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ŘÍJEN
2019

Akce na Vinohradech

ŘÍJEN 2019
1. 10.
DEN SENIORŮ
Od 15.00 hodin. Společenský sál, Bze-
necká 23 (zadní vchod z ulice Tvrdonic-
ká). Vystoupí Kapela Sebranka z Dražo-
vic, Carolka Brno, mažoretky ZŠ Mutě-
nická.

4. 10.
Divadlo pro nejmenší
Po prázdninové přestávce se na vás opět 
těší Loutkové divadlo V. Schildera. Dvě 
pohádky z naší kuchyně: „O Koblížkovi“ 
a „Hrnečku vař!“ Začátek v 10.00 hodin 
v sále na Bzenecké 23, vchod zezadu z uli-
ce Tvrdonická. Vstupenky před začát-
kem 60 Kč za osobu. 
www.domecekvinohradybrno.cz

5. 10.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště v čase 
od 9.00 do 12.30 h. – vydlážděná plocha 
před radnicí (ze strany parku), Velkopav-
lovická 25, Brno-Vinohrady. 
www.kvicvinohradybrno.cz

18. 10.
Halloweenský rej
Od 16.00 do 18.00 h. Přijďte si zařádit 
na tak trošičku strašidelný rej s divadlem 
KEJKLE. Těšit se můžete na strašidelné 
soutěže, veselé tanečky, a hlavně spoustu 
zábavy. Rej je vhodný pro děti od tří let. 
Vstupné 60 Kč. Prodej na místě. Tak ne-
zapomeňte přijít v pátek 18. října do no-
vého společenského sálu na Bzeneckou 
23 (vchod z ulice Tvrdonická) a nebojte 
se, bude moc, moc veselo. Masky vítány.
www.kvicvinohradybrno.cz

19. 10.
Podzimní keramická
dílna
Domečku, Valtická 23, 9.00–11.30 hod. 
Vyrobíme si květináče, misky, závěsné 
dekorace a další v přírodních barvách 
podzimu.
Více na www.domecekvinohradybrno.cz 

Více o akcích viz str. 4 a 6.

Informace pro občany: 
Sběrové dny
v roce 2019

Termíny sběrových dnů:

30. 11. 2019
vždy od 8:00 do 12:00 hod.

VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě 
Pálavské náměstí (za točnou MHD).

V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok na ZŠ Mutěnická. Pozdravit rodiče a děti 
přišli ředitelka školy PaedDr. Ilona Sokolová, starosta Vinohrad PhDr. Jiří Čejka, mís-
tostarosta prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. a zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Čechová.

Vážení vinohradští spoluobčané,
na Vinohrady dorazil podzim. Přinesl s sebou mnoho barev, kterými zkrášlil naše 
ulice a parky. Podzim je už takový. Zpravidla s ním přichází i více deštivé počasí, 
které je pro přírodu a pro nás, v přírodě žijící bytosti, velmi důležité. Zejména v ob-
dobí sucha, které se v naší zemi poslední dobou bohužel usadilo. Podzim spolu se 
zimou je jakousi nadějí na dorovnání vodního deficitu, tedy nedostatku vody, zejmé-
na té pod zemí. Říká se jí též spodní voda. Podzim rovněž uvozuje konec roku. Ano, 
i letošní rok se krátí a blíží se ke svému konci. Brzy nás čeká advent a vánoční svátky. 
Ale zatím prožíváme i my na Vinohradech hezký podzim. Važme si ho.

Podzim na Vinohradech nám také přinese stavební práce, které nesou syrové 
úřední označení „zpevnění ploch pro zlepšení průjezdnosti“. Problém nedobré prů-
jezdnosti je jevem v obytných zónách (a nejen v nich) docela běžným. Stačí, aby jeden 
jediný majitel zaparkoval své auto nevhodně a problém s průjezdností (například 
hasičské techniky) je na světě. Problém se pochopitelně dotýká i Vinohrad. Postupně 
se tam, kde je to možné, zřizují za pomoci tzv. trávopanelů (zpevněných ploch pro 
zlepšení průjezdnosti) podélná parkovací stání. Vzniknou tak i nové legální parko-
vací možnosti a zejména bude pomocí těchto stavebních opatření výrazně zlepšena 
průjezdnost. Letošní podzim přinese zbudování těchto zpevněných ploch pomocí 
trávopanelů v ulicích Bořetická 10, Bořetická 16, Bořetická 18 a v ulici Velkopavlo-
vická 8 a Velkopavloická 17. Tedy průjezdnost vinohradských komunikací bude 
od letošního podzimu výrazně zlepšena v jižní vinohradské části, a to hned v pěti 
lokalitách. 

