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Akce na Vinohradech

ÚNOR 2019
1. 2.
28. Vinohradský reprezentační ples
Nový společenský sál Bzenecká 23
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

8. 2.
Vinohradský film: Trabantem
až do posledního dechu
Film se bude promítat od 20.00 v Novém 
společenském sále na Bzenecké 23.
Vstup na projekci je volný.

9. 2.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště a dětský 
koutek – dílničky pro šikovné ručičky to 
v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plo-
cha před radnicí (ze strany parku), Velko-
pavlovická 25, Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

10. 2.
Vinohradský film: Úžasňákovi 2
Film se bude promítat od 16.00 v Novém 
společenském sále na Bzenecké 23. Vstup-
né na projekci je 50 Kč.

23. 2.
Divadlo pro nejmenší
tentokrát v sobotu
Oblíbené Loutkové divadlo V. Schildera 
zahraje pohádku „O Palečkovi“ s původ-
ním textem Jana Wericha, který určitě 
ocení i dospělí diváci. Nový společenský 
sál Bzenecká 23, do kterého se dostanete 
zezadu od Akátek.
Vstupné 60 Kč za osobu na místě.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Zápis do mateřských 
škol na školní rok 

2019/2020
Mateřská škola Bořetická 7
Vydávání přihlášek: 24. 4. 2019, 8–15 hod.
Sběr přihlášek: 2. 5. 2019, 8–16 hod.

Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26
Vydávání přihlášek: 24. 4. 2019,
8–10 a 13–15 hod.
Sběr přihlášek: 2. 5. 2019, 8–11 a 13–16 hod.

Mateřská škola Prušánecká 7
Vydávání přihlášek: 16. 4. 2019, 10–12 hod.
Sběr přihlášek: 
2. 5. 2019, 10–12 hod. a 14–16 hod.
3. 5. 2019, 10–12 hod. a 14–16 hod,

Mateřská škola Velkopavlovická 15
Vydávání přihlášek: 24. 4. 2019, 10–12 hod.
Sběr přihlášek:
2. 5. 2019, 14–16 hod.
3. 5. 2019, 10–12 hod.

Vydávání přihlášek na MŠ využijte v případě, 
že nemáte možnost přihlášku vygenerovat na 
www.zapisdoms.brno.cz. Zde také najdete veš-
keré informace k přijímacímu řízení.

Ve středu 5. 12. 2018 navštívili žáci šestých tříd ZŠ Mutěnické Pavilon Anthropos. Měli tak možnost si 
prohlédnout, jak vypadá skutečný pěstní klín, Věstonická venuše nebo malby v  jeskyni Lascaux. Nejvíce 
naše šesťáky zaujal model a kostra pravěkého mamuta v životní velikosti. Mgr. Ludmila Chuchelová

Vážení vinohradští spoluobčané,
i nevlídné šedé dny zimních plískanic beze sněhu na Vinohradech doprovází dlouho-
dobý a odpudivý jev, který nazýváme černé skládky. Zpravidla se vyskytují vedle kon-
tejnerových stání na odpadky, ale můžeme je spatřit i na jiných místech naší městské 
části. Obsah či povaha černých skládek je rozličná, podle toho, co jejich autoři právě 
potřebují vyhodit. Nejčastěji černou skládku tvoří nepotřebný nábytek a další zařízení 
bytu – pocházející třeba z kuchyně nebo z obývacího pokoje či sociálního zařízení.  
A na vinohradských ulicích se pak povalují sedačky, židle, stoly, stolky, latě, lišty, prkna, 
stavební materiál a odpad z rozličných rekonstrukcí bytů, běžně bývá odkládán mimo 
kontejnery odpad z domácností, který právě do kontejnerů patří. Často bývá rozmetán 
a rozfoukán po Vinohradech. Zkrátka toho, co do našich ulic nepatří, je pestrá škála. 
Čas od času se pak zvláště „malebně“ vyjímá na trávníku například umně vyhozená 
klozetová mísa, umývadlo nebo hromada sutě. Zajímavé je, že onen „nepořádek“ bývá 
velmi často „umístěn“ před stejnými adresami a odporně zeje do prostoru a výrazně 
hyzdí naše společné prostředí. Autory oněch obtěžujících nepořádků – černých skládek, 
je hrstka otrlých (koho „běžného“ by napadlo vyhodit obsah kuchyně, zařízení obývá-
ku či klozetovou mísu před dům). Nás ostatních, kteří takto nemyslíme a nekonáme, 
je drtivá většina. Přesto nepořádek, vytvářený těmito dobráky, je vidět. Obtěžuje 
a nelehce se odstraňuje. Z obecní pokladny jsou na eliminaci (tedy nekončící odvoz) 
černých skládek každoročně vynakládány statisíce korun. Mohly by být použity daleko 
rozumněji a účelněji. K finanční ztrátě nás všech se ještě řadí jedna podstatná nepří-
jemnost, vyplývající z černých skládek, tedy z barbarského díla jejich autorů. Tou je 
chronický nepořádek a ohyzdnost, obtěžující většinu obyvatel Vinohrad. Čas od času 
žádám městskou policii o zjištění a polapení původců černých skládek. Přestupce, kte-
rý bude policií polapen, se bude mít – a právem – na co „těšit“. Pokuta udělená jednot-
livci za vytvoření onoho nepořádku, označovaného černou skládkou, může v přestup-
kovém řízení dosáhnout až padesáti tisíc korun. Je-li „autorem“ černé skládky takzva-
ná právnická osoba (firma a podobně), může finanční sankce dosáhnout až půl 
milionu korun. To se snad již vyplatí postupovat v mezích zákona a nepořádek, vznik-
lý činností jednotlivce či například stavební firmy, odvést do sběrného dvora, kam 
ostatně odpad patří. Sběrné dvory jsou v  blízkosti naší městské části hnedle dva – 
v Líšni na ulici J. Faimonové a na ulici Líšeňské (Křtinské) naproti vinohradskému 
domovu seniorů. Zde přijmou i nebezpečný odpad, kterým jsou třeba baterie, zbytky 

(pokračování na straně 3)
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Z 2. schůze
Rady městské části 

Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 20;
– smlouvu o provozování informačních plánů 

s  firmou RAFFAEL INFO ART s.r.o., podle 
předloženého materiálu;

– přidělení bodů žadatelům o byt v 18 případech;
– odejmutí bodů žadateli o byt v 1 případu;
– prodloužení nájemní smlouvy v 1 případu;
– smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– smlouvu o nájmu nebytových prostor v 1 pří- 

padu;
– ukončení nájemní smlouvy na pronájem neby-

tových prostor v 1 případu;
– dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor 

v 1 případu;
– stavební úpravy v  pronajatých prostorách v 1 

případu;
– program I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-

-Vinohrady konaného dne 17. 12. 2018;
– termíny svatebních obřadů na r. 2019 dle přílohy.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 

vyhrazeného parkovacího stání pro 7 žadatelů;
– s předloženým projektovým záměrem „Zajiště-

ní požární bezpečnosti DPS Věstonická, p. o., 
II. etapa“.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady: 
– schválit rozpočtové opatření č. 19;
– schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině KVIC, 

p.o., dle přílohy;
– schválit plán výnosů a nákladů Správy domů 

m. č. Brno-Vinohrady na rok 2019 podle přilo-
ženého materiálu;

– schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva 
m. č. Brno-Vinohrady;

– schválit rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok 
2019.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zřizuje:
– komise Rady m. č. Brno-Vinohrady pro volební 

období 2018–2022:
 Komisi bezpečností,
 Komisi bytovou a dislokační,
 Komisi dopravní, Komisi kulturní,
 Komisi pro mládež a sport,
 Komisi sociální a zdravotní,
 Komisi školskou, Komisi vinařskou
 Komisi životního prostředí
 s účinností od 3. 12. 2018
Rada m. č. Brno-Vinohrady jmenuje:
– předsedy komisí Rady m. č. Brno-Vinohrady:
 Patrik Cibere – komise bezpečnostní
 RNDr. Bohumil Pokorný –
 komise bytová a dislokační
 Ing. Jiří Pokorný – komise dopravní
 Bc. Luděk Stix, DiS. – komise kulturní
 Roman Marša – komise pro mládež a sport
 Filip Lamplota – komise sociální a zdravotní
 Ing. Miroslava Orsavová – komise školská
 Jiří Pavliňák – komise vinařskou
 Miroslava Lamplotová –
 komise životního prostředí
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– návrhy jednotlivých členů do kontrolního a fi-

nančního výboru;
– skutečnost, že společnost DELIKOMAT s.r.o. 

bude nadále provozovat v objektu Velkopavlo-
vická 25, Brno nápojový automat.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– posunutí termínu plnění usnesení č. 13/UST/ 

18/8 na 18. března 2018, tj. II. zasedání Zastupi-
telstva m. č. Brno-Vinohrady;

– rozpočtové opatření č. 19;
– rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok 2019 

s příjmy ve výši 64.589.000 Kč,
 s výdaji ve výši 74.422.000 Kč
 a financováním ve výši 9. 833.000 Kč;
– závazné ukazatele rozpočtu v členění dle para-

grafů rozpočtové skladby včetně finančního 
vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž je 
městská část zřizovatelem, podle předloženého 
materiálu;

– rozpočet fondů m. č. Brno-Vinohrady na rok 
2019 – Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytové 
výstavby a Sociálního fondu podle předložené-
ho materiálu;

– Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Kulturního, 
vzdělávacího a informačního centra městské 
části Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace;

– změnu plánu nákladů a výnosů Správy domů 
m. č. Brno-Vinohrady na rok 2018 podle před-
loženého materiálu;

– plán výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno-
-Vinohrady na rok 2019 podle přiloženého ma-
teriálu;

– termíny zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vi-
nohrady pro rok 2019: 18. 3. 2019, 17. 6. 2019, 
16. 9. 2019, 16. 12. 2019. Vždy v 17.00 hodin 
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady;

– změnu Jednacího řádu Zastupitelstva m. č. Br-
no-Vinohrady, v článku 5 – jednání na zasedání 
Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, odstavec 
25, takto: Jednací doba zasedání je od 17.00 do 
24.00 hodin, přičemž přestávky vyhlašuje před-
sedající. ZMČ může hlasováním rozhodnout, 
že bude jednání prodlouženo nebo zkráceno 
a stanovit jiný čas jeho ukončení.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
– Radu m. č. Brno-Vinohrady prováděním roz-

počtových opatření v částkách do 500.000 Kč, 
včetně rozpočtových opatření na účelově přijaté 
dotace z  Evropské unie, státního rozpočtu 
a státních fondů, z rozpočtu a fondů města Brna 
a Jihomoravského kraje.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady volí:
– členy finančního výboru ve složení:
 Ing. Jiří Pokorný,
 Ing. Jiří Pustina,
 Patrik Cibere,
 Miloslav Klaus,
 Ing. Gabriela Krejsová,
 Mgr. Jana Nováčková;
– členy kontrolního výboru ve složení:
 Ing. Mgr. Martin Hynšt,
 MgA. Petr Pleva,
 Mgr. Jitka Ivičičová,
 Miroslava Lamplotová,
 Ing. Libor Štursa,
 Weiglová Jaroslava.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s prodejem pozemku p. č. 8450 a částí pozemků 

p. č. 8441/1, 8447 a 8451 vše v k. ú. Židenice pod 
balkony a vstupním schodištěm do domu Vel-
kopavlovická 3;

– s prodejem částí pozemků p. č. 10056, 10053, 
10055, 10063 s 10067 vše v k. ú. Židenice pod 
balkony a vstupním schodištěm do domu Vlč-
novská 16.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 

2018 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů 

m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 2018 podle před-
loženého materiálu;

– Zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady 
od ustavujícího zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady, konaného dne 19. 11. 2018.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– lokality pro umístění stojanů pro cyklisty, 
– podepsání smlouvy o zpracování osobních úda-

jů se společností ista Česká republika s.r.o. ;
– proplacení částky 8.500 Kč na zakoupení sporá-

ku, jenž je v  nižší částce, než je zajišťován na 
bytové správě;

– zveřejnění předloženého záměru dodatku č. 1 
k  platné nájemní smlouvě č. BMMIK ze dne 
24. 3. 2016 se společností VODAFONE;

– organizaci Liga vozíčkářů, z.ú., Bzenecká 23, 
Brno, IČ: 00499412, zastoupené ředitelem pa-
nem Zdeňkem Škaroupkou, stavební úpravy 
nebytových prostor;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Brno, Vino-

hrady – propojovací vodovodní řad DN 300 
ul. Čejkovická-Vlkova“ podle dokumentace 
PROVO spol. s r.o., č. zak. 1570/18;

– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 
vyhrazeného parkovacího stání v 5 případech;

– přidělení bodů žadatelům o byt v 38 případech;
– smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– podnájem bytu ve 3 případech.
Rada městské části Brno-Vinohrady jmenuje:
– členy komisí Rady m. č. Brno-Vinohrady na 

volební období 2018–2022 s účinností od 14. 1. 
2019 ve složení dle přílohy.

Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– pro veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Uzavře-

ní pojistné smlouvy na pojištění majetku MČ 
Brno-Vinohrady: období 1. 2. 2019 – 31. 12. 
2021“ za celkovou cenu 794.194 Kč Českou 
podnikatelskou pojišťovnu a.s., Pobřežní 665/ 
23, 186 00 Praha 8.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady: 
– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 9149/11 

v k. ú. Židenice.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zveřejněnou dokumentaci záměru „Silnice I/42 

Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D 1“, 
posuzovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, po-
žaduje řešit výstavbu vinohradského tunelu ja-
ko prioritní stavbu silnice I/42 Brno VMO 
v úseku tunel Vinohrady – D 1;

– rozpis rozpočtu městské části Brno-Vinohrady 
na rok 2019 podle předloženého materiálu.

