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LISTOPAD 2019
2. 11.
Vinohradské trhy

Opět vás přivítá pomyslné tržiště v čase
od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha
před radnicí (ze strany parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
www.kvicvinohradybrno.cz

6. 11.
Divadlo pro nejmenší

Od 10.00 hodin uvidíte dvě nejoblíbenější pohádky „O Červené Karkulce“
a „Perníková chaloupka“ opět v podání
Loutkového divadla V. Schildera. Společenský sál, Bzenecká 23 (zadní vchod
z ulice Tvrdonická). Vstupné 60 Kč za
osobu před představením.
www.domecekvinohradybrno.cz

16. 11.
Vánoční keramická dílna

9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23, Cena
220 Kč zahrnuje veškerý materiál, odborné vedení, výpal i následné glazování.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé. Menší děti v doprovodu rodičů.
Přihlášky předem v Domečku nebo na
tel.: 544 216 684, 723 946 642.
www.domecekvinohradybrno.cz

5 TITULŮ MISTRA SVĚTA NA VINOHRADY
Plavecký veteránský klub Brno, který má sídlo na Vinohradech, a jeho plavec, Vinohraďan
Rudolf Šmerda, ve svých 76 letech přes velké zdravotní problémy v červnu a počátkem července dostal pouze týden před odletem povolení od lékařů k účasti na 18. MS v plavání Masters
v Jihokorejském Gwangju, a přesto dokázal svoji plaveckou formu, když z pěti možných startů získal 5 titulů mistr světa, překonal jeden evropský a dva rekordy světového šampionátu.

Vážení vinohradští spoluobčané,

Podzim je i na Vinohradech v plném proudu a zdá se, že letos se povedl. Byl totiž
takový, jakým podzim být má a jakým, alespoň co si pamatuji, býval. Vůbec letošní
počasí – jarní, letní i to podzimní – bylo ve srovnání s předchozími léty výrazně přijatelnější a k našemu prostředí vlídnější. Srážek, a to je velmi důležité – bylo letos
více. Dokládaly to i po dobu teplých jarních i letních měsíců zelené trávníky vinohradské (jakási asociace k zeleným pahorkům africkým). Moc si přejme zasněženou
zimu a na srážky bohatý příští rok. V tom suchu, které nám neustále hrozí, by bylo
rázem o něco lépe a přijatelněji.
Nepříznivému klimatu a nevhodným vlivům na naše životní prostředí (zvýšená
automobilová doprava a podobně) čelíme a hodláme nadále čelit především výsadbou dalších stromů a zeleně obecně. Kromě vysazování nových dřevin se na Vinohradech uskutečňuje dlouhodobě praxe, spočívající v náhradní výsadbě za každý nuceně
pokácený strom. V tom jsme důslední a vysazujeme za „padlý“ strom minimálně dva
stromy nové, spíše však více (viz například vysazení většího počtu stromů za nuceně
pokácený topol v blízkosti radnice). V současné době připravujeme pod odborným
dohleden zahradního architekta výsadbu aleje z odolných druhů dřevin – k vysazení
přichází v úvahu jírovec pleťový neboli červený (Aesculus x carnea), lidově označovaný kaštan. Kvete červeně, ale především směle vzdoruje ničivé klíněnce jírovcové.
A pravděpodobně i mimořádně dobře zvládá – a to je pro nás podstatné – klimatické
výkyvy a změny, které se pro mnoho druhů dřevin stávají v dnešních časech osudovými. Alej, o které hovořím, vznikne na Tvrdonické ulici v zatravněném břehu pod
areálem bývalé školy na Bzenecké. Bude lemovat chodník a silnici, které se staly
jakýmsi korzem rodičů s dětmi, lidí s pejsky i lidí jen tak kráčejících směrem k Sherwoodu. Pokud máte, vážení vinohradští sousedé, představu a přání, kde na Vinohradech vysadit další strom či stromy nebo další jiné dřeviny, sdělte mi to, prosím.
(pokračování na straně 3)

17. 11.
Slavnostní koncert vážné
hudby – REPUBLIKA

Od 17.00 hodin. Společenský sál, Bzenecká 23 (zadní vchod z ulice Tvrdonická).
Vstupné dobrovolné.

23. 11.
Divadlo pro nejmenší

Od 16.00 hodin. Pohádky: „O dvanácti
měsíčkách“ a „Jak švec napálil čerta“.
Společenský sál, Bzenecká 23 (zadní
vchod z ulice Tvrdonická). Vstupné 60 Kč
za osobu před představením.
www.domecekvinohradybrno.cz

29. 11.
Slavnostní rozsvícení vinohradského vánočního stromu

Od 17.00 hodin. Areál před radnicí.
Akce se koná pod záštitou starosty MČ
Brno-Vinohrady PhDr. Jiřího Čejky.

4. 12.
Mikulášská nadílka

Na Vinohrady přijde nadělovat Mikuláš
s doprovodem Anděla a Čerta Luciáše.
Chybět nebude ani pohádka, a to „Čert
a Káča“. Začátek v 17.00 v sále na Bzenecké 23. Vstupenky je potřeba zakoupit
předem! Cena 60 Kč dospělý, 100 Kč dítě.
Dětská vstupenka zahrnuje drobný dárek
od Mikuláše. Začátek předprodeje 11. listopadu v kanceláři Domečku, Valtická 23.
www.domecekvinohradybrno.cz
Více o akcích viz str. 4 a 6.

