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ZÁØÍ
2020

Akce na Vinohradech

ZÁØÍ 2020
Bavíme se na Vinohradech
5. 9.
Opět bude připraven bohatý program pro 
všechny generace. Dopolední program 
pro děti – hry s Domečkem, pódiové hrát- 
ky a pohádka s divadlem Kejkle. Odpo- 
ledne – O5 a RADEČEK, MORČATA NA 
ÚTĚKU, KERN, DRUNKEN WEASEL, 
PRAŽSKEJ TUZEX, malé pivovary…
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Vinohradské trhy 
12. 9.
Přivítá vás pomyslné tržiště v čase od 9.00 
do 12.30 – vydlážděná plocha před radnicí 
(ze strany parku), Velkopavlovická 25, 
Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Dopravní karneval 
25. 9.
Od 17.00 do 19.00. Přijďte si zařádit na 
karneval s divadlem KEJKLE. Těšit se mů- 
žete na soutěže, veselé tanečky a hlavně 
spoustu zábavy. Karneval je vhodný pro 
děti od tří let. Vstupné 60 Kč/osoba. 
Prodej na místě. Tak nezapomeňte přijít 
v pátek 25. září do nového Společenského 
sálu na Bzeneckou 23 (vchod z ulice 
Tvrdonická) a bude to divoká jízda. Masky 
vítány. A pokud nám počasí popřeje, tak 
budeme venku před sálem… Jízda bude!!! 
Ahoj v pátek 25. září…

Letní kino
na Vinohradech

30. 8. Na střeše
31. 8. Poslední aristokratka
1. 9. Afrikou na pionýru

Začátky představení ve 20.30 hodin. Pro- 
mítání proběhne na asfaltovém prostranství 
před objektem nového Společenského sálu 
Bzenecká ze strany od Akátek.

Vstupné dobrovolné.

Vinohradské bleší trhy 
letos podruhé

Srdečně zveme na druhý ročník vino- 
hradských bleších trhů, které proběhnou před 
radnicí městské části 26. září 2020 od 14.00 
hodin. Trhů se může účastnit každý, a to jak 
v roli nakupujícího, tak i v roli prodávajícího. 
Účast na trzích je pro všechny bezplatná, pro- 
dejci si mohou rezervovat místo na info@
vinohradskyspolek.cz.

Doprovodný program zajistí Hudební 
těleso Mare (14.00), taneční skupina Carolka 
(15.00) nebo třeba stánek Louky s aktivitami 
pro děti po celou dobu trhů.

Vinohradský spolek

Na Vinohradech 27. června 2020 opět zazářily začínající kapely, a to již na 10. ročníku festivalu 
Mladých kapel. Hudební produkce byla pro lidi příjemnou vzpruhou po dlouhém, koronavirem 
vynuceném, kulturním půstu. Pořadatelé děkují všem účinkujícím a návštěvníkům za výkony 
a podporu.

Vážení vinohradští spoluobčané,
právě v  polovině srpna, kdy se připravuje zářijové číslo Vinohradského Informu, 
tropická letní tepla a spalující sluneční žár ovládly počasí v naší krajině. I když letošní 
léto je výrazně méně teplotně radikální a je oproti předchozím pěti letům, zaplať Bůh, 
docela dostatečně svlažováno dešti (i u nás na jižní Moravě), přesto ona výrazná letní 
tepla sužují mnohé z nás, trápí rostliny i zvířata, žijící v našich příbytcích, v našem 
okolí. V těchto horkých chvílích rozumný člověk ocení a poděkuje stromům za stín, 
za ochlazení a zvlhčení ovzduší, zkrátka za zpříjemnění žhavého letního dne. Úloha 
a pomoc stromů a zeleně obecně je taková. Proto na Vinohradech stojíme na straně 
zeleně, podporujeme její výsadbu a staráme se o ni. I v letošním roce budou vysazeny 
desítky stromů a keřů coby nová výsadba i jako náhradní výsadba za stromy a keře, 
které uhynuly stářím či podlehly nemocem. Na Tvrdonické ulici bude na podzim 
vysazena nová (asi) kaštanová alej, u psího výběhu v téže lokalitě přibyl živý habrový 
plot, který časem zmohutní a vytvoří předěl mezi výběhem a silnicí. Na více místech po 
Vinohradech byly vysazeny nové dřeviny jako náhrada za stromy nemocné, pokácené. 
Takový postup důsledně vychází z odborných zásad zahradní architektury a s odborníky 
z oné oblasti jsou naše kroky konzultovány a prováděny. Teplé letní dny zpříjemňují 
též vodní prvky. Na Vinohradech by měla přibýt ve druhé polovině roku fontánka. Moc 
se o to snažím; již jednou se její pořízení nezdařilo prosadit, řekněme z administrativních 
důvodů. Tentokrát to, velmi věřím, vyjde. Stát by ona fontánka měla v prostoru mezi 
Albertem a bývalým řeznictvím – na náměstíčku – tam, kde dnes stojí uschlý habřík, 
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– budoucí možné využití pozemků p. č. 7966/7 a p. č.

7966/8 v k. ú. Židenice pro zřízení: hřiště pro pé- 
tanque, dětského hřiště, multifunkčního sportovního 
hřiště, parkových úprav vč. mobiliáře;

– změnu rozpočtového opatření č. 6;
– rozpočtové opatření č. 8;
– rozpočtové opatření č. 9;
– účetní závěrku m. č. Brno-Vinohrady k rozvahovému 

dni 31. 12. 2019 podle předloženého materiálu;
– závěrečný účet městské části Brno-Vinohrady za rok 

2019 podle předloženého materiálu
a) se stavem:

příjmů po konsolidaci ve výši 79.463.930,01 Kč
výdajů po konsolidaci ve výši 75.940.060,89 Kč
�nancování po konsolidaci ve výši 3.523.869,12 Kč
zdrojů po �nančním vypořádání ve výši
77.870.734,06 Kč

b) s účetním stavem účelových fondů k 31. 12. 2019:

Fond rezerv a rozvoje 12.855.505,97 Kč
Fond bytové výstavby 64.431.152,53 Kč
Sociální fond 34.863,91 Kč

c) s plněním plánu výnosů a nákladů Správy domů 
m. č. Brno-Vinohrady za rok 2019 podle předlože- 
ného materiálu se ziskem před zdaněním ve výši 
10.849.637,50 Kč;

– změnu plánu nákladů Správy domů m. č. Brno-Vino- 
hrady na rok 2020 podle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s celoročním hospodařením a �nančním vypořádá- 

ním m. č. Brno-Vinohrady za rok 2019, a to bez vý- 
hrad;

– s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky 
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna ve
znění pozdějších vyhlášek, týkající se změny čl. 76 –
�nanční hospodaření dle přílohy č. 3.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení č. 93/Vl/2020/8.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č . Brno-Vinohrady k 31. 3. 2020 

podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č.