Z 1. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady

Z 3. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
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chemikálií, ale také třeba vysloužilé televizory, zrcadla a podobně. Šetřeme, prosím, své 
peněženky i vzhled naší obce a odhazujme odpad do kontejnerů, případně jej odevzdávej-
me do sběrných dvorů. Odebírání odpadů od občanů s trvalým pobytem v městě Brně (tedy 
i na Vinohradech) se děje zdarma. Není tudíž zpoplatněno. 

Vážení Vinohraďané, v  čase, kdy se vám dostane do rukou tento únorový měsíčník,  
se v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici, přesněji v našem novém společenském 
sále, odvine významná kulturní a společenská událost. V sobotu 1. února se totiž v novém 
společenském sále na Bzenecké poprvé uskuteční vinohradský obecní ples. Doposud se obec-
ní plesy pořádaly v pronajatých prostorách hotelu na Velké Klajdovce nebo v sále Dělnické-
ho domu v  sousedních Židenicích. Starý společenský sál na Pálavském náměstí byl a je 
k pořádání plesů a dalších podobných akcí příliš malý. V sobotu prvního února se tedy 
poprvé obecní ples odvine v našich vlastních prostorách. Docela se těším na průběh plesu 
v nových prostorách a na setkání s vámi, kteří na obecní ples přijdete. Nový vinohradský 
společenský sál se od svého dobudování v  loňském roce postupně zaplňuje společenskou 
a kulturní činností a jeho aktivity se pozvolna rozjíždějí, věřím, že k radosti nás, vinohrad-
ských obyvatel. 

Vážení spoluobčané, přeji vám hodně zdraví, radosti, štěstí a optimismu. Hlavu vzhůru, 
jaro se blíží. Jiří Čejka, starosta 

Vánoční turnaj v bowlingu
V úterý 18. 12. 2018 se v restauraci Proobe odehrál již 17. ročník tradičního Vánočního 

turnaje o Putovní pohár předsedy sportovní komise MČ. Vítězem se stal na tým SKV BRNO.
KVIC

V prvním pololetí školního roku proběhlo 
na 1. stupni ZŠ Mutěnická několik projek-

tů – Minisčítání, Ověření metodiky dopravní 
výchovy pro družiny a jiná volnočasová zaří-
zení a Abeceda peněz – společný projekt s nej-
větší bankou v ČR Českou spořitelnou. 

„Minisčítání“ běží českými základními 
školami již od roku 2010 a vzniklo jako dopro-
vodná vzdělávací akce v rámci informační 
kampaně ke Sčítání lidu, domů a bytů roku 
2011. Cílem je zvyšování statistické gramot-
nosti. Zábavně-naučná forma má pomoci dě-
tem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako 
nástroje, který umí pojmout a popsat každo-
denní život. Z letošního ročníku vyplynulo, že 
nejvíce dětí ve věku od 9 do 15 let nemá rádo 
Čj a Hv a za nejnepostradatelnější věc považují 
mobilní telefon. Z odpovědí dětí jsme se také 
dozvěděli, že by rády uměly létat, podívaly by 
se do vesmíru, a že by si hravě poradily s mytím 
nádobí bez myčky, zavázáním tkaniček u bot či 
poskytnutím první pomoci. 

Druhou akcí, konanou pod záštitou Centra 
dopravní výchovy, je projekt Ověření dopravní 
výchovy pro družiny a jiná volnočasová zaříze-
ní, na který plynule navázalo dopoledne pro 
žáky 4. tříd při Dopravním hřišti Riviéra v Br-
ně pod vedením Dopravní policie ČR. Žáci se 

jak ve školní družině, tak i na dopravním hřišti, 
naučili, jak se na silnici i mimo ni chovat na 
kole, jak bezpečně přejít křižovatku a formou 
her a kvízů získali povědomí o bezpečném cho-
vání v  silničním provozu. Za účast i vítězství 
v  různých hrách získali různé upomínkové 
předměty a dárečky.

Třetím, tentokráte nejrozsáhlejším projek-
tem, byl projekt „Abeceda peněz“. Jednalo se 
o zážitkový program pro  žáky čtvrtých  tříd, 
který pokrývá celý standard finanční gramot-
nosti pro  I. stupeň a je akreditován MŠMT. 
Žáci obou 4. tříd naší ZŠ nahlédli do tajů banky 
a udělali své první krůčky po cestě vlastního 
podnikání a vlastní výroby. Na konci této skoro 
dvouměsíční cesty mohli zakusit úspěch či ne-
úspěch tím, že prodávali své výrobky na jar-
marku v prostorách banky a mohli si tak zajistit 
zisk, tedy vydělat si peníze, které pak zaslouže-
ně investují do nákupu nějakého výletu či zá-
žitku pro celou svoji třídu. Výrobky si mohli 
zakoupit i žáci a zaměstnanci naší školy.

Všechny zmíněné projekty prožívali žáci 
s radostí a těšili se z nich. Nejen je samotné, ale 
i zaměstnance školy kladná odezva a nadšení 
žáků potěšily.

Zpracovala:
Bc. Sabina Holmanová

Asistenti pedagoga
na ZŠ Mutěnická

Novela školského zákona garantuje s účin-
ností od 1. září 2016 právo dětí se speciálně 
vzdělávacími potřebami na podpůrná opatře-
ní při společném vzdělávání. Tato opatření 
pomohou překonávat jejich znevýhodnění. 
Jedním z nástrojů tohoto společného vzdělá-
vání je působení asistentů pedagoga na ško-
lách. Hlavním cílem jejich působení je pod- 
pora práce pedagoga při práci se žáky se spe-
ciálně vzdělávacími opatřeními.

Asistent pedagoga je pedagogický pracov-
ník, který pracuje se žákem či žáky se speciál-
ně vzdělávacími potřebami skupinově či indi-
viduálně dle pokynů pedagoga ve třídě, kde se 
vzdělávají i ostatní žáci. A jaký by takový asis-
tent pedagoga měl být? Měl by mít kladný 
vztah k dětem, mít znalosti, odpovídající čin-
nostem, které bude vykonávat, být empatický, 
umět komunikovat s rodiči žáka, být schopen 
pracovat pod vedením pedagoga, umět mu 
naslouchat, být mu oporou a měl by být ochot-
ný se učit a dále vzdělávat. V neposlední řadě 
by asistent měl být i dostatečně trpělivý, ra-
zantní a důsledný.

