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(pokračování na straně 3)

PROSINEC 2019
LEDEN 2020

Akce na Vinohradech

LEDEN 2020
22. ledna 2020 –
Divadlo pro nejmenší
Od 10.00 hodin.
Loutkové divadlo V. Schildera přiveze nej-
menším divákům Pohádky z naší školky: 
„O zajíčkovi a zlé koze“ „O Mášence 
a medvědovi“. Společenský sál Bzenecká 
23 (vchod z ulice Tvrdonická). Vstupné 
60 Kč za osobu. 
www.domecekvinohradybrno.cz

25. ledna 2020 –
Piráti a princezna
aneb Cesta za pokladem
Od 16.00 do 18.00 hodin.
Tradiční dětský karneval, při kterém vás 
pozveme na pirátskou plavbu. Karneval je 
opět plný tance, her i zážitků. Společenský 
sál Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonic-
ká). Vstupenky na místě 80 Kč za osobu. 
www.domecekvinohradybrno.cz

Více o akcích viz str. 5.

Vánoční stromy v MČ Brno-Vinohrady.

Vážení vinohradští spoluobčané,
v rukou držíte poslední číslo Vinohradského Informu, vydané v letošním roce. Jedná se, 
jak je v záhlaví titulní stránky uvedeno, vlastně o číslo lednové, tedy první číslo přichá-
zejícího roku 2020. Oním, poněkud kostrbatým úvodem, jsem si dovolil ilustrovat – 
a také si tak trochu postesknout – jak ten čas rychle prchá. Co prchá, on doslova letí. 
A čím jsme starší, tím uhání rychleji a rychleji (to jednou poznají i dnešní mladí). 
V onom rychlém běhu času si náhle udiveně uvědomujeme, že se opět nacházíme na 
samotném konci roku a mnozí z nás dychtivě očekáváme děje příští, děje budoucí. 
Budou prospěšné, příjemné či radostné, nebo nás notně potrápí či nepotěší? Ať tak či 
tak, většina událostí, více či méně se dotýkajících našich životů, se odehraje již pře- 
vážně ve dnech, týdnech či měsících, které bude rámovat rok nesoucí jako osel Araba 
(cit. Vladislav Vančura) číslici 2020. I vinohradská společnost tedy vstupuje do posled-
ního roku druhé dekády jedenadvacátého století. A já, nepochybně i spolu s Vámi 
všemi, žiji nadějí a doufám, že rok přicházející, rok 2020, bude pro nás rokem radost-
ným, rokem, který přinese klidný a slušným život lidem v naší zemi. Věřme, že bude 
rokem uvážlivých kroků politiků a všech, kteří mají možnost více ovlivňovat naše bytí 
či naše osudy. Věřme, že v létě bude více pršet a zima bude zasněžená k radosti dětí, 
dospělých i k prospěchu přírody. Doufejme, že rok 2020 bude rokem, kdy spodní vody 
stoupnou, že řeky se opět naplní vodou, že lesy přestanou usychat a kůrovec bude po-
ražen. Věřme a přejme si, že vzduch opustí nebezpečné látky, a že se všichni radostně 
a bezpečně nadechneme… To všechno si přejme a doufejme.

Vážení Vinohraďané, v letošním roce (tedy v roce 2019) se i na Vinohradech ode-
hrála řada událostí běžných „méně důležitých“, ale také těch důležitějšího rázu a zá-
važnějšího obsahu. Za událost závažnou, která docela zaměstnala pracovníky vino-
hradské radnice, považuji rozsáhlou kontrolu Odboru interního auditu a kontroly 
Magistrátu města Brna (zkratkou označovaného jako OKO). Ona poněkud rozsáhlá 
kontrola, prováděná pracovníky magistrátního odboru kontroly, trvala dlouhé období 
několika měsíců, přesněji od 24. června 2019 až do 2. října tohoto roku. Kontrolu vy-
volal tzv. podnět (lidově se takový počin nazývá udání), který podal na kontrolní odbor 

KVIC pøeje všem ètenáøùm
spokojené Vánoce a mnoho štìstí v novém roce.

Divadelní nedìle:
Slyšte, slyšte aneb

co se stalo v Betlémì 
22. 12. 2019 v 15.00,

Společenský sál Bzenecká 23
Poslední letošní pohádka se ponese ve vá-

nočním duchu a tak těsně před Štědrým dnem 
přijede na Vinohrady Divadlo Facka s předsta-
vením Slyšte, slyšte. Vstupné 60 Kč za osobu. 

„Slyšte, slyšte“ hravou formou připomíná, 
co se tenkrát v městečku Betlém stalo. Dodržu-
jí a vysvětlují se biblická fakta. Někdy dochází 
k humorným situacím, zvláště hrají-li důležité 
party náhodně vybraní diváci. Humor je ovšem 
vždy úměrný danému tématu. Představení řídí 
Anděl a po zvěstování vede Marii s Josefem 
cestou trnitou do Betléma. Tam se narodí Ježí-
šek, kterému se přijdou poklonit tři králové 
a pastýři. U jesliček mezi nimi dojde k velké 
hádce. Vše se vysvětlí a hvězda pak svítí všem 
lidem dobré vůle na cestu domů. Zazní koledy: 
„Nesem vám noviny“, „Narodil se Kristus Pán“, 
„My tři králové“, „Pásli ovce Valaši“, „Ondráši 
Matouši“. Důležité je, že písně zazní v situacích, 
do kterých patří a publikum si tak lépe uvědo-
mí jejich pravý smysl. Všichni by pak měli být 
lépe naladěni na přicházející čas vánoční.

Mgr. Tomáš Pokorný
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Vážení nájemníci,
rádi bychom ještě uvedli některé doplňující in-
formace k samotnému příspěvku na rekon-
strukce bytového jádra pro prvních 50 žadatelů 
na rok 2020, jako bylo uvedeno v minulém 
vydání Informu. V rámci sestavování rozpočtu 
Bytového odboru na rok 2020 jsme v rámci po-
ložky, určené na rekonstrukce bytových jader, 
stanovili počet případných zájemců o rekon-
strukce vynásobené s výší příspěvku a násled- 
ně zapracovali do nového rozpočtu. Nicméně 

nikdo nedovede dopředu odhadnout, jak velký 
zájem o rekonstrukce v roce 2020 ze strany 
nájemníků bude a jak velký objem �nancí (pří-
spěvku) k tomu určených je potřeba v rozpočtu 
připravit. 

Chceme vás proto ujistit, že pokud bude 
v roce 2020 zájem z vaší strany o rekonstrukce 
bytových jader větší, než stanovených 50 žada-
telů, necháme během roku navýšit objem �-
nancí (příspěvku), aby se dostalo i na další zá-
jemce.