Brno-Vinohrady k 31. 3. 2020 podle předloženého
materiálu;

– vyjádření RMČ Brno-Vinohrady ke zprávě Kontrol- 
ního výboru ZMČ Brno-Vinohrady z V. zasedání
ZMČ Brno-Vinohrady;

– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od
V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, ko- 
naného dne 16. 12. 2019.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit odkup pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 

v k. ú. Židenice do vlastnictví města Brna s podílem
městské části Brno-Vinohrady ve výši 50 % kupní ce- 
ny pozemků, max 10 mil. Kč v pravidelných splátkách 
pod dobu 5 let.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– budoucí možné využití pozemků p. č. 7966/7 a p. č.

7966/8 v k. ú. Židenice pro zřízení: hřiště pro pé- 
tanque, dětského hřiště, multifunkčního sportovního 
hřiště, parkových úprav vč. mobiliáře;

– připomínku k návrhu Územního plánu města Brna
podle předloženého materiálu;

– předloženou smlouvu mezi MultiSport Bene�t, s.r.o.
a Statut. m. Brnem, Městskou částí Brno-Vinohrady;

– text výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava kontejnerových
stání“ podle předloženého materiálu;

– podání žádosti na MMB o dotaci na zajištění správy 
a údržby kontejnerových stání a na zajištění oprav
kontejnerových stání na rok 2021;

– souhlas s rekonstrukcí telekomunikační sítě společ- 
nosti Vodafone Czech Republic a.s. v domech Pru- 
šánecká 11, 13, 15, 17 a Pálavské náměstí 6, 7, 8, 9 za 
podmínky, že rekonstrukce sítě bude zcela v koor- 
dinaci s rekonstrukcí společné elektroinstalace domu 
a zcela na náklady poskytovatele;

– souhlas s rekonstrukcí telekomunikační sítě NET- 
BOX v domě Valtická 15, Valtická 17 za podmínky, že 
rekonstrukce sítě NETBOX bude zcela v koordinaci
se společností Perfected s.r.o. s tím, že nebude na- 
rušena záruka a veškerá činnost jde za náklady
poskytovatele;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem ne-
bytových prostor 10,50 m2 + ½ plochy WC 2,35 m2, 
které se nachází za dveřmi v domě Valtická 15 za
účelem provozování kadeřnických služeb;

– KVIC MČ Brno-Vinohrady ukončení nájmu části
nebytových prostor za dveřmi v domě Valtická 15
dohodou ke dni 30. 6. 2020;

– předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytových
prostor v domě Valtická 15 uzavřenou s KVIC MČ
Brno-Vinohrady;

– organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno bez- 
platné zapůjčení části venkovních prostor objektu
Bzenecká 23 (část zahradního traktu u jejich pro- 
vozovny) na konání akce Vozíkohraní na den 4. 9.
2020;

– Gymnáziu GLOBE, s.r.o., zastoupenou ředitelkou
RNDr. Libuší Bártkovou, se sídlem Bzenecká 23,
Brno Dohodu o vypořádání pohledávky za stavební
úpravy nad rámec povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy;

– dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 25. 8.
2018, uzavřenou mezi paní MgA. T.V., Blatnická 10,
Brno a Statutárním městem Brnem, Městskou částí
Brno Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno;

– paní T.P., bytem Velkopavlovická 4, Brno pronájem

venkovních tenisových kurtů a sociálního zázemí, 
šaten a v případě špatného počasí jedné tělocvičny 
v objektu Bzenecká 23, v termínu 27.–31. 7. 2020 na 
pořádání příměstského tábora pro děti se zaměřením 
na tenis;

– dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1. 7. 2016 uza- 
vřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou
částí Brno Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno 
s účinností od 1. 8. 2020 (dodatek k nájemní smlouvě 
– ukončení nájmu části nebytových prostor v objektu 
Bzenecká 23 – Mateřská škola a Základní škola Slu- 
níčko – Montessori, s.r.o.);

– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových pros- 
tor v objektu Bzenecká 23, II. NP Jižní sekce vý- 
ukového pavilonu o celkové výměře 694,75 m2;

– program VII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-
-Vinohrady konaného dne 22. 6. 2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– za správce pozemku p. č. 9201 v k. ú. Židenice s jeho 

dotčením v souvislosti se stavbou „Brno, lokalita
Viniční – Šedova, posílení zásobení vodou“ a se zří- 
zením služebnosti k tomuto pozemku za podmínky
uvedení pozemku do původního stavu, na základě
dohody o kauci, uzavřené se zhotovitelem před zahá- 
jením prací;

– s odstraněním oplocení a prvků hřiště pro psy v pří- 
padě obnovení hornické činnosti v dobývacím pros- 
toru Židenice ev. č. 7 0331;

– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra a zně- 
ním dohody o rekonstrukci bytového jádra v bytě č., 

Prušánecká 13, Brno dle přiloženého materiálu;
Rada městské části Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení č. 831/20/8 schválené na 25. schůzi RMČ

Brno-Vinohrady dne 4. 5. 2020.
Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– obdržená vyjádření orgánů státní správy k záměru

„Hřiště pro psy“;
– konání akce Vozíkohraní v pátek 4. 9. 2020 od 15.00 

do 22.00 hodin v zahradním traktu objektu Bzenecká 
23, Brno.

Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi: 
– vydat souhlasné vyjádření k záměru stavby „Brno,

lokalita Viniční – Šedova, posílení zásobení vodou“
podle dokumentace AQUA PROCON s. r. o., zak. č.
1526719-11;

– Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné

vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna ve znění pozdějších vyhlášek, týkající se změny 
čl. 76 – �nanční hospodaření dle přílohy č. 3;

– schválit rozpočtové opatření č. 9;
– zrušit usnesení č. 93/VI/2020/8;
– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit odkup

pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Židenice do 
vlastnictví města Brna s podílem městské části Brno-
Vinohrady ve výši 50 % kupní ceny pozemků, s úhra- 
dou maximálně do částky 10 mil. Kč v pravidelných
splátkách pod dobu 5 let.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– text výzvy včetně zadávací dokumentace ke zjedno- 

dušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku 
na stavební práce s názvem: „Zřízení detašovaného
pracoviště MŠ Prušánecká v budově Bzenecká 23“
podle předloženého materiálu;

– zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na služby „Celoroční údržba komunikací
v MČ Brno-Vinohrady“ zjednodušeným podlimitním 
řízením dle § 53, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, zadávací dokumentaci zakázky podle
předloženého materiálu, členy a náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné
zakázky;

– vypracování projektové dokumentace pro zřízení
parkovacích míst u domu Velkopavlovická č. or. 10 
a na ulici Vlčnovská u garážových bloků Žarošická 

č. or. 8, 10, 12;
– uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku p. č.

