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Srdečně vás zveme na besedu 
občanů Vinohrad se starostou

PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 19. 2.

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

(v přízemí budovy radnice).

Žáci ze Základní školy Čejkovická zatancovali a zazpívali v Domově pro seniory.

Vážení vinohradští spoluobčané,
v letošním roce si budeme připomínat výročí nejvýznamnější události našich moder-
ních národních dějin. Budeme si totiž připomínat 100. výročí vzniku československého 
státu, který nesl od svého počátku oficiální název Republika československá. Onen 
státní útvar Čechů, Slováků a zástupců dalších národností byl od prvopočátku posta-
ven na Masarykem prosazovaných demokratických, republikánských a humanitních 
principech. Tento stát, kterému často přidělujeme označení „první republika“, se dožil 
bezmála dvaceti let. Byl těžce zraněn a ponížen v září roku 1938 v Mnichově a doražen 
byl 15. března 1939 přímou okupací zbytků jeho území nacistickým Německem.  
Takřka sedm let se mnoho vlastenců – mužů, žen i dětí – rvalo ve válečných letech 1939 
až 1945 doma i v zahraničí za osvobození Československa a za jeho obnovu. Sté vý- 
ročí vzniku samostatného Československa a význam onoho výročí si letos budeme 
nepochybně vícekrát připomínat.

Letos si také připomeňme výročí další události, která svého času vzrušila celou 
tehdejší československou veřejnost a která se převážně odehrála na dnešním území 
brněnských Vinohrad a také Židenic. Onou událostí se stal pokus o fašistický státní 
převrat, chcete-li puč, uskutečněný v lednu roku 1933. V roli pučistů vystoupili tehdy 
členové organizace zvané Národní obec fašistická (NOF), posbíraní pro tuto akci na 
Bučovicku a Tišnovsku. Za pokusem o státní převrat stál jeho strůjce, politický dobro-
druh, bývalý legionářský generál a náčelník hlavního štábu československé armády 
generál Radola Gajda, vlastním jménem Rudolf Geidl. Přímým velitelem ozbrojeného 
vystoupení pučistů se stal bývalý důstojník československé armády, nadporučík ve vý-
službě Ladislav Kobsinek. Pučisté se hodlali zmocnit ozbrojeným útokem kasáren 
10. pěšího pluku T. G. Masaryka v Králově Poli a Svatoplukových kasáren 43. pěšího 
pluku na dnešní Svatoplukově ulici v Židenicích. Plánovali se zmocnit výzbroje a vý-
stroje v obou kasárnách a přesvědčit vojáky ke spolupráci. Po uchvácení kasáren hod-
lali, posílení armádními zbraněmi, pod velením Gajdy a Kobsinka táhnout na Prahu 
a uskutečnit zde státní převrat. Za velký vzor československým fašistům sloužil tehdy 
italský vůdce Benito Mussolini, který 28. října roku 1922 v čele svých fašistických čer-
ných košil, zvaných „fasci di kombatimente“, vpochodoval do Říma, provedl zde státní 
převrat a chopil se, coby vůdce italského lidu, na dvě desítky let moci. Tak se to mělo 
stát i v Československu. Zahájení převratu bylo stanoveno na noc z 21. na 22. ledna 
roku 1933. V požadovanou dobu se však do Brna nedostaly kvůli sněhové kalamitě 
oddíly fašistů z Tišnovska, které měly přepadnout kasárna v Králově Poli. A tak se

(pokračování na straně 3)

Akce na Vinohradech
10. 2.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště a dětský 
koutek – dílničky pro šikovné ručičky a to 
v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plo-
cha před radnicí (ze strany parku), Velko-
pavlovická 25, Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

16. 2.
Rockový koncert
19–22 hod., Vstupné 50 Kč.
Nový společenský sál Bzenecká 23
(zadní vchod – bývalá jídelna).
Více na www.kvicvinohradybrno.cz

22. 2.
Masopustní karneval
Mateřská škola „Sněhurka“ od 16 do 18 h. 
ve společenském sále ve víceúčelové bu-
dově na Bzenecké (vstup ze strany Aká-
tek) pro své děti a jejich rodiče Pro děti 
bude zajištěn program plný hudby, písni-
ček, tanečků a soutěží a rovněž občerst- 
vení. Rodiče zajistí pro své děti pouze 
kostýmy.

24. 2.
Dětský karneval
16.00–18.00 hodin v novém společen-
ském sále, Bzenecká 23, zadní vchod ( bý-
valá jídelna). Srdečně zveme děti i dospělé 
na tradiční karneval, tentokrát s názvem 
„TO BUDE JÍZDA!“ Vstupné na místě 
70 Kč za osobu. Program zpestří vystou-
pení tanečních kroužků Domečku. Infor-
mace: www.domecekvinohradybrno.cz 
nebo na tel. 544 216 684, 739 263 997.

28. 2.
Divadlo pro nejmenší
Od 10.00 v sále na Pálavském nám. 15 (ve-
dle Alberta). Loutkové divadlo V. Schilde-
ra nám tentokrát přiveze další dvě známé 
pohádky: „O neposlušných kůzlatech“ 
a „O třech prasátkách“, vstupné 60 Kč za 
osobu.
Info: www.domecekvinohradybrno.cz
nebo na tel. 544 216 684, 739 263 997.

