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Akce na Vinohradech

LISTOPAD 2018
3. 11.
Vinohradské trhy

Předposlední trhy v letošním roce se vám
opět přihlásí v sobotu v čase od 9.00 do
12.30 hodin.
Pro nejmenší bude připraven dětský koutek v klubovně pod radnicí a k dobré pohodě zahraje KVIC Band.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

14. 11.
Divadlo pro nejmenší

Od 10 hodin. Loutkové divadlo V. Schildera pro vás nastudovalo novou pohádku:
„Sněhurka a sedm trpaslíků“. Přijďte se
podívat do sálu na Bzenecké 23 (vchod
zezadu od Akátek).
Vstupné na místě 60 Kč za osobu.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

17. 11.
Vánoční keramická dílna
Tradiční Vinohradské trhy se stále těší velkému zájmu.

Vážení vinohradští spoluobčané,

horký volební podzim je, zaplať Pán Bůh, za námi. Mnozí jsme se jej zúčastnili aktivně, když jsme došli k volebním urnám vyjádřit svůj názor na budoucí podobu správy naší vinohradské obce. Někteří z nás dokonce na Vinohradech kandidovali a svá jména vystavili na volebních lístcích. Celkem se u nás
o přízeň voličů do vinohradského zastupitelstva ucházelo deset politických
stran, hnutí či sdružení. Což je počet docela vysoký. Z oněch deseti kandidujících stran, hnutí a sdružení uspělo a hranici – či jakýsi numerus clausus pěti
procent – jich překročilo celkem šest. Tím se tato šestice dostala ve větším či
menším počtu do našeho vinohradského zastupitelstva. Jak tedy podzimní
obecní volby konané na Vinohradech ve dnech 5 a 6. října dopadly?, ptáte se
mnozí. Tak především: z 10.187 k volbě oprávněných vinohradských voličů
přišlo odevzdat hlas pro volbu do vinohradského zastupitelstva 44,40 procent.
To je opět velmi slušné číslo a lze říci, že volební účast byla na Vinohradech
přijatelná. Tito voliči rozhodli, že na posledním místě účastníků voleb, kteří se
dostali do vinohradského zastupitelstva, stanula Česká strana sociálně demokratická. Obdržela 6,04 procenta ze všech odevzdaných hlasů a to jí vyneslo
1 mandát v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Na předposledním místě postoupivších stran se umístila Křesťanskodemokratická unie – Československá
strana lidová (KDU-ČSL), která získala 10,17 % ze všech odevzdaných hlasů.
Takový výsledek straně dopomohl ke dvěma křeslům ve vinohradském zastupitelstvu. Do zastupitelstva postoupilo též hnutí Vinohrady společně. Hnutí
těsně předběhlo lidovce a získalo z celkového objemu hlasů 10,52 %. To představuje zisk 2 mandátů. Na třetím místě pomyslného „závodního“ žebříčku
stanula Občanská demokratická strana (ODS). Získala 11,38 % z celkového
počtu hlasů a z toho plynoucí 3 mandáty ve vinohradském zastupitelstvu.
Na druhém místě vinohradských komunálních voleb se umístilo hnutí ANO
2011. Od voličů hnutí dostalo 11,82 % všech platných hlasů. Hnutí ANO 2011
si tak ve vinohradském zastupitelstvu zajistilo 3 mandáty. Vítězem letošních
obecních voleb na Vinohradech se stalo čerstvě založené hnutí nezávislých kandidátů nesoucí název Jiří Čejka s občany pro Vinohrady. Sdružení od volících
(pokračování na straně 3)

9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23,
Misky na ovoce s veselými rybičkami,
svícny, zasnění andílci, keramické adventní věnce… Hotové výrobky ozdobíme glazurou, sklem, nebo barvítky.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. Cena 220 Kč
zahrnuje materiál, odborné vedení, výpal
a následné zdobení.
Přihlášky a informace v Domečku nebo
na tel. 544 216 684, 723 946 642.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

5. 12.
Mikulášská nadílka

V novém společenském sále, Bzenecká 23,
od 17.00 hodin. Na Vinohrady přijde nadělovat Mikuláš. Od 17.00 zahájíme Mikulášský rej, následovat bude pohádka
a potom už se objeví Mikuláš s Čertem
a Andělem a bude se nadělovat.
Vstupenky je nutné zakoupit předem
v Domečku, Valtická 23. Vstupné je 60 Kč
za osobu, předprodej zahájíme 12. listopadu. Nadílku pro děti připravte vlastní, podepsanou odevzdáte při vstupu do sálu.
Mikuláše najdete na Bzenecké 23 (vchod
zezadu od Akátek).
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Srdečně vás zveme na besedu
občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 26. 11.
v 17 hodin v zasedací místnosti
Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady (v přízemí budovy radnice).