Ze 4. zasedání
Zastupitelstva městské
části Brno-Vinohrady
Zastupitelstvo městské části
Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 10;
– střednědobý výhled rozpočtu městské části
Brno-Vinohrady na období 2021–2025 podle předloženého návrhu;
– změnu plánu údržby a oprav Správy domů
m. č. Brno-Vinohrady na rok 2019 podle
předloženého materiálu.
Zastupitelstvo městské části
Brno-Vinohrady souhlasí:
– s předloženými návrhy změn obecně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, které se týkají změn:
článků 3, 11, a 18 Statutu města Brna, článků
22, 74 a 76 Statutu města Brna.
Zastupitelstvo městské části
Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za
I. pololetí r. 2019 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady za I. pololetí roku
2019 podle předloženého materiálu;
– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od III. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 17. 6. 2019.

Z mimořádné schůze
Rady m. č.
Brno-Vinohrady,
konané dne 2. října 2019
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– zveřejnění záměru dlouhodobě pronajmout
nebytové prostory KVIC, Společenský sál,
Pálavské nám. 15, jednotka č. 10, Brno;
– podmínky k získání příspěvku pro prvních
50 žadatelů podle data podání žádosti na
rok 2020 na rekonstrukci bytového jádra ve
výši 50 % z celkové částky, maximálně však
do výše 60.000 Kč na bytové jádro s fakturací od 2. 1. 2020;
– pořízení sestavy hrazd Florida WO 02-01
v ceně 82.636,40 Kč bez DPH na venkovní
workoutové hřiště Mutěnická u firmy COLMEX, s.r.o.;
– podání žádosti o dotaci na venkovní sestavu hrazd Florida WO 02-01 u firmy COLMEX,s.r.o.;
– pořízení hrazd WO 2401_P za cenu 36.138
Kč bez DPH na venkovní workoutové hřiště
Mutěnická u firmy COLMEX, s.r.o.;

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

30. 11. 2019
vždy od 8:00 do 12:00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě
Pálavské náměstí (za točnou MHD).

Ze 14. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– záměr vybudování nového kamerového systému se záznamem v obecních domech MČ
Brno-Vinohrady, 1. etapa v bytových domech Mikulovská 4, 6, 8, Valtická 15, 17,
Bzenecká 13, 15, 17. Jedná se celkově o 56
kamer, kde je počítáno 7 kamer na 1 bytový
dům s rozmístěním u obou vstupů, obou
výtahů a v prostorách chodeb. Cenová kalkulace zahrnuje datový propoj mezi BD,
datové úložiště HW + SW a monitorovací
stanice, úpravu výtahu – položení datové
trasy ke kabině výtahu;
– žádost o investiční dotaci na MMB na vybudování nového kamerového systému se záznamem v obecních domech MČ Brno-Vinohrady, 1. etapa v bytových domech Mikulovská 4, 6, 8, Valtická 15, 17, Bzenecká 13,
15, 17;
– rozpočtové opatření č. 11, 12, 13;
– zveřejnění záměru pronájmu částí pozemku
p. č. 8417/1 v k. ú. Židenice podle předloženého materiálu;
– přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Sanace havarijního propadu terénu
Bořetická 1a“ firmě Rozvody tepla, spol. s r. o.,
Životského 4453/15, Brno, IČ 26231433 za
cenu 109.604 Kč;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise přidělení zakázky na akci: „Projekt pro
detašované pracoviště MŠ Prušánecká 8“
firmě GARANT projekt s.r.o., IČ 06722865,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno za celkovou
cenu 474.320 Kč vč. DPH;
– SOD na akci: „Zřízení dvou tříd MŠ Prušánecká 8 jako detašované pracoviště v budově Bzenecká 23“ firmě GARANT projekt
s.r.o., IČ 06722865, Staňkova 103/18, 602 00
Brno za celkovou cenu 474.320 Kč vč. DPH;
– smlouvu o umístění zařízení mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a Společenstvím vlastníků Bořetická 8, IČO: 01773950 se sídlem Bořetická
4134/8, 628 00 Brno, jejímž předmětem je
bezúplatné užívání části bytového domu, na
které je umístěna dohledová kamera, včetně
instalace přívodu elektrické energie a digitálního signálu;
– rozhodnutí spoluvlastníků o uzavření
smlouvy o umístění telekomunikační technologie mezi Statutárním městem Brnem,
městskou částí Brno-Vinohrady a MUDr.
Ingrid Wilhelmovou, jejímž předmětem je
jednomyslné rozhodnutí uzavřít smlouvu
č. 2019/09/CBL/Městská část Brno-Vinohrady IČ 44992785;
– smlouvu č. 2019/09/CBL/Městská část Brno-Vinohrady IČ 44992785 mezi Statutár-

ním městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a společností CBL Communication by light s.r.o., jejímž předmětem je
pronájem části střechy objektu Bzenecká 13,
15;
– souhlas s rekonstrukcí telekomunikační sítě
NETBOX v domě Vlčnovská 3, 5, 7, 9 za
podmínky, že rekonstrukce sítě NETBOX
bude zcela v koordinaci s rekonstrukcí společné elektroinstalace domu a zcela na náklady poskytovatele;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25.
Prostory se nachází ve I. podlaží objektu
o celkové výměře 52,69 m2, které tvoří hlavní prostory o výměře 51,27 m2 a vedlejší prostory o výměře 1,42 m2. Nájem prostor je
možný od 16. 12. 2019.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s umístěním stojících reklamních nosičů
(4 ks) městské části Brno-Vinohrady na pozemcích p. č. 8753/1, 7623/27, 7623/21 vše
v k. ú. Židenice po dobu jednoho měsíce;
– zrušení vstupních šachet kolektoru II. etapy
v městské části Brno-Vinohrady;
– s vypracováním dokumentace pro instalaci
mechanických zábran pro zabránění vjezdu
vozidel na chodník před domem Pálavské
náměstí 4387/13 a jejím projednáním s dotčenými orgány;
– s kácením 2 stromů (ovocný strom meruňky
a okrasný strom japonské sakury) na pozemku školní zahrady MŠ Bořetická 7.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se zahájením prací na etapách IV, V, VI stavby „Brno, kolektor Vinohrady – oprava vodovodu“ do doby ukončení a předání prací
na etapě Pálavské náměstí – Vlčnovská;
– s umístěním a provedením stavby „Veřejné
osvětlení ulice Pod Hády“ podle dokumentace pro územní rozhodnutí Puttner s. r. o.
z 07/2019;
– s provedením souvislé údržby veřejně přístupné účelové komunikace ulice Pod Hády
podle dokumentace pro provedení stavby
ATELIÉR DPK, s. r. o. z 03/2019;
– s odstraněním 4 laviček před domem Pálavské náměstí 4387/13 na pozemcích p. č.
7623/149 a 9395/6.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– doporučit Zastupitelstvu města Brna omezit
provozní dobu vybraných hostinských podniků na území městské části Brno-Vinohrady formou obecně závazné vyhlášky.

