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1. 12.
Slavnostní rozsvícení vino-
hradského vánočního stromu
Doprovodný program od 17.00 hodin,
volné prostranství před radnicí,
Velkopavlovická 25.

3. 12.
Mikulášská nadílka
Od 17.00 ve Společenském sále na Pálav-
ském náměstí1 5, vedle Alberta. Loutko-
vé divadlo zahraje pohádku „O perníko-
vé chaloupce“ a potom přijde nadělovat 
Mikuláš.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

9. 12.
Vinohradské trhy
Poslední trhy v tomto roce se vám opět 
přihlásí v čase od 9.00 do 12.30 hodin. 
PRO DĚTI BUDE PŘIPRAVEN 
DĚTSKÝ KOUTEK S MIKULÁŠEM
A ČERTEM. 
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

11. 12.
Vánoční turnaj v bowlingu
Zveme všechny milovníky rychlých kou-
lí na tradiční vánoční turnaj. v čase od 
17.00 do 20.00 hodin. Startovné 30 Kč na 
osobu, hrají tříčlenná amatérská druž-
stva. Proobe, Pálavské nám. 5, Brno-Vi-
nohrady.
www.kvicvinohradybrno.cz/

15. 12.
Adventní koncert s pěveckým 
sborem Blahoslava Hajnce
18.00–19.00 hodin. Společenský sál,
Pálavské náměstí 15, Brno-Vinohrady.
Akce je bez vstupného.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

16. 12.
Vánoce s Domečkem
V sále na Pálavském náměstí vánoční 
program pro děti a jejich rodiče, prarodi-
če, kamarády…
15.30 Vystoupení dětí z pohybových
 a tanečních kroužků Domečku
16.30 Vánoční tombola
17.00 „Nesem vám noviny“ – vánoční
 představení Loutkového divadla
 V. Schildera plné koled, vánoč-
 ních zvyků a vyprávění o narození
 Ježíška. Vstupné dobrovolné.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Vinohradský betlém
Prohlédnout si jej můžete opět v sále na 
Pálavském náměstí při našich akcích 
v neděli 3. 12. (Mikulášská nadílka)
a v sobotu 16. 12. (Vánoce s Domečkem).
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Vážení vinohradští spoluobčané, 
v nadcházejícím předvánočním čase, na samém konci roku, je přirozené pohléd-
nout na uplynulé dny a měsíce, na uplývající rok a připomenout si, co nám ono 
období, označované číslicí 2017, podstatnějšího přineslo. Mohu říci, že se udála 
celá řada kroků, které Vinohrady více či méně pozvedly. Z těch podstatnějších se 
pokusím alespoň v krátkosti některé připomenout. Na Vinohradech máme nový 
společenský a kulturní sál, který se postupně „rozjíždí“ a začíná zvolna nahrazo-
vat značně menší společenský sál nad Albertem. Nový sál vznikl rekonstrukcí 
bývalé jídelny v objektu bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Do jeho prosto-
rů se přestěhovalo i vinohradské kulturní centrum, které začíná nový sál pozvol-
na využívat pro pořádání rozličných společenských, kulturních, sportovních 
a dalších jiných pořadů a akcí. Nový sál zajistí naprostou soběstačnost naší měst-
ské části ve více oblastech lidského činění, zejména v oblasti společenské a kul-
turní. V letošním roce se podařilo na Čejkovické ulici obnovit již dosti zchátralé 
veřejné víceúčelové sportovní hřiště. Před časem se podobné rekonstrukci podro-
bilo veřejné hřiště na Vlčnovské ulici a v příštím či následujícím roce bude obno-
veno veřejné sportovní hřiště, sousedící se zahradou mateřské školky na Prušá-
necké ulici. V letošním roce bylo doplněním dalších cvičebních prvků zakončeno 
zbudování veřejné venkovní posilovny (či chcete-li venkovního „fitka“) v areálu 
bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Na příští rok prosazuji zřízení obdob-
ného venkovního a veřejného fitcentra v jižní části Vinohrad. 

Poněkud kostrbatě vyznívá zahájení oprav vinohradských pěších komunikací 
– zkrátka chodníků. Tato oblast se moc nepovedla a letos zůstalo pouze u „zafli-
kování“ některých úseků asfaltem. Snažím se přesvědčit některé své kolegy i vi-
nohradské zastupitelstvo o nutnosti připojit se k velkému, a dnes již převažují- 
címu, počtu obcí i brněnských městských částí, které opravily či průběžně opra-
vují své mlatové či asfaltové chodníky na chodníky dlážděné. Je to věc veskrze 

(pokračování na straně 3)

Pohádkový rej s divadlem Kejkle
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Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– poskytnutí daru z rozpočtu MČ Brno-Vino-

hrady na uvedení Projektu Myšák Očko na 
Vinohradech;

– rozpočtové opatření č. 17;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 7 přípa-

dech;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání 

bytu ve 4 případech;
– rozšíření nájmu bytu o jednoho nájemníka;
– odmítnutí nabízeného bytu 1+kk z důvodu 

prostorové těsnosti jako vážný důvod k jeho 
odmítnutí. Žádost o byt bude ponechána 
v pořadí žadatelů o byt v městské části Br-
no-Vinohrady;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory č. 10 (16,66 m2) v  domě Vlčnov- 
ská 6, za účelem uskladnění vlastních věcí;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory č. 7 (7,04 m2) v domě Vlčnovská 6, 
za účelem uskladnění vlastních věcí;

