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Akce na Vinohradech

DUBEN 2018
7. 4. – Vinohradské trhy

Opět vás přivítá pomyslné tržiště a dětský koutek – dílničky pro šikovné ručičky – a to v čase od 9.00 do 12.30. Vydlážděná plocha před radnicí (ze strany
parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

8. 4.
Jarní koncert vážné hudby

17.00–18.30 Již po čtyřicáté se setkáme
s prof. Milošem Schniererem a jeho
hosty. Společenský sál, Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta). Vstupné dobrovolné.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

20. 4. – Divadlo pro nejmenší

Začátek v 10.00 hodin. „O koblížkovi“
a „Hrnečku vař“. Společenský sál, Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta),
vstupné 60 Kč za osobu.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Slavnostní zahájení 27. reprezentačního plesu Městské části Brno-Vinohrady 17. 3. 2018.

Vážení vinohradští spoluobčané,

je mi líto a smutno z toho, že pro Vás dnes mám jedno velmi smutné sdělení. Jistě si
téměř všichni vzpomenete na milou událost z června loňského roku. Tehdy v soutěži
o nejzajímavější strom roku (Brněnský strom roku) ekologického časopisu Veronika
zvítězil vinohradský exemplář – mohutný topol bílý – stojící v parku nedaleko radnice.
Do soutěže jej přihlásil vinohradský občan pan Jiří Židů. Vinohradský topol bílý zásluhou Vinohraďanů tehdy při hlasování získal nejvíce hlasů (přesně 329) a zvítězil
v onom šestnáctém soutěžním ročníku časopisu Veronika. Mnozí jsme tehdy měli velkou radost, že náš největší a nejstarší vinohradský strom byl shledám mezi brněnskými
stromy stromem vítězným. Konala se u něj i malinkatá slavnost s cimbálkou a pro mne
ta celá snaha zvítězit znamenala i posílení pocitu, že naše veřejnost má velký zájem
o zeleň a prostředí, ve kterém všichni žijeme. Potud je příběh vinohradského velikána
jásavý a optimistický. Teď však přichází ta smutná část děje kolem vítězného topolu.
Na začátku letošního roku i Vinohrady několikrát zasáhly silné větry a na vítězném
topolu bílém se odlomila docela silná větev. Tato příhoda signalizovala, že se stromem
může být něco v nepořádku. Dendrologická vyšetření, především velkých stromů, provádíme pravidelně a po letošních větrných bouřích jsme pro ty velké stromy objednali
u dendrologů ještě zevrubnější posouzení. Vinohradský strom roku byl podroben akustickému tomografickému vyšetření na bázi kmene, které prováděl uznávaný odborník
Ing. Jaroslav Kolařík, PhD. Výsledek, obsažený v posudku z 22. února letošního roku,
bohužel předčil i ta nejméně optimistická očekávání. Napadení topolu dřevokaznou
houbou šupinovkou (Pholiota sp.) nebylo tou nejhorší zprávou. Zásadní bylo, že každý
z obou kmenů stromu má rozsáhlou dutinu a ty jsou od sebe odděleny jen vrostlou
kůrou. Ve znaleckém posudku k tomu Ing. Kolařík uvádí: „Zjištěná zbytková stěna
dutiny je velmi tenká a nepředstavuje dostatečnou oporu pro síly v koruně stromu při
větrném náporu. Celkově hodnotím strom jako významně destabilizovaný. Stav nelze
spolehlivě řešit realizací stabilizačního zásahu.“ Ing. Kolařík na základě odborných
zjištění jednoznačně doporučil „bezodkladné odstranění stromu z důvodu významně
narušené provozní bezpečnosti s rizikem rozpadu.“ Znalecký posudek, vzniklý za použití moderní detekční techniky akustického tomografu, hovoří jednoznačně a jeho
resumé je třeba respektovat. Nebezpečí ohrožení obyvatel naší městské části nemocným
stromem je příliš vysoké či vysoce pravděpodobné. Ač to zní jakkoli paradoxně, ať to
vyhlíží jakkoliv „kocourkovsky“ (porazit nedávno vyhlášený strom roku), topol bílý
(pokarčování na straně 3)

Vítání dětí
V sobotu 24. února 2018 se na vinohradské
radnici opět konalo vítání dětí. Slavnostním
způsobem bylo panem starostou PhDr. Jiřím
Čejkou uvítáno, a do pamětní knihy zapsáno,
11 níže uvedených novorozených občánků:

Bikárová Nella, Grzywaczewski Inna,
Legerová Adéla, Martinková Ema,
Psotová Zuzana, Šimík Miroslav,
Šmerda Robin, Švehlová Eleonora,
Tomášková Eliška, Vičarová Karolína.
Vlachová Adriana.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Věra Střelcová

Úřad městské části Brno-Vinohrady
hledá pracovníka na obsluhu
tenisových kurtů v areálu Bzenecká 23
(dohoda o provedení práce)
Popis: obsluha kurtu (otevření, zavření,
údržba kurtu, vč. zametání). Předpokládaný
počet odpracovaných dní v měsíci 7–10, včetně sobot a nedělí, podle skutečně realizovaných rezervací v rozmezí 8.00–22.00 hodin.
Vhodné pro obyvatele městské části Vinohrady. Odměna 73,20/hodinu.
Podrobné informace podá:
Monika Hankeová, tel.: 511 189 015
hankeova@vinohrady.brno.cz

Srdečně vás zveme na besedu
občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 16. 4. v 17
hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva
městské části Brno-Vinohrady (v přízemí
budovy radnice).

Harmonogram
provádění blokového
čištění na rok 2018
10. 4., 18. 6., 22. 10.

komunikace Bzenecká vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace Prušánecká vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť
před domy, komunikace Čejkovická vč. parkovišť
před domy a komunikací u přilehlých garážových
bloků, Křtinská – Zákos.

