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Děti na táboře s Domečkem.

Vážení vinohradští spoluobčané,
příliš mnoho vody v  obou brněnských řekách – Svitavě i Svratce – ne- 
odteklo a my opět vcházíme do dramatického času voleb. Letos, zkraje 
podzimu, se staneme účastníky voleb komunálních, neboli obecních, které 
proběhnou ve dnech 5. a 6. října (v pátek a v sobotu) i u nás na Vinohra-
dech. V oněch dvou říjnových dnech budeme mít jedinečnou a neopako-
vatelnou příležitost podílet se podle svých představ na zvolení jedenadva-
cetičlenného zastupitelstva naší vinohradské městské části a pětapadesáti- 
členného zastupitelstva města Brna. Krátce před volbami obdržíme do 
svých schránek dvě poněkud rozměrnější (složené) „plachty“, přesněji vo-
lební lístky, které budou obsahovat kandidátky politických stran, hnutí 
a nezávislých kandidátů. Z nich posléze budeme vybírat podle vlastního 
uvážení. Po mém soudu je vhodné se při výběru kandidátů, stran, hnutí 
či sdružení nezávislých kandidátů v obecních i jiných volbách orientovat 
a rozhodovat na základě zkušeností s těmito volenými lidmi a jejich poli-
tickými uskupeními. Důležitý pro naše rozhodování by měl být podle mne 
také volební program a jeho znalost. Je dobré si zjistit, co kandidát, jeho 
politické volební uskupení, nám v programu nabízejí a co v minulosti dob-
rého pro obec vykonali. Zda jsou v kontaktu s lidmi, zda je možné se na 
ně obrátit, zda je možné se na ně – a do jaké míry – spolehnout. Naopak 
mou důvěru dlouhodobě nezískávají strany či hnutí, které volební klání 

Akce na Vinohradech

ZÁŘÍ 2018
1. 9. – Vinohradské trhy
První poprázdninové trhy se vám opět 
přihlásí v sobotu 1. 9. v čase od 9.00 do 
12.30 hodin. Pro děti bude připraven dět-
ský koutek.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

8. 9.
Bavíme se na Vinohradech
Tradiční akce pro malé a velké od 9.30 do 
22.00 hodin. Volné prostranství za býva-
lou ZŠ Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
Děti se mohou těšit na soutěže s Domeč-
kem, pódiové hrátky a pohádku s diva-
dlem KEJKLE.
V odpolední části krom her pro dospělé, 
jako je tuplák a hod kufrem, pro vás bude 
připraveno vystoupení. TATLO QUAR-
TET, ARGEMA, SOUTĚŽE , BLOODY 
MARY, 13 STEPS TO HELL, SEBAS-
TIAN.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

22.–24. 9.
X. podzimní výstava hub
Mykologický klub Brno ve spolupráci 
s Moravským zemským muzeem vás 
opět zve na tradiční výstavu hub. Nový 
společenský sál v objektu bývalé ZŠ Bze-
necká 23 (zadní vchod).
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Spustili jsme užitečnou pomůcku pro 
vaši rychlou a pohodlnou informova-

nost o dění v městské části Brno-Vino-
hrady, o důležitých informacích, uzavír-
kách, poruchách, povinnostech plateb 
apod. Zkrátka aplikaci Česká Obec stačí 
nainstalovat zdarma do svých telefonů 
(Android nebo iPhone) spustit a vyhledat 
„Brno-Vinohrady“. Potom už vám budou 
automaticky chodit upozornění a nové 
informace přímo do oznamovací lišty va-
šeho telefonu.

Aplikaci Česká Obec stahujte buď 
přes GooglePlay nebo App Store.

Srdečně vás zveme na besedu občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.

Setkání se uskuteční v pondělí 3. 9. v 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva městské 
části Brno-Vinohrady (v přízemí budovy radnice).
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Informace pro občany – 
sběrové dny v roce 2018

Termíny sběrových dnů:
29. 9. 2018 a 24. 11. 2018

vždy od 8.00 do 12.00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle v loka-
litě Pálavské náměstí (za točnou MHD).

Vinohradský film: 
Labyrint lží

Po letní pauze Vás srdečně zveme na zaha-
jovací projekci Vinohradského filmu. V pod-
zimních večerech, případně odpoledních ví-
kendových časech, máme připravenu řadu 
hraných, dokumentárních i dětských filmů, 
počínaje filmem Im Labyrinth des Schwei-
gens. Toto německé historické drama je od-
bornou i širší veřejností vysoce ceněno – lze 
zmínit například cenu z roku 2014 získanou 
na francouzském festivalu evropského filmu 
Les Arcs European Cinema Festival, na němž 
film získal zvláštní ocenění poroty. 

Film, za jehož režií i scénářem stojí herec 
a režisér německo-italského původu Giulio 
Ricciarelli, měl premiéru v roce 2014. Děj fil-
mu se odehrává v roce 1958 a je založený na 
skutečných událostech. Pojednává o mladém 
a idealistickém státním zástupci Johannu 
Radmannovi, jenž se zajímá o případ Charlese 
Schulze, bývalého velitele vyhlazovacího tá-
bora v Osvětimi, který v  té době vyučuje na 
škole ve Frankfurtu nad Mohanem. Radmann 
je odhodlán docílit spravedlnosti, postupně 
však zjišťuje, že jeho úsilí je mařeno kvůli 
mnoha bývalým nacistům, sloužících v  sou-
časné vládě. Dějová linie je doplňována Rad-
mannovým osobním životem. V průběhu děje 
se jeho idealismus setkává se skutečným svě-
tem. Film se zabývá otázkou spravedlnosti, 
respektive nespravedlnosti, kterou mnozí lidé 
v období 2. světové války utrpěli. Ačkoliv te-
matika 2. světové války je mnohými filmaři 
neustále omílána, film Labyrinth des Shwei-
gens je ceněn zejména pro originální uchope-
ní daného tématu.