Vítání dětí
V sobotu 22. září 2018 bylo panem starostou na vinohradské radnici slavnostně
uvítáno a zapsáno do pamětní knihy 14
níže uvedených novorozených občánků:
Kateřina Antonínová, Jakub Horák,
Julie Hvězdová, Michal Ištok,
Lucie Janigová, Klára Kittlerová,
Vít Kotulan, Livie Pavelková,
Jakub Pavlacký, Ema Pánková,
Matěj Stodola, Beáta Štěrbová,
Sebastian Vasilevskij
a Dimitrios Vasiliadis.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně
zdraví, štěstí a lásky.
Věra Střelcová,
Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Tísňové volání
Odbor sociální péče Magistrátu města
Brna sděluje:
Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájemce o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený seniorům a osobám se zdravotním
postižením, zejména osaměle žijícím.
Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti
těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu
nedosáhnou na telefon a nedovolají se
pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání
SOS tlačítka a zároveň místo, kde obdržíte
veškeré informace je Odbor sociální péče
MMB (Socio-info point), Koliště 19,
Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na
místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.
pondělí a středa
8.00–17.00
úterý a čtvrtek
8.00–15.00
pátek
8.00–12.00
Tel. 542 173 820 nebo 542 173 830
E-mail: socioinfopoint@brno.cz

Z

Z 61. a 62. schůze
Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– rozpočtová opatření č. 13, 14, 15, 16 a 17;
– uzavření 3 pachtovních smluv k částem pozemků v k. ú. Židenice;
– zveřejnění záměru – rozšíření pachtovní
smlouvy k části pozemkům v k. ú. Židenice;
– poskytnutí dotací z rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady;
– přidělení bodů žadatelům o byt;
– pronájem bytu;
– rozšíření nájmu bytu ve 2 případech;
– podnájem bytu ve 3 případech;
– pronájem nebytových prostor ve 4 případech;
– zveřejnění předloženého záměru na pronájem nebytových prostor v domě Mutěnická
21 ke komerčním účelům;
– zveřejnění záměru na pronájem nebytových
prostor – místnosti č. 7 v domě Prušánecká
15 za účelem zřízení skladu osobních věcí;
– předloženou smlouvu o nájmu bytu ve 4 případech;
– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu;
– ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor;
– vyřazení movitého majetku – dřevěného
stánku na ulici Blatnická–Prušánecká z evidence majetku a jeho následnou likvidaci;
– pronájem tělocvičny na školní rok 2018/2019;
– odkoupení dřevěného stánku na ulici Blatnická–Prušánecká;
– uzavření smlouvy o odpisování technického
zhodnocení pronajatého majetku;
– „Plán zimní údržby komunikací“ pro městskou část Brno–Vinohrady;
– prodloužení nájemní smlouvy v 6 případech;
– dohodu o vystoupení ze společného nájmu
bytu;
– rozšíření nájmu bytu o jednoho nájemce;
– předložené souhlasy vlastníka nemovitosti
s umístěním telekomunikační technologie na
objekty (BD) Mikulovská 4, 6 a Vlčnovská 3,
5, 7, 9;
– uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo
„Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Valtická 15 a Valtická 17“

za nedodržení termínu ve výši 330.000 Kč;
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky;
– dodatek č. 1 smlouvy o dílo Výměna přípojky
SV Valtická 15, 17;
– dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů
Valtická 15 a Valtická 17“;
– dodatky č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo „Oprava
spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“;
– organizaci Lužánky – středisko volného času
Brno, pracoviště Louka, Bzenecká 23, Brno
prodloužení termínu dočasné instalace informační plachty – textilního banneru na
objektu Bzenecká 23.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s provedením akce „Brno, kolektor Vinohrady – oprava vodovodu, etapa III, IV, V, VI“;
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 8
žadatelů;
– s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání
komunikací pro přepravu vánočního stromu
koňským povozem.
Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– poskytnutí finančních prostředků ve výši
90.000 Kč pro příspěvkovou organizaci Kulturní, vzdělávací a informační centrum
městské části Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– skutečnost, že nájemkyně zůstala jedinou nájemkyní bytu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s vydáním stanovení přechodné úpravy dopravního značení a rozhodnutí o uzavírce
v rámci stavby „Odhlučnění tramvajové tratě
Cejl–Zábrdovická včetně bezbariérových zastávek Vojenská nemocnice“.

