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Vážení vinohradští spoluobčané,
věřím, že všichni prožijete vánoční svátky tak, jak se prožívat mají, tedy 
v klidu a hojnosti, v radosti a v uspokojení, obklopeni svými blízkými  
a nejbližšími. Věřím a jsem si takřka jist, že Vánoce „plně zaujmou“ pře-
devším naše děti, kterým se o Štědrém dnu jistě splní vše, co si dlouho 
toužebně přály. Moc také věřím, že o Vánocích, o Štědrém večeru, nebu-
de na Vinohradech nikdo sám. Doufám pevně, že letošní Vinohradské 
Vánoce uplynou jako jindy v klidu, míru a ve spokojenosti. Jednu změnu 
přeci jen můžeme zaznamenat. 
Na Štědrý večer letos ztichlými podvečerními vinohradskými ulicemi 
nebude procházet jako v předchozích letech skupinka muzikantů, vyhrá-
vající vánoční koledy. Lidé v oknech si jejich produkci v minulosti rádi 
poslechli. Po odchodu kapelníka pana Konečného (mimochodem, tatín-
ka členky našeho zastupitelstva Šárky Konečné) na věčnost, se muzikan-
ti k štědrovečernímu muzicírování již nesejdou. Na Vinohradech bohu-
žel tak skončí jedna velmi milá, až líbezná tradice.
Jiná tradice, rovněž vánoční, ovšem v naší městské části naopak vzniká. 
Onou postupně sílící tradicí rozumějme slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. U nás na Vinohradech se tato slavnost letos konala podruhé. 
V pátek 1. prosince kolem páté odpoledne se před radnicí sešly desítky 
malých i velkých, aby zhlédly v setmělém prostoru před radniční budo-
vou slavnostní zažehnutí vyzdobeného vánočního stromu. Hlavní slovo 
náleželo dětem ze základní školy na Mutěnické, které přivítaly příchozí 
zpěvem koled, a právě na jejich pokyn byl posléze vinohradský vánoční 
strom rozsvícen. K tomu všemu se podávalo docela dobré svařené víno

(pokračování na straně 4)

Přejeme všem čtenářům
spokojené vánoce
a mnoho štěstí
v novém roce.

Na co se můžete
v novém roce těšit:

25. ledna 2018 od 10.00 hodin v sále na Pálav-
ském náměstí – Divadlo pro nejmenší.
Loutkové divadlo V. Schildera zve malé i velké 
diváky na Pohádky ze dvorku, pole i zahrádky: 
„O veliké řepě“ a „O kohoutkovi a slepičce“ 
Vstupné 60 Kč za osobu.

10. 2. 2018 vás opět přivítají
VINOHRADSKÉ TRHY.

17. 3. 2018 – 27. reprezentační ples
MČ Brno-Vinohrady v prostorách hotelu 
Velká Klajdovka.

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám všem i vašim 
blízkým za vinohradskou kulturní komisi 
popřál krásné, klidné a požehnané svátky 
vánoční a v novém roce 2018
mnoho zdraví a štěstí. 

Bc. Michal Krejsa, předseda KK

Srdečně vás zveme na besedu 
občanů Vinohrad se starostou

PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 22. 1.

v 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitel-
stva městské části Brno-Vinohrady

(v přízemí budovy radnice).

Před slavnostním rozsvícením vánočního stromu zazpívaly děti ze ZŠ Mutěnická vánoční koledy. 
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Pracovníci Domečku přejí všem dětem
i dospělým klidné prožití vánočních svátků 
a bohatého ježíška. Do nového roku,
ve kterém se budeme opět těšit na setkání, 
hodně zdraví a radosti.

Leden v Domečku
Divadlo pro nejmenší

Loutkové divadlo V. Schildera zve malé 
i velké diváky na Pohádky ze dvorku, 
pole i zahrádky: „O veliké řepě“ a „O ko-
houtkovi a slepičce“ Ve čtvrtek 25. ledna 
2018 od 10.00 hodin v sále na Pálavském 
náměstí. Vstupné 60 Kč za osobu.

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)

8. 1. – Zdravá chodidla
Co můžeme pro své nohy a nožky našich dětí 
udělat, aby zůstaly zdravé? Jak správně cvičit? 
Využití senzomotorického koberce a dalších 
pomůcek. Vstupné 30 Kč.

15. 1. – Iyengarova jóga
a správné držení těla
Principy Iyengarovy jógy, co je správné a špat-
né držení těla, co je typické pro muže a co pro 
ženy, využití jógy ke korekci postury, ukázka 
jednoduchých cviků, praktické tipy. 
Vstupné 30 Kč.