12. 4., 20. 6., 24. 10.

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, parkoviště u vyhlídky, parkoviště před
objektem Velkopavlovická 25, parkoviště vedle
prodejny JYSK, komunikace Valtická vč. parkovišť před domy a komunikací u přilehlých garážových bloků, Pálavské nám. – Zákos.

16. 4., 25. 6., 26. 10.

komunikace Blatnická vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace Vlčnovská vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť před
domy, komunikace Tvrdonická vč. odstavných
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace
Mutěnická, vč. parkovišť před domy, komunikací
u přilehlých garážových bloků a odstavného parkoviště Mutěnická.

18. 4., 27. 6., 29. 10.

komunikace u garážových bloků při komunikaci
Žarošická, parkoviště před domy Pálavské nám.
1, 2 a parkoviště před Domem služeb, Révová,
Žarošická – Zákos, Věstonická – Zákos.

20. 4., 29. 6., 31. 10.

komunikace Velkopavlovická, vč. odstavných
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komunikace
Mikulovská, vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť před domy, Mikulovská 9 – plocha dvora
a příjezdová komunikace, odstavné parkoviště
nad supermarketem BILLA, komunikace Bořetická, vč. parkovišť před domy a komunikací
u přilehlých garážových bloků .

Vinohradský film:
Festival Áčko
První dubnový pátek proběhne na Vinohradech první filmový festival. Festival Áčko je
prestižní slovenský festival krátkých filmů, který za svou dvacetiletou existenci představil již
řadu filmů začínajících režisérů. Poslední ročník je ukázkou těch nejlepších tvůrců, jejichž
filmy slovenské či česko-slovenské koprodukce
budeme znát brzy všichni.
Páteční blok bude tvořen šesticí vítězných
a oceněných krátkých filmů, mezi něž patří filmy hrané i dokumentární. Součástí večera bude i účast hostů, těšit se můžete na lektorský
úvod i na diskuzi o tom, jak filmy vznikaly.

Z 53. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– přidělení zakázky na akci: „Výběr zhotovitele
PD – Výměna ZTI v ZŠ Mutěnická 23“;
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Prušánecká 8“;
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15“;
– dohodu o zajištění akceptace plnění předmětu
veřejné zakázky „Provoz bezdrátové WiFi sítě
na území SMB“;
– poskytnutí finančních darů členům komisí Rady MČ Brno-Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady;
– odstranění břízy před domem Mutěnická 8;
– zajištění květinové výzdoby u firmy TSB v rozsahu minulých let, tj. na 14 sloupů VO;
– uzavření nájemní smlouvy k pronájmu pozemku ve 2 případech;
– uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku;
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění
vyhrazeného parkovacího stání pro 2 žadatele;
– návrh na vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace s navrženým
vodorovným dopravním značením V12a na
místních komunikacích ve správě BKOM u 13
trafostanic;
– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok
2017;
– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací
m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2017;
– poskytnutí dotací z rozpočtu m.č. Brno-Vinohrady;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 32 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu v 6 případech;
– dohodu o vystoupení z nájemní smlouvy;
– rozšíření nájmu bytu;
– zveřejnění předloženého záměru na pronájem
nebytových prostor (19,65 m2 + ½ sociálního
zařízení 2,35 m2) v přízemí domu Valtická 15 na

DUBEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší

V pátek 20. dubna 2018 zahraje Loutkové divadlo V. Schildera dětem i dospělým dvě pohádky
z naší kuchyně: „O koblížkovi“ a „Hrnečku
vař“. Začátek v 10.00 hodin v sále na Pálavském
nám., vstupné 60 Kč za osobu.

Sběr hliníku

Jako každým rokem i letos můžete při příležitosti Dne Země přinést nasbíraný hliníkový
odpad a získat malou odměnu.
V pátek 20. dubna 16.00.

dobu neurčitou – ke komerčním účelům;
– podnájem nebytových prostor ve 3 případech;
– smlouvu o nájmu bytu ve 4 případech;
– rámcovou smlouvu o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových
prostor v objektu Velkopavlovická 25;
– organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno
bezplatné zapůjčení části venkovních prostor
objektu Bzenecká 23;
– pořádání celostátní soutěže v požárních dovednostech dětí a mládeže v termínech 22. září
2018 ve venkovním traktu objektu Bzenecká 23,
Brno;
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Komplexní řešení GDPR“.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu MČ Brno-Vinohrady
– souhlasit s prodejem, příp. pronájmem části pozemku p. č. 8774 v k. ú. Židenice pro zřízení
nových balkonů nad vstupem do domu Bzenecká 4;
– nesouhlasit s předloženou územní studií „Vinohrady – Šedova“;
– prominout nedobytnou pohledávku m. č. Brno-Vinohrady na dlužném nájemném a službách
spojených s užíváním bytu;
– projednat dohodu o splátkách, uznání dluhu
a podmíněném prominutím zbytku dluhu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Novostavba
dvou rodinných domů, Brno, k. ú. Židenice,
p. č. 7644/1, 7644/3, 7646/1, 7647/1“.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nepožaduje:
– zařazení do realizace rezidentního parkování.
Rada městské části Brno-Vinohrady přiděluje:
– zakázku „Zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9“.

Klub maminek

Domeček, Valtická 23, Vinohrady
(pondělí 10.00–12.00)

9. 4. – Nošení dětí

Podpůrná nosící skupina. Poradíme, jak zkrotit
šátek a užít si krásu nošení. Popovídáme o výhodách zdravého nošení a odpovíme na vaše otázky.
Základní úvaz ksk a dvojitý kříž, vhodné i pro
těhotné a rodiče s menšími dětmi. Vstupné 20 Kč.