S lampionky za vílou Maceškou

veme všechny děti i jejich rodiče na dvanáctý ročník tradičního lampionového
průvodu „S lampionky za vílou Maceškou“.
Jako v předchozích letech, tak i letos bude úkolem vydat se do noci za dobrodružstvím, cestou se seznámit s dalšími vílami a s jejich pomocí najít a zachránit vílu Macešku.
Akce se bude konat v pátek 9. 11. 2018
od 16.00 na lužáneckém pracovišti Louka
(Bzenecká 23). Děti si nejdříve na výtvarné dílně vyrobí vlastní lampion a pak se s ním vydají
na dobrodružnou výpravu lesoparkem Akátky.
Na cestě je budou čekat různé úkoly a nástrahy,
které budou muset zdolat. Pokud se jim podaří
seznámit se se všemi vílami a pomohou najít
vílu Macešku, čeká je sladká odměna.

Pokud se nemůžete zúčastnit výroby lampionku nebo již máte doma vlastní, je možné jít
pouze v průvodu, který bude v průběžných časech začínat od 17.10 před naším pracovištěm.
Podrobnosti o akci najdete na našem webu

www.louka.luzanky.cz.

Díky velkému zájmu z loňských let je počet
míst na akci omezen a je nutné si zakoupit vstupenku předem v kanceláři Louky Po–Čt od
16.00 do 18.00.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka
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Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
vinohradských občanů obdrželo 37,46 % z celkového objemu odevzdaných platných voličských hlasů. Ve vinohradském zastupitelstvu bude mít netradičně pojmenované sdružení 10 mandátů. Tak tedy dopadly na Vinohradech letošní volby,
označované jako volby obecní nebo chcete-li komunální, či také někdy nazývané
volbami do obecního zastupitelstva.
Vážení spoluobčané, ve chvílích, kdy píši tento úvodník a zmiňuji se v něm
o volebních výsledcích vinohradských, na ploše před domem s pečovatelskou službou na Pálavském náměstí č. 1 a 2 začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce „parkovní“ houštiny. Sadovnická firma odstranila většinu porostu a záhy započne s dosadbou stromů, keřů i květin. V prostoru budou umístěny nové lavičky a ono místo pro
odpočinek, či prosté spočinutí, bude rázem přívětivější a příjemnější. V čase, kdy
budete (možná) číst tento listopadový úvodník, by rekonstrukce parčíku mohla být
v závěrečném stádiu. Musím také říci, že velmi chápu i hlasy, které volaly po zachování původního stavu. Tito lidé měli a mají starost zejména o kočky zde žijící,
neboť jim i dalším zvířatům poskytují svoji přízeň a péči. Za tyto postoje si těchto
lidí velmi vážím. Věřím, že jejich „chovanci“ najdou svůj prostor v parcích o kousek
dále či v onom zrekonstruovaném kousku vinohradské zeleně. Mimochodem, popisovaná rekonstrukce je hrazena z daru brněnských tepláren (Teplárny Brno, a.s.),
které se rozhodly nám popisovaný záměr finančně vykrýt.
Vážení vinohraďané, konec roku je stále reálnější a jistější. Brzy přijde advent,
pak vánoce a se silvestrovským veselím letošní rok opustíme. Přeji Vám tedy mnoho
zdraví a úspěchů po ony zbývající dny a týdny roku 2018.
Jiří Čejka, starosta

V

Divadelní neděle: Pohádky z kufru

inohradský spolek uvádí loutkovou pohádku pro děti od olomouckého Divadla
Hysterie.
Zveme diváky od tří let do nového sálu na Bzenecké v neděli 11. listopadu 2018 od 16.00.
Vstupné: 80 Kč za osobu.

D

Pohádka na míru pro děti! Každé představení je jiné, každá pohádka je nová! Děti rozhodují o tom, jak to s loutkovými hrdiny dopadne a bude to sranda. Interaktivní loutkové
představení v hlavní roli se Štěpánem Gajdošem.
Tomáš Pokorný

Pasování na čtenáře

ne 3. října 2018 žáci prvních tříd ZŠ Mutěnická navštívili místní knihovnu Jiřího
Mahena. Hned u dveří je přivítala královna
s princeznou. V rámci projektu Poprvé do
knihovny – Poprvé do školy byl pro děti připraven krásný program, kterým je královna
a princezna provázela. Součástí programu bylo divadelní představení, povídání o knihách
a knihovně a hlavně slavnostní pasování na ry-

tíře knih a čtenáře knihovny. Tomuto pasování
předcházelo složení slibu. Všechny děti se staly
čtenáři knihovny, odnesly si na památku krásnou knížku s pozváním do knihovny a k účasti
na různých programech a soutěžích, pořádaných knihovnou během celého školního roku.
Všichni prvňáčci mají registraci do knihovny
na celý rok zdarma.
Mgr. Magda Střelská