17. 3.
27. REPREZENTAČNÍ PLES
V čase od 20.00 hodin. Hotel Velká Klaj- 
dovka. Cena vstupného 490 Kč. V ceně je 
zahrnuta večeře. Předprodej a rezervace 
vstupenek – kancelář KVIC Mutěnická 
21, Brno-Vinohrady, tel. 544 216 529.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/
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Den otevřených dveří
na ZŠ Čejkovická

V uplynulém období naše škola prošla 
celou řadou změn. Některé z nich se přímo 
dotýkají výuky. A jsme moc rádi, že se jedná 
o změny pozitivní. Nejen proto bychom Vás 
rádi pozvali na Den otevřených dveří, který 
se bude konat ve čtvrtek 22. 2. 2018.

Můžete si prohlédnout budovu, podívat 
se do vyučovacích hodin a nasát atmosféru 
školy. Uvidíte, jak vypadá výuka stěžejních 
předmětů (cizích jazyků, matematiky a čes-
kého jazyka) v malých skupinách, které jsme 
zavedli v některých třídách pro zkvalitnění 
výuky. Rodiče předškoláků, a nejen oni, mo-
hou navštívit naše nejmenší žáčky při výuce 
a podívat se, co jejich děti čeká již za pár mě-
síců. Vítáni jsou zkrátka všichni. Těšíme se 
na viděnou.

Pedagogové ZŠ Čejkovická

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)

12. 2. – Zdravé stravování dětí 
Beseda o zdravé stravě od prvních příkrmů 
– např. jaké potraviny preferovat a kterým se 
vyhýbat, jak postupovat u dětí kojených 
a dětí na UM, co dělat, když dítě nechce jíst, 
jak má vypadat pitný režim.
Vstupné 30 Kč.

19. 2. –
Voňavá lékárnička bez chemie
Pojďme si povídat o aromaterapii a jak ji nej-
lépe využít na akutní onemocnění, zažehná-
ní rýmy a kašle, zranění, odřeniny, popáleni-
ny, bolesti, namožená záda a bolavé nohy i na 
bolesti zubů... Naučíte se správně použít 
olejíčky a aplikovat i u malých dětí. 
Lektorka: Markéta Nedbalová 
Vstupné 30 Kč.

26. 2. – Logopedie 
Povídání s paní logopedkou Mgr. Zdeňkou 
Lauermannovou, MBA.
Vstupné 30 Kč.

Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na 
e-mail: rackova.a@centrum.cz, 
tel. 777 273 587.

Těším se na příjemně strávená dopoledne.
Mgr. Alena Račková 

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– Rozpočtové opatření č. 20;
– uzavření pachtovních smluv na jednotlivé 

části pozemku p. č. 7108/1 a část pozemku 
7109/1 k. ú. Židenice;

– zveřejněný návrh koncepce „Plán udržitelné 
mobility města Brna“, posuzovaný ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí;

– Rozpočtové opatření č. 21;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 19 přípa-

dech;
– odmítnutí nabízeného bytu 1+KK z důvodu 

prostorové těsnosti jako vážný důvod k jeho 
odmítnutí. Žádost bude ponechána v pořadí 
žadatelů o byt;

– pronájem bytu;
– dohodu o vystoupení ze společného nájmu 

bytu;
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS 

s.r.o. prodloužení termínu dočasné instalace 

informační plachty – textilního banneru na 
objektu Bzenecká 23 do 30. 9. 2018;

– jako místo pro konání svatebních obřadů 
v  m. č. Brno-Vinohrady jako v  nematriční 
obci zasedací místnost Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady v přízemí objektu Velko-
pavlovická 25 v Brně;

– ukončení nájemní smlouvy na nebytové pro-
story;

– pronájem nebytových prostor;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebyto-

vých prostor v objektu Velkopavlovická 25.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Opravy 

bytového domu Bzenecká 9, 11, Brno-Vino-
hrady“.

Rada městské části Brno-Vinohrady
požaduje:
– výstavbu Vinohradského tunelu řešit jako 

prioritní stavbu VMO prostoru Vinohrady 
– Židenice.

Dětský karneval
Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční kar-
neval, tentokrát s názvem „TO BUDE JÍZ-
DA!“, kterým vás provede dopravní policie. 
Všichni účastníci se mohou těšit na spoustu 
legrace, tance, dovádění, her a zábavy i na 
ocenění nejzajímavějších masek. Společně se 
projedeme, naučíme se pár značek a ti nejši-
kovnější možná dostanou i řidičáky.
Program zpestří vystoupení tanečních 
kroužků Domečku, občerstvení zajištěno. 
Vstupné na místě 70 Kč za osobu.
V sobotu 24. února, 16.00–18.00 hodin 
v novém společenském sále, Bzenecká 23, 
zadní vchod (bývalá jídelna).

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera nám tentokrát 
přiveze další dvě známé pohádky: „O nepo-

slušných kůzlatech“ a „O třech prasátkách“.
Ve čtvrtek 28. února od 10.00 v sále na Pá-
lavském nám., vstupné 60 Kč za osobu.

Volná místa v kroužcích
Od pololetí se k nám můžete přidat:
Bosé hrátky – cvičení chodidel zábavnou 
formou pro děti od 6 let, po 15.45
Veselé cvičení – cvičení pro děti 3-6 let,
út 16.30.
Balonové hraní – hry na balonech a s balo-
ny, pá 15.00.
Rádi vás také uvítáme v dopoledních hodi-
nách na aktivitách pro maminky s nejmenší-
mi dětmi:
Cvičení rodičů s dětmi – út 9.00, 10.00,
čt 9.00.
Cvičení s kojenci – čt 11.00.
Pastelka – výtvarka pro děti od 2 let,
po 9.00, čt 10.00.
Klub maminek a herna pro děti –
po 10.00–12.00.

