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(pokračování na straně 3)

Duben
na Vinohradech 

9. 4.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště, a to 
v čase od 9.00 do 12.30. Vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany parku), 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.

10. 4.
O nafrněné vichřici 
16.00–17.00 hod. Divadlo Marvánek: 
O nafrněné vichřici. Pohádka nejen 
pro děti. Vstupné 80 Kč/osoba. Spole-
čenský sál Pálava, Bzenecká 23 (vstup 
z ulice Tvrdonická). 

24. 4.
Melodie pro nedělní 
pohodu o páté
Od 17.00 do 18.30 hod. Tradiční jarní 
koncert vážné hudby na Vinohra-
dech. Společenský sál Pálava, Bzenecká 
23. Vstupné 50 Kč/osoba. Vstup z ulice 
Tvrdonická. 

30. 4.
Bodování vín
Místem je společenský sál Pálava v areá- 
lu bývalé ZŠ Bzenecká 23 ( vstup z ulice 
Tvrdonická ), Brno-Vinohrady. Začátek 
v 10.00 hodin. Není určeno pro širokou 
veřejnost, pouze pro členy komisí.
Kontakt pro registraci:
544 216 529, 737 259 478.

www.kvicvinohradybrno.cz

Více o akcích na str. 5.

7. května 2022
vás srdečně zveme od 10.00

do společenského sálu Pálava
v objektu Bzenecká na

Výstavu vín Brno-Vinohrady 2022.

Nová šplhací sestava
na centrálním dětském 

hřišti
Jaro je tu, a tak jako každý rok jsme pro 

nejmenší připravili nové hrací prvky. Na 
centrálním a zároveň nejrozsáhlejším dět-
ském hřišti na Valtické byla instalovaná no-
vá multifunkční Šplhací sestava SN13-02. 
Skládá se z modulů, obsahuje svislá lana, 
V lana, balanční lávku, balanční lano s chy-
ty, podélné stupně, dvě skupiny přeskako-
vacích špalků a šikmé klády. Je vyrobena 
u kovových stojek v povrchové úpravě žáro-
vého zinku a u dřevěných částí z akátového 
řeziva. Věříme, že různorodou šplhací se-
stavu s mnoha prvky využijí nejen děti 
z okolí Valtické ulice, kde se hřiště nachází.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Petra Vrabcová, kancelář tajemnice

Nová šplhací sestava na centrálním dětském hřišti. Foto Petr Dvořák.

Vážení vinohradští spoluobčané,
vyhlíží to nadějně, vypadá to, že jaro již opravdu vystřídalo zimu a zavítalo 
trvaleji i k nám na Vinohrady. Onu skutečnost stroze připomíná kalendář prv-
ním jarním dnem (21. března), především však nás samo přicházející jaro hla-
dí a laská příjemnějším klimatem i kouzelným zpěvem ptactva rozličného, 
který je opeřenými pěvci pořádán nejpilněji v ranním tichu. A všude vůkol se 
počíná zelenat pažit, stromy i keře. Záhy je pak ozdobí bílá či růžová, a vím já 
jaká, záplava květů. Kráčet takovou krásou lze pouze na jaře. Toho všeho, co 
nás právě na jaře obklopuje, si nelze nevšimnout. Kráčet pod zelenými a kve-
toucími stromy je příjemné a povznášející, rodící se síla, čerstvost a čistota, 
které nás obklopují, dodají elán a energii každému. Zkrátka jaro by mělo trvat 
déle, než mu je vyhrazeno ve čtvero ročních období, myslím si. 

V jarním čase se také na Vinohradech pravidelně konají vinařské slavnosti, 
které jsou široko daleko známé pod názvem Vinohradská výstava vín. No, pra-
videlně. Démonický fenomén covidu, který od jara 2019 svírá a otravuje naši 
zemi i země ostatní, zamezil konání vinařské výstavy na Vinohradech. A to 
hnedle po dva roky – loňský a předloňský. Poslední vinařská slavnost se u nás 
tedy konala v roce 2019. To je dlouhá přetržka, která omezila a oslabila naše 
vztahy s jihomoravskými vinařskými obcemi, jejichž vzorky byly pravidelně 
a tradičně na vinohradské výstavě předkládány jako vzorky soutěžní. Od začát-
ku roku se usilovně snažíme všechny ty po dva roky zpřetrhané vztahy s vinaři 
a vinařskými obcemi znovu navázat a posílit. Obracíme se na starosty obcí i na 
jednotlivé vinaře a domlouváme možné poskytnutí vzorků i jejich svoz. Využí-
váme přitom svých osobních vazeb i věhlasu vinohradské vinařské výstavy. 
Jednoduché to rozhodně není. Jednak ještě v prvních měsících roku bylo zaká-
záno z důvodu covidové infekce konání veřejných akcí a výhled či vývoj nikdo 
z nás neznal, jednak samotní jihomoravští vinaři se teprve „probouzejí“ do 
běžných, dřívějších podmínek po covidovém martyriu. Když obé sečteme, vyjde 
z toho docela lopotné obnovování stavu před dvěma roky. Velmi se o obnovení 
naší výstavy vín zasazují pracovníci vinohradského kulturního centra, pan ře-
ditel kulturního centra Jiří Huňáček, vinařská komise a její předseda Jiří Pavli-
ňák a vinohradská radnice. Já osobně domlouvám dodání vzorků z velkých 
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Harmonogram 
provádění blokového 
čištění na rok 2022

1. 4., 1. 6., 31. 10.
komunikace Bzenecká vč. odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komu-
nikace Prušánecká včetně odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy a před 
restaurací K1, komunikace Čejkovická 
včetně parkovišť před domy a komunikací 
u přilehlých garážových bloků, Křtinská – 
Zákos.