7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 437 m2 s paní R.Š.
bytem Velkopavlovická 10, Brno a panem Z.Š. bytem 
Charbulova 150, Brno dle přiloženého materiálu;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
KVIC Bzenecká 23 za účelem provozování kulturně
výchovné činnosti ve školním roce 2020/2021 ve
středisku Dům dětí, Valtická 23, Brno-Vinohrady;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory
v objektu ZŠ Mutěnická 23 (venkovní sportovní
hřiště a tělocvičny) ve školním roce 2020/2021;

– Lize vozíčkářů, z.o., se sídlem Brno, Bzenecká 23, 
ná- jem nebytových prostor, které se nachází za
dveřmi č. 1 a 11 (119 m2) v bezbariérovém domě
Mikulovská č. 9, za účelem poskytování sociálních

Z VII. zasedání Zastupitelstva m. è. Brno-Vinohrady, konaného dne 22. 6. 2020

(pokračování na straně 3)

Z 27. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 15. 6. 2020

Z 28. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, 
konané dne 29. 6. 2020
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se obléhání provedla obléhající švédská armáda v  čele s  elitním 
plukem Altblau dne 15. srpna generální útok na město. Na několika 
směrech se tenkrát Švédové pokusili zdolat brněnské hradby 
a ukončit obléhání svým úspěchem. Nepodařilo se jim to. Důvodů, 
proč se početnému švédskému vojsku královny Kristýny a jejímu 
veliteli Torstensonovi nepodařilo Brno pokořit, bylo víc a rozebírat 
je není nutné. Podstatné je, že se tehdy Brňané ubránili silnému 
protivníkovi, protože chtěli. My, dnes žijící na brněnském území, 
také svádíme zápas se silným protivníkem. Rovněž i my mnozí žije- 
me v obavách, v napětí a snad i strachu. Věřím, že i my se ubráníme 
a vítězně se rozhlédneme, podobně jako naši předchůdci před oněmi 
třemi stovkami a pětasedmdesáti lety. 

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám příjemný a nenásilný 
přechod z dovolených a prázdnin do Vašich zaměstnání a do škol, 
ke svým pracovním povinnostem. Vinohradským dětem a žákům 
i jejich učitelům přeji zvládnutí povinností ve ztížených podmínkách, 
které nám letošní rok přinesl. 

Jiří Čejka, starosta

služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, s nájemným ve výši 1 Kč/rok;

– předloženou Smlouvu o nájmu nebytových prostor
uzavřenou s Ligou vozíčkářů, z.o., Bzenecká č. 23;

– souhlas vlastníka nemovitosti s údržbou telekomu- 
nikační technologie v domech Vlčnovská 3, 5, 7, 9 za 
podmínky, že rekonstrukce sítě bude zcela v koordi- 
naci se společností Elektro Plus spol. s r. o. s tím, že
nebude narušena záruka a veškerá činnost jde za ná- 
klady poskytovatele, pověřuje starostu městské části
Brno-Vinohrady PhDr. Jiřího Čejku podpisem sou- 
hlasu vlastníka nemovitosti v domech Vlčnovská 3, 5, 
7, 9;

– panu V.V., Bzenecká 23, Brno prominutí nájemného
za měsíc duben a květen 2020 za pronájem nebytových 
prostor v objektu Bzenecká 23, Brno;

– záměr změny nájemní smlouvy – snížení nájemného 
za období 11. 3.–7. 5. 2020 v částce: 32.553 Kč za
pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23, 
Brno organizaci Lužánky, středisko volného času,

pracoviště Louka, Bzenecká 23, Brno;
– při zpracování projektové dokumentace bezbariérové 

rampy do prostor KVIC v objektu Bzenecká 23, Brno 
zapracovat schodiště a rampu;

– odstranění 2 laviček v m. č. Brno-Vinohrady před
objektem OC2 Pálavské náměstí 4387/13. 

Rada městské části Brno-Vinohrady neschvaluje:
– zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy s �rmou 

Q spol. s r. o., spočívající ve snížení nájemného za
pronájem pozemku p. č. 9390/1 v k. ú. Židenice v r.
2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s realizací předložených projektů „Kuličkové hřiště 

s grilem na Bzenecké“, „Nové hřiště pro Vinohrady“ 
a „Víceúčelové hřiště Bořetická“ se správou projektů
po uplynutí tříleté doby udržitelnosti.

Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– na základě doporučení hodnotící komise na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kontejne- 
rových stání“ nabídku �rmy SALORA s. r. o., Jilem-

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakázky ma- 

lého rozsahu na akci: „Kompletní rekonstrukce bytu
Mikulovská 8 a bytu Pálavské náměstí 6“ podle před- 
loženého materiálu;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakázky ma- 

lého rozsahu na akci: „Vypracování projektové do- 
kumentace pro veřejnou zakázku kamerového zabez-
pečení v obecních bytových domech“ podle předlo- 
ženého materiálu;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakázky ma- 
lého rozsahu na akci: „Integrace kamerového systému 

Městské části Brno-Vinohrady do MKDS“ podle 
předloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním kamenů do trávníku před domem Blat- 

nická 10 pro zabránění vjezdu motorovými vozidly
podle nákresu.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– zadání studie modernizace kuchyně MŠ Prušánec- 

ká 8, Brno, příspěvková organizace ve 2 variantách: 
a) modernizace stávající kapacity kuchyně, b) mo- 
dernizace s navýšením kapacity kuchyně na 200 jídel;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem nebyto- 
vých prostor, které se nachází v 1. nadzemním podlaží 
budovy Pálavské náměstí 2 (122 m2) za účelem po- 
skytování pečovatelské služby, hygienického střediska 
a služeb s těmito službami souvisejících;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekonstrukce
bytu, Mikulovská 8 a bytu Pálavské náměstí 6“ �r- 
mě Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6,602 00 Brno, 
IČ: 26886570, za cenu 1.155.356,90 Kč bez DPH 
a 1.328.660,44 Kč vč. DPH;