Film budeme promítat v  pátek 14. 9. od 
20.00 v  novém společenském sále v  budově 
bývalé školy Bzenecká 23. Vstup na projekci je 
zdarma. 

Za Vinohradský spolek srdečně zve,
Kateřina Pížová

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakáz-

ky malého rozsahu na realizaci akce: „Vý-
měna plastových zatravňovacích panelů za 
betonové zatravňovací panely na parkovišti 
před DPS č. or. 19–21 na ulici Bzenecká“;

– odstranění náletových a okrasných dřevin 
(keřů) před domem DPS na Pálavského ná-
městí Brno-Vinohrady;

– podání výzvy na realizaci VZ malého rozsa-
hu: „Revitalizace parkového prostranství 
před domem Pálavského náměstí 1,2“;

– zveřejnění záměru – pacht části pozemku 
p. č. 7108/1 a částí pozemku 7277 v k. ú. Ži-
denice o výměře 198 m2, 821 m2 a 822 m2;

– uzavření pachtovní smlouvy k části po- 
zemku p. č. 7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 
471 m2;

– požadavky na realizaci investic a oprav v ro- 
ce 2019 nad rámec finančních možností 
městské části;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory KVIC Mutěnická 21, za účelem 
provozování kulturně výchovné činnosti 
ve školním roce 2018/2019 ve střediscích 
Dům dětí, Valtická 23, Společenský sál, Pá-
lavské nám. 15;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory v  objektu ZŠ Mutěnická 23 (ven-
kovní sportovní hřiště a tělocvičny) ve škol-
ním roce 2018/2019;

– dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí ná-
vratné finanční výpomoci;

– přidělení bodů žadatelům o byt ve 40 přípa-
dech;

– prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na 
užívání bytu v domě na ulici Mutěnická ve 
2 případech;

– prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na 
užívání bytu v domě na ulici Bzenecká;

– prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na 
užívání bytu v domě na Pálavském náměstí 
v 10 případech;

– dohodu o vzájemném postoupení smluv 
o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli 
nájemci;

– předloženou Smlouvu o nájmu bytu ve 2 
případech;

– poskytnutí daru jako úhradu zlikvidova-
ných spotřebičů;

– text výzvy k  podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky a služ-
by „Projektová dokumentace na optimali-

zaci řešení ohřevu teplé vody v souvislosti 
se zvýšením hygienické ochrany obyvatel 
v bytových domech Pálavské náměstí 1 a 2, 
Bzenecká 19 a 21 a Mikulovská 9 městské 
části Brno-Vinohrady;

– text výzvy včetně zadávací dokumentace 
a návrhu smlouvy o dílo (dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek) ke zjednodušenému podlimitnímu ří-
zení na veřejnou zakázku na stavební práce: 
„Vybudování evakuačních výtahů a souvi-
sející stavební úpravy a obnova elektroinsta-
lace v bytovém domě Mikulovská 9“;

– pronájem tělocvičen v  prostorách objektu 
Bzenecká 23;

– zveřejnění záměru pronájmu části nebyto-
vých prostor v objektu Bzenecká 23;

– ukončení nájemní smlouvy ve 2 případech-

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

tění vyhrazeného parkovacího stání pro 4 
žadatele;

– s náhradou škody ve výši 1.090 Kč poško- 
zené;

– s  tím, aby se příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Mutěnická 23, Mateřská škola 
Bořetická 7, Mateřská škola Sněhurka Boře-
tická 26, Mateřská škola Prušánecká 8, Ma-
teřská škola Velkopavlovická 15 zapojily do 
projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání ve městě Brně II“ a do výzvy OP VVV 
Šablony II, č. 02_18_063.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– odstranění dřevin rostoucích mimo les (ke-

řů Jalovce chvojky) na Bzenecké ul. před 
bytovým domem 19, 21;

– odstranění laviček z parku.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– návrh statutu fondu mobility, návrh výhle-

dového rozpočtu fondu mobility, důvodo-
vou zprávu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se zvýšením intenzity veřejného osvětlení 

před domy Blatnická 2, 4, 6, 8 a Prušánecká 
6

Rada městské části Brno-Vinohrady
jmenuje:
– vedoucí odboru bytového a všeobecného.

Přijďte podpořit celosvětový den úklidu – 15. září 2018 úklidem jihovýchodní části Vino-
hrad. V rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ provedeme společně pod-
zimní úklid nepořádku na zeleni mezi ZŠ Čejkovická a ul. Jedovnická. Úklidové pomůcky za-
jištěny. Doporučujeme se však vybavit pevnou obuví a odhodláním.

Datum konání akce: 15. 9. 2018 (sobota)
Sraz na parkovišti před ZŠ Čejkovická v 9.00 hod.