Na naší základní škole působí 11 asistentů 
pedagoga. Jsou zastoupeni jak v přípravné tří-
dě, tak na 1. i 2. stupni a ve školní družině. 
Jsme velmi rádi, že více než polovina našich 
asistentů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, 
mnozí s mnohaletými pedagogickými zkuše-
nostmi. Aby byl ale zaručen úspěch společné-
ho vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími 
potřebami, musí docházet k perfektní spolu-
práci mezi pedagogem a jeho asistentem, mu-
sí se dostavit dokonalá souhra těchto dvou 
pedagogických pracovníků ve třídě. Někdy se 
stává, že k této souhře nedojde, že práce asis-
tentů pedagoga není správně chápána a do-
chází k potížím a zbytečným konfliktům. 

O to lépe se mi píše, že na naší základní 
škole se asistenti setkali s odpovídajícím přije-
tím. Stali se učiteli „parťákem“, jeho pravou 
rukou a plnohodnotnými členy pedagogické-
ho sboru. Asistenti jsou v naší škole vedeni 
svým koordinátorem, se kterým konzultují 
veškeré události, společně se s pedagogy radí, 
dělají přípravy. Asistenti si dále předávají své 
zkušenosti při vzájemných násleších, jsou pra-
videlně proškolováni na přednáškách k aktu-
álním tématům a legislativě. Koordinátor asi-
stentů pedagoga se účastní pedagogických rad 
a důležitých setkání, aby následně mohla být 
spolupráce s pedagogy ve třídě co nejefektiv-
nější.

A co dodat závěrem? Můžeme se společ-
ným vzděláváním žáků souhlasit či ne, může-
me mít mnoho pro a proti, ale nezbude nám 
nic jiného, než tento stav přijmout. Přejme 
tedy všem pedagogům a hlavně jejich asisten-
tům, aby se jim ve všech školách, kde působí, 
spolupráce dařila tak dobře jako na naší zá-
kladní škole.

Bc. Sabina Holcmanová,
koordinátorka AP

Projekty na 1. stupni ZŠ Mutěnická

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Výsledková listina
Vánoční turnaj v bowlingu 2018

název družstva 1. hra 2. hra 3. hra celkem

SKV BRNO 429 440 479 1348

SAM CLUB 347 334 353 1034

DUREL 289 320 422 1031

DDÚ 307 389 323 1019

BBT 294 356 346 996

KVIC 195 259 188 642
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První měsíc 
v novém roce a jedna 

skromná pozvánka
Nový rok je tu a naši žáci podnikli výlet 

do vesmíru. Pokračovali ve zdokonalování 
svých bruslařských schopností a ukázali dob-
ré srdce. Pojďme se na vše podívat blíže. 

První školní den v roce 2019 jsme se žáky 
šesté třídy navštívili hvězdárnu a planetárium 
Brno. Hned na úvod nás oslnila zimní obloha  
a seznámili jsme se s hvězdami a souhvězdími, 
které můžeme v  současné době pozorovat na 
noční obloze. Poté následoval krásný film – 
Cesta Sluneční soustavou. Měli jsme možnost 
se téměř dotknout povrchu Měsíce, procházet 
se po planetě Mars, nahlédnout do záhad Jupi-
terova prstence a prozkoumat povrch ostatních 
planet Sluneční soustavy. Prolétli jsme se ko-
lem kometárního jádra – kosmického ledovce, 
uviděli podivuhodný svět s  tmavými krátery 
a zasněženými ledovci na trpasličí planetě Plu-
to a s radostí z vesmíru pozorovali naši krásnou 
modrou planetu. Známky života jsme sice ve 
vesmíru zatím neobjevili, ale rozhodně nás 
tento neskutečný prostor fascinoval a nadchl 
k dalšímu bádání. Návštěva planetária se nám 
moc líbila, stejně jako malé přírodní překvape-
ní v podobě dopolední sněhové nadílky, které 
jsme si po představení na Kraví hoře také tro-
chu užili. 

Bruslení žáci i pedagogové ze ZŠ Čejkovic-
ká přivítali s  nadšením. Pohyb na čerstvém, 
mírně mrazivém vzduchu všem dodával ener-
gii a spojení ledové plochy s bruslemi nikoho 
nenechalo chladným. 

Celý II. stupeň se již do bruslařských aktivit 
zapojil a nutno podotknout, že žáci jsou vždy 
za tento sezonní sport vděční, což se projevuje 
na jejich zvýšené aktivitě i pozitivním přístupu. 
Není nad to zopakovat, co umíme, pokusit se 
o něco nového, případně začít od začátku.

Rozumí se samo sebou, první hodinka je 
vždy „oťukávací“, ale každá další o to zábavněj-
ší, avšak také náročnější. No přiznejme si, kdo 
z nás umí přešlapovat při jízdě vpřed, natož za 
jízdy vzad? Věřte nebo ne, vaše děti se tyto po-
kročilejší techniky pokouší zvládat. „Pokrok 
nezastavíš“, pravil kdosi a při bruslení žáků 
z Čejkovické je tento slogan do posledního pís-
mene pravdivý. A co je důležité, že je to baví 
a ani při pádu nezoufají. Však co, jede se dál, 
my ta ledová ostří zkrotíme.

Již několikátým rokem se naše škola zúčast-
nila dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož 
cílem je získání finančních prostředků na po-
moc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Velký dík patří skupině žáků z 5. A, která se 
sbírky ujala na naší škole. Celou akci s nabídkou 
a prodejem magnetických záložek si děti sa- 
mostatně připravily. Sbírku ukončily téměř 
profesionálním hlášením do školního rozhlasu.

Velké poděkování patří také našim prvňáč-
kům a druháčkům, kteří se na vybrané částce 
nejvíce podíleli. Jsme velmi rádi, že jsou mezi 
námi děti, které pomáhají dětem v těžké zdra-
votní situaci.

Poslední únorový den, 28. 2. 2019, otevře-
me školu veřejnosti. Pořádáme den otevřených 
dveří. Podrobnější informace najdete na we- 
bu školy (www.zscejkovicka.cz). Všechny vás 
srdečně zveme a těšíme se na viděnou.

Jiří Odehnal, ředitel školy

V červnu letošního roku se bývalému mís-
tostarostovi panu Mgr. Karáskovi podaři-

lo prosadit nový systém parkování motocyklů. 
Všichni víme, že mezi kontejnerovými stáními 
a parkovacími plochami pro vozidla (kolmo 
k  vozovce) je úzký, přibližně 2 metry široký 
pruh. Tento pruh je pasportem zařazen do 
ploch chodníků. Vzhledem k  situačnímu 
umístění však tento „chodník“ není jako chod-
ník vůbec využíván. Někteří odvážní řidiči na 
něj natěsnávají svá auta a riskují jejich poško-
zení. Protože tato část chodníku není parko- 
vištěm, stává se často, že řidiči najdou za svým 
stěračem pozdrav od městské policie. Na dru-
hou stranu motorkáři, protože nemají jinou 
možnost, parkují své motocykly a skútry v mís-
tech, kde by bylo lepší parkovat auta. Nápadem 
pana bývalého místostarosty bylo využít tyto 
dlouhodobě nevyužívané části chodníků k par-
kování motocyklů. Právě tento záměr v RMČ 
pan Mgr. Karásek v červnu prosadil. Na těchto 
místech došlo dokonce k vyznačení piktogra-
mu motocyklů.

