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mám velkou
radost z toho,

že jeden z vítězných projektů
Participativního rozpočtu, a to „Doplnění
dětského hřiště Akátky“, se již rozbíhá.
Akátky sice leží za hranicí naší městské
části, ale při návštěvě a obhlídce místa
samotného s RNDr. Filipem Chvátalem,
PhD., radním města Brna odpovědným
vedle dalšího za participativní rozpočet,
jsme zde potkali na vycházce jak děti
z MŠ Prušánecká, tak skupinky a jednot-
livce od nás, z Vinohrad. Děti na otázku,

co by na místě chtěly, začaly skandovat:
„Trampolínu!“

Lesopark Akátky pro nás nejen v létě
představuje nejbližší možnost útěku do pří-
rody, a proto hledáme možnosti, jak zde
pomoci vytvořit příjemné zázemí (i když
možnosti městské části omezuje také sku-
tečnost, že toto území patří k Židenicím).

Participativní rozpočet se ukazuje jako
mocný nástroj pro zapojení občanské ve-
řejnosti do rozvoje a je to způsob, jak při-

táhnout investiční
prostředky z města
směrem k městské
části. Krásným pří-
kladem toho je
pumptracková drá-
ha na Bořetické
ulici. Milovníci kol
oceňují vysokou úro-
veň trati, která svou
kvalitou umožňuje
konání závodů i na
mezinárodní úrovni.

K tomu, aby se u nás
mohly konat soutě-
že na pumptrackové

dráze, by bylo potřeba
nejen zcivilizovat okolí
dráhy, ale též doplnit
chybějící parkování. Vzhledem k soused-
ství pumptracku s plochou bývalých kurtů
„GO-UP“ do sebe vše začíná zapadat –
potřeba získání pozemků, vybudování
podzemního parkování (sloužícího přes
den pro sportoviště, přes noc pro oby-
vatele) doplněného na povrchu atletickým
sportovištěm a modernizovaným barem
a sociálním zázemím.

Bude to stát mnoho úsilí, ale „co nic ne-
stojí, za nic nestojí“.

Závěrem ještě výzva všem, kteří mají vize
a jsou ochotni věnovat jim svou energii
a čas: od 1. února totiž začíná sběr
návrhů letošního kola participativního
rozpočtu!

Mgr. Jitka Ivičičová,
starostka

ROZJÍŽDÍME RADNICI V MOBILU!
Je to tady! Po spuštění oficiálních profilů naší městské části na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram a přípravě veřejných
debat s odborníky na témata, která Vinohraďáky zajímají, je tu další, poměrně zásadní krok, kterým zajistíme optimální informovanost
obyvatel Vinohrad o všem důležitém, co se kolem nich děje. Přinášíme platformu,
která zajistí okamžitý přenos důležitých informací přímo do mobilních telefonů
občanů MČ Brno-Vinohrady. Rozjíždíme aplikaci Česká obec, oblíbený prostře-
dek pro komunikaci mezi úřady a obyvateli měst a obcí využívaný po celé re-
publice.

Co to pro vás znamená? Že si jednoduchou instalací aplikace Česká obec na váš
mobilní telefon a následným zvolením městské části Brno-Vinohrady zajistíte příjem
všeho důležitého, o čem vás bude radnice informovat. Díky notifikacím v mobilu
tak už nepřĳdete o žádnou důležitou informaci. V aplikaci Česká obec na vás
čekají aktuální zprávy o dění v naší městské části, o akutních problémech (např.
havárie vody, plánované odstávky, dopravní komplikace apod.), o termínech ve-
řejných zasedání či debat s odborníky, získáváte možnost hlásit závady, přístup
k anketám nebo k Vinohradskému informu.

Aplikaci ČESKÁ OBEC vřele doporučujeme nainstalovat do vašich mobilních za-
řízení. S Českou obcí máte vinohradskou radnici neustále v mobilu!

Milí sousedé,
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Veškeré informace ze zasedání Rady
městské části a Zastupitelstva městské

části Brno-Vinohrady najdete v elektronické
podobě na webu městské části:

https://www.vinohrady.brno.cz/ samosprava/
usneseni-rady-a-zastupitelstva

Startuje série veřejných diskuzí
Jedním z důležitých nástrojů, jak zásadně zlepšit informovanost
obyvatel Vinohrad, jsou veřejná setkávání se zástupci radnice
a odborníky. Ideální platformou pro takováto setkávání jsou
diskuzní panely a veřejné debaty, pořádané městskou částí.
A protože to se změnou komunikace s Vinohraďáky myslíme
vážně, další novinka v podobě série těchto debat je připravena!

Výběr témat nebyl nĳak složitý, vstříc nám vyšli všichni odborníci
na zvolené oblasti, a tak nic nebrání přípravě ani realizaci diskuzí
vedení radnice a odborníků s Vinohraďáky. Máme tak před sebou
besedy v ca. dvou- až tříhodinovém formátu, které se uskuteční
ve společenském sále na Bzenecké 23. A čemu se v letošním
roce budou tato setkání věnovat?