22. 1. – Nošení dětí 
Podpůrná nosící skupina. Poradíme, jak zkrotit 
šátek a užít si krásu nošení. Popovídáme o vý-
hodách zdravého nošení a odpovíme na vaše 
otázky. Základní úvaz ksk a dvojitý kříž, vhod-
né i pro těhotné a rodiče s menšími dětmi. 
Vstupné 20 Kč.

29. 1. – Háčkovaný nákrčník 
Naučíme se jednoduchý nákrčník, který zvlád-
ne uháčkovat i začátečník. Vlnu a háček si vez-
měte s sebou. 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 

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje: 
– poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč 

vítězi studentské architektonicko-krajinářské 
soutěže „Park Hády“ – kolektivu pod vedením 
Vojtěcha Urbana;

– lokality na doplnění svítidel veřejného osvětlení;
– rozpočtové opatření č. 18;
– zveřejnění záměru – pacht částí pozemku;
– Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 

dne 29. 5. 2007 se ZŠ Mutěnická 23 a Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 12 .3. 
2007 s MŠ Velkopavlovická 15;

– pronájem tělocvičny v  ZŠ Mutěnická 23 na 
školní rok 2017/2018;

– úhradu prokazatelně vzniklých nákladů vyna-
ložených na opravu havárie vody v ZŠ Mutěnic-
ká 23 dne 10. 11. 2017 do max. výše 80 tis. Kč;

– přidělení bodů žadatelům o byt ve 62 případech;
– vyřazení žadatele z  pořadí žadatelů o byt 

v městské části Brno-Vinohrady z důvodu od-
mítnutí nabízeného bytu 1+KK č. v domě Bze-
necká bez uvedení vážného důvodu;

– odmítnutí nabízeného bytu 1+KK dvěma žada-
teli z  důvodu prostorové těsnosti jako vážný 
důvod k  jeho odmítnutí; žádosti o byt budou 
ponechána v  pořadí žadatelů o byt v  městské 
části Brno-Vinohrady;

– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu 
ve 4 případech;

– skutečnost, že po rozvodu manželství zůstal 
pouze jeden nájemce bytu;

– pronájem bytu;
– pronájem nebytových prostor ve 4 případech;
– umístění sídla společnosti na adrese Brno, Val-

tická;
– Dohodu o vzájemném postoupení smluv o ná-

jmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– přijetí nového člena bytového družstva BD Vi-

nohrady;
– podnájem bytu ve 4 případech;
– Smlouvu o nájmu bytu;
– předloženou úpravu Nařízení statutárního 

města Brna, kterým se vydává „Tržní řád“;
– instalaci šikmé schodišťové plošiny u vstupního 

schodiště bytového domu Prušánecká 4146/13 
pro nájemce bytu pana Emanuela Pallu;

– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady 
ve druhé polovině roku 2017;

– ukončení nájemní smlouvy;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových 

prostor v objektu Velkopavlovická 25;
– text výzvy k podání nabídky na VZMR na uza-

vření pojistné smlouvy na majetek Statutárního 
města Brna, m. č. Brno-Vinohrady;

– Gymnáziu Globe, s.r.o., zavedené teplé vody na 
sociální zařízení;

– pronájem tělocvičny na školní rok 2017/2018;
– odstranění jalovců před domem Bzenecká 6;
– pronájem tělocvičny v  ZŠ Mutěnická 23 na 

školní rok 2017/2018;
– rozšíření nájmu bytu;
– dohodu o vystoupení ze společného nájmu bytu;
– zveřejnění předloženého záměru pronajmout 

nebytové prostory;
– předloženou Smlouvu o nájmu bytu;
– dodatek ke smlouvě o nájmu prostor, sloužících 

k podnikání;
– ukončení nájemní smlouvy na provozování 

kosmetických služeb;

– Výjimku z Pravidel o zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu na dodávky a služby pro 
předložený záměr na výměnu vodoměrů v by-
tových domech bez vyhlášení výběrového 
řízení;

– dodatky ke stávajícím smlouvám o nájmu pro-
storu sloužícího podnikání v budovách Velko-
pavlovická 25 a Bzenecká 23;

– konání akce „Louka Fest 10 let“ v  prostorách 
areálu objektu Bzenecká 23, Brno;

– instalaci informačního banneru z  textilního 
PVC o rozměrech 3,5 m × 0,5 m na budovu ob-
jektu Bzenecká 23;

– krátkodobý pronájem tělocvičen v objektu Bze-
necká 23;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Bzenecká 23 –2 sklady.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 

vyhrazeného parkovacího stání pro 11 žadatelů.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s  navrženým vodorovným dopravním znače-

ním V12a na místních komunikacích ve správě 
BKOM u trafostanic.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
XIV. Zastupitelstvu městské části Brno-Vinohrad:
– douhlasit s bezúplatným nabytím pozemku;
– souhlasit se správou části pozemku;
– nesouhlasit s provozováním hazardních her na 

