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Květen
na Vinohradech
15. 5.
Vinohradské trhy

proběhnou pouze za příznivých epidemických podmínek v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha před radnicí (ze strany parku),
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady. Sledujte
nás na webu a FB.

Oznámení
V návaznosti na aktuální epidemickou situaci
je i nadále uzavřen společenský sál v objektu
Bzenecká 23 a jsou pozastaveny aktivity KVIC
Brno-Vinohrady s ním spojené.
Informace k aktuálně probíhajícím aktivitám
naleznete na webových stránkách
http://www.kvicvinohradybrno.cz/,
http://www.domecekvinohradybrno.cz/.
Mgr. Jiří Huňáček,
ředitel KVIC Brno-Vinohrady.

Květen v Domečku

Senátor Jiří Dušek předal ve středu 7. dubna starostovi Jiřímu Čejkovi respirátory pro městskou
část Brno-Vinohrady, které byly vyrobeny na tchajwanských linkách darovaných České republice. Díky Senátu Parlamentu ČR budou tyto respirátory pomáhat potřebným i na Vinohradech.

Vážení vinohradští spoluobčané,

v čase, v němž píši tento úvodník, se zdá, že koronavirová epidemie (či chcete-li
pandemie) je v naší zemi, byť jaksi cudně, ale přeci jen na patrném ústupu. Tyto
věty vyťukávám na počítači v polovině dubna a věřím, že trend slábnoucí koronavirové infekce bude pokračovat i ve chvílích, kdy tyto řádky budete číst, tedy někdy
na přelomu měsíců dubna a května. To naše „soužití“ s koronavirem je už příliš
dlouhé a mělo by skončit. Všeho moc škodí. Podle některých odborníků, se kterými
jsem se o vývoji epidemické situace bavil, i co jsme se mohli dozvědět z tisku
a obrazovek, by život v létě, tedy v době prázdnin, mohl být dost podobný či takřka
shodný se způsoby a zvyklostmi našich životů v čase před koronavirovou epidemickou krizí.
Vážení spoluobčané, je docela paradoxní, že koronavirová epidemie, která nám
přinášela a ještě přináší jen zmar, nepohodu a obtěžování, mi v nedávné době
umožnila prožít docela příjemné a užitečné chvíle. Ve středu 7. dubna jsem se totiž
v souvislosti s koronavirovou epidemií setkal na vinohradské radnici se senátorem
a ředitelem brněnské hvězdárny a planetária Mgr. Jiřím Duškem. S panem ředitelem a senátorem Duškem se známe již delší dobu. Přesněji od roku 2018, kdy jsme
proti sobě stanuli v senátních volbách. Jiří Dušek mne a další kandidující zájemce
(včetně emeritního hejtmana Stanislava Juránka) porazil a zvítězil. Tehdy jsme se
nejen poznali, ale též, navzdory volebnímu zápasení, se spřátelili. Od té doby se
setkáváme, probíráme podstatné i méně důležité, konzultujeme a hlavně se snažíme pomáhat, když je to třeba. Na začátku epidemie, kdy se ještě moc nic o boji
s koronavirem nevědělo, pan senátor poskytl dezinfekci či ochranné štíty, které jsme
poskytli uklízejícím v objektu radnice, ve veřejném sociálním zařízení či v obecních
domech. Tentokrát mi pak senátor Dušek nabídnul pomoc pro starší vinohradské
občany. Tato pomoc spočívala v poskytnutí tří set respirátorů, které jsme rozdali
mezi naše seniory. Podle všeho budeme akci s respirátory v budoucnu opakovat.
S panem Duškem jsme se ovšem shodli, že optimální stav nastane ve chvíli, kdy
respirátory – tedy pomůcky na ochranu před koronavirovou infekcí – nebudou již
(pokračování na straně 3)

Sběr hliníku

Opět připravujeme každoroční sběr drobného
hliníkového odpadu. I letos budou připraveny
malé dárečky pro všechny sběrače. Pokud jste
tedy vytřídili jakékoliv množství hliníku v podobě nápojových plechovek, víček od jogurtů,
vaniček od psích či kočičích dobrot nebo staré
hliníkové nádobí, můžete vše přinést do Domečku, Valtická 23 ve středu 12. května mezi
16.30 – 18.00 hod.
Poslední volná místa na letní tábory najdete
na www.domecekvinohradybrno.cz/tabory/.
Ivana Heindlová

Informace pro občany:
sběrové dny
v roce 2021
Termíny sběrových dnů:

12. 6., 11. 9. a 6. 11.
vždy od 8.00 do 12.00 hod.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven
jako obvykle v lokalitě Pálavské náměstí
(za točnou MHD).
ÚMČ Brno-Vinohrady

