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V LISTOPADU
1. 11. – 18. 11.
Pohledy z cest – galerie Domečku –
výstava foto. Dům dětí domeček, Valtická 
23, Brno-Vinohrady. V pracovní dny 8–12, 
14–18 hod.

12. 11.
Vinohradské trhy s doprovodným pro-
gramem. Vydlážděná plocha před radnicí 
(ze strany parku), Velkopavlovická 25, 
Brno-Vinohrady. 9.00–13.00 hodin. 

23. 11.
Divadlo pro nejmenší – „O Palečkovi“
Společenský sál, Pálavské náměstí 15, 
Brno-Vinohrady (vedle Alberta). Začátek 
je v 10.00, vstupné 50 Kč za osobu.

26. 11.
Vánoční keramika – předvánoční
keramická dílna
Dům dětí domeček, Valtická 23, Brno-Vi-
nohrady. Od 9.00 do 11.30 hodin. Vhodné 
pro děti od 6 let a dospělé. Cena 180 Kč 
zahrnuje kromě odborného vedení veškerý 
materiál, výpal i následné glazování. Při-
hlášky na tel.: 544 216 684, 723 946 642.

27. 11.
Podzimní pěvecký koncert
Společenský sál, Pálavské náměstí 15, 
Brno-Vinohrady (vedle Alberta). V čase od 
17.00 do 18.30 hodin. Opět se setkáme 
s prof. PhDr. Milošem Schniererem a jeho 
hosty. Vstup volný.

Přání listopadovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti, 
senioři, kteří jste přišli na svět v měsíci listopadu. 
Dovolte mi popřát vám jménem svým i jménem 
Městské části Brno-Vinohrady vše 
nejlepší k vašim vzácným životním 
výročím. S velkou úctou, pokorou, 
ale i s radostí vám sděluji, že si ne-
smírně vážím vašich často ne jedno-
duchých životních osudů, vašich čas-
to složitých a klikatých životních 
cest. Žili jste a pracovali jste pro dru-
hé, pro vaše blízké, pro vaše rodiny, 
pro celou naši společnost. Moc si vážím vašich 
naplněných životů, které prožíváte se vší důstoj-
ností a užitečností, které jste nežili a nežijete 
marně. 

V toku života jste s plnou samozřejmostí vě-
novali svou sílu, životní energii a mnohdy též 
zdraví ve prospěch těch, kteří nastupovali a nastu-
pují po vás. Svým životním úsilím, svým umem, 
svou prací jste připravovali dnešek i budoucnost 
přicházejících pokolení. Za to vše vám náleží po-
děkování. Vážení listopadoví jubilanti, přeji vám 
šťastný život bez nežádoucích projevů vyššího 
věku, přeji vám život bez utrpení a strádání, plný 
pohody. Přeji vám hodně zdraví a radosti z vašich 
blízkých, z vašich rodin i klidný a nerušený odpo-
činek po celoživotním shonu. Všechno nejlepší, 
drazí vinohradští jubilanti.

PhDr. Jiří Čejka
starosta městské části Brno-Vinohrady 

Vážení vinohradští spoluobčané,
podzim se nachází ve svém vrcholu; za sebou jsme zanechali jeho horkou říjnovou 
volební fázi. Nyní hledíme vstříc adventu, vstříc vánočním svátkům, které se tiše  
a plíživě přibližují. Podzim i do Vinohrad přinesl a ještě přináší spoustu barev 
přírodou namíchaných v ladnou scenerii. Musím vám prozradit, a mnozí mne 
nepochybně za ta slova zatratíte, že právě toto roční období mám nejraději. Melan-
cholie usínající přírody, mlhy a stále pozdější svítání, deště (kéž by byly), trvale 
chladnější ataky větru a především ty barvy (!), pro které mají rády podzim kromě 
mne snad všechny malující děti. Podzim má i odvrácenou tvář. Jsou jí hromady 
popadaného listí opouštějící stromy, které je nutné průběžně odklízet a také nemoci 
přicházející právě na podzim v podobě nepříjemných nachlazení, rým, chřipek 
a viróz. Se všemi těmito podzimními neduhy se i na Vinohradech můžete setkat. 
I tak je podzim krásný. 

Vážení Vinohraďané, rekonstrukce sítí a stojanů veřejného osvětlení probíhá 
(spíše se vleče) v jižní části Vinohrad i v pozdních podzimních dnech. Práce, prová- 
děné správcem a provozovatelem vinohradského veřejného osvětlení – Technickými 
sítěmi Brno a. s. – mají být v jižní části naší obce podle harmonogramu prací do-
končeny v závěru letošního roku. Pak se činnost spojená s výkopy, výměnnou spo-
jovacího materiálu, s výměnou stojanů veřejného osvětlení, s úpravou terénu do 
původního stavu včetně nového osetí trávou, přesune do severní části Vinohrad. 
Chápu jistou nervozitu spojenou především s výkopovými pracemi a nepořádkem, 
který s výkopy bohužel souvisí. I já mám pochopitelně pramalou radost při pohledu 
na rozrývané trávníky, hromady zeminy a další nepříjemnosti, které skýtají výkopo-
vé práce. Provést však onu generální rekonstrukci, na tom se jistě shodneme, 
je nezbytná nutnost. Že při tom zažíváme nepříjemné chvíle, že se nám „to“ nelíbí, 
je, bohužel, daň za budoucí nové a doufám, že bezporuchové, vinohradské veřejné 
osvětlení. K nově provedenému osvětlení máte někteří připomínky a jsem rád, 
že mi je sdělujete. Například na Velkopavlovické a ještě na dalším místě po rekon-
strukci nesvítí světlo. S těmito a podobnými vašimi poznatky se obracím na pana

