roční,
den a čas dle individuální domluvy

OSTATNÍ

Klubíčko (180 min.). Klub pro nejmenší je určen dětem od dvou let, které si v něm vyzkoušejí být aspoň
chvíli bez rodičů. Čekají je zde hry, cvičení, výtvarné
činnosti i pohádkový svět v podobě loutkového divadla. Vede : Dobra Mrhačová.
středa 8.30–11.30 hod.,
cena 200 Kč, rezervace předem
Klub maminek (120 min.) – program pro maminky
s dětmi, besedy na různé téma, cvičení, povídání, herna pro děti. Vede: Mgr. Alena Račková.
pondělí 10.00–12.00 hod.
cena dle aktuálního programu
Herna pro rodiče s dětmi (dopoledne), kdy si mohou
přijít děti pohrát a maminky popovídat. Hračky, klouzačky, houpačky a společnost ostatních dětí a rodičů
na vás čekají
každé pondělí mezi 10.00–12.00, vstup 20 Kč

Hudební lekce
pro kojence
a batolata
Hudební škola YAMAHA
Vás srdečně zve v pátek 6. září
do „Domečku“ na Valtické 23
na bezplatné ukázkové lekce oblíbených „přípravek“ pro
nemluvňata od čtyř do 18 měsíců
„Robátka“ v 9 hod.
a pro batolata od 18 měsíců do 4 let
„První krůčky k hudbě“ v 10 hod.
Rezervace na
brno.yamahaskola.cz,
informace na tel.
608 746 463 nebo 603 943 213.
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ZVAŽUJETE PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI?

Bonus Brno

Kontaktujte mě o radu či pomoc

MIROSLAVA VODIČKOVÁ

604 220 025

www.miroslava-vodickova.cz

5. září v ZŠ Horníkova v Líšni
ZÁPIS do oborů Keyboard, Zobcová ﬂétna,
Populární zpěv, Kytara, Elektr. kytara, Bicí.
BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE

přípravek pro děti od 4 měsíců do 6 let včetně nového unikátního
oboru JMC (Junior Music Course pro 4–5leté děti).

facebook.com/YamahaBrno
603 943 213, polakova@yamahaskola.cz
Čas konání, rezervace a přihlášky na:
brno.yamahaskola.cz
MŠ a ZŠ Sluníèko-Montessori, s.r.o.,
Bzenecká 23,
Brno-Vinohrady

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

nabízí volná místa ve školce dìtem od 2 do 6 let.
Práce s originálními Montessori pomùckami rozvíjí dítì
komplexnì pøi souèasném zachování vlastního tempa
práce. Dìti vedeme k samostatnosti a zodpovìdnosti.

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

• Novì nabízíme tøídu pro 3–6 leté dìti
pøi naší Základní škole na Èernopolní ulici.

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň,

hledá uklízečku. Jedná se o HPP. Požadujeme dobrý zdravotní stav
a bezúhonnost. Nástup dohodou. Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.

• Pro všechny naše pøedškoláky máme
cílenou pøípravu na vstup do školy a propojení se ZŠ.

POBYT NA VYSOÈINÌ – Studio Glass
Klidné ubytování bez skupin dìtí a psù. Wellness, cyklo, turistika, bazén, rybník...
Velké Dáøko, www.ubytovani-studio-vysocina.cz
http://www.ubytovani-studio-vysocina.cz, 777 606 012.

• Více informací na:
slunicko.zastupkyne@seznam.cz
tel.: 731 613 005, www.slunicko-montessori.cz
 Mladý pár koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost. 739 059 029.
 Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
 Ml. rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech. T: 602 185 147.
 Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!
Termín uzávìrky pro vydání
è. 168/øíjen 2019 do 13. 9. do 11.00 hodin.
Info naleznete na: www.kvicvinohradybrno.cz
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PET LAHVÍ NA PLAVÁNÍ V PLASTU
EXKURZÍ DO NAŠICH PROVOZŮ
LIDÍ UVIDÍ PROSTORY STARÉ SPALOVNY
HRNÍČKŮ VYSLANÝCH DO SVĚTA
JÍZD V POPELÁŘSKÉM AUTĚ
MINUT MÓDNÍCH PŘEHLÍDEK
REFLEKTORŮ SVÍTÍCÍCH NA NAŠE ZAŘÍZENÍ
MINUT SVĚTELNÉ SHOW
HERNÍCH STANOVIŠŤ
PROMENÁDY POPELÁŘSKÝCH AUT
HASIČSKÉ ZÁSAHY
SPOLEČNÝ ZÁŽITEK
… A SPOUSTA DALŠÍCH PŘEKVAPENÍ