– smlouvu o dílo na akci „Vypracování projektové do- 
kumentace pro veřejnou zakázku kamerového zabez- 
pečení v obecních bytových domech“ �rmě PERFEC- 
TED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028
za cenu 59.400 Kč bez DPH a 71.874 Kč vč. DPH;

– text výzvy pro podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: „Zajištění závětrných dveří 
v bytových domech Vlčnovská 3, 5, 7, 9, Prušánecká
11, 13, 15, 17, Pálavské nám. 6, 7, 8, 9“ podle předlo- 
ženého materiálu;

– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dob- 
rovolných hasičů Brno-Vinohrady, Bzenecká 4226/
23, Brno zapůjčení asfaltové plochy a sociálního zá- 
zemí v objektu Bzenecká 23 na soutěž mladých hasičů 
v sobotu 26. 9. 2020 od 9.00 do 17.00 hodin.
Bezúplatná zápůjčka;

– studii Ing. Michala Nováka k realizaci bezbariérového 
vstupu do objektu Bzenecká 23 ze strany kanceláří 
a učeben KVIC Brno-Vinohrady rampou skládající se 
ze dvou ramen tvaru písmene „C“ dle přiloženého
návrhu;

– pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23, 
II. NP jižní sekce výukového pavilonu těmto ná- 
jemcům: 
Středisku volného času Lužánky, pracoviště Louka

Brno Vinohrady, zastoupené ředitelem střediska Ing. 
Milanem Appelem, Lidická 50, Brno, IČO: 00401803 
pronájem místností č. 1, 2, 3, 4, 5 a sociálního zázemí 
místnosti č. 7 a 8. o celkové výměře 226,97 m2,
Gymnáziu Globe, s.r.o., zastoupené jednatelkou spo- 
lečnosti RNDr. Libuší Bartkovou, Bzenecká 23, Brno, 
IČO: 25330365 pronájem místností č. 9, 10, 11, 13a, 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22b a 22c o celkové výměře 
327,10 m2, 
Středisku volného času Lužánky a Gymnáziu Globe, 
s.r.o. společně místnosti č. 12,13 a 15 o celkové vý- 
měře 112,10 m2,
za nájemné ve výši:
Středisku volného času Lužánky, pracoviště Louka
Brno Vinohrady – 244,59 Kč/m2/rok + in�ace,
Gymnáziu Globe, s.r.o., – 244,59 Kč/m2/rok + in�ace 
po dobu 2 let a dále 500 Kč/ m2/rok + in�ace;
Středisku volného času Lužánky, pracoviště Louka
Brno Vinohrady, zastoupené ředitelem střediska 

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

nevím kolikátý již. Stromkům se v  tom místě nedařilo, fontánka 
tam, doufám, bude trvalým přínosem. 

V  letošním roce sužuje takřka celý svět i naši zemi, náš kraj  
a naše město, koronavirová nákaza. V jejím vnímání je sice naše 
společnost rozpolcena, ale i ti, co onu virovou infekci nepovažují za 
nebezpečí, tak i ti, kteří naopak v ní vidí hrozbu, žijí ve velmi ne- 
příjemné, svíravé a až bojové atmosféře. Když jsem o tom celém 
v půli srpna uvažoval, přišlo mi na mysl, že v podobně společensky 
napjaté situaci se ocitli obyvatelé jižní Moravy a zvláště obyvatelé 
Brna v létě před tři sta sedmdesáti pěti lety. Tehdy celý civilizovaný 
svět (rozuměj Evropu) sevřela krutá válka zvaná třicetiletá. A na 
jejím sklonku, v létě roku 1645, tedy právě před 375 lety, se stěžejní 
vojenské události odehrávaly na jižní Moravě, konkrétně před bra- 
nami města Brna, které oblehlo švédské vojsko pod velením geniál- 
ního generalissima Lennarta Torstensona. Tehdejší Brňané s asi 
1.500 brněnskými obránci prožívali nepochybně obrovské napětí, 
obavy a strach o své životy a životy svých blízkých. Sto dvanáct dnů 
trvala obrana Brna – od května do srpna onoho roku. Po vlekoucím 

nického 867/16, 614 00, Brno, IČ 25317491 za cenu 
300.153 Kč s DPH a schvaluje Smlouvu o dílo na 
realizaci veřejné zakázky podle předloženého ma- 
teriálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady odvolává:
– pana J.Š. z funkce člena dopravní komise Rady MČ

Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– předloženou studii řešení systému parkování na části 

ulice Velkopavlovická;
– popis projektů „Kuličkové hřiště s grilem na Bzenec- 

ké“, „Nové hřiště pro Vinohrady“ a „Víceúčelové hřiš- 
tě Bořetická“, na území MČ Brno-Vinohrady, že
�nanční prostředky na realizaci a správu projektů
„Kuličkové hřiště s grilem na Bzenecké“, „Nové hřiště 
pro Vinohrady“ a „Víceúčelové hřiště Bořetická“, po
dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města 
Brna, že realizace projektů je závislá na výsledku
hlasování občanů města, které proběhne v listopadu
2020.

(pokračování na straně 4)

Z mimoøádné schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 9. 7. 2020

Z mimoøádné schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 28. 7. 2020
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Ing. Milanem Appelem, Lidická 50, Brno, IČO: 
00401803 ukončení pronájmu části nebytových pros- 
tor v objektu Bzenecká 23, místnosti č. 37, III. NP 
výukového pavilonu dohodou ke dni 31. 7. 2020;

– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových pros- 
tor v objektu Bzenecká 23, III. NP střední sekce vý- 
ukového pavilonu místnosti č. 37; 

– organizaci LUŽÁNKY – středisko volného času,
Brno, Lidická 50, zastoupenou panem Ing. Milanem
Appelem, ředitelem střediska, IČ: 00401803 snížení
nájmu o částku 32.553 Kč za období 11. 3. 2020–7. 5. 
2020. Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se soukromým investičním záměrem výstavby gará- 

žových domů: při ulici Věstonická na pozemku 
p. č. 8882 a části pozemku p. č. 7623/28 v k. ú. Žide- 
nice, při ulici Žarošická × Vlčnovská na částech
pozemků p. č. 2621, 2622/2 v k. ú. Maloměřice a p. č. 
10007 v k. ú. Židenice;

– i za vlastníka pozemku p. č. 7641/1 v k. ú. Židenice 
s umístěním a provedením stavby „Brno, Židenice 
p. č. 7452, k. svod PS, 3300“ podle dokumentace
ELING Plus s. r. o., zak. č. EP030-2020;