– předloženou Smlouvu o nájmu bytu ve dvou 
případech;

– výpověď nájmu bytu ve dvou případech;
– ukončení nájemní smlouvy na pronájem ne-

bytových prostor;
– pronájem tělocvičny na školní rok 2017/2018;

– pro poskytnutí transferu z  MMB pro rok 
2018 akci: „Oprava chodníků před radnicí 
a ZŠ Mutěnická dlážděním“;

– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s  umístěním a provedením stavby „Brno, 

Věstonická p. č. 7194/3, kab. smyčka NN, 
SS300“;

– se zvláštním užíváním komunikace k umís-
tění vyhrazeného parkovacího stání pro tři 
žadatele;

– s vydáváním povolení ZUK pro zřízení VPS 
pod přístřeškem bývalé zastávky MHD Bze-
necká u křižovatky ulic Pálavské náměstí – 
Bzenecká na pozemku p. č. 8417/1 v  k. ú. 
Židenice;

– s  udělením výjimky z  dopravního značení 
DZ B1 + E13 – povolení vjezdu do dvora Mi-
kulovská 4222/9 pro žadatele;

– přijetí dotací z  rozpočtu Jihomor. kraje na 
realizaci projektů: „Hudební festival Mladé 
kapely“ a „Bavíme se na Vinohradech“

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s prodloužením termínu dokončení prací na 

akci „Oprava přístupové rampy Valtická 23“.

Co bylo a co bude…
na Střední škole knih?

Teenagery tolik prožívaný halloween 
(31. 10.) je za námi (kéž by si tak dnešní mlá-
dež s takovou vervou uvědomovala i Svátek 
všech svatých!), vánoce naopak už skoro 
klepou na dveře. Alespoň supermarkety se 
tak tváří už nějakou dobu. Co nového se na 
Střední škole KNIH událo a co se chystá? 

Halloween oslavili i naši studenti. Ti, 
kteří přišli v úterý 31. 10. do školy v masce, 
získali na celé vyučování imunitu na zkou-
šení. Ano, mnozí jí využili. 

Listopad u nás proběhl v pilné práci a ve 
znamení Miniveletrhů středních škol, které 
se konaly na brněnských i mimobrněn-
ských základních školách. Mohli jste se 
s námi potkat třeba v Tišnově, Židlochovi-
cích nebo Rosicích. V Brně jsme naši školu 
představili například na ZŠ Novolíšeňská 
nebo ZŠ Masarova. Ve dnech 24. a 25. listo-
padu jsme se také účastnili každoročního 
Veletrhu středních škol na brněnském vý-
stavišti.

V této souvislosti dovolte, abychom Vás 
také pozvali na letos první Den otevřených 
dveří, který se na naší škole uskuteční 
7. prosince od 14.30 do 17.00. Těšíme se na 
Vás! 

Ale ať už přijdete nebo ne, celý pedago-
gický sbor i studenti naší školy Vám všem 
přejí klidné a krásné prožití vánočních 
svátků! 

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)

4. 12. – Glazování keramiky
Glazování keramiky vyrobené v  minulém 
týdnu. Vstupné 50 Kč.
Možnost využití herny v Domečku. Vstup-
né 20 Kč.

11. 12. – Vánoční pečení 
Přijďte se s námi podělit o vaše oblíbené re-
cepty a inspirovat se k dalšímu tvoření. Re-
cepty na vánoční pečení, zdravé i tradiční, 
prostě co se nám doma osvědčilo a chutná. 
A nemusí to být recepty jen na cukroví.
Vstupné 20 Kč.

18. 12. – Hernička
Možnost využití herny v Domečku.
Vstupné 20 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,

Mgr. Alena Račková 

Vánoce s Domečkem
V sobotu 16. prosince proběhne v sále 

na Pálavském náměstí vánoční program 
pro děti a jejich rodiče, prarodiče, kama- 
rády… Srdečně vás zveme:
15.30 Vystoupení dětí z pohybových
 a tanečních kroužků Domečku
16.30 Vánoční tombola
17.00 „Nesem vám noviny“ – vánoční
 představení Loutkového divadla
 V. Schildera plné koled, vánočních
 zvyků a vyprávění o narození Ježíška
Vstupné dobrovolné.

Vinohradský betlém
Je to už přes dvacet let, kdy začaly vzni-

kat v Domečku první figurky keramického 
betléma.

V letošních kroužcích děti vytvářely 
další, a tak nyní tento betlém čítá již přes 
čtyři sta postaviček.

Prohlédnout si je můžete opět v sále na 
Pálavském náměstí při našich akcích v ne-
děli 3. 12. (Mikulášská nadílka) a v sobotu 
16. 12. (Vánoce s Domečkem).