(pokračování na straně 3)

30. září se konala oslava Dne seniorů na prostranství u Alberta s pestrým programem.
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Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje: 
– přidělení zakázky na akci: „ZŠ Mutěnická 23 – vý- 

měna podlahových krytin“ firmě;
– přidělení zakázky na akci: „Úprava a dosadba ve-

getace v prostoru před radnicí“ firmě;
– arboristický zásah do porostu stromů na severní 

straně domů Bořetická 15–21 v rozsahu: 3 ks ká-
cení, ostatní stromy redukční řez;

– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vy-
hrazeného parkovacího stání pro 1 žadatele;

– pronájem tělocvičen v ZŠ Mutěnická 23 na školní 
rok 2016/2017;

– ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor;

– výpověď nájmu bytu z důvodu hrubého porušení 
nájemní smlouvy spočívající v nehrazení nájem-
ného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu delší než 3 měsíce ve 2 případech;

– přidělení bodů žadatelům o byt v 19 případech;
– pronájem bytu;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu ve 

2 případech;
– skutečnost, že nájemce zůstal jediným nájemcem 

bytu;
– rozšíření nájmu bytu o jednoho nájemce ve 3 pří-

padech;
– text nájemní smlouvy na pronájem bytu;
 Dohodu o vzájemném postoupení nájemních 

smluv o nájmu bytu;
– zveřejnění přiloženého záměru změny nájemní 

smlouvy spočívající v prodloužení doby pronájmu 
nebytových prostor (16,66 m2) v domě Vlčnovská, 
za účelem uskladnění vlastních věcí;

– poskytnutí uvolněného bytu 2+KK v domě Prušá-

necká bytovému odboru Magistrátu města Brna 
v rámci projektu sociálního bydlení Rapid Re-
-housing;

– stavební úpravy v pronajatých nebytových prosto-
rách v 1 případě;

– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor;

– Dohodu o ukončení nájemní smlouvy;
– nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor.
Rada městské části Brno-Vinohrady promíjí:
– 50 % poplatku z prodlení podle bodu č. 17, Pravi-

del pro vymáhání nedoplatků nájemného, plateb 
za služby spojené s užíváním bytů, poplatků a úro-
ků z prodlení.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
 s prodloužením dílčího termínu opravy výtahu na 

adrese Vlčnovská 7, který je součástí díla „Oprava 
výtahů v domech Vlčnovská 7, 9, Pálavské náměs-
tí 6, 7, 8, 9, m. č. Brno-Vinohrady“ z 22 kalendář-
ních dní podle čl. 3.2.1. smlouvy o dílo o tři dny 
na 25 dní.

Rada městské části Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– z důvodu enormního zatížení dopravou komunika-

ce Žarošická se všemi negativními důsledky pro 
obyvatele MČ Brno-Vinohrady s dopravně inže-
nýrským opatřením – uzavírka a objížďka – na 
akci „PD I/50 ul. Ostravská – II. etapa“.

Rada městské části Brno-Vinohrady neschvaluje: 
– Žádost o souhlas s přerušením výuky na ZŠ Mutě-

nická 23;
– prodloužení termínu dokončení akce: „Stavební 

úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 
23, Brno“ do 29. 9. 2016.

LISTOPAD V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší

Loutkové divadlo Vratislava Schildera si pro vás 
tentokrát připravilo pohádku „O Palečkovi“ po-
dle Jana Wericha. Na své si tedy přijdou nejen 
děti, ale i jejich dospělý doprovod. Kromě příbě-
hu o chytrém kloučkovi vás upoutají nápadité 
loutky na jednoduché scéně. Jste srdečně zváni ve 
středu 23. listopadu 2016 do sálu na Pálavském 
náměstí. Začátek je v 10.00, vstupné 50 Kč za 
osobu.

Vánoční keramika
V Domečku jsme pro vás opět připravili předvá-
noční keramickou dílnu, ve které si můžete vyro-
bit dárky pro své blízké, nebo originální vánoční 
dekorace – např. misky na ovoce, svícny a další.
V sobotu 26. 11. v 9.00–11.30, vhodné pro děti 
od 6 let a dospělé. Cena 180 Kč zahrnuje kromě 
odborného vedení veškerý materiál, výpal i ná-
sledné glazování. Přihlášky na tel.: 544 216 684, 
723 946 642.

Pohledy z cest
Výstavu dětských prací s tímto názvem si můžete 
prohlédnout v naší malé galerii do 18. listopadu, 
v pracovní dny 8–12 14–18 hod.

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince 2016 od 17.00 hodin pro-
běhne v sále na Pálavském nám. Mikulášská be-
sídka pro děti a jejich rodiče či prarodiče. Uvidíte 
opět Loutkové divadlo Vratislava Schildera, které 
zahraje pohádku „O neposlušných kůzlatech“. Po 
pohádce přijdou nadělovat Mikuláš, čert a anděl.
Vstupenky a nadílku je potřeba si zajistit pře-
dem, předprodej zahájíme v kanceláři Domeč-
ku 21. listopadu.
Jednotné vstupné za dítě i dospělého je 50 Kč, 
nadílka v hodnotě 40 korun, nebo můžete mít na-
dílku vlastní. (Nahlásit předem při nákupu vstu-
penek, podepsanou nadílku odevzdáte před začát-
kem besídky.)