Měsíc září na ZŠ Brno,
Čejkovická 10
Občanské povinnosti, záchrana života,
dobrodružství, poznávání, sport, adrenalin a přátelství. Takový byl první měsíc
školního roku 2018/2019.
Žáci 5. až 9. ročníku volili nové členy
žákovského parlamentu, a protože se nám
kvapem blížily skutečné volby, byla to jedinečná příležitost, jak si vyzkoušet principy demokracie v praxi. Deváťáky čeká
důležitá volba střední školy, která ovlivní
jejich budoucí život, proto navštívili žáci
Úřad práce České republiky v Brně za účelem získání informací, potřebných při volbě povolání a výběru studia na některé ze
středních škol.
Člověk se stává občanem. Člověka
šlechtí práce. Člověk by měl umět poskytnout pomoc druhému, a proto absolvovali žáci druhého stupně kurz první pomoci
pod vedením zkušených záchranářů a instruktorů z Červeného kříže. Získali nejen
teoretické poznatky, ale také si na vlastní
kůži vyzkoušeli záchranu raněného s tepenným krvácením, nepřímou masáž srdce a mnohé další.
Šesťáci prožili třídenní dobrodružství
v CHKO Moravský kras a v obci Sloup.
Nocování ve stanech, plavba Punkevní
jeskyní, posezení kolem ohně, nespočet
her a zážitků. Zážitky nejen v přírodě, ale
také v ulicích velkoměsta.
Třídy 5. A a 5. B vyrazily poznávat krásy stověžaté Prahy. Jak se jmenuje patron
české země? Kde se nachází Královská cesta? Mnoho dalších otázek si žáci na svém
putování hlavním městem zodpověděli.
Duch města byl natolik mocný, že proměnil žáky v básníky.
Pohyb, adrenalin a spolupráce jsou
společným znakem dalších akcí. 9. B si na
vlastní kůži vyzkoušela v Ořechově paintball. Osmáci unikali z uzavřených místností luštěním šifer, hádanek a hlavolamů.
Čejka Cup – tradiční florbalové klání čtyř
základních škol. Kluci i holky z II. stupně
ze ZŠ Čejkovická, ZŠ Horníkova, ZŠ Hamry a ZŠ Holzova svedli celou řadu napínavých bitev o vítězství. O stupně vítězů soupeřili žáci 1. až 9. třídy v prvním kole Běhů
brněnské mládeže.
Projekt patronát má za sebou další
krok k naplňování spolupráce prvňáčků
a deváťáků. Výtvarně ztvárněné ruce, 45
minut úsměvů a radosti přineslo společné
poselství a touhu po další spolupráci.
Přeji příjemný začátek podzimu.
Jiří Odehnal
ředitel školy.
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LISTOPAD V DOMEČKU

Divadlo pro nejmenší

Loutkové divadlo V. Schildera pro vás nastudovalo novou pohádku: „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Přijďte se podívat ve středu 14. listopadu
v 10.00 do sálu na Bzenecké 23 (vchod zezadu
od Akátek). Vstupné na místě 60 Kč za osobu.

Vánoční keramická dílna

Srdečně zveme všechny, kteří rádi tvoří, do
předvánoční keramické dílny. Potěšte své blízké vlastnoručně vyrobeným dárkem nebo
dekorací z keramické hlíny. Misky na ovoce
s veselými rybičkami, svícny, zasnění andílci,
keramické adventní věnce… Hotové výrobky
ozdobíme glazurou, sklem, nebo barvítky.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti
v doprovodu rodičů. V sobotu 17. listopadu,
9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23. Cena
220 Kč zahrnuje materiál, odborné vedení, výpal a následné zdobení. Přihlášky a info v Domečku nebo na tel. 544 216 684, 723 946 642.

Mikulášská nadílka

Na Vinohrady přijde nadělovat Mikuláš ve
středu 5. prosince. Od 17.00 zahájíme Mikulášský rej, následovat bude pohádka a potom už se
objeví Mikuláš s Čertem a Andělem a bude se
nadělovat. Vstupenky je nutné zakoupit předem v Domečku, Valtická 23. Vstupné je 60 Kč
za osobu, předprodej zahájíme 12. listopadu.
Nadílku pro děti připravte vlastní, podepsanou
odevzdáte při vstupu do sálu. Mikuláše najdete
na Bzenecké 23 (vchod zezadu od Akátek).