Ze 47. a mimořádné schůze
Rady městské části Brno-Vinohrady

PROSINEC V DOMEČKU
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samozřejmá, u nás však zatím ne. Věřím, že se nám povede začít s dlážděním, které 
poskytne ekologické (propustnost dešťové vody), estetické (opravdu vzhlednější ve 
srovnání s asfaltovými záplatami) i snadněji a lépe opravitelné vinohradské chodní-
ky, a to cestou postupného nahrazování nerovného a velmi často popraskaného či 
jinak narušeného asfaltu dlažbou. Pro příští rok se podařilo získat na vydláždění 
chodníků naproti Albertu, chodníku jdoucího podél radnice a kolem školy na Mutě-
nické, dva a půl milionu korun dotací. Letos se zahájení dláždění chodníků nepoda-
řilo. Věřím, že se tak stane alespoň v příštím roce. O opravené a vydlážděné chodní- 
ky mne žádáte neustále. Mezi Vámi, vážení spoluobčané, je pochopitelně i větší 
množství našich tělesně postižených. To mne mrzí nejvíce. 

Co se naopak povedlo, byla v širokém rozsahu, a na mnoho příštích let, zrekon-
struována síť a zařízení veřejného osvětlení, které nás doprovází a pomáhá nám 
například při nočních návratech domů. Rekonstrukční práce byly zahájeny v  létě 
loňského roku a letos na podzim se dokončují. Práce v letošním roce v severní části 
naší obce probíhaly po mém soudu vzorně. Obtěžujícího nepořádku bylo vskutku 
poskrovnu. Rovněž kladně byla vinohradskou veřejností přijata nová parková úprava 
prostranství před radnicí. Obdobná úprava parkové zeleně se uskuteční v příštím roce 
v prostoru před domem s pečovatelskou službou na Pálavském náměstí č. 1 a 2. Toto 
místo v centru Vinohrad si vyžaduje změnu v zahradnickém řešení. Tedy alespoň 
tolik k některým krokům, které v  letošním roce nám na Vinohradech zpříjemnily 
nebo mohly zpříjemnit život. 

Vážení vinohradští spoluobčané, rok 2017, ve kterém jsme prožili a prožíváme 
spoustu dobrých, příjemných i radostných chvil, ale též i okamžiků nepříjemných 
a neradostných i smutných, se chystá k  odchodu. Ano, stojíme stále zřetelněji na 
sklonku roku a okamžiky současné nám prolíná nadcházející advent, čas příchodu, 
čas pokorných a tichých úvah, čas přemýšlení a vzpomínání. Snad nejvíce z celého 
roku mnohé z nás právě doba adventní nutí ke vzpomínkám na blízké lidi, na rodiče, 
na přátele a třeba i známé, zejména na ty, kteří v tichosti nebo méně tiše a trpící již 
odešli. I letos mnozí, včetně mne, v předvánoční době adventní, se věnujeme častěji 
než jindy přemítání a vzpomínkám. I já myslím především na své rodiče. Vězte, že 
byli oba báječní, nepochybně jako ti Vaši. Myslím na přátele žijící, i na ty, kteří nás 
opustili. Těch druhých je bohužel stále více a těch prvních stále méně. Myslím na svou 
první dívku, která zemřela před necelým rokem. Myslím na svého bratrance, který 
k mé velké lítosti podlehl zákeřné nemoci v letošním roce. Ale znovu prožívám také 
radost, když po jeho smrti přišla na svět jeho vnučka, moje neteř. Myslím a vzpomí-
nám na Vinohradské, kteří navždy odešli v poslední době i dříve. Tak ten život, lidské 
bytí, zkrátka jde. Vím, že i Vy prožíváte podobné starosti, ale též radosti, a že právě 
v adventním čase více takové události vstupují do Vašich myslí. Vážení Vinohraďané, 
přeji Vám krásný a klidný adventní předvánoční čas a mnoho lásky v kruhu Vašich 
rodin. Hezké svátky. 

Jiří Čejka, starosta

Přání prosincovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti,
senioři, kteří jste se narodili v posledním 
měsíci roku. Přeji Vám všem jménem 
svým i jménem Městské části Brno -Vino-
hrady vše dobré k  Vaši právě oslavova-
ným životním jubileím. Osměluji se a do-
voluji si Vám u této příležitosti sdělit, že si 
neskonale cením Vašich často složitých 
životních osudů a mnohdy klikatých ži-
votních drah. Stavěli jste dnešní společ-
nost, na Vaší práci a obětavosti stojí náš 
dnešek i naše společná budoucnost. Čas-
to, a se samozřejmostí, jste obětovali kus 
svého života, kus svého zdraví i kus své 
životní energie ve prospěch svých rodiny, 
ve prospěch svých blízkých i pro blaho 
celé naší společnosti. Při oslavách Vašich 
významných narozenin si dovoluji Vám 
za vše poděkovat a popřát Vám pevné 
zdraví na další, jistě ještě dlouhé, životní 
cestě, pevnou mysl a životní optimismus. 
Oslavte, pokud možno, vážení prosincoví 
jubilanti, svá jubilea v kruhu svých rodin 
v  radosti a lásce. Přeji co nejvíce zdaru 
Vám i všem Vašim blízkým.

