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Akce na Vinohradech

KVĚTEN 2019
4. 5. od 10.00 h
Výstava vín Brno-Vinohrady 
- 27. ročník
Nový společenský sál, Bzenecká 23 (zadní 
vchod). Začátek v 10.00 hodin. Akce pro 
milovníky dobrého vína. V letošním roce 
vám budou opět nabídnuty k ochutnávce 
vzorky vín obcí Jižní Moravy. K dobré po-
hodě vám zahrají folklorní soubory z Va-
cenovic. 
www.kvicvinohradybrno.cz

11. 5. od 9.00 h
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště v  čase 
od  9.00 do  12.30 – vydlážděná plocha 
před radnicí (ze strany parku), Velkopav-
lovická 25, Brno-Vinohrady. 
www.kvicvinohradybrno.cz

29. 5. od 10.00 h
Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera zahraje dě-
tem dvě známé pohádky: „O neposluš-
ných kůzlatech“ a „O třech prasátkách“. 
Začátek v 10.00 v sále Bzenecká 23, vchod 
od Akátek z ulice Tvrdonická.
Vstupné 60 Kč za osobu.
www.domecekvinohradybrno.cz

30. 5. od 17.00 h
Akademie Domečku
Vystoupení pohybových a tanečních 
kroužků Domečku a hostů ze ZŠ Mutě- 
nická proběhne ve čtvrtek 30. května od 
17.00 hodin v aule ZŠ Čejkovická. Srdečně 
zveme děti i rodiče, vstupné dobrovolné. 
www.domecekvinohradybrno.cz

8. 5. od 15.00 h
Sportovní den na Louce
Akce je určena pro všechny malé i velké, 
kteří mají radost z pohybu, vstupné dob-
rovolné.
www.louka.luzanky.cz

25. 5. od 14.00 h – LOUKAFEST
Na hřišti před Loukou. Na našem malém 
rodinném festivalu se můžete těšit na 
vystoupení dětí z  hudebních, tanečních 
i sportovních kroužků a k poslechu nám 
bude hrát kapela Bombarďák.
www.louka.luzanky.cz
Více o akcích viz str. 5 a 6.

Informace pro občany: 
sběrové dny
v roce 2019
Termíny sběrových dnů:

11. 5. 2019, 28. 9. 2019 a 30. 11. 2019 
vždy od 8:00 do 12:00 hod.

VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě 
Pálavské náměstí (za točnou MHD).

Koncem března proběhla v novém společenském sále Malá rocková párty pro děti. 

Vážení vinohradští spoluobčané,
mám pro nás všechny veselou či příjemnou novinu. V sobotu 4. května u nás na Vino-
hradech proběhne již 27. ročník Vinohradské výstavy vín. Mnozí si jistě vinohradskou 
vinařskou soutěž vybaví i pod starším názvem Vinohradský košt vín. Onen název byla 
obec nucena před lety změnit, neboť jeden ze spolupořadatelů si název vinařského 
soutěžení na Vinohradech dal „zaknihovat“ a svého takto nabytého vlastnictví se ani 
v nejmenším nehodlal vzdát. Nu což, již mnoho let probíhá vinohradské vinařské sou-
těžení pod názvem Vinohradská výstava vín, k plné spokojenosti laické i odborné ve-
řejnosti. Naší degustaci, která se uskuteční 4. května v novém společenském sále, před-
chází zasedání hodnotící (lidověji degustační) komise, konané v  sobotu 27. dubna. 
Její členové z mnoha jihomoravských obcí zhodnotí stovky vzorků vín, shromážděných 
pro vinohradskou vinařskou soutěž. A my ony vinné vzorky potom 4. května společně 
ochutnáme v novém společenském sále bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Jako 
vždy je výstava vín u nás nejenom podnikem ryze vinařským. Své podstatné místo si 
při ochutnávce vín pochopitelně vydobyl i moravský folklór. Na Vinohradech se při 
degustaci střídaly cimbálovky a folklórní soubory z mnoha míst, například z Vlčnova, 
Mutěnic, Ratíškovic či Bzence. Nejvíce si snad u nás zahrála cimbálová muzika Náklo 
a zazpíval mužácký soubor a Robky ze Séčky z Ratíškovic. Letos ratíškovické soubory 
nemohou na Vinohrady dorazit, a tudíž je více než zdatně zastoupí lidoví muzikanti 
– tedy cimbálová kapela – z Vacenovic. Na Vinohradech již v minulosti hráli. Kromě 
nich bude, již tradičně, ke zpěvu a tanci hrát i cimbálovka složená z vinohradských 
a brněnských muzikantů. Vážení sousedé, přijďte v  sobotu 4. května do kulturního 
a společenského sálu v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici. Přijďte ochutnat 
vzorky vín z jižní Moravy, přijďte si zazpívat či i zatančit při folklóru, přijďte navštívit 
tradiční a jednu z největších jihomoravských vinařských akcí. Přijďte navštívit Vino-
hradskou výstavu vín. Moc se těším v sobotu 4. května na setkání s Vámi. A velmi 
děkuji řediteli panu Jiřímu Huňáčkovi a pracovníkům vinohradského kulturního 
centra a také předsedovi vinařské komise panu Jiřímu Pavliňákovi, bez jejichž každo-
roční práce, snahy a odborného nasazení by naše výstavy vín nebyly tak významné 
a jedinečné. Oni vtiskli v posledních letech našim vinařským výstavám charakter a onu 
jedinečnost.
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady ukládá:
Radě m. č. Brno-Vinohrady:
– zajistit zpracování projektové dokumentace do-

pravního značení pro parkování motocyklů 
v místech mezi parkovišti a kontejnerovými stá-
ními před domy Prušánecká 17 a Mutěnická 8, 
její projednání s dotčenými orgány a předložení 
k vydání stanovení dopravního značení o po-
stupu prací podat informaci na červnovém za-
sedání ZMČ Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– zastavení exekuce na pohledávku 374.601,50 Kč 

za společností Beta oil s.r.o., v likvidaci (dříve 
ATJ Group, s.r.o.), Říční 433/6, Hradec Králové 
500 02, IČ: 275 19953;