Klub maminek

Domeček, Valtická 23, Vinohrady (pondělí 10.00–12.00)
5. 11. – Voňavá lékárnička bez chemie
Pojďme si povídat o aromaterapii a jak ji
nejlépe využít na akutní onemocnění, zažehnání rýmy a kašle, zranění, odřeniny,
popáleniny, bolesti, namožená záda a bolavé nohy i na bolesti zubů… Naučíte se
správně olejíčky použít a aplikovat i u malých dětí.
Lektorka: Markéta Nedbalová
Vstupné 30 Kč
12. 11. – Háčkovaná čepička
Naučíme se jednoduchou čepičku, kterou
zvládne uháčkovat i začátečník. Vlnu a háček si vezměte s sebou. Vstupné 30 Kč
19. 11. – Keramika
Rádi tvoříte z hlíny? Přijďte si vyrobit keramické dekorace s vánočními motivy.
V ceně zahrnuta hlína, výpal a glazování
(bude v prosinci). Vstupné 80 Kč

26. 11. – Jak čistit zoubky
Během přednášky se děti zábavnou formou dozví základy správné ústní hygieny
a další zajímavé informace. Následně při
praktickém nácviku si každé z dětí vyzkouší správnou techniku čištění jeho
zoubků. Trénovat mohou také na velkém
modelu zubů. S sebou vlastní kartáček.
Přednáška probíhá v rámci projektu Dental Prevention.
Akce je zdarma a je určena dětem od 2 let.
Rezervace nutná nejpozději do 19. 11.
2018
Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail:
rackova.a@centrum.cz
tel. 777 273 587
Těším se na příjemně strávená dopoledne,
Mgr. Alena Račková

Knihovna na Vinohradech, Velkopavlovická 25
dne 22. 11. 2018 v 19.00 hod.
zve na besedu se spisovatelkou Martinou Bittnerovou:

Moje milované tchyně a já

Spisovatelka Martina Bittnerová bude vyprávět o své sbírce autobiografických povídek o tchyních, které inspirovaly skutečné příběhy ze života. V knize nechybí nadhled
nad situacemi, jež nám někdy mohou připadat až neuvěřitelné. S tchyní Jaruškou vyšplháme lanovkou na Radhošť, s paní Singerovou pronikneme do tajů meditace, se svéhlavou Lídou strávíme sobotu na hausbótu, s paní Millerovou budeme krotit divokou dogu
a s paní Dobiášovou si uvědomíme, že je někdy lepší vlastně žádnou tchyni ani nemít.
Martina Bittnerová je autorkou knih o významných českých osobnostech minulosti:
Spisovatelky a Erós, Utajené životy slavných Čechů (K. H. Mácha, V. D. Lambl, V. Náprstek, J. Seifert, S. K. Neumann…), Na nevěru se neumírá, V průšvihu, Utajené životy
slavných Češek, Lásky Boženy Němcové, Zapomenuté osudy, Můj život s gamblerem,
Život s gamblerem…

Obyvatelé Vinohrad mají možnost rozhodnout o rozšíření hřiště v Akátkách

L

esy města Brna a.s. v letošním roce vybudovaly nové dětské lesní hřiště a naučnou
stezku v lesoparku Akátky. Nyní mají obyvatelé
Vinohrad možnost přispět svým hlasem a rozhodnout o jeho rozšíření o discgolfový park.
Hlasování proběhne v rámci druhého ročníku
projektu „Dáme na vás“, v rámci kterého mohou občané města rozhodovat o části rozpočtu.
Discgolf je možná pro mnohé neznámý sport,
v poslední době ovšem zažívá velký boom.
Hřiště lze snadno umístit do existujících parků.
Stavební úpravy jsou minimální a samotné
prvky hřiště v parku prakticky nijak nepřekáží.
V Brně už tři discgolfová hřiště existují. Výhoda discgolfu spočívá v tom, že nejde jen o ryze
sportovní disciplínu. Zahrát si jej může úplně
každý, profesionální sportovci, rodiny s dětmi
nebo třeba prarodiče. A bonusem je pak ještě
pobyt na čerstvém vzduchu v přírodním prostředí. Pravidla discgolfu vychází z klasického

golfu, ale na rozdíl od něj se v discgolfu hraje
plastovými disky do kovových košů s řetězy.
Cílem hry je dostat disk do koše co možná nejmenším počtem hodů. Discgolf je finančně
velmi nenáročný sport. Přístup na hřiště je
zdarma a disk si lze půjčit nebo koupit za cenu
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do 300 Kč. Projekt pod názvem „Hřiště pro
malé i velké v Akátkách“ můžete podpořit ve
finálovém hlasování od 1. do 22. listopadu na
stránkách damenavas.brno.cz.
Michal Janků,
jankum@email.cz