4. 4., 3. 6., 2. 11.
komunikace Pálavské náměstí za objekty 
OC-01, OC-02, parkoviště a odstavné plochy 
kolem víceúčelového objektu Pálavské 
nám. 12, 13, 14, 15 (OC-03), parkoviště 
před domy Pálavské náměstí 6–9, parkovi-
ště u vyhlídky, parkoviště před objektem 
Velkopavlovická 25, parkoviště vedle pro-
dejny JYSK, komunikace Valtická včetně 
parkovišť před domy a komunikací u přileh-
lých garážových bloků, Pálavské nám. – 
Zákos.

6. 4., 6. 6., 4. 11.
komunikace Blatnická včetně odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komu-
nikace Vlčnovská vč. odstavných ploch, 
zálivů a parkovišť před domy, komunikace 
Tvrdonická vč. odstavných ploch, zálivů  
a parkovišť před domy, komunikace Mutě-
nická, vč. parkovišť před domy, komunika-
cí u přilehlých garážových bloků a odstav-
ného parkoviště Mutěnická.

8. 4., 8. 6., 7. 11.
komunikace u garážových bloků při komu-
nikaci Žarošická, parkoviště před domy 
Pálavské nám. 1, 2 a parkoviště před Do-
mem služeb, Révová, Žarošická – Zákos, 
Věstonická – Zákos.

11. 4., 10. 6., 9. 11.
komunikace Velkopavlovická, vč. odstav-
ných ploch, zálivů a parkovišť před domy 
a komunikace k prostranství za ÚMČ Vel-
kopavlovická 25, komunikace Mikulov-
ská, vč. odstavných ploch, zálivů a parko-
višť před domy, Mikulovská 9 – plocha 
dvora a příjezdová komunikace, odstavné 
parkoviště nad supermarketem BILLA, ko-
munikace Bořetická, vč. parkovišť před do-
my a komunikací u přilehlých garážových 
bloků.

ÚMČ Brno-Vinohrady

Upozornění pro občany
Vzhledem k současným rostoucím 

cenám za spotřebu energií doporučuje-
me občanům (pokud tak již neučinili) si 
nastavit zvýšení záloh. 

Bytový a všeobecný odbor 
ÚMČ Brno-Vinohrady

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– návrh na vydání – OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY označení místní komunikace po-
dle předloženého návrhu;

– zveřejnění záměru – pacht části pozemku 
p. č. 7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 
406 m2 podle předloženého materiálu;

– zajištění květinové výzdoby u firmy TSB 
v rozsahu minulých let, tj. na 14 sloupů 
VO za nabídkovou cenu 4.400 Kč na 1 sto-
žár, tj. 74.536 Kč; druh květin – převislé 
petúnie v barvách burgunda a bílá;

– podání žádosti o poskytnutí finanční 
podpory z dotačního programu ve výši 
99.680 Kč;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekon-
strukce bytu č. 14, Vlčnovská 9“ s firmou 
NATRYMAL CZ, s.r.o., Třída Kapitána 
Jaroše 3, 602 00 Brno IČ: 25305506 za cel-
kovou cenu 397.639,40 Kč bez DPH, 
457. 285,31 Kč včetně DPH;

– smlouvu o dílo o údržbě a servisu zdviha-
cího zařízení se společností VYMYSLIC-
KÝ – VÝTAHY, spol. s r. o. se sídlem Pivo-
varská 542, Jarošov 686 01, včetně příloh;

– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohra-
dy pořádání celostátní soutěže v požár-
ních dovednostech dětí a mládeže v termí-
nech 24. září 2022 ve venkovním traktu 
objektu Bzenecká 23, Brno. 

– realizaci návrhu opravy Statické zajištění 
společenského sálu, objekt Bzenecká 23 
dle projektu společnosti GARANT projekt 
s.r.o.. Text výzvy k podání nabídky, veřej-
né zakázky malého rozsahu na realizaci 
akce: „Statické zajištění společenského 
sálu, objekt Bzenecká“. Seznam firem, 
které budou vyzvány k předložení nabíd-
ky a složení komise pro otevírání a hodno-
cení nabídek;

– program XIV. zasedání Zastupitelstva 
m. č. Brno-Vinohrady konaného dne 7. 3. 
2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady neschvaluje:
– nové umístění nebo přidání nádob na 

bioodpady na veřejných prostranstvích 
v městské části Brno-Vinohrady;

– poskytnutí volných bytů pro účely proná-
jmu jako bytů sociálních pro rok 2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– 2× s příspěvkem na výměnu dveří o výši 

5.000 Kč a zněním dohody o výměně 
vchodových dveří v bytě dle přiloženého 
materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s umístěním stojanu se siluetou automo-

bilu na území městské části Brno-Vino-
hrady;

– s umístěním virtuálních parkovacích míst 
pro prostředky sdílené mobility na území 
městské části Brno-Vinohrady.

Rada m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– informace týkající se plánovaného cent-

rálního nákupu energií s platností od roku 
2024 a s tím související následný podpis 
dohody o centrálním nákupu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady navrhuje:
– změnu obousměrného úseku místní ko-

munikace III. třídy Prušánecká číslo úse-
ku 15749-15767 na pozemku p. č. 8232 
k. ú. Židenice spojující ulici Prušáneckou 
s ulicí Blatnickou na úsek jednosměrný, 
který by měl být průjezdný ve směru z uli- 
ce Prušánecké na ulici Blatnickou.