16. 4. – Jak je na tom Vaše tělo?

Analýza fyzické kondice, na kolik let se cítí Vaše
tělo? Kolik svalů, tuku a vody máte v těle? Možnost vše jednoduše zjistit. Vstupné 30 Kč.

23. 4. – Logopedie

Povídání s paní logopedkou Mgr. Zdeňkou Lauermannovou, MBA. Vstupné 30 Kč.

Těšit se na Vás budeme tradičně v pátek,
6. 4. 2018 od 20.00 ve Společenském sále na
Pálavském náměstí. Vstup na projekci i diskuzi je volný.

Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail:
rackova.a@centrum.cz, tel. 777 273 587.
Těším se na příjemně strávená dopoledne.

Tomáš Pokorný
Vinohradský spolek

Mgr. Alena Račková
n2n

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
naproti radnici je bohužel nutné z bezpečnostních důvodů odstranit. V čase, kdy budete číst
tyto řádky úvodníku, strom již na svém místě nebude. Nařídil jsem ovšem, a dal uložit vinohradskému úřadu, vysazení nových pěti stromů za „padlý“ topol bílý, který se pro svou
krásu, mohutný vzrůst a zájem zdejších obyvatel stal loni brněnským stromem roku. Budeme na něj s úctou vzpomínat. Vzpomínkou na něj bude i oněch pět stromů vysazených
jako náhrada. Podobný osud stihl též vzrostlý topol na Valtické ulici. Také jeho zdravotní
stav je podle podrobného dendrologického vyšetření akustickým tomografem značně nedobrý a pro veřejnost nebezpečný. I za něj budou vysazeny dva „náhradníci“. Rovněž dva
stromy budou vysazeny za, nedávno z bezpečnostních zřetelů pokácený, soliterní topol na
Tvrdonické ulici. Obecně lze topoly charakterizovat jako stromy rychle rostoucí, bohužel
však zpravidla krátkověké.
Vážení spoluobčané, vícekrát jsem Vám na stránkách Vinohradského informu podal
zprávu o všeobecném odmítnutí tzv. rezidentního parkování, prosazovaného brněnskou
koalicí (ANO, TOP 09, Žít Brno, Strana zelených a KDU-ČSL) na území města Brna.
Tento, pro Vinohrady naprosto nevhodný způsob systému parkování, byl odmítnut vícekrát
mnou, vinohradskou radou i zastupitelstvem. Rovněž byl odmítnut většinou brněnských
starostů (včetně mne) na Sněmu starostů. Pro naše území byl odmítnut jako nevhodný
několikrát a opakovaně a zkrátka na našem území rozhodně uplatněn nebude. A to i proto,
že samotná aplikace není možná. V tom vládne jedinečná a naprostá shoda starosty, radních, zastupitelů. Po článku o rezidentním parkování v minulém čísle našeho měsíčníku se
řada z Vás na mne obracela a obrací s dotazy a v obavách, jakže se tedy vlastně věci s rezidentním parkováním mají. Vážení spoluobčané, autor onoho článku se vlamuje do otevřených vrátek a předestírá onu kauzu jako spornou, hodnou zápasu. Dokonce nás, veřejnost,
vyzývá k „držení palců“ při boji o nepřijetí rezidentního parkování. Ve skutečnosti, a naštěstí, v otázkách rezidentního parkování vládne všeobecně shodná a jednotná představa
jeho odmítnutí – ostatně vícekrát se tak již stalo. Není tudíž třeba jakéhokoliv boje a ani
není třeba mít obavy ze zavádění rezidentního parkování u nás na Vinohradech. Nemějte
tedy, vážení spoluobčané, po přečtení článku v minulém čísle, obavy. Zavedení či zavádění
rezidentního parkování na Vinohradech opravdu nehrozí. Ještě jednou opakuji, že tento typ
parkování, prosazovaný radniční koalicí na čele s panem Hollanem (a dnes zřejmě již jen
panem Hollanem), jsme na Vinohradech několikrát odmítli a pohřbili a bude-li nutné (jako že nebude), tak znovu odmítneme a pohřbíme. Až do umdlení. Nutné to však nebude.
Vážení vinohradští spoluobčané, blíží se Vinohradská výstava vín. Uskuteční se v soboru 5. května v novém společenském sále na Bzenecké ulici (v areálu bývalé školy). Přijďte
se podívat, popít trochu (hodně) vína z celé Moravy, zazpívat si, pohovořit si se sousedy,
případně si zatančit, a vím já co ještě. Moc se těším na setkání s Vámi všemi. Celá koštovací taškařice začíná v 10 hodin tradičním výstřelem z historického kanonu kanonýra Božeje
Urbanského.
Vážení Vinohraďané, zaslechnete-li na Vinohradech v sobotu 5. května kolem desáté
hodiny dopolední výstřel či výstřely z děla, vězte, že to právě byla zahájena Vinohradská
výstava vín, která je pořádána především pro Vás. Pak tedy přidejte do kroku směrem
k místu konání – do areálu na Bzenecké ulici č. 23.
Přeji Vám, Vinohraďané, krásné a příjemné jaro.
Jiří Čejka, starosta

Vážení rodiče budoucích prvňáčků. ZŠ Mutěnická si Vás dovoluje
pozvat na zápis žáků do prvních tříd, který se uskuteční ve dnech
17. 4. – 19. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 hodin.
Jistě se již nyní zamýšlíte nad tím, do které
základní školy své dítě zapíšete. Rozhodnutí to
není jednoduché. Vždyť první rok ve školní lavici je pro dítě odrazovým můstkem a mnohdy
vztah ke škole, který se v tomto období vytvoří,
přetrvá po celou dobu školní docházky. Pro své
dítě chcete jistě to nejlepší.
Naše škola Vám může nabídnout kvalitní
školní vzdělávací program s výukou angličtiny
od prvního ročníku, návaznost na práci v mateřských školách, alternativní způsob výuky
formou projektového vyučování, daltonských
bloků, práci s interaktivní tabulí a výukou informatiky v nově vybavených učebnách. Dále
nabízíme velký výběr kroužků nejen v rámci