28. ÚNORA: VELKÝ MĚSTSKÝ OKRUH – průběh stavby a vliv VMO na MČ Brno-Vinohrady, stavba vinohradského
tunelu, vedení dopravy přes Vinohrady v době výluky mostu Otakara Ševčíka,
DUBEN: PARKOVÁNÍ NA VINOHRADECH – statická doprava, možnosti parkování a rozvoj parkovacích míst, rezidenční
parkování („Modré zóny“) a jejich případné dopady,
ČERVEN: NOVÁ ZÁSTAVBA okolo Vinohrad – plánovaná zástavba a její realizace na území a v těsné blízkosti MČ Brno-
Vinohrady (obytný soubor Šedová, bytový komplex Nové Vinohrady, čtvrť Pod Hády),
ZÁŘÍ: HROMADNÁ DOPRAVA na Vinohradech – zlepšení dostupnosti hromadné dopravy, nové spoje a linky MHD, vliv stavby
VMO na hromadnou dopravu,
LISTOPAD: ŽIVOT NA VINOHRADECH – obecná diskuze s vedením městské části o současnosti a budoucnosti Vinohrad.

Přesné termíny setkání občanů se zástupci radnice Brno-Vinohrady a odborníky na danou problematiku ještě budou upřesněny, proto
doporučujeme sledovat web či sociální sítě městské části, aktuální informace k diskuzím se dozvíte také přes nový radniční
komunikační systém Česká obec.

Na setkání s vámi se už nyní těšíme!
Mgr. David Čížek

člen Rady městské části Brno-Vinohrady

Podrobné výsledky prezidentských voleb
v MČ Brno-Vinohrady najdete na webu

městské části a na sociálních sítích
Facebook, Twitter a Instagram

Kauza GO-UP? Bojujeme dál!
V polovině prosince minulého roku
jsme si v denním tisku mohli přečíst
text s názvem „Boj o pozemky
na sídlišti v Brně míří do ztracena,
záměr radnice odmítá“. Text zapadl
bez větších ohlasů, přesto je dobré se
k jeho obsahu vrátit a obsah doplnit
komentářem.

Předně, boj o pozemky rozhodně nemíří
do ztracena. Právě naopak! Po letech
kličkování, výmluv a obstrukcí je postoj
radnice k tomuto problému jasný. Chceme,
aby město pozemky vykoupilo a ideálně
svěřilo městské části, a ta pak mohla
o využití tohoto místa, těchto pozemků
rozhodovat, a to ve prospěch a dle potřeb
Vinohrad a jejich obyvatel. Je nám jasné,
že splácet náklady bude hořké, úklid
minulého nepořádku a vyřešení táhlého
problému ale nemůže být zadarmo.

Není totiž jiného rozumného řešení,
než řešení trvalého a definitivního.
Všechny ostatní možnosti jen rozuzlení
problému odsouvají a prohlubují, zatímco
náklady jen stoupají. Pokud se nepodaří
pozemky dostat odkupem do majetku
městské části. resp. do majetku města,
pak bude vždy existovat možnost,
že soukromý majitel s pozemky naloží dle
svého uvážení!

Projekt Sport for Living, kterým
měl developer původního projektu
GO-UP na Čejkovické překrýt,
a který tak nadšeně vítalo minulé
vedení radnice, skutečně není
definitivním řešením. A už vůbec
ne „zásadním zlomem v kauze
GO-UP,“ jak tento krok de-
klarovalo minulé politické vedení
radnice. Je jen projektem do-
časným, projektem překlenova-
cím po dobu, než se pozemek
využĳe jinak, jiným, pochopitelně
komerčním, způsobem. Ke cti de-
velopera je nutno napsat, že tento záměr
(Sport for Living) od počátku deklaroval
jako dočasný, překlenovací, než dojde k ji-
nému řešení.

Po takovém dočasném řešení by dříve
nebo později muselo nutně následovat
řešení trvalé – a to právě komerční využití
a zhodnocení nemalé investice. Proto bylo
jednáno s developerem, který potvrdil do-
časnost projektu Sport for Living, ale hla-
vně ochotu i nadále jednat s městem
o prodeji. Před starostkou Jitkou Iviči-
čovou nyní stojí nelehký úkol znovu zajistit
podporu města. Nebude to lehké, v pod-
statě se vracíme do stavu z roku 2019,
ovšem za mnohem těžších podmínek.

Na druhé straně, tím, že začínáme znovu,
můžeme jednat čistě ve prospěch občanů
Vinohrad, s jasnou vizí, čeho chceme
zastavením projektu GO-UP/Sport for
Living dosáhnout. S ujištěním develo-
perem o jeho ochotě vyjít našim poža-
davkům vstříc je nyní na řadě další vy-
jednávání – opět s vedením města Brna.
Věříme, že tedy „boj o pozemky na sídlišti“
neskončí „ve ztracenu“, ale naopak, že se
ledy konečně definitivně rozhýbou a my
všichni si budeme moci přečíst článek
nový, tentokrát třeba s ná-
zvem „Boj o pozemky je
u konce, obyvatelé Vinohrad
zvítězili“!

Mgr. Jiří Karásek,
místostarosta
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ZAČALA OPRAVA MOSTU OTAKARA ŠEVČÍKA
Po dobu přibližně jednoho roku bude probíhat první fáze omezení spojených s opravou mostu Otakara Ševčíka. Blízké,
ovšem i široké okolí této rekonstrukce důležitého dopravního bodu tak musí po dobu stavebních prací počítat se změnou dopravních
poměrů a zvýšením frekvence osobní i nákladní dopravy. Vliv těchto stavebních prací v důsledku vedení objízdných tras tak poznají
i obyvatelé Vinohrad.