Vinohradský film:
Kon-Tiki

Vánoční
patchworková
výstava
pátek 23. listopadu 14-18
sobota 24.listopadu 10-17
Klub seniorů Bzenecká 19
Brno - Vinohrady
Quiltování na šlapacím stroji Jana Malaniková
Přijďte se inspirovat a svátečně naladit
Zveme vás
Vstup zdarma

Při listopadové projekci Vinohradského filmu Vám představíme norský
snímek Kon-Tiki, nominovaný roku
2012 na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Snímek získal řadu ocenění, kupříkladu lze zmínit Zlatý Globus
v kategorii Nejlepší zahraniční film roku
2013.
Jedná se o historické životopisné drama, které je inspirováno skutečným příběhem norského mořeplavce a dobrodruha
Thora Heyerdahla. Ten v roce 1947 spolu
s pěti muži přeplul Tichý oceán na voru
Kon-Tiki.
Cílem celé expedice bylo dokázat,
že do Jižní Ameriky mohli tímto způsobem před více jak 1.500 roky dorazit tehdejší obyvatelé. Děj filmu pojednává o této
dobrodružné výpravě a o osidlování Polynésie.
Kvalitu filmu udávají především excelentní herecké výkony, precizní zpracování, napínavý děj a autenticita. Hlavní roli
mořeplavce Heyerdahla ztvárnil populární norský herec Pål Sverre Hagen. O kvalitní zpracování se postarali uznávání norští režiséři Espen Sandberg a Joachim
Rønning.

Film budeme promítat
v pátek 2. listopadu od 20.00
ve Společenském sále
na Pálavském náměstí 15.
Vstup na projekci, kterou pořádáme ve
spolupráci s Norským filmovým institutem, je zdarma.
Kateřina Pížová

Návštěva zástupců střední průmyslové školy chemické v Brně
na ZŠ Mutěnická
15. 10. 2018 navštívili naši školu zástupci ze Střední školy chemické v Brně, aby našim deváťákům prezentovali možnosti studia
na výše uvedené škole. V doprovodu pana profesora, který našim
žáků sdělil základní informace, týkající se studia chemie, byli přítomni i dva nadaní studenti, kteří předvedli jednoduché chemické
pokusy s běžnými chemikáliemi. Mnohé pokusy byly velmi atraktivní a žákům se velmi líbili, zvláště když si některé z nich mohli
sami vyzkoušet. V další části odpovídali zástupci SPŠCH na dotazy
našich žáků, kteří se zajímali o možnosti uplatnění absolventů po
ukončení školy. Otázky deváťáků směřovaly i do oblastí časové dotace výuky cizích jazyků, náročnosti matematiky, vybavení laboratoří, odborných exkurzí a stáží. Velmi časté otázky našich žáků se
týkaly lyžařských kurzů, poznávacího zájezdu do Chorvatska i cyklisticko – vodáckého kurzu. Na všechny otázky ochotně odpovídali
hlavně studenti SPŠCH a bylo na nich vidět, že je studium na chemické průmyslovce opravdu baví. Prezentace měla úspěch, protože
o souhrnné informace o škole s nabídkou studijních oborů se přihlásili hned tři naši deváťáci.
n5n

hradech

ce na Vino
Zubní ordina

PŘIJÍMÁ
NOVÉ
Y
T
N
E
I
C
PA
Ordinační hodiny:
Po–Pá: 730–1600 hodin
Telefon: +420 774 763 469
Velkopavlovická 4310/25
628 00 Brno - Vinohrady

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

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

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/

Vánoèní stromky z Vysoèiny, rozvoz po Brnì zdarma.
jedle 700 Kè, smrk 450 Kè, výška 150–250 cm, t: 702 909 454

Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte jak správnì stanovit prodejní cenu?
Pro odhad nemovitosti
zdarma volejte

tel. è. 777 729 415
www.ivanafilousova.cz
Email:
ivana.filousova@century21.cz
 Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. T: 739 586 722.
 Ml. rodina koupí byt 3+1/4+1 na Vinohradech.T: 602 185 147.
 Hledáme chalupu/chatu, do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

MŠ a ZŠ SLUNÍČKO – MONTESSORI
přijímá děti do mateřské školy
na pobočku:
Bzenecká 23, Brno – Vinohrady
předškolní třída MŠ a ZŠ
naČernopolní 37a, Brno
Nabízíme:
- třídy i pro nejmenší děti 1-2,5 let
s možností nepravidelné docházky
- profesionální přístup a vysoká odbornost pedagogů
- v ceně zahrnuta strava
Více
informací
nanatel.:
603603
534534
316 316
Více informací
tel.:

www.slunicko-montessori.cz
www.slunicko-montessori.cz

 www.farmarske-bedynky-brno.cz. Stánek Novolíšeňská 8–17 h. První obj.– sleva 100 Kč. T 602 770 215.
 Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, výprodej knih, www.rysavy.cz, http://www.rysavy.cz, t. 775 368 748.
 Vyměním 2+1, nám. SNP, panel za 4+1/5+1. Tel. 776 792 699.

