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Akce na Vinohradech

ČERVEN 2019
8. 6. od 9.00 h.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště v čase 
od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha 
před radnicí (ze strany parku), Velkopav-
lovická 25, Brno-Vinohrady. 
www.kvicvinohradybrno.cz

15. 6. od 14.00 h.
Mladé kapely
Open air festival mladých začínajících 
kapel. 14.00–20.00 – palouk za areálem 
Bzenecká 23. 
www.kvicvinohradybrno.cz

22. a 23. 6. od 10.00 h.
80. a 81. Výstava koček
Sobota 10.00–17.30, neděle 10.00–16.00 
hod. Společenský sál, Bzenecká 23 (zadní 
vchod z ulice Tvrdonická )
www.facebook.com/events/ 
2153532671426786/

26. 6. od 16.00 h.
Hurá prázdniny
Od 16.00 na hřišti ulice Valtická.
Srdečně zveme malé i velké na tradiční 
akci na oslavu konce školního roku! Ten-
tokrát s podtitulem „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“. 
www.domecekvinohradybrno.cz

Více o akcích viz str. 5.

Statutární město Brno, Městská část 
Brno-Vinohrady, Odbor sociálních věcí, 
školství a kultury zveřejňuje podle § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

ZÁMĚR PRONAJMOUT 
NEBYTOVÉ PROSTORY

Kulturního, vzdělávacího a informační-
ho centra městské části Brno-Vinohrady, 
příspěvkové organizace v k. ú. Židenice 
v prostorách: Společenský sál, Pálavské 
nám. 4387/15 na pozemku p. č. 9395/1 k. ú. 
Židenice, sál (288 m²), vstupní chodba a soc. 
zázemí (45 m²) celková plocha 333 m², a to od 
1. 1. 2020 na dobu neurčitou.

Předpoklad využití:
Městská část hledá pro bývalý sál nové vy- 

užití, a to nejen v oblasti kultury. Prostory 
jsou vhodné pro celou škálu komerčních akti-
vit, služeb a různorodou občanskou vybave-
nost. Pronájem za cenu v místě obvyklou se 
předpokládá jako dlouhodobý.

Zájemci o pronájem mohou předložit své 
žádosti do 30. června 2019 na Městskou část 
Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno.

Záměr byl řádně schválen na zasedání Ra-
dy městské části Brno-Vinohrady dne 29. 4. 
2019.

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl
vedoucí Oboru sociálních věcí, školství a kultury

Na snímku z letošní Vinohradské výstavy vín je zachycen starosta Vinohrad Jiří Čejka 
spolu s dlouholetým starostou Bořetic a prezidentem Kravihorské republiky panem Vác-
lavem Petráskem.

Vážení vinohradští spoluobčané,
již podruhé se jedna z největších výstav vín na jižní Moravě – Vinohradská výstava vín 
(2019) – konala v novém vinohradském kulturním a společenském sále na Bzenecké 
ulici č. 23. Vinařská výstava se uskutečnila v sobotu 4. května. Počasí, přes „divokou“ 
meteorologickou předpověď, se vyvedlo a bylo příjemné. Nechyběl ani dělostřelec Božej 
Urbanský, který výstřelem z historického kanonu tradičně vinohradskou výstavu vín 
zahajuje. Letošní sedmadvacátý ročník zahájil výstřelem spolu s vojenským historikem 
(a Vinohraďanem) Luďkem Šubertem. Rána to byla vskutku vydařená a důstojně zahá-
jila vinohradskou výstavu vín. Vážení spoluobčané, dobře se mi říká, že naše vinařská 
výstava se i letos zdařila. Vždyť ji obeslalo 86 vinařských obcí z jižní Moravy. Z Čech se 
se dvěma vzorky naší soutěžní výstavy zúčastnily pouze Vinné sklepy Kutná Hora, jak 
jinak, z Kutné Hory. Z významných vinařských jihomoravských obcí, jejichž vinaři obe-
sílají tradičně naši soutěž, jmenujme alespoň nám blízké Ratíškovice, Mutěnice, Bořeti-
ce, Vacenovice, Velké Bílovice, Kobylí, Mikulčice, Strážnici, Rakvice, Velké Pavlovice, 
Viničné Šumice, Vrbici, Zaječí a sedmdesát dva dalších obcí z jihu Moravy. I letos bylo 
na Vinohradech co ochutnávat. Vždyť pro degustační komisi (která vinné vzorky hod- 
notí) a pro veřejnou ochutnávku dne 4. května se podařilo shromáždit 689 vzorků vín. 
To je počet vskutku vysoký. Také nálada účastníků se ve vysokém množství vzorků po-
chopitelně odrážela. Po oficiálním ukončení degustace někdy kolem 19. hodiny se ná-
vštěvníci ne a ne rozejít do svých domovů. Stále bylo co ochutnávat a tak se ukončení 
degustace malinko prodloužilo. Zbývá snad vinohradskou veřejnost seznámit s vítězi 
letošní sedmadvacáté Vinohradské výstavy vín. V kategorii nejlepší kolekce vín získalo 
absolutorium strážnické vinařství VITIS, v čele s majitelem a vinařem RNDr. Jindřichem 
Baňařem. Kolekci tvořilo Rulandské šedé Pinot Gris ročník 2016, Cuvee ročník 2015 
a Merlot ročník rovněž 2015. Doktor Jindřich Baňař a jeho vinařství VITIS byli úspěšní 
i v kategorii starých bílých vín. Cenu šampiona převzal doktor Baňař za vítězné Ruland-
ské šedé Pinot Gris ročník 2016. V kategorii mladých bílých vín obsadilo první místo 
Chardonnay ročník 2018 Stanislava Vlnka z vinařství Novosedly. Šampionem, tedy vítě-
zem, kategorie rosse vín se suverénně stalo Rulandské modré rosé vinařského závodu 
Gastvín s.r.o. se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou. V kategorii starých červených vín 
obsadil první místo Cabernet Moravia, vyprodukovaný vinařským podnikem Agra a.s. 

(pokračování na straně 3)
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Z 8. schůze Rady 
městské části Brno-

Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– zveřejnění záměru dlouhodobě pronajmout 

nebytové prostory KVIC, Společenský sál, Pá-
lavské nám. 15, Brno;

– zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 
9390/1 v k. ú. Židenice o výměře 5.516 m2 po-
dle předloženého materiálu;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise, 
přidělení zakázky na realizaci akce: „GO 
chodníku mezi ul. Pálavské náměstí a ul. Pru-
šánecká v MČ Brno-Vinohrady“ společnosti 
ZEMAKO, s.r.o., IČO: 25504011, Bohunická 
cesta 501/9, 664 48 Moravany za celkovou cenu 
2.367.791,39 Kč bez DPH a 2.865.027,58 Kč 
včetně DPH jako nejvhodnější;

– smlouvu o uložení inženýrských sítí v domech 
svěřených MČ Brno-Vinohrady mezi Statu- 
tárním městem Brnem MČ Brno-Vinohrady 
a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se 
sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 
64949681, včetně příloh;

– předložený text dohody o centralizovaném 
zadávání.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s tím, aby se na základě konkurzního řízení na 

místo ředitelky Mateřské školy Sněhurka Bo-
řetická 26, Brno, příspěvková organizace stala 
ředitelkou Mgr. Hana Nespěšná;

– s vydáním společného povolení stavby pro zá-
měr „Přeložka trolejového vedení DPMB – Pá-
lavské náměstí 11, Brno“ podle předložené 
dokumentace č. 2733 z 12/2018;

– s umístěním a provedením stavby „88-18-009 
– FTTS Brno – 60330 Brno_Žarošická“ ve va-
riantním provedení podle předložené doku-
mentace Slezskomoravské telekomunikace 
Opava, spol. s r. o. č. 88-18-009 z 01/2018 za 
podmínky uzavření dohody o kauci ve výši 
30.000 Kč ke vstupu do zeleně mezi zhotovite-
lem a městskou částí před zahájením prací;

– s realizací bezbariérové úpravy místa pro pře-
cházení na účelové komunikaci k objektu spo-
lečnosti UPC Bzenecká č. or. 2.

Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– jako nejvýhodnější na realizaci veřejné zakáz-

ky „Obnova elektroinstalace společných pro-
stor Pálavské nám. 6, 7, 8, 9, Prušánecká 11, 13, 
15, 17, Vlčnovská 3, 5, 7, 9“ nabídku společnos-
ti ELEKTRO PLUS spol. s r. o., Gargulákova 
1647/34, Husovice, 614 00 Brno, 47917059.

Vážení čtenáři, 
navazuji na předchozí článek ohledně obnovy 
elektroinstalace v bytových domech. V současné 
době ÚMČ Brno-Vinohrady připravil 2. etapu 
obnovy elektroinstalací ve společných prosto-
rách, která bude zahrnovat následující obecní 
osmipodlažní domy: 
•	 v	první	fázi:	Vlčnovská 3, 5, 7, 9
 (pol. červen–září 2019);
•	 ve	druhé	fázi:	Prušánecká 11, 13, 15, 17
 (září–prosinec 2019/leden 2020);
•	 ve	třetí	fázi:	Pálavské nám. 6, 7, 8, 9
 (leden–duben 2020).

Předmětem veřejné zakázky je oprava, spo-
čívající v obnově elektroinstalace páteřních roz-
vodů a společných prostor (výměna hlavního 
domovního vedení z přípojkové skříně, osazení 
hlavního rozvaděče objektu, výměna patrových 
rozvaděčů pro napojení bytů, propojení rozva-
děčů s bytovými rozvodnicemi, nové trasy ka- 
belových vedení na chodbách v jednotlivých 
patrech, nové světelné a zásuvkové rozvody, 
ovládání osvětlení pohybovými čidly, nouzové 
osvětlení únikových tras s vlastními zdroji zálo-

hy, elektrické napájení + měření spotřeby výta-
hů, nová připojení stávajících ventilátorů na 
střeše…).

Realizaci této veřejné zakázky bude zajišťo-
vat firma ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., která 
vzešla z výběrového řízení, kde jsme jako jednu 
z podmínek zohlednili nejen cenu, ale i rychlost 
prací. Nájemníci výše dotčených domů budou 
pravidelně informováni o postupu prací. Před-
pokládané náklady na realizaci celé veřejné za-
kázky dosáhnou 20 mil. Kč vč. DPH, z toho 
14 mil. Kč hradí rozpočet Bytového Odboru 
ÚMČ Brno-Vinohrady. Stavební zakázka je rov-
něž podpořena dotací ve výši 6 mil. Kč ze strany 
Magistrátu m. Brna z Fondu bytové výstavby, 
o kterou jsme řádně požádali a předjednali za-
čátkem tohoto roku. Jedná se o maximální mož-
nou výši dotace, na jakou bylo možno dle pravi-
del MMB dosáhnout v souvislosti s rozsahem 
stavby.

Po dobu prací prosíme nájemníky dotče-
ných bytových domů o trpělivost a pochopení. 
Děkujeme.

Michal Krejsa, místostarosta

Prázdniny, kouzelné slovo, na které se děti tě-
ší. V optimálním případě dvouměsíční změ-

na trávená s rodiči, prarodiči, na táborech či 
sportovních nebo kulturních akcích. Pro rodiče 
to však bývá obtížnější. Ne všichni mají možnost 
zajistit svým dětem program na celé období 
prázdnin. Mateřské školy na Vinohradech proto 
každoročně nabízí možnost dvoutýdenního 
prázdninového provozu. V minulé dekádě to 
u všech 4 škol bylo stejné období pokrývající 
první polovinu července. V letošním roce to 
však díky vstřícnosti ředitelek MŠ bude jinak.

Po projednání s odborem školství m. č. Br-
no-Vinohrady se ředitelky našich mateřských 
škol dohodly a stanovily v letošním roce prázd-
ninový provoz následovně:

MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26 
a MŠ Velkopavlovická 15 dle zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
budou mít provoz v době hlavních prázdnin od 
8. 7. do 19. 7. 2019 (tj. 2. a 3. týden v červenci). 

MŠ Prušánecká 8 od 22. 7. do 2. 8. 2019 
(tj. 4. týden v červenci a 1. týden v srpnu).

Mimo uvedené termíny je provoz v mateř-
ských školách m. č. Brno-Vinohrady v době 
prázdnin přerušen. Ředitelky v mateřských ško-
lách zveřejnily informace o možnostech a pod-
mínkách předškolního vzdělávání dětí v jiných 
mateřských školách po dobu přerušení provozu.

Pro děti tedy bude zajištěn provoz školek 
prakticky po celý měsíc červenec, rodičům to 
případně umožní větší flexibilitu ve výběru do-
volených. Termíny prázdninového provozu ur-

čuje ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem 
nejpozději 2 měsíce před začátkem prázdnin, což 
se i přes výše uvedené změny podařilo splnit. 
Zkušenosti z letošní úpravy prázdninového pro-
vozu na podzim vyhodnotíme a zamyslíme se 
nad jejich realizací v příštím školním roce. Zá-
konní zástupci budou informováni s předstihem, 
zhruba v lednu 2020, o podmínkách a kritériích 
prázdninového provozu v následujícím roce. 