Vážení spoluobčané, 7. září na Vinohradech proběhly dva významné kulturní 
podniky. Od druhé hodiny odpolední se v Domově seniorů na Věstonické ulici roze-
hrála rázná dechová hudba, uvozující a doprovázející již 14. ročník Hodů domova 
seniorů. Počasí v onen den nepřálo venkovní variantě a tudíž se hodoví hosté – 
senioři z domova a jejich rodiny a další blízcí – sešli v rozlehlé jídelně domova. 
Tradičně na hodech vládlo veselí a dobrá nálada účastníků krojovaných i těch „ci- 
vilně“ oděných. Hody v domově seniorů náleží, spolu s Vinohradskou výstavou vín 
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Z mimořádné schůze 
Rady m. č.

Brno-Vinohrady,
konané dne 21. 8. 2019

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– podání žádostí o finanční prostředky z roz-

počtu MMB na rok 2020 v oblasti školství: 
1) Zřízení dvou tříd mateřské školy v budo-
vě Bzenecká 23 (investice; cena 10,5 mil. Kč; 
požadavek MČ = 10 mil. Kč; spoluúčast MČ 
500 tis. Kč; zpracovává se PD), 2) Rekon-
strukce ZTI tělovýchovného pavilonu ZŠ 
Mutěnická 23 (neinvestice; cena 3 mil. Kč; 
požadavek MČ = 2,5 mil. Kč; spoluúčast MČ 
500 tis. Kč; vypracovaná PD), 3) Rekon-
strukce a revitalizace zahrady v  MŠ Boře- 
tická 7 (neinvestice; cena 2,5 mil. Kč; po- 
žadavek MČ = 2 mil. Kč; spoluúčast MČ 
500 tis. Kč; zpracovaná studie);

– přidělení zakázky na akci „Vybavení spole-
čenského sálu audiovizuální technikou“ 
firmě D-cinema, s.r.o., Radimova 2342/36, 
169 00 Praha 6, IČ: 28391683 za celkovou 
cenu 346 225,77 Kč včetně DPH;

– souhlasí s vybudováním relaxační zóny 
a mobilní hry Lapka ve venkovním areálu 
objektu Bzenecká 23, Brno a s umístěním 
a provedením dočasné stavby výukového 
altánu a doplňujícího mobiliáře organizaci 
Lužánky – SVČ Brno, Lidická 50, Brno, 
Louka, Bzenecká 23, Brno dle přiloženého 
plánku. Stavba dočasná na 15 let, tj. do roku 
2034. Za pravidelnou údržbu, opravy, pří-
slušné revize a případnou následnou likvi-
daci mobiliáře bude plně odpovídat praco-
viště Louka, Bzenecká 23, Brno a vše bude 
na jejich náklady. Realizace bude v souladu 
se stavebním zákonem a stavebním povole-
ním příslušného stavebního úřadu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– se stavbou ,,Brno, Žarošická, Jedovnická, 

obnova k VN“ podle dokumentace PROSIG, 
s.r.o. č. E.17022 z 06/2019.

Z mimořádné schůze 
Rady m. č.

Brno-Vinohrady,
konané dne 23. 8. 2019

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

kázky „Rámcová smlouva na údržbu a opra-
vy bytových domů m. č. Brno-Vinohrady 
2019“ nabídku společnosti Michal Hrnčíř 
s.r.o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČO: 
26886570 s nabídkovou cenou 4 153 670 Kč 
bez DPH (za rok);

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– rámcovou smlouvu na nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby „Rámcová smlouva na 
údržbu a opravy bytových domů m. č. Brno 
Vinohrady 2019“ se společností Michal 
Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6, 602 00 Brno, 
IČO: 26886570.

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– na základě zápisu z jednání výběrové komi-

se, přidělení zakázky na realizaci akce: 
„Zpevnění ploch pro zlepšení průjezdnos-
ti“, společnosti Building & BuildingWay 
s.r.o., IČO: 06792286, Kout 96, 683 54 Bošo-
vice za celkovou cenu 498 113,73 Kč včetně 
DPH, jako nejvhodnější. SOD na realizaci 
akce: „Zpevnění ploch pro zlepšení prů-
jezdnosti“ se společností Building & Buil-
dingWay s.r.o., IČO: 06792286, Kout 96, 683 
54 Bošovice za celkovou cenu 498 113,73 Kč 
včetně DPH, jako nejvhodnější;

– příspěvkové organizaci Kulturní, vzděláva-
cí a informační centrum městské části Br-
no-Vinohrady, dlouhodobý pronájem pro 
školní rok 2019/2020, který se týká kulturně 
výchovné činnosti na středisku Dům dětí, 
Valtická 23;

– text výzvy k podání nabídky VZMR na akci: 
„Zřízení dvou tříd Mateřské školy Prušá-
necká 8 jako detašované pracoviště v budo-
vě bývalé ZŠ Bzenecká 23“. Seznam firem, 
které budou vyzvány k předložení nabídky 
a komisi pro otevírání obálek;

