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LEDEN 2019

Akce na Vinohradech

LEDEN 2019
21. 12. 2018
Adventní koncert s pěveckým
sborem Blahoslava Hajnce
18.00–19.00 hodin. Nový společenský sál, 
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady (zadní 
vchod). Akce je bez vstupného.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

26. 1. 2019
Karneval čtyř ročních období
aneb pestrý rok plný dovádění, her a tance 
čeká na malé i velké…
Sejdeme se v 16.00 v sále na Bzenecké 23 
(vchod zezadu od Akátek). Společně pro-
žijeme jaro, léto, podzim i zimu se vším, 
co k tomu patří. Karneval nám rozkvete, 
bude plný listí a nakonec možná i zasně-
ží… Těšte se! Vstupné 70 Kč za osobu na 
místě.

31. 1. 2019
Divadlo pro nejmenší
Nový sál Bzenecká 23. Loutkové divadlo 
V. Schildera přiveze dětem v novém roce 
Pohádky ze dvora a zahrádky: „O veliké 
řepě“ „O slepičce a kohoutkovi“. Od 10.00 
hodin. Vstupné 60 Kč za osobu na místě.

1. 2. 2019
28. reprezentační ples
Nový společenský sál Bzenecká 23.
Zveme vás na 28. reprezentační ples MČ 
Brno-Vinohrady. Začátek od 20.00 hodin. 
K tanci a  poslechu zahraje Panorama 
Band. Cena vstupenky 490 Kč. V ceně 
vstupenky je zahrnuta večeře.
Prodej vstupenek v kanceláři KVIC, Bze-
necká 23, Brno-Vinohrady od 10. 12. 
2018. Možné rezervace na tel.: 544 216 529.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Vánoční strom rozsvícen
V pátek 30. listopadu se na ploše před 

radnicí odehrála drobná a radostná udá-
lost v životě vinohradských občanů. Po 
úvodní znělce Vinohradských Trubačů 
následně zazněly vánoční písničky a bás-
ničky v podání dětí ze ZŠ Mutěnická. Po 
krátkém přivítání přišedšího davu staros-
tou Jiřím Čejkou se na hromadný pokyn 
– mávnutím dětských paží – vánoční vy-
soký smrk za potlesku shromážděných 
slavnostně rozzářil a předvedl se ve své tiše 
romantické kráse. Ke všeobecně dobré ná-
ladě, kterou vedení MČ podpořilo zajiště-
ním občerstvení v podobě horkého svařá-
ku zdarma, přispěli Vinohradští Trubači 
další porcí tradičních koled. Hezká tradice 
rozsvěcování stromečku na Vinohradech 
tak pokračuje i dalším rokem.

Šárka Beruch Konečná

Vinohradští Trubači při rozsvícení vánočního stromu.

Vážení vinohradští spoluobčané,
v  pátek 30. listopadu se v  prostoru před vinohradskou radnicí odehrála milá 
a významná událost. V setmělém pozdním odpoledni byl totiž na pokyn žáčků 
z naší základní školy na Mutěnické ulici slavnostně rozsvícen vinohradský vánoč-
ní strom. U zářícího stromu poté zpívaly školní děti pod vedením paní učitelky 
vánoční písně, vinohradští muzikanti troubili koledy a okolo svítícího stromu na-
stalo veliké dětské živo. V opravdové zimě se dospělí mohli ohřát šťastnými pohle-
dy na své dovádějící děti nebo také svařeným vínem, které se při slavnosti podáva-
lo. I na Vinohradech tak o málo chvil později začal adventní čas, který nás prová-
zí až k vánočním svátkům. Přeji Vám, vážení sousedé, aby i ty letošní svátky byly 
pro vás naplněny štěstím, radostí a láskou. Zejména dětem přeji, aby na ně Ježíšek 
nezapomněl a byl k nim štědrý. K nám dospělým samozřejmě také, ale k dětem 
přeci jenom trochu víc. A prosím, pokud to máme alespoň malinko v moci, nedo-
pusťme, aby na Vinohradech o svátcích byli lidé osamělí. Všem Vám přeji klidný 
advent a požehnané vánoční svátky. 