Až do začátku příštího roku si tedy budeme muset obrnit nervy. Bohužel, i přes jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic nedošlo k větším
ústupkům v rámci vedení objízdné trasy – ustoupit totiž nebylo kam. Přes Vinohrady, po ulicích Rokytova, Žarošická a Jedovnická,
povede objízdná trasa; malou útěchou může být obyvatelům Vinohrad alespoň to, že po tomto tahu nepojedou větší kamiony.
Objížďku totiž budou využívat pouze vozidla do 6,5 tuny.

Jak bude celá stavba a její objížďka přes Vinohrady vypadat v prvním roce či v dalších fázích, jaký vliv bude na naši městskou část
mít, ale i informace o dalších dopravních stavbách, jako jsou stavba VMO, estakáda na Rokytovu či budoucí Vinohradský tunel,
se dozvíte na únorové odborné přednášce a v následné diskuzi, kterou pro vás už nyní chystáme.

Vše podstatné najdete na našem webu a sociálních sítích, webu www.rsd.cz a www.kopemezabrno.cz.

POD POKLIČKOU HROMADNÉ DOPRAVY
Zatím co v těsné blízkosti našeho sídliště
probíhá čím dál intenzivnější stavba
velkého městské okruhu a co nevidět se
nás dotkne plnou vahou, vyjednáváme
o možnostech rozšíření spojení s osta-
tními městskými částmi i se zbytkem
Brna.

Ještě před vánočními svátky vyrazil
na jednání s provozním ředitelem DPMB
Seitlem předseda Dopravní komise RMČ
Brno-Vinohrady Jan Šlof. Výsledkem je-
dnání jsou informace, které snad budou
určitým pozitivním příslibem a nadějí,
že ihned jakmile to situace kolem VMO
dovolí vzniknou nové spoje hromadné do-
pravy s okolím Vinohrad.

A o jaké novinky v MHD po dokončení
dalších etap stavby „okruhu“ půjde?

- Po dokončení rampy Tomkovo
náměstí - Rokytova dojde ke zřízení
expresní linky „E“, která bude propojovat
Královo Pole, Vinohrady a Slatinu.

- Mělo by dojít k udržení linky
spojující Starou Osadu s Líšní přes
Vinohrady, tedy by mělo dojít k návratu,
resp. udržení stávající linky 27, která byla
v minulosti zrušena za podivných
okolností.

- Bohužel nedojde k natažení
trolejbusové linky mezi Vinohrady
a Slatinou, jak bylo dříve zamýšleno.

Trolejbusy této propojky nebudou moci
využít, protože nebyla povolena výstavba
dostatečně dimenzované měnírny pro na-
pájení od křižovatky „Novolíšeňská x Je-
dovnická“ po křižovatku „Bělohorská x
Jedovnická“ u spalovny.

K realizaci těchto dopravních novinek
dojde po dokončení napojení Tomkova
náměstí na Rokytovu a dále přes Vino-
hrady, tedy v průběhu roku 2024.

Jan Šlof, předseda
Dopravní komise RMČ Brno-Vinohrady

QR kód INFO ŘSD QR kód INFO KOPEME ZA BRNO

ÚNOR 2023 V DOMEČKU
Pošťácká pohádka
Srdečně zveme malé i velké diváky na představení divadla NAVLNCE na motivy známé pohádky Karla Čapka.
Pohádka je interaktivní, vtahuje děti do děje, pohádkové postavičky si s dětmi povídají, zpívají a někdy i tančí.
V neděli 5. února v 16.00 ve společenském sále Pálava, Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonická). Vstupenky
koupíte před představením, cena 80,- za osobu.

Dětský karneval – Dva klauni a pohádkový koš
Klaun Fif a klaunka Žíža společně přinesou velký proutěný koš plný pohádek. Kromě poznávání pohádek, pohádkových her a soutěží
si děti ve dvouhodinovém programu divadla Netratrdlo užĳí také spoustu zábavy a tancování.
Těšíme se na postavy pohádkové i nepohádkové, dospělí
v maskách vítáni :-)
V neděli 26. února 16.00 – 18.00 ve společenském sále Pálava,
Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonická). Vstupenky zakoupíte
na místě, vstupné 100,- za osobu.

Kroužky Domečku
Ve druhém pololetí, které začíná v únoru, se k nám můžete ještě
přidat v některých kroužcích pro děti i dospělé. Volná místa
najdete na našich stránkách
www.domecekvinohradybrno.cz

Letní tábory
Na letní prázdniny jsme pro vaše děti opět připravili jeden
pobytový a několik příměstských táborů. Od 1. února se na ně
můžete přihlašovat na našich stránkách.

www.domecekvinohradybrno.cz
www.kvicvinohradybrno.cz
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Pomoc hasičů je k nezaplacení
rozhovor s velitelem vinohradských hasičů

Jedním z nejviditelnějších, největších a nejúspěšnějších sdružení na Vinohradech
je Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady. Doposud byli vinohradští „do-
bráci“ spolkem, který se nejen snažil pomáhat tam, kde bylo v naší městské části
třeba, ale známým mezi veřejností byl zejména svým veleúspěšným angažmá
na úrovni hasičského spolku a výchovy malých i odrostlejších hasičů a hasiček.