A jak to bude na základní škole Mutěnická? 
Podobně jako loni. Místo dětí se o prázdninách 
budou ve škole pohybovat pracovníci firmy JoK 
a. s., kteří zde budou pokračovat v opravách ka-
nalizačních svodů. Jedná se o 2. etapu výměny 
rozvodů ZTI, která spočívá v dokončení hlavní 
budovy a pavilonu stravování. Převážná část ná-
kladů je pokryta dotací Magistrátu města Brna.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, místostarosta

Jiří Šesták († 8. května 2019)

Zahájení 2. etapy obnovy elektroinstalací bytových 
domů a získání dotace 6 mil. Kč

Prázdniny se blíží

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 8. května 2019 
po dlouhé nemoci navždy odešel pan Jiří Šesták, který byl 
bytostně spjat nejen s městskou částí Brno-Vinohrady, kde 
se ženou 30 let žil, ale především se nesmazatelně zapsal 
do myslí všech občanů Vinohrad jako hybatel zdejšího kul-
turního života. V roce 1992 se stal prvním ředitelem pří-
spěvkové organizace KVIC a začal pro vinohradské občany 
připravovat umělecké, vzdělávací a společenské programy. 
Pan Jiří Šesták je také neodmyslitelně spjat s historií měsíč-
níku Vinohradský Inform, jehož začátky spadají do roku 
1991, kdy vyšel pod názvem Vinohradské noviny a jehož 
prvním redaktorem byl právě Jiří Šesták. Od ledna roku 
1992 se stal první redaktorem periodika nově vydávaného 

právě KVICem, které neslo název Inform Brno-Vinohrady. Zapojil se aktivně také do klu-
bového života a 2. února 1992 spoluzaložil Senior klub Brno-Vinohrady. KVIC pod jeho 
vedením odvedl, i přes skromné možnosti, vynikající práci. Jednou z prvních významných 
akcí se pod jeho vedením stal I. Košt Vín, který ve slavnostní atmosféře proběhl v sobotu 
16. 5. 1992, aby přešel v tradici, která nalezla v roce 2011 souvislé pokračování v úspěšné 
Výstavě vín. Jiří Šesták byl neustálou součástí kulturního a společenského života na Vino-
hradech a řada lidí se s ním ráda potkávala. Vinohradský Inform trvale sledoval a radoval 
se z jeho pokračování.

S úctou a trvalou vzpomínkou redakce Vinohradského Informu.
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Horní Dunajovice. V poslední, šesté kategorii, kategorii mladých čer-
vených vín, zvítězilo s Frankovkou ročník 2018 Vinařství Hřiba  
z Čejkovic.

Měl jsem moc velkou radost z úrovně letošní Vinohradské výstavy 
vín i z toho, že jednu z cen jsem mohl předat dvojnásobnému vítězi 
letošní naší výstavy Jindřichu Baňařovi. Jsme dávní přátelé, proděla-
li jsme spolu tak zvanou vojenskou katedru, která byla před rokem 
1989 součástí vysokoškolského studia pro vojny schopné studenty – 
muže. A hlavně jsme spolu posléze prošli vojenskou základní službu 
ve vzdáleném západočeském městě Tachově. Jsem moc rád, že se pří-
rodovědci a matematikovi Jindřichovi Baňařovi dlouhodobě daří 
v oblasti vinařské, do které vstoupil někdy v 90. letech minulého sto-
letí. Pěstovat a zpracovávat víno mu jde a díky vínu se alespoň jednou 
do roka setkáváme, což je rozhodně povznášející. I letos navštívil vi-
nohradskou výstavu pan Václav Petrásek, emeritní starosta význam-
né vinařské obce Bořetice a také dlouholetý prezident humorem 
a recesí proslulé Kravihorské republiky. Pan Václav Petrásek se 
zúčastnil šestadvaceti ročníků Vinohradské výstavy vín ze sedma-
dvaceti dosud pořádaných. Plná účast na všech ročnících mu ušla 
pouhou nepozorností, kdy na jeden z ročníků přijel na Vinohrady 
v neděli, namísto v sobotu. V jeho osobě mají Vinohrady velkého pří-
tele a jistě i jeho zásluhou má naše obec k Bořeticím (spolu s Ratíško-
vicemi a Mutěnicemi) velmi blízko. 

Vážení Vinohraďané, není sice předvolební období, v jehož prů-
běhu spolehlivě kolují po naší obci zaručeně „pravdivé“ zprávy, sdě-
lované narativní, tedy ústní formou podání (letící tak říkajíc od ucha 
k uchu, od úst k ústům), leč i v dnešní „nevolební“ době se tu a tam 
zaručeně „pravdivé“ zvěsti objeví.

O co že jde? Někteří se mne v tomto čase tážete, zda je pravda, jak 
jste slyšeli, že „ausgerechnet“ já mám na Vinohrady přistěhovat čtyři 
stovky nepřizpůsobivých bytostí ze vzdálenějšího Rumunska, že je 
mám přistěhovat někam na Pálavské náměstí. Nu, prosím, co nato 
říci. Jde o tak olbřímí pitomost, že dech vyráží, že se na takou fantas-
magorii ne zlehka odpovídá. Tak tedy. Odpovídám na onu hloupost 
veřejně jenom proto, že mohou žít mezi námi lidé, kteří pod vlivem 
dnešní zvláštní doby mohou mít oprávněně obavy. Pro Vás pro všech-
ny, vážení spoluobčané, sousedé, pravím: nic takového se pochopitel-
ně nepřipravuje a neděje, v minulosti se nepřipravovalo a nedělo (jak 
jste si všimli) a ani v budoucnosti se dít nebude. Howgh (což v řeči 
indiánských náčelníků znamenalo, že jsem domluvil a již k tomu ne-
mám co říci). 

Vážení vinohradští spoluobčané, před námi stojí příjemné letní 
dny, prázdninový čas i čas dovolených. Prožijte je v pohodě, bez obav 
a v plném zdraví.

Jiří Čejka, starosta

XXVII. ročník 
Výstavy vín Brno-Vinohrady

V sobotu 4. května 2019 se uskutečnil již XXVII. ročník Výstavy vín 
Brno-Vinohrady, a to již podruhé v prostorách nového společenského 

sálu, který se nachází v areálu bývalé ZŠ Bzenecká 23. Návštěvníci mohli 
ochutnat téměř 700 vzorků kvalitních vín z 88 obcí jižní Moravy, které 
poskytli převážně drobní vinaři. S týdenním předstihem před samotnou 
akcí je posuzovalo téměř sedm desítek degustátorů. Hodnocení bylo pro-
váděno stobodovou stupnicí, přičemž vítězná vína byla zastoupena v roz-
pětí od 84 do 93 bodů. Pro zajímavost můžeme zmínit i nejstarší vzorek 
výstavy, a to Ryzlink Rýnský z roku 2004. Lze bezesporu říci, že se jedná 
o jednu z nejvýznamnějších kulturně-společenských akcí, která bývá kaž-
doročně pořádána v naší městské části, a tomu odpovídal i vysoký počet 
návštěvníků. Po celou dobu trvání letošní výstavy vládla příjemná atmo-
sféra a dobrá nálada. Návštěvníkům se akce velmi líbila, o čemž svědčí 
i fakt, že řada z nich odcházela domů až po dvacáté hodině večerní. O do-
provodný program se postaraly folklórní soubory z Vacenovic. Rád bych 
touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci celé vinařské 
akce podíleli. Bc. Luděk Stix, DiS., předseda kulturní komise a zastupitel MČ

Vítání dětí
V sobotu 27. dubna 2019 bylo panem starostou na vinohradské radnici 

slavnostně uvítáno a zapsáno do pamětní knihy 14 novorozených občánků:
Sara Abudaga, Izabela Adamíková, Valentýna Bata, Anna Kazdová,
Alžběta Kemsová, Denisa Kutláková, Zuzana Pěčková, Matěj Rozsíval, 
Stela Sátorová, Barbora Semanová, Marek Špiruda, Barbora Štolfová, 
František Vytiska a Barbora Zouharová.

Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a lásky!
Příští vítání dětí se uskuteční 21. září 2019. Zájemci (rodiče dětí 

od 6 týdnů do 10 měsíců) se mohou přihlásit e-mailem na adrese: 
strelcova@vinohrady.brno.cz nebo telefonicky na čísle 511 189 014. 

Věra Střelcová, Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Do práce z Vinohrad na kole,
ale kudy – reakce

Autora diskusního příspěvku v minulém Informu Ing. Vlčka znám 
osobně jak z předcházejícího společného pracovního působení, tak 
i z jeho zajímavých vystoupení v Senior klubu o jeho cestách nejen po 
horách, takže vím, že je nejen aktivním cyklistou, ale např. i horolez-
cem. Ve svém zamyšlení o podmínkách pro cyklisty na Vinohradech se 
ale podle mého názoru mýlí a tak bych zkusil zareagovat, ač nejsem 
členem zastupitelstva.

Především z hlediska dostupnosti Vinohrad na kole – vyústění pří-
padných cyklostezek ze sousedících městských částí až na naše sídliště 
není ovlivnitelné zastupitelstvem naší městské části, ale týká se přede-
vším Židenic a potenciálních cyklostezek na jejich území – kromě toho 
vzhledem k poloze našeho sídliště na kopci nad městem tento způsob 
dopravy nejen do a zejména z práce (do kopce), ale i za zdravím či zá-
bavou, zřejmě nebude patřit k intenzivně využívaným, i když jistě zdra-
ví prospěšným způsobům dopravy obyvatel sídliště. Já osobně využí-
vám ke svým občasným cyklovýletům cesty v Akátkách, pak se musím 
dostat na nejbližší cyklostezku podél Svitavy a při cestě zpět se do kop-
ce nechávám vyvážet MHD (už to nevyšlapu a tlačit kolo do kopce 
v Akátkách je také „záhul“).

Ve zmíněném příspěvku navrhovaná možnost využívání poloviny 
zdvojeného chodníku napříč sídlištěm pro cyklisty je podle mne ne- 
reálná z řady důvodů. Vzhledem k frekvenci jeho využívání chodci ve 
srovnání s potenciálními cyklisty, jedoucími případně napříč sídlištěm 
bez toho, že by byla tato „cyklostezka“ navázána na obou koncích na své 
případné pokračování, nemá vůbec smysl, nehledě na to, kolik cyklistů 
a s jakou frekvencí v průběhu dne by ji na úkor chodců asi využívalo 
(k cestě do a z práce?). Její případné vyhrazení pro cyklisty by se naopak 
zcela jistě stalo zdrojem možných konfliktů či kolizí mezi občasnými 
cyklisty a chodci, kteří by ji v průběhu dne a pro svou chůzi po sídlišti 
zcela normálně a pochopitelně využívali.

Srovnání opatření, činěných v prospěch parkování vozidel na síd-
lišti ve srovnání s údajnou nečinností zastupitelstva možnými opatře-
ními v prospěch cyklistů na sídlišti v závěru příspěvku je pak poněkud 
nefér – stačí se zamyslet nad tím, kolik jízdních kol je používáno na 
sídlišti a možnostmi jejich uskladnění v domech na rozdíl od stále ros-
toucího počtu osobních vozidel ve vlastnictví obyvatel sídliště a ome-
zenými nezastavěnými plochami na sídlišti.

Prostě nezbývá než se smířit s tím, že při cestách po sídlišti na kole 
je nutno využívat veřejné komunikace – podobně jsou na tom obyvate-
lé většiny brněnských částí. Luděk Hodboď

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Antické divadlo

V úterý 9. 4. 2019 si žáci 6. B ZŠ Mutěnická vyzkoušeli, co znamená 
být v záři divadelních světel. Celá třída se vydala do Střediska vol-

ného času Labyrint v Bohunicích. Zde pod vedením zkušených diva-
delníků a pedagogů dramatické výchovy procvičovali nejrůznější tech-
niky, které jim měly později pomoci pochopit smysl role, kterou budou 
hrát. Cílem tohoto výukového programu bylo seznámit se s antickým 
divadlem a zkusit si zahrát známou pověst o králi Sysifovi. I zpočátku 
ostýchavější žáci se v průběhu programu osmělili a v poslední části 
všichni předvedli svá zdařilá vystoupení. V závěrečné diskuzi sami roz-
hodovali o vině či nevině troufalého krále. Odnesli si tak nejen divadel-
ní zkušenosti, ale také poučení o tom, že chybovat je lidské. Přesto by 
se však člověk měl ze svých chyb poučit, aby nedopadl jako nešťastný 
Sysifos.

Mgr. Ludmila Chuchelová

Vzdělání i zábava
Základní škola Mutěnická nabízí svým žákům mnoho vzděláva-

cích programů a aktivit. Žáci napříč všemi ročníky mohou informace 
získané klasicky ve školních lavicích rozšířit či přiblížit i jinou formou 
– formou zábavy, her a soutěží na půdě školy i mimo ni. Tedy informa-
ce, které žáci získají od svých učitelů ve třídě, doplňuje škola často 
i zajímavými, poučnými a pro žáky zábavnými programy a akcemi. 
Jedná se o návštěvy divadel, např. divadlo Radost, Buran Teatr, Divadlo 
Bolka Polívky, tematické návštěvy žáků v kulturních centrech pro děti 
k Velikonocům či Vánocům, kde se žáci seznámí blíže se zvyky a tradi-
cemi a také si sami něco vyrobí, recitační a taneční soutěže ve škole, 
kterých se žáci velmi rádi a v hojném počtu zúčastňují, návštěvy na 
odděleních Policie ČR, např. k šikaně či trestní odpovědnosti, dále se 
mohou žáci zúčastnit různých výstav, exkurzí a výletů, které rozšíří 
v praxi získané teoretické poznatky. Na naši školu také často zavítají 
různé společnosti a skupiny se zajímavými a poučnými programy 
a akcemi. Žáci si tak mohou během školního roku užít spoustu zábavy 
mimo budovu školy i v ní, což vždy velmi rádi uvítají. 

A právě s jedním velmi poučným a zábavným programem přijela 
do naší školy společnost z Křetína, která pro žáky 3.–5. ročníků při-
chystala interaktivní výstavu prostorového vidění „Svět ve 3D“. Nej- 
prve byla pro děti přichystána krátká teorie v podobě prezentace, ve 
které se dozvěděly nové informace o prostorovém vidění obecně. Poté 
už na ně čekaly jen samé praktické ukázky. Dominantou výstavy se 
stalo 3D kino. Pořadatelé akce nám zapůjčili speciální 3D brýle, pomo-
cí nichž jsme sledovali filmové záběry z podmořského světa a ukázky 
z dalších 3D filmů. Barevné rybičky, nebezpeční žraloci, mořská želva 
a další vodní živočichové doslova proplouvali kolem nás. Přímo z pro-
mítacího plátna se k našim hlavám řítily oříšky, jimž se děti snažily 
vyhnout prudkými pohyby, které byly doprovázeny hlasitými výkřiky. 
Po zhlédnutí filmu jsme měli možnost nasadit si virtuální brýle a na 
chvíli se ocitnout ve virtuální realitě. Díky barevným brýlím, speciál-
ním kukátkům a dalším možnostem, si děti mohly prohlížet 3D obráz-
ky. Naučily se výrobu zjednodušené verze hologramu a prožily další 
neméně zajímavé věci.