– prominutí nedobytné pohledávky m. č. Brno 
-Vinohrady za Beta oil s.r.o., v likvidaci (dříve 
ATJ Group, s.r.o.), Říční 433/6, Hradec Králové 
500 02, IČ: 275 19953 ve výši 374.601,50 Kč 
(90.282,50 Kč nájemné, 284.319,00 Kč služby) 
z důvodu nevymahatelnosti (společnost nemá 
zpeněžitelný majetek a do budoucna nelze oče-
kávat pozitivní změnu;

– ponechání současného systému odměňování 

členů zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady dle 
platného usnesení č. 12/UST/18/8.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
Radu m.č. Brno-Vinohrady:
– zajistit vhodné technické zařízení umožňující 

pořízení audiovizuálního záznamu z jednání 
Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit znění obsahu obecně závazné vyhlášky 

Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zaří-
zeních a restauračních zahrádkách, za účelem 
zabezpečení místních záležitostí veřejného po-
řádku pro MČ Brno-Vinohrady ve stávajícím 
rozsahu.

Radě m.č. Brno-Vinohrady:
– stanovit pravidla nájemného za pronájem více-

účelového sálu Bzenecká 23 s tím, že i při uplat-
nění slevy musí být nájemné vyšší nebo rovno 
minimální nákladové ceně.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s prodejem částí pozemků p. č. 9104/1 a 9106 

v k. ú. Židenice pod stávajícími lodžiemi byto-
vého domu Bzenecká 14, 16.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s prodejem pozemku p. č. 9149/11 v k. ú. Židenice; 
– se směnou pozemků p. č. 7623/51 a 7623/53 ve 

vlastnictví města za pozemky p. č. 8441/2, 
7747/69, 8438/8 a 8438/10, vše v k. ú. Židenice.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady
bere na vědomí:
– účetní závěrky za rok 2018, rozpočty na rok 

2019, odpisové plány na rok 2019, rozbory hos-
podaření a zlepšené výsledky hospodaření pří-
spěvkových organizací m. č. Brno-Vinohrady;

– předloženou informaci o výběru poplatků za 
psy za rok 2018;

– výsledky kontrol provedených KV ZMČ Brno-
-Vinohrady na základě usnesení ZMČ Brno-Vi-
nohrady č. 32/I/2018/8 ze dne 17. 12. 2018 body 
2., 3., 4;

– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady 
od I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vino-
hrady, konaného dne 17. 12. 2018.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– podání žádosti o dotaci od Nadace ČEZ na akci 

„Oranžové hřiště Mikulovská, Brno-Vinohra-
dy“ ve výši 465.000 Kč;

– podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje 
na projektu „Vybavení společenského sálu MČ 
Brno-Vinohrady video a audiotechnikou“ ve 
výši 350.000 Kč;

– poskytnutí dotací z rozpočtu m. č. Brno-Vino-
hrady;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise 
přidělení zakázky na akci: „Rekonstrukce roz-
vodů ZTI v ZŠ Mutěnická II. etapa“ firmě JOK 
a. s., IČ 25515560, Stavební 2a, 602 00 Brno za 
celkovou cenu 4.618.862 Kč vč. DPH;

– SOD na akci: „Rekonstrukce rozvodů ZTI v ZŠ 
Mutěnická II. etapa“ firmě JOK a. s., IČ 
25515560, Stavební 2a, 602 00 Brno za celkovou 
cenu 4.618.862 Kč vč. DPH;

– přidělení zakázky na akci: Výběr zhotovitele PD 
Specifikace řešení podhledů k akci „Rekon-
strukce rozvodů ZTI v ZŠ Mutěnická II. etapa“ 
firmě Technika budov, s.r.o., IČ 60711825, 
Křenová 42, 602 00 Brno za celkovou cenu 
79.860 Kč vč. DPH;

– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky 
malého rozsahu na realizaci akce: „GO chodní-
ku mezi ul. Pálavské náměstí a ul. Prušánecká 
v MČ Brno-Vinohrady“ podle předloženého 
materiálu;

– smlouvu o dílo s firmou FALKY spol. s r. o., 
Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, IČ 282 97 849 
na údržbu komunikační zeleně podle předlože-
ného materiálu;

– předložená „Pravidla u výpovědí nájmu bytu“;
– nájemní smlouvu na pronajmutí střechy k vy-

budování malého distribučního bodu Bzenecká 
13, p. č. 9159/4 k. ú. Židenice, se společností 
Netcom Solution s.r.o.;

– organizaci Lužánky – SVČ Brno, Lidická 50, 
Brno, Louka, Bzenecká 23, Brno záměr vybu- 
dování relaxační zóny a mobilní hry Lapka ve 
venkovním areálu objektu Bzenecká 23, Brno. 
V případě realizace projektu budou RMČ ke 
s chválení předloženy podmínky provozu, 
údržby, likvidace apod. a právní úprava vztahu 
k pozemku;

– zveřejnění záměru pronajmout část nebytových 
prostor v objektu Blatnická 9/11, místnosti č. 44 
o výměře 7,65 m2.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– odstranění stolu na stolní tenis v bloku Bořetic-

ká 1, 3, 5.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se zveřejněním záměru bezplatné výpůjčky čás-

ti pozemku p. č. 7999/1 v k. ú. Židenice o výmě-
ře 17.000 m2 k účelu péče o pozemek v rámci 

zajištění péče o ochranu přírody a krajiny.
– s úpravou příjezdu k zadnímu traktu bytového 

domu Bořetická 4, Brno-Vinohrady spočívající 
ve zpevnění plochy zatravňovací dlaždicí nebo 
jinou úpravou;

– s umístěním a provedením stavby „88-18-009 
– FTTS Brno – 60330 Brno_Žarošická“ podle 
dokumentace Slezskomoravské telekomunika-
ce Opava, spol. s r. o. č. 88-18-009 z 01/2018 za 
podmínky uzavření dohody o kauci ve výši 
30.000 Kč ke vstupu do zeleně mezi zhotovite-
lem a městskou částí před zahájením prací.

Rada městské části Brno-Vinohrady pověřuje:
Bc. Michala Krejsu, místostarostu
m.č. Brno-Vinohrady:
– při projednávání změny ÚPmB č. B5/18-CM, 

lokalita Viniční-Šedova, předložit požadavek 
městské části Brno-Vinohrady na stanovení IPP 
v oblasti obytného souboru v hodnotě 1,0.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Statutárnímu městu Brnu: 
– neupravovat činnosti v oblasti užívání zábavní 

pyrotechniky obecně závaznou vyhlášku.