Trvalým a dlouhodobým cílem vinohradských dobrovolných hasičů je však zásadní krok
- proměna spolku v oficiální jednotku dobrovolných hasičů se všemi svými právy
a povinnostmi. Třeba s možností zásahů u požárů či nehod tak, jak je to u hasičů běžné.
S nástupem nového vedení radnice městské části se tato myšlenka stává realitou a aby
bylo vinohradským občanům patrné, jak velkým přínosem založení jednotky dobro-
volných hasičů bude a co to pro naši městskou část bude znamenat, položili jsme ve-
liteli SDH Brno-Vinohrady Michalu Kincovi několik všetečných otázek:

Že máme na Vinohradech dobrovolné
hasiče ví snad každý Vinohraďák. Mů-
žete přiblížit, co všechno vinohradští
„dobráci“ dělají a jak běžně fungují?
Michal Kinc: V první řadě bych rád řekl,
že doposud na Vinohradech funguje náš
Sbor dobrovolných hasičů ještě stále jako
spolek, ne jako jednotka SDH, takže jsou
naše možnosti v rámci zásahů oproti
dobrovolným hasičům, zřizovaných v osta-
tních městských částech, stále omezené.
Těžiště našich aktivit tak leží hlavně v práci
s dětmi a mládeží. Zdaleka nejvíc času
věnujeme aktivitám našich družstev mlad-
ších a starších žáků a dorostu. Kromě dětí
můžeme být hrdí i na dorostenecké druž-
stvo. Díky našim úspěchům v celorepu-
blikovém měřítku fungujeme jako určitá
reprezentace nejen města, ale často i kra-
je!

Můžete vyjmenovat, co všechno
pro Vinohrady zajišťujete?
MK: Těch aktivit je celá řada. Zajišťujeme
kulturní akce, jako je třeba náš ples,
vinohradské „Čarodky“, pořadatelské za-
jištění „Bavíme se na Vinohradech“, sou-
těže hasičů z celého Brna, a v minulých
letech to bylo spolupořádání dětských dnů
se spolkem Plus pro Vinohrady. Samo-
zřejmostí je pomoc v nouzi, jako třeba
v minulých letech v souvislosti s koro-
navirem, kdy jsme rozdávali dezinfekci
a dezinfikovali velkou část vinohradských
domů. Co se týká hasičských zásahů,

tak protože nejsme zásahová jednotka,
bohužel nemáme stejné možnosti vyjíždět
k zásahům jako ostatní hasiči a u zásahů
fungujeme spíš jako záloha zálohy, kdyby
bylo potřeba. Ale i tak jsme vždy připrave-
ni!
Čeho si za téměř osmnáct let fungování
vašeho spolku nejvíc vážíte a na co mo-
hou být naši „dobráci“ hrdí?
MK: Hrdí jsme určitě na stovky dětí, ze kte-
rých se nám pod rukama stali hasiči. Občas
to dokonce byla doslova sociální práce, kdy
se děti třeba z rodin na okraji společnosti
měnily doslova před očima. Myslím, že hrdí
můžeme být i na náš tradiční hasičský ples,
který už máme letos čerstvě za sebou.
A určitě i na to, že naši práci s mládeží obdi-
vují i profesionální hasiči, kteří jsou rádi,
že vychováváme opravdu nadějné mladé ha-
siče. Ti u nich velmi často najdou profesní

uplatnění.
Mimochodem, hasiče vycho-
váváme i okolním sborům
dobrovolných hasičů, proto-
že nám odrostlí a dospělí
hasiči často utíkají do Slati-
ny, Židenic nebo Husovic,
kde mohou uplatnit svůj
trénink při opravdových zá-
sazích, což nám samozřej-
mě hrozně chybí.
Nové vedení vinohradské
radnice si stanovilo za jed-
nu z priorit právě ono zmi-
ňované zřízení jednotky

sboru dobrovolných hasičů. V čem bude
největší změna pro vás a co bude tím
podstatným přínosem pro Vinohrady?
MK: Pro náš sbor se jedná o obrovskou
výzvu. Je to velká zodpovědnost a čeká nás
mnoho práce. Naše fungování se celé roky
točí zejména kolem dětí. Ty dlouhé roky
vychováváme v oblasti požární ochrany
a ony nám v dospělosti odcházejí pomáhat
jinam. Ve vlastní dobrovolné jednotce budou
moci zůstat součástí naší městské části, bu-
dou tak aktivními občany Vinohrad a budou
pomáhat naší městské části. Jsem si jistý,
že zřízení jednotky dobrovolných hasičů