Těšíme se na Vás! Za Vinohradský Spolek zve Kateřina Foretová

Z 59. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady

Pálavské náměstí – jedna z několika hromad 
při „Úklidu“ na jaře 2018.
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prokládají nesplnitelnými sliby a naplňují volebními guláši, rozličnými estrád-
ními candrbály a dalšími vějičkami všemožných podob. Po volbách od nich po 
čtyři roky totiž žádný guláš neuvidíte. Ani zábavu již nabízet nebudou. Snad 
nechtěně jen nějaký ten politický kabaret. Naprosto jednoznačnou představu 
si pak po mém soudu můžete vytvořit o stranách a hnutích, které dopustí ole-
pování veřejných i soukromých budov a ploch svými volebními letáky, plakáty 
a dalšími předměty volebního mámení. Také jsou po mém soudu nedůvěry-
hodní kandidáti pomlouvající, očerňující či dehonestující své soupeře ve voleb-
ním boji, ať již slovem či písmem. Jasně nám napovídají, jak neurvale by po 
případném zvolení do funkcí spravovali obec, město, městskou část. Nuže tedy, 
vážení vinohradští spoluobčané, v pátek a v sobotu 5. a 6. října nezapomeňte 
a vzhůru do volebních místností. A rozum i srdce s sebou.

Vážení spoluobčané, doba před volbami i samotné volební klání nezřídka 
vnáší do dění ve společnosti jistá napětí. Ani na Vinohradech nejsme ušetřeni 
onoho volebního, či chcete-li předvolebního pnutí. A tak vás může zastihnout, 
či vás opět zastihla, již tradiční fáma o výstavbě domů pro tak zvané „nepři-
způsobivé“ na Vinohradech. Ač se jedná o čirou, promiňte mi ten výraz, pito-
most, vynořuje se ona zvěst pravidelně před volbami a je neomylně šířena 
všemi směry. Zkrátka a dobře: nic takového se nepřipravuje a nic takového 
Vinohradům nehrozí. Shodneme se na tom, že si přejeme naši obec plnou 
klidu a spokojenosti. Lidé neschopní, či spíše neochotní se přizpůsobovat běž-
ným a zažitých normám jednání, přizpůsobit se zákonem a zvyklostmi do 
společnosti zavedeným způsobům vztahů a jednání mezi lidmi, nejsou 
na Vinohradech vítáni. Další taková předvolební fáma, která se v dnešních 
dnech nese vinohradskou obcí, souvisí s údajným sestěhováním sociálně slab-
ších a nepřizpůsobivých spoluobčanů do obecních bytů na Vinohradech. 
I v tomto směru může být vinohradská veřejnost klidná. Nic takového nena-
stane. Tlak z brněnské radnice v tomto ohledu sice reálně existoval a byl vy- 
víjen na většinu městských částí, na Vinohradech byl však z naší strany odra-
žen. S městem, které vlastní všechny obecní byty a i v naší obci má právo ob-
sadit ročně až 20 procent z  uvolněných obecních bytů, se těžce bojuje. Leč 
dohodli jsme se, že si brněnská radnice experimentálně obsadí na 2 roky 
jeden obecní byt a po dvou letech bude experiment ukončen. Do bytu se na- 
stěhovala sociálně slabší (nikoliv nepřizpůsobivá) rodina z Líšně, kde rovněž 
bezproblémově žila v obecním bytě. Město pochopilo naši argumentaci, že při-
dělování obecních bytů (až 20 %) z jeho popudu by bylo nespravedlivé a po- 
škozující ty občany, kteří o přidělení obecního bytu na Vinohradech řádně 
požádali a na jeho přidělení podle daných kritérií čekají v pořadníku několik 
dlouhých let – deset a více. A najednou by byli přeskočeni z rozhodnutí města 
Brna někým mimo pořadník, navíc možná někým, kdo by právě nebyl příno-
sem pro vinohradskou společnost. Tak tedy žádné sestěhovávání do obecních 
bytů u nás v žádném případě nenastane. Ovšem komu pronajmou byty v osob-
ním vlastnictví jejich majitelé, případně uživatelé družstevních bytů, to vino-
hradská obec nijak neovlivní a samozřejmě tomu nijak nezabrání. Důležitý je 
tedy přístup ze strany všech – vinohradské radnice, ale především pronajíma-
telů bytů družstevních i bytů v osobním vlastnictví. 

Vážení vinohradští spoluobčané, věřím, že kroky většiny z vás budou ve 
dnech 5. a 6. října mířit k volebním místnostem a urnám. Při volbě vinohrad-
ské a brněnské obecní reprezentace vám přeji čas, klid a rozvahu, rozum zvaný 
selský, i cit a odvahu k vlastnímu rozhodnutí. Přeji vám také nenechat se ovliv-
nit pozlátkem volební kampaně, ať již bude jakkoliv třpytivé.

Vážení Vinohraďané, přeji vám klidný a pokud možno i vlídný (volební) 
podzim. A málem bych zapomněl, přeji také šťastný a plynulý přechod všem 
navrátilcům z prázdnin a dovolených do jejich škol či zaměstnání. 

Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1) Tradiční výstava
sukulentů v Brně se blíží

Skleníky Botanické zahrady Přírodo-
vědecké fakulty Masarykovy univerzity 
(roh ulic Kotlářské a Veveří) v září znovu 
přivítají výstavu sukulentů, kaktusů a dal-
ších exotických rostlin. Potrvá od 7. do 14. 
září 2018 vždy od 9 do 17.30 hodin. 