– smlouvu o dílo na akci „Vybavení společen-
ského sálu audiovizuální technikou“ s fir-
mou D-cinema, s.r.o., Radimova 2342/36, 
169 00 Praha 6, IČ: 28391683 za celkovou 
cenu 346 225,77 Kč včetně DPH;

– smlouvu o umístění zařízení mezi Statutár-
ním městem Brnem, městskou částí Brno-
Vinohrady a Společenstvím vlastníků Bo- 
řetická 1, Brno, IČO: 07315813, se sídlem 
Bořetická 4140/1, 628 00 Brno, jejímž před-
mětem je bezúplatné užívání části bytového 
domu, na které je umístěna dohledová ka-
mera, včetně instalace přívodu elektrické 
energie a digitálního signálu;

– veřejnou zakázku malého rozsahu na neod-
kladnou údržbu a havarijní službu u byto-
vých domů m. č. Brno-Vinohrady a reali- 
zaci zadat firmě Michal Hrnčíř s.r.o., Diva-
delní 614/6, 602 00 Brno, IČO: 26886570 
za ceny dle rámcové smlouvy platné do 
27. 8. 2019 do doby uplynutí lhůty pro podá-
ní námitek a nabytí právní moci nadlimitní 
veřejné zakázky na služby „Rámcová smlou-
va na údržbu a opravy bytových domů m. č. 
Brno-Vinohrady 2019“;

– pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 
na školní rok 2019/2020 zájemcům;

– program IV. zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady konaného dne 16. 9. 2019;

– vybudování relaxační zóny a mobilní hry 
Lapka ve venkovním areálu objektu Bzenec-
ká 23, Brno a umístění a provedení dočasné 
stavby – veřejně přístupného přístřešku a 
doplňujícího mobiliáře organizaci Lužánky 
– SVČ Brno, Lidická 50, Brno, Louka, Bze-
necká 23, Brno dle přiloženého plánku. 
Stavba dočasná na 15 let tj. do roku 2034. Za 
pravidelnou údržbu, opravy, příslušné revi-
ze a případnou následnou likvidaci mobili-
áře bude plně odpovídat pracoviště Louka, 
Bzenecká 23, Brno a vše bude na jejich ná-
klady. Realizace bude v  souladu se staveb-
ním zákonem a stavebním povolením pří-
slušného stavebního úřadu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
zrušuje:
– usnesení č. 396/19/8 schválené na Mimo-

řádné schůzi RMČ Brno-Vinohrady dne 
21. 8. 2019.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s pokácením stromu, rostoucím na pozem-

ku p. č. 7747/107, Brno-Vinohrady k. ú. Ži-
denice.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nepožaduje:
– provedení změn v příloze k OZV č. 19/2017 

a podmínky pro spalování suchých rostlin-
ných materiálů pro městskou část Brno-Vi-
nohrady uvedené v příloze OZV č. 19/2017 
zůstávají i nadále v platnosti.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit rozpočtové opatření č. 10;
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-

-Vinohrady za I. pololetí r. 2019 podle před-
loženého materiálu;

– schválit střednědobý výhled rozpočtu měst-
ské části Brno-Vinohrady na období 2021– 
2025 podle předloženého návrhu;

– souhlasit s předloženými návrhy změn 
obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou 
se vydává Statut města Brna, které se týkají 
změn: 1) článků 3, 11, a 18 Statutu města Br-
na, 2) článků 22, 74 a 76 Statutu města Brna;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákla-
dů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady za 
1. pololetí roku 2019 podle přiloženého ma-
teriálu;

– schválit změnu plánu údržby a oprav Správy 
domů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2019 po-
dle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– investiční záměr výstavby souboru staveb 

„Nové Vinohrady“, závazné stanovisko Od-
boru územního plánování a rozvoje MMB 
o přípustnosti záměru a trvá z důvodu naru-
šení pohledového krajinného rázu území na 
snížení stavby SO 01 administrativní budo-
va o tři nadzemní podlaží a na jiném vhod-
ném umístění reklamního pylonu SO 06 pro 
supermarket, než v blízkosti budoucí křižo-
vatky Jedovnická x Pod Hády. Rada m. č. 
Brno-Vinohrady postupuje v  souladu dle 
§ 89, odst.4, zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního 
zákona, kdy obec uplatňuje v územním říze-
ní námitky k ochraně zájmů obce a zájmu 
občanů obce;

– zprávu o hospodaření příspěvkové organi-
zace Kulturní, vzdělávací a informační cen-
trum městské části Brno-Vinohrady k 30. 6. 
2019;

– zprávu o hospodaření příspěvkových orga-
nizací m. č. Brno-Vinohrady ZŠ Mutěnická 
23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA Boře-
tická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopav-
lovická 15 za 1. pololetí 2019;

– návrhy kulturní komise na pojmenování 
nového společenského sálu Bzenecká 23.