Všechny akce školy se setkávají s velkým nadšením žáků, s povdě-
kem je pak kvitují i rodiče spokojených žáků.

Zpracovaly: 
Bc. Sabina Holcmanová, Mgr. Jana Řiháková

Duben a květen za ZŠ Brno 
Čejkovická 10, p. o.

Adaptační den na Pdf MUNI a Den Země pohledem VII. A
Naše škola navázala v rámci nového projektu úzkou spolupráci 

s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Třída VII. A 
byla pozvána, aby strávila svůj adaptační den na Katedře speciální 
a inkluzivní pedagogiky. Ten proběhl 17. 4. 2019. Nejprve se žáci sezná-
mili s životem hendikepovaných, byli velice překvapeni, s jakou chutí 
do života tito lidé svádí malé i velké bitvy s běžnými životními situace-
mi a co všechno dokáží. Následně si mohli vyzkoušet a prohlédnout 
různé speciální pomůcky, např. logopedické pro nácvik silného dechu, 
pouze hmatem poznávali různé předměty, vyzkoušeli si psaní na psa-
cím stroji pro nevidomé, prohlédli si a hmatem vyzkoušeli světový atlas 
pro slabozraké a nevidomé. Žáci se také naučili několik slov ve znakové 
řeči. Vyzkoušeli si na překážkové dráze, jak je složité ji projít se zaváza-
nýma očima pouze s pomocí slepecké hole, naučili se, jak nabídnout 
v běžném životě nevidomým lidem pomoc. Vyzkoušeli si také, jak ná-
ročný je pohyb na invalidním vozíku.

26. 4. 2019 na naší škole proběhl již tradičně „Den na Z(z)emi“. 
Prvostupňoví žáci si užívali se svými vyučujícími krásného počasí 
při venkovních aktivitách a nezapomněli napsat přáníčka naší Zemi 
k svátku. To druhostupňoví žáci se snažili naší přírodě alespoň trochu 
pomoci a uklízeli v okolí školy odpadky. Odměnou za toto snažení pro 
ně bylo přespání ve škole tzv. „Noc na Z(z)emi“. Ve večerních hodinách 
proběhla soutěž týmů na devíti různorodých stanovištích, kde žáci na-
příklad poznávali rostliny, zjistili, jak dlouho se různé odpady rozklá-
dají v zemi, vyzkoušeli si netradiční bowling aj. Následně se věnovali 
florbalu, baseballu, kubbu, just dance, stolním a deskovým hrám a byl 
připraven i Čejda kvíz.

Pojďme na „MEKÁČ“!
Stejně jako v minulých letech i letos nás čekalo několik fotbalem 

nadupaných turnajů McDonald Cupu, o který je mezi žáky veliký zá-
jem. Považte, že v našem týmu máme mezi hochy i děvčata, což je opro-
ti ostatním družstvům naprosto ojedinělé! Na trávník v tréninkovém 
centru mládeže Zbrojovky se kopačky rozběhly ve dvou kategoriích. 
Starší kategorie dokázala i přes nepříznivý počet prohraných zápasů 
nastřílet velký počet branek a obsadit v okrskovém kole krásné třetí 
místo. Mladší kategorie rovnou sáhla po zlaté medaili, čímž si zajistila 
postup do okresního kola. A jak jsme zde obstáli? STŘÍBRO!! V celém 
Brně druzí nejlepší, a to je nádherné umístění, kterým jsme vylepšili 
bronzovou příčku z minulého roku. Těší nás také, že fandové z řad 
rodičů mají o naše klání zájem a dodávali turnaji punc nefalšovaného 
derby.

Štafetový pohár
V úterý 24. 4. 2019 se naše škola zúčastnila této soutěže, ve které 

závodí holky a kluci z 1. až 5. třídy. V každém družstvu muselo být 16 
dětí. V konkurenci 11 škol jsme skončili na krásném 4. místě. A to jsme 
neměli páťáky, kteří byli na škole v přírodě. Štafeta nejmenších (složená 
z kluků a holek od 1. do 3. třídy) byla 2. nejrychlejší ve své kategorii 
a štafeta kombinovaná z mladších a starších (to byli žáci a žákyně ze 4. 
až 5. tříd) na 3. místě. Závodili jsme na atletickém stadionu AC Morav-
ské Slavie a cítili jsme se jako opravdoví atleti. Rádi bychom se této 
soutěže účastnili i příští rok. 

Piráti z Karibiku 
V termínu 29. 4.–3. 5. 2019 se žáci 1. a 2. tříd zúčastnili školy v pří- 

rodě. Letos bylo našim cílem rekreační středisko DRAK v Křižanově, 
které nám poskytlo příjemné prostředí pro pobyt, kde nechyběla velmi 
dobrá strava. Rozsáhlá travnatá plocha areálu a blízký rybník poskytly 
vhodnou scenérii pro naše piráty, kteří se z dětí rázem stali. Piráti byli 
rozděleni do tří posádek. Čtyři dny pak pobyli po boku kapitána Jacka 
Sparrowa a jeho přátel. Každá posádka musela splnit spoustu úkolů 
a výzev, díky kterým pak postupně odhalila celou mapu Karibiku. Po-
sádkám se podařilo přelstít a napravit nepřítele Karibiku Davyho Jone-
se. Nechyběl ani boj s Krakenem. Odměnou byla truhla s pokladem…
Veškerého dobrodružství si děti náležitě užily. Nechyběl ani večerní 
oheň a rej čarodějnic. Domů odjížděly s krásným pocitem z pěkně pro-
žitého týdne. 

Na závěr bych Vás rád pozval na tradiční zahradní slavnost pořá-
danou 25. 6. 2019. Jiří Odehnal, ředitel školy 
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ČERVEN V DOMEČKU
HURÁ PRÁZDNINY

Srdečně zveme malé i velké na tradiční akci na oslavu konce škol-
ního roku! Tentokrát s podtitulem „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. 
Pamatujete si, kolik práce dalo v této pohádce jejím hrdinům vysvobo-
dit princeznu z moci zlého černokněžníka? Jaké těžké úkoly museli 
splnit a jak jim při tom pomáhaly jejich zvláštní schopnosti? I na vás 
budou tyto úkoly čekat na hřišti na Valtické ulici ve středu 26. června 
od 16.00 hodin. Od 17.30 na vás čeká zábavný pořad s tanečními vy-
stoupeními na asfaltové části hřiště.

Více info na www.domecekvinohradybrno.cz a na tel: 739 263 997.
Ivana Heindlová

Zápis do kroužků na Louce!!!
Čas neuvěřitelně letí, a i když se to nezdá možné, už je tu opět zápis 

do kroužků na další školní rok 2019/2020. 
A co to vlastně znamená? Pokud Vaše dítě chodí do kroužku, který 

miluje a nechce ho opustit, tak je čas ho na něj opět přihlásit. Pokud 
Vaše dítě chce vyzkoušet nový kroužek, tak je čas ho na něj přihlásit. 
Pokud Vy milujte nebo chcete do nějakého kroužku chodit, je čas se na 
něj přihlásit.