PhDr. Jiří Čejka, 
starosta brněnských Vinohrad 

Příští rok bude Základní škola Mutěnic-
ká slavit již 30 let od svého založení. Obra-
címe se proto touto formou na všechny bý-
valé kolegy a žáky naší školy s  prosbou 
o poskytnutí jakýchkoliv fotek školy (popř. 
jejich zapůjčení k oskenování). Všem pře-
dem mnohokrát děkujeme.

Kontakt: Mgr. Lukáš Musil,  
tel.: 544 210 893, 
e-mail: musil@zsmutenicka.cz

Základní škola Mutěnická 
hledá

na občasný zástup paní na úklid.

Jedná se o zástup při nemoci
provozních zaměstnanců. 

Kontakt: 544 210 893.

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

Výzva k 30. výročí 
založení školy 

Mutěnická
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Termín vyhlášení: 1. 12. 2017 
Termín pro podání žádostí:
do 15. 1. 2018 

Žádosti o zápůjčku se podávají na pře-
depsaném formuláři v termínu od 1. 12. 
2017 do 15. 1. 2018 na úřadě městské části, 
na jejímž území se opravovaná nemovi-

Zápůjčky z FRBmB jsou poskytovány na 
opravu a modernizaci bytových domů, rodin-
ných domů a bytových jednotek. Dle § 2 vyhl. 
MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území je 
– bytový dům stavba pro bydlení, ve kterém 

více než polovina podlahové plochy odpo-
vídá požadavkům na trvalé bydlení a je 
k tomuto účelu určena, 

– rodinný dům stavba pro bydlení, ve kterém 
více než polovina podlahové plochy odpo-
vídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení 
a je k tomuto účelu určena; rodinný dům 
může mít nejvýše tři samostatné byty, nej-
výše dvě nadzemní a jedno podzemní pod-
laží a podkroví. 

Žádost o zápůjčku se podává na předepsa-
ném formuláři na úřadě městské části, na je-
jímž území se opravovaná nemovitost nachází 
nebo na Bytovém odboru Magistrátu města 
Brna na Malinovského nám. 3 (dveře č. 225). 
Při poskytování zápůjček se bude postupovat 
podle „Pravidel poskytování návratných úče-
lových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města 
Brna“, schválených na zasedání Zastupitelstva 
města Brna č. Z7/18. dne 17. 5. 2016. 

K žádosti o zápůjčku je nutno přiložit: 
– vyplněný formulář „Prohlášení“, který ob-

drží žadatel o zápůjčku současně s formulá-
řem žádosti; toto prohlášení vyplní každý 
spoluvlastník opravované nemovitosti na 
samostatném formuláři (zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů). 

K žádosti o zápůjčku doporučujeme dále 
předložit: 
– kopii výpisu z katastru nemovitostí dokla-

dující vlastnictví nemovitosti, na jejíž opra-
vu se zápůjčka požaduje (nemusí být úřed-
ně ověřená), 

– v případě, že je žadatelem právická osoba, 
kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo 
zákonem určeného rejstříku (nemusí být 
úředně ověřená). 

Zápůjčku je možno žádat na více účelů 
v jednom termínu za podmínky dodržení 
účelovosti zápůjčky. Zápůjčku nelze získat 
opakovaně na jeden účel u jedné bytové jed-
notky nebo domu před splacením dříve po-
skytnuté zápůjčky na tento účel. 

Před podpisem smlouvy o zápůjčce
je nutné přiložit: 
– pravomocné stavební povolení nebo 
– souhlas s provedením ohlášeného záměru 

nebo 
– písemné stanovisko stavebního úřadu ke 

stavebním úpravám, které nepodléhají ani 
stavebnímu povolení, ani ohlášení nebo 

– čestné prohlášení žadatele, že plánované 
opravy nevyžadují dle příslušného staveb-
ního úřadu stavební povolení ani souhlas 
s provedením ohlášeného záměru. 

(K čestnému prohlášení žadatel doloží ko-
pii žádosti o vyjádření ke stavebním úpravám 
nebo kopii oznámení s plánovanými stavební-
mi úpravami, které podal na stavební úřad) – 
podání musí být vyznačeno na kopii žádosti 
nebo ozná- mení. 
– Bytový odbor MMB si může vyžádat zna-

lecký posudek nebo jiný doklad k prokázání 
skutečnosti, že hodnota opravované nemo-
vitosti činí alespoň 120 % požadované zá-
půjčky. 

Do výběrového řízení nebudou
zařazeni žadatelé, kteří 
a) zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný 

závazek k předmětné nemovitosti a přísluš-

ný dluh dosud nesplatili, příp. je nemovitost 
předmětem exekučního nebo insolvenční-
ho řízení, 

b) byli opakovaně v prodlení s úhradou splá-
tek zápůjčky poskytnuté městem z FRBmB 
nebo u kterých bylo splácení zápůjčky vy-
máháno soudně, 

c) nedodrželi účel u předchozí zápůjčky po-
skytnuté městem z FRBmB. 

