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Léto na Vinohradech

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

PRO DĚTI
8.–12. 7.
VE SVĚTĚ POHYBU 
Tábor pro děti od 6 do 12 let, vyzkoušíte 
si svoji rychlost, obratnost, odvahu… 

19.–23. 8.
UMĚNÍ RECYKLACE 
Tábor pro děti od 6 do 12 let a jejich 
šikovné ručičky.

26.–30. 8.
ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM
Tábor pro děti od 4 do 7 let, vydáme se 
na vzdálený ostrov za pokladem.

VÝTVARNÉ TÁBORY
22.–26. 7. • 29. 7.–2. 8.
Děti od 7 let si pod vedením zkušené 
lektorky vyzkoušejí mnoho výtvarných 
technik.
Program je připraven každý den 
od 8.00 do 16.00 hodin.
www.domecekvinohradybrno.cz/tabory 

31. 8.
Vinohradské trhy 
Opět vás přivítá pomyslné tržiště a díl-
ničky pro nejmenší v  čase od  9.00 do 
12.30 – vydlážděná plocha před radnicí 
(ze strany parku), Velkopavlovická 25, 
Brno-Vinohrady. 
www.kvicvinohradybrno.cz

V září se můžete těšit na
Bavíme se na Vinohradech. 
Opět bude připraven bohatý program 
pro všechny generace. 
www.kvicvinohradybrno.cz 

Podzimní kino
na Vinohradech

Srdečně zveme na návštěvu našeho letně-pod-
zimního kina v areálu Bzenecká 23, a to prv-
ního a druhého září. 
Občerstvení zajišťuje Domácí bistro u Vlka. 
Vstupné dobrovolné (ve prospěch charitativ-
ních organizací).
Aktuální informace naleznete na našem Face-
booku:
www.facebook.com/vinohradsky.spolek.

1. 9.
Po čem muži touží (2018) 

komedie, v hlavních rolích Jiří Langmajer
a Anna Polívková

2. 9. 2019
Trabantem tam a zase zpátky (2019)
dokumentární road-movie, poslední výprava 

legendárních trabantů s Danem Přibáněm

Akademie dětských pohybových kroužků Domečku.

Vážení vinohradští spoluobčané,
nadchází skutečné léto a s ním plno radostí. Na mysli mám především onu radost 
dětskou, spojenou s koncem školního roku a s očekáváním báječných dvou měsíců 
prázdnin. Nikdo se na léto netěší tolik, co děti. My dospělí jsme pochopitelně rovněž 
plni radosti z léta a plni očekávání zážitků či odpočinku, které přinesou naše jistě 
zasloužené dovolené (bohužel již dávno ne prázdniny). Na rozdíl od dětí máme však 
my „velcí“, kromě radostného očekávání, také nemalé starosti s přípravami na ty 
naše dovolené a na prázdniny našich potomků. Za mého mládí se většinou jezdilo 
na prázdniny k babičkám, zpravidla na venkov. Mé prázdninové mládí nebylo jiné. 
Odvíjelo se každoročně na vakacích u babičky v jižních Čechách, kde bylo vždy nád-
herně, chtělo by se říci až excelentně. Mé děti ještě zažívaly také, alespoň část prázd-
nin, podobně jako já. Ovšem ne v jižních Čechách, ale na krásném místě na středním 
Slovensku. To místo se jmenuje Banská Štiavnica a dnes je památkou světového vý-
znamu pod ochranou UNESCO. I ony, podobně jako já, mají na tyto své prázdniny 
nádherné a trvalé vzpomínky. Vážené vinohradské děti, vážení dospělí vinohradští 
sousedé, přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené naplněné odpočinkem, zába-
vou, poznáním či dobrodružstvím, zkrátka vším, po čem v čase letního volna, zva-
ného prázdniny či dovolené, toužíte. A přeji Vám také, což je neméně důležité, šťast-
né a bezpečné návraty z prázdninových poutí, cest či pobytů. To je povýtce důležité.

Vážení Vinohraďané, v textu dnešního úvodníku jsem vzpomenul město Ban-
skou Štiavnicu, kam jezdily naše děti na prázdniny a odkud pochází moje žena. 
A právě Banská Štiavnica mi postrčila do mysli jednu velmi významnou a hrdinnou 
událost, která sehrála zásadní roli při vzniku, či přesněji při upevňování naší novo-
dobé státnosti a která se odehrála v rodišti a v okolí rodiště mé paní právě před 100 
lety. Ona událost vstoupila do dějin našeho společného státu Čechů a Slováků pod 
názvem bitva o Zvolen a časově je vymezena 10.–13. červnem roku 1919. K čemu 
tedy vlastně došlo před rovnými sto lety? Několik měsíců po vzniku Republiky česko-
slovenské, přesněji v březnu roku 1919, se v zemi jižního souseda Československa – 
v Maďarsku – převratem chopila moci revoluční levice a po vzoru ruských bolševiků 
vyhlásila v zemi tzv. Maďarskou republiku rad. Kromě mnoha jiných aspirací prosa-
zoval onen nový maďarský státní útvar obsazení a připojení území Slovenska 
(z maďarského pohledu Horní zemi neboli Felvidek) opět k Maďarsku a následně 
plánoval připojení státu k bolševickému sovětskému Rusku. Svůj záměr počala 
maďarská strana vykonávat vojenskou silou a od května roku 1919 počala svými 
vojsky obsazovat slovenské území, které bylo pochopitelně v té době (od října 1918) 

ČERVENEC
SRPEN 2019
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Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– nakladateli panu Šimonovi Ryšavému, Čes-

ká 31, 602 00 Brno použití znaku m. č. Brno-
-Vinohrady pro publikaci „Brno v roce 2019 
za dobu delší než 1000 let“ jejímž autorem je 
Radan Květ;