Po ustanovení nového vedení radnice 
a s tím i nového neuvolněného místostarosty, 
v  jehož gesci je doprava, došlo (ke značnému 
zděšení motorkářů) k odstranění piktogramů 
a tím pádem ke zrušení vyhrazeného místa pro 
parkování motocyklů. Podle nám dostupných 
informací mělo vedení radnice v  úmyslu pro 
parkování motocyklů dokonce vyhradit části 
parkovišť, kde dnes parkují auta. Tím by se no-
vé vedení radnice přičinilo o snížení počtu par-
kovacích míst pro auta a tím pádem k dalšímu 
zhoršení situace v oblasti parkování.

Protože si jako opozice myslíme, že myš-
lenka na vyhrazená parkovací stání pro moto-

cykly v místech, kde lze auta jen obtížně zapar-
kovat a umístit do nich parkování motocyklů, 
je správná a měla by být proto nejenom zacho-
vána, ale naopak rozšířena po celém sídlišti 
a už vůbec ne potlačována, uchopili jsme tento 
problém do našich rukou a na I. jednání ZMČ 
Brno-Vinohrady se nám podařilo prosadit 
usnesení, kterým se radě městské části ukládá 
zrealizovat na Prušánecké ulici dvě vyhrazená 
parkoviště pro motocykly v termínu do 30. 4. 
2019. Navíc se nám podařilo prosadit další 
úkol pro radu městské části, kterým je vytipo-
vání dalších nejméně 4 lokalit v  severní části 
a 6 lokalit v jižní části sídliště, kde by do letních 
prázdnin 2019 vznikla další vyhrazená parko-
vací stání pro motocykly.

Slibujeme, že na realizaci vyhrazených par-
kovišť pro motocykly v zastupitelstvem stano-
vených termínech budeme z opozičních lavic 
dohlížet a Vás všechny o postupu příprav a rea- 
lizace tohoto záměru budeme průběžně infor-
movat.

Ing. Jiří Pustina, zastupitel MČ Brno-Vinohrady

Při únorové projekci Vinohradského filmu 
Vám představíme hned dva filmy, a to jak pro 
dospělé v  pátek večer, tak i pro děti v  neděli 
odpoledne. 

Prvním z  nich je dokumentární snímek 
Trabantem až do posledního dechu. Známý 
český cestovatel Dan Přibáň se svým týmem se 
tentokrát vydal na půlroční výpravu, která za-
počala v australském Perthu a dále pokračova-
la přes Východní Timor, Indonésii, Malajsii 
i Thajsko. Film budeme promítat 8. 2. 2019 

od 20.00 v Novém společenském sále na Bze-
necké 23. Vstup na projekci je volný.

Dále se můžete těšit na animovaný film 
Úžasňákovi 2, který budeme promítat v neděli  
10. 2. 2019 od 16.00 opět v Novém společen-
ském sále na Bzenecké 23. Ve filmu se vrací 
dobře známá rodina superhrdinů, objeví se 
zde i nový padouch se svým ďábelským plánem 
a celá rodina tak musí opět spojit své síly. 
Vstupné na projekci je 50 Kč.

Kateřina Pížová

Vážení obyvatelé Vinohrad, dovolte, aby-
chom Vám představili cvičení TAI CHI. 

Je to mírné, kardiovaskulární systém posi-
lující cvičení. Bylo také zjištěno, že může zlepšit 
každodenní aktivity lidí, trpících revmatickou 
artritidou, osteoartritidou, Parkinsonovou ne-
mocí, roztroušenou sklerózou aj. Tai chi je zá-
těžové cvičení, které může mít příznivý účinek 
při prevenci řídnutí kostí a zachování jejich 
pevnosti, dále je hodnoceno jako velmi efektiv-
ní cvičení k rozvíjení rovnováhy a stability, což 
vede k prevenci pádů, zejména u lidí v pokro-
čilejším věku.

Naše sdružení působí na Vinohradech již 
spoustu let. Cvičíme v tělocvičně školy Bzenec-
ká 23 (vchod z ulice Tvrdonická od Akátek brá-
nou vedle venkovní posilovny), scházíme se 
každé pondělí v 18.00 a v pondělí dne 25. 2. 
2019 pořádáme ukázkovou hodinu zdarma. 
Přijďte si vyzkoušet cvičení, které vychází ze 
starého čínského umění – nyní se pod hlavič-
kou sdružení cvičí v 25 zemích světa. Potřebu-
jete k tomu jen trochu odhodlání a pohodlné 
volné oblečení. Přijďte, těšíme se na setkání.

Podrobnější informace o Sdružení taoistic-
kého Tai Chi v České republice na www.taoist.cz.

Opozice na Vinohradech zaznamenala
první vítězství v prosazování zlepšení parkování

Vinohradský film:
Trabantem až do posledního dechu, Úžasňákovi 2

Cvičení TAI CHI na Vinohradech
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Vážení čtenáři, bohužel jsem nucen uvést 
článek „Opozice na Vinohradech zazna-

menala první vítězství v prosazování zlepšení 
parkování“ na pravou míru. Tak tedy. V červnu 
letošního roku (jak autor článku uvádí) nemo-
hl pan Karásek zhola nic provádět – i kdyby 
moc chtěl. Jednoduše červen jsme letos ještě 
neměli. Ale vážněji – autor článku se dobývá do 
otevřených dveří, neboť skutečně onen záměr 
parkování motorek, jak je v  článku popsáno, 
byl jednomyslně schválen a podpořen (proč 
také ne) již minulou radou, které jsem rovněž 
předsedal. Autor článku vytváří jakési zdání 
plamenného boje za prosazení parkování mo-
tocyklů na chodnících a až heroického vítězství 
opozice (asi jím vedené), která takové parková-
ní „nařídila“ vinohradské radě zřídit. Takové 
tvrzení je vskutku komické a velmi živě připo-
míná bojovné a zmatené vlamování se do ote-
vřených dveří. Nikdy nikdo totiž v radě či za-
stupitelstvu neměl námitek k  řešení, které 
vzniklo již v minulém volebním období a bylo 
jednoznačně podpořeno. Tak tomu bylo i nyní. 
Pan pisatel si zřejmě nepovšiml, že opozice, je-
jímž jménem zřejmě píše ony podivné řádky, 

nemá převažující počet mandátů, a tudíž bez 
hlasů koaličních členů neprosadí zhola nic. 
Protože koalice vždy podporovala loni vzniklý 
model návrhu parkování motorek, hlasovala 
tedy pro návrhy oněch uváděných usnesení. 
Tak a nejinak mohla být usnesení schválena. 
Jaké tedy „první vítězství“? Uvádění záměru 
v život bude také pochopitelně uvádět koalice. 
Pan pisatel, jak slibuje v závěru článku, se chopí 
reportérského pera a bude informovat o celém 
průběhu. Co jiného mu ostatně zbývá, když 
hodlá vytvořit iluzi větší role, než jemu i zřejmě 
jím vedené opozici (jíž se ohání) ve skutečnos-
ti připadá. 