Kde získat podrobnější informace
o zápůjčce: 
Bližší informace mohou občané získat: 
– osobně na Bytovém odboru MMB, Referát 

bytové výstavby, FBV a FRB (Malinovského 
nám. 3, dveře č. 225), 

– telefonicky na čísle
 542 173 245, 542 173 287 
– prostřednictvím e- mailu na adrese:
 koci.miroslava@brno.cz,
 kucerova.renata@brno.cz 
– na internetové adrese www.brno.cz 

v sekci Správa města > Magistrát města 
Brna > Úsek školství

 a prorodinné politiky > Bytový odbor > 
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Brna.

tost nachází nebo na Bytovém odboru 
MMB na Malinovského nám. 3. 

Formuláře k podání žádosti a Pravidla 
poskytování návratných účelových zá-
půjček jsou k dispozici na úřadech měst-
ských částí, v Informačním středisku 
Magistrátu města Brna a na internetové 

adrese www.brno.cz (Správa města > 
Magistrát města Brna > Úsek školství 
a prorodinné politiky > Bytový odbor > 
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města 
Brna). 

Mgr. Jiří Lahoda 
vedoucí Bytového odboru MMB

Statutární město Brno vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna
výběrové řízení pro poskytování návratných účelových zápůjček

na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek pro II. etapu roku 2018
dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.  

Informace k žádosti o poskytnutí návratné účelové zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Brna (dále jen FRBmB) 

Láska osudová V neděli 26. 11. se konal tradiční koncert operních 
a operetních melodií, na kterém vystoupili mezzosop-
ranistka Petra Koliášová a barytonista Lukáš Hacek. 
Klavírní doprovod a průvodní slovo: prof. PhDr. Miloš 
Schnierer.
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Při poslední letošní projekci Vino-
hradského filmu Vám představíme nejú-
spěšnější český film tohoto roku. Masa-
ryk při březnovém udílení cen Český lev 
získal rekordních dvanáct ocenění, včet-
ně toho za nejlepší film. 

Film Julia Ševčíka sleduje život Jana 
Masaryka, syna československého prezi-
denta Tomáše Garrigua Masaryka, na 
konci třicátých let. Evropa tehdy byla na 
pokraji války a Masaryk se snažil velmoci 
získat na stranu Československa. Byl vý-
borným řečníkem, diplomatem, ale sou-

časně také bohémem. Užíval si života, 
miloval ženy a hudbu. Kvůli tíze svého 
jména a odpovědnosti často unikal ke 
drogám a alkoholu. Jeho život je dodnes 
zahalen řadou tajemství.

Hlavní role Jana Masaryka se ujal 
Karel Roden. Ve filmu dále uvidíte napří-
klad Oldřicha Kaisera, Emílii Vášáryo-
vou nebo modelku Evu Herzigovou. 

Film budeme promítat v pátek 8. 12. 
od 20.00 ve Společenském sále na Pálav-
ském náměstí 15. Vstup na projekci je 
zdarma. Adam Lukůvka

VÁNOČNÍ 
POHODA

pořádá

JARMARK
Hledáte originální vánoční dárky pro své blízké? 

Máme pro Vás řešení.

Zveme Vás na prodejní akci, na které si budete moct 
zakoupit rukodělné výrobky žáků naší třídy.

KDY: 11. prosince od 15:00 do 18:00 hod.
KDE: pobočka České spořitelny Jánská 6

Budeme se na Vás těšit.

Kolektiv třídy IV. B
ZŠ, Brno, Mutěnická 23

Akce se koná v rámci projektu 
České spořitelny Abeceda peněz

ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose 

oslaví v roce 2018
šedesát pět let

od založení!
Oslavy 65 let působení zahájí Základ-

ní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose 
koncertem v  Besedním domě, který se 
koná v úterý 19. prosince 2017 od 18.00 
hodin.

Na slavnostním koncertu zazní skladby 
od starých mistrů až po současné autory 
v podání žáků hudebního i tanečního obo-
ru. Koncert zahájí slavnostní fanfára v po-
dání Mladých brněnských symfoniků – or-
chestru Sdružení ZUŠ města Brna se sídlem 
v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. V programu 
se představí smyčcový, kytarový i flétnový 
soubor. V podání Cimbálové muziky PhDr. 
Zbyňka Mrkose zazní krásné lidové písně 
z Valašska. Žákyně tanečního oddělení za-
tančí Alžbětinskou serenádu v  provedení 
souboru příčných fléten. Pěvecký sbor ZUŠ 
zazpívá známou píseň „Dingi lingi, ding 
dong“, při které se představí jako sólisté pe-
dagogové pěveckého oddělení. Klavírní 
oddělení se bude prezentovat vystoupením 
sólistů na klavír a na varhany. V závěru 
koncertu vyslechneme skladbu „Síla osudu“ 
Giuseppe Verdiho v  podání Mladých br-
něnských symfoniků – orchestru Sdružení 
ZUŠ města Brna se sídlem v ZUŠ PhDr. 
Zbyňka Mrkose.

Srdečně Vás zveme, přijďte si připome-
nout dlouholetou tradici školy v  rozvíjení 
talentu a nadání dětí ze Židenic, Juliánova 
a Vinohrad a strávit příjemný večer ve spo-
lečnosti krásné hudby a nadaných dětí. 