Více informací a naše další aktivity 
najdete na

www.domecekvinohradybrno.cz
nebo na tel. 544 216 684, 739 263 997

Z 50. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady

ÚNOR V DOMEČKU

Od března 2018 nabízíme jazykový kurz 
angličtiny pro nejmenší děti od 3 do 6 let.
Kurz bude v případě zájmu probíhat v učeb-
ně Jazykové školy KVIC v objektu Bzenecká 
23, Brno-Vinohrady.
Termíny kurzu:
březen: 6., 13., 20. a 27. 
duben: 3., 10., 17. a 24. 
květen: 15., 22. a 29. 

Jazykový kurz angličtiny pro děti
červen: 5., 12. a 19. 
Vždy v úterý v čase od 14.00 do 15.00 hodin.
Kurzovné 2.520 Kč.
V ceně kurzovného není zahrnuta učebnice, 
každý účastník si ji opatří sám, po dohodě 
s lektorem.
Proč angličtina pro nejmenší? Děti se v tom-
to věku se děti učí přirozeně a spontánně, 
získávají od začátku přirozenou výslovnost, 

budují si slovní zásobu a získávají schopnost 
práce v kolektivu.
Učit se bude zábavnou formou, která bude 
rozvinuta do široké škály aktivit a činností. 
Kurz povede rodilá mluvčí. Kurz bude ote-
vřen pouze v případě 5–6 závazně přihláše-
ných.

Přihlášky naleznete na
www.kvicvinohradybrno.cz
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celý dobrodružný podnik zúžil na přepadení Svatoplukových kasáren v Židenicích. Těsně 
před půlnocí v  sobotu 21. ledna dorazila skupina asi třiašedesáti fašistů až na Velkou 
Klajdovku nad Brnem. Dál jejich autobusy pro velké závěje pokračovat nemohly. Pod Kob-
sinkovým velením se skupinky fašistů spustily členitým terénem dnešních Vinohrad, přes 
rokle, houštiny a vysokým sněhem až k okraji kasáren. Útok fašistů na vojenský objekt byl 
zahájen půl hodiny po půlnoci 22. ledna. Zpočátku se útočníkům podařilo se zmocnit zbra-
ní a munice. Odpor vojáků, převážně nováčků, však neustal. Do boje se vložila přivolaná 
brněnská policie a vojenské jednotky z ostatních brněnských kasáren. Prudké boje a střelba 
záhy ustaly a došlo k zatýkání pučistů. Některým se podařilo uprchnout vinohradským 
terénem směrem k Velké Klajdovce. Ale i oni byli záhy zatčeni. Na místě střetu zůstal jeden 
mrtvý pučista a ranění vojáci i útočníci. Hlavní strůjci pokusu o státní převrat, Gajda 
a Kobsinek spolu s ostatními pučisty, byli souzeni a odsouzeni celkem k 47 letům a 5 měsí-
cům těžkého žaláře. Pod tlakem veřejného mínění, které bylo událostmi z noci 21. na 22. 
ledna pobouřeno, byl soudní proces obnoven a předán Nejvyššímu soudu. Ten 18. března 
roku 1934 vynesl nový rozsudek, kterým byly tresty pučistickým vůdcům zdvojnásobeny. 
Například velitel celé akce Ladislav Kobsinek obdržel 12 let těžkého žaláře. Alespoň takto 
ve stručnosti jsme si pověděli něco o události, která se odehrála na našem vinohradském 
území právě před osmdesáti pěti lety. Ono velké drama z  ledna roku 1933 vstoupilo do 
našich novodobých dějin, i těch vinohradských, pod názvem „Kobsinkiáda“. 

Vážení spoluobčané, letošní obzvláště vlhká a deštivá zima, v kombinaci s některými 
nevydařenými řidiči automobilů, přispěla a přispívá k nehezké vizáži naší obce a ke zhor-
šení našeho životního prostředí. Mám nyní na mysli bezohlednými řidiči rozježděné a ni-
čené mokré trávníky a následně zablácené chodníky, připomínající spíše pole, než obecní 
komunikaci pro pěší. Ano, podotýkám, že se jedná o komunikace pro pěší, pro chodce, ni-
koliv pro automobily. Tak praví i zákon. Ti, kteří jezdí po chodnících, zákon porušují. Na-
jížděním a ničením zelených ploch, trávníků a záhonů, nám všem způsobují kromě estetic-
kých, také hmotné škody. Nepochybuji, že si tak počíná pouze zlomek vinohradských řidičů. 
Bohužel, jsou však dokladem toho, že i malý počet řidičů svým barbarským chováním 
způsobuje velké škody na vzhledu obce i obecní pokladně. Přeji policii hodně úspěchů v jí-
mání a v postihování těchto „výtečníků“.

Drazí Vinohraďané, velmi potěšen a rád si dovoluji oznámit Vám vskutku povznášející 
zprávu. Nám všem dobře známý mnohonásobný mistr světa v plaveckých kategoriích, Vi-
nohraďan, sportovec a báječný člověk pan Rudolf Šmerda, oslavil spolu se svou rovněž bá-
ječnou paní Miluší Šmerdovou před pár dny, v sobotu 27. ledna, padesáté výročí svatby. 
Podle zavedených označení tak oslavili oba manželé zlatou svatbu a já, nepochybně spolu 
s Vámi všemi, jim přeji ještě hodně krásných a utěšených let společného života a panu Ru-
dolfu Šmerdovi ještě mnoho sportovních úspěchů. Hodně zdraví a zdaru Vám oběma. 