Nesmyslné až nechutné otření autora člán-
ku o nové vedení a nového místostarostu pro 
dopravu v souvislosti se zrušením piktogramů 
je nehorázné, jakož i tvrzení, že: „…Podle nám 
dostupných informací mělo vedení radnice 
v  úmyslu pro parkování motocyklů dokonce 
vyhradit části parkovišť, kde dnes parkují au-
ta…“ Nic takového není pravda. Protože vede-
ní radnice o těchto, pisatelem uváděných po-
stupech, nikdy nejednalo, zjistil jsem si situaci. 
A skutečnost je taková, že odstranění piktogra-

mů zařídil odbor dopravy Magistrátu města 
Brna na základě stížnosti vinohradských obča-
nů. Ne tedy „nové vedení radnice“ či nový mís-
tostarosta pro dopravu. A panu pisateli je třeba 
říci, že ne všem občanům se zjevně líbí parko-
vání motorek pod jejich okny na chodníku. Jak 
vidno, skutečnost je docela jiná a pisatelem je, 
velmi jemně povězeno, ohnuta k nepoznání. 

Co tedy sdělit závěrem? Těm, kteří se vla-
mují do otevřených dveří, tvarují realitu a pod-
souvají falešné konstrukce v  zájmu upoutání 
pozornosti hrozí, že lidé dříve či později zjistí, 
že „král je nahý“. Opozice je za běžné situace 
velmi vážený a užitečný institut. Opozice je po-
třebný korektor jednání vládnoucích uskupení. 
Měla by být solidní, mramorově čistá i tvrdá, 
měla by být podnětná a měla by umět věcně 
povídat i naslouchat, měla by mít stejný cíl 
s koalicí – tedy všeobecné blaho spravovaného 
celku. To, k mé lítosti, zatím u některých opo-
zičních „veličin“ téměř nevidím. Vidím spíše 
jednostranné hašteření a osobní útoky.

 A právě článek, který jsem nucen repliko-
vat, tento můj názor ještě více posiluje.

Jiří Čejka, starosta 

ÚNOR 2019 V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší tentokrát v sobotu
Oblíbené Loutkové divadlo V. Schildera 
zahraje pohádku „O Palečkovi“ s původ-
ním textem Jana Wericha, který určitě oce-
ní i dospělí diváci. Zveme vás tentokrát na 
představení o víkendu a těšíme se tedy i na 
větší děti, pro která jsou naše běžná před-
stavení nedostupná. V sobotu 23. února 
od 16.00 hodin v sále Bzenecká 23, do kte-

rého se dostanete zezadu od Akátek. Vstupné 60 Kč za osobu na místě.

Léto s Domečkem
Na letní prázdniny jsme pro děti opět připravili několik táborů, na které 
se můžete hlásit od začátku února:
8.–12. 7. Příměstský tábor 6–12 let Ve světě pohybu, cena 1650 Kč.
22.–26. 7. Výtvarný příměstský tábor od 7 let, cena 1750 Kč.
29. 7.–2. 8. Výtvarný příměstský tábor od 7 let, cena 1750 Kč.
19.–23. 8. Příměstský tábor 6–12 let Umění recyklace, cena 1650 Kč.
26.–30. 8. Příměstský tábor 4–7 let Za pirátským pokladem,
 cena 1600 Kč.
13.–19. 7. Pobytový tábor na Jalovci Od rolníka ke králi od 7 let,
 cena 3000 Kč.
12.–16. 8. Pobytový minitábor v Jedovnicích Čtyřlístek se vrací –
 Ztratila se Fifinka,  6–10 let, cena 2400 Kč.
Více informací najdete na www.domecekvinohradybrno.cz. Přihlášky se 
zálohou v kanceláři Domečku, Valtická 23

Přidejte se k nám
Ve druhém pololetí nabízíme volná místa v kroužcích:
Kreativ – středa 17.00–18.30, výtvarný kroužek, 10–15 let
Chobotnice – čtvrtek 15.00–16.30, vyrábění dárkových a dekorativních 
věciček, od 9 let
Keramika – pondělí 15.15–16.15, od 6 let, s vyzvedáváním
ze ŠD Mutěnická
Bosé hrátky – pondělí 15.45–16.30, zdravotní cvičení dětské nohy, od 5 let
Sedmikráska – pondělí 16.45–17.30, taneční kroužek pro 3–4leté
Taneční rytmika – čtvrtek 16.30–17.30, 5–7 let
Balonové hraní – páteční relax s míčovými hrami, 15.00–15.45
Více info na tel. 739 263 997 a www.domecekvinohradybrno.cz.

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

4. 2. – Bachovy esence 
Nabízím vám nahlédnutí do Bachových květových esencí, které jsou 

velkým pomocníkem pro naše psychické zdraví. Napomáhají nám roze-
znat naše vnitřní rozpoložení, pracují s psychosomatikou a na velmi jem-
né úrovni dokážou zharmonizovat naše emoce. Pojďme si o nich popo-
vídat, poznat je a naučit se si vybrat ty správné esence přímo sobě na 
míru. Samozřejmostí je i povídání, jak je správně používat a pro koho 
jsou „Bachovky“ vhodné. Vstupné 30 Kč.

18. 2. – Šití čepičky 
Ušijeme si čepičku. Střih a postup máme, šicí stroj také. Sebou si 

vezměte látku a nitě. Vstupné 20 Kč.

25. 2. – 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.

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 

Jazykový kurz angličtiny pro děti
Od února 2019 nabízíme jazykový kurz anglič-
tiny pro nejmenší děti od 3 do 6 let. Kurz bude 
v  případě zájmu probíhat v učebně Jazykové 
školy KVIC v objektu Bzenecká 23, Brno-Vi-
nohrady.
Termíny kurzu: od 11. 2. 2019 do 24. 6. 2019 
vždy v pondělí v čase od 16.00 do 17.00 hodin.
Kurzovné 2.520 Kč. 

V ceně kurzovného není zahrnuta učebnice, každý účastník si ji opatří 
sám, po dohodě s lektorem. Proč angličtina pro nejmenší? Děti se v tom-
to věku učí přirozeně a spontánně, získávají od začátku přirozenou vý-
slovnost, budují si slovní zásobu a získávají schopnost práce v kolektivu. 
Učit se bude zábavnou formou, která bude rozvinuta do široké škály 
aktivit a činností. Kurz povede rodilá mluvčí. 
Kurz bude otevřen pouze v případě 5–6 závazně přihlášených. 
Přihlášky naleznete na www.kvicvinohradybrno.cz.