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 30. září 2019
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Vybudování
evakuačních výtahů, související stavební
úpravy a obnova elektroinstalace v bytovém
domě Mikulovská 9 – II“, kde se jedná o výslednou cenu skutečného provedení;
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS
n2n

s.r.o., zastoupené Pavolem Tarábkem, jednatelem, se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno
pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23,
středa 14.30–16.00 hod. od 1. 10. 2019 do
31. 5. 2020, ve dnech školního vyučování.
Cenu za pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23 schválila 12. RMČ Brno-Vinohrady v této výši: Děti: 322,50 Kč/hodina.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
Vaše náměty budou posouzeny a pokud se nevyskytne překážka
(technické sítě a podobně), přikročíme k výsadbě. Pro další zlepšení našeho životního prostředí zvažuje vinohradská radnice pořízení alespoň dvou vodních prvků na vinohradském území. Přesnější lokaci těchto osvěžovačů vzduchu promýšlím a sdělím Vám
ji po konečném rozhodnutí o jejich uskutečnění.
Vážení Vinohraďané, jsem velmi rád, že veřejné cvičiště
v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici láká stále více
zájemců ze všech vinohradských generací. Snad s výjimkou batolat, i když také ta jsem již viděl, byť pasivně, cvičit s jejich rodiči.
Velký zájem o venkovní cvičení vedl ke zřízení druhého takového
cvičiště, tentokrát v jižní části Vinohrad. Základ cvičiště je hotov.
Zbývá osazení cvičebních prvků, jejichž četnost bude podle finančních možností (podobně jako na Bzenecké) dále rozšiřována.

Prostor cvičiště bude velmi brzy zpřístupněn. Je umístěn v rohu
sportovního areálu Základní školy Mutěnická, od něhož je oddělen plotem. Přístup do venkovního cvičiště najdete na ulici Velkopavlovické naproti sociálnímu zařízení Naděje. Tak tedy: Sportu
zdar!
Vážení vinohradští spoluobčané, vstupujeme do konce roku,
vstupujeme do měsíce, který byl pojmenován po padajícím listí.
Doba padání listí pokračuje dobou, v níž by měl již padat sníh.
Zkrátka a dobře, přichází adventní, předvánoční čas. A blíží se
závratně rychle a nezadržitelně vánoční svátky a v závěsu za nimi
i konec roku. Moc Vám přeji, vážení Vinohraďané, abyste prožili
závěrečné týdny roku šťastně, beze shonu a především ve zdraví.

Velké finále je tady!
MČ Brno-Vinohrady má ve finále
projekt: Cyklo-park

Zaplevelení Vinohrad –
a další souvislosti…

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás
postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. O tom,
které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané! Hlasovat
můžete v termínu od 1. do 29. listopadu. Každý občan Brna má k dispozici 5 hlasů kladných a 2
záporné, přičemž jednomu
projektu může dát až 2 hlasy kladné a 1 hlas záporný.
Vítěznými projekty budou
ty, které získají nejvíce
kladných hlasů a vlezou se
v součtu do částky 35 milionů Kč, která byla pro
letošní ročník vyčleněna.
Hlasovat lze elektronicky
na damenavas.brno.cz nebo pomocí full účtu na
brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději osobně, využijte některou z poboček
Knihovny Jiřího Mahena
nebo se za námi zastavte
13. listopadu mezi 10. a 18.
hod. na ústřední pobočku
na Kobližné.
Městská část Brno-Vinohrady má ve finále projekt Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní, navrhnutý panem Petrem Buršíkem. Dalšími
finálovými projekty pro Brno jsou např. Zdravá učebna od Jana Cahy
nebo Brněnské cyklotrasy, navržené panem Ondřejem Šedou.
Na facebookové
stránce
Dáme na vás můžete zhlédnout videa
Participativní
rozpočet
všech finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme na
vás!