Rada m.č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s prodejem pozemků p. č. 9536, 

p. č. 9539, p. č. 9542 a p. č. 9545 vše 
v k. ú. Židenice, případně s pronájmem 
těchto pozemků z úrovně města Brna;

– nesouhlasit se směnou pozemků p. č. 
7652/35 a p. č. 7748/22 za pozemek p. č. 
7623/54 vše v k. ú. Židenice;

– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 
7623/54 v k. ú. Židenice.

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozbory hospodaření a účetní závěrky pro 

příspěvkové organizace m. č. Brno-Vino-
hrady: ZŠ, Brno, Mutěnická 23; MŠ Boře-
tická 7, Brno; MŠ Sněhurka Bořetická 26, 
Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ Velko-
pavlovická 15, Brno; 

– program XIV. zasedání Zastupitelstva m. 
č. Brno-Vinohrady konaného dne 7. 3. 
2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení č. 2644/22/8 ze dne 21. 2. 2022.

Rada m.č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady:
– vzít na vědomí rozbory hospodaření 

a účetní závěrky pro příspěvkové organi-
zace m. č. Brno-Vinohrady: ZŠ, Brno, Mu-
těnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ Sně-
hurka Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 
8, Brno a MŠ Velkopavlovická 15, Brno.

Termíny sběrových dnů na Vinohradech 2022
Sběrové dny se budou konat v sobotu vždy od 8.00 do 12.00 hod.:

2. 4. 2022, 4. 6. 2022, 3. 9. 2022 a 5. 11. 2022
Velkoobjemový kontejner bude přistaven jako obvykle na parkovišti u Pálavského ná-
městí (za točnou MHD). Upozorňujeme na přísný zákaz odkládat cokoli u popelnic. Domy 
jsou nově monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Kamerový systém rovněž 
snímá plochu sídliště. Zakládání skládek je pod vysokou pokutou. ÚMČ Brno-Vinohrady

Z 54. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 21. února 2022

Z mimoř. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, 
konané dne 24. února 2022
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vinařských obcí, které byly vždy hlavním pilířem naší vinař-
ské akce. Navíc zde mám osobní přátelské vazby – v Bzenci na 
pana starostu Pavla Čejku (podoba příjmení není čistě náhod-
ná), v Ratíškovicích na pana místostarostu a mého přítele 
Radima Šťastného, rovněž tak v Mutěnicích na dlouholetého 
přítele a starostu MVDr. Dušana Horáka, ve Strážnici na nej-
většího tamějšího vinaře RNDr. Jinřicha Baňaře, mého kama-
ráda z let studií a kamaráda z vojny a mohl bych pokračovat 
dále, leč nebudu, výčet by byl dlouhý. Vše tedy směřuje 
k uspořádání Vinohradské výstavy vín po dvouleté covidové 
odmlce. Výstava se uskuteční v novém společenském sále Pá-
lava v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Konat 
se bude tradičně v první květnovou sobotu, která letos připa-
dá na 7. května. Výstava bude zahájena rovněž tradičně do-
poledne v 10 hodin. Věřím, že se na ní sejdeme v hojném po-
čtu domácích i „přespolních“ návštěvníků, jak bývalo v časech 
před dvěma lety běžné. Vinohradská výstava vín náleží k těm 
největším a významnějším vinařským výstavám v jihomorav-
ském regionu. Od „běžných“ koštů čili výstav vín konaných 
v mnoha jihomoravských obcích (jedná se zpravidla o přehlíd-
ky místních vzorků vín) se naše vinohradská výstava liší teri-
toriálně širokým zastoupením vzorků vín z jižní Moravy, od 
Slovácka po vinařské oblasti Znojemska či Mikulovska nebo 
i Brněnska. Vážení Vinohraďané, věřím, že se v hojném za-
stoupení sejdeme 7. května od desáté hodiny dopolední ve 
společenském sále Pálava na dalším, již 28. ročníku Vino-
hradské výstavy vín. Zváni jste všichni. 

Vážení spoluobčané, v úterý 1. března jsem se účastnil za-
sedání Zastupitelstva města Brna. V bodě č. 107 programu 
zasedání mělo brněnské zastupitelstvo projednat odkup po-
zemků pod GO UP. K tomuto bodu jsem za naši městskou část 
vystoupil a požádal jsem členy brněnského zastupitelstva 
o schválení odkupu oněch dvou pozemků. Uvedl jsem důvody, 
které nás vedou k požadavku odkupu pozemků a rovněž 
i skutečnost, že naše městská část je připravena se na odkupu 
podílet (jak požadovali zástupci města Brna). Náš podíl sahá 
do výše 50 procent, což reprezentuje částku necelých dvanáct 
milionů korun. Protože Rada města Brna nezaujala stanovis-
ko a zastupitelstvu žádné nebylo předloženo, na návrh pri-
mátorky města Brna nebyl bod č. 107 projednán a byl stažen 
z jednání. My tedy budeme nadále jednat a přesvědčovat čle-
ny brněnské rady i zastupitelstva, aby odkup pozemků koneč-
ně schválili. Na jednom z příštích jednání Zastupitelstva měs-
ta Brna, které bude odkup opět projednávat, hodlám opako-
vaně vystoupit s řečí ve prospěch kýženého odkupu. Věřme, že 
se dlouho vlekoucí záležitost s oběma pozemky záhy, a pro 
nás příznivě (koupí), vyřeší.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám jarní pohodu, 
hodně slunce i hodně vláhy a čisté ovzduší, to vše podtržené 
dobrým zdravím. Doufám, že se sejdeme v sobotu 7. května 
od desáté hodiny v novém společenském sále i před ním na 
Vinohradské výstavě vín. 

