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Srdečně vás zveme na besedu 
občanů Vinohrad se starostou

PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 18. 6.

v 17 hodin v zasedací místnosti
Zastupitelstva městské části Brno-Vino-

hrady (v přízemí budovy radnice).

Vážení vinohradští spoluobčané,
po malém, lehkém ohlédnutí zjistíme, že jsme docela nedávno prožili již dva-
cátou šestou Vinohradskou výstavu vín. Její nejdůležitější část, věnovaná ve-
řejnosti, letos proběhla v sobotu 5. května. Význam či výjimečnost naší letošní 
vinařské výstavy spočívá především ve změně místa jejího tradičního konání. 
Ze sálu „nad Albertem“ a z přilehlých venkovních prostor se celá vinohradská 
soutěžní výstava vín letos přemístila do nově zbudovaného společenského 
a kulturního sálu v bývalém školním areálu na Bzenecké č. 23. Pro ochutnávku 
vín byly využity pochopitelně i přiléhající venkovní plochy areálu. Přiznám se 
Vám, že z onoho přesunu jsem měl poněkud krušné myšlenky, neboť jsme byli 
na sál uprostřed obce všichni zvyklí. A jak se říká – zvyk je železná košile. 
Ovšem i v případě Vinohradské výstavy vín nový sál prokázal svou jedinečnost 
a užitečnost. Ohlasy veřejnosti – a nejen té vinohradské – byly veskrze kladné, 
příznivé. Sál poskytl – a ukázalo se, že i do budoucna bude poskytovat – pří-
jemné, prostorné a důstojné prostředí pro rozličnou činnost vinohradských 
spolků, vinohradského kulturního centra, že je a bude prospěšný pro společen-
ské a kulturní působení a vyžití mnoha našich lidí. Nepochybuji však, že Vás 
mnohé především zajímají výsledky oné, vpravdě historické, šestadvacáté Vi-
nohradské výstavy vín. Tak tedy především: při té všeobecné šlamastice se zís-
káváním vzorků vín, které je rok od roku těžší a složitější, se letos podařilo 
panu řediteli kulturního centra Jiřímu Huňáčkovi s předsedou vinařské komi-
se Jiřím Pavliňákem (a neskromně podotknu, že i spolu se mnou) shromáždit 
pro naši výstavu vín přes šest stovek vzorků (přesně 644). Vzorky vín byly na 
Vinohrady dovezeny z osmdesáti sedmi vsí a měst jižní Moravy a ze slovenské 
Skalice. V kategorii starých bílých vín zvítězilo víno Hibernal 2016 rodinného 

Akce na Vinohradech

ČERVEN 2018
9. 6. – Vinohradské trhy
Od 9.00 do 12.30, volné prostranství
Velkopavlovická 25
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

23. 6. – Mladé kapely 2018
Od 14.00 do 21.00 OPEN AIR FESTI-
VAL mladých začínajících kapel – 
volné prostranství za areálem bývalé 
ZŠ Bzenecká 23.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

27. 6. – Hurá do cirkusu!
Od 16.00. Tradiční akce k ukončení 
školního roku se uskuteční a dětském 
hřišti na Valtické ulici. Čekají na vás 
soutěže s veselými klauny, cvičení se 
zvířátky, odvážní artisté, jízda na po-
nících a zábavný program s klaunem, 
soutěže na stanovištích. Vstup je vol-
ný a pro děti je připravena drobná 
odměna.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

(pokračování na straně 3)

26. Vinohradská výstava vín v novém společenském sále na Bzenecké 23

ČERVEN V DOMEČKU
HURÁ DO CIRKUSU!
Domeček zve všechny děti i rodiče na tra-

diční akci k ukončení školního roku, která se 
uskuteční ve středu 27. června 2018 na dět-
ském hřišti na Valtické ulici. Přijďte si s námi 
zahrát na cirkus! Čekají na vás soutěže s vese-
lými klauny, cvičení se zvířátky, odvážní artisté, 
jízda na ponících a zábavný program s klau-
nem.

Od 16.00 soutěže na stanovištích, od 17.30 
zábavný program s klaunem a dětská taneční 
vystoupení. Vstup je volný a pro děti je připra-
vena drobná odměna.

Těší se na vás pracovníci Domečku.
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Co udělat, aby nadaní 
prvňáčci neskončili
jako průměrní žáci

Rozhovor s ředitelem vinohradské Zá-
kladní a mateřské školy Didaktis s.r.o. 
Mgr. Richardem Jurečkou, Ph.D. 
n  V čem je vaše škola specifická? 

Zaměřujeme se na to, aby vzdělání dě-
tí v naší škole bylo skutečně kvalitní. 
Chceme, aby výborný znalostní základ 
dokázali naši žáci použít v praxi. Druhým 
pilířem naší školy je péče o její klima. 
Chceme, aby se naši žáci do školy těšili 
a aby tu byli spokojení. 
n  V představách veřejnosti převládá 
představa, že pomoc učitele potřebují dě-
ti, které mají nějaké problémy, a ne ty na-
dané. 

Intelektově nadané děti také potřebují 
podporu učitele, protože i ony mohou pa-
radoxně neprospívat a jejich potenciál 
může zakrnět. Bohužel i dnes se můžete 
setkat s případy, kdy dítě nastoupí do 
1. třídy jako nadané a na konci školu 
opouští jako průměrné. Tyto děti nepotře-
bují tolik procvičovat základní učivo, ale 
velmi brzy se dožadují něčeho „navíc“. 
U nás dostávají úlohy, šité na míru jejich 
vyspělosti. Jdou tedy do větší hloubky, ale 
přitom se věnují stejným tématům jako 
ostatní. 
n  Co na to říkají rodiče? 