Dáme na vás

Kancelář participace

Hlasujte!
od 1. do 29. 11. 2019
na damenavas.brno.cz
a brnoid.cz

Jiří Čejka, starosta

V zářijovém čísle Informu jsem se vyjádřil ke stavu zeleně podél rekonstruovaného chodníku v polovině srpna. Na můj příspěvek
o hrozbě zaplevelení sídliště telefonicky krátce po vydání pozitivně zareagovala jedna z obyvatelek sídliště, podle svého vyjádření odkázaná
při chůzi na berle. Měl jsem v úmyslu obsah našeho rozhovoru rozvést
v říjnovém čísle, bohužel jsem to ale z několika důvodů nezvládl a tak
bych to chtěl alespoň dodatečně napravit – jsem přesvědčen o tom,
že námi v hovoru probíraná témata jsou důležitá nejen pro nás dva…
Shodli jsme se v řadě oblastí hovoru, z nichž považuji za nutné uvést
ty nejdůležitější – mj. zaznělo, že pracovníci ÚMČ by udělali dobře,
kdyby se společně občas (jednou za 2 až 3 měsíce?) prošli po sídlišti
i jeho zákoutích, aby získali případnou inspiraci pro jeho další zvelebování, což mj. souvisí i s následujícím problémem.
Tím podstatně důležitějším tématem bylo konstatování, že jinak
některé běžné skutečnosti vnímají zdraví lidé a jinak lidé se zdravotními omezeními. Jedním z těch „problémů“ jsou např. lavičky na sídlišti.
Některým „zdravým“ lidem vadí, protože občas bývají místem vysedávání hlučnější společnosti… Podstatnější ale je to, že nejde jenom
o jejich počet či hustotu na veřejných prostranstvích a podél chodníků,
ale mj. i o výšku jejich sedáku a jejich tvar včetně opěrky na bocích pro
ruce a pro záda, nezbytné pro některé méně pohyblivé spoluobčany,
vzhledem k obtížnosti jejich vstávání z laviček bez možnosti opory
pro ruce nebo vzhledem k potřebě opřít se při odpočinku o zadní čelo
lavičky.
Přitom takto by nemusely být upraveny všechny lavičky, postačilo
by to realizovat alespoň u některých z nich ve vhodných místech. Naopak by to přispělo k pestrosti tohoto typu mobiliáře a tím i k pestrosti vzhledu sídliště. Vůbec nejlepší by asi bylo, kdyby měli lidé, pohybující se s pomocí hůlek či nejrůznějších chodítek (nemusí se to týkat jenom seniorů), možnost se vyjádřit k tvarům i místům rozmístění takto
upravených laviček. Možnost takového řešení potvrzují např. nově
osazené lavičky v parčíku před domem Pálavské nám. 1 třeba ve srovnání s lavičkami na prostranství mezi OC2 a parkem na Pálavském
náměstí či v parku samotném.
Nevím, kolik laviček je podél všech chodníků na sídlišti – ale stačí
si uvědomit, že v kterémkoli domě na sídlišti může žít někdo se sníženou pohyblivostí a musí se po sídlišti pohybovat za nákupem, k lékaři
či na zastávky MHD, přitom na některých trasách bez možnosti odpočinku… Netvrdím, že to je nejpodstatnější problém na sídlišti, ale
i maličkosti často pomáhají a přispívají ke spokojenosti – a lavičky jsou
podle mne pro velkou skupinu obyvatel sídliště potřebnější a přínosnější než cyklostezky na sídlišti, o nichž se vedla polemika nedávno…
Třeba mé zamyšlení nad obsahem rozhovoru někoho na ÚMČ přiměje k zamyšlení či nějaké reakci…
Mimochodem – situace s plevelem v trávnících byla začátkem září
horší než v srpnu. Použití defoliantů na třech plochách poškodilo více
trávu než oddenky plevele a ten na dalších, méně nápadných plochách
přežíval dál. Po seči v září a po svém vegetačním období plevel dočasně
zmizel, takže uvidíme, jak to na okrajích trávníků podél chodníku buLuděk Hodboď
de vypadat zase za necelý rok…
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Vítání dětí

Ámos na ZŠ Mutěnická

V sobotu 21. září 2019 bylo panem starostou PhDr. Jiřím Čejkou
na vinohradské radnici slavnostně uvítáno a zapsáno do pamětní knihy 14 novorozených občánků:
Lukáš Cendelín, Filip Galšneider, Dalibor Hanák, Alex Kavan,
Oliver Kilian, Amálie Lavičková, Eva Michalaková,
Karolína Nováková, Laura Němcová, Gabriela Pokorná,
Radek Pospíšil, Maria Fatima Syed, Michal Vaverka a Zoe Výšková.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a lásky!
Příští vítání dětí se uskuteční 23. listopadu 2019. Zájemci (rodiče
dětí od 6 týdnů do 10 měsíců) se mohou přihlásit e-mailem na adrese:
strelcova@vinohrady.brno.cz nebo telefonicky na čísle 511 189 014.

V měsíci květnu tohoto roku byl na naší škole instalován informační systém Ámos – vision. Je to interaktivní dotyková nástěnka, která
přináší praktické i zábavné informace žákům i učitelům. Osvětová
a informativní část je cílena pro žáky základní
školy. Intuitivní a jednoduché ovládání umožňuje i menším žákům rychlý přístup k požadovaným informacím.
Zařízení má dvě zóny – horní polovina má
spoty zaměřené na sociálně patologické jevy
a jejich prevenci, první pomoc, zdravotní gramotnost, ekologii, podporu kultury a sportu
a zpravodajství.
Dolní polovina má 3 tlačítka. Prvním tlačítkem lze zjistit rozvrhy tříd, jídelníček, web školy,
školní řády. Druhé tlačítko – Galerie – umožňuje zveřejňovat fotografie ze života školy s ohledem na GDPR, pozvánky na akce, dny otevřených dveří. Třetí tlačítko má název – Tohle se bude hodit, kde jsou
cenné především úkoly z matematiky pro první až devátý ročník s postupem řešení a znalostní testy s možností ověřit si okamžitě úspěšnost
žáka. Fyzika nabízí převody jednotek.
Nové zařízení žáci uvítali a těší nás, že si našlo svoji oblibu mezi
školáky i pedagogy. Systém bude firmou průběžně aktualizován.