A kdy to vlastně vypukne?
POZOR POZOR – start elektronického přihlašování na kroužky 

pro školní rok 2019/2020 začíná 1. 6. 2019.
Od 25. 5. 2019 bude na naši webových stránkách http://louka. 

luzanky.cz/krouzky/ zveřejněna nabídka různých volnočasových akti-
vit pro děti, mládež i dospělé.

Naše pracoviště Louka nabízí kolem 90 kroužků pro všechny věko-
vé kategorie s různým zaměřením na sport, tanec, výtvarnou výchovu, 
jazyky, hudbu, rukodělné činnosti, bojové sporty a další aktivity.

Mezi letošní novinky patří Angličtina hrou, Angličtina začáteč-
níci, Art klub 50+, Loukovánek – folklórní soubor, Parkour, Příro-
dovědec, Rodiče s dětmi v tělocvičně, Ruština děti, Ruština začáteč-
níci, Vybíjená a mnoho dalších tradičních kroužků.

Některé z našich kroužků jste mohli vidět i naživo na malém rodin-
ném festivalu LOUKAFest, který se konal v sobotu 25. 5. 2019. 

Veškeré informace o chystaných akcích najdete na našich webo-
vých stránkách www.louka.luzanky.cz.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Malí i velcí, pojďte do zahrad
V červnu otevřou své brány zahrady Lipky. Neváhejte a přijďte se 

podívat, jak se hospodaří v zahradách, kde má prostor nejen člověk, ale 
hlavně sama příroda.

Již tradičně se začátkem června koná Víkend otevřených zahrad. 
V sobotu 8. června proto přijďte na Rozmarýnek, Jezírko nebo Lipovou 
a využijte příležitosti prohlédnout si solární sušičku, zelené střechy, 
kořenovou čističku nebo třeba kompostovací toaletu. Na Jezírku na vás 
navíc čekají komentované prohlídky přírodní relaxační zahrady. Roz-
marýnek připravuje doprovodný program pro děti do 8 let, od 10.30 do 
13.00 pro ně bude otevřena zahradní stezka s hravými úkoly.

Speciálně seniorům je určeno Léto v zahradě. Na Jezírku letos vy-
pukne v pondělí 17. června v době od 9:30 do 13:00. Kromě prohlídky 
zahrady nás čeká povídání o bylinkách, které vám pomohou zajistit 
klidné spaní. Poradíme vám, jaké pokojové rostliny jsou vhodné do 
ložnice pro čistější vzduch a vydatnější odpočinek. Na ohni si k tomu 
upečeme placky z kynutého těsta a pochutnáme si na nich přímo v za-
hradě. V případě deště budou aktivity probíhat v budově Jezírka. 

V pátek 21. června oslavíme velkým ohněm i zpěvem začátek léta 
– Slunovrat. Na zahradě u pracoviště Lipová se děti i jejich rodiče dozví 
zajímavosti o tvorech žijících v zahradě i o zdejších rostlinách. Z vypěs-
tovaných bylinek si vyrobíme mimo jiné měsíčkovou mast, která zaho-
jí nejednu bolístku. Přijďte si společně užít nejdelší den v roce!

Podrobnosti o chystaných akcích najdete na stránce www.lipka.cz/
kalendar-akci. Přejeme vám krásný začátek léta!

Amálka Čípková, Lipka

Mezinárodní výstava koček
22. 6. a 23. 6. 2019

Specializovaná organizace chovatelů koček ZO 36 Brno, druhá 
nejstarší organizace chovatelů koček v ČR, si vás dovoluje pozvat na 
80. a 81. výstavu, která se koná v sobotu 22. 6. od 10:00 do 17:30 hodin 
a v neděli 23. 6. od 10:00 do 16:00 hodin ve společenském sále, Bze-
necká 23, Brno-Vinohrady, vchod z ulice Tvrdonická (trolejbus 26, 25).

Na výstavě budou prezentovat svoje kočky chovatelé nejen z České 
republiky, ale i z Německa, Ukrajiny, Rakouska, Ruska, Polska, Maďar-
ska, Slovenska, Litvy atp. Budete mít možnost prohlédnout si plemena, 
která před pěti lety ještě nebyla uznána. Na výstavě bude mimo jiné 
možno vidět např. zástupce plemena americký curl, mainská mývalí 
kočka, kočka bengálská, orientální seychelská ad. Někteří chovatelé 
budou vystavovat i celé vrhy koťátek. 

Výstava je spojená se 
soutěžní výstavou obrázků 
nemocných dětí z Mateřské 
a základní školy při Fakultní 
nemocnici Brno, příspěvko-
vá organizace. 

V sobotu přehlídka ko-
ček v pyžamech.

Vstupné:
dospělí 50 Kč, děti od 10 let, důchodci, držitelé ZTP studenti 30 Kč. 
Rodinné vstupné 100 Kč.

Sběrové dny v roce 2019
Termíny sběrových dnů: 28. 9. 2019 a 30. 11. 2019

vždy od 8:00 do 12:00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě

Pálavské náměstí (za točnou MHD).
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Chcete pracovat ve stabilní společnosti
s dlouhodobou tradicí?

Brněnská ZETOR KOVÁRNA, s.r.o.
hledá právě Vás.

Volné pracovní pozice:

	 •	 Kovář
	 •	 Pomocník	kováře
	 •	 Obsluha	a	seřizovač
	 	 CNC	strojů

Nabízíme Vám motivující
platové ohodnocení, týden dovolené navíc, 

příspěvek na letní a zimní dovolenou
a mnoho dalších benefitů

(www.zetorkovarna.cz/kariera).

KONTAKT:
739 548 803

HR@zetorkovarna.cz

Dvakrát titul „MISTR ČR 
v Country tancích“ na Vinohrady

5. května 2019 ve ve-
černích hodinách dorazil 
na brněnské Vinohrady 
country dostavník, který 
dovezl tanečníky z Carolky 
Brno. Z mistrovství ČR 
v country tancích z Jablon-
ce nad Nisou přivezl nejen 
je, ale spolu s nimi i dva ti-
tuly mistrů ČR, jedno stří-
brné a bronzové umístění. 

Pokud se Vám taneční skupina líbí, máte možnost se stát jejími členy. 
Od září 2019 přibíráme nové tanečníky a tanečnice. 