Vážení spoluobčané, je tu konec roku s pořadovým číslem 2018, který nám 
připomněl, že již sto let uplynulo od vzniku naší novodobé a samostatné státnosti. 
Onen rok nás rovněž upomenul, že od tragického rozbití samostatného českoslo-
venského státu, ke kterému došlo za vydatné pomoci našich nejbližších spojenců 
v bavorském Mnichově, právě uplynulo osmdesát let. Odcházející rok byl též ne-
blahým mementem smutného 70. výročí povalení demokratického politického 
systému v únoru 1948. Přicházející rok 2019 končí číslicí devět. Pokud bychom na 
něj také nahlíželi z úhlu možných kulatých výročí, bude o poznání chudší než rok 
předešlý. Přinese ovšem kulatou, třicetiletou vzpomínku na revoluci, která, kromě 
jiných přívlastků, obdržela též označení „sametová“. 

Drazí vinohradští spoluobčané, přeji Vám úspěšný rok 2019. Nechť Vás prová-
zí zdraví a zdar. A budoucnost, do níž zpytavě hledíme, nechť je přijatelná pro nás 
pro všechny. Klid Vám i Vašim rodinám. 

Jiří Čejka, starosta

KVIC přeje všem čtenářům spokojené Vánoce
a mnoho štěstí v novém roce.
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Z 1. schůze
Rady městské části 

Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 34 přípa-

dech;
– pronájem bytu;
– podnájem bytu;
– dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočíva-

jící v obnově elektroinstalace bytových domů 
Mikulovská 8 a Bzenecká 13“;

– dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočíva-
jící v obnově elektroinstalace bytových domů 
Bzenecká 15 a Bzenecká 17“;

– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohra-
dy ve druhé polovině roku 2019.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umís-

tění vyhrazeného parkovacího stání pro 6 
žadatelů.

Rada městské části Brno-Vinohrady
jmenuje:
– na nové tříleté funkční období do Školské 

rady ZŠ Mutěnická zástupce zřizovatele.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s  prodejem částí pozemků v k. ú. 

Židenice pod balkony a vstupním schodiš-
těm do domu Vlčnovská 16;

– schválit termíny zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady pro rok 2019.

Rada městské části Brno-Vinohrady
pověřuje:
– zástupce Městské části Brno-Vinohrady na 

nejbližším zasedáním shromáždění Spole-
čenství pro dům Pálavské nám. 12, 13, 14, 15.

Rada městské části Brno-Vinohrady
potvrzuje:
– usnesení 62. schůze Rady m. č. Brno-Vino-

hrady konané dne 3. 10. 2018.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
stanovuje:
– počet členů Rady m. č. Brno-Vinohrady pro 

volební období 2018–2022 na 7;
– počet dlouhodobě uvolněných členů Zastu-

pitelstva m. č. Brno-Vinohrady pro volební 
období 2018–2022 na dva;

– PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi m. č. Brno-
-Vinohrady, vykonávání působnosti pro ob-
last: životní prostředí, finance, majetek, vi-
nařství;

– Bc. Michalu Krejsovi, uvolněnému místosta-
rostovi m. č. Brno-Vinohrady, vykonávat pů-
sobnost pro oblast: investice, územní plán 
a rozvoj, bytové hospodářství;

– Mgr. Tomáši Pokornému, neuvolněnému 
místostarostovi m. č. Brno-Vinohrady, vyko-
návání působnosti pro oblast: kultura, sociál-
ní záležitosti;

– MUDr. Mgr. Miroslavovi Šedovi, Ph.D. ne- 
uvolněnému místostarostovi m. č. Brno-Vi-
nohrady, vykonávání působnosti pro oblast: 
doprava, zdravotnictví;

– Prof. MVDr. Petru Dvořákovi, CSc., neuvol-
něnému místostarostovi m. č. Brno-Vino-
hrady, vykonávání působnosti pro oblast: 
školství, mládež a tělovýchova.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady volí:
– členy volební komise pro volbu starosty, mís-

tostarostů, členů Rady m. č. Brno-Vinohrady 
a předsedů výborů ZMČ Brno-Vinohrady;

– PhDr. Jiřího Čejku do funkce starosty měst-
ské části Brno-Vinohrady;

– Bc. Michala Krejsu, do funkce uvolněného 
místostarosty m. č. Brno-Vinohrady;