Z 13. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
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a zábavním odpolednem Bavíme se na Vinohradech, k význam-
ným kulturním a společenským událostem v naší městské části. 
Obrovskou zásluhu na konání hodů nesou zaměstnankyně a za-
městnanci Domova seniorů na Věstonické. Tato akce i další pod-
niky, které se v domově během roku pro seniory dějí, mne ubezpe-
čují o znamenitém fungování této instituce i o kvalitní práci
zaměstnanců domova. V neposlední řadě vypovídají i o srdečném 
a opravdovém vztahu pracovníků domova k seniorům, tedy ke 
svým klientům, jak někdy říkají. Vážení Vinohraďané, bez nad-
sázky můžeme být hrdí na činnost instituce pro seniory působící 
na Věstonické ulici, působící na Vinohradech.

Druhou kulturní událost, která se v onen den 7. září na Vino-
hradech odehrála, známe nepochybně všichni. Ano, nese název 
Bavíme se na Vinohradech a i letos přes značnou nepřízeň počasí 

se tato venkovní zábavná akce sešla s velikým zájmem naší i mimo 
vinohradské veřejnosti. Největší zájem byl, jak se dalo předpoklá-
dat, o vystoupení Davida Kollera a Báry Basikové. Nemalý zájem, 
ač počasí bylo spíše chladné, projevili účastníci o pivo, nabízené 
dvěma velkými a čtyřmi malými či rodinnými pivovary. Tyto pi-
vovary představovaly jakýsi nultý ročník, zkoušku, zda by bylo 
vhodné v příštím roce zahájit v rámci pořadu Bavíme se na Vino-
hradech také festival, přehlídku malých či rodinných pivovarů. 
Jakousi pivní obdobu Vinohradské výstavy vín. Pivo chutnalo
a byl o ně zájem. Zdá se tedy, že příští ročník Bavíme se na Vinohra-
dech bude provázen pivním festivalem v podobě prvního ročníku.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám hezký a nikým
nerušený podzim.

Jiří Čejka, starosta 

První zářijovou sobotu proběhla již tradiční a vinohradskou veřej-
ností oblíbená kulturní akce nesoucí název Bavíme se na Vinohra-

dech, a to na „Palouku u tří borovic“, jenž se nachází za areálem býva-
lé ZŠ Bzenecká. Nově byla tato kulturní událost rozšířena o nultý roč-
ník pivního festivalu, kterého se zúčastnili zástupci šesti pivovarů 
(Pegas, Líšeňský pivovar, Chotěboř, Schrott, Svijany a Starobrno). Na 
akci se spolupodílel a záštitu převzal starosta Vinohrad PhDr. Jiří Čejka. 

Dopolední program patřil zejména dětem, pro které byly připrave-
ny hry, soutěže, pohádka, skákací hrad, malování na obličej či stánky 
s  cukrovou vatou a hračkami. Vzhledem  k  deštivému počasí, které 
v danou dobu panovalo, proběhly tyto zábavné aktivity v komornějším 
duchu, i přesto si přítomné děti přišly na své. 

Odpolední program byl určen především dospělejšímu publiku. 
Bohužel pro pokračující nepřízeň počasí byl pořadatel nucen částečně 
upustit od jeho původního rozsahu. 

Hudební část programu zahájila hodinovým koncertem hlavní 
hvězda této akce, kterou byl populární zpěvák David Koller. Ten se 
svou kapelou předstoupil před natěšené publikum, které dokázal bě-
hem pár chvil naladit do správného rozpoložení (na tu správnou vlnu). 
Dále program pokračoval energickým vystoupením slánské punk roc-
kové skupiny Totální  nasazení. Na závěr vystoupila populární zpěvač-
ka Bára Basiková, doprovázená hudební skupinou BasicBand, která 
završila program celé akce svým pestrým a neotřelým repertoárem. 
Všechna odpolední vystoupení proběhla za velkého zájmu návštěvní-
ků, kteří si koncert obou populárních zpěváků a punk rockové hudební 
skupiny nenechali ujít. 

Během dne bylo také zajištěno občerstvení, doplněné o zlatavý mok 
z představených pivovarů. Kompletním programem všechny přítomné 
provedla osvědčená moderátorka Petra Klímová. I přes letošní nepří-
zeň počasí dorazil velký počet návštěvníků, který potěšil nejen vystu-
pující, ale i samotné pořadatele.