Věra Střelcová, Odbor sociálních věcí, školství a kultury

LISTOPAD V DOMEČKU
Přijďte s dětmi do divadla
Ve středu 6. listopadu od 10.00 hodin uvidíte dvě nejoblíbenější
pohádky: „O Červené Karkulce“ a „Perníková chaloupka“ opět v podání Loutkového divadla V. Schildera. Jeho herci Olga Marková a Vilém Čapek pro vás nastudovali dvě nové pohádky „O dvanácti měsíčkách“ a „Jak švec napálil čerta“, na které vás zveme v sobotu 23. listopadu od 16.00 hodin. Obě představení se konají v sále na Bzenecké 23,
vchod je zezadu z ulice Tvrdonická. Vstupné 60 Kč za osobu před představením.
Vánoční keramická dílna
V Domečku jsme pro vás opět připravili předvánoční keramickou
dílnu, ve které si můžete vyrobit dárky pro své blízké nebo originální
vánoční dekorace – např. misky na ovoce, svícny, andílky apod. V sobotu 16. 11. 2019, 9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23. Cena 220 Kč
zahrnuje veškerý materiál, odborné vedení, výpal i následné glazování.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé. Menší děti v doprovodu rodičů.
Přihlášky předem v Domečku nebo na tel: 544 216 684, 723 946 642.
Mikulášská nadílka
Ve středu 4. prosince přijde na Vinohrady nadělovat Mikuláš
s doprovodem Anděla a Čerta Luciáše. Chybět nebude ani pohádka,
a to „Čert a Káča“. Začátek v 17.00 v sále na Bzenecké 23. Vstupenky je
potřeba zakoupit předem! Cena 60 Kč dospělý, 100 Kč dítě. Dětská
vstupenka zahrnuje drobný dárek od Mikuláše. Začátek předprodeje
11. listopadu v kanceláři Domečku, Valtická 23.
Ivana Heindlová

Střípky ze školky
Mateřská škola Prušánecká oslavila v nedávné době třicáté výročí
od svého založení. Za tuto dobu prošlo jejími třídami mnoho dětí
a často jsou to sami rodiče nováčků, kteří naši mateřinku
navštěvovali.
Díky výbornému vedení
bývalé paní ředitelky Hráčkové byla naše školka vybrána
pro spolupráci s Pedagogickou
fakultou. V současné době zde
absolvovalo praxi 20 studentek z vysoké školy a na jaře přijdou také studentky středních škol. Paní učitelky ve třídách jsou zkušené pedagožky, které se rády podělí o zkušenosti.
Především je ale naše školka pro děti. Snažíme se jim nabídnout
nejen pestrý výběr činností v rámci programu „Začít spolu“, ve kterém
jsme zapojeni již od roku 2003, ale také mimoškolní aktivity, jako jsou
společné akce s rodiči a v neposlední řadě soutěže a olympiády. A právě
v tomto směru jsme v loňském roce získali hned dvě významná ocenění. S vědomím, že je třeba již od malička vést děti k aktivnímu pohybu
a sportu jsme se poprvé zúčastnili Sportovní olympiády mateřských
škol v Brně a získali jsme zlatou medaili v běhu.
Další velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži, kterou vyhlásil Magistrát města Brna - „Namaluj své město před sto lety“. Umístili jsme se
mezi třemi nejlepšími ze všech mateřských škol.
A tady je náš vítězný obrázek. Ocenění si zaslouží, co říkáte?
Zuzana Davidová

PaedDr. Jiří Boudný

Na Mutěnické čteme ve školní družině
Číst s porozuměním znamená rozumět tomu, co je vyjádřeno souvislým textem – rozumět myšlenkám autora. Porozumění čtenému lze
ovšem vyžadovat jen u textů přiměřených věku dětí. Porozumění čtenému textu napomůže výběr obsahově a jazykově přístupných textů,
výklad slov, výklad některých vět a větných spojení, výběr klíčových
slov a klíčových míst článku, vracení se v textu kousek zpět, čtení některé části znovu a doplňování chybějících slov v textu či uspořádání
záměrně zpřeházených vět.
Ve školní družině na ZŠ Mutěnická se čtení s porozuměním věnujeme od loňského školního roku pravidelně jednou týdně a zapojili
jsme se tak do podpory čtenářské gramotnosti na škole. Dětem z první
třídy, které ještě neumí číst, čtou paní vychovatelky, ve vyšších ročnících se snažíme, aby především děti předčítaly svým spolužákům. Zvolení vhodné literatury je na zvážení každé vychovatelky tak, aby byl text
srozumitelný věku dětí, měl zajímavý obsah a mohlo se s ním dále pracovat. Většinou paní vychovatelky vybraly dvě knihy. Některé korespondují s připravenou činností v družině, mohou být zároveň i motivační, jiné využívají s dětmi při odpočinku. Pro děti 3.–5. třídy také
vyhledávají na webových stránkách tematicky různě zaměřené zajímavé články jako doplnění a rozšíření školních znalostí.
Střídáme čtení potichu i nahlas, tvoříme pracovní listy s otázkami
a úkoly k textu. Děti se snaží o převyprávění textu nebo vlastní dokončení četby, hledání hlavních postav, tvoří rýmy, učí se tematické básničky, zpívají písničky. Zařazujeme výtvarné zpracování, dokončení textu
jejich vlastními slovy, krátké dramatizace. Některá oddělení si vytváří
seznamy dětmi doporučené četby, pořádají výstavky knih. Novinkou
pro tento školní rok je pro zájemce vedení si čtenářského deníku a dopisování s dětmi z jiných oddělení školních družin z České republiky.
Některé aktivity budou zpracovány jako prezentace.
Čtení s porozuměním se stalo součástí zájmového vzdělávání naší
N. Niziolová, vedoucí vychovatelka
školní družiny.