území m. č. Brno-Vinohrady;
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vi-

nohrady k 30. 9. 2017;
– schválit rozpočtové opatření č. 19;
– souhlasit se svěřením pozemků v k. ú. Židenice 

do kategorie III – ostatní nemovitý majetek 
městské části Brno-Vinohrady;

– vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěv-
kové organizace KVIC k 30. 9. 2017;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit 
přílohy citované vyhlášky bez navržení nových 
míst, na kterých by měla být upravena produkce 
hudby, a ponechat stávající znění citované vy-
hlášky beze změn;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů, 
plánu údržby a čerpání investičních nákladů 
Správy domů m. č. Brno–Vinohrady k 30. 9. 
2017;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna nestanovit 
žádnou výjimku z doby nočního klidu do na- 
vrhované novely obecně závazné vyhlášky SMB 
č. 11/2017;

– schválit změnu Statutu sociálního fondu – pří-
loha č. 1- Příspěvek na stravování.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

KVIC k 30. 9. 2017;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-

cí m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 2017;
– Dohodu o vypořádání společného jmění man-

želů.
Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– pro veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Uzavře-

ní pojistné smlouvy na pojištění majetku MČ 
Brno-Vinohrady: období 1. 1. 2018 – 31. 12. 
2018 Kooperativu pojišťovnu a.s.

Ze 48. a 49. schůze Rady
městské části Brno-Vinohrady
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Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta městské části Brno-Vinohrady podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
oznamuje:

Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 12. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a 13. 1. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 26 001
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 4–16 sudá
Bořetická 9–13 lichá
Mutěnická 2–8 sudá 

ve volebním okrsku č. 26 002
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 15–21 lichá
Čejkovická 1–13 lichá
Čejkovická 2–10 sudá
Révová 
Ve Vinohradech 5
Věstonická 
Viniční č. p. 2379, 3914, 3992
Židenice č. e. 2, 31, 35, 39, 56, 57, 63, 65, 86, 87, 615, 616, 659, 
717, 748, 777, 785, 786, 787, 844, 852, 853, 854, 860, 861, 865, 
866, 867, 1011

ve volebním okrsku č. 26 003
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 1–5 lichá
Mutěnická 1–7 lichá
Valtická 1–5 lichá
Valtická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 004
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Mutěnická 9–23 lichá
Pálavské náměstí 6–14 sudá
Pálavské náměstí 7–13 lichá
Valtická 7–19 lichá

ve volebním okrsku č. 26 005
místnost v budově ZŠ Mutěnická 23
pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 18–24 sudá
Velkopavlovická 1–25 lichá
Velkopavlovická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 006
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Bzenecká 4–8 sudá
Bzenecká 5–11 lichá
Prušánecká 3–17 lichá
Prušánecká 16–22 sudá

ve volebním okrsku č. 26 007
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Blatnická 10–14 sudá
Vlčnovská 2–16 sudá
Vlčnovská 3–9 lichá 
Jedovnická 7, 7a, 9, 11
Maloměřice č. e. 38, 41, 42, 44, 46, 47, 78, 98, 130, 131, 132, 
167, 168, 181, 185, 189, 232, 239
Žarošická 2–22 sudá
Žarošická 11–21a lichá
Židenice č. e. 615

ve volebním okrsku č. 26 008
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Blatnická 1–7 lichá
Blatnická 2–8 sudá
Blatnická 16–22 sudá
Prušánecká 2–14 sudá

ve volebním okrsku č. 26 009
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Bzenecká 10–22 sudá
Bzenecká 13–23 lichá
Pálavské náměstí 1, 2
Žarošická 24, 26

ve volebním okrsku č. 26 010
místnost v budově Mikulovská 9
pro občany s trvalým pobytem 
Mikulovská 1–9 lichá
Mikulovská 4–8 sudá
Velkopavlovická 10–14 sudá 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem 
České republiky). 
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby prezidenta republiky hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb je termín stanoven na pátek 26. 1. 2018 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
a sobotu 27. 1. 2018 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V Brně 23. 11. 2017 PhDr. Jiří Čejka, v.r., starosta
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a všude vůkol panovala jen dobrá nálada, smích dětí a vůně onoho svařeného. 
Ano, tak mají Vánoce začínat. Na tom se asi shodneme.

Vážení Vinohraďané, vstupujeme, někteří tiše, jiní dramatičtěji, všichni 
však v očekávání lepší budoucnosti, do nového roku. Snad bude ten dvouti-
sící osmnáctý lepší než roky předchozí, přejeme si to jistě všichni. 