– za správce pozemku p. č. 7974/36 v k. ú. Židenice 
s jeho dotčením v souvislosti se stavbou „TR LÍŠEŇ-
adaptace pro provozní pracovníky, parc. č. 7974/39,
7974/40, 7974/41, k. ú. Židenice“ a se zřízením slu- 
žebnosti k tomuto pozemku za podmínky uvedení
pozemku do původního stavu, na základě dohody 
o kauci, uzavřené se zhotovitelem před zahájením
prací;

– s odstraněním původního, již nefunkčního drenáž- 
ního potrubí u domu Pálavské náměstí 6, 7, 8, 9 ve
zpevněné ploše na pozemku p. č. 9456 v k. ú. Židenice;

– s odstraněním jednoho dílu protihlukové stěny u do- 
mu Pálavské náměstí 6 na pozemku p. č. 9458  v k. ú. 
Židenice;

– s odstraněním bývalého pískoviště a 4 laviček na
zpevněné ploše u domu Pálavské náměstí 6 na po- 
zemku p. č. 9456 v k. ú. Židenice;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč a zně- 
ním dohody o výměně vchodových dveří v bytě
Prušánecká 13, Brno dle přiloženého materiálu;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč a zně- 
ním dohody o výměně vchodových dveří v bytě
Vlčnovská 8, Brno dle přiloženého materiálu;

– s realizací předloženého projektu ,,Osvěžte se deštěm, 
Vinohrady!“ se správou projektu po uplynutí tříleté
doby udržitelnosti.

Rada městské části Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s realizací předloženého projektu ,,MULTIFUNKČNÍ 

SPORTOVIŠTĚ BZENECKÁ“ a se správou projektu
po uplynutí tříleté doby udržitelnosti z důvodu dosta- 
čující stávající kapacity tenisových kurtů a záměru
pestřejšího využití areálu pro širší veřejnost.

Rada městské části Brno-Vinohrady přiděluje:
– zakázku pod názvem „Kompletní rekonstrukce bytu, 

Mikulovská 8 a bytu Pálavské náměstí 6“ �rmě
Michal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6,602 00 Brno,
IČ: 26886570, za cenu 1.155.356,90 Kč bez DPH
a 1.328.660,44 Kč vč. DPH;

– zakázku pod názvem „Vypracování projektové doku- 
mentace pro veřejnou zakázku kamerového zabezpe- 
čení v obecních bytových domech“ PERFECTED
s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ: 27683028 za
cenu 59.400 Kč bez DPH a 71.874 Kč vč. DPH.

Rada městské části Brno-Vinohrady stanoví:
– výši nájemného v objektu Bzenecká 23, Brno takto: 

příspěvkové organizace 244,59 Kč/m2/rok + in�ace,
 ostatní subjekty 500,00 Kč/m2/rok + in�ace.
Rada městské části Brno-Vinohrady odvolává:
– pana T. F., Bořetická 3, Brno z funkce člena komise

pro mládež a sport RMČ Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady jmenuje:
– pana R. K., Bzenecká 8, Brno do funkce člena komise 

pro mládež a sport RMČ Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vědomí:
–popis projektu „Osvěžte se deštěm, Vinohrady!“, na

území MČ Brno-Vinohrady, že �nanční prostředky
na realizaci a správu projektu „Osvěžte se deštěm,
Vinohrady!“, po dobu tří let budou hrazeny z pro- 
středků PaRo města Brna, že realizace projektu je
závislá na výsledku hlasování občanů města, které
proběhne v listopadu 2020;

– popis projektu „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ
BZENECKÁ“, na území MČ Brno-Vinohrady, že �- 
nanční prostředky na realizaci a správu projektu
„MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ BZENECKÁ“,
po dobu tří let budou hrazeny z prostředků PaRo
města Brna, že realizace projektu je závislá na vý- 
sledku hlasování občanů města, které proběhne 
v listopadu 2020;

Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
– PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi, m. č. Brno-

Vinohrady:
vydat souhlasné vyjádření k záměru stavby „SEK
Brno – Bzenecká 2“ podle dokumentace InfoTel, spol. 
s r. o., zak. č. 2020-51-011 ze dne 3. 7. 2020;
vydat souhlasné vyjádření k záměru stavby „TR
LÍŠEŇ-adaptace pro provozní pracovníky, parc. č.
7974/39, 7974/40, 7974/41, k. ú. Židenice“ podle do- 
kumentace Atelier 101, s.r.o., vypracované v 06/2020.

Nové psí høištì na Vinohradech
V září se můžou všichni vino- 

hradští pejskové těšit na velkou no- 
vinku. V jihovýchodní části sídliště, 
v parku za ulicí Velkopavlovická 
(v prostorách bývalého Růženina 
dvoru), najdou všichni psi a pejskaři 
nové psí hřiště. Hřiště je oplocené 
a obsahuje několik základních prvků 
k výuce různých psích dovedností.

Věřím, že nové hřiště uvítají ne- 
jen obyvatelé jižní části sídliště ale 

i pejskaři ze vzdálenější, severní části. Těm bude nadále sloužit stávající 
neoplocený výběh při ulici Tvrdonická. Vzhledem k majetkovým po- 
měrům zde oplocený výběh není možný, nadále však pracujeme na 
řešení z hlediska bezpečnosti i variability tohoto výběhu.

Hřiště by mělo být v těchto dnech hotové a připraveno pro první 
návštěvníky. Mgr. Tomáš Pokorný

Anketa o názvu nového 
spoleèenského sálu na Bzenecké

Již jste navštívili náš nový společenský sál? A jak mu vlastně budeme 
říkat? Vybrat jméno pro kulturní a společenské centrum není lehký úkol, 
a proto jsme se na posledním zasedání vinohradského zastupitelstva 
usnesli zapojit do rozhodování o názvu sálu i širokou veřejnost.

Hlasovat a vybírat je možné z několika variant a především je možné 
navrhnout i název vlastní. Nominovat název nebo udělit hlas bude mož- 
né během celého měsíce září na stránkách Brno iD, webu, který je známý 
například držitelům šalinkaret a uživatelům dalších online služeb města 
Brna. V případě, že Brno iD nepoužíváte, je možné svůj hlas odevzdat na 
naší pobočce Knihovny Jiřího Mahena v budově radnice na Velko- 
pavlovické 25. 

Devět nejlepších návrhů projde výběrem kulturní komise a postoupí 
do říjnového �nále. Návrhy a hlasy je možné podávat od prvního září – 
a kdo ví, třeba zvítězí právě ten váš.