7. 11.
Zásady poskytování první pomoci u dětí 
Obsah semináře:
– první pomoc při vdechnutí cizího tělesa
– kardiopulmonální resuscitace –
 zjištění vědomí a dýchání, nácvik resuscitace
– zástava krvácení a další témata 
Lektor semináře je aktivní záchranář Zdravotnic-
ké záchranné služby JMK. Maminky máte-li, při-
neste si sebou k praktickému nácviku panenku – 
miminko. Prosím, rezervujte si místo, kapacita je 
omezena. 
14. 11. – SM systém 
Vyzkoušíme si cvičení, které je vhodné pro jakou-
koliv věkovou skupinu od 5 let do 100 let – děti, 
ženy, muže, seniory, těhotné, nevrcholové i vr-
cholové sportovce. SM systém je vhodný pro lidi 
s problémy bolesti zad, nebo kteří chtějí poru-

chám páteře předejít. Cvičení má také velký vý-
znam u prevence a léčby poruch velkých kloubů 
– kloub kyčelní, kolenní a ramenní, kluby nohou 
a klenba nožní.
21. 11. – Nošení dětí 
Naučíme se správně vázat šátek či nosítko. Děti 
můžeme nosit na břiše na zádech nebo na boku 
v různých úvazech. Možnost vyzkoušet a osahat 
si různé šátky a nosítka. 
28. 11. – Keramika
Rádi tvoříte z hlíny? Přijďte si vyrobit keramické 
dekorace s vánočními motivy. Budeme i glazovat. 
Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail:
rackova.a@centrum.cz, tel.: 777 273 587.

Těším se na příjemně strávená dopoledne,
Mgr. Alena Račková 

Nádherné počasí babího léta přálo venkov-
ním aktivitám školní družiny.

Ve čtvrtek 15. září proběhlo malování na 
chodníku na téma ,,Zážitky z prázdnin“. Děti se 
mohly alespoň ve vzpomínkách vrátit do uplynu-
lých dnů volna a ty nejkrásnější nakreslit barev-
nými křídami. Jejich obrázky byly díky pěknému 
suchému počasí dlouho k vidění na asfaltové 
ploše školní zahrady.

V úterý před státním svátkem se zase školní 
hřiště doslova hemžilo malými cyklisty a jejich 
kamarády na koloběžkách. Zástupci cykloklubu 
PBV z řad rodičů pan Hrabal a pan Šamalík při-
pravili pro naše děti již podruhé jízdu zručnosti. 
V patřičném sportovním vybavení si mohly děti 

Z mimořádné a 30. schůze Rady městské části 
Brno-Vinohrady, konané 21. září a 6. října 2016

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

vyzkoušet zvládnutí různě náročných překážek. 
Zvládaly je úspěšně a bylo dobře vidět, jak po 
jejich opakovaném projetí se stále zlepšovaly 
a více si věřily. A to je účel těchto akcí. Po ukon-
čení získali malí sportovci sladkost a účastnický 
list. Poděkování za náročnou organizaci sportov-
ního odpoledne patří především již zmíněným 
tatínkům a paní vychovatelce Levové, ostatním 
vychovatelkám a členům žákovského parlamentu 
vypomáhajícím na jednotlivých stanovištích a ta- 
ké všem cyklistům a ,,koloběžkařům“ za ohledu-
plnost a dodržování bezpečnosti. Díky těm všem 
se odpoledne vydařilo bez úrazu a společně se 
těší na další zajímavý den.

 Naděžda Niziolová, vychovatelka ŠD

Babí léto v družině na Mutěnické

Statutární město Brno, městská část 
Brno-Vinohrady, Úřad městské části, 

kancelář tajemníka

zveřejňuje 
odprodej movitého majetku.

Použitá dlažba s dvojitým zámkem –
základní kámen, výška 60, délka 224,
šířka 112. Celkové množství 996 m2.

JUDr. Eva Goláňová
tajemnice
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generálního ředitele brněnských technických sítí s žádostí o odstranění nedostatků. 
Pan ředitel je vstřícný a snaží se požadavkům vyhovět. Obdržel jsem i upozornění jed-
noho z vinohradských obyvatel, že sice dochází k obměně veškerých částí veřejného 
osvětlení, ovšem kromě lamp. Ty zůstávají původní. Také jsem si toho všimnul a obrátil 
se na Technické sítě Brno a. s. se žádostí o vysvětlení. Pan ředitel mi sdělil, že světla 
jsou ještě funkční, a že podle plánu technických sítí zahájí asi do dvou let výměnu lamp 
za nové a modernější. Věřím, že se bude jednat o osvětlení minimalizující tzv. světelné 
znečištění a poskytující vhodnějším osvit. Je zřejmé, že výkopové práce spojené s re- 
konstrukcí vinohradského veřejného osvětlení budou ještě nějaký čas našim „velkým“ 
tématem a našim nepříjemným trápením. Příští rok, po ukončení na jihu se práce pře-
sunou do severní části naší obce. O termínech postupu vás budu samozřejmě informovat 
a vaše připomínky a poznatky rád nejen vyslechnu. Buďme tedy trpěliví. 

Vážení vinohradští spoluobčané, na cestě k adventu a Vánocům vám všem přeji 
klidnou ne však ospalou podzimní náladu a úspěšný zbytek odcházejícího roku. Buďte 
všichni zdrávi. Jiří Čejka, starosta

Sportovní den 
ZŠ Čejkovická

Den po svatém Václavu se Bílá hora hemžila 
našimi nejmladšími dětmi. Konal se zde Sportovní 
den 1. stupně. Hned ráno se všichni oblékli do spor-
tovního a celý den se nesl v duchu pohybu a radosti 
z něj. Počasí nám přálo a čekalo nás teplé slunečné 
dopoledne.