Na přípravě, organizaci a zajištění celé akce se podíleli pracovníci 
KVIC v čele s ředitelem Mgr. Jiřím Huňáčkem, kterým patří velké po-
děkování. Luděk Stix, předseda kulturní komise

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Bavíme se na Vinohradech 2019

Projekt se uskutečnil za fi nanční podpory
statutárního města Brna.
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ŘÍJEN V DOMEÈKU
Divadlo pro nejmenší
Po prázdninové přestávce se na vás opět těší Loutkové divadlo V. Schildera. V pátek 
4. října přiveze Dvě pohádky z naší kuchyně: „O Koblížkovi“ a „Hrnečku vař!“. 
Začátek v 10.00 hodin v sále na Bzenecké 23, vchod zezadu z ulice Tvrdonická. 
Vstupenky před začátkem 60 Kč za osobu.

Podzimní keramická dílna
Srdečně zveme všechny zájemce o keramické tvoření do podzimní dílny Domečku. 
Vyrobíme si květináče, misky, závěsné dekorace a další v přírodních barvách pod-
zimu. Vhodné pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. V sobo-
tu 19. října v Domečku, Valtická 23, 9.00–11.30 hod. Cena 220 Kč zahrnuje odbor-
né vedení, veškerý materiál, výpal i následné glazování. Přihlášky předem v Do-
mečku nebo na tel. 723 946 642 , 544 216 684.

Volná místa v kroužcích
Nabízíme ještě pár volných míst v pohybových kroužcích:
Bosé hrátky – pro děti od 6 let, zábavné cvičení k nápravě ploché nohy, vbočených 
kotníků, stimulace svalů dětského chodidla. Pondělí 15.45.
Cvičení na balonech – děti 5–10 let, úterý 15.30, děti od 6 let, čtvrtek 15.30.
Bojové sporty a sebeobrana – pro děti 6–12 let, středa 16.30.
Volná místa v rukodělném kroužku:
Chobotnice – korálky, textil, fi motvoření pro děti 9–14 let, čtvrtek 15.00.

Více info na www.domecekvinohradybrno.cz, tel. 544 216 684, 739 263 997.
Ivana Heindlová

A začal nový školní rok 2019/2020
V pondělí 2. září 2019 přivítala ZŠ Mutěnická své nové žáky. Poprvé do škol-

ních lavic usedlo 57 děvčat a chlapců. V doprovodu svých rodičů se v krásně vyzdo-
bených a moderně vybavených třídách seznámili se svými třídními učitelkami 
Mgr. Lucií Puškášovou, Mgr. D. Burýškovou a Bc. Marcelou Kolískovou.

Pozdravit rodiče a děti přišla také ředitelka školy PaedDr. Ilona Sokolová
a zástupkyně ředitelky Mgr. Zdeňka Čechová. Krásná slova pronesl také starosta 
Vinohrad PhDr. Jiří Čejka a místostarosta prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

V nových aktovkách si děti odnesly učebnice, školní potřeby a pamětní listy 
v upomínku na tento významný den. 

I v tomto školním roce nastoupilo do naší školy 15 žáků do přípravné třídy,
ve které jim bude věnována kvalifi kovaná předškolní příprava včetně logopedie.
Ta jim usnadní přechod do 1. ročníku v příštím školním roce.

Našim prvňáčkům, jejich rodičům a všem žákům školy přejeme příjemný
a úspěšný školní rok 20019/2020. Mgr. Drahomíra Burýšková, ZŠ Mutěnická

Nový školní rok má již první krùèky
za sebou

Ten letošní bude tak trochu výjimečný. Stavební práce, které na Základní ško-
le Čejkovická začaly o prázdninách, budou pokračovat i v průběhu školního roku 
za plného provozu školy, což klade nároky jak na pedagogický sbor, tak i na rodiče 
dětí i žáky samotné. Již na jaře 2020 by se ale škola měla pyšnit novými učebnami 
pro výuku odborných předmětů a dalším zázemím.

Další novinkou je změna dodavatele stravy na naší škole, kterou se od 1. 9. 2019 
nově stala Školní jídelna Úvoz 55, Brno. 

Na ZŠ Čejkovické se se i v  tomto školním roce tradičně uskuteční celá řada 
akcí, jako třeba vánoční jarmark, lyžařský výcvikový kurz pro 1. a 2. stupeň, za-
hradní slavnost a mnohé další. Bližší informace budou zveřejněny na novém škol-
ním webu.

Iveta Marečková, ZŠ Čejkovická Brno

Patronát deváśákù nad prváky
Také letos začala spolupráce deváťáků a nás, malých prvňáčků. První školní 

den nás deváťáci doprovodili  do našich nových tříd, usadili na místo, pomohli
s aktovkou. Další školní dny jsme společně šli ruku v ruce do jídelny, kde nám
deváťáci usnadnili vyzvednutí obědů. Jsme rádi, že jsme získali nové kamarády,
na které se můžeme kdykoli obrátit. S panem ředitelem a p. uč. Malým jsme se vy-
pravili do tělocvičny, kde se z nás stali rybáři a rybičky. Ve středu 4. 9. 2019 nás pan 
ředitel a pan zástupce vzali na prohlídku školy. Na jejím konci se z nás stali učitelé, 
jelikož jsme se usadili ve školní sborovně.