školní družiny. Také její činnost je na naší škole velmi rozmanitá.
Kolektiv kvalifikovaných a zkušených pedagogických pracovníků je připraven Vaše děti
nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Snažíme se,
aby naše škola nebyla jen místem čerpání vědomostí a dovedností, ale i ostrůvkem přátelství,
spolupráce a radosti. Jsme školou bezbariérovou, otevřenou pro všechny žáky, jejich rodiče
i veřejnost.
Podrobnější informace o aktivitách školy,
školní družiny a provozu školní jídelny naleznete na webových stránkách školy
www.zsmutenicka.cz.
Vedení školy
n3n

Studenti Střední školy KNIH,
o.p.s. si vyzkoušeli, co je
čeká po úspěšné maturitě.
I letos se naši prváčci dočkali. Na přelomu
ledna a února totiž již tradičně absolvovali praxi
ve vybraných brněnských knihkupectvích a vyzkoušeli si tak řadu profesních úkonů, které je
mohou čekat po úspěšném absolutoriu. Praxe
probíhá na Střední škole KNIH vždy dvakrát ve
školním roce – na přelomu ledna a února a v květnu. Napoprvé byli všichni z této události velice
vyplašení, ale zároveň se těšili na to, až poznají
něco nového, něco, co možná podstatně bude naplňovat jejich budoucí životy. Z teoretického vyučování už dostali základní vědomostní výbavu,
a tak mohli vzít knihkupectví útokem. Tradičně
byl největší zájem o specializovanou prodejnu
učebnic Mgr. Jitky Spiesové a obě pobočky Barviče a Novotného i Knih Dobrovský. Spolu s našimi
benjamínky se na prodejnách současně nacházeli
i jejich spolužáci z druhého ročníku. Praxe utekly
jako voda a žáci už sedí znovu v lavicích plni dojmů z jejich první pracovní zkušenosti. Doufáme,
že si odtud odnesli spoustu pěkných zážitků a že
budou mít na co vzpomínat!
Roman Svánovský

Lyžařský výcvikový kurz 2018
V termínu 26. 2.–2. 3. 2018 absolvovali žáci
ZŠ Mutěnická lyžařský výcvik v Karlově pod Pradědem. Lyžařského kurzu se zúčastnilo 25 dětí ze
7., 8. a 9. tříd s doprovodem. Žáci byli rozděleni
do 2 skupin (začátečníci a pokročilí). Každý den
dopoledne i odpoledne jsme byli objednaným skibusem odvezeni na náš svah – Ski aréna Karlov,
kde žáci nacvičovali techniku lyžování. Sněhové
podmínky pro výuku jsme měli ideální. Každé
ráno žáky na svahu čekala rozcvička, neboť teploty byly hluboko pod bodem mrazu, a pak nácvik
různých druhů oblouků, ale také hry na svahu.
I slabší lyžaři si nakonec troufli na závody ve slalomu a poslední den sjížděli beze strachu i náročnější svah.
Po večeři měli žáci 45 minutový blok teoretické části ve formě video přednášky a besedy, např.
o technice lyžování, historii lyžování, výzbroji,
výstroji a mazání.
Třetí den odpoledne byl odpočinkový a ten
jsme strávili v bazénu a vířivce na hotelu Kamzík,
část z nás se vydala s doprovodem na procházku
do okolí.
Společnou večerní zábavu si žáci většinou organizovali sami v podobě her a soutěží. Na chatě
nám dobře vařili a starali se o nás. Poslední večer
byli žáci ohodnoceni diplomy za závody ve slalomu a za úklid pokojů. Rodiče měli obden na webu
přehled o tom, jak se jejich dětem daří s fotodokumentací. Žákům se i přes mrazivé počasí lyžařský
kurz líbil a hned by jeli znovu, což není v příštím
roce vyloučeno.

Na závěr bychom chtěli jménem rodičů poděkovat městské části Brno-Vinohrady za poskytnutí finančního daru na LVK ve výši 1500 Kč pro
žáky, kteří absolvovali kurz poprvé a také Autocentru K.E.I. Brno-Vinohrady za sponzorský dar
ve formě rozlišovacích dresů. PaedDr. Jiří Boudný

Jubilejní 40. pěvecký koncert
na Vinohradech

Z Čech do světa
Účinkují:

Lucie Pudilová, soprán
Kateřina Hloušková, mezzosoprán – alt
Tadeáš Hoza, baryton
Prof. PhDr. Miloš Schnierer,
klavír a průvodní slovo
Program:
1) Antonín Dvořák z písní Milostných:
		 V tak mnohém srdci – Nad krajem
2) z Moravských dvojzpěvů:
		 Možnost – Jablko – Věneček – Hoře
3) Arie z opery Šelma sedlák
4) Za štíhlou gazelou – arie z opery Armida
5) Čury, mury, fuk –
		 arie Ježibaby z opery Rusalka
6) Leoš Janáček z Moravské lidové poezie:
		 Stálost – Pérečko – Psaníčko
7) Zdrávas, Královno –
		 arie Jenůfy z opery Její pastorkyňa
8) Bedřich Smetana: Jen jediná mě ženy
		 krásná tvář tak dojala – arie Petra Voka
		 z opery Čertova stěna
9) Camille Saint-Saëns – arie Dalily z opery
		 Samson a Dalila
10) Gaetano Donizetti – arie Belcora z opery
		 Nápoj lásky
11) Vincenzo Bellini – dueto z opery Norma
12) Richard Wagner: Píseň o Večernici
		 z opery Tannhäuser
13) Leo Delibés: Květinový duet
		 z opery Lakmé
14) Ambrois Thomas: Znáš ten kraj? –
		 arie z opery Mignon
15) W. A. Mozart: Kanzonetta Giovanniho
		 ze stejnojmenné opery
16) Jacques Offenbach: Barkarola z opery
		 Hoffmanovy povídky