je přínosem pro každou městskou část a její
občany. Hasiči pomáhají při akcích pořá-
daných městskou částí, znají svůj hasební
obvod, dokáží zdatně sekundovat profesio-
nálním hasičům v případě požárů a jiných
mimořádných událostí.
V jaké fázi je tedy nyní zřízení jednotky?
MK: Nyní jsme ve fázi vyřizování admi-
nistrativních úkonů. Radnice odeslala oficiál-
ní žádost o zřízení jednotky na HZS JMK,
nyní se čeká na jejich písemné vyjádření.
Za náš sbor jsme nominovali tým schopných
lidí, kteří chtějí v jednotce sloužit. Ti si aktuál-
ně vyřizují nezbytné zdravotnické prohlídky.
Začali jsme shromažďovat materiální vyba-
vení, které je potřeba k zásahové činnosti.
Budoucí členy teď čekají kurzy, školení
a výcviky.
V souvislosti s případnou náhradou
za stavbu GO-UP na Čejkovické padaly
návrhy na zřízení areálu pro hasičský
sport, který by mohli využívat jak hasiči,
tak i vinohradská veřejnost. Co by mělo
naproti ZŠ Čejkovická vzniknout?
MK: Návrh vzešel nejen od nás, ale i od
vedení Okresního sdružení hasičů Brno-
město. Zejména pro kategorii „patnáct plus“
je nutný dostatečný tréninkový prostor, který
se po celém Brně nedostává nejen této
kategorii, ale žádným hasičům. Pozemek
na Vinohradech se jeví jako obrovská pří-
ležitost a jedinečná možnost. Mohl by zde
vzniknout atletický ovál, hasičská třípatrová
věž, zázemí pro všechny sportovce, školení
trenérů, vedoucích, rozhodčích a třeba
i členů jednotek. Prostory by mohly být
využívány i pro společenské akce. A protože
je pozemek, kde měl vyrůst Go-Up, ve sva-
hu, v projektu by byly i dvoupatrové pod-
zemní garáže s dvěma sty parkovacími
místy. Důležité je také to, že v našem úmyslu
je otevřít sportoviště široké veřejnosti! Myslím
si, že zdejší občané opravdu stojí o nové
sportovní zařízení, jak ukázala nedávná
petice na podporu tohoto sportoviště.

...pokračování na straně 5
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...pokračování ze strany 4

Jaké jsou tedy krátkodobé i dlouhodoběj-
ší plány vinohradských hasičů?
MK: Nyní nás čeká valná hromada, kde shr-
neme loňský rok a naplánujeme ten letošní.
Dlouhodobější plány jsou znovu se kvali-
fikovat na MČR nejen v jednotlivcích, ale i s
družstvy žáků a dorostu. Doufáme, že se
nám v letošním roce podaří zřídit jednotku
sboru dobrovolných hasičů a vybavit ji vším
potřebným vybavením, aby mohla být za-
řazena do požárně poplachového plánu. Ko-
nečně tak po osmnácti letech budeme scho-
pni zasahovat v naší městské části kdykoliv
nás bude třeba.

Michale, děkujeme za rozhovor a nejen
do roku 2023 přejeme Vám a všem malým
i velkým vinohradským hasičům jen
to nejlepší a ať se podaří splnit všechny
plány a přání.

(dac)

NAHLÉDNUTÍ DO PRÁCE HASIČE
Povolání hasiče je profesí, ve které
se ukrývá mnoho dalších, někdy i neče-
kaných profesí, jako například řidič,
kominík, zámečník, dřevorubec, záchra-
nář, statik, chemik, elektrikář, plynař, vo-
dař, horolezec, psycholog, silničář, ba-
grista a s dalším výčtem bych mohl po-
kračovat ještě mnohem déle.

Všem těmto dovednostem předchází dlou-
hodobá teoretická i praktická příprava. Každý
nový hasič musí absolvovat několika týdenní
školení ve Školním výcvikovém zařízení,
které máme mimochodem u sousedů v Brně-
Líšni. Po zvládnutí teorie následuje praxe

v podobě různých výcviků, cvičení a simulací,
která mají hasiče připravit na vše, co je může
u reálného zásahů potkat. Nedílnou součástí
vzdělávání nových hasičů jsou jejich zkuše-
nější kolegové. Společné vyprávění o zají-
mavých zásazích a nebezpečných situacích
umožní nováčkům vyvarovat se případných
chyb. Školení teorie i praxe musí absolvovat
profesionální i dobrovolní hasiči.

Profesionální hasiči slouží čtyřiadvacetiho-
dinové směny na hasičských stanicích, kde
se výcviku a teorii věnují několik hodin den-
ně, každou směnu. Dobrovolní hasiči vy-
konávají povolání hasiče ve svém volném

čase, scházejí se na zbrojnicích dobrovol-
ných hasičů, kde slouží tzv. pohotovosti, školí
se, provádějí údržbu svěřeného materiálu,
výcviky a cvičení. Se vším, co musí hasič -
dobrovolný i profesionální - běžně zvládat
a co je náplní jeho povolání bych vás na těch-
to stránkách rád seznámil. Tímto článkem
tedy začíná seriál ze života hasičů, který
bude pokračovat v dalších číslech Vinohrad-
ského informu.

Tak v příštím vydání na viděnou!

Michal Kinc, velitel SDH Brno-Vinohrady

Knihovna Jiřího Mahena: únorové akce
Milí čtenáři,
ještě než tímto příspěvkem odstartujeme informace o únorovém dění,
ráda bych se s vámi podělila o pohled na naši vinohradskou pobočku
ze statistické stránky. Rok 2022 u nás řečí čísel vypadal následovně:
počet celkem registrovaných čtenářů: 1 130
nově registrovaných čtenářů: 230
uskutečněných kulturních akcí: 44
návštěvníků kulturních akcí: 650
uskutečněných vzdělávacích akcí: 47
návštěvníků vzdělávacích akcí: 889
knih půjčených dospělým čtenářům: 18 134
knih půjčených dětem: 10 498
půjčených časopisů: 760
půjčených audioknih: 420
půjčených hraček a deskových her: 216
upomínek zaslaných e-mailem, SMS i poštou: 1 247
vytvořených rezervací: 396
knih vrácených do návratového boxu: 3 721