Informace a upozornění by byly v průběhu 
roku 2020 zveřejněny ve Vinohradském Infor-
mu a na stránkách ÚMČ.

Rovněž chceme upozornit, že rekonstruk-
ce bytového jádra musí být prováděna dle sta-
vebního zákona. Žádosti a další informace vám 
budou poskytnuty na Správě domů, Mikulov-
ská 4.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta MČ
Ing. Eva Králíčková,

vedoucí odboru bytového a všeobecného

Domovníci – zvýšení kvality bydlení 
v obecních domech

Vážení občané,
bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady se v rámci zvýšení kvality bydlení 
v obecních domech a rovněž na přání nájemníků rozhodl zavést pozici 
domovníka do každého vchodu obecního domu, a to vždy z řad bydlících 
nájemníků. 

Důvodů, které nás i řadu nájemníků vedly k tomuto kroku, bylo ně-
kolik. Především se jedná o zvýšení a udržení kvality úklidů v jednotli-
vých domech, spojených s pravidelnou kontrolou společných prostor 
domů, kontrolu technického stavu celého domu, závad či různých udá-
lostí, a to způsobených i vandalismem. Dále se jedná o dohled nad do- 
držováním ustanovení Domovního řádu, požárních a jiných bezpeč-
nostních předpisů (porušené plomby hydrantové skříně, hasicího pří-
stroje nebo jeho odcizení, aj.).

Domovníci dále budou poskytovat součinnost a spolupráci se Sprá-
vou domů a bytovým odborem ÚMČ (např. případy neoprávněných 
manipulací s byty, aj.), případně zamezí pohybu nežádoucích osob v do-
mě (např. podomní prodejci). Pro úplnost také uvádím, že domovníci 
nemohou zasahovat do soukromí nájemníků.

Služba domovníků již úspěšně funguje i v jiných částech města Brna. 
Jako příklad uvedu MČ Brno-střed, MČ Brno-sever, MČ Brno-Žabovře-
sky nebo MČ Brno-Kohoutovice, které jsou svojí povahou srovnatelné 
s naší městskou částí a kde k tomuto kroku také přistoupili.

Důležitá je i informovanost nájemníků v každém vchodě, proto 
ihned po novém roce necháme nainstalovat nové informační vitríny, je-
jichž aktuálnost budou ve spolupráci s bytovým odborem ÚMČ domov-
níci zajišťovat. 

Věřím, že spolupráce domovníků se Správou domů a pracovníků 
úklidu bude přínosem pro nájemníky v obecních domech.

Vážení občané, přeji vám poklidné vánoční svátky a mnoho zdraví 
v novém roce.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta MČ

2. etapa obnovy elektroinstalací
bytových domù pokraèování –

Prušánecká 11, 13, 15, 17
Vážení nájemníci,
v rámci 2. etapy obnovy elektroinstalací ve společných prostorách obec-
ních bytových domů budeme po ukončení první fáze (Vlčnovská 3, 5, 
7, 9) pokračovat druhou fází, a to v domě Prušánecká 11, 13, 15, 17, 
která bude zahájena v lednu 2020.

Nájemníci budou o průběhu prací pravidelně informovaní ze strany 
zhotovitele �rmy ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., ve společné koordinaci 
s bytovým a všeobecným odborem ÚMČ Brno-Vinohrady.

Po dobu prací prosíme nájemníky v domě o spolupráci, trpělivost 
a pochopení. Děkujeme.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta MČ
Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru bytového a všeobecného

Vítání dìtí 
V sobotu 23. září 2019 bylo panem místostarostou prof. MVDr. 

Petrem Dvořákem, CSc., na vinohradské radnici slavnostně uvítáno 
a zapsáno do pamětní knihy 14 novorozených občánků:

Bojanovský Nikolas, Janota Tobiáš, Jirkův Apolena, Káňa Jakub, 
Killerová Alice, Krejčí Leontýna, Petrů Michael, Poledňáková Sára, 
Ptáček Michal, Ryšavý Václav, Soukup Tobiáš, Vitochová Beáta, 
Zavřel Tadeáš a Zyka Martin. 

Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a lásky!
Příští vítání dětí se uskuteční 29. února 2020. Zájemci (rodiče dětí od 

6 týdnů do 10 měsíců) se mohou přihlásit mailem na adrese: strelcova@ 
vinohrady.brno.cz nebo telefonicky na čísle 511 189 014. 

Věra Střelcová,
Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Kdo pomůže (na) Mikulovské 9?
Představte si svoje úplně běžné ráno všedního dne.
Zazvoní vám budík. Típnete ho. Vstanete, odejdete na záchod, po-

tom do koupelny, kde absolvujete obvyklé úkony, o kterých se běžně ne-
mluví. Oblečete se a jde se do kuchyně… Naprosto běžné a banální, proč 
o tom psát…

Teď zavřete oči. Představte si takové všední ráno vašeho souseda
z vedlejšího vchodu. Před lety měl těžký úraz páteře. Přežil, ale je od 
pasu dolů nepohyblivý. Rukama hýbat může, trochu…

Zazvoní mu budík. Do místnosti přijde osobní asistent a budík típne. 
Pomůže našemu sousedovi na toaletní židli. Na ní ho odveze na záchod, 
kde mu pomůže na mísu… Zkráceně řečeno – bez asistenta se neobejde.

Otevřete oči. To nebyl sen, ale realita stovek a tisíců lidí s handica-
pem (a ještě těch šťastnějších, kteří měli dost štěstí a �nančních prostřed-
ků na samostatné bydlení). Je to realita obyvatel domů na Mikulovské 9. 
Na této adrese se nachází dům s více než 60 byty zvláštního určení.

Kromě svého „každodenního života“ řeší teď většina z nich (a já 
s nimi – jde o hodně mých vrstevníků, bývalých spolužáků a přátel) pal-
čivý problém. Pečovatelská služba ze Židenic (tedy příspěvková organi-
zace města) vypovídá klientům stávající smlouvy a avizuje uzavření 
smluv nových, od 1. ledna 2020. Bohužel s rozsahem péče omezeným 
pouze na denní dobu (cca 8.00–19.00). Důvodem je údajně nový výklad 
zákona, atd.

Jedna věc je administrativní stránka problému, druhá jsou reálné 
dopady na životy lidí. V den, (5. 12. 2019) kdy píšu tento článek, nevíme, 
jak situace s Pečovatelskou službou na Mikulovské 9 dopadne. Ano, jed-
nám(e) s kompetentními lidmi a institucemi. Většinou se setkáváme se 
vstřícností, ale vyhráno ještě není.