Více informací na https://carolkabrno.webnode.cz/.
Zuzana Kovandová

Další anglická akce našich seniorů
Tentokrát se část našich studentů (účastníci kurzu angličtiny pro seni-

ory na Vinohradech) zúčastnila přednášky o tom, jak se slaví Velikonoce 
v Americe. Přednášela rodilá mluvčí, velmi milá Američanka, která se chtě-
la podělit o Ameriku, jak ji neznáme. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavos-

tí, užili si příjemný večer 
v útulné kavárně a navíc 
jsme se procvičili v anglič-
tině. Byla to již třetí před-
náška, kterou jsme vy-
slechli, a všechny byly vel- 
mi pěkné a zajímavé. 
Lektorka je připravila tak, 
aby byly dostupné i lidem 

s nižší úrovní jazyka, např. přichystala slovíčka k tématu a zajistila i tlumo-
čení, takže jsme si mohli ověřit, zda rozumíme správně. Přednášky probí-
hají pravidelně a jsou otevřené veřejnosti. Srdečně na ně zveme a všem je 
doporučujeme. Další bude na téma Memorial Day, a to 30. 5. 2019 v 17.30, 
v Kafé Bonifác, Brno, Černá Pole. Více informací na našich stránkách 
www.sejdeme-se.webnode.cz.

Pro příští školní rok (od září 2019) otevíráme nový kurz angličtiny 
pro seniory, a to pro úplné a věčné začátečníky, jenž bude probíhat vždy 
ve čtvrtek 11.45. Uvítáme všechny nové studenty, kteří mají zájem o jazyk 
a hlavně se chtějí dobře pobavit v příjemné skupině skvělých lidí, poznat 
nové sousedy a zažít něco nového. Učení je koncipováno tak, aby respekto-
valo potřeby skupiny (nikam se neženeme, když nechceme)! Soustředíme 
se zejména na mluvenou formu a témata zaměřujeme na základní oblasti 
života tak, abychom se domluvili při cestování nebo jiném kontaktu s cizin-
ci. Tedy nebojte se a přidejte se k nám. Více na našich stránkách.

Pro velký úspěch pořádáme další anglický víkend pro seniory, tento-
krát od 1. do 3. 11. 2019. Znovu přijede tým rodilých mluvčích a přivezou 
kousek Anglie k nám. Strávíme dny učením, konverzací a zejména dobrou 
zábavou v rodném i anglickém jazyce. Více na našich stránkách.

Za tým Sejděme se, z.s. Bc. Jaroslava Sobotková, lektorka

Komunitní zahrada přijímá nové členy
Milí obyvatelé Vinohrad, také se Vám zde na sídlišti bydlí pěkně, ale 

chybí Vám tu zahrádka? Máte pocit, že jste sice obklopeni lidmi, ale vlastně 
lidi ve svém okolí ani neznáte? Chcete se potkávat s příjemnými lidmi 
a věnovat se příležitostně po práci smysluplné práci? 

Jsme právě takoví jako vy. Již 4 roky úspěšně spolupracujeme a „dobro-
volničíme“ na projektu KOMUNITNÍ ZAHRADA POD OŘECHEM, kde 
si ve volných chvílích na 5 vyvýšených záhoncích pěstujeme bylinky, zele-
ninu, ale i léčivé a okrasné květiny. Zahrada se nachází v areálu Domova pro 
seniory na Věstonické 3. Minimálně 2× ročně se společně potkáváme a ny-
ní bychom Vás rádi přizvali mezi nás. 

Máte-li zájem stát se členem komunitní zahrady, napište nám email 
s informacemi o Vás a sepište, proč Vás tento projekt zajímá, jak byste se 
v něm chtěli realizovat a případně jaké jsou Vaše zkušenosti se zahradniče-
ním. Email odešlete do 14. 6. 2019 na kristyna.antoninova@gmail.com. 
Budeme se těšit na Vaše reakce.

Za celou Komunitní zahradu a Vinohradský spolek,
Kristýna Antonínová

Hasiči byli vidět i slyšet
Jaro je v plném proudu a hasiči nezahálí. Máme za sebou spoustu 

důležitých a významných i úspěšných akcí. A to nejen úžasný ples pořá-
daný v lednu, o kterém jsme již dříve psali, ale jsou tu úspěchy sportovní 
i akce pořádané pro širokou veřejnost.

Jedna z nejvý-
znamnějších soutěží, 
které jsme se začát-
kem jara zúčastnili, 
byl XXX. ročník ha- 
lové pohárové soutě- 
že mladých hasičů 
v Havířově a zároveň 
XXVIII. ročník ne- 
oficiálního mistrov-
ství Čech, Moravy, 
Slezska a Slovenska. 
Jednalo se o závody 

v uzlování, štafetu dvojic a štafetu 4×40. Vzhledem k velké i mezinárodní 
konkurenci se naši mladší hasiči umístili na velmi pěkném 11. místě z 30 
a starší hasiči na 20. místě ze 42 zúčastněných družstev.

Březen jsme pojali v duchu výletů a zábavy. Ve velkém jsme vyrazili na 
víkendový pobyt na Horní Bečvu, užili jsme si společné zábavy, a to nejen 
děti, ale i dospělí členové a promysleli jsme další naplánované akce. Poté 
jsme pro děti uspořádali sobotní výlet do nádherně kvetoucích mandloňo-
vých sadů u Hustopečí. Zahráli jsme si spoustu her, prohlédli si sad a vy-
stoupili i na rozhlednu.

Před sezónou plnou vody jsme s dětmi na soustředění v dubnu jeden 
celý víkend trénovali požární útoky a zástupy kolemjdoucích nás pozoro-
valy… bylo nás na Vinohradech prostě vidět i slyšet.

Ovšem nejvíce nás bylo vidět na Pálení čarodějnic v Akátkách a v re-
stauraci Sherwood. Kdo vážil cestu, neprohloupil, počasí nám docela přálo 
a předpoklad zábavy pro děti i dospělé jsme určitě naplnili. Pro děti byly 
nachystané soutěže nejprve v lesíku a po upálení čarodějnice i na tanečním 
parketu restaurace. Kdo chtěl, opekl si buřtík a kdo měl chuť, zařádil si 
v rytmu disco. 

Za SDH Brno-Vinohrady Monika Pavlíková a Lucie Košinarová
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Nabízíme:
• profesionální a příjemné pracovní prostředí
•  zaškolení a další rozvoj
•  práci s lidmi
•  týdenní provizi 
•  otevřenost a férovost

Přivýdělek
u Fair Credit

Sháníte přivýdělek? 
Přidejte se k nám!

profesionální a příjemné pracovní prostředí

800 050 288 www.privydelek.cz

90x100 nabor 2018.indd   1 25/09/2018   21:05

—
Nabízíme vám lepší práci!
Pracujte v ABB! 
Moderní pracovní prostředí
a nadstandardní benefity

Hledáme kolegy do výroby...
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
• mnoho firemních benefitů
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně

... i do kanceláří
• projektant/ka elektro
• strojní konstruktér/ka
• technický obchodní zástupce
• operativní nákupčí

abb.cz/kariera

Přijďte se osobně přesvědčit a domluvte si termín na prohlídku výroby na  
tel. čísle: +420 703 179 351 nebo nás kontaktujte na: abb.prace@cz.abb.com

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/

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba	603	438	707,	www.vrbakuchyne.cz,	http://klikni6.tiscali.cz

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

KOSMETIKA, PEDIKÚRA, EPILACE
na zámku v Líšni, parkování u vchodu. T: 739 150 260

Štefan LÁZÓK – opravy a ladění hudebních nástrojů, komisní výkup 
a prodej. Mikulovská 9, 628 00 Brno. T. 544 210 663, 605 735 912.