Jiří Čejka, starosta

54. a 55. rada městské části projednala 
tradičně desítky bodů. Mezi jedny z nejsle-
dovanějších patří poměrně časté žádosti 
o odkup pozemků či o jejich směnu. V roce 
2018 jsme si jako nově vzniklá rada stanovi-
li pravidlo, kterého se kromě výjimečných 
situací držíme dodnes – obecní majetek 
neprodávat. V případě pozemků tradičně 
schvalujeme odkup předzahrádek či ploch 
rozšířených balkonů a lodžií, naopak od-
kup pozemků ke komerční výstavbě či pod 
stávající nebytovou výstavbou rada zpravi-
dla neschválí. Důvody pro to jsou velice jed-
noduché – městská část si díky tomuto kro-
ku udrží vliv na případné změny staveb, 
nadstavby nebo pro městskou část nepřija-
telné provozy. Díky vlastnictví pozemku 
(který dostane příslušný subjekt do proná-
jmu) můžeme mít my, obyvatelé Vinohrad, 
vliv na to, co se na pozemku nás všech děje.

Na březnové radě jsme se připojili k hu-
manitární pomoci pro Ukrajinu. Pomoc mě-

lo v první fázi schvalovat zastupitelstvo, 
bohužel z poměrně nepochopitelných dů-
vodů předčasně ukončené. Proto jsme ales-
poň jako radní poslali maximální částku, 
kterou nám dovoluje zákon, na konto Člo-
věk v tísni – SOS Ukrajina. Věřím, že spous-
ta z nás Vinohraďanů se zapojí nebo již za-
pojila do sbírek osobně, ať už finančně nebo 
i materiálně. Stojíme totiž před obrovskou 
výzvou pro celou naši společnost. 

Další rozhodnutí se týkala například 
rozdělení dotací pro kulturní oblast, letos 
rozdělujeme již 140.000 Kč vinohradským 
spolkům a organizacím, podobné částky le-
tos připadnou i sportovním a sociálním ne-
ziskovým organizacím. Nezapomněli jsme 
ani na naši knihovnu, kterou jsme podpoři-
li částkou 50.000 Kč na nákup nových knih. 
V neposlední řadě rada projednala stavební 
záměr obytného souboru Šedova. Tato vý-
stavba by měla časem vytvořit určité spoje-
ní mezi Vinohrady a Židenicemi. V posled-

ních letech se projednávala konečná podo-
ba i memorandum s městskou částí, městem 
Brnem a investorem. Věřím, že v lokalitě 
díky tomu vznikne příjemné bydlení, které 
nebude omezovat stávající obyvatele, na-
opak do naší čtvrti přinese několik pozitiv-
ních změn. 

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Humanitární pomoc na Ukrajinu míří 
skrze profesionální organizace i jednotliv-
ce. Všem za to patří velký dík.
Foto: Člověk v tísni

Úřad městské části Brno-Vinohrady 
oznamuje, že na základě obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/ 
2021 o místních poplatcích je pro rok 2022 
stanovena, podle návrhu Zastupitelstva 
městské části Brno-Vinohrady, pro měst-
skou část Brno-Vinohrady nová výše zá-
kladní sazby poplatku ze psa, která činí 
800 Kč za rok za prvního psa (dosud 
1.500 Kč) a 1.200 Kč za rok za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele (dosud 
2.250 Kč), drženého v bytovém domě.

Ostatní sazby, osvobození a úlevy zů-
stávají nezměněny:
– osvobozeni od poplatku jsou tedy např. 

držitelé psů, kteří jsou držitelé průkazu 
ZTP nebo ZTP/P. Po dobu jednoho roku je 
od poplatku osvobozen držitel psa, pře-
vzatého z útulku;

– snížená sazba 200 Kč za rok za prvního 
psa a 300 Kč za rok za druhého a každého 
dalšího psa se vztahuje na držitele psů 
starších 65 let;

– držitelům psů mladším 65 let, jejichž jedi-

ným zdrojem příjmů je důchod, je poskyt-
nuta úleva na poplatku, která spočívá ve 
stanovení poplatku za prvního psa ve sní-
žené sazbě, tedy 200 Kč za rok.

ÚMČ Brno-Vinohrady dále oznamuje, 
že údaje pro platbu poplatku ze psa, tedy 
č. účtu a stanovený variabilní symbol zůstá-
vají nezměněny a žádá poplatníky o úhradu 
poplatku v termínu do 31. 3. 2022 ve výše 
uvedených částkách.

ÚMČ Brno-Vinohrady,
Odbor finanční a výstavby

Oznámení k poplatkům ze psů

Prodeje pozemků i humanitární pomoc pro Ukrajinu

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým internetem

Přepni do stavu beztíže
s netboxem

Budoucím prvňáčkům
Základní škola Mutěnická srdečně zve děti se svými rodiči na 

zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Po dvou letech, kdy situ-
ace neumožňovala osobní přítomnost, se všichni těšíme, až uvidí-

me budoucí prvňáčky tváří v tvář. Uči-
telé naší školy Vás přivítají ve dnech 
19.–21. dubna 2022 v době od 15 do 18 
hodin. K zápisu se mohou dostavit dě-
ti, které se narodily mezi daty 1. září 
2015 – 31. srpna 2016. Přivítáme také 
ty děti, které měly minulý rok odklad 

povinné školní docházky. Pro klidný průběh zápisu využijte rezer-
vační systém www.zapisdozs.brno.cz. 