– předloženou studii proveditelnosti na zříze-
ní jedné třídy mateřské školy v budově Bze-
necká 23;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory v objektu ZŠ Mutěnická 23 (ven-
kovní sportovní hřiště a tělocvičny) ve škol-
ním roce 2019/2020;

– program III. zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady konaného dne 17. 6. 2019;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:

– s vymezením pokrytí části prostranství 
před budovou ÚMČ v projektu „BrnoPub-
licWiFi“ podle předloženého materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS 

s.r.o., zastoupené Pavolem Tarábkem, jed-
natelem, se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno 
20 % snížení nájemného za chodbu a soc. 
zázemí ve střední sekci a spojovací chodbu 
mezi jižní a střední sekcí ve II. NP objektu 
Bzenecká 23, Brno;

Rada městské části Brno-Vinohrady vydává:
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS 

s.r.o., zastoupené Pavolem Tarábkem, jed-

natelem, se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno, 
souhlasné stanovisko k navýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve školní družině na 
115 dětí;

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– souhlasit s celoročním hospodařením a fi-

nančním vypořádáním městské části Brno-
-Vinohrady za rok 2018, a to bez výhrad;

– schválit účetní závěrku městské části Brno-
-Vinohrady k rozvahovému dni 31. 12. 2018 
podle předloženého materiálu;

– schválit změnu plánu výnosů a nákladů 
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady na rok 
2019 podle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– podání žádosti o dotaci od Nadace ČEZ na 

akci „Rozšíření a oprava dětského hřiště 
Valtická, Brno-Vinohrady“ ve výši 550.000 
Kč;

– text výzvy k podání nabídky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na realizaci akce: „Vyba-
vení společenského sálu audiovizuální tech-
nikou“;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory KVIC Bzenecká 23 za účelem pro-
vozování kulturně výchovné činnosti ve 
školním roce 2019/2020 ve střediscích Dům 
dětí, Valtická 23, Společenský sál, Pálavské 
nám. 15 a nový společenský sál v objektu 
Bzenecká 23;

– převod částky 130.000 Kč z RF MŠ Sněhur-
ka, Bořetická 26 do IF za účelem úhrady 
objednaných herních prvků na školní za-
hradu;

– dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Statu-
tárním městem Brnem, městskou částí Br-
no-Vinohrady a společností UPC Česká re-
publika, s.r.o. ze dne 5. 5. 2014, jejímž před-
mětem je pronájem části střechy objektu 
Bzenecká 4156/17; 

– zveřejnění záměru pronajmout část střechy 
bytových domů Bzenecká 4155/15 a 4154/13, 
62800 Brno, sloužící k umístění telekomu-
nikační technologie; 

– text výzvy k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Venkovní work- 
outové hřiště Mutěnická“;

– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na realizaci akce: „Opra-
va vstupní rampy a podhledů budovy Úřadu 
městské části, Velkopavlovická 25“ podle 
předloženého materiálu;

– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady 
se sídlem Bzenecká 23, Brno, zastoupené 
Michalem Kincem, jednatelem, pořádání 
celostátní soutěže v  požárních dovednos-
tech dětí a mládeže v termínech 21. září 2019 
ve venkovním traktu objektu Bzenecká 23, 
Brno, zapůjčení venkovního areálu a zpří-
stupnění toalet v  zadním traktu objektu 
Bzenecká 23, prostory tělocvičny, možnost 
využití přilehlého parkoviště v objektu Bze-
necká 23 pro účastníky soutěže za podmín-
ky uvedení parkoviště do původního stavu 
(očištění povrchu) na náklady pořadatele;

– Sdružení taoistického Tai Chi v  České re-
publice, pobočka Vysočina, Brno, umístění 
informačního textilního bilboardu s logem 
sdružení a rozvrhem cvičení na oplocení 
objektu Bzenecká 23, Brno o velikosti 120 × 
120 cm, vyrobeného z PVC textilie;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory v objektu Bzenecká 23 – tělocvičny 
o celkové rozloze 786,12 m2 na školní rok 
2019/2020;

– Vinohradskému spolku, Velkopavlovická 
14, IČ: 03994619, zastoupenému předsedou 
Tomášem Pokorným, pořádání akce „Letní 
kino“ v areálu objektu Bzenecká 23, Brno. 
Termín akce: 1. a 2. září 2019 od 18.00 do 
22.00 hodin, zapůjčení venkovního areálu 
a zpřístupnění toalet v zadním traktu objek-
tu Bzenecká 23 (prostory tělocvičny nebo 
stravovacího – kulturního pavilonu). Spo-
třeba vody a elektrické energie bude uhraze-
na dle spotřeby;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Oprava 

a modernizace bytového domu Velkopavlo-

vická 21, 23, Brno-Vinohrady“ podle doku-
mentace STAVOPROJEKTA č. Z-2-856-1 
z 12/2018;

– s umístěním a provedením stavby „Rekon-
strukce balkonů a přístavba nových balko-
nů u bytového domu Prušánecká 2, Brno-
-Vinohrady“ podle dokumentace STAVO-
PROJEKTA č. Z-2-850-1 z 10/2018;

– s umístěním a provedením stavby „Oprava 
a modernizace bytového domu Vlčnovská 
16, Brno-Vinohrady“ podle dokumentace 
DEA s. r. o. č. 17255 z 03/2019;

– s návrhem na změnu v organizaci dopravy 
– ulice Rokytova;

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
– řediteli KVIC stanovit cenu pronájmu více-