Vážení vinohradští spoluobčané, nacházíme se na samotném začátku nového roku. 
Přeji Vám sněhu plnou zbývající zimu a příjemné čekání na jarní čas. 

Jiří Čejka, starosta

Úspěšní malí 
podnikatelé

na ZŠ Mutěnická
Žáci IV. B uspěli v projektu České spoři-

telny Abeceda peněz, jehož cílem je zvyšová-
ní finanční gramotnosti u dětí.

Úkolem žáků bylo založit si výrobní fir-
mu, vyrobit výrobky a ty se pak pokusit 
na jarmarku v  České spořitelně se ziskem 
prodat.

Česká spořitelna poskytla dětem vstupní 
kapitál na nákup materiálu a zaplacení všeho 
potřebného na uspořádání jarmarku. Žáci se 
dohodli, co budou vyrábět a v anketě si zjis-
tili, zda by lidé jejich výrobky kupovali a ko-
lik by za ně byli ochotni zaplatit. Založili si 
firmu Vánoční pohoda, rozdělili si funkce 
a navrhli si své logo i pozvánky na jarmark. 
Průběžně pak v říjnu a listopadu vyráběli vá-
noční ozdoby z keramiky, dva druhy svícnů 
a vánoční přáníčka. Navíc získali i několik 
sponzorů z řad rodičů, kteří napekli vánoční 
cukroví, zajistili tisk pozvánek či dodali dal-
ší vánoční zboží. Žáci vše nabalili, nacenili, 
nazdobili si stánky a plni očekávání se 
11. prosince pustili do prodeje. 

Během tříhodinového jarmarku prodali 
dvě třetiny zboží a vydělali si více než 13 tisíc 
korun. Tyto peníze se rozhodli použít na 
společný výlet do Prahy.

Mgr. Tereza Kučerová, třídní učitelka V.B

Medaile ze šplhu
na Mutěnické

Petra Střelská ze IV. A opět dosáhla vel-
kého úspěchu ve šplhu na tyči. Nejprve si 
v obvodním kole vyšplhala časem 4,8 s stří-
brnou medaili. V  městském finále svůj čas 
ještě vylepšila na 4,7 s, ale stačilo to „jen“ na 
skvělou bronzovou medaili.

Další naší účastnicí městského finále by-
la Viktorie Švarcová z V. A, zde se jí tolik ne- 
dařilo a s pěkným časem 5,3  s obsadila 
8. místo. V obvodním kole však byla z našich 
žáků nejrychlejší a s časem 4,7 s získala zla-
tou medaili.

Těmto dvěma dívkám v obvodním kole 
ještě skvěle sekundovala Nella Pavelková ze 
IV. B, která s časem 5,0 s zůstala těsně pod 
stupni vítězů i před branami městského fi- 
nále. 

Gratulujeme a přejeme, aby to holkám 
takhle skvěle šplhalo i v dalších letech.

Mgr. Tereza Kučerová

Dne 14. prosince 2017 se vypravili žáci Zá-
kladní školy Čejkovická do Domova pro seniory 
na Věstonické ulici. Celý předvánoční program 
připravil žákovský parlament, který zajistil vystu-
pující i dárečky. 

Vstoupili jsme do již zaplněného sálu našimi 
staršími spoluobčany, kteří s napětím čekali, co se 
bude dít. Některé ještě přivážely ošetřovatelky na 
vozíčkách a už se mohlo začít. Moderování se uja-
li Radek Sedláček a Honza Vaňátko ze žákovského 
parlamentu. 

Úvodem vystoupily dívky z tanečního krouž-
ku „Zumba“ pod vedením paní učitelky Petry 
Smýkalové. V programu zazněly i vánoční písně 
v podání těch nejmenších i starších žáků s kytaro-
vým doprovodem paní učitelky Marcely Wildové. 

Bylo dojemné sledovat některé divačky, jak se 
pohupovaly do rytmu, tleskaly a broukaly si me-
lodie společně s účinkujícími. 

Celá atmosféra zapůsobila na přihlížející žá-
kyně z 8. B tak, že se rozplakaly: ,,Když jsem po-
zorovala reakce důchodců, tak mi vyhrkly slzy do 

očí, protože jsem si vzpomněla na svou babičku. 
Bylo vidět, jak jsou šťastní, že jsme jim přišli za-
zpívat a zatančit. Hřálo mě u srdce, že jsme uděla-
li dobrou věc,“ vysvětlovala Natálie Černá. 

,,Nakonec jsme všem rozdali malé dárky vy-
robené našimi spolužáky. Když jsem je rozdávala, 
viděla jsem, jakou z toho měli radost. Měla jsem 
dobrý pocit, že jsme je v období Vánoc mohli ale-
spoň trochu potěšit,“ uvedla Nella Výšková. 
,,U konce mi roztomilá babička, která nemohla 
mluvit, ukazovala dárečky, které dostala. Myslím, 
že nám tím chtěla poděkovat,“ vyprávěla Karolína 
Doležalová.

Závěrem nám jedna paní prozradila: ,,Máte 
moc šikovné děti, já jsem byla dříve taky učitelka, 
tak jsem si trochu zavzpomínala. Je to od vás moc 
pěkné, že jste přišli.“ A my jsme slíbili, že za rok 
určitě přijdeme zas.