Rada městské části Brno-Vinohrady na své schůzi 4. 12. t.r. přijala 
usnesení, ve kterém: „vyjadřuje podporu obyvatelům domu Mikulov- 
ská 9 ve snaze zajistit pro sebe důstojnou péči odpovídající jejím potře-
bám“. Pomyslný míč (a kompetence) jsou na straně města a kraje.

PhDr. Lukáš Karnet,
předseda Jihomoravské krajské rady osob se zdravotním postižením,

člen rady městské části Brno-Vinohrady

Rekonstrukce bytových jader v obecních domech
– s možností finančního příspěvku od ÚMČ – zvýšení počtu žadatelů
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mé kolegy, působící v samosprávě městské části, je výsledek kontro-
ly značnou satisfakcí. Kontrola potvrdila správnost a slušnost na-
šich kroků při správě obce. Napadání a obviňování z jistých kruhů 
(v tomto případě až fantaskní) se ukázalo liché. To, co jsme věděli, 
potvrdila nezávislá strana onou provedenou kontrolou a jejím vý-
sledkem. Jsem rád a spokojen. Na jednom místě dnešního úvodníku 
jsem použil slovní obrat z oblasti orientu (od Vladislava Vančury). 
Tuto oblast bych na závěr navštívil ještě jednou a uvedl arabské 
přísloví, vystihující čiperné ataky včetně onoho podání na nás. Ono 
známé přísloví je pro nás postojem i metodou a praví: „Šakali vyjí, 
ale karavana kráčí dál.“ Tož tak.

Vážení vinohradští spoluobčané, ať jste zdraví, plni radosti 
a veselí, ať žijete v lásce se svými blízkými a přáteli v tom novém 
roce 2020. Mnoho zdaru.

Jiří Čejka, starosta

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 16;
– uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům p. č.

7360/1 a p. č. 7361 v k. ú. Židenice o celkové
výměře 845 m2 s paní R. Š. bytem Velkopavlo-
vická, Brno dle přiloženého materiálu;

– odstranění okrasných keřů (motýlí keře) před
bytovým domem (ze zadní strany) domu Blat-
nická 2, 4, Brno-Vinohrady s náhradní výsad-
bou tavolníku japonského před bytovým do-
mem Blatnická 2, 4; 

– harmonogram provádění blokového čištění na
rok 2020 dle přílohy 1. Časy provádění blokové-
ho čištění v jednotlivých ulicích dle přílohy 2.
VZOR tabulky – upozornění na blokové čištění 
– na vchody BD dle přílohy 3; 

– text výzvy k podání nabídky na VZMR na uza-
vření pojistné smlouvy na majetek Statutárního 
města Brna, m. č. Brno-Vinohrady na období:
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, seznam pojišťoven,
které budou vyzvány k podání nabídky, komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek;

– organizaci Kulturní, vzdělávací a informační
centrum, Bzenecká 23, IČ: 00400912 pronájem
tělocvičny za účelem rehabilitačního a kondič-
ního cvičení SM systému: úterý 18.00–19.00
hod. od ledna 2020 do prosince 2020 s výjim-
kou prázdnin a svátků. Cena za pronájem tělo-
cvičen: 430 Kč/hodina;

– uzavření Smlouvy o odpisování technického
zhodnocení pronajatého majetku mezi Základ-
ní školou a mateřskou školou Didaktis s.r.o., 
a Statutárním městem Brno, Městskou částí Br-
no-Vinohrady. Text Smlouvy o odpisování
technického zhodnocení pronajatého majetku;

– program V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-
-Vinohrady konaného dne 16. 12. 2019;

– organizaci Lužánky – SVČ Brno, Lidická 50,
Brno, Louka, Bzenecká 23, Brno pronájem tělo-
cvičny na pátek 20. 12. 2019 od 16.00 do 18.00
hodin na pořádání vánočního turnaje v bad-
mintonu pro děti a rodiče, pátek 17. 1. 2020 od
15.00 do 17.00 hodin na pořádání novoročního 
�orbalového turnaje pro děti z kroužků Louka
Vinohrady a Lesná. Cena pronájmu ve výši:
322,50 Kč/hodina.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s odstraněním 2 krajních laviček před domem

Pálavské náměstí 4387/13 na pozemcích p. č.

7623/149 a 9395/6;
– s připojení městské části Brno-Vinohrady k op-

timalizaci pojištění majetku a odpovědnosti
statutárního města Brna.

Rada městské části Brno-Vinohrady vyjadřuje:
– podporu obyvatelům domu Mikulovská 9 ve

snaze zajistit pro sebe důstojnou péči, odpoví-
dající jejím potřebám.

Rada městské části Brno-Vinohrady ruší:
– usnesení č. 454/19/8 ze 14. schůze RMČ dne

23. 9. 2019.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– vzít na vědomí průběh příprav pasportizace;
– schválit rozpočtové opatření č. 17;
– souhlasit s prodejem částí pozemků p. č. 8077/1, 

8077/2, 8546/1 a 8546/2 vše v k. ú. Židenice za-
stavěných přesahy stávajícího objektu Pálavské
náměstí 4343/11;

– nesouhlasit s prodejem zbývající části pozemku 
p. č. 8077/2 v k. ú. Židenice;

– nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č.
8546/2 v k. ú. Židenice pro přesah arkýře při-
pravované přístavby objektu Pálavské náměstí
4343/11;

– souhlasit s prodejem částí pozemků p. č. 8956,
8958, 8959 a 8941 vše v k. ú. Židenice pod bal-
kony bytového domu Blatnická 16, 18;

– souhlasit s prodejem částí pozemků p. č. 8555,
8560, 8562, 8563 a pozemku p. č. 8559 vše 
v k. ú. Židenice pod stávajícími balkony, vstup-
ním schodištěm a vstupy do domu Velkopavlo-
vická 12;

– schválit rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok
2020 s příjmy ve výši 69.790.000 Kč, s výdaji 
ve výši 75.123.000 Kč, �nancováním ve výši
5.333.000 Kč;

– schválit závazné ukazatele rozpočtu v členění
dle paragrafů rozpočtové skladby včetně �-
nančního vztahu k příspěvkovým organizacím, 
jejichž je městská část zřizovatelem, podle před-
loženého materiálu;

– schválit rozpočet fondů m. č. Brno-Vinohrady
na rok 2020: Fondu rezerv a rozvoje, Fondu by-
tové výstavby a Sociálního fondu podle předlo-
ženého materiálu;

– pověřit Radu m. č. Brno-Vinohrady provádě-
ním rozpočtových 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;