Anketu naleznete na www.brnoid.cz , podrobnosti a další informace 
na webu městské části www.vinohrady.brno.cz. Mgr. Tomáš Pokorný

Vážení čtenáři,
v současné době jsme dokončili 2. etapu obnovy elektroinstalací 
společných prostor 8-patrových obecních bytových domů. 
Tato 2. etapa v sobě zahrnovala následující domy: Vlčnovská 
3, 5, 7, 9, Prušánecká 11, 13, 15, 17, Pálavské nám. 6, 7, 8, 9. 

Předmětem veřejné zakázky byla oprava, spočívající 
v obnově elektroinstalace páteřních rozvodů a společných 
prostor domu, nových rozvodných skříní, včetně výměny 
a rozšíření stávajících světel včetně pohybových čidel na 
chodbách domů. Dále zahrnula instalaci nouzových úni- 
kových osvětlení s vlastními zdroji zálohy, kompletní výměnu 
domovních telefonů či nová připojení stávajících ventilátorů 
na střeše… Rovněž byly provedeny všechny nutné a nezbytné 
zkoušky, atesty, elektrické revize dle ČSN s případným od- 
straněním závad.Škoda jen, že jsme již zaznamenali, že např. 
na Pálavském nám. 7 došlo k poškození nové rozvodné skříně. 

Náklady na celou 2. etapu dosáhly celkem 17 mil. Kč z toho 
11 mil. Kč bylo uhrazeno z rozpočtu Bytového odboru 
ÚMČ Brno-Vinohrady a 6 mil. Kč bylo poskytnuto jako 
dotace z rozpočtu MMB. 

Poděkování za dobrý přístup a spolupráci patří společnosti 
ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., která ve spolupráci s Bytovým 
odborem ÚMČ zajistila realizaci celé veřejné zakázky. V ne- 
poslední řadě také chceme poděkovat samotným nájemníkům, 
kteří v průběhu rekonstrukcí byli vstřícní a nápomocni.

Dalšími pracemi, které nyní budou realizovány v obecních 
bytových domech Vlčnovská 3, 5, 7, 9, Prušánecká 11, 13, 15, 
17, Pálavské nám. 6, 7, 8, 9, je výměna starých a opotřebovaných 
závětrných dveří u schránek, včetně bouracích, zednických 
a malířských prací a podlah v přízemí.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta m. č.
Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru bytového a všeobecného 

Ukonèení 2. etapy obnovy elektroinstalací 8 p. obecních bytových domù 
a výmìna závìtrných dveøí
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Přihlášky do kroužků přijímáme od 31. srp- 
na 2020 v kanceláři Domečku, Valtická 23 
v pracovní dny 8.00–12.00, 14.00–18.00 hod. 
Bližší informace vám rádi poskytneme na tel. 
544 216 684 nebo 739 263 997. Začátek pra- 
videlné činnosti je v pondělí 14. září 2020.

NOVINKY
Jóga pro děti (45 min.) – od 5 let. Děti se zá- 
bavnou a nenásilnou formou seznámí s hlav- 
ními jógovými pozicemi, vylepší si držení těla 
a odnesou si vždy novou jógovou pohádku, 
která nám odkryje pozici na další hodinu. Lek- 
ce je určena dětem všech věkových kategorií, 
mohou se zúčastnit i rodiče. Vede: Ivana 
Matoušková.
pátek 15.00–15.45, 800 Kč/pololetí, 1400 Kč/roční
Míčovky (60 min.) – pro děti od 7 let. Zahraje- 
me si všemi dětmi oblíbenou vybíjenou, zlepší- 
me házení, chytání a celkovou obratnost při 
hrách s míčem. Vede: Ivana Heindlová.
pondělí 15.30–16.30, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční

POHYBOVÉ KURZY
Cvičení s kojenci (45 min.) – pro děti od 6 mě- 
síců a jejich rodiče. Vede: Ivana Matoušková.
čtvrtek 10.30–11.15 hod., 60 Kč/hodina
rezervace sms 739 263 997
Cvičení s batolaty 1–2 roky (60 min.) – pro 
chodící děti od 1 roku a jejich rodiče. Básničky, 
písničky, cvičení na balonech, s náčiním. Vede: 
Dobra Mrhačová.
čtvrtek 9.00–10.00 hod., 70 Kč/hodina
bez rezervace
Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro děti od 
2 let a jejich rodiče. Cvičení s říkadly, písnič- 
kami, drobným náčiním i na nářadí. Vede: 
Ivana Heindlová.
úterý 10.00–11.00, věk 2–3 roky, 70 Kč/hodina 
bez rezervace
Tanečníci (45 min.) – pro děti od 2 let a jejich 
rodiče. Pojďme si užít společný čas v pohybu 
s hudbou, písničkami i říkadly. Vede: Ivana 
Heindlová.
pondělí 9.00–9.45, 70 Kč/hodina 
Veselé cvičení (60 min.) – děti 3–6 let. Pohybo- 
vé hry, cvičení s  hudbou i na nářadí. Vede: 
Dobra Mrhačová.
úterý 16.30–17.30, 70 Kč/hodina, bez rezervace
Sedmikráska (45 min.) – hudebně pohybový 
pro-gram pro děti 3–4leté. Vede: Ivana 
Heindlová.
pondělí 16.45–17.30, 800 Kč/pololetí, 1400 Kč/roční 
Taneční rytmika (60 min.) – pro děti 5–7 let. 
Rytmická a pohybová průprava, správné držení 
těla, práce s hudbou, cvičení na gymnastickém 
koberci, vystoupení. Vede: Ivana Heindlová.
čtvrtek 16.45–17.45 hod.,
900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Cvičení na balonech pro děti 5–7 let (45 min.) 
Seznamování s balanční pomůckou, hravé cvi- 
čení pro správné držení těla a zpevnění svalů.  
Vede: Dobra Mrhačová
úterý 15.30–16.15, 800 Kč/pololetí, 1400 Kč/roční
Cvičení na balonech pro děti od 7 let (60 
min.) Zaměřeno na nápravu vadného držení 
těla, posílení svalů celého těla zábavnou for- 