Po slavnostním přivítání se děti důkladně roz-
cvičily, rozdělily se do skupinek po čtyřech a postup-
ně po ročnících vystartovaly na běžecký okruh. Na 
cestě je čekalo pět stanovišť, která prověřila fyzic-
kou zdatnost, mrštnost a hlavně schopnost spoluprá-
ce dětí ve skupince. Za úspěšné zvládnutí úkolu na 
stanovišti děti obdržely razítko do karty. Splnění 
úkolů a také rychlost běhu rozhodly o výsledném 
pořadí. Výkony byly velice vyrovnané. Nejlepší sku-
pinky byly slavnostně vyhlášeny a odměněny. I na 
ostatní zúčastněné čekala malá sladká odměna. Veš-
kerá příprava a organizace by se neobešla bez pomo-
ci našich nejstarších, žáků deváté třídy, kteří dohlí-
želi na startu a na stanovištích. Děkuji všem devá- 
ťákům a paní učitelce Petře Tučkové za pomoc 
a především všem dětem za pěkné sportovní výkony! 
Těšíme se na další ročník. 

Lenka Pohlová

Vánoční Lipka odhalí 
tajemství pohanských 

tradic
Jaký je prapůvod zdobení stromků? Co je „Tin- 

ne“ a proč na ni navázala „Tanne“, tedy jedlička? Co 
se děje v přírodě a jaké jsou zvyklosti oslav magic-
kého slunovratu? Na tradiční adventní akci Vánoční 
Lipka se letos nejen naladíte na vánoční atmosféru, 
ale proniknete do tajemství starých pohanských tra-
dic, které stojí za současnými vánočními zvyky. Tě-
šit se můžete na vyrábění slunovratového slunce, 
vánočních ozdob i dekorací. Budou se péct dobroty 
a odnesete si také vlastnoručně vyrobený vánoční 
dárek. „Líbí se mi, že se při tvoření používají jedno-
duché přírodní materiály. S vlnou jsem pracovala 
poprvé a andílci, co jsme udělaly, jsou nádherní,“ 
pochválila Pavla Zapletalová tvořivou část loňské 
akce. 

Ty, kteří se nebudou bát chladu, potěší dětský 
punč uvařený na ohni v zahradě. Účastníci budou 
také mít možnost naučit se něco zajímavého ze zim-
ní přírody: bude připravena přírodovědná dílnička 
o křivce obecné – ptáku, který v zimě hnízdí. A pro-
tože je akce v době Mikuláše, bude na děti čekat také 
drobná a zdravá mikulášská nadílka. Akce Vánoční 
Lipka proběhne v pondělí a úterý 5. a 6. prosince 
2016 na pracovišti Lipová, vždy od 14.30 do 18.30 
hodin. Stojí 100 Kč za odpoledne a není třeba se na 
ni předem hlásit. Více informací najdete na www.
lipka.cz/kalendar-akci.
Fotogalerie: https://www.dropbox.com/sh/
exqfq0tleuny8uc/AACkKU2VH89MrU79I4
svrxkoa?dl=0

Zveme všechny děti i jejich rodiče na de-
sátý ročník tradičního lampionového průvodu 
„S lampionky za vílou Maceškou“. Jako 
v předchozích letech, tak i letos bude úkolem 
vydat se do noci za dobrodružstvím, najít vílu 
Macešku a cestou se seznámit s mnoha lesními 
skřítky. 

Akce se bude konat 11. 11. 2016 od 16.00 
na lužáneckém pracovišti Louka (Bzenecká 
23). Děti si nejdříve na výtvarné dílně vyrobí 
vlastní lampion, a pak se s ním vydají na dob-
rodružnou výpravu lesoparkem Akátky. Na 
cestě je budou čekat různé úkoly a nástrahy, 
které budou muset zdolat. Pokud se jim podaří 
seznámit se se všemi skřítky a najít vílu Ma-
cešku, čeká je sladká odměna. 

Pokud se nemůžete zúčastnit výroby lam-
pionku nebo již máte doma vlastní, je možné 
jít pouze v průvodu, který bude v průběžných 
časech začínat od 17.10 hod. před naším pra-
covištěm.

Podrobnosti o akci najdete na našem webu 
www.louka.luzanky.cz.

Díky velkému zájmu z loňských let je po-
čet míst na akci omezen a je nutné si zakoupit 
vstupenku předem v kanceláři Louky PO–ČT 
od 16.00 do 18.00.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Letošní pravidelný koncert na prahu ad-
ventní doby se chce zúčastnit velkého čtyřset-
letého věku krásného zpěvu, od italského bel-
canta počínaje a holdu české hudbě konče. 
Zařadili jsme pěvecký koncert starých árií 
a písní od 17. století až do časů Mozartových, 
Smetanových a Dvořákových. Zazní ukázky 
z tvorby pionýrů belcantového zpěvu florent-
ského Cacciniho, tvůrce římského oratoria Ca-
rissimiho, po slavného reformátora opery 
Christopha Willibalda Glucka, který také in-
spiroval Mozarta. A odtud vede přímá linie 
k české písni 19. století. Vybrali jsme Večerní 
písně Bedřicha Smetany, které tvořil na lyrické 
stejnojmenné texty tehdy oblíbeného básníka 
Vítězslava Hálka a závěr koncertu přinese vý-
běr ze světových Biblických písní Antonína 
Dvořáka. Na Knihu žalmů ze Starého zákona, 
který již před dvěma a půl tisíci léty navozuje 

pozitivní optimismus v nazírání na věci kos-
mu, stvoření a etiky našich životů Dvořákovy 
školy. Může být symbolickým očekáváním 
Vánoc – svátků spočinutí v citovém souznění 
našich blízkých a nás všech. Náš nový program 
přináší tak vstup do času zamýšlení nad hlav-
ním posláním Vánoc v symbolice „Narození“ 
s nadějemi našeho vnitřního lidského růstu.