Vinohrady – Společenský sál
Neděle 8. dubna 2018 v 17 hodin
(konec v 18.30)

40. pěvecký koncert
na Vinohradech
Milí vinohradští občané, již v minulém čísle
našeho časopisu jsme avizovali dubnový, a pro nás
pořadatele a účinkující mimořádný, pěvecký koncert na Vinohradech, kterým se tradičně hlásíme
k nejlepším hodnotám české a světové hudební
kultury.
Tentokrát přivítáme nové pěvecké tváře. Bude
jimi naše vinohradská občanka, paní Lucie Pudilová, sopranistka, někdejší absolventka Hudební
fakulty JAMU. Také mezzosopranistka Kateřina
Hloušková, rovněž odchovankyně pěvecké školy
JAMU, bude u nás poprvé. Zazní jejich sóla a dueta z písní a oper českých a světových. Program
doplní barytonista Tadeáš Hoza, nám již známý
z někdejšího mozartovského programu.
Pro Vaši informaci s pozváním na tento koncert přikládáme program, který také připomene
letošní významné výročí – 90 let od smrti skladatele dnes již světového významu – Leoše Janáčka.
Uvidíme se tedy tradičně v nedělním jarním
podvečeru 8.dubna 2018 v 17 hodin ve Společenském sále na Pálavském náměstí.
Miloš Schnierer

Za sportem i kulturou na ZŠ Čejkovická
Žákovský parlament Základní školy Čejkovická uspořádal dne 22. 3. castingové kolo 2. ročníku soutěže Čejkovická má talent. Porota z řad
členů parlamentu a pedagogů hodnotila zpěv, tanec a dokonce i kouzelnické vystoupení. Do finále, které se uskutečnilo dne 8. 3., postoupili tři
nejlepší. Finále proběhlo v aule za přítomnosti
žáků školy, kteří na závěr svými hlasy rozhodli
o vítězi.
První se v castingovém kole umístila Alena
Pojerová z 6. A se zpěvem a hrou na kytaru. Druhá byla Denisa Trňáková se zpěvem bez doprovodu a třetí se umístila taneční skupinka dívek
z prvního a druhého stupně MAGIC FOREVER
(Burešová Melánie, Bahulová Kamila, Beránková
Eliška, Ruskinová Nela).
Dne 8. 3. se událo dlouho očekávané finále.
Bohužel z důvodu náhlého onemocnění jedné finalistky, která měla značnou šanci na výhru, se
rozhodovalo pouze mezi taneční skupinou dívek
s taneční choreografií a zpěvem anglické písně bez
hudebního doprovodu. Vítězná Denisa Trňáková
k tomu řekla: „Opravdu jsem se na tento den velmi těšila, ale zároveň jsem byla přibližně stejně
nervózní, jako mé protivnice, se kterými jsem si
nakonec krásně popovídala a velmi jsme se nasmály.“
V prvních dvou březnových dnech se v bohunickém Labyrintu uskutečnilo městské kolo
recitační soutěže. Z naší školy se zúčastnili: Michal Drmola (1. A) s básní Jiřího Žáčka Turistická
příhoda s detektivní zápletkou, Zdeněk Havlát
(3.A) s básní Michala Černíka Vzpomínka na pravěké doby, Valerie Vlková (4. B) s básní Jiřího Žáčka Ušaté torpédo, Kamila Bahulová (7. A) s básní
téhož autora Ufo, Ufo ufoni a Karolína Doležalová
(8. B) s monologem Julie Kapuletové od Williama
Shakespeara.
Zdeňku Havlátovi se podařilo získat Cenu
diváka – ve své kategorii byl podle svých souputníků nejlepší! Cestou zpět do školy jsme zhodnotili naši zkušenost s recitační soutěží jako veskrze
pozitivní, rozhodně se budeme chtít zúčastnit
i příští rok.
Dne 28. 2. 2018 proběhl na ZŠ Čejkovická výchovný koncert „Dudáci s Kozlíkem na ces-

tách“, kde prim hrál tradiční hudební nástroj dudy. Působivého koncertu se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně v rámci učiva hudební
výchovy. Děti se dozvěděly základní informace
o původu tohoto krásného nástroje a jeho historii,
kdy jeho stáří je odhadováno na více jak 5000 let.
Dětem bylo představeno několik druhů dud a na
vlastní oči mohly spatřit, jak moc tento prastarý
nástroj odráží různorodost kultur, které se na něm
svými tradicemi podepsaly.
Začátkem ledna se žáci čtvrtých tříd vydali
pěkně vyparádění a vyšňoření do divadla Reduta
na představení Brněnské pověsti. Setkali se tam
se třemi pocestnými, kteří si vyprávěli o záhadách
města Brna a jeho dějin. Proč se vlastně naše město nazývá Brno? Proč obyvatele Líšně kdysi ohrožoval strašlivý drak? Proč zvoní v Brně poledne už
v jedenáct hodin? Nevíte? My už to víme!
V pátek 23. února jsme se stali součástí velkého projektu – Olympijského festivalu v Pavilonu
Z na Brněnském výstavišti u příležitosti ZOH
v Pchjongčchangu 2018. Byli jsme jedni z 250 000
účastníků. Měli jsme možnost si vyzkoušet olympijské i neolympijské disciplíny. Zahráli jsme si
velké šachy, zajezdili na různých typech koloběžek, zahráli si stolní tenis, biliár i kulečník. Odpoledne jsme si zkusili snowboarding a snowboardcross. Naše poslední disciplína byl curling, který
nás opravdu nadchl. Je jen škoda, že nikde poblíž
není curlingová dráha, kde bychom si mohli občas zahrát.
Všichni se už moc těšíme na další zajímavé
akce, které nás ještě čekají. Krásné jarní dny všem
přeje kolektiv pedagogů a žáci ZŠ Čejkovická.