Specializovaní pěstitelé z Moravy, Čech 
i Slovenska a odborníci z Botanické zahrady 
Masarykovy univerzity vystaví stovky rost-
lin. K  vidění budou unikátní africké, me-
xické a madagaskarské sukulenty, „živé ka-
meny“, kaktusy i vzácné bromélie. Větší 
prostor letos vystavovatelé věnují sukulen-
tům, pěstovaným jako bonsaje.

Výstava je ojedinělou příležitostí vidět 
na jednom místě mnoho sukulentů z nej-
různějších čeledí a světadílů v  poklidném 
prostředí Botanické zahrady Přírodovědec-
ké fakulty Masarykovy univerzity Brno, 
která se na akci významně podílí. Vstupen-
ky umožňují prohlídku všech jejích expo-
zic. Děti, studenti a senioři mají slevu na 
vstupném. 

Výstavu doprovodí desítky fotografií 
sukulentů, pěstovaných jako bonsaje, od 
Ivany a Jiřího Jandových. Těmto rostlinám 
budou věnovány také informační panely 
s doprovodnými texty a dalšími fotogra- 
fiemi.

Protože jde o výstavu prodejní, mohou 
si zájemci doplnit svoje sbírky o nové pří-
růstky. Nabízen bude široký sortiment se-
menáčů i dospělé sbírkové exempláře, včet-
ně rarit z přebytků pěstitelů. Připravuje se 
i výprodej části sbírky starších sbírkových 
rostlin a antikvární literatury s botanickou 
tématikou.

Úlohou výstavy je také osvěta, proto 
nebude chybět například ukázka odborné 
literatury. Přítomní pořadatelé poskytnou 
zájemcům pěstitelské rady a pro skupiny, 
např. školní třídy, zajistí průvodce výsta-
vou. Fotografie z minulých výstav jsou 
umístěny na webových stránkách www. 
sukulentar.cz. 

8. 9. 2018 bude v parčíku PřF MU u vý-
stavních skleníků probíhat burza minerálů 
a fosílií.

Dotazy:
atomandl@seznam.cz
nebo PhDr. A. Tomandl, tel. 739 965 177.
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Přihlášky do kroužků přijímáme 
od 3. září 2018 v kanceláři Domečku, 
Valtická 23 v pracovní dny
8.00–12.00, 14.00–18.00 hodin.
Bližší informace vám rádi poskytneme 
na tel. 544 216 684 nebo 739 263 997.
Začátek pravidelné činnosti kroužků je 
v pondělí 17. září 2018.
www.domecekvinohradybrno.cz

POHYBOVÉ KURZY
Cvičení s kojenci (60 min.) – pro děti od 
6 měsíců a jejich rodiče.
Spousta básniček, písniček, cvičení na ba-
lonech, s náčiním a další.
Vede: Mgr. Alena Račková
čtvrtek 11.00–12.00 hod., 60 Kč/h,
rezervace sms 739 263 997

Cvičení s batolaty 1–2 roky (60 min.) – 
pro chodící děti jednoho roku a jejich ro-
diče.
Básničky, písničky, cvičení na balonech, 
s náčiním. 
Vede: Dobra Mrhačová
čtvrtek 9.00–10.00 hod., 60 Kč/h,
bez rezervace

Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro 
děti od 1,5 roku a jejich rodiče.
Cvičení s  říkadly, písničkami, drobným 
náčiním i na nářadí. 
Vede: Ivana Heindlová
úterý 9.00–10.00 – věk 1,5–2 roky,
10.00–11.00 – věk 2–3 roky,
60 Kč/h, bez rezervace

NOVINKA
Žabky (45 min.) – „Naše malé nožičky 
skáčou jak dvě žabičky“.
Cvičení rodičů s dětmi od 3 let zaměřené 
na chodidla dětí i dospělých. Říkadla, zá-
bavné pomůcky, stimulace chodidel po-
mocí senzomotorických chodníčků.
Vede: Ivana Heindlová
středa 17.00–17. 45, 700 Kč/pololetí,
1200 Kč/roční

Veselé cvičení (60 min.) – určeno dětem 
od 3 do 6 let. 
Pohybové hry, cvičení s hudbou i na nářa-
dí. Pod vedením zkušené lektorky se vaše 
dítě naučí základním pohybovým doved-
nostem. 
Vede: Dobra Mrhačová
úterý 16.30–17.30, 60 Kč/h, bez rezervace

Sedmikráska (45 min.) – hudebně pohy-
bový program pro děti 3–4leté.