– uložit Radě m. č. Brno-Vinohrady provést pro-
střednictvím Odboru �nančního a výstavby
ÚMČ, rozpis rozpočtu městské části na rok
2020 – termín: 15. 1. 2020, předložit na vědomí 
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady schválené 
rozpočty na rok 2020 příspěvkových organiza-
cí, jejichž je městská část zřizovatelem – termín: 
31. 3. 2020;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vi-
nohrady za I.–III. čtvrtletí r. 2019 podle předlo-
ženého materiálu;

– navrhnout Zastupitelstvu města Brna schválit
znění obsahu obecně závazné vyhlášky Statu-
tárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřej-
né produkce hudby v pohostinských zařízeních 
a restauračních zahrádkách, za účelem zabez-
pečení místních záležitostí veřejného pořádku
ve stávajícím znění;

– schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Kul-
turního, vzdělávacího a informačního centra 
m. č. Brno-Vinohrady, přísp. org., dle přílohy;

– schválit změnu plánu nákladů a výnosů Správy
domů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2019 podle 
přiloženého materiálu;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9.
2019 podle přiloženého materiálu;

– schválit plán výnosů a nákladů Správy domů 
m. č. Brno-Vinohrady na rok 2020 podle přilo-
ženého materiálu;

– schválit změnu Statutu sociálního fondu – pří-
loha č. 1 – Příspěvek na stravování s účinností
od 1. 1. 2020;

– vzít na vědomí předložený protokol o kontrole
výkonu samostatné působnosti svěřené orgá-
nům městské části Brno-Vinohrady č. j.
OKO/03-07/2019, předložené sdělení o způso-
bu nápravy zjištěných nedostatků;

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Kulturního,

vzdělávacího a informačního centra městské
části Brno-Vinohrady, p. o.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

brněnského magistrátu řekněme nám neznámý člověk. Onen ne-
známý člověk zpochybnil například ekonomické počínání a okol-
nosti, vztahující se k pořízení společenského sálu na Pálavském ná- 
městí (sál nad Albertem) nebo opravy chodníků dlážděním, usku-
tečněné v loňském roce, či zbudování nového společenského sálu 
v areálu bývalé Základní školy na Bzenecké ulici č. 23 nebo též 
pořízení veřejného sociálního zařízení (ve spolupráci s Dopravním 
podnikem města Brna) při konečné zastávce na Pálavském náměs-
tí. Podání nenechalo na městské části, a především na mně, nit su-
chou. Ovšem touto kontrolou nebývalého rozsahu, jdoucí časově 
i tematicky do značné hloubky (například až do počátku našeho 
století), nebylo zjištěno žádné nesprávné či neoprávněné použití �-
nančních prostředků. Orgány naší městské části rozhodovaly zcela 
v rámci své působnosti a nedostatky, které kontrola případně zjisti-
la, byly drobného, formálního a marginálního rázu. Pro mne a pro 

Ze 17. schùze Rady mìstské èásti Brno-Vinohrady
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Další nový interiér na ZŠ Mutěnická

Pozorní čtenáři Vinohradského Informu si jistě vybavují zprávu z loň-
ského otevření Galerie za stěnou. Což je moderně upravený interiér 

před učebnou výtvarné výchovy. Tehdy bylo přislíbeno pokračování 
v další modernizaci prostor školy pro naše žáky. A tak vznikla nová „Re-
lax zóna“, která volně navazuje na Galerii za stěnou. 

Celý prostor „Relax zóny“ se nachází před učebnu přírodopisu a jeho 
výzdoba je tím inspirovaná. Interiér je vymalovaný v klidných zelených 
odstínech, je plný zeleně, na zdech pochoduje dřevěný hmyz a v akváriu 
si klidně plavou rybičky. Aby měli žáci na čem odpočívat, jsou zde k dis- 
pozici prostorné dřevěné paletové sedačky s polštáři. Žáci oba prostory 
hojně využívali již v průběhu realizace a touto cestou bych jim rád podě-
koval, že respektují zde nastavená pravidla užívání. 

Mgr. Josef Strouhal

Soutěž v hláskování v anglickém 
jazyce 4. a 5. ročník na ZŠ Mutěnická

V listopadu 2019 se konal první ročník hláskovací soutěže v anglic-
kém jazyce. Jednalo se o upravenou školní variantu soutěže populární 
v Británii a USA „Spelling Bee Competition“.

Soutěž byla tříkolová. V týdnu od 11. do 15. 11. 2019 proběhla třídní 
kola v hodinách anglického jazyka. Žáci si poslechli pět vyhláskovaných 
příjmení amerických prezidentů a pokusili se je správně zapsat. Každé 
příjmení si mohli vyslechnout pouze jednou. První kolo vyhodnotila 
paní učitelka dané skupiny, která pak předala seznam úspěšných žáků 
Mgr. Janě Řihákové.

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhlo 2. a 3. kolo soutěže. Nejlepší tři žáci 
z každé výukové skupiny postoupili do druhého kola, ve kterém na zá-
kladě obrázku museli slovo správně vyslovit, správně zapsat a vyhlásko-
vat. Do posledního kola postoupilo šest nejlepších. 

V posledním kole se hláskovalo metodou „náhlá smrt“. Zvítězila žač-
ka, která vyhláskovala správně nejvíce slov. Všichni účastníci druhého 
kola dostali sladkou odměnu. Nejlepší tři byli odměněni diplomem 
a drobnou věcnou odměnou.

Na prvním místě se umístila Karolína Tarasová z 5. B, na druhém 
Adam Vlašic ze 4. A a na třetím Eliška Wildová z 5. A.

Vítězům ještě jednou gratulujeme. 
Dětem se soutěž moc líbila, proto se již těšíme na další ročník.

Mgr. Jana Řiháková, Bc. Sabina Holcmanová

Soutěže i exkurze na ZŠ Čejkovické
Matika, logika a další hry

Naši žáci mají každoročně možnost zúčastnit se různých soutěží z 
oblas-ti matematiky a logiky. V září měli možnost registrovat se do Logické 
olym-piády, kterou pořádá Mensa ČR. V říjnu se konal školní turnaj v 
piškvorkách. Pět nejlepší žáků se následně zúčastnilo 14. 11. 2019 týmového 
turnaje PIšQworky 2019 na Gymnáziu Slovanské náměstí. Poprvé jsme 
také zkou-šeli soutěž MaSo, týmovou matematickou soutěž pro žáky 
šestých až devá-tých ročníků. Soutěž proběhla v úterý 12. listopadu 2019 
současně v sedmi městech. Naše škola byla zastoupena týmem „Čejky“, 
složeným ze dvou žá-kyň 7. ročníku a dvou žáků 9. ročníku. 
      A co nás v oblasti soutěží a turnajů ještě čeká? 9. ledna 2020 se uskuteční 
školní kolo SUDOKU a koncem ledna se můžeme těšit na Pythagoriádu.