Vinohradští futsalisté, hrdí a úspěšní reprezentanti
městské části Vinohrady
Zdravím všechny spoluobčany městské části
Vinohrady, sportovní fanoušky a v neposlední řadě příznivce zejména dobrého futsalu.
Když jsem se v prázdninovém zpravodaji
z loňského léta zmiňoval o úspěšné sezóně obou
dvou futsalových týmů FFT Vinohrady, kdy náš
A tým postoupil do jihomoravského krajského
přeboru a B tým se umístil jen těsně za postupovými příčkami do první brněnské třídy, myslel
jsem si, že jsme právě dosáhli sportovního vrcholu. Opak je však pravdou. Důkazem je umístění
týmů v právě probíhající sezóně, kdy se náš A tým
srdnatě pere o postup do Divize, což už je třetí
nejvyšší futsalová soutěž a náš B tým se po úspěšném podzimu, necelý měsíc před začátkem jarní
části soutěže, vyhřívá na krásném prvním místě
a jasně tím dokazuje, že to s postupem do vyšší
soutěže myslí stejně vážně, jako vlajková loď naší
organizace. Vzhledem k těmto výsledkům budíme v jihomoravské futsalové obci značný respekt
a jsme hrdí na to, že děláme městské části Vinohrady dobrou reklamu a v současné době již není
v Brně a jeho okolí nikdo, kdo by si nespojil městskou část Vinohrady s kvalitním futsalem a nan4n

opak. Pevně věřím, že oba dva naše týmy budou
v nastoleném trendu pokračovat a budou nám
všem dělat radost i nadále.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na naše
zápasy, veškeré podrobnosti jsou uvedeny na našich aktualizovaných webových stránkách
www.fftvinohrady.estranky.cz.
Děkujeme za přízeň a podporu.
Roman Zouhar , předseda FFT Vinohrady Brno

Parádní sezóna u hasičů
Náš sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady byl založen již na podzim roku 2005, v současné době nezachraňujeme
životy, ani nehasíme stohy… Naší největší
dnešní snahou je vychování nové generace
mladých hasičů.
Každý kalendářní rok otevíráme oblíbenou akcí plesové sezóny Hasičským plesem, čekání na jaro si krátíme tréninkem
a účastí v uzlových soutěžích, na jaře se
pouštíme do hasičského výcviku – požární
útok, štafeta dvojic. 30. dubna pomáháme
z organizací a zábavou pro děti na pálení
čarodějnic v lesoparku Akátky, na konci
školního roku slavíme dosažené úspěchy
ze soutěží a loučíme se… i když jen na
chvíli, s většinou dětí se znovu setkáváme
na pobytovém stanovém táboře uprostřed
lesů na Vysočině.
Naše domácí hasičská soutěž „O pohár
starosty MČ Brno-Vinohrady“ uvítala letos rekordní počet 28 družstev z různých
brněnských i přespolních sborů. Nelekli
jsme se ani výzvy okresního sdružení hasičů a v prostředí lesoparku Akátky jsme
vytyčili trať pro tradiční „závod požárnické všestrannosti“.

Všechny tyto akce pomáháme financovat za nezbytné pomoci Vinohradské
radnice, z členských příspěvků našich dětí
i dospělých, ze sponzorských darů, ale také přikládáme ruku k dílu a vyděláváme
např. při propagaci firmy Möbelix, kde zajišťujeme ozvučení a průběh akce nazvané
„kolo štěstí v Möbelixu.“
Není třeba opakovat, s jakou vervou
a nadšením naše děti trénují, s jakým přátelstvím a chutí si pomáhat se vrhají na
jednotlivé disciplíny, i když jim jejich vedoucí představují jakékoliv dobrodružství.
Ti to dělají s láskou a odhodláním a nadšením, které si malí hasiči odnesou do
příštího života. Určitě nezapomeneme na
medaile a poháry, které zdobí zeď naší nevelké hasičky. Získali jsme je na soutěžích
v Chrlicích, Bohunicích, Starovicích i Bosonohách. Každým rokem je nás o trochu
víc, každým rokem se snažíme přijít s něčím novým a hlavně nejsme „kroužek pro
děti“, ale jedna velká rodina, která svým
velkým i malým členům poskytuje zázemí,
pocit a zážitky, ze kterých lze čerpat životní energii dlouhá léta.
Za SDH Vinohrady Monika Pavlíková a Lucie Košinarová