Na děti čekají známé říkanky a písničky, 
práce s rytmem a rytmickými nástroji, 
jednoduché taneční kroky a taneční hry.
Vede: Ivana Heindlová
pondělí 16.45–17.30, 700 Kč/pololetí,
1200 Kč/roční 

Taneční rytmika (60 min.) – pro děti 5–7 
let.
Hlavní náplní je rytmická a pohybová 
průprava, důraz na správné držení těla 
a pěknou chůzi. Práce s hudbou, rozvíjení 
pohybové fantazie, cvičení na gymnastic-
kém koberci, vystoupení .
Vede: Ivana Heindlová
čtvrtek 16.30–17.30 hod., 800 Kč/pololetí,
1400 Kč/roční

Street dance (90 min.) – taneční kroužek 
pro děti od 7 let, ve kterém si vyzkouší 
různé druhy tance: Hip Hop, Poppin, 
Lockin, New style, House dance a další, 
které předvedou v sestavách na vystoupe-
ních. Při tanečních hrách si pocvičí im-
provizaci, smysl pro rytmus a zažijí 
spoustu zábavy.
Vede: Alexandra Matušková
pondělí 17.35–19.05, 1100 Kč/pololetí,
1900 Kč/roční

Cvičení na balonech – děti (45 min.) – 
pro děti od 6 let.
Zaměřeno na nápravu špatného držení 
těla, posílení svalů celého těla zábavnou 
formou, hry
Vede: Dobra Mrhačová (út),
Ivana Heindlová (čt)
úterý 15.30–16.15 nebo čtvrtek 15.30–
16.15, 800 Kč/pololetí, 1400 Kč/roční

Balonové hraní (45 min.) – pohybové hry 
na velkých míčích. Děti od 6 let zde roz-
víjí obratnost, míč jako balanční pomůc-
ka posiluje i při hře svaly celého těla.
Vede: Ivana Heindlová
pátek 15.00–15.45, 600 Kč/pololetí,
1000 Kč/roční

Bosé hrátky – gymnastika dětské nohy 
(45 min.) – zábavné cvičení ke stimulaci 
svalů dětského chodidla, k nápravě plo-
ché nohy, vbočených kotníků. Pro děti od 
6 let.
Vede: Ivana Heindlová
pondělí 15.45–16.30, 700 Kč/pololetí,
1200 Kč/roční

Zdravá záda – individuální (30 min.) – 
pro 1–3 děti od 10 let.
Nabízíme individuální přístup k problé-

mům vašeho dítěte: náprava držení těla, 
jak správně sedět, práce s chodidly – plo-
chá noha, vbočené kotníky. Cvičení s ba-
lančními pomůckami, SM systém.
Vede:
Ivana Heindlová, cvičitel zdravotní tv
den a čas dle individuální domluvy,
800 Kč/10 lekcí

Bojové sporty a sebeobrana (60 min.) – 
pro děti od 6 do 14 let.
Základy karate, kickboxu,juda, aikida. 
Formou her se děti učí základní údery, 
kopy, hody, strhy a pákové techniky.
Vede. Lukáš Wolf a spol.
středa 16.00–17.00, 950 Kč/pololetí,
1700 Kč/roční

SM systém (50 min.) – cvičení s pružný-
mi lany pro dospělé systémem MUDr. Ri- 
charda Smíška ve skupině 6–8 lidí. Uvol-
nění a regenerace svalů v krční a bederní 
oblasti, trakce páteře. Cílem cvičení jsou 
správné pohybové návyky a vzpřímené, 
vyrovnané a aktivní držení těla.
Vede: Ivana Heindlová
středa 18.15–19.05 začátečníci,
sál na Pálavském nám., 1100 Kč/12 lekcí

Jóga pro dospělé (90 min, 75 min.) – jó-
gová cvičení pro začátečníky i pokročilej-
ší zájemce.
Jógové učení je ucelený systém jak vycho-
vávat, kultivovat a harmonizovat osob-
nost člověka. Otevírá se všem bez ohledu 
na věk či tělesný stav. Nabízí, jak na sobě 
pracovat.
Vede: Eva a Milan Pohlodkovi
středa 19.00–20.30, 1200 Kč/pololetí,
2000 Kč/roční
čtvrtek 18.15–19.30, 1000 Kč/pololetí
1700 Kč/roční

Škola zad (60 min.) – zdravotní cvičení 
vedené zkušenou fyzioterapeutkou. 
Sestava cviků, zaměřená na funkci osla-
bených svalů, které pohodlným životem 
málo používáme. Cviky protahovací, ba-
lanční a prosté, cvičení s  tyčemi, over-
ballem, pružnými tahy a dalšími pomůc-
kami. 
Vede: Marie Poledniková
středa 17.50–18.50, 90 Kč/h,
rezervace na tel. 544 216 684

Další cvičení pro dospělé 
Maminky v kondici, Pilates, Bossu body, 
Intervalový trénink, Závěsný systém…
Info na www.fitromana.cz,
tel. 777 96 30 80 

Dům dětí Brno-Vinohrady, Valtická 23
nabízí ve školním roce 2018/2019

kurzy pro děti i dospělé
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VÝTVARNÉ KURZY
Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek 
pro rodiče s dětmi od 2 let 
Poznáte různé výtvarné techniky, střídá 
se zde práce s keramickou hlínou, papí-
rem a barvami, vše na motivy ročních 
období a pohádek pro nejmenší. Na závěr 
hodiny děti čeká hraná pohádka nebo 
loutkové divadélko.
Vede: Alena Výstrková
pondělí 9.00–10.00, čtvrtek 10.00–11.00,
70 Kč/h, bez rezervace

Malíčci (90 min.) – výtvarný kroužek pro 
děti 3–6 let.
Seznámení s  různými technikami, kera-
mika, malba, kresba, koláže
Vede: Irena Krátká,
čtvrtek 16.45–18.15, 950 Kč/pololetí,
1700 Kč/roční