mou, hry. Vede: Ivana Heindlová 
čtvrtek 15.30–16.30, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
Zdravá záda – individuální (30 min.) – pro 
děti od 10 let Nabízíme individuální přístup 
k problémům vašeho dítěte, držení těla, ploché 
nohy. Cvičení s balančními pomůckami, SM 
systém. Vede: Ivana Heindlová, cvičitel zdra- 
votní TV.
den a čas dle individuální domluvy,
800 Kč/10 lekcí
SM systém junior (45 min) – určeno mládeži 
od 10 let k nápravě vadného držení těla a jeho 
zpevnění. Cvičení s pružnými lany dle MUDr. 
Smíška ve skupině do 6 dětí. Vede: Ivana 
Heindlová.
středa 15.30–16.15, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Bojové sporty a sebeobrana (60 min.) – pro 
děti od 6 do 12 let. Formou her se děti učí zá- 
kladní údery, kopy, hody, strhy a pákové 
techniky. Vede: Markéta Cíbochová.
středa 16.30–17.30, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
SM systém dospělí – začátečníci (50 min.) – 
cvičení s pružnými lany pro dospělé systémem 
MUDr. Richarda Smíška. Vede: Ivana Heind- 
lová.
úterý 8.30–9.20, středa 18.00–18.50,
1600 Kč/pololetí, 2900 Kč/roční
Jóga pro dospělé (75 min.) – jógová cvičení 
pro začátečníky i pokročilejší zájemce. Omeze- 
ný počet míst, hodiny částečně obsazeny z mi- 
nulého roku.
pondělí 18.00–19.15, vede David Kratochvíl
čtvrtek 18.15–19.30, vede Milan Pohlodek
1100 Kč/pololetí, 2000 Kč/roční

VÝTVARNÉ KURZY
Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek pro ro- 
diče s  dětmi od 2 let. První seznámení s vý- 
tvarkou a keramikou na motivy pohádek.
Vede: Alena Výstrková.
pondělí 10.00–11.00 nebo čtvrtek 10.00–11.00
80 Kč hodina, bez rezervace
Malíčci (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 
3–6 let. Seznámení s různými technikami, ke- 
ramika, malba, kresba, koláže. Vede: Irena 
Krátká.
čtvrtek 16.45–18.15, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
Duha (75 min.) – výtvarný kroužek pro děti 
od 4 let. Hravou formou se naučíme pracovat 
s barvami, papírem i keramickou hlínou. Vede: 
Alena Výstrková.
pondělí 16.30–17.45, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční
Keramika (60 min.) – pro předškolní děti od 4 
let. Práce s  hlínou, jednodušší tvary, kachle, 
nádoby. Vede: Alena Výstrková.
úterý 17.00–18.00, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začá- 
tečníky i pokročilé. Kachle, �gury, nádoby, 
různé keramické techniky. SE SLUŽBOU 
VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠD MUTĚNICKÁ
Vede: Alena Výstrková.
pondělí 15.15–16.15, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční
Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začá- 
tečníky i pokročilé. Kachle, �gury, nádoby, 
různé keramické techniky. Vede: Šárka Krátká.
pátek 15.15–16.15, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/
roční

Výtvarná dílna (60 min.) – pro děti od 5 let. 
Různé výtvarné techniky, práce s  přírodními 
materiály, keramika a další. Vede: Šárka Krátká. 
pátek 14–15 hod., 80 Kč/hodina, bez rezervace
Barevný svět (90 min.) – výtvarný kroužek pro 
děti 6–12 let. Zahrnuje různé výtvarné tech- 
niky, práce s barvou, papírem, keramickou 
hlínou atd. Vede: Alena Výstrková.
úterý 15.15–16.45, 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční
Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 
od 7 do 11 let. Vyzkoušíte si různé výtvarné 
techniky (kresba, malba, koláže, tisk), práci 
s keramickou hlínou. Vede: Alena Výstrková.
středa 15.15–16.45, 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční
Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro starší 
děti 12–15 let. Tvoření z různých materiálů – 
keramika, sklo, textil, smalty, kašírování, mo- 
zaika, kresba a malba s tematickým zaměřením. 
Vede: Alena Výstrková.
středa 17.00–18.30, 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční
Chobotnice (90 min.) – Ochutnávka mnoha 
výtvarných technik pro děti 9–14 let. Fimo- 
tvoření, kašírování, pedig, korálkování, smal- 
tování, zdobení textilu, vyrábění různých 
dárkových a dekoračních věciček. Vede: Irena 
Krátká.
čtvrtek 15.00–16.30,
1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

HUDEBNÍ
Hra na kytaru (45 min.) – výuka pro 1–3 žáky, 
od 10 let. Vede: Ivana Heindlová, Libor Hořejší.
1600/1300/1000 Kč/pololetí,
3000/2400/1800 Kč/roční
Hra na basovou kytaru (45 min.) – výuka pro 
1–2 žáky. Pro děti od 10 let i dospělé, začátečníky 
i pokročilé. Zaměřeno na rock, country a blues.
Vede: Libor Hořejší.
1600/1300 Kč/pololetí 3000/2400 Kč/roční,
den a čas dle individuální domluvy

OSTATNÍ
Klubíčko (180 min.) Klub pro nejmenší je 
určen dětem od dvou let. Hry, cvičení, výtvarné 
činnosti. Vede: Dobra Mrhačová
středa 8.30–11.30, cena 200 Kč, rezervace předem
Herna pro rodiče s dětmi – dopoledne, kdy si 
mohou přijít děti pohrát a maminky popovídat. 
pondělí mezi 10.00–12.00, vstup 30 Kč. 

Hudební lekce
pro kojence a batolata

Hudební škola YAMAHA Vás srdečně 
zve v  pátek 4. září do „Domečku“ na 
Valtické 23 na bezplatné ukázkové lekce 
oblíbených „přípravek“ pro nemluvňata 
od čtyř do 18 měsíců „Robátka“ v 9 hod. 
a pro batolata od 18 měsíců do čtyř let 
„První krůčky k hudbě“ v 10 hod.

Rezervace na
brno.yamahaskola.cz
informace na tel. 777 626 083

nebo 603 943 213.

Dùm dìtí Brno-Vinohrady, Valtická 23 
nabízí ve školním roce 2020/21 KURZY PRO DÌTI I DOSPÌLÉ
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- Plavání	rodičů	s	dětmi	od	3	let
- Základní a zdokonalovací plavání
- Kondiční	plavání	i	pro	dospělé
- Výkonnostní	a	závodní	plavání

Plaveme	na	bazénech:	TJ	Tesla,	za	Lužánkami,	
na	Ponávce,	v	Koutovicích,	na	Kraví	Hoře	 
a	ZŠ	Herčíkova.

Klub plavecké školy Krokodýl Brno nabízí:

info@plavanikrokodyl.cz	 www.plavanikrokodyl.cz

Info:		Jiřina	Cvrčková,
tel.:	737	833	651		
Zdeňka	Šamánková,	
tel.:	606	454	352

 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Koupím 1+KK/2+KK. SPĚCHÁ. T: 602 886 668.
 Hledáme větší byt id. na Vinohradech. T: 606 022 012.
 Koupím chatu nebo zahradu v okolí Brna. Tel.: 725 002 155.
 Elektrikář Brno a okolí, telefon: 731 372 489.
 Vyměním OB 1+kk za větší na Vinohradech + doplatek. T: 774 267 190.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Termín uzávìrky pro vydání è. 179 (øíjen 2020)
do 11. 9. do 10.00 hodin.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

PROFESIONÁLNÍ ÈIŠTÌNÍ SEDAÈEK, KOBERCÙ,
MYTÍ OKEN, PRAVIDELNÝ, ÚKLID KANCELÁØÍ A FIREM.