Z X. zasedání
Zastupitelstva m. č.
Brno-Vinohrady,
konaného dne 15. 3. 2021
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 2.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s prodejem části pozemku p. č. 9305 v k. ú. Židenice k rozšíření předzahrádky před přízemním bytem domu Bořetická 17;
– s prodejem části pozemku p. č. 9229 v k. ú. Židenice pod vstupním schodištěm do domu
a pod připravovanou přístavbou lodžií domu
Čejkovická 13;
– s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací
m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2020; účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací m. č.
Brno-Vinohrady, za rok 2020; přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů za rok
2020 pro
ZŠ Mutěnická 23 – do RF ve výši 42.532,50 Kč
a do FO ve výši 20.000,00 Kč;
MŠ Bořetická 7 – do RF ve výši 49.455,89 Kč
a do FO ve výši 30.000,00 Kč;
MŠ SNĚHURKA Bořetická 26 – do RF ve výši
955,69 Kč;
MŠ Prušánecká 8 – do RF ve výši 176.353,36 Kč;
MŠ Velkopavlovická 15 – do RF ve výši 81.945,85 Kč
a do FO ve výši 40.000,00 Kč;
– rozpočty na rok 2021 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ
SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8
a MŠ Velkopavlovická 15; odpisové plány na rok
2021 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA,
Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15; střednědobé výhledy hospodaření na
rok 2022 a na rok 2023 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7,
MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká
8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za r. 2020;
účetní závěrku KVIC za r. 2020; přidělení zlepšeného výsledku hospodaření KVIC za r. 2020
ve výši 99 235,26 Kč do rezervního fondu;
– rozpočet příspěvkové organizace KVIC Brno-Vinohrady na r. 2021; odpisový plán movitého
majetku KVIC na r. 2021; střednědobý výhled
hospodaření KVIC na roky 2022 a 2023;
– Zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady
od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 12. 2020.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit novelu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu,
ve znění pozdějších vyhlášek s těmito úpravami
za městskou část Brno-Vinohrady:
4. 9. – 5. 9. 2021 – „Bavíme se na Vinohradech“–
24:00–06:00 hod.
28. 8. – 1. 9. 2021 – „Letní kino“ –
23:00–06:00 hod.

Z 39. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 22. března 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Jednací řád komisí rady městské části Brno-Vinohrady s úpravou v článku 4. vložením bodu 2.:
„Komise může v případě potřeby jednat formou
videokonference nebo telekonference, tedy
formou, u které je zabezpečena účast na jednání v reálném čase“. Další body článku 4 se přečíslují;
– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti ELEKTRO PLUS spol. s r. o., IČ:
47914059, Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno;
smlouvu o dílo na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Obnova elektroinstalace společných prostor bytových domů Mutěnická 15,
17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8“;
– zadání veřejné zakázky na výkon činností technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
stavebníka pro akci „Obnova elektroinstalace
společných prostor bytových domů Mutěnická
15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8“ společnosti
EL77 s.r.o., se sídlem Pražákova 48, 619 00, IČ:
25329821;
– příkazní smlouvu na výkon činností technického dozoru stavebníka a autorského dozoru stavebníka pro akci „Obnova elektroinstalace společných prostor bytových domů Mutěnická 15,
17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8“ se společností
EL77 s.r.o., se sídlem Pražákova 48, 619 00, IČ:
25329821;
– servisní smlouvu se společností PERFECTED,
s.r.o. ohledně zajišťování servisu elektroinstalace a ročních funkčních zkoušek a periodických
revizí nouzového osvětlení, silnoproudých rozvodů a slaboproudé instalace domovních telefonů a pravidelné servisní činnosti pro záložní
zdroje elektrické energie UPFD ve 12 podlažních domech Valtická 15, 17, Mikulovská 4, 6, 8,
Bzenecká 13, 15, 17;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových
prostor v objektu Blatnická 9/11, místnosti č. 40
o celkové výměře 27,73 m2;
– návrh vypracování projektové dokumentace
na opravu zpevněné plochy mezi tělocvičnou
a učebnovým pavilonem – jižní sekce, Bzenecká
23;
– snížení nájemného o 50 % nájemníkům, kterým
z důvodu pandemie coronaviru nebylo umožněno provozovat činnost ve výše uvedených
prostorách objektů svěřených m. č. Brno-Vino-

hrady za období: leden 2021, únor 2021, březen
2021;
– záměr pronajmout pozemek, část parcely č.
7652/9 o výměře 1,36 m2.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů
v čl. 55, 56, 78 a příloze č. 9 podle předloženého
materiálu;
– ve 2 případech s příspěvkem na rekonstrukci
bytového jádra ve výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci bytového jádra, dle přiloženého materiálu;
– ve 2 případech s příspěvkem na výměnu dveří
o výši 5.000 Kč a zněním dohody o výměně
vchodových dveří, dle přiloženého materiálu;
– s předáním kamerového systému MČ Brno-Vinohrady Statutárnímu m. Brnu, Magistrátu m.
Brna, odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67
Brno a schvaluje Protokol o předání a převzetí
kamerového systému MČ Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s oddělením odkupu pozemků p. č. 7966/7 a p. č.
7966/8 v k. ú. Židenice a úhrady náhrady za
zpracovanou stavebně technickou dokumentaci
k projektu sportovně rekreačního areálu GO-UP, a to z důvodu, že se jedná o stavbu celoměstského významu.
Rada městské části Brno-Vinohrady vydává:
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS
s.r.o., zastoupené P. T., jednatelem, se sídlem
Mlýnská 44, 602 00 Brno, souhlasné stanovisko
k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve
školní družině na 150 dětí;
Rada městské části Brno-Vinohrady trvá:
– na usnesení č. 109/VII/2020/8 ze dne 22. 6. 2020
a na usnesení č. 131/IX/2020/8 ze dne 14. 12.
2020 Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady, kterým se městská část zavázala přispět
na úhradu ve výši 50 % kupní ceny, max. 12 mil.
Kč v pravidelných splátkách po dobu 5ti let.