Žáci 1. A, 1. B + paní učitelky, ZŠ Čejkovická Brno

Letní hasičský tábor
Prázdniny jsou sice již za námi, ale přesto v nás ještě nevychladla vzpomínka 

na slunečné, ale i deštivé letní dny i noci strávené ve stanech.
V prvním srpnovém týdnu jsme se ocitli na hradě Kamelotu a rozdělili jsme si 

funkce, někteří se stali rytíři, jiní purkrabími nebo panoši, byl mezi námi i ranhojič, 
vyslanec krále, mistr kuchyně či sudí. Takto začínal skvělý letní týden s hasiči. Strá-
vili jsme krásných osm dní u břehu řeky Želetavky.

Děti si vyzkoušely jaké je to žít na hradě a jistě ještě dnes vzpomínají na dob-
rodružství, která zažily. To, jak musely hledat kouzelné kameny či záhadného Mer-
lina, samy si musely připravit kynuté těsto a poté si z něj na ohni vytvořit trdelníky 
a nevěřili byste… opravdu jim to šlo. Nechyběla ani výroba oblečků, štítů či rytíř-
ských ozdob. Nejvíce se těšily na turnajová klání s meči, lukem, lanem či dřevcem. 
Vyzkoušely si plavbu v lodičkách a i Merlinovi pomocníci jim ukázali své doved-
nosti. A po splnění všech zkoušek byly pasovány královnou do stavu rytířského. 
Několikrát jsme se sešli u táborového ohně s kytarou a dobrou náladu. A i když jsme 
se v rámci noční hry museli „evakuovat“ z tábora… všichni srdnatě bojovali až do 
konce…

Se spoustou zážitků, vzpomínek, s kufrem špinavého prádla a s hradním klíč-
kem kolem krku jsme posléze rytíře v pořádku předali šťastným rodičům. Vše by 
se neobešlo bez fi nanční podpory MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělový-
chovy).

Od 2. září se opět scházíme na schůzkách, a to mladší žáci v pondělí (16.00–
18.00) nebo ve středu (16.30–19.00) a starší žáci od 11 let v pondělí (18.00–20.00). 
Máte-li chuť prožívat dobrodružství a závodit či trénovat s námi, přijďte se na nás 
podívat. Budeme rádi, když doplníme stavy hlavně mladších žáků, tak neváhejte
a přijďte se rodiče i děti kouknout.

Za SDH Brno-Vinohrady Monika Pavlíková a Lucie Košinarová

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                         

      

                                                                                  

Volná místa v kroužcích na Louce
Kvapem se nám přiblížil začátek školního roku a na lužáneckém pracovišti 

Louka proběhly během září velké malovací, uklízecí a drobné rekonstrukční práce. 
Nyní jsme připraveni otevřít dveře všem stávajícím, novým i budoucím klientům
a opět jim nabídnout zajímavé, smysluplné a kvalitní využití jejich volného času.

Již v červnu jsme zveřejnili svoji nabídku volnočasových aktivit pro děti, mlá-
dež a dospělé a spustili elektronické přihlašování, ale stále ještě máme nějaká volná 
místa pro další zájemce. 

Například ještě můžete sebe nebo své dítě přihlásit do jazykových kroužků 
Angličtina a Ruština, nebo využít volných míst v dětském sboru Loukáček. Ve 
sportovních kroužcích nabízíme místa v Badmintonu pro pokročilé, v Pakouru 
pro starší děti, v Atletické přípravce nebo Sportu od A do Z. Pokud chcete pro své 
dítě přemýšlecí nebo zvídavou aktivitu, jsou tu ještě volná místa v kroužcích Šachy 
a Zázračná příroda pro mladé přírodovědce. A v zcela neposlední řadě nabízíme 
výtvarný a rukodělný kroužek Art klub 50+, kde je možné si vyzkoušet různé tech-
niky a výrobky z různých materiálů.

Naše pracoviště Louka nabízí 80 kroužků pro všechny věkové kategorie s růz-
ným zaměřením na sport, tanec, výtvarnou výchovu, jazyky, hudbu, rukodělné 
činnosti a mnoho dalších aktivit.

Během následujícího školního roku budou také probíhat tradiční aktivity, kte-
ré pracoviště Louka pořádá, například Lampiónový průvod, Karneval, LoukaFest, 
výukové programy pro školy, rukodělné a výtvarné dílny, příměstské tábory a po-
bytové akce o prázdninách.