Těšíme se na Vás! ZŠ Mutěnická

Letní tábory
Začátkem jara začíná stoupat teplota, všechno rozkvétá a léto se 

blíží mílovými kroky. V létě přichází i velké prázdniny, během kterých 
u nás, na lužáneckém pracovišti Louka, probíhá řada táborů. 

Ještě stále máme volná místa na pobytových i příměstských tábo-
rech. Pokud na léto nemáte žádné plány, nabízíme rozmanitý program 
v dětském kolektivu pod vedením zkušených pedagogů. Děti si zahrají 
spoustu nových i starých her, poznají své vrstevníky, navštíví zajímavá 
místa nebo si třeba něco hezkého vyrobí.

V červenci nabízíme:
PT Indiáni na Louce – příměstský tábor 6.–8. 7. 2022 pro děti ve věku 
4–6 let, zaměřený na říši Indiánů.
PT Capoeira a jiná bojová umění – příměstský tábor 18.–22. 7. 2022 pro 
děti ve věku 8–15 let, účastníci si vyzkouší kromě Capoeiry i další bojo-
vá umění, například thajský box.
PT Média tábor – příměstský tábor 25.–29. 7. 2022 pro děti ve věku 
11–16 let, v rámci programu si účastníci vyzkouší nejen fotografii a fil-
movou tvorbu, ale zaměří se i na grafiku, hudební klipy a další.
LT Dobrodružství ve Šmoulím kraji – pobytový tábor pro rodiče s dět-
mi v termínu 3.–9. 7. 2022, ubytování v chatkách, večeře ve zděné bu- 
dově, v rámci programu proběhnou nejen pohybové hry ale i tvoření 
a výlety. 
LT Vodácké dobrodružství – pobytový tábor pro děti ve věku 10–17 let 
v termínu 4.–8. 7. 2022, tábor je vhodný i pro děti bez vodáckých zku-
šeností, spaní bude ve stanech po 2 až 3 dětech.
LT Mimoni I a Mimoni II – pobytový tábor 16.–23. 7. 2022 nebo 30. 7. 
2022 pro děti ve věku 6–10 let, ubytování ve stanech s podsadou, tábo-
rová základna je pevná budova s jídelnou, sprchou a společenskou míst-
ností, náplní programu jsou hry, soutěže, výpravy do okolí, výtvarné 
tvoření, táborové ohně a další táborové činnosti.

V srpnu nabízíme: 
PT Street Week – 15.–19. 8. 2022 pro účastníky ve věku 8–20 let, na 
táboře se budeme věnovat různým tanečním stylům.

Lužánky se také zapojily do pomoci Ukrajině. Nabízíme volná mís-
ta v kroužcích a na táborech pro děti z Ukrajiny zdarma. Více informací 
najdete na stránkách Lužánky pro Ukrajinu (luzanky.cz/ukrajina). 

Za kolektiv pracovníků Kateřina Hájková, Lužánky, pracoviště Louka

Školní ples na ZŠ Mutěnická
Žáci druhého stupně naší školy měli letos příležitost přijít na 

dlouho očekávaný školní ples. Ples se konal 25. února ve školní jí-
delně. Nachystali ho žáci devátých ročníků, pro které to byla jedna 
z posledních příležitostí, kdy spojit své síly a užít si společný čas. 

Celým večerem nás provázeli Lucie Rousová, Klára Škrdlová, 
Kryštof Vrzal a David Mareš. Deváťáci pro svoje spolužáky nachys-
tali občerstvení, zábavné hry, tombolu, různé písničky všech druhů 
a hlavně spoustu zábavy. Součástí programu bylo také vystoupení 
mažoretek. Nesměla chybět ani ocenění NEJ. Ocenění největší 
Gentleman vyhrál Dominik Nečas. A cenu za nejlepší šaty vyhrály 
rovnou dvě dívky – a to Johana Juřicová a Nela Pavelková. Králem 
školního plesu se stal Fabian Němec a královnou Jennifer Rochlová.

Přejeme jim, aby se jim jejich ples povedl jako tenhle. A nakonec 
chceme poděkovat firmě Prefa Brno, která ples sponzorovala. Věří-
me, že stejně jako my si ples užili všichni, kteří se ho zúčastnili.

Mia Matulajová, Anna Březinová, žákyně 9. A

Duben v Domečku
Sběr hliníku
V pátek 22. dubna si připomeneme Den Země.

V Domečku ho oslavíme tradič-
ním sběrem drobného hliníkového 
odpadu. Tato surovina, se kterou se 
setkáváme na každém kroku, je vel-
mi náročná na výrobu, ale dá se veli-
ce dobře recyklovat. V poslední době 
je to hlavně rostoucí množství nápo-
jových plechovek, které se bohužel 

válí, kam se podíváš. Pokud máte doma nasbírané jakékoliv množ-
ství drobného hliníkového odpadu (alobal, víčka od jogurtů, nápo-
jové plechovky, ale i staré hliníkové nádobí), můžete nám ho přinést 
v pátek 22. 4. 2022 mezi 15.30–17.00 do Domečku, Valtická 23. Na 
všechny sběrače opět čeká malá odměna. Komu se termín nehodí, 
může přijít i jindy, náš Hliníkožrout je tu pro vás po celý rok.