Myslím, že si většinou uvědomují, co 
jejich děti u nás dostávají oproti běžným 
školám navíc. Zejména ti, jejichž starší dě-
ti už prošly některou základní školou – ne-
bo ti, kteří se svou nespokojenost rozhod-
li vyřešit přestupem svého dítěte na naši 
školu v průběhu školní docházky. Každo-
pádně děláme maximum pro to, abychom 
s rodiči od počátku navázali partnerský 
vztah a oni se stali našimi spojenci. 
n  Přijímáte ještě předškoláky do 1. tří-
dy? 

V září budeme otevírat dvě první třídy, 
každou do 15 žáků, a máme v nich ještě 
pár míst volných. Rodiče, kteří své dítě už 
do školy zapsali, ale stále nejsou se svou 
volbou plně spokojení, nás mohou navští-
vit a zvážit, co je pro jejich předškoláka 
nejlepší. Více informací máme na www.
zsdidaktis.cz.

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– využití aplikace „Česká Obec“;
– uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku;
– s provedením akce „Brno, kolektor Vinohra-

dy – drobná rekonstrukce vodovodu, etapa 
I, II“;

– rozpočtové opatření č. 5;
– vyplacení odměny ředitelkám ZŠ a MŠ;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 4 přípa-

dech;
– přechod nájmu bytu na novou nájemkyni;
– prodloužení nájemní smlouvy v 5 případech;
– dohodu o vzájemném postoupení smluv 

o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli ná-
jemci;

– podnájem bytu;
– ukončení nájemní smlouvy;
– úhradu dluhu za nájemné a služby formou 

splátkového kalendáře na dobu 2 měsíců;
– SOD na realizaci akce: Pokládka nové podla-

hy tělocvična objekt Bzenecká 23“;
– pronájem nebytových prostor v objektu Vel-

kopavlovická 25.

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

tění vyhrazeného parkovacího stání pro 3 
žadatele.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– dohodu manželů o úpravě jejich majetko-

vých poměrů, bydlení a výživného pro dobu 
po rozvodu manželství;

– předložený dokument statutárního města 
Brna „Strategie bydlení města Brna 2018–
2030“;

– žádost Základní školy a mateřské školy Di-
daktis s.r.o. k budoucímu pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu Bzenecká 23.

Rada městské části Brno-Vinohrady
odvolává:
– vedoucího odboru bytového a všeobecného.

Rada městské části Brno-Vinohrady
podporuje:
– variantní vedení MHD po dobu rekonstruk-

ce Zábrdovického mostu v trase z ulice Bube-
níčkova přes ulici Šámalovu, Tomáškovu, 
provizorním mostem přes Svitavu a ulicí 
Tkalcovskou na Cejl.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s  využitím předkupního práva města Brna 

k pozemků v k. ú. Židenice.

Centrum prevence v Brně spustilo od led-
na 2018 nový projekt DRUG FREE BRNO za-
měřený mimo jiné na prevenci nejrůznějších 
typů závislostí u mladistvých. V rámci projektu 
nabízí programy pro školy a jiné kolektivy, ví-
kendové pobyty pro vybrané skupiny nebo in-
dividuální poradenství. Pro mladé lidi ve věku 
15 až 19 let jsou všechny služby v rámci projek-
tu zcela zdarma.

Projekt DRUG FREE BRNO má za cíl pře-
devším minimalizaci zdravotních a společen-
ských rizik, souvisejících s užíváním návyko-
vých látek nebo hazardním hráčstvím. Všímá 
si také problémů se vztahy v kolektivu, šikanou 
apod. Projekt se zaměřuje jak na závislosti lát-
kové (cigarety, alkohol, drogy), tak nelátkové 
(gambling, netolismus). Do programu spadají 
vzdělávací aktivity pro rodiny a jednotlivce, dí-
ky kterým se účastníci naučí rozpoznat základ-
ní příznaky společensky rizikových jevů. Zís-
kají také informace o možnostech pomoci 
osobám, které užívají návykové látky, jsou obě-
ti šikany apod. Poradenství v rámci projektu je 

určeno i rodinám, kterým mohou odborníci 
z Centra prevence pomoci v otázkách, souvise-
jících s užíváním návykových látek u dětí i do-
spělých.

Školy, jednotlivci i rodiny se zájmem o po-
drobnější informace, účast na preventivním 
programu nebo poradenství, se mohou obracet 
na telelenní číslo 775 436 648 nebo na email: 
dfb@podaneruce.cz.

Centrum prevence v Brně funguje v rámci 
Společnosti Podané ruce již téměř 25 let. Jeho 
činnost znají především žáci základních 
a středních škol. Jen loni prošlo preventivními 
programy Centra 16.500 dětí a mladých lidí 
z Brna a Jihomoravského kraje. Dlouhodobě se 
ukazuje, že kvalitní a atraktivní programy pri-
mární prevence, které Centrum nabízí, přiná-
šejí pod vedením zkušených odborníků reál-
nou možnost, jak snížit riziko vzniku závislostí 
a dalšího společensky rizikového chování 
u mládeže.

Společnost Podané ruce o.p.s.
www.podaneruce.cz

Z 56. a dvou mimořádných schůzí
Rady městské části Brno-Vinohrady 

Nový projekt DRUG FREE BRNO pomáhá mladým

BADMINTON – NÁBOR
Badmintonový oddíl SKP Kometa Brno pořádá NÁBOR DĚTÍ ve věku 5 až 10 let.