– Mgr. Tomáše Pokorného, do funkce neuvol-
něného místostarosty m. č. Brno-Vinohrady;

– MUDr. Mgr. Miroslava Šedu, Ph.D. do funk-
ce neuvolněného místostarosty m. č. Brno-
-Vinohrady;

– Prof. MVDr. Petra Dvořáka, CSc., do funkce 
neuvolněného místostarosty m. č. Brno-Vi-
nohrady;

– členy Rady m. č. Brno-Vinohrady;
– Bc. Luďka Stixe, DiS. do funkce předsedy fi-

nančního výboru ZMČ Brno-Vinohrady;
– MUDr. Pavla Horského do funkce předsedy 

kontrolního výboru ZMČ Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady zřizuje:
– Finanční výbor ZMČ Brno-Vinohrady;
– Kontrolní výbor ZMČ Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady určuje:
– počet místostarostů m. č. Brno-Vinohrady 

pro volební období 2018–2022 na 4;
– termín I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-

-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady
bere na vědomí:
– pravidla pro výplatu odměn neuvolněným 

členům Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady.

Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám, že v areálu bývalé základní školy Bzenecká 23 bylo nově nainstalová-
no venkovní protahovací zařízení určené pro handicapované.
Investice byla z větší části hrazena z rozpočtu města Brna, částečně z rozpočtu městské 
části.

Monika Hankeová, kancelář tajemnice
Úřad městské části Brno-Vinohrady

Venkovní protahovací zařízení pro handicapované

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
m. č. Brno-Vinohrady
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Výběr žáků 8. a 9. tříd ZŠ Mutěnická se 
zúčastnil Školního poháru města Brna ve 
florbalu.

V prvním kole se žáci 25. 10. utkali 
s výběrem ZŠ Jana Babáka (5:1), ZŠ Mer-
hautova (4:0) a ZŠ Heyrovského (1:0). 
S třemi vítězstvími bylo jasné, že jejich pu-
tování turnajem prvním kolem neskončí 
a utkají se v semifinálovém klání o postup 
do finálového kola.

Semifinále se hrálo v úterý 6. 11. Vyšší 
úroveň hry byla od prvního zápasu patr-
ná. V prvním zápase naši reprezentanti 
podlehli ZŠ Bednářova 0:2, v dalších dvou 
zápasech ovšem díky 
perfektnímu kolek-
tivnímu výkonu, flor-
balovému umu kapi-
tána Honzy Svobody 
(9. B) a bezchybnému 
výkonu brankáře Da-
vida Macha (9. A) 
přehráli ZŠ Novolí-
šeňskou (4:2) a CM 
Gymnázium Lercho-
va (3:0). Postup do fi-
nále unikl jen o vlá-
sek, když při rovnosti 
bodů se ZŠ Bednářo-
va rozhodoval vzá-

jemný zápas, který žáci jako vůbec první 
prohráli.

Celkově se tak naše škola umístila na 
děleném 5.–7. místě mezi zúčastněnými 
školami (45 škol).

Všem hráčům – jmenovitě Nicolas Bi-
lý, Adam Procházka, Vojtěch Pustina, Pat-
rik Studený (všichni 8. A), Matěj Fejta, 
Frederik Hubený, David Mach (všichni 
9. A), Lukáš Krejčí, Vladislav Melnyk, Ká-
ja Stejskal, Jan Svoboda (všichni 9. B), pa-
tří poděkování a pochvala za velmi dobrou 
reprezentaci školy.

Mgr. Lukáš Musil

Dopravní výchova
na ZŠ Mutěnická

Na konci října se dvě oddělení školní 
družiny ZŠ Mutěnická zapojila do projek-
tu Centra dopravní výchovy – ověření me-
todiky dopravní výchovy pro družiny 
a jiná volnočasová zařízení. Centrum 
k metodice poskytlo i mnoho materiálů – 
pracovní listy, obrázky, dopravní značky, 
křídy, omalovánky, proběhly hry a sou- 
těže.

Celý týden si žáci v družině pod vede-
ním vychovatelek hráli a zároveň si ověřo-
vali své nabyté znalosti z dopravní výcho-
vy. Mezi nejoblíbenější činnosti patřila 
jízda zručnosti na koloběžkách, soutěžní 
hry „Neriskuj v  dopravě“, „Vím-nevím“ 
a v neposlední řadě také kresba s názvem 
„Jak si představujete ideální sídliště?“. 
Všechna oddělení se zúčastnila testování 
přecházením jednoduché křižovatky. 