Onen nadcházející rok bude kromě všeho možného, upozorňuji, rovněž 
rokem volebním. Hned zkraje, na počátku ledna, budeme pozváni k voleb-
ním urnám, abychom svým hlasem přispěli ke zvolení hlavy státu – tedy 
prezidenta republiky – a spolurozhodli, kdo se jím stane. Nejvyššího ústav-
ního činitele budeme již podruhé volit přímou volbou. Nenechme si tudíž 
ujít onu vzácnou příležitost být u toho a přijďme volit s  plným vědomím 
dobrého rozhodnutí.

K volbám bychom měli jít v příštím roce hned dvakrát. Kromě zmíněné 
prezidentské volby (v lednu 2018) se uskuteční, nejpravděpodobněji v měsí-
ci říjnu 2018, volby do zastupitelstev měst a obcí. Známe je také pod názvem 
komunální čili obecní volby a uskuteční se pochopitelně i na Vinohradech. 
Obecní volby jsou v naší městské části tradičně hojně navštěvovány. Jejich 
výsledky totiž zásadně ovlivňují život všech nás na Vinohradech. Na Vaše 
časté a četné dotazy, zda budu kandidovat v komunálních volbách na podzim 
roku 2018 do zastupitelstva městské části a na post starosty, mohu dnes, 
po zevrubné úvaze, odpovědět kladně. Ostatně většina z Vás, se kterými se 
o takovýchto otázkách bavím (a není Vás málo), mne k nové kandidatuře 
vybízí či mne o ni žádá.

Příští rok bude pro nás všechny významný nejenom dvěma volebními 
zápasy. My všichni si společně v příštím roce – na konci října – připomeneme 
kardinálně důležité výročí vzniku moderní české (československé) státnosti, 
národní a státní samostatnosti. Od vzniku samostatného Československa to-
tiž uplyne 28. října příštího roku rovných 100 let. Tuto událost osobně pova-
žuji za nejpodstatnější mezník našich moderních dějin. Budu tedy, spolu 
s Vámi, zvědav, jak se připomínky stého výročí moderní státnosti chopí pří-
slušná oficiální místa. 

Vážení vinohradští spoluobčané, děti, maminky, tátové, ženy, muži, mla-
dí, starší, zamilovaní a mnozí další, zkrátka všichni, přeji Vám úspěšný rok 
2018. Přeji Vám co nejvíce příjemných a slunečných dnů. A přeji Vám, abys-
te všechny dny nadcházejícího roku prožili ve zdraví a spokojenosti. 

Jiří Čejka, starosta

Vánoční strom 
rozsvícen

Dovolte mi, vážení čtenáři, touto ces-
tou poděkovat všem, kteří vystoupili 
u svátečního rozsvícení vánočního stromu 
na Vinohradech. Panu starostovi Vino-
hrad Jiřímu Čejkovi za pěkné uvítání, dě-
tem ze ZŠ Mutěnická za krásně procítěný 
jemný projev a pak kvartetu Vinohrad-
ských Trubačů. Dechařů, kteří po mnoho 
let v čase štědrovečerním chodili pro nás 
Vinohraďany hrát vánoční koledy, aby 
zpříjemnili sváteční podvečer lidem dobré 
vůle. Obrovský dík dále pak patří těm, 
kteří rozsvícení stromu iniciovali, organi-
zovali a postarali se nejen o zázemí pro 
účinkující, ale také o teplé občerstvení 
v podobě „svařáku“ pro diváky. Největší 
poděkování ovšem putuje všem těm, co se 
přišli podívat, měli z akce radost a bez kte-
rých by tato neměla smysl – tedy vám – 
divákům. Lidem z Vinohrad i blízkého 
okolí. Za sebe i organizátory tímto ze srdce 
děkuji. Přeji krásné a požehnané Vánoce.

Bc. Šárka Konečná, zastupitelka MČ

Vinohradský film:
Na stupních vítězů

Jdeme do toho i po třetí! Stejně jako 
v předchozích dvou letech budeme pokra-
čovat s filmovými projekcemi na Vinohra-
dech i letos. Opět se budeme držet našeho 
konceptu kombinování hraných a doku-
mentárních filmů, zpravidla vždy první 
pátek v měsíci. Jak to bude možné, tak se 
přesuneme do nového kulturního sálu, 
který by měl nabídnout lepší podmínky 
pro filmová představení.