Rychlost, kvalita, spolehlivost!
Kontakt: www.rtuklid.cz, tel. 608 709 595, info@rtuklid.cz

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ
dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz, http://klikni6.tiscali.cz

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

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

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/

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeò, hledá recepèní
na Domov mládeže. Jedná se o 12hodinový provoz.

Vzdìlání mùže být bez maturity, dobrý zdravotní stav a bezúhonnost.
Nástup øíjen 2020. Info: Havlíèková A., tel. 777 990 780.

Lesní mateøská školka Zemìkvítek
Zápis na nový školní rok 2020–21
Nabízíme poslední volná místa, pøijímáme dìti 3–6 let.
Naše školka spojuje výhody klasické a lesní školky. Najdete nás
v Mariánském údolí v Líšni u Podolí, naproti Zukalova mlýna.
Více info www.zemekvitkov.cz,
email: zemekvitkov@gmail.com, telefon:723 264 589.
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Sběrové dny
Termíny sběrových dnů:

26. 9. 2020 a 31. 10. 2020
vždy od 8:00 do 12:00 hod.

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

PLÍCE DOMU

ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
+420 601 153 200     milansz@plicedomu.cz     www.plicedomu.cz
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Informace o akcích Senior klubu – srpen 2020

SENIOR KLUB V ZÁØÍ
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 (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podpo-
rou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dob-
ře naladíte;

n	ve čtvrtek
(od 8.00, 9.45 a 12.00, 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (možno zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;

n	v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
KURZ PC PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzul-
tace zdarma.

1. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V KLU- 
BOVNĚ, Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
3. 9. – ČTVRTEK
EXKURZE – HASIČSKÁ STANICE LÍŠEŇ 
(15.30–17.00)
Ing. L. Hodboď (odchod z klubovny 14.50)
8. 9. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI 
(pokračování, s promítáním), E. Vacková
10. 9. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. Jiří Čejka
15. 9. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – JAMES HERRIOT
Mgr. Hanka Žaludová
17. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v SRPNU a v ZÁŘÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Dva měsíce léta uběhly rychleji než tři mě- 
síce jarní karantény a tak se po letní pře- 

stávce opět hlásím. Červen už v klubu probíhal 
téměř normálně – v jeho druhé polovině 
Dr. Šubert v souvislosti s připomínaným 75. 
výročím konce 2. sv. války v Evropě a některým 
pokusům o zkreslování průběhu osvobozování 
Čech a Prahy připomněl nejdůležitější události, 
které se odehrály v závěru války na našem úze- 
mí a v další přednášce se pak věnoval pokra- 
čování svého cyklu o historii českých hradů. 
Blahopřání červnovým a červencovým jubi- 
lantům už proběhlo v obvyklém termínu – me- 
zi osmi oslavenci byla nejstarší sedmaosm- 
desátiletá Jarka Havlíčková a ovace kromě 
jubilantů sklízel Standa Třasák, který mezi nás 
přijel po více než půlroční nepřítomnosti, 
i harmonikové duo, které nečekaně vytvořili 
Milan Vaňura s Karlem Mi�em, a nečekaně 
tak připomněli dříve populární duo Bláha a 
Fábera.

Závěr měsíce patřil dvěma venkovním 
akcím – tradičně jsme se sešli při posezení 
v Sherwoodu (milá byla i účast 18 hostů) a ne- 
čekaně hodně (víc než dvojnásobek) nás bylo 
i na výletě v Nemojanském mlýně, protože se 
s námi mj. přijel pobavit i téměř celý soubor 
Stará Líšeň. Počasí bylo příjemné a přálo pro- 

cházkám a třeba i koupání v rybníku, personál 
o nás pečoval a odpoledne přispíval k dobré
náladě i Karel Mifek se svou harmonikou
a repertoárem melodií a písní od francouzských 
šansonů přes lidovky, písně Osvobozeného
di vadla a Semaforu až po trampské písničky
– do Brna jsme se vraceli příjemně naladěni
a s dobitými baterkami pohody na celé léto.

Krátce k zářijovým akcím – jak je vidět 
z programu, budou pokračovat všechny pra- 
videlné aktivity včetně cvičení (věřím, že brzo 
začnou chodit cvičit i ti, kteří v červnu ještě 
nechtěli nebo nemohli), konverzační angličtiny 
pro seniory a PC kurzu v ZŠ. Kromě exkurze 
u hasičů připomínám zájezd 24. 9. do Olešnice 
a z říjnových akcí s předstihem 8. 10. exkurzi
na brněnskou hvězdárnu a 29. 10. zájezd do
sklípku v Nechorech (300 Kč) – zápis zájemců
o tyto akce (včetně výběru peněz) budu pro- 
vádět už od 1. září v klubovně.

Kromě toho se chystáme připomenout si 
Den seniorů 29. září v klubovně a 1. října ve 
Společenském sále s podporou KVIC a s tradič- 
ními i netradičními hosty. Doufám, že na pod- 
zim nedojde k nutnosti přijmout karanténní 
nebo hygienická opatření, která by klubovou 
činnost opět omezila či znemožnila.

Na závěr bych chtěl popřát všem návštěvní- 
kům našich akcí i čtenářům těchto řádek krás- 
né babí léto nejen v září a i po něm stálé 
vylepšování fyzických i duševních sil před blí- 
žícím se závěrem tohoto neobvyklého roku.

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

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

Fotogra�e z posezení v Sherwoodu

Na výletu do Nemojanského mlýna nebyla o zábavu nouze.

19. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 14 hodin)
Renata Spurná
22. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Sychrov, Štěkře, 
Šumburk, Švihov), Dr. Luděk Šubert
24. 9. – ČTVRTEK
ZÁJEZD – Olešnice (muz. veteránů),
V. Opatovice (topogr. muz.), Boskovice 
(zeměděl. muz., žid. čtvrť) nebo Blansko 
(muz. litiny) 
Ing. L. Hodboď (odjezd 8.00, bez zajištění
společného oběda, 120 Kč)
29. 9. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ V KLUBU 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto:
plní dojmů a zážitků z léta se na přátele
v klubovně těšíme… 