Ze 40. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 12. dubna 2021
Rada m.č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– poskytnutí dotací z rozpočtu m.č. Brno-Vinohrady ve výši:
5.000 Kč pro Vinohrady Fotbal a Futsal Team,
z.s. na startovné,
32.000 Kč pro SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Brno-Vinohrady, p.s. na náklady nájem a energie, na náklady na dopravu a vybavení, hasičské soutěže,
32.000 Kč pro Pionýr,z.s. – 34. PS Lesná
(VOK Kometky) na materiální vybavení základny, na materiální vybavení akcí, drobné
odměny do soutěží,
22.000 Kč pro Sportovní klub Vinohrady, z.s.
na činnost basketbalové přípravka na družstvo pétanque,
11.000 Kč pro Brněnský svaz malé kopané,
n2n

z.s. na sportovní vybavení, pronájmy hřišť,
odměny rozhodčím,
11.000 Kč pro Florbal Židenice, z.s. na pronájmy sportovišť na Vinohradech,
11.000 Kč pro Rodinné centrum Jasmínka,
z.s. na materiální vybavení,
11.000 Kč pro inBalance, z.s. na opravu a nákup modulární žíněnky,
5.000 Kč pro TAJV, z.s.. – na ceny a odměny
dětem, na kancelářský a propagační materiál,
na sportovní zajištění akce;
– dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 23. 3. 2021
s firmou BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,
687 08 Buchlovice, IČ 25523414, jejímž předmětem je „Vybavení interiéru MŠ Bzenecká“,
podle předloženého materiálu;
(pokračování na str. 3)

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
potřeba a my se budeme moci setkávat nad příjemnějšími tématy.
Vážení Vinohraďané, řada z Vás mne v nedávných dnech
upozorňovala na počínání skupiny lidí bez domova, kteří pobývají na Vinohradech a dnes především v parku na Bzenecké.
Jedná se o několik osob, které se dříve zdržovaly v parku na Pálavském náměstí a také v zasutém rohu v blízkosti klubu Tortuga a prodejny Večerka. I zde nebyli pokřikující bezdomovci
vnímání veřejností nijak pozitivně. Občasné kontroly městské
policie se jim jistě nelíbily, popíjení alkoholu v parku, zakázané
vyhláškou, jim bylo často ztěžováno. A tak se zřejmě v poslední
době přesunuli z Pálavského náměstí právě do parku na ulici
Bzenecké. Přijíždějí sem s nákupními vozíky, v nichž mají všechen svůj majetek a jsou hluční, obtěžují tak veřejnost, která by
také ráda využívala prostor parku, ale možné to zkrátka není.
K hlučným a agresivním projevům lidí bez domova se v parku
na Bzenecké připojil i jimi způsobený problém hygienický. Kálením a močením v jednom místě parku z něj vytvořili prostředí
nevhodné k odpočinku či hrám. Samozřejmě, že již dříve se
městská část obracela na policii s požadavky řešení potíží s bezdomovci. Policie nepochybně jakési kroky k zamezení obtěžujících projevů bezdomovců konala a koná, je to však podle slov
pana revírního složité a policie má z mnoha důvodů svázané
ruce. Především nelze bezdomovce za přestupky sankcionovat.
Vlastně lze je sankcionovat, ale s nulovým výsledkem. Nemají
totiž nic a nic, včetně pokut, z nich nedostanete. Uložené pokuty

tedy neplatí, protože, jak již bylo povězeno, nemají z čeho. Vymahatelnost sankcí za jimi spáchané přestupky je mizivá. Zjednodušeně povězeno, tito lidé bez domova a majetku jsou v podstatě nepostihnutelní. Městská část si v počínání s nimi hledí
svých povinností a postupuje podle možností, které jsou jí dané.
V případě parku na Bzenecké tak provedla dekontaminaci fekáliemi zasažené parkovní plochy. Zmlazením (rozumějte podstatným ostříháním a ořezáním) keřů v zasaženém prostoru byly
otevřeny pohledy do parku a snad tak bylo a do budoucnosti
bude (alespoň částečně) zabráněno vykonávání potřeby těmito
lidmi na plochách parkovní zeleně. Městská část žádá průběžně
i v jednotlivých případech porušování pořádku o zásah a nápravu městskou policii. Ta jediná spolu s Policií České republiky je
oprávněná řešit pořádkové a další přestupky. Volat policii ihned
při konfliktech či zjištění nevhodného počínání lidí v parku bychom měli i my, občané. To, že obdržím od právem rozhněvaného obyvatele Vinohrad po týdnu od pohnuté události e-mail, je
nešťastné. Je třeba volat ihned policii (spíše městskou) a požadovat řešení. A to se týká nejen nevhodného počínání bezdomovců.
Musím přiznat, že osud těchto lidí bez domova mi není lhostejný
a naplňuje mne smutkem. Leč cesty k nápravě postavení těchto
vyděděnců společnosti, často jimi samými odmítané, jsou klikaté a složité.
Vážení vinohradští spoluobčané, cestou jarními a letními
měsíci Vám přeji hodně zdraví, všem.
Jiří Čejka, starosta