Miloslava Vincourová

Vinohradský film: Masaryk

Vítání občánků
V sobotu 25. listopadu 2017 jsme na ÚMČ 

Brno-Vinohrady slavnostním způsobem přiví-
tali a zapsali do pamětní knihy celkem 16 no-
vorozených občánků. Jsou to:
Jan Bohanes, Matěj Dobeš, Stela Joja,
Amálie Kořínková, Elen Krabáčová,
Tereza Kubíková, Nina Kupčíková,
Nela Mikulicová, Veronika Mrňová,
Matyáš Pustina, Ema Smékalová,
Jakub Špaček, Tomáš Štěpánek,
Ema Štorková, Melanie Tůmová
a Michael Zmrzlý.

Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, láskyplné 
prostředí a úspěšný život!

Bc. Věra Střelcová, Odbor soc. věcí, školství a kultury
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Máte doma malé dítě, které ještě ne-
vezmou do školky? Nebo naopak se do 
školky nedostalo? Nabízíme Vám řešení. 
Mini- školka Maceška má stále volná 
místa pro děti ve věku 2 a více let. 

A co to vlastně miniškolka Maceška je? 
Maceška je dopolední rozvíjející program 
pro děti bez přítomnosti rodičů. Pod ve-
dením tet Macešek probíhá 4 hodinový 
program plný aktivit, her a zábavy, které 
jsou zaměřeny na rozvoj komunikace, 
hrubé a jemné motoriky, kreativity, osob-
nosti dítěte, vztahů mezi vrstevníky, sa-
mostatnosti, zdravých návyků, spoluprá-
ce s jinými dětmi a mnoho dalšího. 

Kdy Maceška probíhá a je nutné do ní 
chodit denně? Otevřeno máme v různé 
dny (záleží na místě konání) vždy od 8.30 

do 12.30 hodin. Každodenní 
účast v Macešce není povinná 
a nemusí být pravidelná. Chodit 
můžete všechny dny nebo jen 
jeden den, anebo ji využít nára-
zově.

Kdo se o děti stará? Podle 
počtu dětí jsou vždy přítomny 
1 až 2 pedagogické pracovnice 
s  dlouholetou praxí a se zdra-
votnickým vzděláním nebo 
zdravotnickým kurzem.

Kde nás najdete? Na Vinohradech – 
Lužánky – pracoviště Louka, v Juliáno-
vě – MŠ Family, v Líšni – KCL Kotlanka 
nebo ve středu města CVČ Botanka nebo 
i v jiných městských částech.

Jak se můžete přihlásit? Přihlásit se 

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
vobčanském zákoníku nalezneme mnoho 
druhů výživného s různými úrovněmi je-
jich výše. Jedná se o výživné:

•	mezi	předky	a	potomky
•	mezi	členy	rodiny
•	mezi	manželi
•	mezi	rozvedenými	manželi
•	pozůstalé	manželky	nebo	těhotné
 vdovy z pozůstalosti
•	neprovdané	matky
Zákonem předvídaná životní úroveň 

vymezující odpovídající výživné může 
být charakterizována jako:

•	stejná	životní	úroveň	(děti	vůči
 rodičům, manželé navzájem)
•	slušná	výživa	(rodiče	vůči	dětem)
•	přiměřený	rozsah	(rozvedení
 manželé, neprovdaná matka)
•	nutná	výživa
 (zaopatření zpozůstalosti)
Nejčastěji se v praxi setkáváme s vý-

živným pro nezletilé děti, které vychází 
z ust. § 910 občanského zákoníku o vzá-
jemné vyživovací povinnosti předků 
a potomků.

V takovém případě lze v případě dlu-
hu na výživném žádat také úroky z pro-
dlení z  dlužného výživného. Tato mož-
nost platí od 28. 2. 2017 podle novely 
č. 460/2016 Sb.

Aktuálně bylo novelou č. 296/2017 Sb. 
s účinností k 30. 9. 2017 zdůrazněno, že 
o úroku z  prodlení v  rámci výživného 
soud rozhodne jen na návrh. Jednoduše 
lze tedy říci, že je nutno v soudním sporu 
o výživné pro nezletilé děti navrhovat ta-
ké přiznání úroku z prodlení. Shodně lze 
navrhovat přiznání těchto úroků také do 
budoucna.

Otázkou pak zůstává, v  jaké výši lze 
úroky z dlužného výživného přiznat.

Odpověď nám podává nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb. Nejprve se na něj podívá-
me teoreticky. Vycházíme z nařízení, kte-
ré jej stanoví v závislosti na výši tzv. „repo 
sazby stanovené Českou národní bankou 
pro první den kalendářního pololetí, 
v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 pro-
centních bodů.“

Pro zjištění aktuální výše zákonného 
úroku z prodlení tedy musíme zjistit repo 
sazbu a přičíst osm bodů. Tuto problema-
tiku zmiňuji zejména proto, že právě zmi-
ňovaná repo sazba se od 2. 11. 2012 nemě-
nila a byla na hodnotě 0,05 %.

Aktuálně se v roce 2017 po dlouhé do-
bě repo sazba změnila, a to hned dvakrát. 
Ke dni 4. 8. 2017 bankovní rada České 
národní banky zvýšila sazbu na 0,25 % 
a k 3. 11. 2017 aktuálně znovu zvýšila saz-
bu na 0,5 %.