Přehled všech našich kroužků je umístěn na stránkách http://louka.luzanky.
cz/krouzky/. Na volná místa se lze přihlašovat během celého roku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za kolektiv pracovníků

Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka.
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A znovu do školy… anglické
Září je za námi a my máme první no-

vé studenty v  našem nově otevřeném 
kurzu angličtiny pro seniory – začáteč-
níky ve vinohradském Senior klubu, Bze-
necká 21. Start byl úspěšný, sešlo se nás 
po prázdninách hodně a plni dojmů
a zážitků z léta jsme se zvolna ponořili do 
učení. Přivítali jsme i nováčky a doufá-
me, že se jim s námi bude v kurzu líbit. 
Připomínáme, že do kurzů se dá nastou-
pit i během roku. Rádi uvítáme zájemce 
do nového kurzu začátečníci (čtvrtky 
8.00), také do mírně pokročilých (čtvrt-

ky 12.00) i do pokročilých (čtvrtky 9.45). 
Naší další plánovanou akcí je anglický víkend s rodilými mluv- 

čími. 1.–3. 11. 2019 vyrazíme do Jeseníků, na Ramzovou, a to spolu 
s našimi úžasnými lektory Michaelou, Colleen, Grahamem, Andrewem 
a Jane, kteří za námi přijedou až z Anglie. 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+ (nebo 
se mu blíží) a chce se dobře pobavit. Není třeba mít vysokou úroveň 
jazyka, naši lektoři se domluví i se začátečníky a budou tam i dvě české 
lektorky na pomoc v nouzi. Není se tedy čeho bát. Volná místa však 
kvapem mizí, a proto, kdo má zájem, volejte či pište co nejdříve. Veške-
ré informace najdete na www.sejdeme-se.webnode.cz nebo na tel. čísle 
603 22 33 53, mail sejdemese@volny.cz.

Tak jako loni, bude Colleen pro nás i tento rok pořádat zajímavé 
přednášky o své vlasti – USA. První proběhne 26. 9. v 17.30 na téma 
Labor Day – zajímavosti z  pracovního procesu v  USA, který skrývá 
mnohá překvapení a odhalení, že není všechno zlato, co se třpytí. V říj-
nu (24. 10. v 17.30) se můžeme těšit na téma o indiánech a jejich součas-
ném životě; též velmi kontroverzní téma. Setkání probíhají v kavárně 
Bonifác, Trávníky 29, Černá Pole, Brno. Informace o dalších přednáš-
kách naleznete na našich stránkách www.sejdeme-se.webnode.cz nebo 
na tel. čísle 603 22 33 53.

Pokud máte zájem o některou z našich akcí, neváhejte a kontaktujte 
nás. Rádi rozšíříme naše řady o další skvělé studenty.

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

Termín uzávìrky pro vydání
è. 169/listopad 2019 do 11. 10. do 11.00 hodin.

Info naleznete na: www.kvicvinohradybrno.cz

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

Nabízíme volná místa pro nejmenší dìti 2–3 roky
a ve tøídì 3–6letých.
– individuální pøístup k dìtem
– kvalif ikovaný pedagogický tým
– práce s dìtmi postavená na Montessori principech a pomùckách
– spolupráce starších dìtí s mladšími kamarády
– nabídka rùzných kroužkù a spoleèných aktivit pro rodièe s dìtmi
– zdravá strava

Den otevøených dveøí:
17. 10. od 8 do 10 h a odpoledne od 14 do h.

Pouze pro pøedem pøihlášené.

www.slunicko-montessori.cz
e-mail: slunicko-bzenecka@seznam.cz

tel.: 775 389 944

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/

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

Spoleèenství vlastníkù Valtická 1, Brno pronajme místnost 23 m2 
(pùvodnì koèárkárna) vhodnou jako kanceláø ve zvýšeném

pøízemí domu. Místnost má teplou a studenou vodu,
WC v suterénu. Tel. 773 547 778.

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.

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

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

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

 Prodám garáž Věstonická, tel. 603 36 35 37.

 Hledám byt na Vin. nebo okolí. – stav nezáleží. Investice. T: 604 126 970.
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PLÍCE DOMU     tel.: 601 153 200    milansz@plicedomu.cz   www.plicedomu.cz

 

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny

Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se 
z nečištěných odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Čisté odvětrávací 
šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

      Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta ?
      Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma kamerový záznam a protokol o stavu Vaší odvětrávací šachty.

, s.r.o.  U Pošty 14,  625 00 BRNO – Starý Lískovec,                      

KAPELA SEBRANKA Z DRAŽOVIC

 www.sebranka.eu,                                       723 244 074, 723 401 859 kapela@sebranka.eu,

Den seniorů na Vinohradech 
v novém společenském sále 

v úterý 1. října od 15.00

Jako hosté vystoupí 
country taneční skupiny Carolka Brno 

a mažoretky ZŠ Mutěnická

Zvou Vás pořadatelé KVIC a Senior klub Brno Vinohrady 

16.00-18.00
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Informace o akcích Senior klubu – říjen 2019

SENIOR KLUB V ŘÍJNU
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 seniory ve Společenském sále 

v OC 2 (nad Albertem) za řízení Ing. Hod-
bodě a s podporou 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 konzultace 
zdarma.