PLÍCE DOMU

tel.: 601 153 200

milansz@plicedomu.cz

www.plicedomu.cz

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny

Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se
z nečištěných odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Čisté odvětrávací
šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta ?

Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma kamerový záznam a protokol o stavu Vaší odvětrávací šachty.

, s.r.o. U Pošty 14, 625 00 BRNO – Starý Lískovec,

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

Lékař na telefonu 24/7
bezplatná konzultační služba
poskytovaná prostřednictvím
kvalifikovaných lékařů
Služba „Lékař na telefonu” nenahrazuje osobní
návštěvu u lékaře ani záchrannou službu. Máte-li
akutní zdravotní potíže, volejte přímo linku 112.

Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září
Pracoviště Brno - Vinohrady
Pálavské náměstí 4246/5, (nad prodejnou JYSK)
628 00 Brno
tel: 548 211 433

Zdraví

Po: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
St: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pá: 08:00 - 13:00
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Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod

O

Informace o akcích Senior klubu – září 2019

d druhé poloviny června do doby vydání zářijového čísla Informu uplynuly více než dva
měsíce, což je vzhledem k rychlosti životního tempa doba upadlá téměř do zapomnění a tak v tu dobu
proběhlé akce připomenu jen stručně…
Shodou okolností bylo první připomínanou
akcí (18. 6.) vzpomínání Mgr. Karneta na téma „My
všichni školou povinní – v 80. letech“, což pro přítomné představovalo příležitost připomenout si
dobu před 40 lety, spojenou většinou se školní docházkou vlastních dětí. Svůj výklad Mgr. Karnet
obohatil osobními vzpomínkami, převážně pozitivními, i na specifika některých tehdejších školních zařízení.
Po této historické exkurzi jsme se vrátili do
reality blahopřáním červnovým a červencovým
jubilantům – mezi sedmi oslavenci jsme blahopřáli
zejména šestaosmdesátnicím Iloně Altmanové a Jaroslavě Havlíčkové. Po obvyklém pohodovém průběhu v samém závěru nikomu příliš nevadilo, že
ukončení oslavy poněkud urychlila rychle se blížící
bouřka.
Dr. Šubert se z osobních důvodů ze své poslední přednášky musel omluvit a tak se na jeho toulání
minulostí českých památek těšíme na podzim.

Poslední akcí před létem byl tradiční výlet do
Nemojanského mlýna, uskutečněný tentokrát bez
jeho organizátorky Vlasty Jelínkové, která se v době jeho konání zotavovala v lázních. Pobyt v mlýně
byl tradičně příjemný, k čemuž přispělo i počasí,
čistá a teplá voda v rybníku zlákala některé ke koupání, muzikanti Karel Mifek a Standa Třasák odpoledne ve stanu hráli i na přání a Standa přestávky
vyplňoval svým vzpomínáním na muzikantské
zážitky a historky – prostě nikdo se nikdo nenudil
a výlet si všichni užili.
Zářijový program je opět pestrý a tak si v něm
snad najdou své téma všichni zájemci o činnost Senior klubu. Z připravených akcí připomínám zejména Den seniorů v klubu (ve čtvrtek 26. září)
a následný Den seniorů na Vinohradech (v úterý
1. října v novém společenském sále), které opět
proběhnou za účasti tradičních hostů a vystupujících.
Kromě toho proběhne v průběhu října nebo
listopadu (v závislosti na termínech představení)
v digitáriu Hvězdárny Brno opakovaná návštěva
3D představení (zváni jsou především ti, kteří byli
v loňském roce ochuzeni kvůli technické závadě
o očekávaný zážitek) – sledujte proto Inform a jeho