Rada městské části Brno-Vinohrady odvolává:
– na vlastní žádost pana Ing. J. K., Čejkovická, 

628 00 Brno z funkce člena Bytové a dislokační 
komise.

Dovolujeme si Vás informovat, že na přelomu 
května a června 2019 bude v Brně zahájen 

sběr dat pro sociologický výzkum Bydlení v Brně. 
Proškolení tazatelé budou pomocí dotazníku zjiš-
ťovat postoje obyvatel spojené s vlastním bydle-
ním, postoje vůči různým aspektům bydlení 
v Brně a budou se ptát i na otázky spojené s novou 
bytovou výstavbou. Výzkum je realizovaný Odbo-
rem strategického rozvoje a spolupráce, Odděle-

ním dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna 
(ve spolupráci s Bytovým odborem MMB a Kan-
celáří architekta města). Dotazování bude probí-
hat v brněnských domácnostech. Prosíme Vás te-
dy, pokud budete tazatelem osloveni, o vstřícnost 
a ochotu dotazník s tazatelem vyplnit. Tazatel 
bude vybaven průkazem a oslovovacím dopisem 
s kontakty, na kterých bude možné ověřit, že se 
opravdu jedná o tento výzkum. Výsledky výzku-

mu by měly být známé během podzimu 2019 
a budou sloužit například při plánování a rozvoji 
(nejen) bytové politiky města a pro tvorbu nového 
územního plánu města.

Děkujeme předem za spolupráci a vstřícnost 
při zapojení se do výzkumu.

Oddělení dat analýz a evaluací, 
Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Magistrátu města Brna

Z 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady

Ze 7. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady

Sociologický výzkum Bydlení v Brně
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Vážení Vinohraďané, v  loňském roce se uskutečnila oprava 
obou paralelně jdoucích chodníků, vedoucích od Pálavského ná-
městí podél školy na Mutěnické až k ulici Bořetické. Oprava se ne-
uskutečnila jakousi „reasfaltizací“, kterou někteří členové zastu- 
pitelstva (bohužel) požadovali, ale zaplaťpánbůh, uskutečnila se 
dlážděním. Tehdy jsem Vám slíbil, že tímto způsobem (tedy dláždě-
ním) budeme při opravách vinohradských chodníků postupovat 
podle finančních možností i v budoucnu. Tak tedy v letošním roce 
budou opravy chodníků pokračovat opět dlážděním. K rekonstruk-
ci byl vybrán úsek paralelně jdoucích dvou chodníků od Alberta 
směrem k  Blatnické ulici. K  dláždění opravovaných chodníků se 
v prostoru Bzenecké ulice připojí rovněž chodník, který bude takto 
opraven v  souvislosti s  rekonstrukcí parkovacích míst a silniční 
komunikace na Bzenecké. Tyto práce bude provádět a financovat 

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

firma Technické sítě Brno. Dláždění dvojitého chodníku bude stát 
přibližně tři miliony korun. Z toho 1.900.000 korun nám formou 
dotace poskytne město Brno a zbytek (přibližně 1,1 milionu korun) 
doplatí vinohradská radnice. Oproti asfaltovému chodníku je dláž-
děný chodník lehce opravitelný, je ekologický (propouští vodu) a je 
rozhodně pohlednější a estetičtější než, v létě horkem sálající a vodu 
nepropouštějící, asfalt. Postupně, podle finančních možností, se bu-
dou naše chodníky dláždit tak, aby Vinohrady jednoho hezkého dne 
mohly sdělit, že všechny chodníky ve zdejší obci jsou takříkajíc 
„v dlažbě“. To bude hezký den.

Vážení spoluobčané, těším se na setkání s Vámi na naší květno-
vé výstavě vín. Přeji Vám příjemné jarní i letní dny, plné klidu 
a pohody. 

Jiří Čejka, starosta

Dobrovolníci sbírali odpadky
v Akátkách

První dubnovou sobotu jsme se v rámci celorepublikové akce 
„Ukliďme Česko“ vydali sbírat odpadky na místo, kam často cho-

díme nejen v rámci oddílových schůzek – do Akátek. 
Popravdě jsem si myslela, že nás mnoho nepřijde a když v  pátek 

v noci pršelo, má naděje na větší účast postupně skomírala. Docela jsem 
se spletla. Ráno se nás sešlo dvaadvacet a po cestě se k nám ještě přidalo 
několik dalších. Společně jsme prošli Akátky: od Psí louky přes hřiště 
u Sherwoodu až k workoutovému hřišti dole u Údolíčku.

Kromě kuriózních odpadků jako je monitor, kárka, koberec, pár bot 
nebo psí košík, jsme objevili dvě černé skládky a uklidili mnoho igelito-
vých sáčků, vajglů, plastových i skleněných lahví, zbytků z ohňostrojů, 
plechovek…

Sváří se ve mně dva pocity. Naprosté znechucení nad tím, co jsou 
lidé schopni vyhodit do přírody a naprosté nadšení nad tím, že jsou na 
světě stále lidé, kteří jsou ochotni, dokonce s úsměvem na tváři, jít vše-
chen ten nepořádek posbírat. 

Byla jsem překvapená, kolik dobrovolníků (nejen z Vinohrad) 
a s jakým nadšením se připojilo. Děkuji všem, kteří jste přišli, kteří jste 
v mokrých botách, s dobrým pocitem a pytlem odpadků v ruce křižova-
li Akátky spolu s námi. Mám z toho upřímnou radost a těším se na příš-
tí podobnou akci, kde se potkáme ve snad ještě větším počtu.

Za kolektiv vedoucích a instruktorů 43. PS Vinohrady
Jana Tomalová

Do práce z Vinohrad na kole,
ale kudy?