#brno2050 město
pro příští generace
Jak by mělo Brno vypadat v roce 2050? To
už víme. Město v prosinci schválilo svoji vizi
budoucnosti, založenou na 25 strategických
hodnotách, na jejichž rozvoj se bude dlouhodobě soustředit. Pro Brňany jsou velmi důležité zejména hodnoty spojené se zdravým životním prostředí, zelení či dostupným bydlením.
Město musí být bezpečné, ale zároveň globálně
dostupné. Od správy obyvatelé očekávají efektivitu a větší elektronizaci.
Tím však naše práce nekončí, ale začíná.
Nyní je nutné začít hledat cestu a nejbližší
konkrétní kroky, jak společně tuto vizi uskutečníme.
Chceme budoucnost Brna tvořit s vámi,
buďte u toho. Přijďte se seznámit s VIZÍ 2050
a navrženými kroky pro nejbližší roky na úrovni města i vaší městské části. Podobu Brna na
nejbližších několik let teď můžete ovlivnit i vy!
Setkání pro obyvatele městské části Vinohrady proběhne dne 29. 5. v 17.00 v Společenském sále KVIC, Bzenecká 23.
Představíme vám návrhy, týkající se budoucnosti celého města, i vaší městské části.
Budete mít možnost ptát se a diskutovat s náměstkem primátora a starostou vaší městské
části.
Přímo na místě budete moci připojit své
návrhy a podněty pro zlepšení kvality života ve vaší čtvrti a zaznamenat je do pocitové
mapy.
Vaše návrhy můžete v květnu zaznamenat
i elektronicky na webu
www.brno2050.cz.
Vedle setkání v městských částech vás
srdečně zveme také na tři veřejné debaty věnované celoměstským tématům:
16. 5. –
Dostupné město je jedno velké parkoviště
20. 6. –
Studentské a univerzitní město je ohrožením
budoucnosti
Podrobnější informace týkající se přípravy strategie #brno2050 a jednotlivých akcí pro
veřejnost najdete na webu www.brno2050.cz.
Přijďte a vytvořte spolu s námi město pro
příští generace!
Mgr. Kateřina Pavlíková
Magistrát města Brna

Svoz odpadu ve městě Brně
o velikonočních svátcích
Na Velikonoční pondělí nebude v Brně
probíhat svoz komunálního odpadu.
Odvoz odpadu bude přesunut z pondělí 2. 4. 2018 na úterý 3. 4. 2017 a analogicky další svoz proběhne vždy s jednodenním posunem.
To znamená, že ve 14. týdnu bude běžný pondělní svoz proveden až v úterý,
úterní ve středu, středeční ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a páteční svoz bude proveden
v sobotu 7. 4. 2018.

Na Velký pátek 30. 3. 2018 bude svoz
odpadu probíhat beze změn podle standardního harmonogramu.
Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje,
budou 30. 3. i 2. 4. 2018 uzavřena. Mimo
tyto dny bude provoz zajištěn podle běžné
otevírací doby.
Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Tel.: 548 138 208, 728 225 593
Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz
n5n

Brno rozdává kompostéry
Na jaře 2018 mohou občané města Brna
získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve
spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá
hned 2100 kusů.
Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování
jako nejvhodnější způsob jejich využití.
Žádosti o kompostér je možné podávat od
16. dubna na webové stránce

www.resako.cz,

kde jsou zároveň uveřejněny bližší informace.

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte jak správně stanovit prodejní cenu?
Pro konkrétního zájemce hledáme byt 1+kk na Vinohradech.
Nabízíme odměnu za tip, který se zrealizuje.
Prosím nabídněte na tel. č. 777 729 415.

Pro odhad nemovitosti
zdarma volejte

tel. č. 777 729 415

l Koupím garáž při ulici Věstonická, platba hotově. T. 776 561 397.
l Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30 – dubnové slevy. www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

www.ivanafilousova.cz

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

Email:
ivana.filousova@century21.cz

l Med od VČELAŘKY, 150 Kč – 950 g, Líšeň, Strnadova 10, tel. 608 967 345, drapelova.cz
l Hledám byt, nejlépe 2+kk. T: 739 412 722.
l Sháníme rekreační objekt, i mimo Brno. T: 732 244 460.

www.kvicvinohradybrno.cz

l Nutně hledám garáž na Vin. Platím hotově! T: 734 319 616.

uzávěrka pro vydání
květen 2018 do 13. 4. 2018

l Pronajmu garáž na Vinohradech, Věstonická.Tel. 603 453 450.

Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:

l Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech. Prosím, nabídněte! T: 602 185 147.

l Pro babičku hledáme menší byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. T: 739 586 722.

kvic@vinohrady.brno.cz

l Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. T: 602 102 038.

Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

inzerce@vinohrady.brno.cz

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

Poděkování sponzorům

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Vinohradský spolek Vás srdečně zve na akci „Ukliďme Vinohrady,
ukliďme Česko“, v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko 2018! Cílem akce je uklidit drobný nepořádek v naší městské části a společně se tak podílet na zlepšení prostředí pro nás všechny. Úklidové pomůcky zajištěny, stejně jako malá odměna pro nejmladší pomocníky.
Datum konání akce: 8. 4. 2018 (neděle).
Sraz v parku na Pálavském náměstí v 9.00 hod.
Těšíme se na Vás!
Za Vinohradský Spolek zve
Kateřina Foretová

Organizátoři 27. reprezentačního plesu MČ Brno-Vinohrady
děkují všem sponzorům:

PhDr. Jiří Čejka – starosta MČ Brno-Vinohrady
SAKO Brno, a.s • UniCredit Bank, a.s. – Brno-Vinohrady
Generali pojišťovna • Autocentrum K.E.I.
Cukrárna U Losa • BENU – lékárna Brno-Vinohrady
Settronic tiskárna • Lékárna Pálava – Vinohrady
B&B nápoje • EXPRESKA Brno-Vinohrady.
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TEĎ NA TO MÁTE

Na nový vůz FABIA má teď každý!

NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací,
koženým volantem, rádiem Blues a další bohatou výbavou,
včetně 5leté záruky. Neváhejte a navštivte nás!
www.tednatomam.cz

Cena od

rezervace@restauraceurakabrno.cz
www.restauraceurakabrno.cz
telefon +420 731 565 198

199 900 Kč

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF, TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu
v rámci nancování se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Mariánské údolí, Brno

Otevíráme pro Vás
31.3. 2018

Pøipravena pro Vás dìtská DISKOTÉKA
s DJ Karlem Hejlem a veèerní zábava
s hudební kapelou SEDLO oldies & rock country
a 1. 4. Karel Gott REVIVAL MORAVA

nový provovozovatel a personál
nový nádech interiéru
nový výèep s více druhy piva a limo
tradièní èeská kuchynì
z èerstvých surovin
zvýhodnění
denní menu
až 79 000 Kč
toèená zmrzlina, venkovní grilování
poøádání hudebních akcí

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise
CO2 vozu ŠKODA FABIA:
4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km
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Informace o akcích Senior klubu
Druhou polovinu února otevřelo masopustní veselí, na jehož průběhu se podíleli
všichni přítomní. S úsměvem sledovali vystoupení „faráře“ Zdenka Sedláře, který se rozloučil
s basou, připomenuvše jí mj. i minulé a očekávané události, poučná i zábavná byla i jeho
modlitba za basu, která předcházela jejímu
uložení do hrobu – a poté si už všichni užívali.
Únorovému blahopřání jubilantům přálo
i počasí a tak se v klubu sešlo více hostů i oslavenců – mezi sedmi přítomnými byla nejstarší
oslavenkyní paní Květa Pokorná – a jubilanti si
odnesli celkem 5 dárkových balíčků. Na závěr
oficiální části všichni přítomní poblahopřáli
i starostovi PhDr. Jiřímu Čejkovi k jeho nekulatým narozeninám.
Dr. Šubert pokračoval v přibližování historie českých hradů a jejich budovatelů i vlastníků, tentokrát šlo o méně známé objekty,
a Bc. Michal Krejsa se zajímavě rozpovídal
o mládí a dospívání rakouského císaře Josefa II.
a bylo to natolik zajímavé a informačně bohaté,
že si téma rozdělil na dvě části – je na co se těšit.
Mgr. Petr Hrouda přišel opět po roce s mykologickou problematikou, zaměřenou na
zvláštnosti oblasti Hodonínska. Přítomným
přiblížil vývoj této oblasti Moravy od středověku, kdy nejen že nebyla pokryta lesy, ale převažoval na ní neúrodný písčitý povrch s přesypy.
Až v průběhu 19. století začala být oblast využívána – proto zde převažují hospodářské lesy, převážně borovicové a dubinové, což ovlivňuje i skladbu hub, rostoucích v symbióze s těmito druhy stromů.
Se zajímavou přednáškou o podstatě a souběžnou praktickou ukázkou o uplatňování arteterapie přišla paní Áda Rosin Ulčáková a dokázala zaujmout všechny přítomné. Podobně informativní a přínosný obsah mělo i vystoupení
paní Pokorové o zdravotních pomůckách pro
nejrůznější zdravotní potíže a obtíže.
V rámci oslavy MDŽ v klubu přišli zahrát
na harmoniku dva žáci ZUŠ Z. Mrkose a byli za

to odměněni zaslouženým potleskem. Obsluhy
přítomných žen se ujali dva mužští členové týmu a za doprovodu harmoniky Karla Mifka
kmitali se džbánky vína a po přípitku pak
i s chlebíčky a konvičkami s kávou. Zvládli
i následnou očistu jimi rozneseného nádobí
(pod heslem „co jste si roznesli, to si i umyjte“),
přičemž byli stále pod přísným dohledem kuchařinek. Při odchodu pak každá z přítomných
žen dostala karafiát, na jejichž koupi opět přispěla i místní organizace KSČM – i touto cestou jejím členům patří poděkování.
V rámci cyklu Krásy naší vlasti Eliška Vacková přiblížila zajímavosti Českého ráje a Moravského krasu a polovinu března pak uzavřelo
obvyklé blahopřání jubilantům (mj. si opět odnesli čtyři dárkové balíčky), mezi něž patřila
mj. jak nejstarší jubilantka Irma Střelcová (89),
tak i jediný muž – Milan Vaňura (86).

A zbývá mi už jen prostor seznámit zájemce s poznávacími zájezdy – netradičně v pátek
27. dubna zájezd do Mikulova (odjezd v 8.00,
předpokl. příjezd v 18 h, cena 220 Kč) a relativně brzy poté 15. 5. zájezd do Velkých Losin (zámek a ruční papírna – odjezd 7.30, návrat okolo 19 h, cena 270 Kč) – paní Vlasta Jelínková se
už těší na všechny zájemce.
Rád opakovaně připomínám (zdá se, že má
slova padají na úrodnou půdu), že všichni zájemci jsou upřímně zváni na naše akce, přístupné všem příchozím. Další informace a fotografie z klubových akcí najdete na odkazu
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub
nebo je získáte přímo u nás v době našich akcí
v klubu na Bzenecké 19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz
tel. 602 169 899

SENIOR KLUB V DUBNU
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 (14.00–15.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad Albertem) s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou – kromě rozhýbání těla se
i dobře naladíte;
– ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(s možností zapojit se kdykoli v průběhu roku) v malé klubovně;
– v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

3. 4. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – OSCAR WILDE
Mgr. Hana Žaludová
5. 4. – ČTVRTEK
HUDEBNÍ SKLADATEL PAVEL HAAS
Mgr. Petr Škranc
10. 4. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním)
E. Vacková
12. 4. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH
PRESIDENTŮ (cyklus)
PhDr. J. Čejka
17. 4. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Litice, Litomyšl, Loket, Lošany)
Dr. L. Šubert

19. 4. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V DUBNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
21. 4. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
24. 4. – ÚTERÝ
SPOLEČENSKÉ HRY nebo CO NÁM
PŘINES INTERNET…
Ing. L. Hodboď
26. 4. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU (aktuální
události a informace), PhDr. J. Čejka
27. 4. – PÁTEK
ZÁJEZD – MIKULOV (8.00–18.00)
Vlasta Jelínková
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