Citlivé, formálně vytříbené a místy 
úsměvné portréty představují pět atletů, 
kteří se ve skromných podmínkách při-
pravují na 18. mezinárodní seniorské mis-
trovství světa ve finském Lahti. Tvůrci 
snímku nám výmluvně ukazují, kolik 
zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhod-
né kondice je možné uchovat ve starém 
těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda 
Proksche, který ve volném čase maluje 
ženské akty, 94letou italskou diskařku 
Gabre Gabric-Calvesi, 93letého sveřepého 
sprintera ze Stockholmu Herberta Liedt-
keho či 82letého skokana do výšky Jiřího 
Soukupa z Hradce Králové. Příprava na 
mistrovství i samotné závody, při nichž 
nechybí nervozita ani pravá sportovní ri-
valita, pro ně představují především závod 
s časem. Snímek nahlíží i do soukromí se-
niorských atletů, pro něž není největší vý-
zvou pokoření světového rekordu, ale je-
jich věk. Přesto doufají, že příští rok bude 
jejich výkon ještě o stupínek lepší.

Film budeme promítat 5. 1. 2018 od 
20.00 ve Společenském sále na Pálavském 
náměstí 15. Vstup na projekci je volný.

Společnost SAKO Brno se o svoz směs-
ného a tříděného odpadu postará i během 
vánočních a novoročních svátků.

Svážení odpadu v tomto období bude 
probíhat podle běžného harmonogramu, 
jedinou změnou bude přesun svozu z pon-
dělí 1. ledna na úterý 2. ledna a dále vždy 
posun o jeden den. V praxi to znamená, že 
pondělní odvoz bude nahrazen v  úterý, 
úterní ve středu atd.

Provozní doba brněnských sběrných 
středisek bude na konci roku omezena 
jen minimálně. Uzavřená budou pouze 
o státních svátcích, tedy 24. až 26. prosin- 
ce a 1. ledna. Navíc v neděli 31. prosince 
budou na všech sběrných střediscích pro-
bíhat inventury, proto nebudou v provozu.

Stejně jako každý rok, i letos společ-
nost SAKO zajistí odvoz odstrojených vá-
nočních stromků. Občané města Brna ma- 
jí hned několik možností, kam stromek 
odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné 
středisko odpadu nebo ho mohou odložit 
na vyhrazená stanoviště, která zřizují ně-
které městské části. Další možností je ne-
chat stromek ležet na stálém stanovišti 
svozu směsného komunálního odpadu, 
tedy u černých popelnic. Pokud je průměr 
kmene větší než 5 cm, měli by občané stro-
mek rozřezat přibližně na metrové kusy. 
Lisovací lopata popelářského vozu totiž 
není schopna silné a dlouhé kmeny strom-
ků zpracovat a mohlo by dojít k  poruše 
lisovacího zařízení na vozidle.

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

SAKO se o odpad postará i o Vánocích,
vánoční stromky do popelnice nepatří
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Screeningové vyšetření 
zraku na ZŠ Mutěnická

Dobré zrakové vnímání je jeden z nej-
důležitějších předpokladů školního úspě-
chu žáků. Odpověď na otázku, zda zrak 
žáků je v pořádku nebo případná doporu-
čení, si žáci po dopoledním screeningo-
vém vyšetření zraku odnášeli hned domů.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 proběhlo na 
naší škole preventivní screeningové vyšet-
ření zraku žáků 2. a 3. tříd. Jednalo se 
o bezkontaktní, rychlé a šetrné vyšetře- 
ní přístrojem PLUSOPTIX AO9, které 
umožňuje během chvilky odhalit řadu 
očních vad. Toto vyšetření bylo doplněno 
ještě zakrývací zkouškou, která byla zamě-
řena na šilhání a mobilitu očí. Po vyšetření 
obdržel každý žák odbornou zprávu pro 
rodiče, případně pro očního lékaře. Vyšet-
ření provedla, stejně jako v minulých le-
tech, ortoptistka a optometristka Mgr. 
Andrea Jeřábková. Financování tohoto 
preventivního programu zajistila MČ Br-
no-Vinohrady a za to jim moc děkujeme.

Mgr. Magda Střelská

Od 1. 9. 2017 se naše škola zapojila do 
projektu Šablony. OP VVV – Šablony jsou 
financované prostřednictvím MŠMT ČR 
z evropských prostředků. 

Projekt je zaměřen na tato témata: 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadně-
ní přechodu dětí z mateřské školy do zá-
kladní školy, podpora extrakurikulárních 
aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Po dobu realizace projektu na škole 
působí speciální pedagog a psycholog. 
Obě tyto funkce pomáhají vytvářet a zlep-
šit podmínky pro úspěšnou integraci žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Školní psycholog také zkoumá klima ve 

třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku 
a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy 
a rodiče ve škole nebo mimo školu.

Někteří z učitelů školy jsou zapojeni do 
tandemové výuky v oblasti podpory spo-
lečného vzdělávání, rozvoje základních 
gramotností a rozvoje klíčových kompe-
tencí. 