účelového sálu Bzenecká 23: 1.000 Kč/h, 
800 Kč/h v případech opakovaného proná-
jmu nebo pronájmu vinohradským subjek-
tům. Nižší cenu doporučujeme stanovit 
pouze v odůvodněných případech;

Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– schválit rozpočtové opatření č. 6 a č.7;
– souhlasit s podáním žádostí o zařazení do 

SR MAP u těchto projektů: Zřízení jedné 
třídy mateřské školy v budově Bzenecká 23, 
Rekonstrukce tělovýchovného pavilonu 
v ZŠ Mutěnická 23, Modernizace stravovací 
části a zahrady v MŠ Bořetická 7, Moderni-
zace stravovací části a zahrady v MŠ Sně-
hurka Bořetická 26, Modernizace stravovací 
části a zahrady v MŠ Prušánecká 8, Moder-
nizace stravovací části a zahrady v MŠ Vel-
kopavlovická 15;

– souhlasit s podáním žádosti o zařazení pro-
jektu „Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ 
Mutěnická“ do SR MAP Brno II.

Informace pro občany: 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).

Z 9. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady

Z 10. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
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již součástí Československa. Na východ státu byla proti postupu-
jícím Maďarům vyslána mladá československá armáda, složená 
s francouzských a italských legionářů, Sokolů, dobrovolníků 
a prvních vojáků regulérní armády československé republiky.

V čele tohoto armádního uskupení stál kromě dalších velitelů 
plukovník Josef Šnejdárek, hrdina sedmidenní války s Polskem 
o Těšínsko v lednu roku 1919. Plukovník Šnejdárek se svými jed-
notkami se postavil maďarskému vojsku na linii Zvolen – Banská 
Štiavnica. Kolem těchto dvou měst se odehrály líté boje. Plukovník 
Šnejdárek a jeho vojáci nejenže postup Maďarů zastavili, ale čes-
koslovenské pěší a jízdní jednotky a dělostřelectvo přešly do proti-
útoku a postupně vytlačily maďarské oddíly ze slovenského úze-
mí, které vojensky zajistily. Vojska Maďarské republiky rad kapi-
tulovala. Boje kolem Zvolena a Banskej Štiavnice jsou zachyceny 
na řadě dnes vzácných fotografií. Ta po mém soudu nejzdařilejší 
zachycuje plukovníka Šnejdárka s jeho štábem včetně spojařů 
a důstojníků štábu. V pozadí snímku se tyčí banskoštiavnická do-
minanta zvaná Kalvária s barokní křížovou cestou a kostelem 
na vrcholu. Na onen strmý kopec jsem se ženou mnohokrát vystu-
poval. Než jsme tak ovšem učinili, vždy jsme se zastavili na úpatí 
Kalvárie, u skromného rovu, který připomínal československého 
legionáře padlého právě v bojích o Zvolen a B. Štiavnicu. Později, 
někdy na konci 80. let minulého století, jsem se začal zajímat o to, 
kdo zde pod Kalvárií byl pochován. Po zevrubnějším zkoumání 
jsem zjistil, že zde 12. června roku 1919 padl vojín pěšího pluku 
č. 94 československé armády František Brož (někdy uváděn jako 
Brosch). Bylo mu dvaadvacet let. V nedávné době byl u příležitos-
ti 100. výročí bitvy o Zvolen legionářův hrob pod Kalvárií ban-
skoštiavnickým městským úřadem zveleben a opatřen pamětní 
deskou. Letos si banskoštiavnická veřejnost tuto událost i padlého 
vojáka připomenula na pietním shromáždění. Věřím, že nebude 
na zvolenskou bitvu i padlého legionáře v rodišti mé ženy zapo-
menuto ani v příštích letech. 

Vážení Vinohraďané, v loňském roce jsme si připomínali 100. 
výročí vzniku Československa. Letos jsme si alespoň pár řádky 
v dnešním úvodníku připomenuli důležitou událost z 10.–13. 
června 1919, bitvu o Zvolen, od jejíhož dramatického průběhu 
právě uplynulo rovných 100 let. Vítězstvím čs. vojska u Zvolena 
a Banskej Štiavnice došlo k definitivnímu upevnění mladého čes-
koslovenského státu v jeho hranicích. V hranicích, které byly tehdy 
krví vybojovány a potvrzeny, existovalo Československo (s pře-
stávkou nacistické okupace) v podstatě až do svého zániku na pře-
lomu let 1992 a 1993. Slovenská republika tyto své jižní hranice 
„užívá“ dodnes. Událost, tedy zvolenská bitva i čs. velitel plukov-
ník Josef Šnejdárek, u nás nejsou tolik v povědomí veřejnosti. 
Na Slovensku, pochopitelně, je tomu poněkud jinak. Věřím, že 
Slovensko v tomto ohledu doženeme.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji příjemné a bohaté dny 
prázdnin a dovolených, korunované bezpečným návratem do na-
ší vinohradské obce.

Jiří Čejka, starosta

Josef Šnejdárek před Kalvárií v Banské Štiavnici v červnu 1919.

Vážení čtenáři,
v první polovině letošního roku proběhla v byto-
vém domě Mikulovská 9 rekonstrukce, která 
spočívala ve vybudování 2 evakuačních lůžko-
vých výtahů a obnovy elektroinstalace ve společ-
ných prostorách domu. Stavební zakázku na 
obnovu elektroinstalace zrealizovala na základě 
výběrového řízení společnost QDS, s.r.o. 

Celé akci předcházelo setkání s  vedením 
MČ, pracovníky Odboru bytového MČ a společ-
ností QDS, s.r.o., kde byli nájemníci podrobně 
informováni o celém rozsahu a průběhu prací.