Týden mezinárodní kuchyně
V týdnu od 14. 10. 2019 do 18. 10. 2019 proběhl ve školní jídelně
základní školy Mutěnická „Týden mezinárodní kuchyně“. Objevila se
zde jídla z řecké, italské, francouzské, maďarské a indické kuchyně.
I svačinky se nesly ve stejném stylu. Tuto novinku naši dětští i dospělí
strávníci uvítali jako zpestření jídelníčku a poznání odlišných ingrediencí a kombinací, než jaké známe z naší české kuchyně. Velké poděkování patří všem pracovníkům školní kuchyně, díky kterým mohla
být celá akce zrealizována a v neposlední řadě i dětem a jejich pedagogům, kteří se podíleli na výzdobě jídelny. Soudě podle ohlasů měla akce velký úspěch a určitě ji budeme brzy opakovat.
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J. Dvořáková, vedoucí ŠJ

ZVAŽUJETE PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI?

Bonus Brno

Kontaktujte mě o radu či pomoc

MIROSLAVA VODIČKOVÁ

604 220 025

www.miroslava-vodickova.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/

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!
MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o.,
Bzenecká 23,
Brno-Vinohrady

Nabízíme volná místa pro nejmenší děti 2–3 roky
a ve třídě 3–6letých.
– individuální přístup k dětem
– kvalifikovaný pedagogický tým
– práce s dětmi postavená na Montessori principech
a pomůckách
– spolupráce starších dětí s mladšími kamarády
– nabídka různých kroužků a společných aktivit
pro rodiče s dětmi
– zdravá strava

l Mladý pár koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost. 739 059 029.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Hledám byt na Vin. nebo okolí, stav nezáleží. Investice. T: 604 126 970.
l Vym. 3+1, OV, 3 p. na Vin., 76 m2, za 2 byty v Brně, bez RK. eklim@post.cz, t.: 775 118 744.

www.slunicko-montessori.cz

l Pronájem garáže, Vlčnovská. 2.500 Kč/m. T. 739 248 867.
l Koupím garáž, zn. spěchá. Tel. 724 660 692.

e-mail: slunicko-bzenecka@seznam.cz
tel.: 775 389 944

l Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel: 739 586 722.
l Ml. rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech. T: 602 185 147.
l Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
l Pronajmu garáž, ul. Vlčnovská, 2500/měs. T. 736 792 097.

Hasičská soutěž o vinohradský pohár

l Garáž pronajmu, ul. Vlčnovská, 2600/měs. T. 776 734 853.

Chladného rána 21. září se na Vinohrady sjelo 8 brněnských hasičských sborů, aby zde porovnaly síly na tradiční soutěži v požárním útoku v kategoriích: mladší žáci, starší žáci a dorost. V 9:00 slavnostně
nastoupilo 23 kompletních družstev a soutěž byla zahájena starostkou
SDH Brno Vinohrady Martinou Kincovou. Každé družstvo mělo vždy
dva pokusy a k poháru je přibližoval jen ten lepší výsledek. Vinohradskou půdu hájilo 5 družstev různých kategorií a máme být na co hrdí.
Na stupně vítězů se v kategorii mladších žáků probojovala družstva
z Ořešína, Vinohrad a Bohunic, v kategorii starších žáků to byl Ořešín,
Vinohrady a Útěchov a v kategorii dorostenců pak Královo pole, Holásky a Bohunice.
Během celé soutěže se účastníci mohli občerstvit teplými i chlazenými nápoji a různými dobrotami. Kolemjdoucí se kochali pohledem
na rychlost a spolupráci mladých hasičů s rozvinutím hadic a sestřelením terčů proudem vody. Za krásného a již slunečného odpoledne byly
předány medaile, poháry, diplomy i drobné odměny a s úsměvem
a dobrou náladou byla soutěž ukončena. Děkujeme všem, kteří svojí
dobrovolnou a nezištnou prací podporují hasičský sport.

l Garáž pronajmu, ul. Vlčnovská – DLOUHODOBĚ. T. 603 453 450.
l Najmu nebo koupím chatu – okolí Brna. Tel. 720 410 528.
l Knihy Ryšavý, Táborská 30, výprodej knih, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.
Školní jídelna při základní škole Mutěnická 23 hledá do svých
řad na poloviční úvazek POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ
s nástupem ihned. Informace na tel.: 544 210 894,
e-mail: dvorakova@zsmutenicka.cz
SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, hledá uklízečku
na HPP (odpolední směna). Požadujeme dobrý zdravotní stav
a bezúhonnost. Nástup dohodou.
Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780, email: havlickova@sssebrno.cz

Termín uzávěrky pro vydání
č. 170/prosinec 2019 do 15. 11. do 11.00 hodin.

Za SDH Brno-Vinohrady
Monika Pavlíková a Lucie Košinarová

Info naleznete na: www.kvicvinohradybrno.cz
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Republika – 30 let svobody
Letošní podzimní koncert
nám vychází v nezapomenutelných vzpomínkách na události,
které významně, a doufejme že
historicky, natrvalo posunuly naše životy vpřed. Do pocitu svobody, i když ideální to nebude nikdy.
Avšak v našem světě, přeplněném
technikou, reklamou, médii a vůbec materiálním životem, musí
mít místo duchovní hodnoty.
Radost, citový estetický požitek
z umění, který může naplňovat
život i těm, kteří zápasí s nemocí,
existencí, s neshodami v soukromém životě. Ještě mnohé jiné
mocné síly v sobě skrývá hudba
a zvlášť, když je proniknuta zpěvem, který jde ze srdcí.
A právě takto jsme se tentokrát úmyslně vzdálili vážné hudbě a zaměřili náš populární koncert na přehlídku melodií, které na Vinohradech ještě nezazněly. Vybrané písně a dueta z operet, muzikálů, návštěva u amerických skladatelů Broadwaye, právě tak jako ve Vídni u velkých autorů operet
Lehára, Kálmána,Nedbala. A nezapomene se ani na italské a španělské serenády. Sluší se vzpomenout také na tenkrát ještě společné Československo,
což můžeme učinit i v našem programu.
Zpíváme především pro radost ze života, zpěvu a umění: Lenka Cafourková – soprán, Lukáš Hacek a Tadeáš Hoza –barytoni. Jako vždy slovem
a klavírem doprovází Miloš Schnierer. Zveme všechny příznivce radostné
hudby na neděli 17. listopadu 2019 v obvyklých 17 hodin do sálu na Bzenecké 23. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Miloš Schnierer