Kdy: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9. 2018 v 17 hodin.
Kde: hala badminton Líšeň, areál bývalého Zetoru, vjezd z ulice Trnkova.

www.badmintonlisen.cz
Tréninky budou probíhat vždy ve středu v 17–18 h.

Kontakt: Martin Svoboda 777 008 698, Hanka Pospíšilová 739 056 868,
kometabadec@seznam.cz, www.kometabadec.cz

Dne 10. června 2018 se uskuteční
Krajský slet v Brně na stadionu

Sokola Brno 1 na Kounicově ulici.

Ve 13.30 hod. – slavnostní sokolský průvod městem.
Od 14.30 hod. – provedení sletových skladeb.
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vinařství Sedlák z Velkých Bílovic. První místo v kategorii mladých bílých vín ob-
sadilo Rulandské bílé 2017, které do soutěže na Vinohrady vyslalo rodinné vinař-
ství Jaroslava Šlichty z Hlohovce. Šampionem vín rosé (tedy růžových vín) se letos 
na Vinohradech stalo rosé (směs NP+SV+FR+AN) 2017 z Varmužova vinař- 
ství v  Kobylí na Moravě. Vítězem kategorie starých červených vín se stal 
Merlot 2016 inženýra Kamila Rozka z Nosislavi. Rovněž v kategorii červených vín, 
ovšem mladých, stanula na prvním místě směs červená určená (Frankovka + 
Modrý Portugal) 2017 vinaře Marka Chrásta z Trboušan. Cenu za nejlepší kolek-
ci vín si letos z Vinohrad odnesl Stanislav Peřina z Perné. Jeho vítězná kolekce 
obsahovala Ryzlink vlašský 2017, Chardonnay 2017 a Rulandské šedé, rovněž roč-
ník 2017. Kromě těchto šampionů však měla vinařská veřejnost na Vinohradské 
výstavě vín možnost ochutnat desítky či stovky dalších značně kvalitních vín, za-
stupujících všechny jihomoravské vinařské oblastí. Zbývá snad jen dodat, že letoš-
ní kulturní osvěžení naší výstavy vín kromě domácích zdrojů zajistily folklórní 
soubory z Vacenovic. S vacenovickou paní starostkou jsme se na jejich vystoupení 
domluvili ve chvíli, kdy tradiční kulturní gestor – Ratíškovice, své národopisné 
soubory výjimečně vyslal v den konání vinohradské výstavy na akci pořáda- 
nou někde na „vyšších místech“. Vacenovští se v sobotu 5. května na Vinohradech 
zhostili svých vystoupení na excelente a všeobecně se líbili. Příští rok v první květ-
novou soboru v sále na Bzenecké 23 opět na shledanou. 

Vážení spoluobčané, oprava a dláždění chodníků od Pálavského náměstí na 
Bořetickou ulici probíhá tak, jak má probíhat. Tento úsek je – mnozí doufáme – 
předzvěstí budoucího celkového vzhledu chodníků v naší městské části. Opravami 
a dlážděním se původní výšková úroveň chodníků zvedla a lavičky v těchto místech 
stojící se oproti dřívějšímu stavu „propadly“. Upozorňujete mne na to a máte obavy 
o funkčnost laviček. Ubezpečuji Vás, že po dokončení dláždění budou lavičky nově 
umístěny při opravených chodnících do odpovídající výšky. 

Vážení Vinohraďané, mnohé se v průběhu času podařilo na Vinohradech vyře-
šit. Dva značně nepříjemné problémy jsou však v našich ulicích přítomny dlouho-
době. Prvním z nich je již zmiňovaný dlouholetý bědný stav našich chodníků (nut-
no dodat, že jejich větší díl nenáleží do správy naší obce). Nedobrá situace se od 
letošního roku začíná řešit a opravy chodníků budou nepochybně pokračovat. 
Druhý velký problém Vinohrad (a nejen Vinohrad) představuje parkování auto-
mobilů. Automobilů přibývá a zaparkovat v podvečerním a večerním čase v ulicích 
je takřka nemožné. Delší čas se snažíme situaci zlepšovat. Zatím však jen drobněj-
šími kroky. Některá zásadnější řešení – jako třeba podzemní garáže či stání – jsou 
finančně neúnosná. Jiné kroky širšího významu jsou připraveny již z dřívějška, ale 
i v těchto případech se hledá a vyhlíží investor. Jde například o vybudování více 
kapacitního parkovacího domu v místě dnešního parkoviště před obchodním do-
mem Billa. Územní plán je onomu záměru přizpůsoben. Druhým uvažovaným 
místem pro výstavbu parkovacího domu je svahovitá plocha vedle objektu bývalé-
ho K-masa na Věstonické ulici. V minulosti jsem jednal s brněnským magistrátem 
o součinnosti, vedoucí ke zbudování parkovacího domu na onom místě. Tehdy se 
totiž objevil investor – zájemce o výstavbu parkovacího domu. Magistrát nás tehdy 
zklamal, neboť uskutečnění této dopravně stavební akce jako majitel pozemků, 
znemožnil. Situace se však zjevně mění a podle mých poznatků z poslední doby již 
magistrát nestojí v cestě záměru výstavby pakovacího domu při Věstonické ulici. 
Naopak. Ozval se mi onen bývalý zájemce – investor. A podle všeho má zájem 
a vůli ve spolupráci s námi a s brněnským magistrátem parkovací dům na Věsto-
nické postavit. Ani v tomto případě územní plán nestojí v cestě. Vážení Vinohra-
ďané, otázky spojené s parkováním a jeho zlepšováním jsou povýtce nejednoduché. 
V některém z příštích vydání Informu si dovolím šířeji předestřít další možná řeše-
ní vedoucí ke zlepšování stavu v této oblasti. 