Léto uběhlo jako voda, které bylo i letos 
v některých místech bohužel proklatě má-

lo, a 2.  září jsme otevřeli další „školní rok“ 
v Senior klubu stylově, pondělním cvičením. 
I přes dešťovou přeháňku se nás sešlo téměř 
třicet (a 9. 9. pak ještě více) – kromě protažení 
se jsme se pobavili i společným vzpomínáním 
na to, které cviky jsme přes léto zapomněli.

Úterní poprázdninové posezení pak na- 
plnilo klubovnu těmi, kdož se chtěli podělit 
s ostatními o své letní zážitky, navíc nad ká-
vou a zákuskem, a ve čtvrtek už jsme začali 
„naostro“ – přednáška Bc. Krejsy o kancléři 
Metternichovi mnohým z  nás zajímavým 
způsobem rozšířila možná poněkud jedno-
stranné znalosti o tomto významném politi-
kovi 19. století.

Čtvrtečnímu odpoledni ale předcházela 
dopolední konverzační angličtina pro senio-
ry, vzhledem k  rostoucímu zájmu poprvé ve 
třech skupinách – o tom, s  jakou radostí se 
účastníci sešli, můžete soudit i z dokumentač-
ních momentek na webu. Další novinkou v té-
to oblasti je skutečnost, že péčí lektorky byla 
pořízena do klubovny i nová moderní tabule 
– učení slovíček a mluvnice teď půjde úplně 
samo. Pro zajímavost – s velkým úspěchem 
proběhly už dvě víkendové akce s  rodilými 
mluvčími, další je připravována i na letošní 
podzim do Jeseníků.

Druhý týden byl zasvěcen vlastivědě a his-
torii – Eliška Vacková přiblížila další zajímavá 
místa naší vlasti (Jeseníky s Pradědem a pout-
ní místo Vranov u Brna) a PhDr. Čejka poté 
připomněl další významné události, souvise-
jící se stoletím existence Československa. 

Vzhledem k uzávěrce Informu i mé týden-
ní nepřítomnosti v klubu budu o dalším dění 
v klubu informovat opět za měsíc – z připra-

vovaných akcí v říjnu si dovolím připomenout 
Den seniorů na Vinohradech (v úterý 1. 10. 
v  novém společenském sále – viz program 
a upoutávka), připravovaný společně s KVI-
Cem, a na konci měsíce posezení ve sklípku 
„U Jeňoura“ v Prušánkách (ve čtvrtek 31. 10., 
290 Kč, přihlášky u mne v klubu do 24. 10.). 

Blíží se také listopadová návštěva 3D 
představení v digitáriu Hvězdárny Brno (zvá-
ni jsou především ti, kteří byli v loňském roce 
ochuzeni kvůli technické závadě o očekávaný 
zážitek, ale i ostatní zájemci až do naplnění 
autobusu – sledujte náš web).

Závěrem 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 zájemci 
upřímně zváni – stačí přijít a nakouknut. Vel-
mi rádi přivítáme i ty, kdož by případně chtě-
li obohatit naše akce vlastní nabídkou, ukáz-
kou svých aktivit či povídáním o jim známých 
kuriozitách a zajímavostech. Pokračuje i sbír-
ka dioptrických brýlí.

Program i další informace a fotografie 
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

1. 10. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ na VINOHRADECH 
(vystoupení hostů – od 15.00) 
KVIC a Ing. L. Hodboď (nový společenský sál)

3. 10. – ČTVRTEK
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY KOLUMBIE
(2. část), Ing. M. Čapek, CSc.

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

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

15. 10. – ÚTERÝ
PÉČE O OČI – ŠEDÝ ZÁKAL
(pokračování), MUDr. Miriam Ruberová

17. 10. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ŘÍJNU 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

19. 10. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin) 
Renata Spurná

22. 10. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Radyně, Ralsko, Ronov, 
Roudnice nad Labem), Dr. Luděk Šubert

24. 10. – ČTVRTEK
DEVADESÁTÁ LÉTA – DIVOKÁ
A NADĚJEPLNÁ, Mgr. Lukáš Karnet

29. 10. ÚTERÝ
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
(informace, novinky)
M. Pokorová, P. Kráčmarová (Malkol)

31. 10. – ČTVRTEK
SKLÍPEK PRUŠÁNKY – NECHORY 
(odjezd 14.00, 290 Kč), Ing. L. Hodboď

Naše motto: blíží se zima – je třeba se na ni 
ve sklípku připravit a zahřát...