Ze 40. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 12. dubna 2021
– dodatek č. 1 smlouvy o dílo o provádění celoroční údržby ploch s firmou PET group, a. s.;
– dodatek č. 2 smlouvy o dílo o provádění celoroční údržby ploch s firmou FALKY, spol.
s r. o. podle předloženého materiálu;
– pronájem části pozemku p. č. 7652/9 v k. ú.
Židenice o výměře 1,36 m2 společnosti Zásilkovna s.r.o. a nájemní smlouvu vč. zvláštních
ujednání podle předloženého materiálu;
– zveřejnění záměru na pronájem nebytových
prostor – místnosti č. (10,09 m2) v domě Bzenecká 13, ke komerčnímu využití (skladovací
prostory);
– zveřejnění záměru na pronájem nebytových
prostor, místnosti č. (3,09 m2) v domě Mutěnická 17 za účelem uskladnění osobních věcí;
– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nebytových prostor (59,43 m2), které se nachází za dveřmi č. 4 v domě Valtická 15, ke
komerčnímu využití (skladovací prostory);
– předloženou úpravu Nařízení statutárního
města Brna, kterým se vydává „Tržní řád“ –
v části XXVI MČ Brno-Vinohrady: HLAVA
B: Tržní místa – změnou bodu 2 ve znění: na
parcele č. 9390/1 mezi OC-01 a OC-02, výměra 55 m2, 40 m2 prodej vánočních stromků
a 15 m2 vánočních kaprů;
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS
s.r.o., zastoupené Pavolem Tarábkem, jednatelem, se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno stavební úpravy a nové členění místností pro
zlepšení výuky v objektu Bzenecká 23 – III.
NP střední sekce (viz plánek řešení) v rozsahu: 1. Odstranění 1 nenosné příčky, 2. Vybudování 1 sádrokartonové příčky, 3. Instalace

umyvadla. Veškeré stavební úpravy budou na
náklady žadatele v souladu se stavebním zákonem a před započetím vybourání příčky
bude žadatelem dodán posudek statika;
– program mimořádné zasedání Zastupitelstva
m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 19. 4.
2021.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s podáním žádosti o povolení stavebních
úprav pro realizaci akce „Modernizace kuchyně MŠ Prušánecká“ dle projektu fy GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00
Brno;
– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra
ve výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci bytového jádra, dle přiloženého materiálu;
– s využitím dat ze systému iDES i z ostatních
systémů zabezpečujících správu nemovitostí.
Rada městské části Brno-Vinohrady ukládá:
– místostarostovi městské části Brno-Vinohrady Bc. Michalu Krejsovi vypracovat text odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Multifunkční sportovní
centrum se zaměřením na lední hokej“.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– trvat na usnesení ZMČ Brno-Vinohrady č.
109/VII/2020/8 ze dne 22. 6. 2020 a usnesení
č. 131/IX/2020/8 ze dne 14. 12. 2020 (budoun3n

cí využití pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8
v k. ú. Židenice pro zřízení hřiště pro pétanque, dětského hřiště, multifunkčního sportovního hřiště, parkových úprav vč. mobiliáře
a podíl městské části na odkupu pozemků
p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Židenice ve
výši 50 % kupní ceny, max. 12 mil. Kč v pravidelných splátkách po dobu 5ti let);
– nesouhlasit s oddělením odkupu pozemků
p. č. 7966/7 a 7966/8 v k. ú. Židenice z výlučného vlastnictví společnosti PROPERITY
vici s.r.o. do výlučného vlastnictví Statutárního města Brna a úhrady náhrady za zpracovanou stavebně technickou dokumentaci
k projektu sportovně rekreačního areálu „GO
-UP“ a případnou úhradou této náhrady
Městskou částí Brno-Vinohrady;
– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit
odkup pozemků p. č. 7966/7 a 7966/8 v k. ú.
Židenice z výlučného vlastnictví společnosti
PROPERITY vici s.r.o. do výlučného vlastnictví Statutárního města Brna včetně úhrady
náhrady za zpracovanou stavebně technickou
dokumentaci k projektu sportovně rekreačního areálu „GO -UP“;
– souhlasit s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství;
– souhlasit s prodejem pozemku p. č. 7119/2
v k. ú. Židenice;
– souhlasit s nabytím ½ pozemků p. č. 8438/16
a p. č. 7966/11 v k. ú. Židenice do vlastnictví
Statutárního města Brna.
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Registrace k očkování proti nemoci COVID-19

Z 32. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 2. listopadu 2020
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SAKO radí, jak nakládat s odpady v době epidemie
Nové agility prvky na psí loučce Tvrdonická

Použité papírové roušky házejte vždy do koRada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
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Seniorská obálka neboli I. C. E. karta