Vážení spoluobčané, vinohradská mládeži a děti, všem Vám přeji příjemné 
a báječné prázdniny i dovolené. A šťastný návrat ve zdraví domů na Vinohrady, 
to především. 

Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Taneční úspěchy
na Mutěnické

Během necelých šesti týdnů se Mažo-
retky a roztleskávačky KIKI + KIKINKY 
zúčastnily čtyř tanečních soutěží: Kraj- 
ského kola pódiových skladeb v Brně, Me-
zinárodního tanečního festivalu Brno, 
O pohár města Kunštátu a Letovic a Pó-
diových skladeb v Blansku.

Naše malé i větší tanečnice se předsta-
vily se sedmi choreografiemi. S radostí se 
můžeme pochlubit celkem třemi zlatými, 
šesti stříbrnými a třemi bronzovými pohá-
ry a medailemi. Velké poděkování patří 
nejen šikovným tanečnicím, ale i jejich 
rodičům, kteří je na některé soutěže do-
provázeli.

V neposlední řadě děkujeme za obrov-
skou pomoc při organizaci paní vychova-
telce Levové a paní Mikulové.

trenérky
Kristina a Hana Blažkovy

Maceška jede!
Blíží se léto a prázdniny, po kterých 

mnohé děti z miniškolky Maceška nastou-
pí do „veliké“ školky, za staršími sourozen-
ci a kamarády. 

Tety i rodiče si stále více všímají, jak se 
děti za těch 9 měsíců rozvinuly, vyrostly. 
Díky návštěvě miniškolky a cílené práci 
s dětmi jsou děti samostatnější, nevadí jim 
odloučení od rodičů, hrají si s  ostatními 
dětmi, více komunikují, obslouží se samy, 
jsou pohyblivější, znají různé písničky 
a básničky, zvykly si na určitou pravidel-
nost. 

Tety se jen nerady budou loučit s dět-
mi, kterým se celý rok věnovaly, ale Ma-
ceška jede dál! Otevře se tak prostor pro 
další dorůstající děti, které si budou chtít 
chodit hrát za panenkou Maceškou, dětmi 
a tetami. To vše hned po prázdninách 
od 11. září 2018. Informace a přihlášky je 
ovšem možné získat již nyní. Více, včetně 
kontaktů, na maceska.luzanky.cz.

Současným dětem přejeme, aby se jim 
ve školce líbilo a těšíme se na nová setkání. 

Tety z Miniškolky Maceška, 
SVČ Lužánky – pracoviště Louka, 

Brno-Vinohrady
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Městská část má na Vinohradech ve své pé-
či 33 bytových domů s různým počtem podlaží 
(12, 8 a 4). Jejich výstavba probíhala v polovině 
80. let minulého století a jejich konstrukce 
a vybavenost je poplatná tehdejším legislativ-
ním požadavkům a konstrukčním možnostem. 
Proto, kromě pravidelných ročních nákladů na 
jejich údržbu a menší opravy, jenž nás ročně 
stojí kolem 10 mil. Kč, byly postupně realizová-
ny programy na jejich regeneraci a revitalizaci. 
Tak byly v  letech 2007–2010 postupně prove-
deny nové rozvody teplé a studené vody, zatep-
lení střech a obvodového pláště těchto budov, 
opravy balkonů a lodžií. Náklady na tato revi-
talizační opatření dosáhly 252 mil. Kč. Téměř 
polovina jich byla hrazena z  jednorázového 
úvěru, jehož splatnost končí teprve v roce 2023. 
Mezitím jsme realizovali legislativou vyžá- 
danou rekonstrukci výtahů v  našich osmi 
a dvanácti podlažních domech v celkové výši 
34 mil. Kč.

Poslední etapou revitalizačních prací, kte-
rou nepokryly etapy předchozí, je komplexní 
výměna elektroinstalace ve všech námi spravo-
vaných domech. Tuto výměnu jsme z technic-
kých důvodů rozdělili do dvou etap. Do první 
bylo zařazeno všech osm dvanáctipodlažních 
domů, v nichž bude rekonstrukce elektroinsta-
lací společných prostor provedena již v letoš-
ním roce. Do etapy druhé potom zbývající 
osmi a čtyřpodlažní domy. Projektované ná-
klady na práce první etapy činí 37 mil. Kč. 

K  realizaci bylo vypsáno výběrové řízení, 
jehož vítězem se stala brněnská společnost 
PERFECTED a.s., která nabídla nejlepší ceno-
vé a záruční podmínky dodávky. Vlastní reali-
zace byla projektem rozdělena do čtyř etap 
a bude probíhat v  následujících termínech 
a lokalitách:

8. 6.–20. 7. – Valtická 15 a 17
13. 7.–24. 8. – Mikulovská 4 a 6
17. 8.–28. 9. – Mikulovská 8 a Bzenecká 13
21. 9.–2. 11. – Bzenecká 15 a 17