Následné samotné práce zahrnovaly de-
montáž a instalaci nových páteřních silnoprou-
dých rozvodů, výměnu rozvaděčů, kabeláže, 
světel, či instalaci nových domovních telefonů, 
vč. nového zvonkového tabla při vstupu do do-
mu. Dále byly na chodbách u výtahů zbudovány 
nové dvoukřídlé protipožární dveře, které se 
v případě nouze automaticky uzavřou, dále bylo 
v jejich těsné blízkosti vyměněno na 7 vchodo-
vých dveří bytů nájemníků za rovněž protipo-
žární. V domě jsme nechali na chodbách položit 
nová linolea, u vchodů do bytů nové prahy a cel-
kově nechali dům kompletně vymalovat. 

Samotné práce, které probíhaly od ledna do 
května letošního roku, si rovněž vyžádaly dob-
rou koordinaci, jelikož se jednalo o dva samo-
statné projekty. Kromě obnovy elektroinstalace 
se také jednalo o vybudování dvou evakuačních 
výtahů, vč. nové strojovny, a s tím proběhly sou-
visející stavební úpravy v  okolí výtahů. Tento 
projekt zrealizovala společnost VYMYSLICKÝ 
– VÝTAHY spol. s r. o., která patří k tradičním 
předním výrobcům výtahů v České republice. 
Nové výtahy rovněž splňují veškeré normy 
a technické požadavky.

Celková cena veřejné zakázky byla cca 
12.500.000 Kč, z toho 3.158.000 Kč tvořila dotace 

ze strany Magistrátu města Brna a 2 288 000 Kč 
byla zápůjčka z Magistrátu města Brna. Zbývají-
cí částka cca 7 mil. Kč byla čerpána z rozpočtu 
Odboru bytového ÚMČ Brno-Vinohrady.

Všechny úpravy v domě směřují především 
ke zvýšení bezpečnosti, úrovně bydlení, zpří-
jemnění a  usnadnění života nájemníků. Tímto 
chceme všem nájemníkům poděkovat, za jejich 
trpělivost a součinnost v  průběhu stavebních 
prací.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Vybudování nových evakuačních výtahů a obnova 
elektroinstalace Mikulovská 9

Bc. Michal Krejsa, místostarosta m. č.
Ing. Eva Králíčková,

vedoucí Odboru bytového a všeobecného
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ZŠ Brno, Čejkovická 10
První krok k vzájemné spolupráci
Dne 16. 5. 2019 navštívili členové žákov-

ského parlamentu Základní školy Brno, Čej-
kovická 10 společně s koordinátorkami a čle-
ny redakce časopisu Grapes Základní školu 
v Prievidzi na Slovensku, aby tak zahájili vzá-
jemnou spolupráci mezi školami. 

Od prvního okamžiku jsme byli velice mi-
le přijati paní ředitelkou a oběma zástupkyně-
mi, které se nám věnovaly a provázely nás bě- 
hem celého pobytu, později se k nám přidala 
i koordinátorka jejich tzv. žákovské rady. 

Prohlédli jsme si školu, která je dle slov 
paní ředitelky zaměřená na technickou vý- 
uku, nahlédli jsme do dílny, kde žáci třetího 
ročníku vyráběli hudební nástroje přibíjením 
kovových víček do dřevěného špalíku. Ná-
sledně jsme navštívili keramickou dílnu 
a úžasnou knihovnu.

V přátelském florbalovém zápase jsme 
ukázali zase naši silnou stránku. Navštívili 
jsme hodinu literatury, chemie (naši žáci se 
nechali nachytat na otázku, jaký je vzorec ro-
py – žádný), regionální výchovy, ve které jsme 
se dozvěděli o historii, kultuře a okolí města 
a také nám zazpíval malý sbor složený ze žáků 
1.–3. ročníku – úžasné vystoupení!

Po výborném obědě (žádná UHU omáč-
ka) již proběhlo setkání parlamentů, vzájem-
né představení fungování a jednotlivých čin-
ností. Naši členové měli připravenou velmi 
kvalitní prezentaci, kterou i absolutně bez 
trémy a ostychu odprezentovali a velmi dobře 
reagovali na položené otázky. V závěru nastí-
nili i několik možností vzájemné spolupráce, 
které byly vedením slovenské školy velmi po-
zitivně hodnoceny.

Členové redakce časopisu Grapes předali 
hostitelům několik čísel časopisu Grapes, zá-
roveň od nás obdrželi i dárečky – záložky do 
knihy, které pro ně vyrobili žáci 9. B.

Výsledkem celého setkání se stala domlu-
va, že v měsíci říjnu 2019 proběhne videokon-
ference mezi oběma parlamenty, jejíž náplní 
bude domluva o konkrétní spolupráci ve škol-
ním roce 2019/2020.

A co nejvíce zaujalo naše žáky? Velmi mi-
lé a příjemné přijetí, vítězství ve florbale, vý-
borný oběd, absolutní čistota školy, nový mo-
derní nábytek, vertikální textilní stínící ža- 
luzie, knihovna, prezentace o historii města 
a hlavně vystoupení sboru. Nakonec ani ta 
cesta nebyla tak dlouhá.

Konec školního roku 2018/2019
Další rok na ZŠ Brno, Čejkovická 10 je 

u konce. Rád bych využil této příležitosti 
a poděkoval všem zaměstnancům školy za 
dobrou spolupráci. Žákům děkujeme za přá-
telskou atmosféru ve škole, za reprezentaci 
školy a v neposlední řadě si ceníme jejich pří-
stupu k výuce. Vám, zákonným zástupcům, 
děkuji za projevenou přízeň k naší škole a ote-
vřenou komunikace nejen s vedením školy, ale 
také s ostatními pedagogickými pracovníky. 