Zveme vás tedy na tradiční podzimní kon-
cert, na kterém po velmi dlouhé době uvítáme 
mezzosopranistku Petru Koniášovou-Hlaváč-
kovou, absolventku brněnské JAMU a Vídeň-
ské vysoké hudební školy a nám známého 
basbarytonistu prof. Jana Kučeru. Opět s no-
vým programem.

Začátek koncertu v neděli 27. listopadu 
v obvyklou 17. hodinu ve společenském sále 
na Pálavském náměstí. 

Prof. Miloš Schnierer

JAZYKOVÁ ŠKOLA, BZENECKÁ 23, BRNO-VINOHRADY 
(budova bývalé ZŠ)

Nabídka pro školní rok 2016/17 – kurzy:

angličtina pro začátečníky
Informace: na tel. 544 216 529, 737 259 478

e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz * www.kvicvinohradybrno.cz

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany1)

Tradice a její dědictví

S lampionky za vílou Maceškou
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Nabídka pracovního místa
Středisko výchovné péče HELP ME, z.s., se sídlem Bořetická 2, 

629 00 Brno-Vinohrady
příjme do pracovního poměru

Vedoucí školní kuchyně ve SVP HELP ME s inter-
nátní částí s pracovním úvazkem 4 hodiny denně.
Požadujeme: odpovídající vzdělání, praxi s vedením kuchyně, 
organizační schopnosti, znalost a zkušenosti s agendou na PC 
– školní kuchyně.
Nabízíme: mzdové podmínky dle platné legislativy ve školství 
s ohledem na délku praxe v rozpětí 18.000–20.000 Kč na pracovní 
úvazek. Bližší informace je možno sjednat na tel. č. 544 216 178, 
e-mail: helpme1@volny.cz

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

ŽALUZIE: OPRAVY + VÝMĚNY. SÍTĚ A DVEŘE PROTI HMYZU.
Tel. 604 850 396 • e-mail: zaluzie.hanák@seznam.cz

Podlahářské práce, plovoucí a vinylové podlahy, pvc, koberce,
pokládka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

•  
•  
•

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

l Koupím garáž při ulici Věstonická. Platba hotově. Tel. 776 561 397.

l Koupím garáž na Vinohradech. Platba hotově. T: 737 868 593.

l Koupím zahradu v zahr. osadě Borky-Mateří nebo v Akátkách. Platím hotově, t. 724 037 362, e-mail: zuzana@seznam.cz.

l Dlouhodobě pronajmu garáž při ulici Valtická. Tel.: 724 869 531.

l Dlouhodobě pronajmu garáž na ulici Mutěnická. Tel.: 728 471 267.

l Hledám pronájem bytu v Brně. Tel.: 739 854 956.

l Sháníme ke koupi byt, Vinohrady, příp. okolí. Hotovost. RK nevolat. Děkuji. 721 195 819.

l Hledáme ke koupi dům s možností parkování. Cena do 6 mil. Kč. Prosíme nabídněte, 722 659 544.

l Hledám pěkný dům za Brnem,nebo chalupu. T: 739 826 409.

l Vyměním 2+kk DB s balkonem za 3+1 DB, OV s doplatkem – Vinohrady. 776 047 451.

l Pronajmu garáž na ul. Žarošická. Tel.: 607 943 451.

Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 160–200 cm, w: fb.me/stromky, t: 702 909 454

BAZAR na rohu Táborské a Geislerovy 1 – VEDLE OPTIKY – AKCE –
VÝRAZNÉ SLEVY NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ DO KONCE LISTOPADU. T. 603 453 450

Hledáme kuchaře a číšníky na HPP. Mzda 15–25.000.
Tel. 775 599 510, 737 213 941

www.kvicvinohradybrno.cz
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Vysněný dům nebo pěkný byt v Brně či jeho 
okolí? Je to výzva, kterou však stojí za to 
přijmout. Hypotéky jsou dnes se sazbami od 
1,29 % ročně výhodnější než kdy jindy. Přijďte 
se v Brně zeptat do příjemné pobočky UniCre-
dit Bank Expres na Pálavském náměstí v blíz-
kosti pošty. Poradíme vám, jak vaše nové by-
dlení zbytečně nepřeplatit a jak si výhodnou 
sazbu pojistit až na 10 let. A rovnou vás osvo-
bodíme od poplatků na běžném účtu. Třeba 
výběry z bankomatu doma i za hranicemi jsou 
s U kontem zdarma. Buďte na svou banku ná-
roční. Zastavte se u  nás, zajímavé bankovní 
produkty najdeme naprosto pro každého.