Škola zřídila Klub zábavné logiky 
a deskových her pro žáky ZŠ. Tato aktivita 
vede k rozvoji logického (ale i informatic-
kého) a strategického myšlení žáků.

PaedDr. Ilona Sokolová, 
ředitelka Základní školy, Brno, Mutěnická 23

příspěvkové organizace

V pondělí 11. 12. 2017 se v restauraci 
Proobe odehrál již 16. ročník tradičního 
Vánočního turnaje o Putovní pohár před-
sedy sportovní komise MČ. Čest samotné 
Vinohradské radnice se svým týmem 
DGTG hájil místostarosta Ing. Štursa, fa-
voritem byli loňští vítězové BŠB.

11 hráčských sestav se v hlavní části 
utkalo na dvě odehrané hry, nejlepší z nich 
pak postoupily do finálového rozstřelu. 
Vítězem se stal na domácím hřišti tým 
PROOBE.

KVIC

Příští rok bude Základní škola Mutě-
nická slavit již 30 let od svého založení. 
Obracíme se proto touto formou na 
všechny bývalé kolegy a žáky naší školy 
s prosbou o poskytnutí jakýchkoliv fotek 
školy (popř. jejich zapůjčení k oskenová-
ní). Všem předem 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.

Výzva k 30. výročí 
založení školy 

Mutěnická

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
– šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu : Projektová škola

Vánoční turnaj v bowlingu 
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Paneland:
Největší 

Československý 
experiment

Výstava Paneland sleduje vznik a vývoj 
panelové kultury v Československu přede-
vším v období normalizace. V sedmdesá-
tých letech se se zcela novým typem byd-
lení musela ztotožnit celá třetina obyvatel, 
výstava sleduje tento proces vyrovnávání, 
a to jak z pohledu lidí, tak i architektů, de-
signérů a taky samozřejmě umělců. Důle-
žitou součástí výstavy je například Hu- 
sákovo 3+1, typický sektorový nábytek 
Universal, který navrhl Jindřich Halabala 
a také umělecká reflexe panelové kultury. 
Výstava Paneland odpovídá na otázky, 
proč vlastně k tak masivní výstavbě sídlišť 
došlo, poukáže na jejich pozitiva i negativa 
a naznačí jejich možnosti v budoucnosti. 
Výstavu můžete vidět v Uměleckoprůmy-
slovém muzeu na Husově ulici, a to až do 
18. 3. 2018.

Vinohradský spolek pro vás ve spolu-
práci s Moravskou galerií připravil soutěž 
o volné vstupenky. Stačí správně odpově-
dět na naši otázku: Ve kterém roce začala 
výstavba sídliště Vinohrady?

Správné odpovědi můžete posílat na 
mail vinohradskyfilm@gmail.com, pří-
padně můžete hlasovat 5. 1. 2018 před 
projekcí filmu „Na stupních vítězů“, kde 
zároveň ze správných odpovědí vylosuje-
me dva výherce, kteří získají po dvou vol-
ných vstupenkách na výstavu Paneland.

Tomáš Pokorný

Pomalu, ale jistě se nám blíží Vánoce, 
ale nebude to trvat dlouho a přispěchá za 
námi leden a únor. Proto bychom Vás 
chtěli pozvat na pár táborů, které budeme 
pořádat o pololetních a jarních prázdni-
nách.

Nejdříve se bude konat příměstský tá-
bor s názvem Tanečně-sportovní pololet-
ky. Sejdeme se 2. 2. 2018 a děti ve věku 
6–15 let bude čekat nejen den plný tance 
a zábavy, ale i výlet do Jumparku.

Několik dní po pololetních prázdni-
nách už k nám zavítají i ty jarní a je možné 
si vybrat hned ze dvou možností.

Prvním je příměstský tábor Podmoř-
ský svět 5.–9. 2. 2018. Společně se vypra-
víme pod mořskou hladinu a vše důkladně 
prozkoumáme. Bude nás čekat spousta 
her, sportovních aktivit a tvoření a navští-
víme podmořský svět v Zoologické zahra-
dě Brno.

Druhou je pobytová akce Městečko 
Palermo 3.–10. 2. 2018. Čeká nás týden 
strávený v přírodě chřibských lesů nedale-
ko Buchlovic. S dětmi se přeneseme do 
20. let minulého století a staneme se de-
tektivy, kteří musí vyřešit složitý kriminál-
ní případ.

Pokud Vaše děti některá z těchto akcí 
zaujala, přijďte si ji za námi na zimní Lou-
ku užít.

Na všechny akce je potřeba se předem 
přihlásit.