Pro každý vchod je zpracován samostatný 
harmonogram prací, který reflektuje minimál-

ní omezení všech nájemců v průběhu výstavby. 
Proto byly v  projednaném harmonogramu 
prací přesně stanoveny dny pro vlastní montáž 
s časovým omezením výpadků elektrického 
proudu. Pro každý objekt předpokládáme pou-
ze dvojí odpojení bytových jednotek od el. 
proudu od 8.00 do 16.30 v průběhu realizace, 
a to poprvé v  den úpravy patrových rozvodů 
a posléze v den přepojení hlavního elektrické-
ho rozvaděče. To je i den, kdy budou v  řádu 
hodin odpojeny a přepojeny i výtahy, tak aby 
tyto byly funkční co nejdříve a jejich výpadek 
co nejkratší. Tak by měl být zabezpečen bez-
problémový odchod dětí do škol a pracujících 
do zaměstnání a následně i jejich návrat domů. 
Při výměně patrových rozvaděčů bude krátce 
odpojen elektrický proud v celém objektu, a to 
od 8.00 do 8.30 a od 16.00 do 16.30., z důvodu 
odpojení a následného připojení zhotovované-
ho patra objektu a provizorního napojení pater, 
u nichž rekonstrukce daný den nebude probí-
hat. Práce na dalších částech dodávky, již bez 
vlivu na výpadky elektrického proudu, budou 
prováděny pouze ve všední dny od 7.00 do 
18.00. 

Po  výměně elektrorozvodů na chodbách 
a nových přívodních kabelů do bytů bude ná-
sledovat ještě výměna domovních telefonů. 
V tomto období bude po dobu jednoho týdne 
obtížněji dostupný vchod pro návštěvy (do-
movní telefony budou postupně v rámci jedno-
ho týdne vyměňovány a zprovozňovány). Po 
zbývajících 5 týdnů realizace budou spodní 
tlačítka a telefony plně funkční, ať již stávající 
nebo nově vyměněné.

Vážení spoluobčané, doufáme, že realizací 
rozvodů dále zvýšíme komfort a bezpečnost 
bydlení v rekonstruovaných budovách. Ty bu-
dou lépe zabezpečené proti požárům i případ-
ným výpadkům elektrického proudu v  bu-
doucnosti. Ukončením této etapy považujeme 
rekonstrukci a revitalizaci našeho bytového 
fondu za v podstatě završenou. Děkujeme vám 
za vaši trpělivost.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
místostarosta MČ

Výměna elektroinstalací ve společných prostorách 
12ti podlažních domů na Vinohradech

Věstonický pětiboj – 
Domov pro seniory 

Věstonická
Čtvrtý ročník Věstonického pětiboje pro-

běhl pro nepřízeň počasí ve vnitřních prosto-
rách našeho domova. Po slavnostním zahájení, 
vysvětlení pravidel a představení jednotlivých 
disciplín (šipky, jízda na rotopedu, hod míčem 
do koše, skládání puzzle na čas a hod tenisá-
kem na cíl) se týmy z deseti domovů pro seni-
ory v Brně vydaly soutěžit. Družstva se skláda-
la ze čtyř klientů a jednoho doprovodu z řad 
pracovníků.

Děkujeme sponzorům Věstonického pěti-
boje, společnostem Depend a Perfect Distibu-
tion a. s., všem účastníkům a zaměstnancům, 
kteří se podíleli na hladkém průběhu soutěže. 
Vyhlášení výsledků a předání cen se ujal pan 
ředitel Ing. Rudolf Nytl.

Výsledky:
1. DS Vychodilova
2. DS Holásecká
3. DS Věstonická

Družstva, která se neumístila na medailo-
vých pozicích, převzala diplom a dárky v pořa-
dí dle abecedy: DS Foltýnova, DS Koniklecova, 
DS Kosmonautů, DS Mikuláškovo náměstí, DS 
Nopova, DS Okružní, Tábor

Více informací o dění v našem domově pro 
seniory na www.ves.brnods.cz.

Zaměstnanci DS Věstonická

Kabinet výtvarné výchovy na Základní 
škole Mutěnická 23, Brno upravil prostory 
ve druhém patře školy. Tyto prostory bu-
dou sloužit k prezentaci výtvarných prací 
žáků.

Autorem výtvarného pojetí tohoto 
prostředí je pan Mgr. Josef Strouhal, který 
na škole vyučuje výtvarnou výchovu.

Otevření výstavního prostoru zahájí-
me vernisáží digitálních kreseb naší talen-
tované žákyně Andrei Zábojníkové 31. 5. 
2018 ve 15.30 hodin.

Dr. Ilona Sokolová,
ředitelka školy

Vernisáž výstavy „Ve stylu anime“ na Mutěnické
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l Koupím garáž při ulici Věstonická, platba hotově. Tel. 776 561 397.

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

l Hledám byt na Vinohradech (2+kk/1) – koupě. T: 739 826 409

l Sháníme chatu či chalupu v Brně nebo max. 40 km od Brna T. 732 219 013.

l www.inregion.cz – zpravodalství nejen z regionů.

l Dlouhodobě pronajmu garáž na ul. Mutěnická. Tel. 724 869 531.

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

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
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. Tel.: 513 034 551

mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

www.farmarske-bedynky-brno.cz
První objednávka – sleva 100 Kč. Rozvoz ZDARMA.

Stánek Novolíšeňská je v novém kabátku 
Otevřeno 14–17 hodin. T: 602 770 215

Kadeřnické studio ALENA, Bzenecká 6 
Tel.: 773 274 070 * Alena Pantůčková – kadeřnice

dámské, pánské, dětské 
Vstřícný přístup, přijatelné ceny 

http://studio-alena.jex.cz (http://studio-alena.jex.cz)

Desetiměsíční pracovní úsilí brzy skončí 
a oblíbené brněnské Koupaliště Riviéra se po 
nákladné rekonstrukci dočká slavnostního 
otevření. Vedení města přestřihne pásku, kte-
rá znovu otevře areál, 13. června v deset ho-
din dopoledne. Návštěvníci vstoupí na kou-
paliště poprvé v sobotu 16. června.