—
Hledáme nové parťáky
do výroby!
•
•
•
•
•
•

Slušné peníze
Náborový příspěvek až 20 000 Kč
Volné víkendy
Pracovní doba 7,5 hod
Jistota práce a mzda včas
Doporuč kámoše a získej 15 000 Kč

Za zavolání náborářům nic nedáš:
• Lukáš: 703 433 823
• Nikol: 703 433 661
Nebo piš: abb.prace@cz.abb.com

Jsme ABB – světový lídr v technologiích pro automatizaci a energetiku.

abb.cz/kariera

S lampionky za vílou Maceškou
Výstava hub
Ve dnech 28. až 30. září proběhla ve společenském sále na Bzenecké
23 hezká akce – podzimní výstava hub. Tato výstava na Vinohradech se
konala již po jedenácté a letos přišlo 800 návštěvníků. Na výstavě byly
k vidění i vzácné houby, které ihned putovaly do sušičky a do sbírek
Moravského zemského muzea – jako hřib královský, muchomůrka císařka. V sobotu zahájil výstavu pan starosta PhDr. Jiří Čejka, který je
rovněž velký houbař a rád chodí do lesa. Ve tři hodiny byla velmi zajímavá přednáška paní Jiřiny Hrabákové o houbách, které rostou na
všech možných i nemožných místech. Rovněž návštěvníci obdivovali
její fotografie, které doplňovaly výstavu. V pondělí začaly chodit školy,
přišlo 310 žáků jak z vysokých škol, gymnázií a základních škol. Letos
z důvodu silného větru nepřišly děti z mateřských škol, pro které jsme
měli připravenu Krakonošovu zahrádku. Letos na výstavě bylo k vidění
350 druhů hub. Nakonec citát z návštěvní knihy: „Díky úžasnému výkladu odborníků byla výstava poučná a ještě jsme nikdy tolik hub neviděli. Byla to naše první návštěva podobné výstavy, ale určitě ne poslední. Výstava nás velmi obohatila o vědomosti, které zrovna probíráme
v přírodopisu 4. třídy. Moc jsme si to u vás užili.“

Zveme všechny děti i jejich rodiče na třináctý ročník tradičního lampionového průvodu „S lampionky za vílou Maceškou“. Jako v předchozích
letech, tak i letos bude úkolem vydat se do noci za dobrodružstvím, cestou
se seznámit s pohádkovými postavami a s jejich pomocí najít a zachránit
vílu Macešku.
Akce se bude konat v pátek 8. 11. 2019 od 16.00 na lužáneckém pracovišti Louka (Bzenecká 23). Děti si nejdříve na výtvarné dílně vyrobí vlastní
lampion a pak se s ním vydají na dobrodružnou výpravu lesoparkem Akátky. Na cestě je budou čekat různé úkoly a nástrahy, které budou muset zdolat. Pokud se jim podaří seznámit se se všemi pohádkovými postavami
a splnit všechny úkoly, díky kterým pomohou najít vílu Macešku, čeká je
sladká odměna.
Pokud se nemůžete zúčastnit výroby lampionku nebo již máte doma
vlastní, je možné jít pouze v průvodu, který bude v průběžných časech začínat od 17.10 před naším pracovištěm.
Podrobnosti o akci najdete na našem webu www.louka.luzanky.cz.
Díky velkému zájmu z loňských let je počet míst na akci omezen a je
nutné si zakoupit vstupenku předem v kanceláři Louky Po–St od 16.00 do
18.00 a Čt 17.00–19.00. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Vinohrady jsou o 10 pytlů
drobného odpadu krásnější!

Ing. Drahomíra Sukupová, Mykoklub Brno

V rámci mezinárodní akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ proběhl dne
21. 9. 2019 již 4. dobrovolnický úklid Vinohrad v režii Vinohradského spolku. Tentokrát se sice sešlo pouze 7 dospělých a 8 dětí, ale přesto jsme zvládli posbírat 10 velkých pytlů odpadu. Všem patří velký dík!
Když jsme se Vás, vinohradských spoluobčanů, na Facebooku ptali, co
je dle Vašeho názoru potřeba uklidit především, dávali jste nám tipy, že by
bylo dobré se zaměřit hlavně na drobný odpad kolem cest, zastávek a hřišť.
A proto jsme uklízeli: hlavní třídu od pošty k ZŠ Mutěnická a dál, „Barevňák“, cestu od Pálavského náměstí až po „lesík“ vedoucí k ulici Révová,
cestu od MŠ Velkopavlovická až k Tenisce, hřiště Čejkovická, cestu podél
ulice Věstonické od zastávky Čejkovická až po Pálavské náměstí, zejména
kolem zastávek. Snad nám pořádek vydrží co nejdéle.
Kristýna Antonínová za Vinohradský spolek
n6n