Na akci spolupracovali se školní druži-
nou rodiče žáků, kteří mohli vyplnit i do-
tazník o svém chování v různých doprav-
ních situacích. Na konci týdne Centrum 
dopravní výchovy odměnilo žáky fluo-
rescentním vakem s dárečky.

S touto akcí souvisel program Doprav-
ní policie pro žáky 4. ročníků na doprav-
ním hřišti Riviéra v  Brně. Program byl 
zaměřen na dětské cyklisty v běžném sil-
ničním provozu a nabízel ve třech blocích 
jak výuku teorie, praxi na kolech na vý-
ukovém hřišti, tak i finální ověření znalos-
tí formou testu. Celým dopolednem pro-
vázeli dopravní policisté, kteří ochotně 
zodpovídali všetečné dotazy žáků. Obě 
4. třídy si akci na Riviéře velmi užily a kvi-
tovaly možnost navštívit hřiště i s rodiči.

Hana Blažková, Ivana Levová, 
koordinátorky projektu

14. 1. – Cvičení pro maminky 
Zůstaňte aktivní i s malými dětmi. Přijďte si za- 
cvičit i s nimi, ukážeme Vám, že to jde. Nemu-
síte řešit hlídání a uděláte něco pro sebe a své 
tělo. Nezapomeňte sportovní oblečení.
Vstupné 30 Kč.

21. 1. – EKO sáček na ovoce a zeleninu
Ušijeme si sáček na ovoce a zeleninu, k opako-
vanému použití. Využijeme starou záclonu. 
Vezměte si s sebou niť. Šicí stroj máme.  Vstup-
né 30 Kč.

28. 1. – Nošení dětí 
Podpůrná nosící skupina. Poradíme, jak zkrotit 
šátek a užít si krásu nošení. Popovídáme o vý-
hodách zdravého nošení a odpovíme na vaše 
otázky. Základní úvaz ksk a dvojitý kříž, vhod-
né i pro těhotné a rodiče s menšími dětmi. Po-
radíme i s  nosítkem, které vybrat, jak nasta-
vit… Vstupné 30 Kč.

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

Pracovníci Domečku přejí všem dětem i do-
spělým klidné prožití Vánoc a hodně zdraví 
a elánu do roku 2019.
Těšíme se na další setkávání s vámi!

Karneval čtyř ročních období
aneb pestrý rok plný dovádění, her a tance čeká 
na malé i velké v sobotu 26. ledna 2019. Sejde-
me se v 16.00 v sále na Bzenecké 23 (vchod 
zezadu od Akátek).
Společně prožijeme jaro, léto, podzim i zimu se 
vším, co k tomu patří. Karneval nám rozkvete, 
bude plný listí a nakonec možná i zasněží… 
Těšte se! Vstupné 70 Kč za osobu na místě.

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera přiveze dětem 
v novém roce Pohádky ze dvora a zahrádky: 
„O veliké řepě“ a „O slepičce a kohoutkovi“. 
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 10.00 hodin v sá- 
le na Bzenecké 23. Vstupné 60 Kč za osobu na 
místě.

Nové lekce jógy
Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku cvičení 
jógy pro dospělé. Od 4. února 2019 bude pro-
bíhat vždy v pondělí v čase 18.15–19.30. Kurz 
povede zkušená cvičitelka Eva Pohlodková, 
cena 1000 Kč za pololetí (do 10. 6.). Přihlášky 
v kanceláři Domečku od 7. ledna.

Školní pohár ve florbalu – 8. a 9. ročník

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

Těším se na příjemně strávená dopoledne, Mgr. Alena Račková 

LEDEN V DOMEČKU
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Jarní prázdniny se blíží a Lipka chystá 
všem dětem rozmanitou nabídku jarních tá-
borů. Na pracovištích Lipová a Jezírko se 
připravují celkem tři tábory, dva příměstské 
a jeden pobytový.