Kosmetika novì v provozu 736 660 766
p. Jarmila Kaslová na Bzenecké 19, Vinohrady.
* péèe o pleś * permanentní øasy
Na objekty v Líšni a okolí hledáme vrátné
i s OZP na HPP a zk. úvazek.
PPH spol. s r. o. – volejte na tel. 602 595 682

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávìrka pro vydání prosinec 2018 do 16. 11. 2018
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BENU LÉKÁRNA Brno Velkopavlovická, BRNO-VINOHRADY
Velkopavlovická 4310/25
tel.: 603 267 037, brno.velkopavlovicka@benu.cz
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Pro Vás: sleva až 50 % z doplatku
pro VŠECHNY
více než 1000 léků zcela
bez doplatku
každý měsíc nové akční ceny

Pro Vaše zdraví: měření tlaku
lékové poradenství
homeopatická poradna

Využívejte naplno všechny výhody
věrnostního programu BENU PLUS!
ou
s kart

BENU

Za vaše nákupy vás
pravidelně odměníme

S věrnostní kartou
vždy výhodněji

Ohlídáme vhodnou
kombinaci vašich lék
ků

Poradíme vám
v
i on-line

Pravidla věrnostního programu a více informací o podmínkách on-line poradny naleznete na https://www.benu.cz/pravidla-online-poradny

www.benu.cz

NENÁPADNÁ ŘEČ SRDCE.

NA CO SI DÁT POZOR?
SRDCE JE POHONEM NAŠEHO ŽIVOTA, nasloucháte
mu ale správně? Srdeční selhání se nemusí projevit přímo na srdci.
Signály můžeme přehlédnout a zaměnit za projevy stáří.1
Přijďte si poslechnout více a popovídat si o srdci s

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta kliniky FN Brno
1.

Kdy:

6. listopadu 2018, 15.00

2.

Kde:

Senior klub Bzenecká 19
RUKU NA SRDCE, na kolika akcích
se dozvíte něco nového, co má
přínos pro Vás i Vaše blízké?

Novartis s. r. o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 225 775 111, www.novartis.cz, info.cz@novartis.com
Více informací o srdci a chronickém srdečním selhání najdete na www.rukunasrdce.cz

Zdroje: 1. STEM/MARK, Češi a srdeční selhání, duben 2017
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C

otevírací doba:
po-pá: 7-18.30 hod.
so: 8-12 hod.

D

Informace o akcích Senior klubu

ruhou polovinu září otevřel Dr. Luděk Šubert připomenutím historie
dalších čtyř českých hradů – přednášku
měl ztíženu absencí obvyklého diaprojektoru, ale jako zkušený pedagog i historik
situaci úspěšně zvládl.
Ve středu 19. září se uskutečnil mimořádný půldenní zájezd do Kateřinské jeskyně. Krátce před odjezdem do Brna postihla jednu z účastnic indispozice, ztěžující jí chůzi, takže bylo nutno přivolat
zdravotnickou záchrannou službu – po
jejím příjezdu a kontrole zdravotního stavu byla pacientka převezena k dalšímu
ošetření do nemocnice v Blansku.
V předposledním dílu svého cyklu
PhDr. Čejka připomněl základní údaje
ze životopisu Gustáva Husáka a poté už
věnoval pozornost osudům jeho dvou
manželek.
V úterý 25. září proběhla oslava Dne
seniorů v klubu. V klubovně byl „plný
dům“, vystoupení dětí – hráčů na harmoniku pod vedením Mgr. N. N. Petruka ze
ZUŠ bylo milé a půvabné, ochotníci Senior klubu za režisérského vedení Zdeňka
Sedláře pobavili stejně jako Vlasta Jelínková svou „zpovědí seniorů“ a k pohodě přispěli i všichni přítomní členové souboru
Stará Líšeň připomenutím písní z minulého století za doprovodu kytarového tria.
Po nezbytném pohoštění si pak všichni
s chutí zazpívali za podpory harmonikáře
Karla Mifka.