Stavba začala loni v září a společnost STA-
REZ-SPORT, a. s, která koupaliště provozuje, jej 
ke zkušebnímu provozu přebere 11. června. 
„Každý týden máme kontrolní dny, na kterých 
vše řešíme a z našeho pohledu je všechno v po-
řádku, práce termínově sedí. Předpokládám, že 
začátkem června bude všechno připraveno na 
vyzkoušení a otevření. Neznám žádný zádrhel, 
který by bránil tomu, aby se vše včas stihlo,“ 
pochvaloval si Martin Mikš, generální ředitel 
STAREZ-SPORT, a. s.

K rozsáhlé rekonstrukci město muselo při-
stoupit, protože z původních bazénů denně 
unikalo až dvě stě kubíků vody. Její doplňování 
stálo statisíce korun. Původní betonovou a ke-
ramickou dlažbu, která bazénu sloužila patnáct 
let, nahradily vany z nerezu, kterého firma po-
užila sedm tisíc metrů čtverečních. „Práce se 
dokončují, nejsou ve finálním stavu, takže to 
ještě květen zabere, ale začátkem června má být 
všechno hotové,“ uvedl Mikš.

Projekt tvořila společnost CENTROPRO-
JEKT GROUP, a. s., celková investice vyšla na 
218.490.000 korun. Plánovaný rozpočet výraz-
ně nenavýšily ani některé původně neplánova-
né práce. „Navíc se měnila stará dlažba a děla- 
jí se nové rozvody pro zavlažování trávníku 
a elektřiny. Využili jsme toho, že se okolí rozko-
palo. Navýšení se pohybuje maximálně v pěti 
procentech z celkové ceny,“ objasnil Mikš.

Zkušební provoz otestuje nejen nepropust-
nost nerezových van, ale také kvalitu vody 
v brněnském koupališti. „Zjišťuje se, zda fun- 
gují technická zařízení, která slouží k cirkulaci 
vody, ale také chemická stránka, zda funguje 
čištění vody, chlorace. Než se otevře koupaliště, 
máme předem určený počet dní, v nichž musí-
me odebrat vzorky vody, které ověřuje hygiena. 
Zjednodušeně řečeno se při zkušebním provo-
zu testuje funkčnost všech částí v plném zatíže-
ní,“ vysvětlil ředitel společnosti. 

Návštěvníci, kteří dorazí na první otevření 
v sobotu 16. června, budou zároveň svědky po-
křtění nového maskota společnosti STAREZ-
-SPORT, a. s. Pro novou letní sezonu se mění 
také vstupné na koupališti Riviéra, které provo-
zovatel rozdělil na dopolední a odpolední kvůli 
zamezení front u pokladen. Základní vstupné 
s odchodem do dvou hodin odpoledne stojí 80 

korun a po třetí hodině se dostanete do areálu 
za 100 korun. Celodenní vstup vyjde na 180 ko-
run, děti do pěti let ho mají zdarma. 

Koupaliště Riviéra navíc jako každý rok 
chystá pohybové příměstské tábory, které jsou 
určené plavcům i neplavcům od pěti do deseti 
let a organizátoři přichystali přes prázdniny 
čtyři turnusy. 

Proměnou bazénů práce na Riviéře neskon-
čí, společnost STAREZ-SPORT, a. s. projektuje 
další dvě novinky: tři kryté beachvolejbalové 
kurty a plochu pro kluziště. „Kryté kurty včetně 
zázemí mohou sloužit podstatně déle, než ote-
vřené kurty. Kluziště plánujeme za budovou 
zámečku, jedná se o udržitelnost projektu Ev-
ropské unie, realizace bude možná nejdřív za 
dva roky. Beachvolejbalové kurty se mohou po-
dařit už příští rok, záleží na vydání stavebního 
povolení, pak začneme shánět finance,“ dodal 
ředitel Mikš.
Atrakce na Koupališti Riviéra:
tobogan: výška 8 metrů, délka 75 metrů, sklu-
zavka: šířka a výška 4 m, délka 15 m, lavice a 
lehátka s provzdušněním: cca 80 m, lezecká 
stěna: výška 3 m, lanový most s lekníny: délka 
36 m, šplhací síť, pro nejmenší: vodní děla, 
chrliče, vodní hřib, vodní ježek, vodní clona 
o délce 6 m, kbelíkový strom, fontánky.

Opravená Riviéra slavnostně otevře v půlce června

Nejen Dětská kavárna KRAVÁLNA na červen

• Středa 6. 6. v 17.00 VÍTÁNÍ LÉTA s Kraválníky
Hudba, tance, hry, malování na obličej, pouštění lampionu 

štěstí. Cena 90 Kč/dítě včetně poplatku za koutek.

• 13. 6. POTKÁVÁRNA Unikátní hravá, filosofická,
živá SEZNAMKA. Pořádá Vladimíra Šubertová.

www.vladimirasubertova.cz/potkavarna/

…BUDEME SE TĚŠIT NA MALÉ I VELKÉ…
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Zapsali jste svého předškoláka do 1. třídy,
ale nejste se svou volbou plně spokojení?