Pracoviště Lipová v Pisárkách zve všechny 
děti ve věku 7 až 12 let na Cestování časem. Na 
tomto příměstském táboře se vydáme do histo-
rie, abychom si zkusili, jak se žilo našim před-
kům. Čeká nás stloukání másla, výroba tvaro-
hu, pečení chleba i tvoření z ovčí vlny a nebude 
chybět ani výlet do přírody. A co by to bylo za 
cestování časem, kdybychom nezamířili i do 
budoucnosti? 

Na Jezírko u Soběšic se mohou na příměst-
ský tábor vypravit děti od 7 do 12 let, aby si 

vyposlechly Povídání islandského elfa, tak se 
totiž tábor, který nám přiblíží radosti a strasti 
bohů, obrů, elfů, skřítků i lidí žijících v zemi 
ohně a ledu, jmenuje.

O něco starší děti, 9-14 let, mohou na Jezír-
ku strávit celé „jaráky“. Novinkou letošního 
roku je pobytový tábor Pět neděl v Jezírku. Tá-
borníci se na něm promění v dobrodruhy a vy- 
dají se na strastiplnou výpravu za vzácnými 
objevy. 

Podívejte se na další informace na
www.lipka.cz/tabory

a přihlaste se včas,
ať se můžete na prázdniny těšit spolu s námi.

Amálka Čípková, Lipka

Karneval na Louce
Konec roku se nám blíží rychlým kro-

kem a než se nadějeme, bude tu rok nový. 
Pokud už plánujete nějaké akce s dětmi na 
leden, tak bychom Vás rádi pozvali na tra-
diční Loukovou akci Karneval.

A letos to bude pěkný cirkus! V našem 
cirkusovém karnevalu nesmí chybět prin-
cezny, zvířátka, čarodějové, akrobati, ale 
ani třeba hasiči. Proto doporučujeme 
všem, kteří se k nám chystají, aby si pečlivě 
připravili svůj kostým.

A na co se můžete těšit? Na zábavné 
hrátky, které zažijete s Ivčou a Luckou. 
Chybět nebude hudba, tance, drobné sou-
těže a závěrečná odměna pro děti. Pro-
gram je vhodný pro děti 2–8 let. 

A kdy k nám můžete dorazit? V sobotu 
19. 1. 2019 a rovnou si můžete vybrat ze 
dvou časů: 10.00–12.00 nebo 16.00–18.00.

Na akci je potřeba si zakoupit vstupen-
ku, protože kapacita je omezena. Zaháje- 
ní předprodeje vstupenek je 19. 11. 2018 
v úředních hodinách v kanceláři Louky, 
vždy v po–čt 16.00 až 18.00.

Cena 90 Kč je za dítě. Doprovod platí 
vstupné dobrovolné (výtěžek půjde na po-
řízení molitanového tunelu s válcem). 
S sebou si vezměte přezůvky nejen pro dě-
ti, ale i pro dospělé a pohodlnou masku 
(rodiče v maskách jsou vítáni). Po dobu 
karnevalu je otevřeno občerstvení U Vlka.

Těšíme se na Vás milí cirkusáci!
Pokud Vás akce zaujala, přijďte si ji za 

námi na zimní Louku užít.
Podrobnosti jsou uvedeny na našich 

webových stránkách
www.louka.luzanky.cz.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Vánoční strom na Vinohradech.

Cestujte s námi časem i fantazií

Zveme vás na 28. reprezentační ples MČ Brno-Vinohrady. Ples proběhne v novém spole-
čenském sále – objekt Bzenecká 23 (zadní vchod z ulice Tvrdonická). Termín konání 1. úno-
ra 2019 od 20.00 hodin.  K tanci a poslechu zahraje Panorama Band. Cena vstupenky 490 Kč. 
V ceně vstupenky je zahrnuta večeře. Prodej vstupenek v kanceláři KVIC, Bzenecká 23, Brno-
-Vinohrady od 10. 12. 2018. Možné rezervace na tel.: 544 216 529. 
Rezervace je nutné uhradit do pátku 18. 1. 2019 do 12.00 hodin.
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UZÁVĚRKY INFORMU V ROCE 2019
  uzávěrka	 distribuce
161/ ÚNOR ............................... 18. 1. 2019 1. 2. 2019
162/	 BŘEZEN ........................... 15. 2. 2019 1. 3. 2019
163/	 DUBEN ............................. 15. 3. 2019 29. 3. 2019
164/	 KVĚTEN ........................... 12. 4. 2019 30. 4. 2019
165/	 ČERVEN .......................... 17. 5. 2019 31. 5. 2019
166/	 ČERVENEC–SRPEN ....... 14. 6. 2019 28. 6. 2019
167/	 ZÁŘÍ ................................. 16. 8. 2019 30. 8. 2019
168/	 ŘÍJEN ............................... 13. 9. 2019 27. 9. 2019
169/	 LISTOPAD ...................... 11. 10. 2019 31. 10. 2019
170/	 PROSINEC ..................... 15. 11. 2019 29. 11. 2019
171/	 PROSINEC–LEDEN......... 6. 12. 2019 20. 12. 2019