A jaké únorové akce byste si určitě neměli nechat ujít? I v letošním
roce pokračujeme ve čtenářském projektu BOOKSTART aneb
S knížkou do života, a proto se ve středu 15. 2. od 9.00 do 11.00
uskuteční další setkání, které tentokrát bude zaměřené na nově
dokoupené společenské i deskové hry a didaktické pomůcky (na-
mátkou vybírám např. hry Krycí jména, Duch, Ježek v kleci, hmatové
puzzle Život na ledě, vrstvová puzzle pro nejmenší nebo další tituly
z Albi edice Kouzelné čtení). Nejen tyto zmíněné hry si budete moci
vyzkoušet a případně si je ihned vypůjčit domů či zarezervovat.
Na setkání zveme všechny rodiče i zájemce s dětmi ve věku 0–6 let.

A také se vám občas stane, že u nás bezradně tápete v té spoustě
skvělých knih a nevíte, jakou si vybrat? Vaše knihomolské dilema
vám od 1. 2. do 17. 2. pomohou vyřešit Čtenářské sklenice plné tipů
na čtivé a osvědčené knihy – vaším jediným úkolem bude pouze to,
abyste věděli, na jaký literární žánr máte zrovna chuť. Poté si už jen
zkusíte ze sklenice jeden čtenářský tip vylosovat a možná budete
příjemně překvapeni!

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky
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DEJTE SVOU RATOLEST
NA SPORT

A PŘĲĎTE NA FLORBAL!
Florbal je fenomén a hrát ho může každý. Holky i kluci! Stačí jen
tričko, kraťasy a boty do tělocvičny. O zbytek se už postaráme my.
Dvacetiletá tradice, výchova mládeže na prvním místě, dívčí
i chlapecká družstva, spousta akcí pro děti i rodiče. To jsme my!
Tak se k nám přidejte i vy! Naše mládežnická družstva trénují
nejen v Židenicích, ale i na Vinohradech (ZŠ Čejkovická). Kromě
toho vedeme kroužek pro děti na ZŠ Mutěnická, který probíhá
v úterky od 15:30 do 16:30. Tak na nic nečekejte, dejte svou ratolest
na sport a přĳďte za námi #NaFlorbal!
Pro bližší informace kontaktujte Šárku Starou:
sarka.stara@florbalzidenice.cz,nabor@florbalzidenice.cz,
+420 608 409 062.

Židenice, kde florbal znamená více.

Naše ZUŠka slaví 70 let! ZŠ Mutěnická:
Aplikace

„Nenech to být“ (NNTB)

Rok 2023 je pro Základní uměleckou školu PhDr. Zbyňka Mrkose
výjimečný a velmi slavnostní – škola oslaví již 70. výročí svého
vzniku. Celý rok se ponese ve znamení oslav, a to oslav ne le-
dajakých! Při svých četných akcích a aktivitách, kterých plánujeme
téměř sedm desítek, škola představí a shrne svoji bohatou a pestrou
uměleckou činnost.

Již nyní připravujeme dvě divadelní premiéry – Osm žen a Pláž, které se
uskuteční 28. února v divadle LUMOS. Těšíme se na tradiční Koncert
učitelů, kterým dne 28. března oslaví naši pedagogové svůj svátek.
18. dubna Vám na koncertě komorní hry dokážeme, že Hrajeme celým
srdcem a spolu. Hudba nás baví je nejen název klavírního koncertu,
který pořádáme 25. dubna, je to také naše motto, které se dennodenně
snažíme s našimi žáky naplňovat.

Dne 24. května 2023 rozezní hudba v podání našich žáků a orchestru
Mladí brněnští symfonikové reprezentativní prostory SONO Centra. Ten-
to velkolepý narozeninový koncert bude nejen oslavou školy, bude to
zároveň oslava umění ve všech jeho podobách. Bude to koncert našich
žáků, mladých umělců, kterým se hudba a umění staly životní vášní a ra-
dostí.

Přĳďte s námi oslavit narozeniny školy. Dokážeme Vám, že naše škola
stále žĳe svěžím uměním, bohatým uměleckým duchem a přestože slaví
již 70 let, je stále tvůrčí, moderní a mladá.

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková, zástupkyně ředitelky
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Protože je pro nás učitele
důležité, aby se naši žáci cítili
ve škole bezpečně, aby do
školy chodili bez obav a rádi,
zapojila se naše škola do
platformy „Nenech to být (NNTB)“, která u nás
naplno funguje od listopadu.

Když žáci cítí na sobě nějakou křivdu, často se bojí o ní
promluvit před učiteli nebo rodiči. Aplikace NNTB slouží
jako naprosto anonymní online schránka důvěry, kterou
mohou na naší škole již využívat. Pomáhá tak žákům
a jejich rodičům s řešením různých problémů a situací
ve škole. Skrze NNTB se může upozornit například
na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových
látek, sebepoškozování apod.

„Nenech to být“ funguje jako webová a mobilní aplikace.
Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší
škole, které na základě poskytnutých informací situaci
řeší.
Aplikace NNTB je zdarma ke stažení na Google Play
a App Store.