Máte zvídavé a bystré dítě a stále pro něj hledáte ideální školu?
Navštivte nás a my Vám ukážeme, jak pečujeme o všestranný rozvoj dětí.

l  Uvidíte, jak pracujeme s dětmi ve třídách s 10 až 15 žáky.
l Ukážeme Vám, jak děti rozvíjejí své jazykové dovednosti v až 9 hodinách angličtiny týdně,
 a to v malých skupinkách podle své jazykové úrovně.
l Ve vyučování budete mít možnost vidět metody skutečně individuálního rozvoje dětí.
l Seznámíme Vás s individuálním rozšířením výuky nadaných dětí.
l V hodinách Vám ukážeme, jak rozvíjíme praktické dovednosti dětí
 tak potřebné pro život v dnešním světě, jako je schopnost spolupracovat, diskutovat,
 řešit problémy či otevřeně komunikovat.

Přijďte se k nám podívat a osobně se přesvědčte, zda jsme tou ideální školou pro Vaše dítě.
Ve dvou prvních třídách, které otevíráme v září 2018, zbývají jen 3 poslední volná místa.

Na setkání s Vámi se těší  Mgr. Richard Jurečka, Ph.D., ředitel školy
     r.jurecka@zsdidaktis.cz, +420 725 694 926

Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o., se sídlem v Brně, Mlýnská 44, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení 
(IZO 181052636) a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČO 02077469)

www.kvicvinohradybrno.cz uzávěrka pro vydání červenec–srpen 2018 do 15. 6. 2018

Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz 
Zpracovanou inzerci (PDF) odesílejte v příloze pouze na e-mail: inzerce@vinohrady.brno.cz

Lipka se v  Brně může pochlubit hned 
čtyřmi certifikovanými přírodními zahra-
dami: na Lipové v Pisárkách, na Kamenné 
na Starém Brně, na Rozmarýnku v Jundro-
vě a na Jezírku v Soběšicích. Učíme zde dě-
ti i dospělé, zkoumáme přírodu i odpočívá-
me. Přijďte se také inspirovat!

Přírodní zahrady jsou velmi hodnotným 
životním prostorem. Představují pestrý 
a biologicky rozmanitý ekosystém pro rostli-
ny a živočichy, zároveň skýtají člověku od- 
počinek, zdravou úrodu a spoustu zážitků 
hned za domem. Všichni se tu cítí dobře, 
protože se tu pracuje v souladu s přírodou: 
ježek i vážka, vzácné rostliny i nádherně 
barevné trvalky. Bez rašeliny, bez umělých 
hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria 
musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 
dalších kritérií, která se vztahují na založení 
zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Na-
příklad – druhová rozmanitost v přírodním 
trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové 
vody, kompostování, živý plot z planých 
druhů keřů a další. Každá přírodní zahrada 
je tedy trochu jiná, a to platí i pro ty naše lip-
kové.

Zahrada na Lipové  je plná zvukových 
prvků a vzdělávacích pomůcek, využitelných 
i pro nevidomé či slabozraké. Nahlédnout do 
ní můžete každý všední den od 8 do 17 ho-
din. Pokud si chcete navíc vytvořit zajímavé 
výrobky a pořádně naši zahradu prozkou-
mat, přijďte k nám s dětmi oslavit Slunovrat 
ve čtvrtek 21. června.

Zahrada na Kamenné je ukázkou měst-
ské zahrady, kde je využit každý centimetr. 
Přijďte se inspirovat, jak na omezeném pro-
storu vytvořit příjemná přírodní zákoutí ne-
bo jak je využít k pěstování bylinek i ostat-
ních plodin využitelných v kuchyni. Těšit se 
na vás budeme každý všední den od 8 do 14 
hodin, po předchozí domluvě i v jiných hodi-
nách.

Zahrada na Rozmarýnku je navržena 
podle principů permakultury a najdete v ní 
spoustu herních prvků, díky kterým se do-
zvíte něco o životě zvířat i rostlin. Součástí 
zahrady jsou výběhy s domácími zvířaty, jako 
jsou králíci nebo drůbež. Otevřeno je tu kaž-
dý pracovní den od 8 do 17 hodin. 

Zahrada na Jezírku za Soběšicemi má ze 
všech našich zahrad nejblíže k lesnímu bioto-
pu. Ani tady ovšem nechybí typické prvky 
přírodních zahrad, jako jsou například vyvý-
šené záhony, bylinková spirála, jezírko a ko-
řenová čistička, včelí úly i relaxační část. Ve-
řejnosti je otevřena každé pondělí od 13 do 
17 hodin. Seniory zveme na 18. června, kdy  
v rámci Léta v zahradě budete moct ochut-
nat plané rostliny a vyzkoušet vaření z plodů 
zahrady.

Mimořádnou příležitostí k prohlídce na-
šich zahrad bude sobota 9. června, kdy se 
koná Víkend otevřených zahrad. Vloni se 
díky této iniciativě otevřely brány více než 
dvou set zahrad po celé České republice. Ko-
lik to bude letos, ještě nevíme, každopádně 
vás zveme na Jezírko, Rozmarýnek a Lipo-
vou, k níž můžete připojit i prohlídku nád-
herné, rozlehlé a pestré zahrady u někdejší 
vládní vily Stiassni. Na webu www.vikendo-
tevrenychzahrad.cz najdete konkrétní časy, 
přísliby zážitků i fotografie z  jednotlivých 
zahrad. Přijďte se osvěžit jejich zelení a bar-
vami začínajícího léta.