,,Bylo pěkné, že si něco takového náš žákov-
ský parlament připravil,“ shrnula Michaela Jíl- 
ková. 

Žáci ze Základní školy Čejkovická
zatancovali a zazpívali v Domově pro seniory

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
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Každý ví, že území města Brna je rozdě-
lené do jednotlivých městských částí, kde 
každá městská část má svoji radnici, svoje 
vedení. Málokdo ale ví, že díky statutu města 
jsou jednotlivé ,,malé radnice“ z  hlediska 
kompetencí jen jakési poloviční radnice. To 
v praxi např. znamená, že pokud navrhnete 
změny v dopravě či změny dopravního zna-
čení ve vaší městské části, stejně musíte s je-
jich realizací počkat do doby, až s  těmito 
změnami vysloví souhlas magistrátní odbor 
dopravy (náměstek Hollan). Rychlost rozho-
dování odboru, i přes opakované osobní ur-
gence, se ani zdaleka nepodobá rychlosti 
hyperloopu. Posuďte sami. 

Již v září 2015 (!) jsme požádali o povo-
lení vcelku banální úpravy dopravního zna-
čení na Vinohradech. Jde o možnost obou-
směrné dopravy na ul. Tvrdonická pro cyk-
listy (Tvrdonická je obslužná komunikace 
mezi lesoparkem a školou, bez automobilové 
dopravy), ale zejména jsme požadovali změ-
nu dopravního značení na okružní ul. Věsto-
nická tak, aby zde bylo možné po obou smě-
rech parkovat osobní vozidla a zároveň bylo 
zamezeno odstavování a parkování kamionů 
a návěsů, určených pro mezinárodní dopra-
vu, jejichž řidiči si tuto komunikaci z něja-
kých důvodů vybrali k  odstavování těchto 
vozidel do sídliště při čekání na nakládku/
vykládku. Navrhovaná úprava komunikace 

je velmi prostá, nepředstavuje žádný zásah 
do vozovky a je tedy i finančně nenáročná. 
Jde o vodorovné dopravní značení (VZD) 
,,V10d“, což není nic jiného, než bílý parko-
vací pruh v šířce 2,0 m, který umožní parko-
vání všem vozidlům, která nepřesahují svým 
obrysem tuto vyznačenou plochu, a naopak 
vylučuje parkování zejména nákladním vo-
zidlům nad 3,5 t.

Také další navrhovaná úprava VDZ na 
okružní komunikaci Pálavské náměstí je ar-
chivního data, byla požadována před otevře-
ním krytého parkovacího stání u prodejny 
Albert a je rovněž velmi jednoduchá. Jde 
o zvýraznění jednosměrného provozu šip- 
kami přímo na vozovce tak, aby se řidiči lépe 
orientovali a nezajížděli do protisměru.

Po opakovaných urgencích jsme teprve 
těsně před koncem loňského roku obdrželi 
kladné vyjádření odboru dopravy, je tedy 
možné, že v roce 2018(!) bude konečně, po 
třech letech, možné tyto banální a finančně 
zcela zanedbatelné úpravy dopravního zna-
čení realizovat. Kuriózní je, že úprava znače-
ní na Tvrdonické pro cyklisty povolena pro-
zatím nebyla a bude dále zkoumána a pro-
jednávána v  jakési blíže nespecifikované 
„cykloskupině“, působící při odboru dopra-
vy MmB.

Mgr Jiří Karásek, místostarosta m. č.

Přinášíme Vám a Vašim dětem nabídku 
nejbližších akcí, které budeme pořádat bě-
hem zimy a kromě toho Vás zveme na letní 
příměstské a pobytové tábory.

V únoru, během jarních prázdnin, se dě-
ti (6–14 let) mohou těšit na příměstský tábor 
Podmořský svět (5.–9. 2.). Všechny nad-
šence čeká výlet pod mořskou hladinu, kde 
vše důkladně prozkoumají. Mimo to je bude 
čekat spousta her, sportovních aktivit, tvoře-
ní a také návštěva podmořského světa v Zoo-
logické zahradě Brno.

Koncem měsíce je na řadě Karneval na 
Louce 24. 2. Veselý maškarní rej s hudbou 
a tancem, tentokrát ve zvířecím podání. Kar-
neval bude plný her a soutěží, těšit se můžete 
také na tombolu. Program je určen dětem od 
2 do 8 let. Akce se uskuteční ve dvou časech: 
10:00–12:00 a 16:00–18:00. Vstupenky bu-
dou v předprodeji od února v kanceláři na 
Louce.

A co letní prázdniny? I ty už máme v pl-
ném proudu. Od 15. 1. už nám běží přihla-
šování na letní příměstské a pobytové tá-
bory, které nabízí aktivity během celých 
prázdnin pro děti ve věku 3–15 let. Děti se 
mohou těšit na spoustu sportovních, výtvar-
ných i rukodělných aktivit. Mohou zažít 
mnohá dobrodružství například s  Vikingy, 
řeckými bohy, Harry Potterem, s  lesními 
skřítky, s Krysáky, s Mimoni nebo na vodě.