Opozice na Vinohradech zaznamenala první šlamastyku
v prosazování zlepšení parkování
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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/

 Hledám garáž v okolí ulice Věstonická (pronájem i koupě). Tel. 602 581 802.
 Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
 Ml. rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech.T: 602 185 147.
 Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Firma z Vinohrad hledá úèetní i na zkrácený úvazek. 
Tel. 602 507 688

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

Cvièíme pravidelnì a tìšíme se i na vás 

ÚTERÝ 19:00 h – PILATES
ÈTVRTEK 19:15 h – POWER YOGA

sál nad Albertem, Pálav. nám. 15
!!! sleva na permanentku pro Rodinný a Senior pas !!!

www.fitclubvalerie.cz

Termín uzávìrky pro vydání è. 162 (bøezen) 2019
do 15. 2. 2019 do 11.00 hodin.

Info naleznete na:
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

UZÁVÌRKY INFORMU V ROCE 2019

  uzávìrka distribuce

162/ BØEZEN 15. 2. 2019 1. 3. 2019

163/ DUBEN 15. 3. 2019 29. 3. 2019

164/ KVÌTEN 12. 4. 2019 30. 4. 2019

165/ ÈERVEN 17. 5. 2019 31. 5. 2019

166/ ÈERVENEC–SRPEN 14. 6. 2019 28. 6. 2019

167/ ZÁØÍ 16. 8. 2019 30. 8. 2019

168/ ØÍJEN 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

Zve na únorové akce:
6. 2. Montessori mateøské centrum zve maminky s dìtmi na dopoled-
ní program 9–11 h. Vezmìte si pøezùvky, nìco na psaní a svaèinku. Rezer-
vujte si místo na slunicko-bzenecka@seznam.cz.
7. 2. Za zvíøátky do pohádky – v 15.30 h sraz u boèního vchodu MŠ. 
S sebou vezmìte nìco malého pro zvíøátka (jablko, mrkev, lojová koule).
14. 2. Den otevøených dveøí 8–16 h (mimo odpoèinek dìtí), od 15 h 
Valentýnské dílnièky.
20. 2. Montessori mateøské centrum zve maminky s dìtmi na do- 
polední program 9–11 h. Vezmìte si pøezùvky, nìco na psaní a svaèinku. 
Rezervujte si místo na slunicko-bzenecka@seznam.cz.
21. 2. Montessori odpoledne pro rodièe, které zajímá montessori 
pedagogika. V 15.30 h ve tøídì è. 2 a tématem bude jazyková výchova.
28. 2. Zvíøátkový karneval – od 15 do 16.30 h v prostorách MŠ. Pro 
návštìvníky nechodící do MŠ Sluníèko-Montessori je vstupné 30 Kè/dítì. 
Zvíøátkovou masku a pøezùvky s sebou.

Základní škola Sluníèko-Montessori, s.r.o. Èernopolí 37a, Brno
zve k zápisu do první tøídy 8. a 9. února 2019. 

Více informací na www.slunicko-montessori.cz
nebo tel. è. +420 603 534 316, reditelstvi@slunicko-montessori.cz 

MŠ a ZŠ Sluníèko-Montessori, s.r.o.
Poboèka Bzenecká 23, Brno-Vinohrady
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• hledáme nové kolegy do výroby  
• náborový příspěvek až 20 000 Kč 
• nadstandardní příplatky ke mzdě
Přijďte se osobně přesvědčit a domluvte si termín pro prohlídku výroby na tel. čísle: 
+420 703 179 351 nebo nás kontaktujte na: abb.prace@cz.abb.com

—
Chcete i Vy dobrou práci? Pracujte v ABB!
Moderní pracovní prostředí 
a mnoho skvělých benefitů

Chcete mít v létě bláto až za ušima, nebo 
se toužíte stát chovatelem v ZOO? Pak se 

rychle podívejte na nabídku letních táborů 
pořádaných Lipkou. Vyberte si, přihlaste se 
a začněte se těšit!

Pestrou nabídku příměstských i pobyto-
vých táborů přichystalo všech pět pracovišť 
Lipky – jundrovský Rozmarýnek, Lipová v Pi-
sárkách, Kamenná poblíž Kamenné kolonie, 
Jezírko v lesích u Soběšic i vzdálenější Rychta 
v Krásensku na Drahanské vrchovině.

Rozmarýnek láká všechny děti na sedm-
náct táborů. Mladí entomologové mohou vyra-
zit na putovní tábor jižní Moravou, milovníci 
všech zvířat zase na Výlety za zvířaty či Po sto-
pách… divočiny. Všem, co rádi kutí, nabídne-
me tábor Bláto až za ušima, na kterém budeme 
mít keramickou hlínu opravdu až za ušima 
nebo třeba Ráno s Bobem a Bobkem. Chybět 

nebudou ani tradiční jazykově a kulinářsky za-
měřené tábory. Letošní novinkou je tábor pro 
začínající i pokročilé fotografy Spoušť a za-
hradnický tábor Car Otka a Podzemní říše.

Pracoviště Lipová zve na tábory nejen děti, 
ale i jejich prarodiče. Druhý ročník tábora Ba-
bi, dědo, pojďme spolu na tábor! nese podtitul 
Ve stínu salátu a všichni účastníci na něm zaži-
jí dobrodružství s hlemýžděm, který hledá ces-
tu do své zahrady. Tábory určené pro děti se 
ponesou v duchu tvořivém i chovatelském, tře-
ba na táboře Případy ze zoologické zahrady se 
z táborníků stanou zaměstnanci ZOO.

Jezírko volá děti na celou řadu oblíbených 
příměstských i pobytových táborů, na nichž 
nebude chybět pořádné probádání okolních 
lesů, ale i spousta zábavy s kamarády.

Pracoviště Kamenná chystá tábory, při 
nichž objevíte neznámá zákoutí města Brna, 
ale i přírodu, kterou máme na dosah ruky 
a přece si jí někdy nevšimneme.

A kdo by rád vyrazil za hranice Brna, toho 
pozveme na Rychtu. Tam se připravuje tábor 
pro rodiny s dětmi, příměstský tábor plný výle-
tů i putovní tábor nejen pro středoškoláky.

Celou širokou nabídku příměstských i po-
bytových táborů najdete na stránkách www.
lipka.cz/tabory, kde najdete také přihlášky na 
jednotlivé tábory. S přihlašování neváhejte, mí-
váme brzy plno.

A komu se nechce čekat až do léta, může za 
námi vyrazit ještě v zimě na tvořivé kurzy, se-
mináře nebo na některou z akcí pro veřejnost, 
zajímavou škálu možností najdete na stránce 
www.lipka.cz/kalendar-akci.

Amálka Čípková, Lipka

Na co všechno se můžete těšit na jarní a let-
ní lužánecké Louce? Máme tu pro Vás 

pozvánku na tradiční i nové akce.
Nejprve Vaše děti zveme na jarní prázdni-

ny. Můžete si vybrat ze dvou akcí – příměstský 
tábor Hravá věda nebo pobytová akce Fan-
tastická zvířata.