Duha (75 min.) – výtvarný kroužek pro 
děti od 4 let.
Hravou formou se naučíme pracovat 
s barvami, papírem i keramickou hlínou.
Vede: Alena Výstrková
pondělí 16.30–17.45, 900 Kč/pololetí,
1600 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro předškolní dě-
ti od 4 let.
Práce s hlínou, jednodušší tvary, kachle, 
nádoby.
Vede: Alena Výstrková,
úterý 17.00–18.00, 850 Kč/pololetí,
1500 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, 
začátečníky i pokročilé.
Kachle, figury, nádoby, různé keramické 
techniky.
Vede: Alena Výstrková
pondělí 15.15–16.15 SE SLUŽBOU 
VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠD MUTĚNICKÁ 
pátek 15.15–16.15, 850 Kč/pololetí,
1500 Kč/roční

Výtvarná dílna (60 min.)– pro děti 
od 5 let.
Různé výtvarné techniky, práce s přírod-
ními materiály, keramika a další. 
Vede: Alena Výstrková
pátek 14–15 h, 70 Kč/hodina bez rezervace

Barevný svět (90 min.) – výtvarný krou-
žek pro děti 6–12 let.
Zahrnuje různé výtvarné techniky, práce 
s barvou, papírem, keramickou hlínou 
atd.
Vede: Alena Výstrková
úterý 15.15–16.45, 1050 Kč/pololetí,
1800 Kč/roční

Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro 
děti od 7 do 15 let.
Kromě kresby a malby poznáte další zají-
mavé výtvarné techniky, čeká vás tvoření 

z různých materiálů – sklo, keramika, 
smalty, kašírování. 
Vede: Alena Výstrková
středa 15.15–16.45 nebo 7–18.30,
1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

Chobotnice (90 min.) – ochutnávka 
mnoha výtvarných technik pro děti 9–14 
let. Fimotvoření, kašírování, pedig, ko-
rálkování, smaltování, zdobení textilu, 
vyrábění různých dárkových a dekorač-
ních věciček. 
Vede: Irena Krátká 
čtvrtek 15.00–16.30, 1100 Kč/pololetí,
1900 Kč/roční

Keramika pro dospělé (120 min.) – tvůr-
čí kurz pro dospělé, kteří si chtějí vyzkou-
šet práci s keramickou hlínou a dát jí 
vlastní tvar a myšlenku. 
Určeno úplným začátečníkům i pokroči-
lým. 
Vede: Alena Výstrková
pondělí 18.30–20.30, 1100 Kč/8 lekcí

HUDEBNÍ KURZY
Hra na kytaru (45 min.) – výuka pro 1–3 
žáky, od 10 let .̋
Vede: Ivana Heindlová, Libor Hořejší
1600 Kč/1300 Kč/1000 Kč/pololetí,
3000 Kč/2400 Kč/1800 Kč roční

Hra na basovou kytaru (45 min.) – vý-
uka pro 1–2 žáky.
Pro děti od 10 let i dospělé, začátečníky 
i pokročilé. Zaměřeno na rock, country 
a blues. 
Vede: Libor Hořejší
1600 Kč/1300 Kč Kč/pololetí,
3000 Kč/2400 Kč/roční
den a čas dle individuální domluvy

OSTATNÍ
Klubíčko (180 min.)
Klub pro nejmenší je určen dětem od 
dvou let, které si v něm vyzkoušejí být 
aspoň chvíli bez rodičů. Čekají je zde hry, 
cvičení, výtvarné činnosti i pohádkový 
svět v podobě loutkového divadla. 
Vede: Dobra Mrhačová
středa 8.30–11.30, cena 180 Kč,
rezervace předem

Klub maminek (120 min.) – program pro 
maminky s dětmi, besedy na různé téma, 
cvičení, povídání, herna pro děti. 
Vede: Mgr. Alena Račková
pondělí 10.00–12.00,
cena dle aktuálního programu

Herna pro rodiče s dětmi – dopoledne, 
kdy si mohou přijít děti pohrát a mamin-
ky popovídat. Hračky, klouzačky, hou-
pačky a společnost ostatních dětí a rodičů 
na vás čekají každé 
pondělí mezi 10.00–12.00, vstup 20 Kč 

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)

24. 9.
Poskytování první pomoci u dětí
Obsah semináře:
•	první	pomoc	při	vdechnutí	cizího
 tělesa
•	kardiopulmonální	resuscitace	–	zjištění	

vědomí a dýchání, nácvik resuscitace
•	zástava	krvácení	a	další	témata
Každý účastník semináře obdrží ilustro-
vanou brožuru s názvem: Kapesní rádce 
1. pomoci dětem.
Seminář je ZDARMA
Akce se koná za finanční podpory Jiho-
moravského kraje.

Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na 
e-mail: rackova.a@centrum.cz
Těším se na příjemně strávené dopoledne, 

Mgr. Alena Račková. 

Vážení rodiče, jde vaše dítě
POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také
POPRVÉ DO KNIHOVNY!

16. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních 
tříd
3. 9. – 31. 10. 2018 
Registrace prvňáčků zdarma na všech pro-
vozech knihovny. 

3. 10. 2018 / 14.00–17.00 
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře 
knih a čtenáře knihovny na pobočce ve vaší 
městské části. 

Bohatý doprovodný program.

Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz
a v programové brožuře. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora 
statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála 
a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohu-
mila Šimka. Projekt rovněž podpořily Úřady 
městských částí, kde bude probíhat slavnostní 
pasování.