Možnost přihlášení a podrobnosti ke 
všem akcím jsou uvedeny na našich webo-
vých stránkách

www.louka.luzanky.cz
Za kolektiv pracovníků Louky

Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Píše se rok 1984 a ve Východním Němec-
ku socialistická strana upevňuje svou pozici. 
Agent tajné policie Gerd Wiesler touží po 
kariérním postupu. Za úkol dostane získat 
kompromitující důkazy proti známému dra-
matikovi Georgi Dreymanovi, aby jej usvěd-
čil z protistátní činnosti. Začne proto odpo-
slouchávat byt, kde dramatik bydlí s přítel-
kyní, krásnou herečkou. Pozorování života 
jiných agenta Wieslera nakonec pohltí více, 
než předpokládal. 

Film Životy těch druhých z  roku 2006 
patří k  těm nejúspěšnějším porevolučním 
německým filmům. Snímek slavil velké 
úspěchy nejen u diváků, ale také u kritiků. 
Získal mnoho ocenění, a to včetně Oskara za 
nejlepší cizojazyčný film.

Tohle strhující drama budeme promítat 
v pátek 9. 2. 2018 od 20:00 ve Společenském 
sále na Pálavském náměstí. Vstup na pro-
jekci je zdarma.

Adam Lukůvka

Je Vám 55–70 let a upozorňují vás Vaši 
blízcí, že máte neklidný spánek a/nebo že 
vykřikujete ze spaní? Máte v poslední době 
zhoršenou pozornost nebo problémy s krát-
kodobou pamětí? 

Může se jednat o počátek degenerativní-
ho onemocnění mozku. Dalšími projevy 
mohou být zpomalení pohybů, svalová ztuh-
lost, tichá řeč, zácpa, změna čichu nebo 
zhoršení nálady. 

Neurovědci ve Středoevropském tech-
nologickém institutu Masarykovy univerzi-
ty, CEITEC MU, se věnují výzkumu one-

mocnění mozku, mezi která patří také 
Parkinsonova nemoc. Tyto nemoci jsou roz-
poznány většinou až v  poměrně pozdním 
stádiu. Velmi časný záchyt je však naprosto 
zásadní pro testování nové léčby. 

Proto výzkumníci z  CEITECu hledají 
dobrovolníky ve věku 55–70 let. První částí 
výzkumu je zodpovězení sedmi specifických 
otázek. Pokud byste se chtěli účastnit, napiš-
te na ivona.moravkova@ceitec.muni.cz ne-
bo zavolejte na 774 176 568. Kontaktní oso-
bou je MUDr. Ivona Morávková, skupina 
Aplikované neurovědy, CEITEC MU.

Zima na Louce a léto 
klepe na dveře

Jak rychle pracuje odbor dopravy
Magistrátu m. Brna?

Vinohradský film: Životy těch druhých

Neurovědci v CEITECu hledají osoby v riziku 
degenerativního onemocnění mozku

Termíny uzávěrek
Vinohradského Informu

pro rok 2018
(vždy do 11.00 hodin daného dne)

 uzávěrka distribuce 

150/únor	 12.	1.	 26.	1.

151/březen	 9.	2.	 23.	2.

152/duben	 16.	3.	 29.	3.

153/květen	 13.	4.	 27.	4.

154/červen	 11.	5.	 25.	5.

155/červenec–srpen		 15.	6.	 29.	6.

156/září	 17.	8.	 31.	8.

157/říjen	 14.	9.	 27.	9.

158/listopad	 12.	10.	 26.	10.

159/prosinec	 16.	11.	 30.	11.

160/prosinec–leden		 7.12.	 21.	12.
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Kam se stromkem po Vánocích?
Stačí ho nechat u popelnic.

Tak jako každý rok, i po letošních vánocích společnost SAKO 
zajistí odvoz odstrojených vánočních stromků. Lidé je vyhazují prů-
běžně po dobu několika týdnů po svátcích, jejich svoz a zpracování 
proto nepůsobí výrazné zatížení. V brněnské spalovně se pak spolu 
s ostatním odpadem mění na tepelnou a elektrickou energii, která 
zásobuje část jihomoravské metropole.

Občané města Brna mají možnost stromek odvézt na kterékoliv 
sběrné středisko odpadu nebo ho nechat ležet na stálém stanovišti 
svozu směsného komunálního odpadu, tedy u černých popelnic. 
„Zde však platí, že průměr kmene stromku musí být menší než 5 cm. 
V případě většího průměru kmene stromu než 5 cm je nutno stromek 
rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata popelářského 
vozu totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat 
a mohlo by dojít k poruše lisovacího zařízení na vozidle,“ upřesnil 
ředitel společnosti Ing. Karel Jelínek a dodal, že některé městské čás-
ti zajišťují sběr vánočních stromků individuálně na vyhrazených sta-
novištích, především v sídlištních oblastech.

Pokud lidé mají vlastní zahradu, stromky vyhazovat nemusí. Sta-
čí větve rozlámat, přidat ke kompostu a získají tak kvalitní hnojivo. 
Město Brno od roku 2014 umožňuje občanům výhodný nákup kom-
postérů v rámci projektu Miniwaste, snižuje se tak množství sváže-
ného komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. 

Neprodané stromky často končí i v zoologických zahradách jako 
krmení. Stromky z domácností však zoologické zahrady nepřijímají, 
pokud totiž byly nazdobené, mohla by se zvířata poranit o zapome-
nutý háček z ozdoby. 