Všem přejeme odpočinkové a klidné léto, 
během kterého nás čeká velká rekonstrukce 
školy a budeme se těšit na viděnou 2. září 2019. 

Jiří Odehnal, ředitel školy 

V termínu 20. 5.–25. 5. 2019 se uskutečnil 
poznávací zájezd vybraných žáků druhé-

ho stupně ZŠ Mutěnická do Švýcarska. Odjíž-
dělo se ve večerních hodinách. Ráno po pro-
buzení si žáci mohli prohlédnout největší vo-
dopády v Evropě – Rýnské vodopády. Poté si 
prošli interaktivní vědecké centrum Techno-
rama ve Winterhuru. 

Po dni plném zážitků jsme se ubytovali 
vysoko v horách v chatě s výhledem na zasně-
žené vrcholky Alp. Každé ráno nás autobus 
převezl serpentýnami s krásnými výhledy na 
hory, Ženevské jezero a místní vinice do míst 
jako jsou Lausanne, Montreux nebo vodní 
hrad Chillon. Další dny jsme navštívili krás- 
né historické město Ženevu, kde měli žáci 
dvouhodinový rozchod, během kterého vy- 
užili znalosti z hodin němčiny, francouzštiny 
a angličtiny. Nejen pro technické nadšence 

jsme připravili návštěvu Cernu, kde si na in-
teraktivní prohlídce zkusili práci na urychlo-
vači částic a měli i přednášku s filmem s čes-
kými titulky. Všichni si pak přišli na své 
v sýrárně Gruyère a čokoládovně Cailler. Zde 
jsme měli možnost ochutnat různé druhy čo-
kolád a pochopit, jak funguje výrobní proces 
čokolády. Zajímavou formou nám byl před-
staven historický příběh putování kakaových 
bobů z pralesa až po dnešní konzum čokolády 
ve všech možných formách. Žáci si nakoupili 
za rozumné ceny sýry i čokolády domů, aby 
mohli potěšit své blízké, kteří na ně čekali na 
Pálavském náměstí s otevřenou náručí. Žáci 
i my učitelé si ze zájezdu odnášíme krásné zá-
žitky a spousty fotek z prosluněného a krásné-
ho, ale i drsného Švýcarska.

Mgr. Ivana Závodníková

Poslední květnový den byl na základní ško-
le Mutěnická zakončen opravdu velkolepě 

a slavnostně. Co tedy způsobilo tento čilý ruch 
a slávu? Do školy přijelo divadlo. A ne ledaja-
ké. Divadelní společnosti z naší základní ško-
ly přišly, aby potěšily nejen naše smysly, ale 
hlavně duši. 

Žáci a žákyně tří 
prvních, dvou dru-
hých a dvou třetích 
ročníků si připravili 
krásná a pestrá před-
stavení, různá pásma 
s  písničkami a také 
trochu teorie o diva-

dle a divadelním prostředí vůbec. Každé jed-
notlivé vystoupení bylo uvedeno milými slovy 
paní učitelky z 2. ročníku.

Ti nejmenší nás za hudebního doprovodu 
svých třídních paní učitelek potěšili zpěvem  
i loutkovým divadlem. Nutno napsat, že žáci 
vzali své role opravdu zodpovědně a pilně se 
na ně připravovali. To se pak ukázalo na jejich 
skvělých výkonech. Děvčata tančila a zpívala 
na vodnickou píseň, žáčci sborově zazpívali 
a někteří dokonce zahráli i loutkové divadlo. 

Nikdo nepodcenil přípravu, kostýmy, masky 
i rekvizity byly dokonale sladěny.

Žáci z  druhých a třetích tříd vystoupili 
před ostatní s trochou teorie. Dozvěděli jsme 
se, co je to divadlo, jeviště, hlediště, byly nám 
představeny i různé divadelní profese včetně 
té nejznámější – herce. Dále jsme se seznámili 
s Brnem jako s městem divadelním. Víme, ja-
ká divadla se v Brně nachází, která hrají před-
stavení pro děti, kde můžeme zhlédnout ope-
ru či balet a žáci nám také doporučili nějaká 
zajímavá představení, která navštívili se svý-
mi rodiči.

Toto divadelní dopoledne a ještě několik 
dalších dní byla k dispozici možnost prohléd-
nout si různé divadelní rekvizity, pomůcky, 
masky, škrabošky či loutky. O divadelním 
světě nás informovala i velká tabule s mnoha 
plakáty, obrázky, ukázkami divadelních pro-
gramů a vstupenek.

Celá divadelní událost proběhla na výbor-
nou. Všichni účinkující si svůj velký den užili, 
velmi dobře se bavili a za svoji poctivou přípra-
vu a skvělé výkony byli odměněni velkým po-
tleskem a úsměvy všech paní učitelek a žáků.

Vypracovala: Bc. Sabina Holcmanová

Poznávací zájezd – Švýcarsko

Přijelo k nám divadlo
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DOMEČEK přeje krásné prázdniny
Pracovníci Domečku přejí všem 

dětem i dospělým krásné léto plné pří-
jemných zážitků. Děkujeme vám za 
přízeň v uplynulých letech a těšíme se 
na vás opět ve školním roce 2019/2020, 
ve kterém jsme pro vás opět připravili 
pestrou nabídku kroužků a kurzů. Je-
jich přehled najdete v příštím čísle In-
formu a na našich stránkách www.
domecekvinohradybrno.cz.