V letošním roce již poosmé koordinuje Nadace Partnerství brněn-
skou kampaň „Do práce na kole“. Cílem této akce je motivovat obyvatele 
naší moravské metropole, aby pro svou dopravu do zaměstnání, do ško-
ly, za nákupy nebo prostě po městě využívali jízdní kolo, případně jiný 
způsob bezmotorové dopravy, včetně chůze a běhu. Jestliže nahradíme 
dopravu auty pohybem, zlepšíme nejen svoji fyzickou kondici, zdravotní 
stav, ale určitě i náladu. Přispějeme tím samozřejmě i k čistšímu ovzduší, 
které je v ranní špičce problematické. A jak to vypadá s účastí obyvatel 
Vinohrad? Se zájemci z Vinohrad je situace složitá – nejsou cyklostezky. 
Můžete vyjít z paneláku, ale musíte jen na silnici, na chodnících se totiž 
jezdit nesmí – a že jich je tady docela dost! A když pracujete někde ve 
středu města nebo v jeho okolí, namíříte si to buď po frekventované sil-
nici Rokytové, Šedové nebo Křtinské. V každém případě se motáte mezi 
auty a trnete hrůzou, když se ocitnete ve „dveřní zóně“. To je ten prostor, 
který se nachází ve vzdálenosti přibližně jednoho metru mezi vámi na 
jízdním kole a zaparkovaným autem na pravé straně vozovky. Z Vino-
hrad máte ještě jednu zajímavou možnost, která se dá ale využívat pře-
devším za sucha od jara do podzimu. Vede po přímé pěšině níže pak 
okolo zahrádek od ulice Révová k židenickému hřbitovu, kde není žádný 
provoz. Po dešti však bývá rozbahněná a je směrem do a z centra dost 
prudká. Zkušení cyklisté na horských kolech ji ale zvládají jak z kopce, 
tak i do kopce. Na Staré Osadě máte možnost podjet velkou křižovatku 
podchodem – je zde oficiálně smíšený provoz s chodci a pak zamíříte 
Filipínského ulicí k Hypernově. Tady se už můžete např. napojit na me-
zinárodní cyklostezku. A jaká je situace na samotných Vinohradech? 
Např. před Základní školou Mutěnická máme od loňského roku zdvoje-
ný chodník, jehož jedna část by se dala využít pro smíšený provoz cyk-
listů a chodců, tak jak je to na Staré Osadě před školou Gajdošova. Na 
druhé straně přes střed Vinohrad je taktéž zdvojený chodník, který se 
táhne až k zastávce MHD Vlčnovská. Proč se už tato situace dávno neře-
šila? Zatím se nejvíc vychází vstříc motoristům, kteří ale mají na Vino-
hradech málo místa na parkování a překáží, kde se dá. Pro ně už se měly 
dávno postavit podzemní garáže – u supermarketu Billa a pod parkovi-
štěm na Pálavském náměstí u vyhlídky „do keřů“. Jenže to se stále neřeší 
a čeká se na co? Až nám to v nové volební kampani za tři roky zájemci 
o politický úspěch na Vinohradech slíbí? Bohuslav Vlček

Výdejní termíny potravinové banky Klára pomáhá z.s.
Organizace Klára pomáhá z.s. distribuuje ve spolupráci se spolkem Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.

potraviny a drogerii zdarma pro pečující a pozůstalé. Výdejní místo je v naší poradně pro pečující
v Brně-Líšni na Poliklinice Horníkova (Horníkova ul. 34).

Výdejní dny jsou přibližně ve dvoutýdenních intervalech.
Přijít může každý, kdo doma dlouhodobě pečuje (nebo donedávna pečoval) o někoho blízkého.

Je vhodné se předem nahlásit na mailovou adresu: lukas.karnet@klarapomaha.cz, nebo na tel. čísle: 733 678 819 (stačí sms).
Nejbližší výdejní termíny jsou: 16. května, 28. května, 11. června, 25. června vždy od 9.30 do 12.00.

PhDr. Lukáš Karnet, koordinátor pro styk s veřejností, konzultant, Klára pomáhá z.s.
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Návštěva předškoláků, 
fotbalový turnaj a umění 

na ZŠ Čejkovická
V úterý 19. 3. a ve středu 20. 3. 2019 jsme 

měli u nás ve škole vzácnou návštěvu. V úterý 
se k nám přišli podívat předškoláci z MŠ Boře-
tická a ve středu předškoláci z MŠ Sněhurka. 
Budoucí prvňáčci se přišli už před zápisem pře-
svědčit, že škola rozhodně není nic, čeho se 
musí bát. Děti si prohlédly školu, podívaly se 
do jídelny i do tělocvičny. Také si vyrobily krás-
ná keramická sluníčka a při plnění různých 
úkolů ukázaly, co všechno už umí. Za splněné 
úkoly, které jsme si ve škole pro ně připravili, 
zaslouží všichni velkou pochvalu.

V pátek 29. 3. 2019 se naše školní družina 
již po několikáté připojila k celostátní akci na 
podporu dětského čtenářství – Noc s Anderse-
nem. V pátek, v doprovodu rodičů, vybaveni 
spacáky a v pohádkové náladě, přicházely děti 
přesně v šest večer ke škole. Letošní 19. ročník 
Noci s Andersenem byl věnován nejen slavné-
mu dánskému pohádkáři, ale také 70. výročí 
dětského nakladatelství Albatros. Děti čekalo 
plnění různých úkolů, výtvarné aktivity, há-
danky pro chytré hlavičky a ochutnávání po-
hádkových dobrot, kterými nás zásobili rodiče. 
Také návštěva školní knihovny a večerní disko-
téka. A samozřejmě nechybělo čtení a poslech 
pohádek a příběhů. Děti si nocování ve škole 
moc užily a odnesly si spoustu zážitků.

Zvuk fotbalového míče dopadajícího na 
zem, zvuk píšťalky či dětí fandící své třídě se 
rozezněly v aprílové dopoledne v tělocvičně ZŠ 
Čejkovická. Důvodem byl futsalový turnaj pro 
první stupeň, při němž docházelo k „soubo-
jům“ v duchu fair play nejen na hřišti mezi 
hráči, ale také mezi diváky, kteří hlasitě fandili 
svému týmu a tím vytvořili úžasnou atmosféru. 
Samotný turnaj byl rozdělen do tří kategorií. 
V první kategorii pro žáky 1. ročníku zvítězilo 
družstvo ze třídy 1. A. Z vítězství ve druhé ka-
tegorii, žáci 2. a 3. ročníku, se radoval tým 2. B. 
Poslední kategorii žáků 4. a 5. ročníku ovládlo 
družstvo ze třídy 5. B. Všichni vítězové byli 
oceněni putovními poháry. 