„Hypotéky se bát nemusíte, možná pro vás 
bude naopak příjemným překvapením. Saz-
by pro víceleté hypotéky totiž nikdy nebyly 
níže, začínají na 1,29 % ročně. A  s  naším 
unikátním konceptem ,vše za cenu jedné‘ si 
tuto sazbu můžete zafi xovat přesně podle va-
šich potřeb na tři, pět, sedm, nebo dokonce 
deset let,“ říká Jan Skřepský, bankovní porad-
ce UniCredit Bank Expres v Brně-Vinohrady. 
Za vysněné bydlení tak zaplatíte méně než 
kdy předtím. „Byt v  Brně v  hodnotě dvou mi-
lionů korun vás s  hypotékou vyjde lehce přes 
6 600 korun měsíčně,“ doplňuje J. Skřepský.

Najít dobré bydlení je někdy velká životní výzva. 

S námi proto nemusíte čekat na vyřízení úvěru 
donekonečna. Nebo, pokud už hypotéku máte 
a  refi nancujete ji letos, na přesné datum fi xa-
ce. Úvěr vám ušijeme na míru a podmínky pro 
refi nancování budeme držet celý jeden rok po 
uzavření smlouvy. Žádných měsíčních poplatků 
ani zbytečné administrativy se bát nemusíte. 
Hypotéka je až překvapivě rychlá a jednoduchá.

Doba vysokých měsíčních poplatků je pak 
defi nitivně pryč i u účtů. Stačí si k nám zasílat 
každý měsíc alespoň dvanáct tisíc korun, třeba 
výplatu, a za U konto nic neplatíte. Měsíční vede-
ní účtu, veškeré domácí platby provedené pomo-
cí mobilního bankovnictví Smart Banking nebo 
internetového bankovnictví Online Banking i vý-
běry z kteréhokoliv bankomatu získáte zcela bez 
poplatku. Navíc stávající či noví klienti, kteří si 
v bance sjednají výhodné bezpoplatkové U kon-
to, získají možnost pořídit si telefon Huawei P9 
lite Dual SIM za výhodných 5 990  Kč a  ušetřit 
zhruba pětinu proti současné tržní ceně. Telefon 
si rovnou mohou díky předschválené kreditní 
kartě, kterou k U kontu jednoduše získají, pořídit 
za pouhých 499 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců.

Můžete si také propojit dva běžné účty do no-
vinky U  konto Tandem a  vzájemně si pomoct 
s  plněním všech předpokladů pro jejich bez-
platné vedení. Navíc nezáleží na tom, v  jakém 

poměru budete na účty 12  tisíc korun posílat. 
Ani nečekané snížení příjmu vás tak nezastihne 
nepřipravené. Ve dvojici je s U kontem Tandem 
překonáte bez dalších zbytečných výdajů. Ušetří-
te peníze za nenápadné poplatky i spoustu nervů 
při pomyšlení, co vás přesně na vyúčtování čeká. 
Jeden příklad: nemuset hledat přístroj s  tím 
správným logem banky a nestrachovat se, kolik 
si za výběr banka strhne, je velká úleva. Oceníte 
ji doma i na dovolené za hranicemi.

Stačí jediné. Nespokojit se s  tím, co již máte. 
Chtějte od své banky víc. Vez-
měte vše do vlastních rukou 
a přijďte si s námi promluvit 
v  příjemném prostředí po-
bočky v Brně - Vinohrady. Rádi 
vám ukážeme, co všechno na-
víc vám můžeme nabídnout, 
a jak při tom ještě ušetříte.

UniCredit Bank Expres
Pálavské náměstí 4246/5
Brno-Vinohrady
telefon: 955 963 232
mobil: 733 120 981
www.unicreditbank.cz
otevřeno: Po–Pá 
od 9.00 do 18.00 hodin

OD SVÉ BANKY CHTĚJTE VÍC, ZA SLUŽBY PLAŤTE MÍŇ

U konto: Stačí si k nám posílat 12 000 Kč měsíčně, a žádné poplatky za vedení účtu se vás netýkají. Mladí lidé do 
26 let mají U konto vždy zdarma.
Hypotéka: Úroková sazba 1,29 % p. a. je platná pro tříletou, pětiletou, sedmiletou a desetiletou fi xaci a při poskytnutí 
úvěru ve výši maximálně 85  % hodnoty poskytnutého zajištění. Zohledňuje slevy z  titulu aktivního používání 
osobního konta a kreditní karty v UniCredit Bank a dále sjednání jednorázově placeného pojištění schopnosti splácet.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Již 6. rokem se snažíme rozšířit povědomí o blahodárném pohybu „na 
čtyřech s holemi“ (Nordic walking, running, training = Nordic Fitness).

Pozorujeme a vnímáme, co se kolem nás děje a to ve více jak 14leté pra- 
xi tréninku a vzdělávání s holemi (máme na mysli severskou chůzi, severský 
běh v lese a posilování, protahování pro silné a pružné tělo). Zjistili jsme, že 
široká populace má o Nordic walking, running stále velmi zkreslené předsta-
vy a vůbec netuší o možnostech tohoto komplexního tréninku.

Jednoduše řečeno se pohybují v „informační mlze“. Když se vysloví to 
anglické spojení Nordic walking (finský originál zní Sauvakävely), ne, že 
by o tom nikdy neslyšeli, ALE NAŠE ROZUMĚNÍ stejným slovům mělo 
a zřejmě dále má úplně jiné obrazy.

„Pro nás je to komplexní trénink kondice pro celé tělo s rozvoji koor-
dinace, silové vytrvalosti i mysli v té „nejlepší posilovně na světě“, to je 
les, příroda, tzn. čerstvý vzduch a místo, které probouzí smysly a dodává 
energii.