Přihlášky přijímáme od 2. září 2019. Ivana Heindlová

Baví tě sportovat?
PŘIJĎ SI S NÁMI ZAHRÁT FLORBAL!

Stačí si vzít boty do tělocvičny, kraťasy a tričko.
O zbytek už se postaráme!

Nezáleží na tom, jestli jsi holka nebo kluk, trénink je pro všechny 
děti ve věku 6–10 let. Trénink je každé úterý 15.30–16.30 na ZŠ Mutě-
nická. Začínáme 10. 9. 2019. Kromě tréninků si v průběhu školního 
roku se můžeš účastnit i turnajů JM ligy přípravek.

Pro více informací kontaktujte trenérku Šárku Starou,
tel. 608 409 062 mail sarka.stara@florbalzidenice.cz.

TĚŠÍME SE NA TEBE! WWW.FLORBALZIDENICE.CZ

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

Kdy:
4. 9., 11. 9., 18. 9., 25. 9. 2019 v 16.00

Vezměte si sportovní oblečení a sálovou obuv.
Kde:

hala badminton Líšeň, areál bývalého Zetoru, vjezd z ulice Trnkova
www.badmintonlisen.cz

Tréninky budou probíhat vždy ve středu v 16–17 hodin.

Kontakt:
Martin Svoboda +420 777 008 698,

Hanka Pospíšilová +420 739 056 868
kometabadec@seznam.cz

Domácí násilí rozchodem ne/končí?
Paní Kateřina je matkou dvou nezletilých dětí, odešla od partnera 

před dvěma lety z důvodu dlouhotrvajícího fyzického a psychického 
domácího násilí. Poté, co prošla náročným soudním řízením ohledně 
péče o děti, věřila, že už bude mít v životě klid. Bývalý partner jí však 
i poté vulgárně urážel, vyhrožoval ublížením na zdraví a hrubě se do-
žadoval obnovy rodinného soužití. Pokračující nátlak otce a psychické 
potíže dětí přiměly paní Kateřinu vyhledat odbornou pomoc.

Organizace Persefona nabízí bez-
platné sociální, právní a psychologické 
poradenství dospělým obětem domácí-
ho a sexuálního násilí, ženám i mužům. 

Poskytuje také terapeutické služby směřující ke zvládání agrese původ-
cům násilí v blízkých vztazích. 

Paní Kateřina využívala v Persefoně především právní a sociální 
poradenství. Právnička organizace klientce pomohla sepsat návrh na 
vydání předběžného opatření, kterým bylo po dobu jednoho měsíce 
zakázáno, aby bývalý partner jakýmkoli způsobem klientku a děti kon-
taktoval. Soud tomuto návrhu vyhověl, takže klientka se mohla v klidu 
rozhodnout, jak postupovat dále. V současnosti klientka spolupracuje 
se sociální pracovnicí při řešení bytové otázky a hledání zaměstnání.

Pokud se Vás nebo někoho blízkého týká problém domácího či se-
xuálního násilí, neváhejte kontaktovat organizaci Persefona na telefo-
nu 737 834 345 nebo emailu poradna@persefona.cz, kde s Vámi budou 
rádi hledat možnosti, jak Vám pomoci na cestě k životu bez násilí…

Další anglické aktivity našich seniorů
Prázdniny začínají a čeká nás nový školní rok 2019/2020. V naší 

Angličtině třetího věku, pořádané spolkem Sejděme se, připravujeme 
další pokračování již započatých kurzů. Rádi uvítáme nové členy do 
nového kurzu mírně pokročilí začátečníci (čtvrtky 8.00), také do mír-
ně pokročilých (čtvrtky 11.45) a dále i do pokročilých (čtvrtky 9.45) 
v  Senior Klubu, Bzenecká 21, Vinohrady. Scházíme se již šestým 
rokem. Nejenže zvyšujeme úroveň jazyka, ale hlavně poznáváme no- 
vé zajímavé lidi z  okolí a skvěle se bavíme. Více informací na www. 
sejdeme-se.webnode.cz. Též plánujeme další přednášky s naší americ-
kou lektorkou. Jako odměnu za těžkou a poctivou práci všech studentů 
angličtiny pořádáme opět Anglický víkend pro seniory s  rodilými 
mluvčími (1.–3. 11. 2019). Znovu vyrazíme do hor, tentokrát na Ram-
zovou, a to spolu s našimi úžasnými lektory Grahamem, Andrewem, 
Michaelou i Colleen. V plánu je spousta zábavy, učení, dobrého jídla 
a pití, vycházek i lenošení. Přidat se může kdokoli, kdo si chce zlepšit 
mluvenou angličtinu, dosáhl zlatého věku 60+ a chce se dobře pobavit. 
Veškeré informace najdete na www.sejdeme-se.webnode.cz nebo na tel. 
čísle 603 22 33 53. Těšíme se na nové i již známé tváře!

Tým Sejděme se, z.s.

Staň se i ty Chrostíkem!
Prázdniny jsou jako stvořené ke společnému vybírání aktivit na 

nový školní rok. V nabídce Lipky si kroužek vybere opravdu každý. 
Trávíme v nich spoustu času venku hraním, bádáním a poznáváním 
přírody. Přidejte se k nám!

Na Lipové se chystá pro všechny děti ve věku 4–6 let úplně nový 
kroužek Chrostíci. Čekají nás návštěvy u zvířecích i rostlinných přátel, 
které budeme zkoumat a žasnout nad nimi. Společně taky si zazpíváme, 
zaskotačíme a něco dobrého uvaříme. V nabídce Lipové najdete ještě 
další dvě novinky: Nezmárky pro 1.–3. třídu a E-mise pro středoškolá-
ky, kterým není lhostejný stav životního prostředí. 