Ivana Heindlová
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KJM na Vinohradech v dubnu
Milí čtenáři,
tentokrát jsme se měsíc duben
v knihovně rozhodli zasvětit hlav-
ně dětem. A z jakého důvodu?
2. dubna, tedy v den výročí naro-
zení dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena, se po celém 
světě každoročně slaví tzv. Mezi-
národní den dětské knihy. Toto 
datum však v letošním roce připa-
dá na sobotu, a tak si tento den na 
naší pobočce připomeneme doda-
tečně. A jak lépe uctít odkaz slav-
ného spisovatele než právě čtením 
pohádky? Proto v úterý 5. dubna 

od 16:30 hod. zveme všechny děti od 2 do 6 let v doprovodu rodi-
čù nebo prarodičù do dětského oddělení na Čtení pro nejmenší 
– přečteme si knihu Rytíř, který nechtěl bojovat. Ozvláštněte si tak 
návštěvu knihovny a přijďte si s dětmi nejen vypůjčit knihy, ale 
poslechnout i krátký pohádkový příběh!

A v tradičních měsíčních soutěžích o ceny se děti tentokrát bu-
dou věnovat našemu východnímu sousedovi, Slovensku – ti menší 
si zkusí vybarvit slovenský státní znak a větší děti v soutěži Ako 
dobre rozumieš slovenčine? budou hádat, co by asi tak mohla
v češtině znamenat slovenská slova jako čučoriedka, zimomriavky 
nebo mačka.

V souvislosti s dubnovým dětským programem ještě připomí-
nám, že děti a studenti do 18 let s trvalým bydlištěm nebo studi-
em na Vinohradech mají na naší pobočce celoročně novou regis-
traci a přeregistraci zcela zdarma. Při registraci dítěte do 15 let je 
nutná přítomnost zákonného zástupce s platným občanským prů-
kazem. Registrační poplatky dětem hradí ÚMČ Brno-Vinohrady
v rámci projektu Podpora čtenářství.

Pokud možno klidný duben a také příjemné prožití nadcházejí-
cích velikonočních svátků přeje Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Melodie pro nedělní pohodu o páté
neděle 24. dubna v 17 h
Společenský sál Pálava

Vážení spoluobčané, dámy
a pánové a vůbec Vy všichni naši 
příznivci dobré hudby a zpěvu.
V tuto chvíli, kdy Vás zvu na náš 
covidem zrušený a odkládaný 
koncert, sice nevíme věcí příštích, 
ale již tato pozvánka doufám 
vzbuzuje naději.

Po dvouleté přestávce pokra-
čujeme v naší mnohaleté tradi-
ci v pořádání našich pěveckých
koncertů. Vždyť na Vinohradech

z hlasů kdysi studentů konzervatoře a JAMU, nyní již zralých pěv-
ců, zaznívaly vždy nesmrtelné melodie z oper, operet, muzikálů
a jiných písní, kterými jsme sledovali, jak jsme vždy doufali, příjem-
né obohacení nedělních podvečerů.

Nuže, covid a jiné neblahé okolnosti nás neodrazují od realizací 
kulturního dědictví našich předků, protože kromě hmotných statků 
je to právě umělecká kultura, která má tvořit zásadní obohacení 
našich duší.

Proto Vás jménem našich sólistů zvu na neděli 24. dubna v ob- 
vyklých 17 hodin do společenského sálu Pálava na Bzenecké
k melodiím ze slavných operet, italských a španělských serenád,
a také, byť i opožděnému, ale vitálnímu příspěvku k uplynulým 
devadesátinám pana Jiřího Suchého. Zazní tedy árie, písně a dueta 
z operet Lehára, Kálmána a právě i nesmrtelné dvojice Suchého
a Šlitra. 

Pořádali jsme již více jak 30 koncertů na Vinohradech a doufá-
me, že v této ušlechtilé tradici budeme pokračovat i nadále.

Za naše sólisty paní Lenku Cafourkovou a Lukáše Hacka Vás 
srdečně zvu a doufám v naše příjemné setkání. 

Váš Miloš Schnierer



n 6 n

 Vyměním OB 2+kk za OB 3+1 – Vinohrady. Tel.: 773 543 774.
 Elektrikář - opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel. 725 285 622.
 Dlouhodobě pronajmu garáž při ul. Valtická. Tel.: 724 869 531.
 Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. T. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Koupím 1+kk nebo 2+kk v Brně. FINANCE MÁME. Tel. 606 023 600.
 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.
 Knihy Ryšavý, JARNÍ VÝPRODEJ 1+1 z našeho nakladatelství, Táborská 30, tel. 775 368 748, www.rysavy.cz.

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

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

MALBY 21 Kè/m2, nátìry dveøí 450 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/

Koupím byt DB, OV 1+KK–2+KK a 3+1 až 4+1 v Brně.
PLATÍM V HOTOVOSTI. Právní servis vyřídím!

Prosím nabídněte: 775 20 21 22.

Støedisko výchovné péèe HELP ME, z.s., Boøetická 2,
Brno-Vinohrady, pøijme do pracovního pomìru paní (pána)
na dlouhodobý zástup úklidovou sílu za nemoc. Pøedpoklad

nástupu je zaèátek dubna? Požadujeme dobrý zdravotní stav
a spolehlivost. Zodpovìdný pøístup finanènì oceníme.

Podrobnosti na telefonním èísle 544 216 178, 602 547 563. 

Kosmetické ošetøení u Vás doma. Kvalita, relax, aromaterapie. 