Přihlášení a podrobnosti jsou uvedeny 
na našich webových stránkách

www.louka.luzanky.cz.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

V týdnu od 5. do 9. února 2018 budou 
mít děti v Jihomoravském kraji jarní 
prázdniny. Dopřejte těm svým některý ze 
čtyř dobrodružných příměstských táborů 
Lipky. Konají se na pracovištích Lipová, 
Kamenná, Jezírko a Rozmarýnek, děti 
k nám vždy ráno přicházejí a odpoledne 
jdou zase domů. 

A co s námi zažijí? Na Lipové se na de-
tektivy ve věku 6–8 let těší záhadolog Bob-
romil. Společně se vydají do zimní přírody 
stopovat a dalekohledem pozorovat zvířa-
ta. Na Kamenné se děti o něco starší, 8–12 
let, pokusí přijít na kloub záhadám skry-

tým v uličkách v Kamenné kolonie a blíz-
kém okolí. Na Jezírku za Soběšicemi se 
odehraje příběh, inspirovaný bájným krá-
lovstvím Narnie. Je-li vašim dětem 8–13 
let, mohou se vydat Starou skříní do světa 
fantazie – tak se tábor plný divadelního 
hraní, výtvarného a řemeslného vyrábění 
jmenuje. Na jundrovský Rozmarýnek mo-
hou zamířit děti ve věku 7–10 let. 

Podívejte se na další informace na 
www.lipka.cz/tabory a přihlaste se včas, ať 
se můžete na prázdniny těšit spolu s námi.

Lenka Kopáčová

Knihovna děkuje 
městské části Vinohrady 

Pobočka knihovny J. Mahena na Vino-
hradech děkuje vedení městské části Vi-
nohrady za finanční podporu v roce 2017. 
Dotace přispívá nejen ke zkrášlení pro-
středí a při nákupu nových krásných knih, 
ale pomáhá i v odměňování dětí při soutě-
žích, v činnosti výtvarné dílny a v dalších 
aktivitách knihovny zaměřených přede-
vším na podporu čtenářství.

Zimní hrátky na Louce

Jarní prázdniny přijdou letos brzy.
Lipka už se těší.
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Střední škola strojírenská 
a elektrotechnická Brno
příspěvková organizace 
Trnkova 113,628 00 Brno 

● STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
● STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
● NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
 PRO ABSOLVENTY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH
 OBORŮ K ZÍSKÁNÍ MATURITY

Den otevřených dveří
Sobota 6. 1. 2018, 9.00–15.00

Středa 17. 1. 2018, 14.00–17.00
www.sssebrno.cz

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

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

l Hledám garáž na Vinohradech ke koupi. Hotovost má nachystanou. Spěchá! T:  739 826 409.

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

WWW.FITCLUBVALERIE.CZ
fitness lekce pro širokou veřejnost

úterý 19 h PILATES + čtvrtek 19.15 h POWER YOGA
Pálavské nám. 15, sál na Albertem

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání

únor 2018 do 12. 1. 2018
Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:

kvic@vinohrady.brno.cz
Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:
inzerce@vinohrady.brno.cz

                                                          Společenské akce v roce 2017
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V LEDNU

Druhou polovinu listopadu otevřel Luděk 
Šubert svou exkurzí po dalších českých hra-
dech a jejich historii i současném stavu. Hned 
poté jsme po roce natěšeni dorazili do sklípku 
„U Jeňoura“ v Prušánkách, netradičně v odpo-
lední a podvečerní době. K  pohodě a dobré 
zábavě přispěl ochotný a vstřícný personál 
sklípku, všichni účastníci a ve značné míře 
i harmonikář Karel Mifek, o čemž je možné se 
dodatečně přesvědčit na fotografiích na webu.

Úspěšnou akcí byla i dvoudenní vánoční 
výstava výrobků patchworku, která byla pro 
její organizátorky a tvůrkyně krásných výrobků 
hodně náročná při její přípravě, ale přinesla 
jim i radost z toho, že se jejich výtvory návštěv-
níkům výstavy líbily.

V  posledním týdnu nám nejdříve paní 
Marie Lolok Klementová poutavě a humorně 
přiblížila své 10denní putování amazonskými 
pralesy, načež PhDr. Čejka své posluchače vrá-
til v průběhu besedy zpět na Vinohrady k ak- 
tuálním a očekávaným událostem na sídlišti.

V prosinci se nám cestou do klubu opět 
někam zatoulal Mikuláš, ale anděl s čerticí vy-
zpovídání přítomných hříšníků a jejich násled-
né obdarování s bravurou sobě vlastní zvládli. 
Poté jsme stejně úspěšně zvládli i vánoční vý-
zdobu klubovny před slavnostním ukončením 
klubového rwoku.

Začátek roku 2018 ale bude v klubu spojen 
i s novými aktivitami. Jednou z nich je již před 
měsícem avizovaná činnost Šachového oddílu 
v klubovně každý pátek od 18 hodin, přístupná 
i dalším případným zájemcům o tuto krásnou 
hru.

Po dohodě s ředitelem KVICu Mgr. Huňáč-
kem chceme přispět k oživení rekonstruované 
jídelny – společenského sálu v bývalé ZŠ Bze-
necká. Pro začátek proběhne už od ledna kaž-
dou třetí středu v měsíci v době od 14 do 16 
posezení s Milanem Vaňurou a jeho Melodi-
emi pro duši. V současnosti sice ještě probíhá 
dovybavování sálu nábytkem, ale pro zpříjem-

nění posezení se budeme snažit zajistit pro pří-
chozí i kavárenské pohoštění kávou a čajem… 

Třetí novinka souvisí s blahopřáními jubi-
lantům – z řady důvodů nelze ze strany ÚMČ 
poslední dva roky aktivně vstupovat do databá-
ze evidence obyvatelstva a v ní vyhledávat jubi-
lanty, a tudíž jim pracovníci ÚMČ ani nemo-
hou zasílat písemná blahopřání a předávat 
dárkové balíčky při osobních návštěvách v je-
jich bytech. Proto jsme se s  panem starostou 
dohodli, že tyto dárkové balíčky od ÚMČ bu-
deme, počínajíc lednem 2018, předávat za pří-
tomnosti pana starosty všem jubilantům ve 
věku 65, 70, 75 a 80 let a také všem oslaven-
cům nad 80 let, kteří na naše pravidelná mě-
síční blahopřání do Senior klubu přijdou, při-
čemž není nutno, aby svou návštěvu předem 
hlásili na sekretariátu ÚMČ. Společně věříme, 
že oslavenci této možnosti využijí a přijdou se 
k nám do klubu pobavit a udělat radost sobě 
i všem přítomným.

Závěrem mého posledního letošního in-
formování o činnosti Senior klubu využívám 

možnosti ještě jednou veřejně poděkovat všem 
členkám týmu i ostatním přátelům a lektorům 
Senior klubu, podílejícím se nejrůznějšími for-
mami na našich akcích – bez jejich výrazné 
pomoci by naše společné úsilí o rozšiřování 
kruhu našich činností a možností zapojení ná-
vštěvníků a zájemců do nich, i jejich spokoje-
nost při nich, nebylo úspěšné. 

Přeji jim i všem čtenářům pohodové proži-
tí závěru roku a v roce 2018 především co nej-
pevnější zdraví, pohodu, spokojenost a úspě-
chy při všech svých činnostech.

Opět končím jako obvykle – všichni zá-
jemci jsou upřímně zváni na naše akce, které 
jsou otevřeny všem příchozím. Další informa-
ce a především fotografie z  klubových akcí 
najdete na webové stránce www.vinohrady. 
brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte 
přímo u nás v době našich akcí v klubu na Bze-
necké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Vážení senioři všech věkových skupin, po-
hlaví 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 čin- 
ností:
– v pondělí (14.00–15.30) cvičení pro se- 
niory ve Společenském sále v OC 2 (nad Al-
bertem) za řízení Ing. Hodbodě a s podporou 
KVIC – vstup zdarma, přezůvky s  sebou – 
kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte;
– ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut) 
konverzační kurz angličtiny pro seniory 
(s možností zapojit se kdykoli v průběhu ro-
ku) v malé klubovně;
– v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázd-
niny) kurz PC pro seniory (začátečníky) 
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzulta-
ce zdarma;

– třetí středu v měsíci (14.00–16.00) posezení 
s  Milanem Vaňurou a Melodiemi pro duši 
v sále (jídelně) ZŠ Bzenecká, káva a čaj zajištěny.

2. 1. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – HECTOR HUGH 
MUNRO (alias Saki), Mgr. Hana Žaludová

4. 1. – ČTVRTEK
TŘI KRÁLOVÉ A ČAJOVÝ DÝCHÁNEK,
p. Sedlář, Třasák, Janíčková a kuchařinky

9. 1. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

11. 1. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH 
PRESIDENTŮ (cyklus), PhDr. J. Čejka
16. 1. – ÚTERÝ
ZDRAVÍ A NEMOCI NAŠICH PREZI- 
DENTŮ (1. část), PhDr. Lukáš Karnet

18. 1. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LEDNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

20. 1. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK (malá 
klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

23. 1. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Křivoklát, Kumburk, 
Kunětická hora, Kynžvart),
dr. L. Šubert

25. 1. – ČTVRTEK
ZAJÍMAVÉ HOUBY VYSOČINY 
(povídání s ukázkami),
Mgr. Hana Ševčíková

30. 1. – ÚTERÝ
ANTARKTIDA,
Ing. Lukáš Mareček