V

aktuálním čísle najdete nezvyklou přílohu. Je jí I. C. E. karta (z anglického „in case of emergency“ – v případě nouze). Tato karta, nazývaná také jako seniorská obálka, slouží především starším občanům
žijícím osamoceně. Do karty zapíše její uživatel důležité informace
o svém zdravotním stavu. Informace pak budou sloužit složkám IZS,
především pak záchranářům, při zásahu u vás doma. Záchranná služba
dostane díky kartě okamžitý přesný přehled o vašem zdravotním stavu,
chronických nemocích či lécích. V případě tak stresové situace jako je
zásah záchranné služby, bývá pro starší občany náročné si na různé informace vzpomenout, někdy je to dokonce zcela nemožné vzhledem
k pacientově stavu. Rychlé a jasné informace tak můžou vést k co nejefektivnějšímu zdravotnímu zásahu a záchraně zdraví či ochraně života.
Kartu mohou vyplnit nejen vinohradští senioři, ale všichni, kteří by
rádi využili standartu I. C. E., který se stává stále rozšířenějším v Jihomoravském kraji i v celé republice. Záchranáři navíc vědí, kde kartu rychle
najít a může být tedy užitečná v ohrožení zdraví či života kohokoliv z nás.
Karta se řídí principem semaforu – nejdůležitější data jsou označeny
červeně, doporučené údaje oranžově a doplňující informace zeleně. Kartu je nutné udržovat aktuální, v případě zájmu je možné vyzvednout si
nový výtisk na radnici městské části.
I. C. E. karta může být přeložena na třetiny a vložena do průhledné
obálky. Tu pak umístěte na lednici, případně na vnitřní stranu vchodových dveří – záchranáři ji zde budou hledat a je potřeba ji tedy umístit na
jednom z těchto dvou míst. Pokud kartu osobně nevyužijete, můžete ji
darovat svým rodičům nebo prarodičům. Podrobnější informace nebo
instruktážní video můžete shlédnout na webových stránkách městské
části www.vinohrady.brno.cz.

Informace k vyplnění seniorské obálky –
I. C. E. karty
• Záleží jen na vás, které kolonky budou vyplněny. I.C.E. kartu může
využít nejen senior, ale také každý bez rozdílu věku, kdo bude považovat tuto pomůcku za užitečnou.
• Důležitost kolonek Seniorské obálky (I.C.E. karty) se na doporučení zdravotnické záchranné služby řídí podle „semaforu“ (červená,
žlutá, zelená).
• Nutná je neustálá AKTUALIZACE údajů v I.C.E. kartě. Například
při změně léků nebo kontaktů.
• I.C.E. kartu umístěte viditelně. Na doporučení složek IZS buď na
vnější stranu dveří ledničky, nebo vnitřní stranu vstupních dveří.
Můžete použít například plastovou obálku a magnetku.
• K domácí I.C.E. kartě přidejte také poslední propouštěcí zprávu
z nemocnice nebo od lékaře.
Rozdělení dle barev:
ČERVENĚ: Jméno, příjmení; jiné důležité (např. ALERGIE – na pyl,
léky); datum vyplnění; souhlas s použitím údajů pro složky IZS; léky,
u kterých uvádějte název opsaný z krabičky, včetně množství (například 80 mg) a dávkování (například 1-0-1).
ŽLUTĚ: Nemoci (postupujte v pořadí od těch nejzávažnějších až po
ty, co jste prodělali před lety), kontakt a údaje o blízké osobě (rodina,
sousedé či přátelé); telefon pomůže v případě zajištění péče o osobu
blízkou nebo domácího mazlíčka.
ZELENĚ: Kontakt, případně razítko praktického lékaře, údaje o očkování, datum narození a pojišťovna.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Podpořte projekty pro Brno

Staňte se dobrovolníkem

Jarní fáze Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna,
vrcholí. Do 15. května máte poslední šanci podat svůj projekt pro lepší Brno. Zároveň až do 31. května můžete podpořit svým „líbí se mi“
ty projekty, které byste rádi viděli v listopadovém finále.
Podpořit projekty může kdokoli, stačí otevřít www.damenavas.
brno.cz a podívat se do Galerie projektů. V Galerii čeká celá řádka projektů, které jsou zaměřené na sport, děti, kulturu či zeleň. Můžete se také
podívat na to, v jaké městské části jsou projekty navrženy. Třeba zrovna
u vás nebo někde poblíž najdete zajímavý nápad, který čeká na váš palec.
A co je nového v realizaci projektů? Nedávno byla slavnostně otevřena nová krytá sportovní hala v Řečkovicích, která vznikla zakrytím venkovního hřiště v areálu Základní školy Novoměstská, v zimních obdobích nevyužitém. „Přestože bude kvůli vládním opatřením sloužit
v chladných měsících až od příští sezóny, máme radost, že vyřeší nedostatek krytých sportovišť pro celé široké okolí,“ uvedla Aneta Fialová,
vedoucí Oddělení koordinace a komunikace. Sportovní hala bude sloužit fotbalistům, futsalistům, florbalistům, házenkářům, nohejbalistům
a mnoha dalším sportovcům.
Chcete podobný projekt i u vás? Navrhněte svůj vlastní nebo z letošních podpořte ty, které vás zaujmou.
Dáme na vás.

Zajímá vás, jak se můžete stát dobrovolníky během současné covidové krize, ale i mimo ní? Jak se zapojit v letních měsících? Možností je
spousta, jenom si vybrat. Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat
11. 5. a 17. 6., kdy se vždy v 18:30 můžete připojit k on-line setkání
a zjistit, kde a jak je v možné se zapojit jako dobrovolník v Brně a v Jihomoravském kraji. Představíme jak možnosti aktuální krizové pomoci,
tak dlouhodobé dobrovolnické projekty, ale také zajímavé letní dobrovolnické akce.