Prakticky lze tedy nyní žádat a vymá-
hat úroky z prodlení ve výši 8,5 % (repo 
sazba zvýšená o osm procentních bodů).

Dopady této změny sazeb mohou být 
různě pozitivní či negativní (úvěry, ceny 
nemovitostí a  obdobně). Avšak zejména 
u výživného z pohledu získání financí pro 
nezletilé děti je takové zvýšení sazeb dle 
mého názoru posun pozitivní. Sankce za 
dlužné výživné v podobě úroku se zvětši-
la a celý takový úrok připadá dítěti.

Získání výživného pro děti je mnohdy 
náročným úkolem, neboť druhý z rodičů 
často nechce či nemůže ze svých příjmů 
výživné ani úroky zaplatit.

Je třeba si však uvědomit, že výživné 
představuje finanční prostředky pro děti 
a nemělo by se stávat, že druhý z rodičů 

tomu prvnímu rodiči výživné „odpustí“. 
Takto s  nárokem na splátku výživného 
nelze nakládat, neboť to jistě není v zájmu 
dítěte a v souladu s řádným výkonem ro-
dičovské odpovědnosti. Byť se tedy ne-
musí jednat o snadný krok a jednoduchý 
proces, tak výživné pro dítě by mělo být 
řádně nárokováno vůči povinnému rodi-
či či jiné osobě, a to mnohdy i soudně.

Dostaneme-li se do fáze, že ani roz-
hodnutí soudu o výživném a úroku z pro-
dlení není dostačující a povinný rodič 
výživné neplatí, pak je obvykle na místě 
exekuční řízení.

Zde je v zákoně pro výživné stanoven 
speciální způsob provedení exekuce, 
a to pozastavením řidičského oprávnění. 
I v tomto máme aktuálně novelu č. 298/ 
2017 Sb. k datu 4. 10. 2017, která rozšířila 
možnost pozastavit řidičské oprávnění 
dříve pouze z případů nezletilých dětí ny-
ní také na případy výživného pro zletilé 
dítě do 26 let věku, které se soustavně při-
pravuje studiem na své budoucí povolání. 
I takto lze tedy přimět povinného rodiče 
k platbám výživného.

Výživné je podstatným institutem pro 
děti a pro mnoho rodin s dětmi, proto ze-
jména s blížícím se koncem kalendářního 
roku a časem dárků pro děti věřím, že 
tento článek přispěl ke zlepšení povědomí 
o zákonných možnostech s  výživným 
souvisejících.

Výživné a úroky z prodlení s placením výživného

Miniškolka Maceška nejen na Vinohradech

můžete kdykoliv během roku, a to osobně 
na jednotlivých pracovištích nebo může-
te napsat na mail. Více informací a kon-
taktní údaje získáte na webu
http://maceska.luzanky.cz/.
Za kolektiv pracovníků Louky Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka
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SLEVA 20 % NA MULTIFOKÁLNÍ SKLA!
Chcete vidět pohodlně na všechny vzdálenosti bez neustálého střídání brýlí?

Využijte naší akce, rádi vám s výběrem poradíme.

Najdete nás na Pálavském náměstí, kousek od České spořitelny.

Tel.: 544 213 053 Platí do 31. 12. 2017

l Pronajmu garáž u zastávky Čejkovická. Tel. 603 363 537.

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

l WEB147.CZ – Grafické práce pro vaši prvotřídní prezentaci.

l Hledám byt na Vinohradech nebo v Líšni. T: 604 126 970.

l Hledám malý byt. T: 732 219 013.

l Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

•  
•  
•

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

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

Předvánoční úklid. Půjčovna. Přivezeme – Odvezeme.
Vysavače na koberce – Tepování. Tel. 721 821 943

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

Prodám zahradu v Maloměřicích. Je udržovaná, rovinatá, příjezdová cesta je
až k pozemku. Šíře 24 m, plocha 1051 m2. Studna, sezónní obecní voda i elektrika. 

Cena 1.103.550 Kč, tel.: 603 891 334.

Koupím garáž na ul. Věstonická. Platím hotově. Nebo 
vyměním za garáž na Lesné nebo v Žabovřeskách. T: 777 80 84 85

                    Daňová kancelář nabízí: vedení účetnictví,
daňové poradenství,zastupování a další související služby.
Tel.: 608 120 012, www.dekon.cz <http://www.dekon.cz> 

 Chcete prodat Vaši nemovitost?
 Víte jak správně stanovit prodejní cenu?

Kontaktujte mě pro konzultaci zdarma.

Tel. č. 777 729 415
www.ivanafilousova.cz
Email: ivana.filousova@seznam.cz

Bonus Brno 

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání

prosinec 2017/leden 2018 do 8. 12. 2017
Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:

kvic@vinohrady.brno.cz
Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:
inzerce@vinohrady.brno.cz
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V PROSINCI

Úvodem se stručně vrátím k akcím druhé 
poloviny října – na zajímavé povídání o životě 
Leoše Janáčka, zaměřené na méně známé 
události z jeho života a proložené poslechem 
jeho méně známých děl, které si připravil 
Mgr. Škranc, navázalo blahopřání jubilan-
tům, opět trochu výjimečné, protože kromě 
dalších oslavenců přišel do klubu oslavit své 
devadesátiny dlouholetý aktivní návštěvník 
a především muzikant Standa Třasák – opti-
mismu má na rozdávání.