Mgr. Jaromír Špaček, zástupce ředitelky

Elektrikář - Opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748

KOSMETIKA PRO VÁS 739 203 847,
TEREZA KLIMEŠOVÁ, BZENECKÁ 19

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíč.
Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187,

e-mail: info@tzbcentrum.cz www.tzbcentrum.cz

Dovolujeme si tímto pozvat rodiče budoucích prvňáčků na Den
otevřených dveří, který se bude konat na ZŠ Mutěnická 23 dne
14. února 2023 na svátek sv. Valentýna. Proto čekejte srdečné
přĳetí. Rodiče budou provázet žáci 9. tříd v čase od 9 do
12 hodin. Zájemce seznámí s prostředím školy, budou mít
možnost si prohlédnout jednotlivé učebny i nahlédnout přímo
do vyučování. Rádi zodpovíme jakékoliv dotazy.

Těší se na Vás kolektiv učitelů a žáků ZŠ Mutěnická!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na ZŠ Mutěnická

Koupím menší byt na investici.
Hotovost. Tel: 602540949

Plánujete rekonstrukci bytu a hledáte dočasné ubytování? Volejte +420 724 037 362

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

Koupím chalupu nebo pozemek
do 60 km od Brna. Tel: 725 087 561

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup.Tel. 777 141 165, 773 518 654

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
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Vyrostou na Vinohradech hokejové haly?
Záměr na výstavbu hokejových hal
s patřičným zázemím na Vinohradech není
novinkou. Původně firma Fuertes Deve-
lopment, nyní ing. Lysoněk, o výstavbu
„Hokejového centra Vinohrady“ usiluje
několik let. Přibližně stejně dlouho se
vinohradská radnice vymezuje proti vý-
stavbě tohoto sportovního centra.

Platný územní plán výstavbu sportovních
zařízení v tomto místě na Vinohradech
umožňuje a město logicky výstavbu spor-
tovních zařízení v takových plochách pod-
poruje a má zájem na tom, aby nová sportovní
a rekreační zařízení vznikala. Stavebník jde
cílevědomě za svým cílem, pro svůj záměr
aktivně ve spolupráci s vlastníky pozemků
a MMB tedy jednal a podařilo se mu roz-
tříštěné vlastnictví v území upravit tak,
že vznikla soukromá plocha určená pro spor-
tovní centrum a plocha pozemků ve vlastnictví
města Brna.

Postup naší radnice byl v minulých letech
naopak bezzubý. Radnice sice formálně
vyjadřovala nesouhlas s výstavbou
hokejových hal, praktické kroky však
nenásledovaly žádné. V roce 2016 bylo
Radou přĳato usnesení pověřující starostu

zajištěním zpracování
studie volnočasových ak-
tivit v Růženině dvoře;
toto usnesení Rady bo-
hužel nebylo nikdy spl-
něno. Stejně nebylo
dodrženo ani podobné
usnesení z ledna 2021.
S prázdnýma rukama,
bez projektu, bez studie,
bez jasně formulovaného
záměru, jak s pozemky hodlají Vinohrady
v budoucnu naložit, lze jen těžko požadovat
po městu finanční prostředky na výkupy ta-
kových pozemků.

Jaká je ale situace nyní? Jak nás informoval
stavebník projektu ing. Lysoněk, stavba má již
platné územní rozhodnutí a pokračuje se v pří-
pravě na stavební řízení pro stavební povo-
lení. V bezprostřední blízkosti hal jsou dvě
základní a jedna mateřská škola. Proto nás
zajímala bezpečnost provozu chladících zaří-
zení a popř. jejich vliv na životní prostředí.

Dostali jsme informaci, že pro chlazení ledo-
vých ploch byl zvolen systém nepřímého chla-
zení. Zjednodušeně to znamená, že chladící
stroj, umístěný ve strojovně, chladí chladivem
nemrznoucí kapalinu – glykol, která bude do-
pravována pomocí čerpadel pod ledovou
plochu. Jedná se
o chladivo typu
R134a. Jde o neho-
řlavou, nejedovatou,
nevýbušnou látku
bez zápachu. Celé
chladící zařízení ne-
ní zdrojem žádných
škodlivin nebo ne-

bezpečných látek a nepoškozuje životní pro-
středí.

Oproti systému přímého chlazení za pomocí
čpavku je tento systém energeticky mnohem
náročnější, zato ale výrazně bezpečnější,
např. v případě poruchy.

A aktuálně se řeší další dopravní napojení
stavby z ulice Jedovnická: na stávající do-
pravní napojení nebude mít budování VMO
vliv. O termínu zahájení stavby prozatím není
rozhodnuto, každopádně o dalším postupu
v přípravě této stavby vás budu průběžně
informovat.

Mgr. Jiří Karásek,
místostarosta

Pronájem garáže ul. Vlčnovská,
vše na dálkové ovládání. 731 502 869.
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SENIOR KLUB: Informace pro měsíc ÚNOR
Ani jsem se nenadál, šest týdnů uteklo a čeká
mne první informace roku 2023, v níž se ale
nejdříve vrátím do prosince, v jehož průběhu se
v klubovně probíhaly především společenské
akce.Po mikulášské nadílce, jejíž součástí byly
dárky pro návštěvníky klubu i losování relativně
bohaté tomboly, předávané osamoceným
andělem, a po dvou vzdělávacích akcích
následovalo blahopřání prosincovým jubi-
lantům, v jehož průběhu jsme popřáli jediné pří-
tomné oslavenkyni. Po něm jsem navštívil a po-
blahopřál dvěma oslavencům, kteří do klubu
nemohli přĳít, aby v něm společně s přítomnými
oslavili své nedávné narozeniny – dvaade-
vadesátileté paní Brzobohaté a především pěta-
devadesátiletému Standovi Třasákovi, jenž byl
dlouhá léta dobrou duší týmu a v klubovně nám
trochu schází jeho optimismus a stále dobrá ná-
lada, kterou on sám ale neztrácí ani v Domově
důchodců, kde o něj nyní pečují – obě setkání
byla velmi milá a informace o nich před svátky
nás potěšila.