Výborně využitelný pro jakéhokoliv sportovce, který hledá nový podnět, 
změnu, impulz pro svůj trénink. Nezmiňuji teď hlavní cílovou skupinu pro 
Nordic walking a to lidi, co pracují uvnitř budov, kanceláří u počítače, umě-
lého osvětlení a mají sedavé či „stojaté“ (pokladní, zubaři, chirurgové atd.) 
zaměstnání. A také je tu kromě té hlavní kondiční, sportovní stránky i prostor 
k rekondici, start po pohybové pauze (muži a ženy, kteří se stanou rodiči 
a ubude času na sebe, ženy, co sportovaly před těhotenstvím atd.). Jenže se 
zdá, že většina společnosti i sportovně zaměřené vůbec netuší pozitivní pří-
nosy pohybu se speciálními Nordic holemi. Mají vůči Nordic walking před-
sudky až sarkastický despekt, už jen při vyslovení tohoto anglického spojení. 
Čím to?

Těžko jednoznačně odpovědět neboť napsáno a publikováno toho za těch 
14 let u nás v České republice bylo nemálo. OTÁZKOU JE, kdo to psal, 
kde to publikovali a co bylo sděleno? Ano, je to o lidech a jejich přístupu, 
důslednosti v získávání a ověřování si informací. Dnes toho je v informačním 
poli na nás dost a ne vše si ověřujeme nebo máme chuť si ověřit. A zde je 
také zřejmě vznik oné „nordic mlhy“ tzn. Nordic Walking je pro…“ jen 

starý, tlustý, nemocný, co už nemůžou na nohy“! A tak to jistě není.
Kvalitnímu obrazu Nordic Walking nepomáhají hladoví rychlo-slevo-

-levno „obchodníci“, kteří prodají vše, jen aby prodali. Hlavně, že je vše 
označeno „správným nápisem“ Nordic. S tím se setkáváme téměř každý den 
ve své praxi – přijdou k nám lidé, co se zajímají a informace vyhledávají, 
srovnávají. Je to paradox, který někdy rozesměje, ale někdy se z něj chce 
plakat.

Jednou jsme na hlavní straně nejmenovaného časopisu našli nadpis 
„NORDIC WALKING JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ – testujeme hole!“ To 
se zaradujete, když jste z oboru, ale uvnitř najdete velký test turistických 
holí (tzn. moderních „klacků“, většinou skládacích, určených pro oporovou 
chůzi, ne sportovní dynamickou s odrazem vpřed jakou je Nordic walking, 
Running), které nemají s Nordic walking lautr nic společného! To je matení 
čtenářů, blafování či neznalost. A možná se dá říci, že i dehonestace blaho-
dárného pohybu, kdy by každý spokojený „Nordic walker“, česky třeba „hůl-
kař“ plakal nebo se hluboce smál té lhostejnosti, nezájmu, nevzdělanosti.

Tak takové zážitky nás vedly napsat tyto řádky a zahájily v nás takovou 
malou vnitřní revoluci „DOST!“ … „pseudo odborníkům“ – někdy i s nápi-
sem, certifikátem instruktor, neználkům a experimentátorům, kteří křiví ob-
raz Nordic walking ve své originální (finské) podobě. Vznikla tu potřeba to 
říct nahlas. A právně zde je místo pro naši kliniku. 

K nám do Brna se sjedou vybraní instruktoři z celé České republiky, aby 
vám předali to nejlepší v rámci Nordic fitness aktivit. Akce je otevřená širo-
ké veřejnosti a jistě stojí za vyzkoušení. Každý si přijde na své, od (znovu)
začínajících až po aktivní či sportovce. 

Tímto vás zveme, si vyzkoušet účinky Nordic Walking, Nordic Run- 
ning a funkčního posilování nejen s holemi (Nordic Training) sami na 
sobě a konzultovat s námi, co vás zajímá. Tento den tu budeme pro vás. 
Nordic Walking & Running klinika se koná 26. listopadu 2016 od 9 až 
17 hod, Dusíkova 5/824, Brno-Lesná. Užijte si s námi jedinečný den plný 
setkání, pohybových workshopů a akce venku s mottem: „Les – místo pro 
můj trénink“. Těšíme se na vás! Tým Nordic sports Brno

DOST všem fámám o Nordic Walking & Nordic Running!
Nordic Walking & Nordic Running Klinika 2016 • „Les – místo pro můj trénink“



Měsíčník Vinohradský inform. Ev. číslo: MK ČR E 15 174. Vydává: Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Mutěnická 21, 628 00 Brno, tel.: 544 216 529, 
e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz, www.kvicvinohradybrno.cz, www.facebook.com/inform.brno.vinohrady. IČO: 00400912. Odpovědný redaktor: Pavel Závadský. Výroba: Settronic, Bubeníčkova 30, Brno, tel.: 548 538 528, 
603 588 964, e-mail: info@settronic.cz. Uzávěrka příštího čísla je 11. listopadu 2016. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Celkový náklad: 5850 kusů.

SENIOR KLUB V LISTOPADU

Jak to vypadá, po příjemném létě a ještě 
příjemnějším zářijovém babím létě už se ko-
nečně hlásí „normální“ podzim, ale je potěši-
telné, že ani sychravější říjnové počasí neodra-
zovalo zájemce od návštěvy klubových akcí.