Sport Life
Dne 8. 11. 2019 se třída 8. A vypravila na Sport Life na brněnském 

výsta-višti. V úvodní části jsme společně s ostatními školami viděli exhibici 
bike- trialu, vystoupení youtuberky, hudební skupiny Spolu u stolu, 
streetdance a několika sportovních hvězd. Poté naše třída vyzkoušela 
adrenalinové spor-tovní lezení a lezení pomocí cepínů do výšek kolem osmi 
metrů se zajištěním. Nakonec jsme se rozprchli do různých sportovišť – od 
baseballu přes judo, basketbal, stolní tenis až po stánek Komety, kde značná 
část žáků v soutěži vyhrála vstupenky na hokejové utkání. 

Vlastivědná vycházka
Již třetí vlastivědná vycházka se uskutečnila 9. 11. 2019. Vlakem a auto-

busem jsme se přepravili do Babic nad Svitavou. Odtud jsme se vydali smě-
rem k arboretu Řícmanice, kde začíná i končí naučná stezka HVOZD, která 
na svých osmi stanovištích prověří vaši tělesnou zdatnost, kondici i 
sportov-ního ducha. Z Řícmanic jsme kolem studánky Pro Silva a hájenky 
lišky Bys-troušky došli do Bílovic nad Svitavou, kde jsme mohli v restauraci 
Sokolovna ochutnat svatomartinské menu. 

Európska Intergrácia V4 2019
Vybraní žáci z druhého stupně a pátých tříd vyrazili 12. 11. do 

Bratislavy. Setkali se zde s dětmi z V4 v Incheba Expo Aréně na výstavišti. 
Byl pro ně připraven zajímavý program. Proběhlo křtění knížky Integrácia. 
Následoval koncert, kdy se na pódiu vystřídali např. Tereza Mašková, Majk 
Spirit, Ego, Martin Chodúr aj. Děti přišli pozdravit také známí slovenští 
fotbalisté, kteří rozdávali své dresy a do publika hodili i několik fotbalových 
míčů. Skupina chlapců z Maďarska se představila v krojích a tančili lidové 
tance, děti z Pol-ska zpívaly a rapovaly. Jako dárek všichni přítomní dostali 
trička, knížku, pití a na jídlo plněnou bagetu. Celý program jsme si všichni 
užili a těšíme se na příští rok, kdy koncert Integrácie proběhne v Brně.

Projektový den 2. stupně – 30 let od sametové revoluce
Dne 15. 11. 2019 jsme v rámci projektového dne pro 2. stupeň – 30 let 

od sametové revoluce – navštívili s vybranými žáky 8. A a 9. A Technické 
muze-um v Brně. Na děti čekal zajímavý tematický program v podobě 
únikové hry. Poté jsme zamířili do centra Brna. Cestou jsme si povídali o 
historické podo-bě Brna, kde co stálo, jak vypadaly a jak se jmenovaly ulice 
apod. Nakonec jsme dorazili do Zemanovy cukrárny a kavárny, abychom 
den zakončili slad-kou tečkou v podobě dortíku.

Fablab
Třída 8. A vyrazila 20. 11. 2019 do pojízdné digitální dílny Fablab. Tato 

dílna je velice překvapila a všichni se zaujetím sledovali programování a 
prá-ci např. na 3D tiskárně, laserové řezačce, modelovací fréze, termolisu či 
elek-tronovém mikroskopu. Některé drobné výrobky si žáci odnesli za 
odměnu domů, např. dřevěný přívěšek na klíče vytvořený pomocí laserové 
řezačky.

Návštěva partnerské školy
Ve čtvrtek 21. listopadu k nám zavítali žáci naší partnerské školy ze slo-

venského města Prievidza, se kterou žákovský parlament navázal spolupráci 
už v minulém školním roce. Dopoledne si prohlédli školu a se členy našeho 
žákovského parlamentu navštívili hrad Špilberk. Následoval společný oběd 
ve školní jídelně a debata o budoucí spolupráci mezi žáky obou škol. Strávili 
jsme společně netradiční a příjemný školní den. 

Vida
Šesťáci a osmáci v listopadu navštívili zábavní vědecký park, kde žáci 

objevovali svět fyziky, chemie, biologie a dalších přírodních věd pomocí in-
teraktivních exponátů a zajímavých experimentů.

Pomoc při výběru školy nabídl žákům 8. a 9. ročníku již 25. ročník Fes-
tivalu vzdělávání. Deváťáci také navštívili úřad práce, kde proběhl 
informač-ní program o možnostech studia na středních školách.

ZŠ Čejkovická přeje všem krásné prožití vánočních svátků, úspěšný 
start do nového roku a všechny srdečně zveme na den otevřených dveří, 
který proběhne koncem února dne 27. 2. 2020. Mgr. Iveta Marečková
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LEDEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera přiveze 
nejmenším divákům Pohádky z naší 
školky: „O zajíčkovi a zlé koze“ „O Má-
šence a medvědovi“.
Ve středu 22. ledna 2020 v sále na Bze-
necké 23 (vchod z ulice Tvrdonická). 
Začátek v 10.00, vstupné 60 Kč za osobu.

Piráti a princezna aneb cesta za pokladem
Tradiční dětský karneval, při kterém vás pozveme na pirátskou plavbu. 
Cesta bude plná pirátského dovádění i zapeklitých úkolů. Naštěstí s námi 
na palubě bude i šikovná princezna, která společně se všemi dětmi po-
může vyluštit mapu a najít poklad. Budete u toho? Karneval je opět plný 
tance, her i zážitků. Sobota 25. ledna 2020, 16.00–18.00 v sále na Bze-
necké 23. Vstupenky na místě 80 Kč za osobu. Ivana Heindlová

Rozšíření půjčovní doby v knihovně
Pobočka knihovny Jiřího Mahena Velkopavlovická 25, Brno-Vino-

hrady oznamuje všem svým čtenářům, že od 1. 1.2020 rozšiřuje půjčov-
ní dobu v dětském oddělení.

Půjčovat se bude:

ÚTERÝ 10.00–12.00, 13.00–18.00
ČTVRTEK 10.00–12.00, 13.00–18.00

Zároveň připomínáme, že z velkorysosti vedení naší radnice stále 
přihlašujeme děti a studenty, kteří bydlí na Vinohradech, zdarma!