Jana Kuncová, mluvčí KJM 
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Hudební lekce
pro kojence a batolata

Hudební škola YAMAHA Vás srdeč-
ně zve v pátek 7. září do „Domečku“ na 
Valtické 23 na bezplatné ukázkové lekce 
oblíbených „přípravek“ pro nemluvňata 
od čtyř do 18 měsíců „Robátka“ v 9 hod. 
a pro batolata od 18 měsíců do čtyř let 
„První krůčky k hudbě“ v 10 hod.

Rezervace na
www.yamahaskola.cz/brno,

informace na tel.
608 746 463

nebo 603 943 213.

Nábor do dětské
taneční skupiny

Dětská taneční skupina Carolka Brno 
přijímá pro školní rok 2018/2019

nové členy ve věku 6–11 let.
Informace o skupině: 

https://carolka-brno.webnode.cz/
Kontakt:

CarolkaBrno@centrum.cz
nebo 724 306 520.

Den náborů má takový ohlas, že se 
pořadatelům účastníci sami hlásí. V so-
botu 8. září se uskuteční už čtvrtý ročník 
Dne náborů v Brně, který loni na Kraví 
hoře představil téměř osmdesát klubů 
z padesáti různých odvětví. Víc než mě-
síc před akcí eviduje městská společnost 
STAREZ-SPORT, a. s., která akci pořá-
dá, nové zájemce z řad oddílů.

Den náborů totiž na Kraví horu před 
rokem přilákal 5287 návštěvníků a poten-
ciálních nových členů oddílů. „Den nábo-
rů už je stabilní, zaběhnutá věc a kluby už 
se samy ozývají. Nemusíme je ani oslovo-
vat, protože vědí, že to funguje, akce ne-
vyznívá do prázdna. Děti, které kroužek 
nemají, si sport najdou, vyzkouší a mnoh-
dy se stane, že u něj zůstanou. Doufáme, 
že vyjde počasí, aby lidé, stejně jako loni, 
Kraví horu zaplnili,“ přeje si Štěpán 
Vrubl, vedoucí Střediska aktivit a sportu 
STAREZ-SPORT, a. s.

Letos se opět představí i několik no-
vých jihomoravských klubů, například 
z florbalu, basketbalu nebo fotbalu. 
„Areál není nafukovací, nechceme však 
kluby odmítat, takže jsme přijali i někte- 

ré nové, které při Dni náborů ještě nebyly. 
Všichni zájemci dostanou stejný prostor, 
ať se jedná o hokejovou Kometu, nebo 
klub, který teprve začíná,“ sděluje Vrubl.

Základ prezentujících účastníků tvoří 
Unie sportovních klubů města Brna v čele 
s hokejisty Komety nebo fotbalisty Zbro-
jovky. Velký úspěch mívá tradičně biat-
lon, návštěvníci se můžou těšit na veslo-
vání, míčové sporty, ale také různá cvi- 
čení pro děti, několik druhů tanečních 
odvětví a svou práci představí například 
hasiči. „Kluby mají ukázky na pódiích od 
tančení, přes bojové sporty až po driblink 
v basketbalu, aby děti sport viděly. Připra-
vili jsme doprovodný program i pro nej-
menší – jako různé křížovky, osmisměr-
ky, malování na obličej, tetování a podob-
ně,“ doplňuje vedoucí střediska. 

Bohatý program začne tradičně od 
devíti hodin ráno a potrvá do šesti hodin 
večer.

Veškeré informace najdou zájemci na 
internetové adrese

www.dennaboru.cz

Den náborů má zvuk, 
kluby se hlásí samy



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Získá pro Vás i Vaši rodinu finanční 
odškodnění při dopravní nehodě.  

tel. 773 269 603 www.autocrashinfo.cz

6. září v ZŠ Horníkova v Líšni
ZÁPIS do oborů Keyboard, Zobcová fl étna,
Populární zpěv, Kytara, Elektr. kytara, Bicí.

BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE
přípravek pro děti od 4 měsíců do 6 let včetně nového unikátního 

oboru JMC (Junior Music Course pro 4–5leté děti).
www.facebook.com/YamahaBrno

603 943 213, polakova@yamahaskola.cz
Čas konání, rezervace a přihlášky na:
www.yamahaskola.cz/brno

 Pronajmu garáž, Pálavské nám. (nad ALBERTEM). Tel. 602 544 581.

 Med od včelaře – Vinohrady. Dle druhu ceny od 130 do 150 Kč/kg. Tel. 605 410 856.

 Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.

 Ml. rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech.T: 602 185 147.

 Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.

 Pronajmu garáž, ul. Vlčnovská – novostavba. T: 603 453 450.

 Pronajmu garáž, ul. Žarošická. 2500 Kč/měsíc. T: 604 173 626.

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

 Koupím byt na Vinohradech. T: 732 219 013.

 Hledáme chalupu či dům v Brně, max. 30 km od Brna. T: 604 126 970.

 www.farmarske-bedynky-brno.cz. Stánek Novolíšeňská 8–17 h. První obj.– sleva 100 Kč. T 602 770 215.

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

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 klíè. Tel.: 513 034 551

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

NÁBOR
KARATE

Úterý 4.9. 20
18, 17:00

tělocvična ZŠ Mutěnická

Brno Vinohrady

Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek 17:00 – 18:00.

Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři v  čele s trenérkou Veronikou Miškovou,
10 let reprezentantkou ČR karate WKF (olympijské karate). Začátečníci
mohou cvičit ve sportovním oblečení a naboso.

Více info na www.budo-kan.cz
nebo emailu info@budo-kan.cz
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MŠ a ZŠ SLUNÍČKO – MONTESSORI
přijímá děti do mateřské školy

na pobočku:

Bzenecká 23, Brno-Vinohrady
předškolní třída MŠ a ZŠ 
na Černopolní 37a, Brno

Nabízíme:
 - třídy i pro nejmenší děti 1–2,5 let

s možností nepravidelné docházky

- profesionální přístup a vysoká odbornost pedagogů

- v ceně zahrnuta strava

Více informací na  tel.: 603 534 316

www.slunicko-montessori.cz
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Petr Hladík
kandidát na primátora
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V ZÁŘÍ

Od konce června uplynuly dva měsíce 
a tak červnové akce připomenu už jen 
stručně. 

Mgr. Karnet navázal na první část 
svého tématu – Zdraví a nemoci čs. prezi-
dentů – a věnoval svou pozornost dalším 
poválečným prezidentům – Antonínu 
Zápotockému, Antonínu Novotnému, 
Ludvíku Svobodovi, Gustávu Husákovi 
a Václavu Havlovi, přičemž bylo velmi za-
jímavé si připomenout politické okolnosti 
i vliv jejich zdraví na výkon jejich funkce.

Při blahopřání červnovým a červen-
covým jubilantům jsem nemohl být pří-
tomen, ale Eliška Vacková mne bezpro-
blémově zastoupila, za což jí náleželo mé 
poděkování. Mezi šesti přítomnými osla-
venci oslavily mj. své pětaosmdesátiny 
paní Ilona Altmanová společně s  paní 
Jaroslavou Havlíčkovou.

Dr. Luděk Šubert symbolicky uzavřel 
„jarní semestr“ svého cyklu „České hra-
dy“ přiblížením historie méně známých 
hradů a tvrzí, načež Vlasta Jelínková ve 

čtvrtek 28. června symbolic-
ky ukončila letošní poznáva-
cí zájezdy organizací výletu 
do Nemojanského mlýna, 
v  jehož rámci přítomní mj. 
poblahopřáli čiperné a elá-
nem kypící paní Miladě Hle-
díkové k  jejím úctyhodným 
pětadevadesátinám (na jubi-
lantech bohužel nebyla pří-
tomna).

Předpokládám, že v prů-
běhu prázdnin jsme si všich-
ni odpočinuli a prožili pěk-
né chvíle v  letní přírodě 
i mezi přáteli – na druhé 
straně nás a všechny náv- 
štěvníky klubu čeká bohatý 
vzdělávací i zábavný pro-
gram nejen v září, ale i v ce-
lém závěru roku. Považuji za 
důležité v  této souvislosti 
upozornit na to, že opro- 
ti programu, zveřejněnému 
v červencovém čísle Infor-

mu, došlo z  organizačních důvodů ke 
změně termínu blahopřání jubilantům 
v  září z  20. 9. na 13. 9. (viz program 
v tomto čísle). 

Kromě toho se ve středu 19. září mi-
mořádně uskuteční odpolední zájezd do 
Kateřinské jeskyně za řízení Vlasty Je-
línkové (odjezd 12.45, návrat do 17 h, ce-
na 85 Kč).

Kromě obvyklých a pravidelných klu-
bových akcí proběhne závěr září ve zna-
mení připomenutí Dne seniorů, připada-
jícího na neděli 1. 10. – již tradičně ho za 
přítomnosti hostů oslavíme v úterý 25. 9. 
v naší klubovně a ve čtvrtek 27. 9. na pro-
stranství u pošty, kde opět přivítáme kro-
mě kapely Sebranka i další hosty progra-
mu – nechte se překvapit, přijďte se podí-
vat (možná přijde i kouzelník). Věřím, že 
nám bude přát počasí a že nebudeme nu-
ceni v  případě jeho nepřízně operativně 
využít nového společenského sálu na Bze-
necké ulici 23.

Na závěr čtenářům a zájemcům o klu-
bové aktivity opět připomínám, že naše 
klubové akce jsou přístupné všem přícho-
zím a jsou na ně všichni zájemci upřímně 
zváni. Program a případně další infor- 
mace a fotografie z klubových akcí najde-
te 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 seni-
ory ve Společenském sále v OC 2 (nad Al-
bertem) 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 konzul-
tace zdarma.

4. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V KLUBU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků 

6. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH RAKOUSKÉHO 
CÍSAŘE LEOPOLDA II. 
Bc. Michal Krejsa (povídání s promítáním)

11. 9. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním)
Eliška Vacková

13. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným V SRPNU A V ZÁŘÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

15. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

18. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Martinice, Mělník, 
Michalovice, Milešov), Dr. Luděk Šubert

19. 9. – STŘEDA
ZÁJEZD – KATEŘINSKÉ JESKYNĚ
A OKOLÍ 
Vlasta Jelínková
(odjezd 12.45, návrat do 17 h, cena 85 Kč)

20. 9. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH 
PRESIDENTŮ (cyklus), PhDr. Jiří Čejka

25. 9. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ V KLUBU
(vystoupení hostů, pohoštění)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

27. 9. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ na VINOHRADECH 
(vystoupení hostů – od 14.00)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků