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno

Tel.: 548 138 208, 728 225 593
Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz

KAM nádraží – Řeka nebo Petrov?
Kde má stát nové brněnské nádraží? Která varianta je lepší pro 

město a pro lidi? Proč už stávající nádraží nestačí? Vyroste v Jižním 
centru nová čtvrť? Budou do Brna jezdit rychlé vlaky? Přijďte na se-
tkání s městským architektem Michalem Sedláčkem a jeho týmem, 
který představí své stanovisko k modernizaci hlavního nádraží. Do-
zvíte se hlavní výhody a nevýhody obou variant. Seznámíme vás 
s  tím, jaký bude další postup a jak ovlivní stavba nového nádraží 
vaši městskou část. Kancelář architekta města Brna připravila v úno-
ru a březnu celkem osm setkání napříč městskými částmi. Vždy ve 
čtvrtek v 18 hodin. Vstup je zdarma. Seznam všech jízd najdete na 
Facebooku Kanceláře architekta města Brna a webu kamnadrazi.cz.

Program jízd KAM NÁDRAŽÍ – Řeka nebo Petrov?
Vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin.

8. 2. Kde: Kinosál ZŠ Svážná
 (Svážná 438/9, Nový Lískovec)

15. 2. Kde: Hvězdárna a planetárium
 (Kraví hora 2, Brno-střed)

22. 2. Kde: Dělnický dům Židenice
 (Jamborova 3323/65, Židenice)

1. 3. Kde: Společenské centrum Lesná
 (Okružní 21, Brno-sever)

8. 3. Kde: Společenské centrum Sýpka
 (Kytnerova 1a, Medlánky)

15. 3. Kde: Psychiatrická nemocnice Černovice
 (Húskova 1123/2, Černovice)

22. 3. Kde: Společenské centrum Bystrc (Odbojářská 1127/2, Bystrc)

29. 3. Kde: KD Rubín (Makovského náměstí 3, Žabovřesky)
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 Pronajmu garáž ulice Věstonická. Tel.	603	453	450.
 Knihkupectví	Ryšavý	Vás	zve	na	Táborskou	30,www.rysavy.cz,	t.	775	368	748.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T:	777	019	667.
 Med od VČELAŘKY,	150Kč	-	950g,	Líšeň,	Strnadova	10,	t:	608	967	345,	drapelova.cz.
 Vyměním OB 2+kk	na	Vinohradech	za	větší.	Tel.	608	070	949.
 Hledám garáž	na	Vinohradech	ke	koupi.	Hotovost	má	nachystanou.	Spěchá!!	T:	739	826	409.

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY, ZEDNICTVÍ, 
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

Vaše nejbližší Expreska

Bzenecká 4226/23, 

628 00 Brno - Vinohrady

telefon: 734 346 435

email: brno-vinohrady@expreska.cz

www.expreska.cz 

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

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551            +420 704 458 187            info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz
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Brňané v novém roce za teplo 
připlácet nebudou

Zákazníci Tepláren Brno se nemusejí obávat zdražení, 
i když v  posledních týdnech cena plynu na světovém trhu 
vzrůstá. V  Brně zůstane cena tepla pro rok 2018 na stejné 
úrovni jako v minulém roce. 

„Stabilizace ceny tepla je naším dlouhodobým cílem, který se 
nám bezesporu daří plnit,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno 
Ing. Petr Fajmon, MBA.

Snížení ceny tepla o 5 % v lednu 2017 i její následné udržení 
jsou dány řadou dlouhodobých opatření, realizovaných v uplynu-
lých letech a plánovaných i do dalšího období. Patří mezi ně 
například optimalizace průběžného nákupu zemního plynu či ne-
ustálá modernizace distribuční sítě, která se postupně mění z pa-
rovodní na horkovodní, a výrobních technologií.

„V uplynulém roce jsme spustili dva nové špičkové horkovod-
ní kotle na provozu Brno-Sever. Díky tomu jsme zvýšili účinnost 
výroby tepla na tomto zdroji z 83 % na 91 % a snížili emise oxidů 
dusíku (NOx) o 56 %. Zároveň jsme na Brno-Severu zlikvidovali 
zbylou zásobu mazutu – éra těžkého topného oleje v Teplárnách 
Brno se tak již stala definitivní minulostí,“ připomněl generální 
ředitel Tepláren Brno Ing. Petr Fajmon, MBA.

V době letní odstávky pak teplárny v další etapě rekonstrukce 
teplovodů nahradily 5,4 km zastaralých parovodů úspornými 
horkovody. Minimalizace ztrát při distribuci tepla se promítá i do 
nákladů tepláren, která může uspořené miliony použit právě pro 
stabilizaci ceny tepla.

(jih)

Cvičení TAI CHI na Vinohradech
Vážení obyvatelé Vinohrad, dovolte, abychom Vám představi-

li cvičení TAI CHI. 
Je to mírné, kardiovaskulární systém posilující cvičení. Bylo 

také zjištěno, že může zlepšit každodenní aktivity lidí trpících rev-
matickou artritidou, osteoartritidou, Parkinsonovou nemocí, roz-
troušenou sklerózou aj. Tai chi je zátěžové cvičení, které může mít 
příznivý účinek při prevenci řídnutí kostí a zachování jejich pev-
nosti, dále je hodnoceno jako velmi efektivní cvičení k rozvíjení 
rovnováhy a stability, což vede k prevenci pádů, zejména u lidí 
v pokročilejším věku.

Naše sdružení působí na Vinohradech již spoustu let. Cvičíme 
v  sále nad Albertem, scházíme se každé pondělí v  17.30 a dne 
19. 2. 2018 pořádáme ukázkovou hodinu. Přijďte si vyzkoušet cvi-
čení, které vychází ze starého čínského umění – nyní se pod hla-
vičkou sdružení cvičí v 25 zemích světa. Potřebujete k tomu jen 
trochu odhodlání a pohodlné volné oblečení.

Přijďte, těšíme se na setkání.

Podrobnější informace o Sdružení taoistického Tai Chi
v České republice najdete na www.taoist.cz.

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání

březen 2018 do 9. 2. 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
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V ÚNORU

Poslední informaci roku 2017 jsem končil 
u mikulášské besídky a vánoční výzdoby. 
Mám-li na ně navázat, začnu vánočními zvyky 
a obyčeji Elišky Vackové – mj. připomněla vý-
znam větviček „barborek“, řezaných dívkami 
4. prosince, znalosti přítomných prověřila vá-
noční kvízem a přiblížila i krásu vánočního 
dětského koledování na zasněženém Valašsku.

Prosincové blahopřání jubilantům oživily 
děti ze školní družiny ZŠ Mutěnická pásmem 
koled a říkánek včetně slušivých mikulášských 
čepiček a jinak mělo tradiční průběh.

Předvánoční posezení bylo přípravou na 
blížící se svátky, při němž si všichni nejen po-
chutnali na cukroví a čaji s punčem, ale přede-
vším se společně pobavili. Díky harmonikáři 
Karlu Mifkovi se seznámili s méně známými 
koledami z Valašska a poté si zazpívali i jiné 
vánoční písně a koledy, včetně závěrečné a té-
měř zlidovělé „Vánoce, vánoce přicházejí“.

Konec roku jsme oslavili při silvestrovském 
posezení – 36 přihlášených i několik dalších 
hostů, včetně dvou vozíčkářek, na začátku sle-
dovalo vystoupení šestice členek seniorské 
družiny (místo obvyklých dětí z té školní), za-
hrnující přednes anekdot a společné zpívání 
i s půvabnými tanečky, což navodilo příjemnou 
náladu od samého počátku. K ní přispělo při-
pravené pohoštění, vychlazené lambrusco i sil- 
vestrovská bowle, kterou přivezla do klubu ja-
ko milé překvapení pro organizátory a přítom-
né vozíčkářka paní Věra – odměnou jí byly 
ovace přítomných. A protože nejen chlebem 
živ je senior, k pohodě přispěli téměř všichni 
zpěvem za doprovodu harmoniky pana Šmídla 
– někteří se i roztančili.

První akcí roku 2018 bylo neautorské čtení 
Hany Žaludové, v jehož průběhu nás seznámila 
se životem a dílem anglického satirika Hectora 
H. Munroa – pro většinu byl zcela neznámým 
autorem, ale ukázky z  jeho povídek přítomné 
pobavily a zaujaly.

Tři králové v  čele se Zdeňkem Sedlářem 
nám opět připomněli historické události z dáv-
né minulosti a do současnosti nás pak vrátili 
svými pokladničkami. Opět to ale byla přede-
vším příležitost „pobejt“ spolu a pobavit se 
u čaje s punčem a zbylého cukroví.

Z novoročních oslav jsme už přešli do 
vzdělávání – Eliška Vacková připomněla lázeň-
ský trojúhelník západních Čech, 90tiletou his-
torii brněnského výstaviště a nadčasovost teh-
dejších architektů při projektování pavilonů 
a tradičně i historii několika hradů v Českém 
středohoří. PhDr. Čejka přiblížil život manžel-
ky třetího presidenta Emila Háchy, Marie Há-
chové, která se sice jeho uvedení do funkce ne- 
dožila, ale kterou v roli tzv. první dámy zastou-
pila v  době okupace ČSR její dcera Milada 
Rádlová – zemřela ve věku 86 let v den volby 
Václava Havla presidentem a svého otce přežila 
o více než 44 let.

Na tomto místě musím uvést, že středeční 
posezení budou probíhat až od měsíce března.

Naopak předávání dárkových balíčků 
při blahopřání jubilantům, kteří dosáhli věku 
65, 70, 75 a 80 let a všem oslavencům nad 80 
let, kteří na naše pravidelná měsíční blahopřá-
ní do Senior klubu přijdou, v lednu proběhlo za 
přítomnosti pana starosty a k radosti obdaro-
vaných. Připomínám, že není nutno, aby jubi-
lanti svou účast při blahopřání předem hlásili 
na ÚMČ – stačí přijít do klubovny a přihlásit se 
pořadatelům. Společně věříme, že oslavenci té-
to možnosti využijí a přijdou se k nám do klubu 
pobavit a udělat radost sobě i všem přítom-
ným.

Opět připomínám – všichni zájemci jsou 
upřímně zváni na naše akce, otevřené všem 
příchozím. Další informace a především foto-
grafie 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 Bzenecké 19 (viz pro-
gram).

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.

1. 2. – ČTVRTEK
VÝSTUPY NA GROSSGLOCKNER
A MATTERHORN, Ing. Bohuslav Vlček

6. 2. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

8. 2. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH 
PRESIDENTŮ (cyklus), PhDr. J. Čejka

13. 2. – ÚTERÝ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Z. Sedlář, S. Třasák, D. Janíčková
a tým spolupracovníků

15. 2. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ÚNORU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

17. 2. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(malá klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

20. 2. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Landštejn, Lemberk, Liberec, Liblice)
Dr. L. Šubert

22. 2. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
RAKOUSKÉHO CÍSAŘE JOSEFA II. 
Bc. Michal Krejsa 
(povídání s promítáním)

27. 2. – ÚTERÝ
HOUBY HODONÍNSKA
Petr Hrouda