Ve čtvrtek 27. září proběhla oslava Dne
seniorů na Vinohradech, vzhledem k nejistému počasí poprvé v novém společenském sále na Bzenecké ulici. To sice poněkud snížilo její návštěvnost náhodnými
průchozími v prostoru mezi OC1 a OC2,
ale na druhé straně přineslo i klady. Muzikanti z dechovky Sebranka si pochvalovali sál a jeho přijatelnou akustiku, plochu
pro taneční vystoupení využily nejen tanečnice, kterým Sebranka „rozehrála“ nohy do rytmu, ale dokonce i vozíčkářky,
které ukázaly, že i na vozíku lze vyjádřit
radost z pohybu a ze života. To pak potvrdily i děti z tanečních skupin country
tanců souboru Carolka Brno, které pod
vedením Zuzany Kovandové dosahují
úspěchy v republikových soutěžích a svým
vystoupením v závěru více než dvouhodinového programu potěšily přítomné (fota
viz web).
Z říjnových akcí bylo zajímavé a poutavé další neautorské čtení Mgr. Hanky
Žaludové a seznámení s dílem Ludvíka
Aškenazyho i přiblížení života a díla
brněnských hudebníků, Václava Kaprála
a jeho dcery Vítězslavy Kaprálové prostřednictvím Mgr. Petra Škrance.
Eliška Vacková ve svém „putování“ po
krásách naší vlasti přiblížila zajímavosti
Beskyd a západních Čech, konkrétně Plzeňska a Klatovska. PhDr. Čejka se vzhledem k časovému zaneprázdnění omluvil
ze své přednášky a v rámci náhradního

programu jsme se podívali na krásy a zajímavosti Kanady.
Z listopadových akcí připomínám především zájezdy do sklípku „U Jeňoura“ ve
čtvrtek 22. 11. (odjezd ve 14 hodin, cena
300 Kč) a ve středu 28. 11. do Hvězdárny
Brno na představení Hvězdný cirkus 3D,
s využitím nové technologie, umožňující
prostorové vnímání děje (odjezd v 17 hodin, zlevněné vstupné 150 Kč) – na oba je
možno se přihlásit u mne v klubu při klubových akcích, v případě sklípku nejpozději do 15. 11.
Za pozornost určitě stojí i další akce,
např. přednáška s besedou prof. MUDr.
Špinara, CSc., přednosty Interní kardiologické kliniky FN Brno k problematice
včasné diagnostiky srdečních selhání
v úterý 6. listopadu a předvánoční výstava
patchworkářek 23.–24. 11.
Na závěr čtenářům a zájemcům o klubové aktivity opakovaně připomínám, že
naše klubové akce jsou přístupné všem
příchozím a jsou na ně všichni zájemci
upřímně zváni.
Program a případně 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 LISTOPADU
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:
n 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;
n ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut) konverzační kurz angličtiny pro
seniory (s možností zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;
n v pátek (14.00–16.00, mimo školní
prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky) v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.
1. 11. – ČTVRTEK
PÉČE O ZDRAVÍ,
PODPŮRNÉ PROSTŘEDKY
Mgr. Lubora Bednaříková

6. 11. – ÚTERÝ
SRDCE – VČASNÉ DIAGNÓZY
JEHO SELHÁNÍ
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., přednosta Interní kardiolog. kliniky FN
8. 11. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus)
PhDr. J. Čejka
13. 11. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), E. Vacková
15. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LISTOPADU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

22. 11. – ČTVRTEK
NÁVŠTĚVA SKLÍPKU –
PRUŠÁNKY-NECHORY (14.00–20.00)
Ing. Luděk Hodboď (cena 300 Kč)
23. 11. – PÁTEK
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA
PATCHWORKU (14–16), R. Spurná
24. 11. – SOBOTA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA
PATCHWORKU (10–17), R. Spurná
27. 11. – ÚTERÝ
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH FRANTIŠKA I. –
CÍSAŘE BIEDERMEIERU
Bc. Michal Krejsa

17. 11. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(malá klubovna – od 13 hodin), R. Spurná

28. 11. – STŘEDA
HVĚZDNÝ CIRKUS 3D (digitárium
Hvězdárna Brno, odjezd 17.00)
Ing. Luděk Hodboď (cena představení se
slevou 150 Kč)

20. 11. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Nové Hrady,
Nové Město n. M., Nový Hrad, Oheb)
Dr. L. Šubert

29. 11. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU
(aktuální události a problémy)
nově zvolený starosta MČ Brno-Vinohrady
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