ÚDRŽBA V DOMÌ 
BYTÌ A ZAHRADÌ

HOMECGE
www.udrzbavdome.cz

tel: +420 731 041 041

92

132

  VINOHRADSKÝ INFORM 
  92,00 mm x 132,00 mm

Potøebujete vyøešit kapající kohoutek?
Ucpanou rýnu, pokažený vypínaè, nebo
smontovat nový nábytek, povìsit polièku,
opravit malbu èi udržovat zahradu?
                            Uklidit?
                         Umýt okna?

TADY JSME

Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte jak správně stanovit prodejní cenu?

Pro odhad nemovitosti
zdarma volejte

tel. č. 777 729 415
www.ivanafilousova.cz

Email:
ivana.filousova@century21.cz

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
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 klíč. Tel.: 513 034 551

mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

l Elektrikář:	opravy,	montáž,	revize. T:	777	019	667.
l Knihy	Ryšavý,	Táborská	30,	DÁREK	NA	POSLEDNÍ	CHVÍLI,	tel.	775	368	748.
l Ryšavý	–	NOVINKA:	Flodrová	–	Brno	aneb	trocha	povídání,	tel.	775	368	748.
l HLEDÁM	GARÁŽ	v	okolí	ul.	Věstonická	(pronájem	i	koupě).	Tel.	602	581	802.
l www.inregion.cz	–	zpravodajství	nejen	z	regionů.
l Velká	garáž	i	s	komorou,	22	m2	na	Žarošické,	pronajem	hned	1800	měsíčně.	Kontakt	777	930	693.

Hledáme vedoucí kuchařku (kuchaře) do školní kuchyně Holzova 1, Brno. 
Požadujeme vyučení v oboru s praxí. Platové podmínky dle praxe 18.000 až 22.550 Kč 

(hrubého). Kontakt: e-mail: jídelna.zsholzova@seznam.cz, tel.: 733 531 870. 
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V LEDNU

Poslední informaci v  roce 2018 zahá- 
jím velmi neobvykle – vysvětlením 

a omluvou. Do  zářijového čísla Informu 
jsem totiž jako ilustrační foto poslal foto-
grafii paní Milady Hledíkové, které jsme 
v průběhu zájezdu poblahopřáli k  úcty-
hodným pětadevadesátým narozeninám 
– na fotografii s úsměvem pozvedala a při-
píjela sklenicí piva. Svou fotografií jsem 
chtěl této čiperné a obdivuhodné paní vy-
jádřit svůj obdiv a úctu za to, jak si dokáže 
užívat života i v tak pokročilém věku. Bo-
hužel jsem netušil, že se v jejím okolí na-
jdou škarohlídi, kteří jí budou fotografii 
s pohárem piva v ruce předhazovat a vyčí-
tat takovým způsobem, že paní Hladíková 
zanevřela nejen na mne, ale i na akce v Se-
nior klubu, kterých se přestala zúčastňo-
vat.

Vážená paní Hledíková, upřímně se 
Vám omlouvám za nepříjemnosti, které 
Vám zveřejnění mé fotografie ve Vašem 
okolí způsobilo – prosím Vás, abyste mou 
omluvu přijala a pokud Vám to zdraví do-
volí, abyste mezi nás opět zavítala. Na ad-
resu oněch škarohlídů, kteří dokázali po-
kazit dobrou náladu a pohodu jiných, se 
raději vyjadřovat nebudu…

A teď už stručně opět k dění v klubu 
– v  druhé polovině listopadu proběhly 
tradiční akce – pokračování vyprávění 
Dr. Šuberta o českých hradech a návštěva 
sklípku U Jeňoura v Nechorech. Té se sice 
zúčastnilo méně zájemců než obvykle, ale 
v duchu rčení „…na množství nehleďme“ 
jsme si atmosféru a péči personálu sklípku 
užili, popili a zazpívali si…

Se zájmem návštěvníků se setkala už 
pravidelná výstava výrobků patchwork 
v naší klubovně – obdivoval jsem jak do-
vednost patchworkářek, kterou tentokrát 

předváděly „naživo“, tak i jejich úsilí a čas, 
vynaložené při přeměně klubovny ve vý-
stavní síň (a naopak). 

Velmi zajímavá byla přednáška místo- 
starosty Bc. Krejsy o životních osudech 
a rolích císaře Františka I. i následná bese-
da se starostou PhDr. Čejkou v prostorách 
klubu o ustavujícím zasedání zastupitel-
stva a o záměrech nové koalice v novém 
volebním období, spojená s  odpověďmi 
pana starosty na řadu dotazů přítomných. 

Mj. jsme absolvovali i zájezd na 3D 
představení na hvězdárnu na Kraví horu 
– vzhledem k poruše technického zařízení 
jsme film o vzniku vesmíru a postupném 
vzniku prvků viděli pouze plošně, ale s ná-
hradními volnými vstupenkami si akci 
v novém roce zopakujeme.

Z  vesmíru na Zemi nás vrátila paní 
Klementová přiblížením života lidí i pří-
rodních krás dalekého Ekvádoru a svých 
zážitků z  opakovaných zájezdů do něj 
v roli průvodkyně. Úplně „domů“ jsme se 
pak obrazně řečeno vrátili při mikulášské 
besídce – nadílka 
i tombola byly boha-
té, říkanky a písnič-
ky účastníků pěkné 
a veselé, pohoštění 
chutné a čert(ice), 
i po sále poletující 
anděl, také přispěli 
k všeobecné pohodě 
a dobré náladě… 

A tak bych rád 
vyslovil na závěr po-
děkování všem, kteří 
se na činnosti klubu 
podílejí a přispívají 
k vytváření chvil po-
hody a dobré nálady 

účastníků při jednotlivých akcích, a sou-
časně i vyslovil přání, aby nám všem 
i v nastávajícím roce přálo zdraví co nejví-
ce, abychom ho udržovali a svými aktivi-
tami pomáhali tělu i duši zvládat shony, 
stresy a vlivy našeho okolí a šířili kolem 
sebe pohodu a úsměv…

V prosinci jsem také odeslal další balí-
ček dioptrických brýlí na adresu charity 
v  Hradišti – za jejich darování prostřed-
nictvím lékárny Dr. Max a lékařské ordi-
nace na Velkopavlovické 25 všem dárcům 
děkuji. Čtenářům a zájemcům o klubové 
aktivity opět připomínám, že klubové akce 
jsou přístupné všem příchozím a jsou na 
ně všichni zájemci upřímně zváni. Pro-
gram a případně další informace a foto-
grafie 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

3. 1. – ČTVRTEK
TŘI KRÁLOVÉ A ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
p. Sedlář, Třasák, Janíčková a kuchařinky

8. 1. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování, 
s promítáním), Eliška Vacková

10. 1. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LEDNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

15. 1. ÚTERÝ
HRÁTKY S PAMĚTÍ (ukázková hodina)
Michaela Nešporová

17. 1. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. J. Čejka

19. 1. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

22. 1. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Ohrada, Okoř, Opočno, 
Orlík n. Vltavou), Dr. L. Šubert

24. 1. – ČTVRTEK
VZPOMÍNKY NA ČESKOSLOVENSKO 
(100 let) – 2. část, Mgr. Lukáš Karnet 

29. 1. – ÚTERÝ
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY KOLUMBIE
(1. část), Ing. M. Čapek, CSc.

31. 1. – ČTVRTEK
POSEZENÍ U KLAVÍRU
MILANA VAŇURY, Milan Vaňura

Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na ak- cích 
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 se- 
niory ve Společenském sále v OC 2 (nad 
Albertem) s podporou KVIC – vstup zdar-
ma, 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 prázd-
niny) kurz PC pro seniory (začátečníky) 
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzul-
tace zdarma.