Tel. 604 925 983

Termín uzávěrky pro vydání č. 197 – květen 2022
do 14. 4. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz

A je to tu zas! Rok se s rokem sešel a v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
opět uskutečníme náš tradiční Koncert učitelů, ve kterém žáky vystřída-
jí na pódiu pedagogové. Nenechte si v úterý 29. března 2022 v 18.00 
hodin v Koncertním sále školy Došlíkova 48, Brno-Židenice ujít šanci 
zažít pedagogy naší ZUŠ jako skvělé interprety na koncertním pódiu.
V loňském školním roce mohli naši příznivci zhlédnout koncert pouze 
on-line na sociálních sítích školy. Protože situace letos dovoluje vystou-
pit před živým publikem, pustili se naši učitelé s nadšením do práce, aby 
mohli něco ze svého umu předat žákům. I když to ještě před nedávnem 
nebylo samozřejmostí, upřímný potlesk je odměnou pro každého účin-

kujícího, ať jsou to žáci nebo profesionální umělci. Příležitost dostanou 
nejen mladí pedagogové, kteří se plně věnují interpretaci na vysokých 
školách a konzervatoři, ale i ti zkušenější, kteří jsou stále aktivními hu-
debníky. Účinkující vytvořili program, který je pestrý a všeoborový. Kla-
vírní čísla vystřídají smyčcové a dechové nástroje, kytara, akordeon
i cimbálová muzika. Pozvání přijali i hosté, kteří jsou bývalými žáky
a pedagogy školy, nebo hudebníci působící ve známých brněnských tě-
lesech. Doufáme, že se nám podaří zpříjemnit Vám jarní podvečer a tě-
šíme se na další setkávání s příznivci naší ZUŠky. 

Lenka Pokorná, učitelka ZUŠ PhDr. Zb. Mrkose

Koncert uèitelù aneb Když uèitelé hrají…
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www.heunisch.eu

JSME POD VELKÝM 
DROBNOHLEDEM

Vážení obyvatelé Vinohrad, 

rád bych Vás informoval o aktuální situaci v naší slévárně.

Slévárna v Líšni funguje od šedesátých let minulého století, a za posledních patnáct let pod koncernem HEUNISCH 
provedla řadu investic. Cílem byla a je průběžná modernizace společnosti tak, aby vyhovovala stále se zvyšujícím 
nárokům na výrobu v západní Evropě a ochranu životního prostředí. 

Slévárna je teplý provoz, ve kterém se odlévá horký kov. Každý spalovací proces, i ten slévárenský, produkuje emise, 
u kterých vzniká pachový vjem a zatím neexistuje žádná jiná technika, produkující nulový zápach. Prostory ve slévárně 
jsou vybaveny odsávacím systémem a hodnoty na těchto zařízeních se pravidelně kontrolují. 

Krajský úřad u nás opakovaně provádí kontroly, ale pochybení nezjistil ani v jednom případě, předepsané hodnoty 
emisí jsme měli hluboko pod limitem. Trochu mě mrzí, že se v souvislosti se zápachem vždy zmiňuje jen naše slévárna. 
V okolí průmyslové zóny je řada subjektů, které mohou rovněž generovat zápach - jsou tu továrny, průmyslové výroby, 
likvidátoři odpadu. Naše slévárna přitom dostává stížnosti i ve dnech, kdy vůbec nevyrábí. I přesto úředním autoritám 
vždy vycházíme vstříc a plně spolupracujeme. 

Aktuálně ve spolupráci s Krajským úřadem prověřujeme 
a měříme funkčnost komínů a vzduchotechniky. Zároveň 
testujeme nové ekologičtější pojivo, které - jak doufáme 
-  bude při výrobě generovat nižší pachové vjemy. Výsledky 
těchto zkoušek očekáváme na přelomu tohoto roku. Věříme, 
že ve spolupráci s Krajským úřadem jistě najdeme společné 
řešení.

Jens Heunisch, generální ředitel slévárny HEUNISCH Brno

Řada produktů, potřebných pro každodenní život, 

nelze vyrobit jinde, než ve slévárnách. 

Díky zemědělským strojům, obsahujícím lité součástky, 

máme potraviny. Auta, fény, kávovary, pračky, televize, 

sporák a všechny přístroje, které používáme, potřebují 

součástky, vyrobené ve slévárně. Mimo jiné také dětské 

hračky, například lego: ačkoli je ze stoprocentního 

plastu, vyrábí se v kovových formách pomocí strojových 

odlitků. Bez odlévaných dílů nelze postavit ani výletní 

nebo kontejnerové lodě, lodní šrouby a turbíny pro 

výrobu elektřiny. V naší slévárně vyrábíme sofi stikované 

odlitky a s nadsázkou bych řekl, že v Evropě neexistuje 

traktor, který by neměl nějakou součástku, vyrobenou 

v líšeňské slévárně. 
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PROGRAM NA DUBEN 2022
Vážení senioři všech věkových skupin, 
pohlaví a zájmů, zveme vás kromě účasti 
na akcích v klubovně Bzenecká 19 (za-
čátky v 15.00, otevřena od 14.30) – viz 
program níže – i k zapojení se do pravidel-
ných činností:

n	v pondělí (13.30–14.30)
 CVIČENÍ PRO SENIORY ve Společen-

ském sále Bzenecká s podporou KVIC 
– kromě rozhýbání těla se i dobře nala-
díte J;

n	ve čtvrtek (od 8.30, 10.15 a 12.00, 90 
min.) KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČ- 
TINY pro seniory (možno zapojit se kdy-
koli v průběhu roku) v malé klubovně;

n	v pátek
 (14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
 KURZ PC PRO SENIORY v ZŠ Mutěnic-

ká je dočasně po dobu karanténních 
opatření pozastaven.