Amálie Rosíková, Lipka

Zahrady Lipky lákají k návštěvě
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V ČERVNU

V druhé polovině dubna jsme v klubu po 
měsíční přestávce přivítali Dr. Luďka Šuberta 
s dalším pokračováním jeho cyklu „České hra-
dy“ – bylo to shodou okolností tentokrát větši-
nou o méně známých objektech a o to zajíma-
vější to bylo pro přítomné zájemce o historic-
kou tématiku. Z  historie jsme se pak plynule 
přenesli do současnosti, abychom 19.  dubna 
poblahopřáli dubnovým oslavencům – mezi 
devíti přítomnými byla nejstarší oslavenkyní 
paní Jana Vančuříková, slavící úctyhodné čty-
řiadevadesátiny. Rekordních bylo i devět dár-
kových balíčků, předaných panem starostou 
jubilantům, a další „mimořádností“ byla i sou-
časná přítomnost tří vozíčkářek (jedna z nich 
patřila také mezi oslavenkyně), svědčící o po-
hodě a přívětivé atmosféře v klubu.

Poslední dubnový týden byl také akční – 
na úterý jsem si připravil ukázky z klipů různé-
ho ražení, kolující po internetu (poněkud dra-
matický závěr nám připravil notebook, který se 
nečekaně vypnul – naštěstí to bylo jenom do-
časné, jako ochrana před přehřátím) a ve čtvr-
tek pak přišel pan starosta ke své tradiční bese-
dě v  klubu. V  jejím úvodu nejdříve objasnil 
důvody aktuálního dění na sídlišti (pokácení 
bílého topolu a výměna chodníku od OC 1 
k ZŠ Mutěnická) a poté už reagoval na dotazy 
přítomných. 

V netradičním dni, v pátek, proběhl první 
poznávací zájezd za řízení organizátorky Vlas-
ty Jelínkové do Mikulova – jeho cílem byly 
pamětihodnosti tohoto města (zámek a jeho 
zahrada, památkové objekty na náměstí a Ditt- 
richsteinská hrobka) a účastníci si ho díky ob-
sahu i krásnému počasí opravdu užili.

Akce na začátku května byly mimořádně 
ovlivněny tím, že na dva úterky po sobě připad-
ly sváteční dny bez klubových akcí. Ve čtvrtek 
3. 5. přišla do klubu ke své první přednášce 
MUDr. Ruberová s problematikou péče o oči 
a některých onemocnění očí, částečně souvise-
jících s  věkem – zajímavé téma přilákalo do 

klubu téměř třicet posluchačů a paní doktorka 
všechny zaujala nejen svým poutavým výkla-
dem, ale i žertovnými vložkami a příklady, kte-
rými jinak vážné téma odlehčila – určitě ji 
v  klubovně opět rádi přivítáme s  pokračová-
ním jejího výkladu.

V sobotu 5. 5. využili pravidelní návštěvní-
ci klubových akcí pozvání od pana starosty na 
Výstavu vín v  novém společenském sále – 
v průběhu dopoledne si užívali v krásném po-
časí ochutnávku vín, klobásky různého druhu 
k  zakousnutí a v  neposlední řadě i poslech 
cimbálky, kterou v době jejího odpočinku do-
plňovali vlastním zpěvem.

Ve čtvrtek 10. 5. měl PhDr. Čejka vzpome-
nout osudy manželky dalšího československé-
ho prezidenta – náhoda tomu chtěla, že na 
květnové dny „vyšel“ pohnutý a dramatický 
život manželky Ludvíka Svobody. Musel se ale 
omluvit pro pracovní jednání na magistrátu, 
takže na toto zajímavé téma si počkáme do 
14. června.

V  informační části připomenu poslední 
červnový zájezd 28. 6. do Nemojanského mlý-
na, kterým se rozloučíme s prvním pololetím 
roku 2018 v klubu před prázdninami.

Minulý měsíc jsem se zmínil o určitém 
útlumu ve sběru dioptrických brýlí, načež jsem 
byl telefonicky dotazován, kde je možno je 
odevzdat (v lékárně Pálava, v ordinaci MUDr. 
Kočího nebo přímo v naší klubovně). Díky to-
mu jsem si uvědomil, že čas od času musím 
některé informace opakovat pro nové čtenáře 
Informu, a současně mne potěšilo, že kontaktní 
údaje, uváděné na konci mé rekapitulace klu-
bových aktivit, jsou účelné a jsou využívány.

Na závěr opět připomínám, že na klubové 
akce jsou přístupné všem příchozím a jsou na 
ně upřímně zváni všichni zájemci. Další infor-
mace a foto z klubových akcí najdete na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub 
nebo je získáte přímo u nás v době našich akcí 
v klubu na Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
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 
Albertem) s podporou KVIC – vstup zdar-
ma, 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 
roku) v malé klubovně;
– v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázd-
niny) kurz PC pro seniory (začátečníky) 
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzul-
tace zdarma.

5. 6. – ÚTERÝ
VÝLET – LITOMYŠL, NOVÉ HRADY
(7.30–19.00)
Vlasta Jelínková (cena 355 Kč)

7. 6. – ČTVRTEK
HUDEBNÍ SKLADATEL PAVEL HAAS
Mgr. Petr Škranc

12. 6. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování, 
s promítáním), Eliška Vacková

14. 6. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH 
PRESIDENTŮ (cyklus)
PhDr. Jiří Čejka

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

19. 6. – ÚTERÝ
ZDRAVÍ A NEMOCI ČS. PREZIDENTŮ
(2. část)
Mgr. L. Karnet

21. 6. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ČERVNU
A V ČERVENCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

26. 6. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Lysá n. Labem, Malešov, 
Malotice, Manětín)
Dr. Luděk Šubert

28. 6. – ČTVRTEK
VÝLET – NEMOJANSKÝ MLÝN
(9.30–18.00)
Vlasta Jelínková (cena 190 Kč)