Přemýšleli jste někdy, proč v  některých 
muzeích jsou vystavena auta a v jiných obrazy? 
Můžeme gastronomii nebo fotbalové kličky 
Christiana Ronalda považovat za umění? Mno-
ho lidí při pohledu na současné umění odvětí, 
že by to zvládli také. Proč tedy potřebujeme 
umění a galerie? Na všechny tyto otázky odpo-
vídal edukační program s názvem „Jak se kou-
ká na umění“ v Muzeu města Brna, kterého se 
v měsíci dubnu účastnili žáci ze Základní školy 
Brno, Čejkovická. Ve stálé expozici „Od mo-
derny po současnost“ si nejprve utvrzovali své 
názory, co vše považují za výtvarné dílo. Poté 
si prošli výstavu a také vytvářeli asambláže 
z předmětů běžné potřeby podle obrazů Leoni-
da Ochrymčuka, nebo dramaticky rozpracova-
li obraz českého umělce Vladimíra Kokolii. 
Edukační program, který probíhá přímo v pro-
storu expozice, využívá metody muzejní peda-
gogiky. Tyto edukace se snaží o kultivaci a vý-
chovu budoucích návštěvníků, kteří se v galerii 
nebo muzeu neztratí. 

Na závěr bych vás rád pozval na Zahradní 
slavnost, která se bude konat na naší škole 
v úterý 25. 6. 2019. Jiří Odehnal, ředitel školy

Již osm let probíhá na naší škole povinná pla-
vecká výuka žáků 2. a 3. tříd poněkud netra-

dičně, a to formou školy v přírodě s výukou 
plavání. Zázemí nám po celou dobu poskytuje 
hotel Orea Resort Devět Skal, který se nachází 
na břehu Milovského rybníka ve vesničce Mi-
lovy na Vysočině, uprostřed překrásné přírody. 
I letos se uskutečnily dva výjezdy – tentokrát 
v  termínech 18.–22. 3. 2019 (II. A a II. B) 
a 25.–29. 3. 2019 (III. A a III. B). Děti byly uby-
továny ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením. Stravovaly se pětkrát 
denně včetně pitného režimu. Snídaně i večeře 
jsme měli formou bufetu, kde si každý přišel na 
své a jídlo dětem moc chutnalo. Výuka plavání 
probíhala denně ve dvou blocích, dopoledne 
a odpoledne. Žáci byli rozděleni podle plavec-
kých dovedností. Žáci druhých ročníků si 
osvojovali plavecký styl znak a třeťáci plavecký 
styl prsa. K plaveckému výcviku si vozíme řadu 

pestrých a účelných plaveckých pomůcek, díky 
kterým se stává plavání pro žáky zábavné a hra-
vé. Plavat se naučili všichni, i ti, kteří si zpočát-
ku moc nevěřili. Všechny děti si odvezly „Mok-
ré vysvědčení“, odměny a diplomy. Po plavání 
se děti věnovaly různým vědomostním i spor-
tovním aktivitám, soutěžím a hrám v okolí 
hotelu a v blízkém lese. Stavěli jsme i domečky 
pro skřítky a proběhla soutěž v hodu šipkami. 
Uprostřed týdne jsme absolvovali výstup na 
Malínskou skálu, kde byly ještě zbytky sněhu. 
Průběžně jsme rodiče informovali, jak se dě-
tem daří a zasílali jsme i fotodokumentaci. Tý-
den nám všem rychle utekl a nezbylo nám nic 
jiného, než se sbalit a těšit se na návrat domů. 
Děti si školu v přírodě dosyta užily a odvážely 
si spoustu zážitků a plaveckých zkušeností. Ně-
kteří se už teď těší na příští rok. Děkujeme ro-
dičům za spolupráci. 

Mgr. Magda Střelská

Dne 2. 4. 2019 si žáci několika tříd ze ZŠ 
Mutěnická vyzkoušeli práci se suchým 

ledem. Nejdříve se dozvěděli, co to vlastně su-
chý led je a k čemu se používá. Je to stlačený 
oxid uhličitý ve formě granulí, které mají až 
-80 °C. Pobavili jsme se o bezpečnosti při práci 
s  touto látkou a už jsme se vrhli do pokusů. 
Nejdříve si žáci nabrali suchý led do kádinek 
plastovou naběračkou a zalili si tuto směs hor-
kou vodou z konvice. Okamžitě led začal subli-

movat, vytvářet obrovské množství plynu, kte-
rý začal téct po lavici i po podlaze. Zde jsme si 
vysvětlili, že plyny se vyznačují jistou vlastnos-
tí zvanou „tekutost“, stejně jako kapaliny. Pro 
větší efekt jsme do kádinek přidali trochu jaru 
a tím jsme vytvořili velké bubliny plné oxidu 
uhličitého, které při prasknutí vypustily plyn 
do prostoru. Jedna žačka měla otázku, jestli se 
plyn dá i obarvit, zkusila si proto led obarvit 
fialovým inkoustem. Bubliny fialové byly, ale 
plyn už ne. Poslední pokus spočíval v rozsypá-
ní granulí po lavici, kdy díky sublimaci vznikl 
mezi granulemi a lavicí vzduchový polštář, po 
kterém granule „létaly“ lehce nad lavicí. Upo-
zornila jsem je na spojitost s Maglevy – rychlo-
vlaky, u kterých se také mohou setkat se vzdu-
chovými polštáři, jen zde způsobenými mag-
netickými póly a nikoli sublimací. Žáky hodina 
bavila, pokusy si mohly vyfotit, i natočit. Příští 
rok zopakujeme. Mgr. Ivana Závodníková

Škola v přírodě s výukou plavání na ZŠ Mutěnická

Fyzika hrou na Mutěnické
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KVĚTEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší
Poslední představení tohoto školního roku 
uvidíte ve středu 29. 5. 2019 Loutkové diva-
dlo V. Schildera zahraje dětem dvě zná- 
mé pohádky: „O neposlušných kůzlatech“ 
a „O třech prasátkách“. Obě spojuje posta- 
va hloupého vlka, na kterého zvířátka vždy 
vyzrají. Začátek v 10.00 v sále Bzenecká 23, 

vchod od Akátek z ulice Tvrdonická. Vstupné 60 Kč za osobu.

Akademie Domečku
Vystoupení pohybových a tanečních kroužků Domečku a hostů ze ZŠ 
Mutěnická proběhne ve čtvrtek 30. května od 17.00 hodin v aule ZŠ 
Čejkovická. Srdečně zveme děti i rodiče, vstupné dobrovolné.

Volná místa na táboře
Nabízíme poslední volná místa na našich pobytových táborech:
12.–16. 8. Jedovnice, hotel Riviera, děti 6–10 let, „Ztratila se Fifinka“ 
s kamarády ze Čtyřlístku. Více info na www.domecekvinohradybrno.cz 
a na tel: 739 263 997.

Ivana Heindlová 

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

6. 5. – Zdravé nožičky
Co můžeme pro nožky našich dětí udělat, aby zůstaly zdravé? Jak správ-
ně cvičit? Využití senzomotorického koberce a dalších pomůcek. Jak 
nožičky masírovat, podpořit správné sezení a lezení. 
Vstupné 30 Kč.

13. 5. – Šití čelenky
Čelenky pro holčičky i maminky. Střih a postup máme, šicí stroj také. 
Sebou si vezměte látku a nitě, špendlíky, stehovku… Nebo si můžete če-
lenku jen nastříhat a našpendlit a došít doma. 
Vstupné 30 Kč.

20. 5. – Tělový krém
Jak vyrobit domácí tělový krém (šlehané tělové máslo)? Dozvíme se, co 
je k výrobě potřeba, jak nejlépe postupovat, případně kde nakoupit po-
třebné suroviny. Po domluvě možno krém vyrobit. 
Vstupné 30 Kč.

27. 5. – Hernička
Možnost využití herničky (hračky, houpačky, skluzavka…).
Vstupné 20 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.

Registrace dětí a studentů do 18 let 
na pobočce KNIHOVNY J. MAHENA 
na Vinohradech zdarma pokračuje 

i v roce 2019!
Registrace a přeregistrace dětí a studentů BYDLÍCÍCH NEBO STU-

DUJÍCÍCH NA VINOHRADECH probíhá na pobočce Vinohrady – Vel-
kopavlovická 25 – v rámci projektu „Podpora čtenářství“. Tyto poplatky 
hradí ÚMČ Vinohrady. Srdečně Vás zveme do knihovny!

Nově Sportovní den a opět LOUKAFEST
aneb další sezóna na Louce vrcholí
V loňském roce jsme úspěšně oslavili 10. výročí vzniku lužáneckého 

pracoviště Louka na Vinohradech. Při této příležitosti vznikla nová akce 
s názvem LOUKAFEST, která měla velký úspěch, proto si ji letos zopa-
kujeme. A také přidáváme zcela novou akci s názvem Sportovní den na 
Louce.

Sportovní den 
na Louce proběh-
ne ve středu 8. 5. 
2019 od 15.00 do 
18.00. Akce je ur-
čena pro všechny 
malé i velké, kteří 
mají radost z  po-
hybu. Můžete se 
těšit na ochutnáv-
ku různých sportů, 
z  oblasti atletiky, 

bojových umění, tance, gymnastiky, florbalu, či na některé netradiční 
sportovní aktivity. V naší sportovní ochutnávce si např. zasoutěžíte na 
atletické dráze, vyzkoušíte sedmimílové boty nebo si změříte svoji sílu na 
trenažéru. 

LOUKAFEST vypukne v sobotu 25. 5. 2019 od 14.00 do 20.00 hod. 
na hřišti před Loukou. Na našem malém rodinném festivalu se můžete 
těšit na vystoupení dětí z  našich hudebních, tanečních i sportovních 
kroužků a k poslechu nám bude hrát kapela Bombarďák.

Celou akci budou provázet různé atrakce a aktivity, například si mů-
žete vyzkoušet některé netradiční sporty, děti si budou moci zaskákat na 
trampolínách nebo projít bludištěm. Také si budete moci nechat nama-
lovat obličej či se „potetovat“ nebo vyfotit se v našem fotokoutku s vyba-
venou kostymérnou. Mimo jiné nás čekají ještě mnohé další aktivity.

Informace k oběma našim akcím najdete na Facebooku nebo na na-
šich webových stránkách: www.louka.luzanky.cz. Těšíme se na vás.

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

Koncert ke Dni matek
Stalo se již milou tradicí, že u příležitosti Dne matek spolek Ženy50 

pořádá koncert, především jako dárek pro maminky a ženy, ale i pro 
všechny milovníky hudby.

Na tom letošním, v pořadí již dvanáctém, vystoupí VINAŘŠTÍ RO-
MANTICI se Zdeňkem JUNÁKEM, který kromě zpěvu a hry na kyta-
ru bude celý koncert také provázet mluveným slovem.

Těšit se můžete na lidovky s nádechem folku, balady, šansony i zná-
mé skladby, možná si pro nás Vinařští romantici připraví i některou 
z písniček Jarka Nohavici, Vladimíra Vysockého či Waldemara Matuš-
ky… A Zdeněk Junák dozajista nezklame svým povídáním, např. o ku-
riozitách rozhlasové práce a snad dojde i na veselé historky ze života…

Koncert proběhne v neděli 12. května 2019, v Sále Otakara Motej-
la v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Za-
číná tentokrát – proti rokům předešlým – dříve, již v 17.00 hod. a vstup 
je ZDARMA.

Za spolek Ženy50 srdečně zve Jana Jarušková.
Více informací naleznete na www.zeny50.cz

Do přírody s Lipkou!
Ať je hezky slunečno nebo se slunce schovává za mraky, je ideální 

čas vyrazit ven. Pokud se chcete navíc něčemu přiučit, neváhejte se 
přidat k  nám. Vezmeme vás do rakouských zahrad nebo třeba na 
Saharu.

Zajímají-li vás všemožné hmyzí breberky, přijměte pozvání zkuše-
ných entomologů z Rozmarýnku na Hmyzí víkendovky. V květnu při-
pravují rovnou dvě výpravy, 11. května za kvetoucím hlohem na Kamen-
ný vrch a 25. května na ne tak dalekou Moravskou Saharu. 

Z pracoviště Kamenná se vydáme objevovat přírodu za humny, ale 
také do zahraničí. Poznejte spolu s námi 14. května přírodní park Baba 
se vzácnými druhy orchidejí. Pro zahradní inspiraci si zajedeme do ra-
kouských přírodních zahrad, v úterý 21. května.

Rádi byste se naučili taky nějakou dovednost? Pak přijďte 17. května 
na pracoviště Lipová, kde zkusíme obarvit hedvábí rostlinami, které si 
sami nasbíráme. Nebo se staňte ostřílenými sekáči, na dvoudenním kur-
zu 31. května a 1. června vás pracovat s kosou naučí Darek Galle.

Jarní herna na Rychtě v  Krásensku otevře své brány pro rodinky 
s dětmi o víkendu 17.–19. května. Budeme si hrát, tvořit, zkoumat, poví-
dat si a smát se. Bereme další kamarády, co vy na to?

Podrobnosti o chystaných akcích a přihlášky na ně najdete na strán-
ce www.lipka.cz/kalendar-akci. Amálka Čípková, Lipka
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Alkohol jde zvládnout!
Česká společnost je velmi nakloněná alkoholu. Většina oslav se bez 

něj neobejde, alkohol se pije na různých akcích.
Tenká hranice

Hranice, za kterou začíná být pití alkoholu problémem, je velmi ten-
ká. U každého člověka je individuální. Sám často nepozná, že jeho pití 
začíná negativně zasahovat do různých oblastí jeho života. Ať už jde 
o práci, koníčky, finanční situaci, zdraví, rodinný život či vztahy s okolím. 
Potíže často nejdříve pociťují jeho blízcí – rodina a přátelé.
Pomozte včas

Začíná-li váš partner, příbuzný, přítel nebo známý mít s problémy 
s alkoholem, pomozte mu co nejdřív. Proberte s ním situaci a dejte mu 
najevo vaši starost o něj. Možná se nejdříve setkáte s odmítnutím – kde-
kdo se za potíže stydí, někdo problémy zlehčuje nebo popírá. Povzbuďte 
ho, aby vyhledal odbornou pomoc. Nevíte-li jak na to, ozvěte se nám – 
rádi vám poradíme.
Bezplatná pomoc RENADi

RENADi, o.p.s. s  podporou Brna a Jihomoravského kraje pomáhá 
zdarma lidem i celým rodinám zvládat potíže související s pitím alkoho-
lu nebo užíváním návykových léků a gamblingem. Psychoterapeuti a so-
ciální pracovníci se stávají partnery klientů na cestě k řešení jejich pro-
blémů. Pro někoho je řešením abstinence, pro někoho kontrolované pití 
bez vedlejších škod.
Nesoudíme – pomáháme

Chcete-li si promluvit o možnostech pomoci nebo se jen poradit 
(i anonymně), kontaktujte nás na tel.: 605 329 892, e-mailu: renadi@ 
renadi.cz nebo nás navštivte v Brně na Bratislavské 2.

Více informací na www.renadi.cz.

Změřte si zdarma fyzičku
Bohunice – Výzkumné centrum Přírodovědecké fakulty MU RECE-

TOX shání Brňáky narozené v letech 1991 až 92 do celoevropské studie 
rodičů a dětí ELSPAC (www.elspac.cz). Chcete zjistit, jak jste na tom se 
svou fyzickou kondicí? Jaké je složení vašeho těla? Chcete znát hladiny 
toxinů nebo některých důležitých hormonů? Najděte si čas na několik 
nenáročných vyšetření a tato data zdarma získáte. Umožníte porovnat 
Brno s Evropou. Přihlaste se e-mailem na adresu info@celspac.cz.

Lezecké centrum HANGAR
Vážení občané, 
srdečně Vás zveme do moderního lezeckého centra HANGAR climbing 
playground by Adam Ondra, zaměřeného výhradně na bouldering. Boul-
dering je zábavná forma lezení do čtyř metrů výšky nad žíněnkou, bez 
použití lan a ostatních lezeckých pomůcek. Společníkem projektu, jeho 
mediální tváří a podporovatelem je brněnský rodák, v současné době nej-
lepší lezec světa, Adam Ondra.

Veškeré informace o lezeckém centru a nabízených službách lze na-
lézt na webových stránkách: www.hangarbrno.cz.

Bacha na Mozarta!
s Czech Ensemble Baroque

Když klasiku, tak léty ověřenou a s orchestrem, sborem, sólisty a do-
bovými nástroji, neboť to je sázkou na jistotu. Hned 8 kouzelných večerů 
nabízí v cyklu Bacha na Mozarta! Czech Ensemble Baroque. Světová pre-
miéra i známý „hit“ Mozartovo Requiem. Mystika i módní přehlídka. 
Oblíbené předvánoční naladění i Stabat Mater třikrát jinak. Koncert plný 
krásných hlasů a zakončení s Bachem. To je ve zkratce 8. sezona tohoto 
oblíbeného brněnského cyklu, který je již v prodeji.

Více na www.bachanamozarta.cz.

l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

l Pronájem garáže, Žarošická, 2.500 Kč/m. T. 736 792 097.

l Pronájem garáže, Vlčnovská. T. 603 453 450.

l Mladý pár koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost. T. 739 059 029.

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

l Med od VČELAŘKY, 150 Kč – 950g, Líšeň,Strnadova 10, t. 608 967 345, www.drapelova.cz.

l Garáž v OC2 prodám. T: 776 650 772.

l Vyměním 1+kk, Mikulovská 6, Brno za větší. T. 544 210 663, 605 735 912.

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/

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

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

KOSMETIKA, PEDIKÚRA, EPILACE
na zámku v Líšni, parkování u vchodu. T: 739 150 260

Štefan LÁZÓK – opravy a ladění hudebních nástrojů, komisní výkup 
a prodej. Mikulovská 9, 628 00 Brno. T. 544 210 663, 605 735 912.

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň,
hledá uklízečku na DM a Recepční.

Jedná se o HPP. Požadujeme dobrý zdravotní stav a bezúhonnost. 
Nástup dohodou. Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.