V druhé polovině září proběhly ty obvyklé 
a pravidelné, z nichž se svým obsahem částeč-
ně vymykaly společná vycházka do sluncem 
ozářeného Sherwoodu (na účet vedoucího klu-
bu), vyprávění Hanky Žaludové o jejích osob-
ních poznatcích z procházky pražským židov-
ským městem a dvě akce k připomenutí Dne 
seniorů, obě spojené se zajímavým progra-
mem. Ve čtvrtek 29. září v klubovně vystoupi-
li žáci ZUŠ Zbyňka Mrkose (začínající sólově 
s tahací harmonikou, pokročilí společně se 
skladbami pro zobcovou flétnu – viz fota na 
webu) a větší část souboru Stará Líšeň, v pátek 
30. září pak na „pódiu“ u pošty nejdříve zatan-
čily mažoretky ze školní družiny ZŠ Mutěnic-
ká pod vedením paní Blažkové, poté se před-
stavila Slovácká kapela Romana Horňáčka 
z Rohatce (bohužel bez na plakátech avizova-
ných zpěvaček) a v průběhu odpoledne výraz-
ně přispěl k dobré pohodě přítomných také 
soubor Stará Líšeň, vedený Růženkou Žalkov-
skou, svými písněmi, vyprávěním a zpívanými 

scénkami. Je nutno přiznat, že na začátku vy-
stoupení to Slovácké kapele příliš neladilo 
v dechových nástrojích ani při zpěvu, ale druhá 
část vystoupení už byla poslouchatelná, takže 
i díky poslednímu teplému zářijovému dni od-
cházela většina návštěvníků odpoledne snad 
pohodově naladěna… J Na tomto místě bych 
chtěl poděkovat i vedoucímu KVIC Mgr. Hu- 
ňáčkovi a jeho pomocníkům za jejich výraz-
nou organizační i materiální pomoc při zajišťo-
vání celé akce… J

Říjen otevřela paní Pokorová prezentací 
zdravotnických pomůcek a prostředků, urče-
ných k usnadnění překonávání nejrůznějších 
zdravotních potíží. Netradičně na začátku mě-
síce mezi nás přišel Luděk Šubert – návštěvní-
ky jeho přednášek láká nejen seznamování 
s historií českých hradů a zámků, ale přede-
vším jeho hluboké znalosti událostí a souvis-
lostí, spojených jak s těmito objekty, tak i s je-
jich obyvateli a vlastníky v různých historic-
kých obdobích…

Netradičně ve středu 12. října proběhl i zá-
jezd do Rájce-Jestřebí a Letovic – kromě zám-
ků byla cílem i návštěva Historické lékárny 
v Klášteře Milosrdných bratří, založené roku 
1784, a podnikové prodejny Tylex. 

PhDr. Jiří Čejka uzavřel první polovinu 
října přiblížením málo známých a přitom dia-
metrálně rozdílných osudů manželek císařů 
Josefa II. a Leopolda II. – Marie Josefy Bavor-
ské a Marie Ludvigy Španělské, což umožňuje 
mj. konstatovat, že ani urozený původ nemusí 
znamenat pro jeho nositele šťastný a spokoje-
ný život… 

Zatím sice pomalu, ale přesto jistě se blíží 
konec roku – do silvestrovského odpoledne je 
ale ještě daleko a i listopadové akce v klubu 
jsou pestré a zajímavé – přijďte se podívat. J

V plném proudu běží i plánování a přípra-
va našich akcí v roce 2017 – chcete-li přispět 
do našeho programu svými náměty či dokonce 
prezentací svých znalostí nebo dovedností, bu-
dete mezi námi vítáni. J

Končím jako obvykle – další informace 
a především fotografie z klubových akcí najde-
te na webové stránce 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
e-mail: luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

Vážení senioři všech věkových skupin, po-
hlaví a zájmů, zveme vás k účasti na akcích 
ve velké klubovně Bzenecká 19 (začátky 
v 15.00, otevřena od 14.30) – viz program 
níže.
Každé pondělí v době 14.00–15.30 probíhá 
cvičení pro seniory ve Společenském sále 
v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poš-
tě) za řízení Ing. Siklenky a s podporou KVIC 
– vstup zdarma, přezůvky s sebou – jste zvá-
ni, určitě přijďte – kromě protažení těla se 
určitě i dobře psychicky naladíte J.
Každý pátek (mimo školních prázdnin) v do-
bě 14.00–16.00 pokračuje kurz PC pro se- 
niory (i začátečníky) v ZŠ Mutěnická – účast 
i případné konzultace zdarma J.

1. 11. – ÚTERÝ
PÉČE SENIORŮ O ZDRAVÍ, PODPŮR-
NÉ PROSTŘEDKY, Mgr. Bednaříková

3. 11. –ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
(pokračování cyklu), PhDr. J. Čejka

8. 11. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování, 
s promítáním), E. Vacková

10. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LISTOPADU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

15. 11. – ÚTERÝ
POUTNÍ CESTA DO SANTIAGA 
(povídání s promítáním)
Marie Lollok Klementová

22. 11. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Cheb, Chlumec nad 
Cidlinou, Choustník, Chyše), Dr. L. Šubert

24. 11. – ČTVRTEK 
BESEDA SE STAROSTOU –
AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI,
PhDr. J. Čejka

25. 11. – PÁTEK
VÝSTAVA VÝROBKŮ – PATCHWORK 
(14–17)

26. 11. – SOBOTA
VÝSTAVA VÝROBKŮ – PATCHWORK 
(10 – 17)
Renata Spurná

29. 11. – ÚTERÝ 
POHYB PO ZAJIŠTĚNÝCH CESTÁCH 
– VIA FERRATÁCH (s promítáním)
Marie Lollok Klementová

Informace o akcích Senior klubu