Poté už jsme se bavili při předvánoční besídce
(mj. při konzumaci přinesených vzorků vá-
nočního cukroví a vánočního punče) a zejména
pak při Silvestru v klubu – zájem přĳít a společně
se pobavit projevila více než třicítka účastníků
oslavy posledního dne roku a rozloučili jsme
až večer po společném prskání prskavek…
Svým způsobem symbolické bylo první klu-
bovou akcí v novém roce pondělní cvičení
2. ledna za přítomnosti osmi nedočkavých cvi-
čenek (pro úplnost – o týden později už to byla
desítka a těšíme se na postupný příchod dalších
zájemců o společné protahování se). Po něm
pak následovalo novoroční setkání v klubovně
a tříkrálová koleda – podrobnější informace
o těchto akcích včetně fotodokumentace jsou

na našem webu a vysti-
hují jejich průběh lépe než
jejich případný stručný
popis na několika řádcích
na této straně…

Po týdnech svátků a oslav
od poloviny prosince
do začátku ledna jsme
se zase začali vzdělávat.
Nejdříve nás Eliška Vac-
ková provedla pro-
střednictvím filmové ka-
mery po zajímavostech
a památkách Itálie, poté
mezi nás po roce přišel dlouho očekávaný
ing. Čapek se svým velmi zajímavým povídáním
o osobních zážitcích a přírodě, tentokrát v po-
slední divočině Afriky – v Botswaně (druhá část
proběhla po uzávěrce, 26. 1.).

V den uzávěrky čísla, 17. 1., se v klubovně sešli
zájemci setkání s písničkou, tzn. o poslech
a zpívání známých i méně známých písní v do-
provodu harmoniky Karla Mifka, což je
už tradiční pohodové posezení před blaho-
přáním jubilantům, které se opět protáhlo…

Z únorových akcí považuji za vhodné připo-
menout především návštěvu digitária ve hvě-
zdárně na Kraví hoře ve středu 8. 2.; zájemci se
mohou přihlásit v klubovně do úterý 7. 2. včetně.
Současně už v únoru je možno se začít hlásit ta-
ké na zájezd do sklípku v Nechorech 30. 3.
(odjezd v 14 hod., aktuální cena pobytu
ve sklípku 390,- Kč) – bližší informace o jarních
poznávacích zájezdech budou zveřejněny na té-
to stránce v březnu.

Důležité a aktuální – při jednání s ředitelkou
ZŠ Mutěnická Mgr. Střelskou začátkem ledna
byla uzavřena dohoda o obnovení PC kurzů
pro seniory v PC učebně školy počínajíc pátkem
10. 2. – případní zájemci se shromáždí vždy
do 13:55 před vstupem do ZŠ, aby mohli být
společně vpuštěni do objektu školy.

V samém závěru první informace v roce 2023
a na jeho začátku bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti
Senior klubu – patří mezi ně především lektoři,
členky a členové týmu klubu, podílející se na za-
jištění společných akcí v klubovně, i zastupitelé
a pracovníci ÚMČ, vytvářející podmínky pro naši
činnost.
Program i další informace a dokumentační foto-
grafie 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).

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

Naše motto: „Jaro se blíží a nejen při masopustu si to připomeneme…“

PROGRAM NA ÚNOR ‘23
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00,
otevřena od 14.30) – viz program níže – i k zapojení se do pravidelných činností:
-> v pondělí (13.30 - 14.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte
-> ve čtvrtek (od 10.15 a 12.30, 90 minut) konverzační kurz angličtiny pro seniory (možno zapojit se kdykoli v průběhu roku) v malé klubovně.
-> v pátek, od 10.2. (14.00 - 16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma .

7. 2. Úterý
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování)

E.Vacková

8. 2. Středa
HVĚZDÁRNA BRNO – digitárium
„Polární záře 2D“ (16.00)

Ing. Luděk Hodboď (odjezd 15.00,
návrat kolem 18. hodiny)
9. 2. Čtvrtek
OD BREŽNĚVA KE KONCI
A K NOVÉMU ZAČÁTKU

PhDr. Lukáš Karnet

14. 2. Úterý
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)

Ing. Karel Mifek

16. 2. Čtvrtek
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v ÚNORU

Ing. Luděk Hodboď a tým spolupra-
covníků
18. 2. Sobota
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK (klubo-
vna – od 13 hodin)

Renata Spurná

21. 2. Úterý
MASOPUSTNÍ VESELÍ

Ing. L.Hodboď a tým spolupracovníků

23. 2. Čtvrtek
DOBROVOLNICTVÍ V AFRICE (povídání
o vlastních zážitcích)

Mgr. Soňa Fialová

28. 2. Úterý
Keltské, germánské a velkomoravské
období v historii Moravy

Dr. Luděk Šubert

SENIOR KLUB, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady