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
t
r
čtv

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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rogram klubu v druhé polovině září otevřel
Luděk Šubert další etapou putování po českých hradech. Blahopřání jubilantům proběhlo
mimořádně bez mé přítomnosti, ale jinak jako
obvykle – Eliška Vacková v mém zastoupení
spolu s dalšími členy týmu vše zvládla a nejstarší přítomnou jubilantkou byla šestaosmdesátiletá Terezie Dobšíková. Hanka Žaludová v rámci
svého neautorského čtení pak opět velmi zajímavě přiblížila život a ukázky z díla Ray Bradburyho, jednoho ze zakladatelů žánru sci-fi.
Přelom září a října proběhl ve znamení Dne
seniorů – ve čtvrtek 26. 9. v klubu k radosti padesátky přítomných hostů vystoupily děti ze ZŠ
Mutěnická a žáci ZUŠ Z. Mrkose, na jejichž vystoupení pak navázal i jejich učitel Mgr. Petruk
ukázkou svého úžasného umění ve hře na koncertní harmoniku; po nich pak přispěli k dobré
pohodě písničkami i anekdotami členky souboru Stará Líšeň a poté v průběhu konzumace občerstvení i harmonikář Karel Mifek. V úterý
1. 10. ve společenském sále více než šedesátce
přítomných diváků včetně šesti vozíčkářů a vozíčkářek opět zahrála a zazpívala kapela Sebranka z Dražovic a v rámci jejího vystoupení v pauzách zatančily mažoretky ze ZŠ Mutěnická pod
vedením paní Blažkové a členky souboru Carolka Brno pod vedením paní Kovandové – koncert
skončil po téměř třech hodinách společným zpíváním přítomných až těsně před osmnáctou hodinou.
Ve čtvrtek 3. 10. Ing. Čapek pokračoval ve
svém vyprávění (Létající drahokamy Kolumbie)
o svých výzkumných cestách do této jihoamerické země a o krásách její přírody. V dalším

týdnu nás Eliška Vacková vrátila z Jižní Ameriky zpět domů, aby nám mj. přiblížila některé
z hradů přemyslovského období i pohádkový
hrad Bouzov, a PhDr. Čejka pokračoval připomenutím dalších historických událostí, souvisejících, i když nepřímo, se vznikem Československa, konkrétně událostí, předcházejících volbě
Jiřího z Poděbrad a z Kunštátu českým králem.
Jsem také rád, že mohu splnit svůj slib a pozvat zájemce na 3D představení v digitáriu hvězdárny, které se uskuteční ve středu 20. listopadu
od 18 hodin pod názvem „Příběh nekonečných
poutníků: Voyager“ – odjezd bude v 17 h a zájemci se mohou přihlásit jako obvykle u mne
v klubu. Vstupné je 150 Kč, přičemž účastníci
loňského představení mají vstup volný (podrobnosti o představení jsou na našem klubovém webu) – dlouho ale s přihlášením neváhejte, počet
objednaných míst je omezen.
Vzhledem k blížícímu se konci roku jsme
zahájili přípravu programu klubu na rok 2020
a tak se opět obracím na čtenáře Informu s vý-

zvou i s prosbou – chcete-li se zapojit nebo znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by mohl přispět
svým vystoupením k obohacení nabídky našich
přednášek a ukázek, dejte mi, prosím, vědět –
děkuji předem za všechny návštěvníky našich
akcí.
Závěrem opět konstatuji, že klubové akce
jsou přístupné všem příchozím bez rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny
a že jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni –
stačí přijít a nakouknut. Velmi rádi přivítáme
i ty, kdož by chtěli obohatit naše akce ukázkou
svých aktivit či povídáním o jim známých kuriozitách a zajímavostech. Pokračuje i sbírka dioptrických brýlí i všechny aktivity, uvedené
v záhlaví měsíčního programu.
Program i další informace 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 klubovně na Bzenecké
Ing. Luděk Hodboď
19 (viz program).
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Kapela Sebranka z Dražovic zahrála na Den seniorů v novém společenském sále.

SENIOR KLUB V LISTOPADU
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích
v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00,
otevřena od 14.30) – viz program níže –
i k zapojení se do pravidelných činností:
n v pondělí (14.00–15.00) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad
Albertem) za řízení Ing. Hodbodě a s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky
s sebou – kromě rozhýbání těla se i dobře
naladíte;
n ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(s možností zapojit se kdykoli v průběhu
roku) v malé klubovně;
n v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

14. 11. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
významné události (cyklus), PhDr. J. Čejka
19. 11. – ÚTERÝ
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(videa z přírody i odjinud), Ing. L. Hodboď
20. 11. STŘEDA
HVĚZDÁRNA BRNO – Příběh nekonečných poutníků: Voyager, Ing. L. Hodboď
(odjezd 17.00, cena 150 Kč, volný vstup – 2018)
21. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným V LISTOPADU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
22. 11. PÁTEK
VÁNOČNÍ PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA
(13–18), Renata Spurná a spolupracovnice

5. 11. – ÚTERÝ
TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ OPERY
(povídání s poslechem), Mgr. Petr Škranc

23. 11. SOBOTA
VÁNOČNÍ PATCHWORKOVÁ VÝSTAVA
(10–17), Renata Spurná a spolupracovnice

7. 11. – ČTVRTEK
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), Eliška Vacková

26. 11. ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Ryzmburk u Oseku,
Říčany, Semtěš, Skalná), Dr. Luděk Šubert

12. 11. – ÚTERÝ
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH maršála RADECKÉHO
Bc. Michal Krejsa (povídání s promítáním)

28. 11. ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU (aktuální
události na sídlišti), PhDr. Jiří Čejka

Vánoční
patchworková
výstava
pátek 22. listopadu 13 - 18
sobota 23.listopadu 10 - 17
Klub seniorů, Bzenecká 19 , Brno - Vinohrady
Přijďte se vánočně naladit, zveme Vás
Vstup zdarma

Senior klub Brno-Vinohrady
Vás zve na 3D představení „Příběh nekonečných poutníků: Voyager“ v digitáriu
Hvězdárny Brno ve středu 20. 11. 2019.
Odjezd autobusu z obvyklého místa v 17.00,
cena vstupenky 150 Kč (pro seniory), doprava
zdarma, odjezd autobusu zpět asi 30 minut
po představení). Účastníci představení v roce 2018 mají vstupné volné.
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