Závěr října pak byl především informačně 
vzdělávací – Dr. Šubert pokračoval v  seriálu 
o českých hradech, na něj navázaly paní Poko-
rová a Kráčmarová aktuálními informacemi 
o zdravotnických pomůckách a zakončil ho 
Mgr. Karnet připomenutím nejdůležitějších 
etap v  životě Gustáva Husáka, připomínají-
cím houpačku.

Začátkem listopadu tradičně velmi pouta-
vě a s humorem pohovořila o významu zdra-
vého pohybu, otužování a životosprávy, do- 
plněných v  případě nutnosti i některými 
podpůrnými prostředky, paní magistra Bed-
naříková; Eliška Vacková přiblížila krásy 
a zajímavosti perly renesance a jižní Moravy 
– Slavonic, význam lípy a dubu pro Slovany 
a Germány i historii několika dávno zanik-
lých hradů v Lužických horách a PhDr. Čejka 
osvětlil část života Hany Benešové až do volby 
jejího manžela prezidentem ČR (dokončení 
příště).

Nejen s aktivním pohybem (výšlapem na 
Kraví horu J) byla pro 30 účastníků spojena již 
tradiční návštěva digitária Hvězdárny a nové-
ho představení „Rychleji než světlo“ ve středu 
8. 11. – pro některé to byla první návštěva to-
hoto složitého projekčního systému a pro 
všechny to bylo působivé seznámení s úvaha-
mi vědců o možnostech pohybu mezihvězd-
ným prostorem v daleké budoucnosti.

Vzácnou a významnou událostí v akcích 
klubu byla hojně navštívená přednáška prof. 
MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., přednosty 
kliniky MU, zaměřená na péči o naše srdce 

a na význam prevence i správné reakce v pří-
padě srdečních obtíží či projevů srdeční sla-
bosti.

Polovinu listopadu v klubu uzavřelo tra-
diční blahopřání jubilantům, tentokrát za-
stoupených nejen početněji, ale i slavnostněji 
– své 92. narozeniny mezi námi oslavila i naše 
pravidelná návštěvnice paní Hermína Nová-
ková se svou pravnučkou.

Z  prosincového programu rád připomí-
nám a zvu zájemce na naše tradiční aktivní 
akce – mikulášskou i předvánoční besídku 
a zejména posezení „Silvestr v klubu“, na které 
je ale nutno se předem, vzhledem k přípravě 
pohoštění, do 19. prosince u Vlasty Jelínkové 
přihlásit. 

Počínajíc prosincem se náplň činnosti Se-
nior klubu rozšiřuje o další aktivitu – v naší 
klubovně přijal azyl Šachový klub, zastoupe- 
ný jednatelkou Vladimírou Šťastnou. Jeho 
schůzky budou probíhat pravidelně v pátek od 
18 h a budou přístupné zájemcům o šachovou 
hru s  výjimkou termínů soutěžních utkání 
(bližší informace viz naše webová stránka).

Jsem upřímně rád, že se nám daří pod hla-
vičkou Senior klubu a s výraznou všestrannou 
podporou ÚMČ a KVIC rozšiřovat nabídku 
možností zapojení se nejen pro seniory v růz-
ných oblastech zájmů a aktivit – teď jen zbývá 
je co nejvíce využívat.

Závěrem mého předposledního letošního 
psaní chci poděkovat všem členkám týmu 
i ostatním přátelům Senior klubu, podílejícím 
se nejrůznějšími formami na našich akcích – 
bez jejich výrazné pomoci by naše společné 
úsilí o rozšiřování kruhu našich činností 
a možností zapojení návštěvníků a zájemců 
do nich, i jejich spokojenost při nich, nebylo 
úspěšné.

A proto končím jako obvykle – všichni 
zájemci jsou upřímně zváni na naše akce, kte-
ré jsou otevřeny všem příchozím. Další infor-
mace a především fotografie z klubových akcí 
najdete na webové stránce www.vinohrady.
brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získá-
te přímo u nás v době našich akcí v klubu na 
Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
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. Hodbodě a s  podporou 
KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou.
Každý čtvrtek od 8.00 a od 9.45 (90 minut) 
v  malé klubovně cvičíme především kon-
verzaci v kurzech AJ pro seniory (začáteční-
ci a mírně pokročilejší – přijďte mezi nás).
Každý pátek (mimo školních prázdnin) 
v době 14.00–16.00 pokračuje kurz PC pro 

seniory (i začátečníky) v  ZŠ Mutěnická – 
účast i případné konzultace zdarma.

5. 12. – ÚTERÝ
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, E. Vacková,
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

7. 12. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PREZIDENTŮ 
(pokračování cyklu), PhDr. J. Čejka

12. 12. – ÚTERÝ
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
E. Vacková

14. 12. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V PROSINCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

16. 12. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

19. 12. – ÚTERÝ
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
E. Vacková, Ing. L. Hodboď
a tým spolupracovníků

31. 12. – NEDĚLE
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ (od 14.00)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků