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Lenka Urbánková

Knihovna Jiřího Mahena Vinohrady

Screeningové vyšetření zraku
na ZŠ Mutěnická

Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů 
úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigo-
vány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. 
Aby se tomu tak nestalo, navštívila v listopadu naši školu ortoptistka 
a optometristka Mgr. Andrea Jeřábková, která provedla žákům 2. a 3. tříd 
preventivní screeningové vyšetření zraku. Jednalo se o bezkontaktní, 
rychlé, nenáročné a šetrné vyšetření obou očí přístrojem PLUSOPTIX 
AO9, které umožňuje během chvilky odhalit řadu očních vad (tupozra-
kost, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus). Toto vyšetření bylo 
doplněno ještě zakrývací zkouškou, která byla zaměřena na šilhání a mo-
bilitu očí. Po vyšetření obdržel každý žák odbornou zprávu pro rodiče, 
případně pro očního lékaře.

Financování tohoto preventivního programu zajistila MČ Brno-Vi-
nohrady a za to jim moc děkujeme.

Mgr. Magda Střelská

Hurá na Louku za vánoèními 
výukovými programy

Jako každý rok, tak i letos na našem lužáneckém pracovišti Louka 
pořádáme tematické výukové programy pro žáky základních škol.

Letos, během adventu, nás navštívilo celkem 30 tříd z 10 základních 
škol, tedy okolo 550 žáků. Tito žáci měli možnost dozvědět se něco 
o Vánocích, ale trošku jiným, netradičním způsobem.

Vánoční výukový program se u nás koná zpravidla dopoledne a sklá-
dá ze dvou hodinových částí. První je dramatická část, kde nabízíme 
tři programy – České tradiční Vánoce, Betlémský příběh a Vánoce ve 
světě.

České tradiční Vánoce seznámí děti s historií, tradicemi a zvyky. 
Formou dobových her si děti projdou adventem a vánočními zvyky 
a vyzkouší si možná už zapomenuté štědrovečerní obyčeje a nahlédnou 
do tajů vánoční magie. 

Betlémský příběh provede děti historií, tradicemi a zvyky a oživí 
starý příběh z Betléma. Děti prožijí události spojené s narozením Ježíše 
Krista a děj si zahrají pomocí technik dramatické výchovy.

Poslední program Vánoce ve světě formou zajímavých her dětem 
odpoví například na otázky: „Kdo nosí dárky v USA, v Rusku nebo třeba 
v Itálii?“ nebo „Kdo je to Befana?“ a seznámí je s vánočními tradicemi 
v různých zemích. Dále si děti o nich vytvoří přehledné obrázkové 
plakáty. 

Druhá část výukového programu je výtvarná. Zde si děti mohou vy-
robit dva vánoční výrobky. Zpravidla to jsou třeba vánoční ozdobičky 
různých typů, například zápichy, ozdoby na stromeček nebo se peče vá-
noční cukroví, například perníky nebo vánočka, anebo si děti vyrábějí 
vánoční dárek pro své blízké.

Podrobnosti o dalších výukových programech najdete na webu 
www.luzanky.cz/vyukove-programy.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Za kolektiv pracovníků Louky

Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Výdejní místo potravinové banky
se přesouvá do centra

Organizace Klára pomáhá z.s. distribuuje ve spolupráci se spolkem 
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. potraviny a droge-
rii zdarma pro pečující a pozůstalé.

Ke konci roku 2019 opouštíme naší provozovnu v Brně-Líšni na 
Poliklinice Horníkova.

Pečující a pozůstalí ale o potraviny a drogerii zdarma nepřijdou. 
Výdejní místo přesouváme do našeho sídla. Od ledna nás tedy najde-
te na adrese: třída Kpt. Jaroše 3 (3. vchod po levé straně od křižovatky 
s ul. Milady Horákové, budova Židovské obce). 

Výdejní dny budou i nadále přibližně ve dvoutýdenních intervalech. 
Přijít může každý, kdo doma dlouhodobě pečuje (nebo donedáv-

na pečoval) o někoho blízkého. Je vhodné se předem nahlásit na mailo-
vou adresu: lukas.karnet@klarapomaha.cz, nebo na tel. čísle: 733 678 819 
(stačí sms).

Poprvé se na vás těšíme v úterý 14. ledna 2020 od 9.30 do 12.00. 
Další termíny budou stanoveny.

PhDr. Lukáš Karnet, koordinátor pro styk s veřejností, konzultant
Klára pomáhá z.s 
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Vinohrady získají letos popr-
vé prostředky z participa-

tivního rozpočtu „Dáme na 
Vás“, který byl v Brně vyhlášen 
letos už třetím rokem. V listopa-
dovém hlasování totiž díky vám 
uspěl projekt „Cyklo-park mezi 
Vinohrady a Líšní“, který jsem 
do soutěže na jaře zapsal.

Cyklo-park – ve formě asfal-
tové dráhy s vlnami a zatáčkami 
(tzv. „pumptrack“) – bude mís-
to, kam si malí i velcí z Vino-
hrad, Líšně a okolí budou moct 
přijet užít zdravého pohybu na 
kole, koloběžce, odrážedle, ska- 
teboardu, nebo bruslích. K po-
hybu na dráze není potřeba šla-
pání nebo odrážení, stačí tělem 
do vln „pumpovat“ nahoru a dolů. Zní to sice 
jednoduše, jezdci si ale při tom taky pořádně 
rozpumpují krev v žilách. Pro lepší představu 
doporučuji zhlédnout naše propagační video 
na adrese www.bit.ly/cyklo-park.

Na pozemek u východního konce Bořetic-

ké, který jsme pro cyklo-park vybrali, si mnozí 
starousedlíci (včetně mě) vzpomenou jako na 
místo, kam se v dětství jezdili na kolech vyřádit 
na staré bikrosové dráze. Momentálně oblast 
chátrá, z náletů se staly vzrostlé stromy, mezi 
nimi vyrostlo neprostupné křoví a hromadí se 

zde odpadky. Pumptrack je i po-
dle naší radnice perfektní pro-
jekt na oživení prostoru.

Od města se nám podařilo 
získat nejvyšší možnou částku – 
3 miliony korun. Použijeme je 
na to, abychom postavili hřiště, 
na kterém budou moct celoroč-
ně sportovat a bavit se všichni- 
malí zároveň s těmi velkými. 
Každý moment strávený spor-
tem místo zírání do telefonu ne-
bo počítače se cení!

Děkuji moc všem vinohrad-
ským za hlasy, za vaši podporu, 
ale i za diskusi s těmi, kteří měli 
k projektu trochu skeptičtější 
názor. Obzvlášť jsem vděčný 
těm, kteří pro nás hlasovali, ač 

sami neholdují jízdě na kolech či kolečkách. 
Doufám, že náš úspěch vás povzbudí k podává-
ní dalších nápadů. Je vidět, že když se spojíme, 
je nás slyšet až do centra. Těším se na další rok 
a na nové vinohradské projekty! 

Petr Buršík

Vizualizace projektu Cyklo-park na Vinohradech. 
Zdroj: https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1061

Celkem 13.214 Brňanů hlasovalo v listopa-
du letošního roku pro �nálové projekty 

participativního rozpočtu Dáme na vás. Z 53 
�nálových projektů se jich 14 stalo vítězných 
a rozdělí si mezi sebou 32,3 mil. Kč z rozpočtu 
města. Kompletní výsledky hlasování a další 
informace najdete na webových stránkách 
damenavas.brno.cz. 

Mezi vítězné projekty se probojoval i pro-
jekt pana Buršíka Cyklo-park mezi Vinohrady 
a Líšní, související s MČ Brno-Vinohrady. Rea- 
lizace všech vítězných projektů začne již v roce 
2020. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem 
navrhovatelům i hlasujícím za aktivní účast na 
brněnském participativním rozpočtu. 

Vítězné projekty roku 2019: 
1. Onkologicky léčené děti v Brně

2. Stromy pro život

3. Nová krytá sportovní hala v Řečkovicích

4. Nový park pro Sadovou – Královo Pole

5. Městská galerie

6. Cyklostezka do Líšně (PD)

7. Pohodlný cyklopříjezd k přehradě (PD)

8. Kluziště Medlánky

9. Nouzové přístřešky pro lidi bez domova

10. Děti patří na hřiště!

11. Napij se! – pítka v Brně

12. Pumptrack a parkour v Medlánkách

13. Cyklo-park mezi Vinohrady a Líšní

14. Pojízdné schody v podchodu u nádraží

Krásné vánoční svátky přeje 
Kancelář participace

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“
Seneca

Ne všichni obyvatelé Vinohrad znají nená-
padnou budovu na okraji sídliště Vinohrady, 
kde již 15 let sídlí Dům Naděje, patřící pod br-
něnskou pobočku NADĚJE. Tato nestátní ne-
zisková organizace se v Brně stará o seniory 
prostřednictví různých služeb. Jednou z nich je 

něných i pracovník Denního stacionáře MgA. 
Jan Sláma. Z jeho úspěchu jsme měli velkou ra- 
dost. Dne 4. 12. 2019 proběhlo slavnostní pře-
dávání ocenění vítězným pracovníkům. Cere-
moniál se uskutečnil v krásných prostorách 
Novoměstské radnice na Karlově náměstí 
v Praze. Patronkou ocenění a milým hostem 
byla herečka Hana Maciuchová, slovem prová-
zel herec Jan Sklenář. Slavnostní atmosféru 
podtrhla svým hudebním doprovodem skupi-
na GOJI.

Pokud byste uvažovali o využití našich slu-
žeb, rádi vám prostory denního stacionáře uká-
žeme a domluvíme se na podmínkách přijetí 
do služby. Vycházíme vstříc pracovní době pe-
čujících rodin, četnost pobytu, stejně jako do-
bu příjezdu a odjezdu, si určují klienti ve spo-
lupráci se svými rodinami dle svých potřeb 
a možností. Stacionář je otevřen každý všední 
den od 7.00 do 17.00 hodin. 

Ing. Eliška Vondráčková, vedoucí domů Naděje

Místo, kde je nám dobře
Denní stacionář na Vinohradech, který je urče-
ný seniorům od 65 let věku a osobám od 50 let 
věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci 
nebo jiným druhem demence. Jsou to lidé, kte-
ří žijí se svojí rodinou, ale nemohou zůstávat 
přes den sami ve svých domácnostech, protože 
potřebují i během dne pomoc druhé osoby. Na-
ším cílem je odstranění pocitu osamělosti, zby-
tečnosti a opuštěnosti, smysluplné naplnění 
času, zlepšení nebo alespoň udržení jejich psy-
chického i fyzického stavu a zajištění úlevy pro 
pečující rodinu. Tato služba zachovává a rozví-
jí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bez-
pečná a odborná, je poskytována prostřednic-
tvím kvali�kovaných pracovníků v sociálních 
službách (aktivizační pracovníci, pečovatelka) 
v duchu křesťanských principů, etických no-
rem a respektování lidské důstojnosti.

Každoročně jsou nejlepší pracovníci so- 
ciálních služeb oceňování v soutěži Pečovatel/
ka roku. V letošním roce se stal jedním z oce-

Denní stacionář

Vy jste vybrali vítìzné projekty a my Dáme na vás!

Cyklo-park na Vinohradech
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FROG KLUB
cvièení na rekondièních stolech

tel.: +420 731 112 497
provozní doba: Po–Pá: 8:00–21:00

dle telefonického objednání
pro všechny věkové kategorie pro ženy i muže
zlepšení celkové kondice, individuální přístup

Brno, Olomoucká 39

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

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

l Koupím byt na Vin. 2+kk a větší, jakýkoliv stav. Hotovost. 608 582 686.

l Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

Termín uzávìrky pro vydání è. 172 (únor 2020)
do 17. 1. do 10.00 hodin.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Plánování projektu začalo již v roce 2017,
kdy se tým ZŠ a MŠ Didaktis rozhodl vy- 

užít dotační pobídky Ministerstva životního 
prostředí a Státního fondu životního prostředí 
ČR k vybudování naučné zahrady na ulici Bze-
necká. Samotné využívání zahrady se rozvinu-
lo s nástupem jara 2019. Zahrada byla vybave-
na vyvýšenými záhony. Na Den Země byly 
osety a osázeny záhony a vysazeny ovocné stro-
my a keře. V letošním školním roce nám již 
Zahrada badatelů poskytuje tradiční zázemí 
pro výuku pracovních činností, výtvarné vý-
chovy, prvouky, ale často také čtení, matemati-
ky nebo angličtiny. V odpoledních hodinách ji 
využívá školní družina jako místo pro relaxaci, 
hru a zkoumání proměn v přírodě. Přes prázd-
niny vyrostl na zahradě altánek pro potřeby 
vyučování a také školní družiny. Dále byla za-

hrada vybavena domkem na nářadí, barely na 
vodu, kompostérem a přibyl také květinový 
záhon. 

V září 2019 proběhl workshop Bylinková 
spirála, kde pod vedením permakulturní desig-
nérky žáci vystavěli bylinkovou spirálu s jezír-
kem. Škola je vybavena didaktickým materiá-

Na Vinohradech vznikla Zahrada badatelù
lem, který třídy hojně využívají (badatelské 
batůžky, lupy, mikroskopy, klíč k určování, su-
šička ovoce atd.) 

Součástí projektu je i vzdělávání pedagogů. 
Celý tým celkem absolvuje tři semináře. Před 
zimním počasím se chystáme instalovat krmít-
ka a osadit vnitřní plantária. Zahrada se i nadá-
le bude zaplňovat, v posledních dnech přibyly 
naučné tabule. Pro vyučující i děti je Zahrada 
badatelů velkým přínosem, příjemným místem 
a zároveň přírodní učebnou. Místem, kde mů-
žeme každý den vidět něco nového. 

Na učitelském BUM meetingu 2019, který 
organizovala naše škola 9. 11. 2019, byl jeden 
z workshopů zaměřen i na Zahradu badatelů, 
snažíme se inspirovat ostatní!

Mgr. Endrychová Kristýna
ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o.
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Informace o akcích Senior klubu – leden 2020

SENIOR KLUB V LEDNU
Vážení senioři, bez rozdílu věku a zájmů, zve-
me Vás kromě účasti na akcích v klubovně 
Bzenecká 19 (začátky v 15.00, otevřena od 
14.30) – viz program níže – i k případnému 
zapojení se do jiných pravidelných činností:
n	v pondělí (13.30–14.30) cvičení pro se- 

niory ve Společenském sále Bzenecká
s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla
se i dobře naladíte;

n	ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45 a 12.00, 90 mi-
nut) konverzační kurz angličtiny pro se-
niory (možno zapojit se kdykoli v průběhu 
roku) v malé klubovně;

n	v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázd-
niny) kurz PC pro seniory v ZŠ Mutěnic-
ká – účast i případné konzultace zdarma.

Třetí listopadový týden byl na akce nezvyk-
le bohatý. Otevřeli jsme ho neobvykle – 

ukázkou klipů různého zaměření (vzděláva-
cích, informačních i zábavných, o lidech, zvířa-
tech i přírodních zajímavostech), kolujících 
internetem jako přílohy mailů – pro přítomné 
zájemce, nemající přístup k internetu, to byla 
zajímavá hodinka, která utekla nečekaně rych-
le. Hned poté jsme ve středu 20. 11. po roce 
vyrazili na hvězdárnu – technika tentokrát ne-
selhala a tak jsme shlédli velmi zajímavý 3D 
(prostorový) �lm o dvou sondách Voyager, pu- 
tujících desítky let sluneční soustavou až za její 
hranice – pro 37 účastníků (o 9 více než loni!) 
to byl úžasný zážitek.

V průběhu čtvrteční oslavy listopadových 
jubilantů jsme především blahopřáli k devěta-
osmdesátinám paní Brzobohaté, ale středem 
pozornosti byli mezi oslavenci i aktivní členové 
klubu Eliška Vacková a Zdeněk Sedlář. A hned 
v pátek byla otevřena už tradiční dvoudenní 
vánoční výstava patchworku – opět bylo se če-
mu obdivovat a pro ty, kdož se nemohli přijít 
podívat na vlastní oči, je na webu ke zhlédnutí 
kromě fotogra�í i video… 

V posledním týdnu se Dr. Šubert věnoval 
dalším českým hradům a poté místo léčícího se 
pana starosty přišly do klubovny děti z 5. třídy 
ZŠ Bzenecká – jimi nabídnuté deskové hry 
jsme s nimi místo besedy se starostou nehráli, 
ale zato si zkusily s námi zacvičit prstová cviče-
ní a poté si poslechly společně s přítomnými 
několik ukázek různých hudebních žánrů.

Mgr. Ševčíková nás 3. prosince přenesla do 
léta a na Madeiru, aby nám přiblížila její příro-
du a zejména zvláštní houby tohoto zajímavé-
ho ostrova. Ve čtvrtek si návštěvníci klubu uží-
vali v pohodě mikulášskou nadílku, zprostřed-
kovanou andělem a čerticí Luciperkou (nebyla 
zadarmo, vykupovali se básničkou nebo pís-
ničkou) a poté se pobavili i při losování a roz-
balování bohaté tomboly.

V prosinci také bohužel musíme skončit 
s cvičením seniorů ve společenském sále nad 
Albertem vzhledem k jeho novému uživateli, 
ale díky pochopení pana ředitele KVIC Mgr. 
Huňáčka budeme moci od 6. ledna pokračovat 
ve stejné aktivitě ve společenském sále na Bze-
necké, i když za trochu jiných podmínek – 
všichni cvičící se těší…

Na přelomu roku bývá zvykem se ohléd-
nout za tím uplynulým a podívat se vstříc tomu 
novému – pro mne je to příležitost poděkovat 
všem lektorům, členkám a členům týmu klubu 
a ostatním spřízněným duším a sympatizan-
tům za jejich působení v prospěch návštěvníků 
našich klubových akcí a popřát jim i všem ná-
vštěvníkům a zájemcům o naše akce do roku 
2020 především co nejpevnější zdraví, pohodu 
a osobní spokojenost v jeho celém průběhu.

Rádi v klubu přivítáme jak účastníky jed-
notlivých akcí, tak i případné nové lektory, ces-

tovatele apod., kteří přispějí k rozšíření okruhu 
našich akcí a témat činnosti…

Na závěr opět připomínám, že klubové ak-
ce jsou přístupné všem bez rozdílu věku a po-
hlaví až do naplnění kapacity klubovny a že 
jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni – sta-
čí přijít a nakouknut. Připomínám, že fotogra-
�e z akcí jsou v klubovně k nahlédnutí s mož-
ností objednání si podle vlastního výběru zpra-
vidla 10 dní po akci, případně je lze dodatečně 
vyhledat po domluvě se mnou v našem digitál-
ním archivu.

Program i další informace a dokumentač- 
ní fotogra�e z akcí najdete na odkazu www. 
vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub ne-
bo je získáte přímo u nás v době našich akcí 
v klubovně na Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Společné cvičení seniorů ve Společenském sále v OC 2.

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

7. 1. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování, s promítáním)
Eliška Vacková

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

14. 1. – ÚTERÝ
SLAVNÉ ŽENY NAŠEHO STÁTU 
Mgr. Lukáš Karnet

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

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

21. 1. ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Sloup, Smečno, Sokolov, Staré Čívice), 
Dr. L. Šubert

23. 1. ČTVRTEK
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY KOLUMBIE
(3. část), Ing. M. Čapek, CSc. 

28. 1. ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
ROBERT FULGHUM
Mgr. Hanka Žaludová

30. 1. ČTVRTEK
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY KOLUMBIE
(4. část), Ing. M. Čapek, CSc.

Naše motto:
na rok 2020 se od jeho prvních dnů těšíme 
a vítáme ho s úsměvem, nadhledem
a optimismem…

Velké poděkování.
Srdečně děkujeme panu Ing. Luďkovi Hodboďovi, vedoucímu klubu seniorů, za přípravu 
a realizaci všech akcí pro seniory, za humor, za elán, za svůj volný čas, který nám tak 
ochotně věnuje, přejeme mu hodně zdraví a těšíme se na další aktivity klubu, za všechny 
seniory. Olga L.