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67
umožňuje zprostředkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví
a organizacemi či neformálními skupinami, které dobrovolníky potřebují. Pořádáme večerní programy i větší akce pro veřejnost, které pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví a jsou zdarma.
Přehled našich pravidelných akcí – tedy přednášek, besed, prezentací zkušeností z dobrovolnictví v ČR i zahraničí, filmových projekcí a vernisáží výstav, najdete na www.dc67.cz, https://www.facebook.com/
dobrovolnickecentrum67.

„To by bylo, aby
to v Brně nebylo.“
Letošní nápady jsou opět skvělé.
Neváhejte. Podpořte je!
Dáme na vás.
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Marie Capalini
koordinátorka dobrovolnických aktivit
Regionální dobrovolnické centrum JmK
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Zápis žáků
do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Pobočka KJM Vinohrady se vrací
k běžnému provozu

Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od pěti let k zápisu nových
žáků do budovy Základní umělecké školy Čejkovická 8, Brno-Vinohrady. Také ve školním roce 2021/2022 nabízíme studium pro děti a mládež
z městské části Brno-Vinohrady a blízkého okolí v moderní kruhové
budově ZUŠ Čejkovická 8 v uměleckých oborech – hudebním, tanečním
a literárně-dramatickém. V hlavní budově ZUŠ Došlíkova pak studium
ve výtvarném oboru. Pro děti od pěti let otevíráme kolektivní přípravné
studium, kde se žáci hravou formou seznamují s uměním.
Základní umělecká
škola PhDr. Zbyňka Mrkose patří k brněnským
školám s dlouholetou
tradicí vzdělávání dětí
a mládeže v uměleckých
oborech. Pedagogický
sbor tvoří kvalifikovaní
pedagogové, kteří využívají tradiční i moderní
metody výuky a vzdělání nejen v klasických, ale
i moderních směrech
umění.
Od 18. května do
4. června 2021 se uskuteční zápis nových žáků pro školní rok 2021/
2022 v budově Základní
umělecké školy Čejkovická 8, Brno-Vinohrady. Pro zápis do naší ZUŠ vyplňte prosím nejdříve elektronickou přihlášku, kterou naleznete spolu s dalšími důležitými informacemi k talentové zkoušce do jednotlivých oborů na stránkách školy http://www.
zus-brno.cz/o-skole/prijimaci-zkousky/. S ohledem na mimořádnou situaci je v letošním roce možné rezervovat si čas a zúčastnit se přijímacího řízení i distanční formou – v hudebním oboru přes aplikaci Google
Meet. Sledujte prosím aktualizované informace na našich stránkách
http://www.zus-brno.cz/. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
na: info@zus-brno.cz nebo tel. 548 212 105.

Milí čtenáři,
díky rozvolnění epidemiologických opatření mohly knihovny od pondělí 12. 4. 2021 přejít z režimu výdejových okének do běžného provozu.
Proto bychom vás chtěli pozvat do našich prostorů a zároveň upozornit
na několik změn.
Od března došlo ke sjednocení otevírací doby dospělého a dětského
oddělení a nově máme otevřeno i v pátek v čase 10.00–15.00. Zejména
dětské čtenáře a jejich rodiče určitě potěší nejen nově zrekonstruované
dětské oddělení, ale i informace, že dětem do 18 let s trvalým bydlištěm
nebo studiem ve Vinohradech hradí roční členský poplatek MČ Brno-Vinohrady.

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková,
zástupkyně ředitele ZUŠ

V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část
naší práce představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří otěhotnět a hledají přirozené cesty, bez technik umělého oplodnění. O osvětu
v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými.
Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace
o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů.
Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní
prázdninový kurz Být sama sebou, letos v létě jej v našich prostorách
plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů a her
věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu
odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky.
V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se
může pochválit, a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu.
Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty, které
jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém
období dospívání.
Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se podívat na naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více.
Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se věnujeme a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci,
neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!

Lužánky nabízejí balíčky na doma
Pomalu, ale jistě přichází jaro, které je provázeno aprílovým sněhovo-slunečným počasím. A protože se stále nemůžeme potkat s dětmi ani
s Vámi naživo, máme pro všechny alespoň nabídku aktivit na dálku.
Kromě toho, že nabízíme online cvičení a venkovní interaktivní trasy, tak nově pro Vás máme připravenou nabídku balíčků na doma, které
si můžete zakoupit v našem novém Lužáneckém obchodě (eshopu).
Najdete zde balíčky z různých oblastí činnosti, a to jak pro děti, tak
pro dospělé. Takže pokud nemůžete zrovna ven, protože sněží, tak si
můžete vesele doma vyrábět.
V nabídce nalezne mimo jiné například mozaikové zrcadlo, duhové
ptáčky, košíky z pedigu, obtisky na porcelán, keramickou hlínu, balíček nápadů ze dřeva, balíčky s tipy na vaření, ale i policejní houkačku
nebo maják. Ke všem výrobkům je přiložen fotonávod nebo odkaz na
video návod a všechno potřebné k výrobě je uvnitř pečlivě zabaleno.
Tento eshop funguje jako každý jiný, takže Vámi vybrané zboží se
Vám objeví v košíku, zvolíte si platbu hotově nebo kartou a balíček si
necháte doručit na zvolené lužánecké pracoviště. Pak už stačí si jen počkat na zprávu o doručení, balíček si vyzvednout a hurá, můžete se pustit
do práce.
Náš eshop naleznete na adrese https://obchod.luzanky.cz/. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Za kolektiv pracovníků
Eva Petrášová, pracoviště Louka