Úprava	psů	–	stříhání,	trimování,	koupání	atd.
Dornova metoda – ošetření pohybového aparátu psa pomocí jemné 

manuální techniky. Mgr.	Andrea	Hrabovská,	tel.:	608	407	181.

l Opravím	počítač	/	seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

l Pronájem	garáže,	Žarošická.	2.500	Kč/m. T. 736 792 097.

l Pronájem	garáže,	Vlčnovská. T. 603 453 450.

l Mladý	pár	koupí	byt	na	Vinohradech. Máme hotovost. 739 059 029.

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

l Med	od	VČELAŘKY, 150 Kč – 950 g, Líšeň, Strnadova 10, tel. 608 967 345, www.drapelova.cz

l Pronájem	garáže,	Vlčnovská,	2.500	Kč/m. T. 739 269 821.

Základní škola, Brno, Mutěnická 23 přijme na občasný zástup 
paní na úklid. Jedná se o zástup při nemoci provozních

zaměstnanců. Kontakt: 544 210 893, info@zsmutenicka.cz

Termín uzávěrky pro vydání
č. 166/červenec–srpen 2019 do 14. 6. do 11.00 hodin.

Info naleznete na: www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – červen 2019

SENIOR KLUB V ČERVNU
Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví 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 činností:

n	v pondělí (14.00–15.00) cvičení pro se- 
niory ve Společenském sále v OC 2 (nad 
Albertem) za řízení Ing. Hodbodě a s pod-
porou KVIC – vstup zdarma, přezůvky 
s sebou – kromě rozhýbání těla se i dobře 
naladíte;

n	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;

n	v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázd-
niny) kurz PC pro seniory (začátečníky) 
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzul-
tace zdarma.

V druhé polovině dubna navázal Bc. Krejsa 
na předcházející připomenutí působení 

pátera Antonína Koniáše při násilné rekatoli-
zaci obyvatelstva Čech PhDr. Čejkou (v rámci 
jeho cyklu přibližování historických událostí, 
souvisejících se vznikem a stoletou historií 
Československa) a přiblížil životní příběh rak. 
císaře Ferdinanda V. Dobrotivého v letech 
1793–1875, vládnoucího v ponapoleonské do-
bě (mj. se zasloužil i o vybudování železnice 
Brno–Vídeň) a dožívajícího po své abdikaci na 
Pražském hradě.

Dubnové blahopřání jubilantům bylo po-
měrně výjimečné – blahopřáli jsme dvanácti 
oslavencům, mezi nimiž byla i čiperná pěta-
devadesátiletá paní Jana Vančuříková.

Závěr dubna byl pestrý – Dr. Šubert věno-
val pozornost zajímavým hradům a zámkům, 
z nichž nejznámější je asi hrad Rábí, pak při- 
šel do klubu na svou pravidelnou besedu 
k aktuálnímu dění na sídlišti pan starosta 
PhDr. Čejka, a posléze, nabiti vědomostmi, 
jsme vyrazili na první poznávací zájezd, jehož 
cílem byl zámek Kunín a manufaktura na vý-
robu a restaurování gobelínů ve Valašském 
Meziříčí – opět jsme viděli díky Vlastě Jelín-
kové věci běžně nevídané.

Květen jsme zahájili změnou programu – 
místo neautorského čtení jsme poseděli u kla-
víru Milana Vaňury při jeho preludování 
a vzpomínání. Na pohodové chvíle navázala 
Eliška Vacková cestováním po krásách naší 
vlasti – tentokrát se věnovala Boskovicku 
a některým poutním místům, spojeným 
s dávnou historií a osobnostmi našeho státu 
– a poté jsme s Eliškou Vackovou opět pro- 
kázali schopnost improvizace a místo před-
nášky omluveného pana starosty jsme se po-
dívali na přírodní i turistické zajímavosti 
Dominikánské republiky.

Abych nezapomněl – výborně jsme se po-
bavili i v průběhu výstavy vín 4. 5., o čemž 
svědčí nejen momentky na webu – v průběhu 
dne se u „našich stolů“ v sálu vystřídalo u vína 
a pohoštění hodně pohodově naladěných ná-

vštěvníků akce a někteří z nás vydrželi až do 
„zavírací“ hodiny.

V úterý 14. května jsme vyrazili do Valtic 
s cílem prohlédnout si zámek, rekonstruované 
barokní divadlo, bylinkovou zahradu i zá-
mecký park – oproti předcházejícím létům se 
překvapivě důrazně přihlásil ledový muž Bo-
nifác a tak z venkovních procházek toho sice 
moc nebylo, ale zajímavá byla zejména pro-
hlídka interiéru a zákulisí barokního divadla.

Poslední komentovanou květnovou akcí 
byli jubilanti, v jejichž průběhu jsme poblaho-
přáli sedmi oslavenkyním, mj. paní Květosla-
vě Tesařové k třiadevadesátinám, jež slavila 
právě v den klubové akce.

Z plánovaných akcí zmíním 27. června 
tradiční Nemojanský Mlýn (190 Kč, 9.30) 
a stručně zrekapituluji průběžné akce – sbírá-
ní dioptrických brýlí (v klubovně, v lékárně 
Dr. Maxe a v ordinaci MUDr. Rausové), cviče-

ní ve společenském sále a pomoc seniorům 
s počítačovou gramotností na PC učebně v ZŠ 
Mutěnická (viz program); lektorkou angličti-
ny připravované rozšíření nabídky konver-
začních kurzů pro seniory od září – nakouk-
něte, určitě zůstanete.

Na samý závěr opět připomínám, že klu-
bové akce jsou přístupné všem příchozím bez 
rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapaci-
ty klubovny a že jsou na ně všichni případní 
zájemci upřímně zváni. Rádi přivítáme i ty, 
kdož by případně chtěli obohatit naše akce 
vlastní nabídkou, ukázkou svých aktivit či po-
vídáním o kuriozitách a zajímavostech.

Program i další informace a fotografie 
z akcí najdete na odkazu www.vinohrady.brno.
cz/organizace/senior-klub nebo je získáte pří-
mo u nás v době našich akcí v klubovně na 
Bzenecké 19 (viz program).

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

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

6. 6. – ČTVRTEK
VIETNAMEM OD SEVERU K JIHU 
(povídání s promítáním), Ing. K. Jelínek

11. 6. – ÚTERÝ
ZÁJEZD – JINDŘICHŮV HRADEC 
(muzeum, zámek) 
Vlasta Jelínková (odjezd 7.00, cena 290 Kč)

13. 6. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus),
PhDr. J. Čejka

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

18. 6. – ÚTERÝ
MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ –
V 80. LETECH (vzpomínání) 
Mgr. Lukáš Karnet

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

25. 6. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Radyně, Ralsko, Ronov, 
Roudnice nad Labem)
Dr. L. Šubert

27. 6. – ČTVRTEK
ZÁJEZD – Nemojanský Mlýn
Vlasta Jelínková (odjezd 9.30, cena 190 Kč)

Naše motto: léta jsme se dočkali, ale před ním 
si ještě něco užijeme v klubovně i mimo ni…