Víkendový klub Lýkožrouti na Jezírku za Soběšicemi zahajuje no-
vou sezónu! Všem ve věku 10–15 let slibuje dobrodružství v přírodě 
a trénink tábornických dovedností – rozdělávání ohně, vaření v kotlí-
ku i nocování pod hvězdnou oblohou. Děti od 8 do 12 let zveme do 
nového kroužku Střevlíci, každé úterý od 16 do 18 hodin.

Nabídka Rozmarýnku v Jundrově je velmi pestrá, od ornitologic-
kého kroužku Puštíci a chovatelských Norníků přes zahradnicko-ku-
linářské Kuchtíky až po letošní novinku – badatelský kroužek Debru-
jáři pro děti ve věku od 8–10 let. Jestli se nemůžete rozhodnout, který 
kroužek je pro vás ten pravý, přijďte 14. září na Kroužkování, kde se 
jednotlivé kroužky představí.

Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou kroužcích určených pro 
zájemce starší 15 let. První z  nich – Jógou ke zdravému životnímu 
stylu je pro všechny, kteří touží po regeneraci a protažení těla a chtějí 
zkusit i různé meditační a relaxační techniky. A druhý – Košíky je 
určen začínajícím i pokročilým tvůrcům s chutí uplést si košík vlastní-
ma rukama.

Přihlášky i podrobné informace o kroužcích najdete na www.lipka.
cz/krouzky-lipka.

Přejeme vám pohodové léto a v září v kroužcích na viděnou!
Amálka Čípková, Lipka
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Ohlédnutí za Vinohradským open air festivalem Mladé kapely 2019
V sobotu 15. 6. 2019 se na Vinohradech konal další ročník open air festivalu „Mladé kapely“. I přes úmorné vedro 

navštívil festival slušný počet diváků, o čemž svědčí fakt, že bylo vytočeno přes 500 piv a nespočet limonád.
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Dáme na vás – Brňané podali
114 projektů a 90 z nich bylo 

veřejností podpořeno!
První dvě fáze brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás 

jsou u konce. V první fázi mohli Brňané podávat své návrhy pro lepší 
Brno. Do termínu jich bylo podáno 114 v celkové hodnotě 203 mil. Kč. 
Do konce května z  těchto projektů veřejnost podpořila 90 nejlepších 
v hodnotě 174 mil. Kč. 

„V těchto dnech se budou projekty zabývat zástupci odborů Magis-
trátu města Brna a budou posuzovat jejich proveditelnost. Již nyní má-
me na našich stránkách první vyjádření. Následně budou projekty za-
sílány k posouzení vedení městských částí, do kterých umístěním spa-
dají,“ řekl vedoucí Kanceláře participace Marco Banti. Tato fáze bude 
trvat do 30. září. Projekty, které budou shledány jako proveditelné, 
postupují do velkého listopadového finále, které proběhne od 1. do 29. 
listopadu.
A jaké jsou ty nejlepší projekty z vaší městské části?

V rámci městské části Brno-Vinohrady veřejnost podpořila spor-
tovně laděný projekt „Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní“, který má za 
cíl vytvořit místo, kde si malí i velcí z Vinohrad, Líšně a okolí budou 
moct užít pohybu na všem, co jezdí.

Současně s posuzováním projektů tohoto roku se soustavně pracu-
je na realizaci finálových projektů z loňských ročníků. V nejbližší době 
se chystá otevření projektu „Altánek – tančírna v parku“, který nabídne 
místo pro tanečníky pod širým nebem nebo „Oživení přírodního am-
fiteátru Čertova rokle“, kde jsou již vybudovány schody a posezení 
a bude se ještě dodělávat osvětlení. 

Všechny podpořené projekty a aktuální informace z realizace pro-
jektů najdete na webové stránce damenavas.brno.cz nebo na faceboo-
kové stránce Dáme na vás.

Podpořili jste 90 projektů
Město nyní posoudí jejich proveditelnost  

a vy v listopadu rozhodnete, které zrealizujeme!

damenavas.brno.cz

Participativní rozpočet

Dáme na vás

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!

l Pronajmu zahradu 700 m2 se zahr. chatkou. Tel. 602 717 386.

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

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

l Knihy Ryšavý, Táborská 30, knihy na prázdniny, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

Mladý pár hledá ke koupi byt nebo rodinný dům na Vinoradech. 
Prosím volejte nebo SMS: 733 699 177. Děkuji.

Muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice vrátný recepční
a dozory v muzeu. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

604 220 025
MIROSLAVA VODIČKOVÁ

www.miroslava-vodickova.cz

Bonus Brno
ZVAŽUJETE PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI?
Kontaktujte mě o radu či pomocKontaktujte mě o radu či pomoc

MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o.,
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady

nabízí volná místa ve školce dětem od 2 do 6 let.
Práce s originálními Montessori pomůckami rozvíjí dítě
komplexně při současném zachování vlastního tempa práce.
Děti vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti.

•	Pro maminky s malými dětmi jsme otevřeli
 Montessori mateřské centrum.
 Pokračovat budeme opět po prázdninách.
 Ukázková hodina pro nové maminky 25. 9. od 9 do 10.30h.
 Přihlášky: slunicko.zastupkyne@seznam.cz

•	Pro děti předškolního věku či s odkladem povinné školní
 docházky nabízíme předškolní třídu při naší Základní škole
 na Černopolní ulici. Cílená příprava na vstup do školy,
 propojení se ZŠ.

•	Více informací na: slunicko.zastupkyne@seznam.cz
 tel.: 731 613 005, www.slunicko-montessori.cz
 Mgr. Radka Čáslavová, zástupkyně ředitelky Bzenecká 23,
 628 00 Brno tel.: 731 613 005, e-mail: slunicko.zastupkyne@seznam.cz

Termín uzávěrky pro vydání
č. 167/září 2019 do 16. 8. do 11.00 hodin.

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

SENIOR KLUB V ZÁŘÍ

Druhou polovinu května otevřel Dr. Lu-
děk Šubert připomenutím některých 

epizod z  dlouhé historie Pražského hradu – 
většinou si ani neuvědomujeme, co vše se v je-
ho objektech odehrávalo a následně mělo vliv 
na život obyvatel státu. Jenom drobná po-
známka – všichni známe pohled na Pražský 
hrad od Vltavy, ale neméně působivý je i po-
hled z opačné strany, z Petřínské rozhledny.

Poté byla v  programu tradiční vycházka 
do Sherwoodu, ale protože ve dnech, kdy bylo 
venku chladno a nevlídno, bylo lépe v  teple 
pod střechou, věnovali jsme čas hrátkám s pa-
mětí – ukázalo se, že připravené testy a klipy 
přítomné nejen zaujaly, ale i pobavily, takže 
jsme se rozcházeli pozitivně naladěni.

Do takového příjemného rozpoložení pak 
přišla Mgr. Hanka Žaludová se svým neautor-
ským čtením a připomenutím života a díla 
spisovatele Saint de Exupery – její hodinka
v klubu je pro přítomné pohlazením na duši
a podnětem k  rozjímání a vzpomínání. Jen 
trochu jinak působila přednáška s hudebními 
ukázkami Mgr. Petra Škrance, který připo-
mněl dvě zajímavé osobnosti téhož jména – 
Jaroslav Kvapil – starší byl mj. dramatikem
a autorem libreta pro operu Rusalka, druhý 
byl hudebním skladatelem a pedagogem, pů-
sobícím v Brně.

Červen trochu netradičně otevřela Eliška 
Vacková – tentokrát nás seznámila s historií
a tajemstvími rudných dolů v Krušných Ho-
rách a poté s  krásami Telče a jejího okolí.
Z Čech na opačnou stranu zeměkoule nás pak 
zavedl Ing. Jelínek svým poutavým přiblíže-
ním osobních zážitků z cesty napříč Vietna-
mem – jsem rád, že v klubu máme štěstí na 
lektory s  cestovatelskými tématy, kteří umí 
navíc posluchače svým podáním zaujmout
i pobavit.

V úterý 11. 6. jsme o hodinu dříve než ob-
vykle vyrazili do Jindřichova Hradce – cílem 
byly zajímavé expozice oblastního muzea 

včetně pohyblivého betlému pana Krýzy, ně-
které pamětihodnosti města včetně překroče-
ní 15. poledníku, hrad a zámek po méně ob-
vyklé trase a s  usměvavou průvodkyní Bar-
borkou a v  pozdním odpoledni pak ještě 
spojení vodní opony a barevné hudby v jedné 
z pasáží města – prostě celodenní bohatý záži-
tek, za který účastníci organizátorce zájezdů 
Vlastě Jelínkové upřímně zatleskali.

Polovinu měsíce měl uzavřít svým histo-
rickým cyklem PhDr. Čejka, ale vzhledem 
k jeho rekonvalescenci jsme místo něj do klu-
bu pozvali prvňáčky ze ZŠ Bzenecké, vedené 
paní Blankou Machkovou – pro děti to byla 
generálka před školní akademií, pro přítomné 
pak krásný zážitek, protože po aplausu děti 
s nadšením přijaly návrh zatancovat a zazpí-
vat ještě jednou – dokonce to dokázaly i v al-
ternativním obsazení rolí v Šípkové Růžence.

O akcích a událostech v  klubu v  závěru 
června si přečtete v Informu na začátku září
a tak mám na tomto místě možnost poděkovat 
všem, kteří se na klubových akcích jakýmkoli 
způsobem podílejí a přispívají tak k  pohodě

i předávání zážitků a informací všem jejich 
návštěvníkům, a současně popřát všem čtená-
řům pohodové prožití letních měsíců, pokud 
možno s vyváženým poměrem tepla a dešťové 
vláhy, pěkné zážitky kdekoliv a shledání se ve 
zdraví opět nejpozději na začátku září – v bo-
hatém programu v klubu pokračujeme.

V závěru opět připomínám, že klubové 
akce jsou přístupné všem příchozím bez roz-
dílu věku a pohlaví až do naplnění kapacity 
klubovny a že jsou na ně všichni případní zá-
jemci upřímně zváni – stačí přijít a nakouk-
nut. Rádi přivítáme i ty, kdož by případně 
chtěli obohatit naše akce vlastní nabídkou, 
ukázkou svých aktivit či povídáním o jim 
známých kuriozitách a zajímavostech.

Program i další informace a fotografi e 
z  akcí najdete na odkazu www.vinohrady.
brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získá-
te přímo u nás v době našich akcí v klubovně 
na Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

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:

 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;
 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.

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

5. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH rak. knížete
KLEMENSE METTERNICHA 
Bc. Michal Krejsa (povídání s promítáním)

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

12. 9. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
významné události (cyklus), PhDr. J. Čejka

17. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Roztoky u P., Rožmberk, 
Rychmburk, Ryzmberk)
Dr. Luděk Šubert

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

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

25. 9. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – Ray Bradbury
Mgr. Hanka Žaludová
(povídání s ukázkami)

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

Naše motto: zvládli jsme horké léto –
začínáme se těšit na Silvestra...

Účastníci zájezdu do Jindřichova Hradce.