A co všechno u nás najdete? Kromě spousty knih si můžete vypůjčit
také časopisy, audioknihy, hračky nebo i didaktické pomůcky. Přejeme
vám krásné jarní dny a těšíme se v knihovně na viděnou!
Linda Miklová, vedoucí pobočky

Letní kurz pro dívky

Mgr. Jana Kvardová, soc . pracovnice Centra naděje a pomoci
MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka, vedoucí Centra naděje a pomoci
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CERTIFIKÁT NA ODHAD TRŽNÍ CENY NEMOVITOSTI

Tento certifikát Vás opravňuje k vypracování odhadu ceny nemovitosti zdarma v případě, že:
řešíte dědictví a potřebujete odhad pro notáře
potřebujete vzájemně vypořádat majetek v rodině
zvažujete prodat nemovitost nebo již nemovitost prodáváte
kupujete nové bydlení a zajímá Vás, za kolik prodáte to stávající

Odhad zdarma objednávejte na
miroslava.vodickova@century21.cz
nebo na tel.: 604 22 00 25

Miroslava Vodičková

www.miroslava-vodickova.cz

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

Koupím byt DB, OV 1+KK–2+KK a 3+1 až 4+1 v této lokalitì.
PLATÍM V HOTOVOSTI. Právní servis vyøídím! Prosím nabídnìte na tel.: 775 202 122.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Mladá rodina koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost 739 059 029.
 Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel. 725 285 622.
 Muže a ženy s OZP na recepce a vrátnice. Tel. 602 595 682, pph. kolarik@seznam.cz.
 Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 KNIHY Ryšavý, Táborská, od 27.12. bylo ZAVŘENO, navštivte nás, 603 960 360,www.rysavy.cz.

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316,
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!
ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

Termín uzávìrky pro vydání è. 187 (èerven 2021) do 14. 5. do 10 h.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Letní tábory za dveřmi! Třeba i pro dospělé

okud plánujete program na léto, je nejvyšší čas přihlásit děti na
tábor! Vybrat si můžete z široké palety táborů přírodovědných,
chovatelských, výletových nebo rukodělných až po cimrmanovské či
jazykové. A pokud byste si letní pohodu chtěli vychutnat i vy, Lipka
připravila relaxační tábor i pro dospělé. Nejen na pobytových táborech, ale i na příměstských přímo v centru Brna stráví děti maximum
času v přírodě.
Milovníky všeho živého
jistě potěší chovatelské tábory. Děti se seznámí s naší
přítulnou korálovkou Jeníčkem a vyzkouší si péči
o spoustu dalších zvířátek.
Zvídavé hlavy zase můžou
zapojit fantazii na táboře zaměřeném na podnikavost,
kde vyzkouší, jaké je to být
v kůži dospěláka a jak v pěti dnech naplánovat, zorganizovat a uskutečnit
akci nebo vytvořit nevšední užitečnou věc.
Zájemce o historii čeká dobrodružství na tajemném Špilberku. „Víte,
že v jeskyni vedle řeky Svratky žil drak? A že v hradbách Špilberku je
zazděna čertova hlava? Anebo je to všechno trochu jinak?“ láká Petra
Štěpánková z Lipky. Pro mlsné jazýčky jsme připravili kulinářské tábory
okořeněné špetkou angličtiny. Fanoušci cimrmanovského humoru se zabaví při Vyšetřování ztráty třídní knihy.
Žádné tvořivé duši nesmí uniknout naše rukodělné tábory. Upleteme
košíky z vrbového proutí a ponoříme se do starých řemesel. S mlékařkou
vyrobíme domácí tvaroh, máslo nebo jogurt. Dospělí všech věkových

kategorií můžou nabrat síly na příměstském táboře Cesty jógy. Pokud by
se vám po vašich ratolestech stýskalo, můžete se s těmi mateřinkovými
vydat na tábor společně (rodiče i prarodiče).
Vybrali jste si? Koukněte na kompletní táborovou nabídku na www.
lipka.cz/tabory. „V loňském roce proběhly všechny tábory bez problémů
navzdory epidemii i zvýšeným hygienickým požadavkům. Věříme, že to
tak bude i letos a pokud by přeci nastala omezení kvůli koronaviru, lidé
se nemusí přihlášení bát – dostanou všechny peníze zpět,“ ubezpečuje
ředitelka Lipky Hana Korvasová.
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Zuzana Slámová, Lipka

WORKSHOP 2021
„ Policistou na zkoušku“
23. 4., 25. 6., 10. 9.,
15. 10. 2021
od 09:00 hod.

areál SKP Kometa, Bauerova 5, Brno
VYZKOUŠEJ, ZDA MÁŠ FYZIČKU
PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU

REGISTRACE
NÁBOROVÉ CENTRUM
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

+420 725 687 622
+420 724 187 391
naborbrno@pcr.cz

Ř

Informace o akcích Senior klubu – duben 2021 (karanténa)