Dělnický dům Židenice 23. 5. 2019 v 19.00
Z VÍDNĚ AŽ NA BROADWAY

Operetní a muzikálové melodie v netradičním sledu s vtipným průvodním 
slovem Zdeňka Junáka. Uslyšíte sopranistky Lucii Juránkovou a Magdu Vit-
kovou společně s hostem večera Martinem Slavíkem, sólistou Hudebního 
divadla Karlín. Předprodej: pokladna Dělnického Domu, Jamborova 65, Brno. 
Cena vstupenky 390 Kč, zlevněná 350 Kč.

Termín uzávěrky pro vydání č. 165/červen 2019
do 17. 5. do 11.00 hodin.

Info naleznete na: www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – květen 2019

SENIOR KLUB V KVĚTNU

Druhou polovinu března otevřel Mgr. 
Škranc změnou programu – návštěvní-

kům své přednášky v úvodu vysvětlil, že ke své-
mu překvapení nenašel hudební ukázky k pů-
vodně zamýšleným skladatelům V. Petrželkovi 
a J. Kuncovi a tak místo nich věnoval pozornost 
současnému skladateli se širokým uměleckým 
záběrem – prof. Miloši Štědroňovi, mj. spolu-
autoru muzikálu Balada pro banditu. Poté 
jsme s Eliškou Vackovou prokázali schopnost 
improvizace v  programu – místo přednášky 
omluveného pana starosty jsme se podívali 
na přírodní i turistické zajímavosti Švédska.

Poslední březnový týden byl pestrý – nej-
dříve Dr. Šubert věnoval pozornost méně zná-
mým hradům a zámku v Ploskovicích a poté 
jsme vyrazili na první letošní zájezd. Protože 
na chození po památkách bylo ještě chladno, 
touto akcí byla návštěva sklípku Herbenka, 
ve kterém se všichni zahřáli a pozitivně naladi-
li vínem, zpěvem i pohybem. Eliška Vacková 
pro ty návštěvnice klubu, které se našeho 
„sklípkování“ nemohly zúčastnit, souběžně 
připravila náhradní program – ani v klubovně 
prý nebylo smutno.

Na hudební program ve sklípku pak první 
dubnové úterý navázal Milan Vaňura svým Po-
sezením u klavíru, přičemž své preludování 
a povídání obohatil novým pomocníkem – 
elektronickým bubeníkem. A jelikož do svého 
koncertování zahrnul i známé písničky, v ně-
kterých chvílích ho doprovázel sborový zpěv 
téměř všech přítomných.

Život není vyplněn jen zpěvem a tak po 
několika měsících zavítaly do klubu opět paní 
Pokorová s kolegyní z Malkolu, aby přítomné 
informovaly o novinkách ve zdravotnických 
pomůckách a jiných vymyšlenostech, ulehčují-
cích zvládání nejrůznějších tělesných obtíží 
v pokročilejším věku.

V  druhém dubnovém týdnu nejdříve 
Eliška Vacková přiblížila další zajímavosti na- 
ší vlasti, konkrétně čtyři moravské zámky 

a v zájmu vyváženosti i vodní svět Třeboňska 
a tzv. Českou Sibiř. PhDr. Čejka pak ve svém 
cyklu věnoval pozornost dalším zajímavým 
událostem, souvisejícím s  historií Českoslo-
venska, konkrétně s působností pátera Antoní-
na Koniáše při násilné rekatolizaci obyvatelstva 
a pálení zakázaných knih v  Čechách v  první 
polovině 18. století, což mělo negativní vliv na 
vzdělanost i kulturní vyspělost obyvatelstva 
v Čechách v dalších desetiletích

Stručně připomenu připravované zájezdy 
– 14. května bude cílem zámek Valtice (cena 
340 Kč), 11. června zámek Jindřichův Hradec 
(cena 290 Kč) a 27. června již tradiční Nemo-
janský Mlýn, přičemž zápis zájemců na červ-
nové zájezdy bude probíhat v  klubovně po 
14. květnu.

A protože mi zůstalo trochu tiskového pro-
storu, jenom stručně připomenu, že stále sbírá-

me dioptrické brýle (nejen v lékárně Dr. Maxe 
a v ordinaci MUDr. Rausové), cvičíme ve spo-
lečenském sále a pomáháme zájemcům s počí-
tačovou gramotností na PC učebně v ZŠ Mutě-
nická (viz program) a od září se připravujeme 
s  lektorkou angličtiny na rozšíření nabídky 
konverzačních kurzů pro seniory – přijďte na-
kouknout, třeba zůstanete.

Na samý závěr opět připomínám, že klubo-
vé akce jsou přístupné všem příchozím bez 
rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapaci-
ty klubovny a že jsou na ně všichni případní 
zájemci upřímně zváni. Program i další infor-
mace a fotografie z  akcí najdete na odkazu 
w w w. v i n o h r a d y. b r n o. c z / o r g a n i z a c e / 
seniorklub nebo je získáte přímo u nás v době 
našich akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz pro-
gram). Ing. Luděk Hodboď

 luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

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.

2. 5. – ČTVRTEK
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
SAINT DE EXUPERY
Mgr. H. Žaludová (povídání s ukázkami)
7. 5. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), Eliška Vacková
9. 5. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. J. Čejka
14. 5. – ÚTERÝ
VÝLET: VALTICE
(zámek, divadlo, muzeum…)
V. Jelínková (odjezd 8.00, cena 340 Kč)
16. 5. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V KVĚTNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

18. 5. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna: od 13 hodin), Renata Spurná
21. 5. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Pražský hrad)
Dr. L. Šubert
23. 5. – ČTVRTEK
VYCHÁZKA DO SHERWOODU
(HRÁTKY S PAMĚTÍ), Ing. L. Hodboď
28. 5. – ÚTERÝ
POSEZENÍ U KLAVÍRU MILANA VAŇU-
RY, Milan Vaňura (povídání s poslechem)
30. 5. – ČTVRTEK
HUDEBNÍ SKLADATEL JAR. KVAPIL 
Mgr. Petr Škranc (povídání s poslechem)
Naše motto: začínáme se připravovat na léto 
a tak trénujeme nejen hlavu, ale i tělo, aby nám 
vydrželo…