„naši“ poslední stránku nebo i web ÚMČ s informacemi.
A na závěr drobná poznámka – k mému vyjádření k cyklostezkám na sídlišti v červnovém Informu jsem obdržel dvě mailové reakce. Obě byly
zajímavé, každá se týkala jiného souvisejícího problému, ale protože mají svým způsobem obecnou
platnost, „vyvěsil“ jsem je (bez možnosti identifikace jejich autorů) na klubové webové stránce –
máte-li zájem, podívejte se.
Závěrem tradičně připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem příchozím bez rozdílu věku
a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a že
jsou na ně všichni případní zájemci upřímně zváni
– stačí přijít a nakouknut. Velmi rádi přivítáme i ty,
kdož by případně chtěli obohatit naše akce vlastní
nabídkou, ukázkou svých aktivit či povídáním
o jim známých kuriozitách a zajímavostech.
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 klubovně na Bzenecké 19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

SENIOR KLUB V ZÁŘÍ
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 (14.00–15.00) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad
Albertem) za řízení Ing. Hodbodě a 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.

3. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V KLUBU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
5. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH rak. knížete
KLEMENSE METTERNICHA
Bc. Michal Krejsa (povídání s promítáním)
10. 9. ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), Eliška Vacková
12. 9. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
významné události (cyklus)
PhDr. J. Čejka
17. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Roztoky u P., Rožmberk,
Rychmburk, Ryzmberk)
Dr. Luděk Šubert

19. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným V SRPNU A V ZÁŘÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
21. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná
24. 9. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – Ray Bradbury,
Mgr. Hanka Žaludová
(povídání s ukázkami)
26. 9. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ V KLUBU (vystoupení
hostů, pohoštění)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
Naše motto:
zvládli jsme horké léto –
začínáme se těšit na Silvestra…

Kterak zaplevelit Vinohrady…
…bohužel poměrně snadno – stačí k tomu asi
jenom nedůslednost a liknavost.
V létě loňského roku po dokončení rekonstrukce chodníku byla v rámci rekultivace středového pásu a okrajů chodníku použita zřejmě nekvalitní travní směs, neboť na upravených plochách vyrostl výrazně rychleji a výše než tráva
jakýsi „skládkový“ plevel (nejsem botanik, název
neznám – v každém případě je odolný). Koncem
července byl poté sice pokosen, ale buď se předtím
ještě stačil vysemenit nebo už měl zakořeněné
odolné oddénky – v každém případě v loňském
horkém létě tráva sice skomírala, ale bídák plevel
koncem srpna opět značně zmohutněl. Po opakovaném pokosení v září si sice dal pokoj, ale zřejmě
jen nabíral sílu v době svého vegetačního klidu. Po

několika vydatných deštích v průběhu letošního
července dal plevel opět najevo, že se mu na Vinohradech líbí – už se totiž dokázal uchytit a vyrůst
i na jiných místech než jenom na původně rekultivovaných plochách. V prvním týdnu srpna byl sice
na několika plochách v okolí chodníku opět pokosen, ale zřejmě pouze v rámci plánovité údržby
travnatých ploch, neboť ve středovém pruhu byly
ponechány jeho mohutné trsy ještě v pátek 9. 8.
v plné síle (viz foto) – zřejmě proto, aby semena
v květenstvích stihla přes víkend dozrát a aby se
mohl dále šířit na další, dosud nezasažené travnaté
plochy sídliště…
Nevím, do jaké míry byla v loňském roce na
nekvalitní setbu a s tím související provedenou práci uplatněna vůči dodavateli rekultivace reklamace,

ale jak se zdá, v současné době už jenom pouhé kosení vzrostlých rostlin plevele zřejmě k nápravě
stavu stačit nebude – a bude to proto asi i podstatně
nákladnější…
Uvidíme, jak to na našich trávnících bude vypadat začátkem září, v době vydání Informu…
Luděk Hodboď
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