Informace o akcích Senior klubu – březen 2022

n	5. 4. – ÚTERÝ
KŘÍŽEM KRÁŽEM ŠVÝCARSKEM
(1. díl – Jezera)
Mgr. Pavel Resch

n	7. 4. – ČTVRTEK 
VESMÍRNÉ OÁZY 3D,
digitárium Hvězdárny Brno, 16.00
Ing. L. Hodboď,
odjezd autobusu 15.00, Pálavské nám.

n	12. 4. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování)
E. Vacková

n	14. 4. – ČTVRTEK
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(další přehlídka zajímavých videí)
Ing. L. Hodboď

Po únorovém oteplení a březnovém 
ochlazení (počasí) už snad přichází „nor-
mální“ jaro, na které se těšíme a které na-
víc spojujeme s očekávanými výlety mi-
mo zdi klubovny. Než se k nim dostanu, 
vrátím se jako obvykle zhruba o měsíc 
zpět. 

Třetí týden února patřila klubovna, ob-
razně řečeno, Karlovi Mifkovi a jeho harmo-
nice – nejdříve rozezpíval přítomné při 
svém „Setkání s písničkou“, na což navázal 
při blahopřání únorovým jubilantům, mezi 
něž patřily zejména stále dobře naladěné 
oslavenkyně paní Helena Špačková a Věra 
Pařízková. Poslední týden byl pro změnu 
vzdělávací – Luděk Šubert připomněl histo-
rii čtyř výstavních pražských paláců a Han-
ka Žaludová po dlouhé přestávce v neautor-
ském čtení v krátkých ukázkách přiblížila 
život a dílo Pabla Coelha.

Začátek března byl zasvěcen oslavám – 
první bylo netradiční masopustní veselí, 
kdy jsme místo pohřbívání basy přivítali pět 
žáků ZUŠ pod vedením Mgr. Nikolaje Petru-
ka, jejichž dua a posléze i tria přinesly všem 
krásný duchovní zážitek, umocněný poslé-
ze masopustním koblihou i následnou spo-
lečnou zábavou. Po cestování s Eliškou Vac-
kovou po Rakousku přišla asi naše nej- 
významnější akce jara – již třetí společný 
koncert cimbálky Javor s Pěveckým sborem 
Blahoslava Hajnce v sobotu 5. 3., věnovaný 
ženám k jejich svátku, MDŽ. Obě tělesa do-
vedla jeho choreografii téměř k dokonalosti, 
přičemž ke sladění společného hraní a zpí-
vání v polovině vystoupení, které bylo úžas-
né, jim stačilo pár minut před zahájením 
koncertu – vymezený prostor mi nestačí 
k přiblížení dění v sále a tak na podrobnos-
ti se podívejte na naše webové stránky.

Na koncert v sále navázala oslava MDŽ 
v klubovně, k níž výrazně přispěl svým vy-
stoupením soubor Stará Líšeň. Pohodu 
v klubovně přitom nenarušila ani nepřítom-
nost Karla Mifka, ani nezajištění objedna-
ných zákusků v místním marketu – vše jsme 
vyřešili s úsměvem a dovednou improvizací 
a úsměv přítomných žen a dívek vyvolal 
i tradiční karafiát, dárek při odchodu z klu-
bovny.

Po obou oslavách jsme přivítali v klu-
bovně Ing. Čapka, který dokončil druhý díl 
svého seznamování přítomných s přírodou 
Nového Zélandu – dalo by se říci, že nám 
svým výkladem a fotografiemi připravil 
krásný zážitek. A protože Karel Mifek byl 
omluven, místo zpěvu a poslechu písniček 
jsme se opět pobavili u zajímavých prezen-
tací i videí z internetu.

Poslední připomenutou akcí bylo blaho-
přání březnovým jubilantům, vylepšené 
opět nečekaným krásným zážitkem – vy-
stoupením sólistů i celé devítičlenné cim-

bálky ZUŠ PhDr. Z. Mrkose. Plni dojmů poté 
přítomní poblahopřáli dvěma oslavenky-
ním a pobavili se s harmonikou a písničkou.

V době čtení informace už budeme mít 
za sebou i první představení v hvězdárně 
a návštěvu ve sklípku Herbenka v Hustope-
čích a budeme se těšit na druhé představení 
ve hvězdárně 7. dubna a na první jarní zá-
jezd do Lednice – na obě tyto akce se může-
te ještě přihlásit u mne (podrobnosti k zá-
jezdu sdělím na požádání… J).

Další zájezdy plánujeme, jak jsem již in- 
formoval na 12. května a 2. června, přičemž 
o jejich cílech stále ještě není zcela rozhod-
nuto – řeším to… J

Program i další informace a dokumen-
tační fotografie najdete stále 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

Koncert k MDŽ 5. 3. 2022 se společenském sále Pálava. Foto Luděk Hodboď. 

n	19. 4. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

n	21. 4. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V DUBNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

n	26. 4. – ÚTERÝ
ČESKÁ HISTORIE (Albrecht
V. Eusebius z Valdštejna a Morava) 
Dr. Luděk Šubert

n	28. 4. – ČTVRTEK
VÝLET – LEDNICE 
Ing. L. Hodboď, odjezd 8.00

Naše motto:
čas pádí jako jelen, byvše… střelen,
a jaro už je tady a my konečně
začínáme i se zájezdy… J