íká se či píše, že vše souvisí se vším a že
závan motýlích křídel může vyvolat tropickou bouři. Při spojení pohledu do kalendáře
(16. dubna) a z okna na ulici (pod mrakem,
5 °C, občas i poletující vločky) člověka napadne, jestli „návrat“ k dříve obvyklému počasí
začátku jara nakonec nesouvisí s radikálním
omezením zejména letecké dopravy ve vzdušném prostoru a s tím souvisejícím omezením
masového přemisťování lidí v rámci dovolených a cestování. V turistických centrech (Benátky, Český Krumlov apod.) ze současného
klidu mají většinou radost řadoví obyvatelé,
zatímco podnikatelé v cestovním ruchu si zoufají. Někdo karanténní omezení snáší s nadhledem jako nutné zlo v zájmu budoucího navození „normálního“ stavu, jiné bere amok z toho, že si někdo dovoluje omezit jejich nedotknutelná „osobní“ práva a možnost „užívat
si života“ pod záminkou celospolečenského zájmu.
Před měsícem jsem vyslovil naději, že možná od května by mohlo dojít k rozvolnění opatření a zahájení omezené klubové činnosti
včetně cvičení. Některé mutace jsou ale bestie
a chovají se agresivně (asi si berou příklad
z některých lidí), a tak respektuji nutnost přetrvávání některých omezení v zájmu nás všech,
i když omezení možnosti kontaktů je stále
delší… J
Na druhé straně mám velkou radost, že
většina návštěvníků klubu tuto situaci zvládá
s optimismem a nadhledem – s upřímnou radostí jsem ve čtvrtek 15. 4. v klubovně blahopřál třem dubnovým jubilantkám a s obdivem
k jejímu optimismu a elánu pak zejména paní
Janě Vančuříkové, které jsme v malé skupince
a s odstupy blahopřáli k 97. narozeninám.

Trvale platí – aktuálnější informace o kluS úsměvem nám mj. řekla, že se těší, že mezi
bových akcích v závislosti na opatřeních vlády
nás přijde slavit ještě nejméně třikrát… J
se budu snažit zveřejňovat na našem webu neV březnu (18.) jsem přál zdraví a předával
bo na dveřích klubovny na Bzenecké 19, přídárkové balíčky ÚMČ čtyřem oslavencům,
padně použijte mé telefonní číslo – rád na vaše
včera to byla také i paní Marie Tesařová (85 let),
případné dotazy odpovím.
a věřím, že v dalším termínu 20. května od
Program i další informace a dokumentační
14.30 do 16 hodin budu moci opět alespoň toufotografie z akcí najdete jako stále na odkazu
to formou blahopřát i dalším – třeba i těm, ktewww.vinohrady.brno.cz/organizace/seniorří si nemohli přijít pro blahopřání od loňského
-klub nebo je získáte přímo u nás v době našich
října – už bude tepleji, přijďte – není nad osobakcí v klubovně na Bzenecké 19 (viz program).
ní setkání a vzájemné „dobíjení baterek“ úsměvem, optimismem a pohodou… J
Ing. Luděk Hodboď
Při této příležitosti i jinak (SMS
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899
kou) občas dostávám tipy na možné
poznávací zájezdy, za což opět děkuji. Zatím to sice vypadá, že jejich jarní sezónu budeme muset oželet, ale
třeba se situace v létě změní k lepšímu natolik, že budeme se moci někam společně podívat alespoň na
podzim.
Stále tu zůstává naděje v omezené míře alespoň částečně obnovit
klubovou činnost snad ještě před létem včetně pravidelného pondělního
cvičení – zatím ho nahrazuji jízdou
na kole, ale není nad společné žertování a protahování se. Skupiny do 20
osob venku či do 10 pod střechou
podle pandemického zákona momentálně neplatí, ale naděje umírá
poslední… PES a jeho stupeň dva už
asi vzkříšen nebude, ale nahradí ho
něco jiného a dveře klubovny a společenského sálu se už, věřme, brzo
otevřou – i připojený program na
duben je projevem optimistického
Paní Janě Vančuříkové blahopřejeme k 97. narozeninám.
výhledu do blízké budoucnosti…

PROGRAM NA KVĚTEN 2021
UPOZORNĚNÍ: V souladu s platnými protiepidemickými opatřeními jsou přerušeny veškeré aktivity Senior klubu
a to do ukončení těchto mimořádných opatření.
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 (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte J;
n ve čtvrtek (od 8.00, 9.45 a 12.00, 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (možno zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;
n v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
PC KURZ PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karanténních opatření pozastaven.

4. 5. – ÚTERÝ
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(videa z přírody i odjinud)
Ing. Luděk Hodboď

20. 5. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V KVĚTNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

6. 5. – ČTVRTEK
HOUBY PRO ZDRAVÍ
Mgr. Hana Ševčíková

22. 5. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

11. 5. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování)
Eliška Vacková

25. 5. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Točník, Troja, Trosky, Trpisty)
Dr. Luděk Šubert

13. 5. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA –
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus),
PhDr. Jiří Čejka

27. 5. – ČTVRTEK
ZASE PEDIG? nebo PŘEKVAPENÍ
VEDOUCÍHO?
Mgr. Hanka Žaludová, Ing. L.Hodboď

18. 5. – ÚTERÝ
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO
(místo plánovaného zájezdu)
Ing. Luděk Hodboď

Naše motto:
tak už se raději začínáme chystat na léto do
přírody – ale i do klubovny jsme s pestrým
programem připraveni… J
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