Hravá věda 11.–15. února – badatelský 
hravý tábor poznávání pro všechny zvědavé 
děti, holky i kluky. Čeká nás týden plný her, 
veselých pokusů, prozkoumáme stopy zvířat, 
ověříme vlastnosti ledu a mnoho dalšího. Vy-
robíme společně krmítka pro ptáčky. Nahléd-
neme do astronomie a vytvoříme svoje vlastní 

souhvězdí. Během týdne nás čeká návštěva Vi-
da centra a výlety do přírody.

Fantastická zvířata v Buchlovicích 9.–16. 
února – týden strávený v přírodě chřibských 
lesů nedaleko Buchlovic. Čeká nás celotáboro-
vá hra ze světa kouzelníků a čarodějnic Harry-
ho Pottera, našim hlavním úkolem bude za-
chránit ztracené kouzelné tvory. 

Mimo jiné se nám také od 15. 1. rozběhlo 
přihlašování na letní příměstské a pobytové tá-

bory. Můžete se těšit jak na naše tradiční pří-
městské Vaření je hra, Sportcamp na Louce, 
Výletníci nebo pobytové akce Dance camp 
nebo Vodácké dobrodružství. A mezi naše le-
tošní novinky patří příměšťák Beachvolejbal, 
Od indiánů k traperům, Výtvarnovědci nebo 
Hip hop week, u pobytových jsou to dva nové 
Sportovní tábory nebo Media tábor pro me-
diální nadšence.

Přihlášení a podrobnosti ke všem akcím 
jsou uvedeny na našich webových stránkách 
www.louka.luzanky.cz.

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

Vzhůru na tábor!

Jaro na Louce, 
léto v za dveřmi
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Informace o akcích Senior klubu – únor 2019

SENIOR KLUB V ÚNORU

Konec starého roku 2018 a začátek nového 
proběhl v  klubu ve znamení akcí, při 

nichž se přítomní bavili, smáli a zpívali, tak 
jak by to v tuto roční dobu mělo být. 

Nejdříve Eliška Vacková připomněla vá-
noční zvyky a obyčeje, spojené s jednotlivými 
prosincovými a lednovými daty. Při následné 
oslavě prosincových jubilantů jsme popřáli 
sedmi oslavencům, mezi nimi i paní Tomečko-
vé k  jejím třiadevadesátinám, a hned druhý 
týden v novém roce v rámci lednových jubilan-
tů dalším šesti oslavenkyním. Při těchto osla-
vách nescházely ani děti ze ZŠ Mutěnická, při-
čemž to lednové obohatily prvňačky pod vede-
ním paní Blažkové kromě písniček i tanečním 
číslem, které se moc líbilo. Muzikantské klubo-
vé trio se nám v posledních měsících rozrostlo 
na kvarteto a lednové jubilantky přivítali muzi-
kanti dokonce stylově – v motýlcích.

Vydařily se i předvánoční besídka, na níž se 
nejen konzumovalo cukroví, ale i zpívaly zná-
mé i méně známé koledy za doprovodu Karla 
Mifka, a poté i už pátý jubilejní Silvestr v klubu 
– téměř čtyřicet přítomných si až do podvečera 
nejen pochutnávalo na pohoštění, připrave-
ném Vlastou Jelínkovou a ostatními kuchařin-
kami s Eliškou Vackovou, ale zejména se vese-
lilo při povídání, vtipech i zpěvu, opět za do-
provodu harmoniky.

Začátek roku jsme tradičně zahájili kole-
dou tří králů a následným posezením u čaje 
a cukroví – bylo třeba se podělit o dojmy a zá-
žitky z vánočních a novoročních oslav, dárků 
i rodinných akcí.

První vzdělávací akcí roku 2019 v  klubu 
bylo tradiční připomínání si krás naší vlasti, 
připravené Eliškou Vackovou, věnované stře-
dověkým rybníkářům jižních Čech a tajemné-

Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví 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 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.

5. 2. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
WILLIAM SAROYAN, Mgr. Hana Žaludová

7. 2. – ČTVRTEK
PRALES A ZELEŇ – SUMATRA
Marie Bajerová (povídání s promítáním)

12. 2. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

14. 2. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus)
PhDr. J. Čejka

16. 2. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

19. 2. – ÚTERÝ
POSEZENÍ U KLAVÍRU
MILANA VAŇURY
Milan Vaňura (povídání s poslechem)

21. 2. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ÚNORU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

26. 2. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Orlík u Hump., Ostroh, 
Ostrov n. Ohří, Pardubice), Dr. L. Šubert

28. 2. – ČTVRTEK
HRÁTKY S PAMĚTÍ, Ing. Luděk Hodboď

Naše motto:
Čas letí jako jelen, leden máme za sebou
a na jaro se těšíme – pestrý program
v teple v klubu si užíváme…

mu Českému lesu v  českém pohraničí. Na ni 
navázala paní Michaela Nešporová ukázkovou 
lekcí na téma „hrátky s pamětí“ – pro 24 pří-
tomných to byla velmi příjemná hodinka, za-
hrnující nejen namáhání mozkových záhybů, 
ale i různé pohybové aktivity včetně tanců na 
židlích a tak zkusíme tuto činnost zařadit do 
programu klubu častěji, i když asi i s  jinými  
lektory.

PhDr. Čejka byl bohužel pracovně zane-
prázdněn a tak místo očekávaných informací 
o další ze zajímavých událostí v historii Česko-
slovenska si prohlédli zajímavosti z  historie 
i místopisu dalekého Peru. 

V  závěru považuji za potřebné připome-
nout, že v průběhu silvestrovské oslavy mj. in-
formovala Vlasta Jelínková o termínech a cí-
lech zájezdů, které připravuje na první polovi-
nu roku 2019, z nichž připomínám první dva 
– návštěvu sklípku Herbenka v  Hustopečích 
28. 3. (cena 360 Kč, odjezd 13.00) a Valašské 
Meziříčí a zámek Kunín dne 30. 4. (podrobnos-
ti později – nebo na webu). Další zájezdy se 
uskuteční 14. 5., 11. 6. a 27. 6. – termíny uvá-
dím s předstihem proto, aby si je případní zá-
jemci mohli poznačit do kalendáře (do sezna-
mů zájemců začne Vlasta Jelínková zapisovat 
a peníze vybírat až v únoru).

Na úplný závěr bych chtěl ještě jednou po-
děkovat všem, kteří se na činnosti klubu podí-
lejí a přispívají k vytváření chvil pohody a dob-
ré nálady účastníků při jednotlivých akcích 
v klubovně i mimo ni.

Zájemcům o klubové aktivity opět připo-
mínám, že všechny naše akce jsou přístupné 
všem příchozím a jsou na ně všichni případní 
zájemci upřímně zváni. Program i další infor-
mace a fotografie z  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


