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Letní kino
na Vinohradech:

KINEMATOGRAF 
BRATŘÍ ČADÍKŮ

29. 8. – MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY 
Zveme děti a rodiče na příběhy plné dobro- 
družství, slaďoučkých dobrůtek, lesního leno- 
šení a nových kamarádství… Tak přijďte na 
animovaný rodinný film.

30. 8. – 3BOBULE
Promítání s degustačním stánkem rodinného 
vinařství VICAN, budete mít možnost zakou- 
pit a ochutnat vína z vinic, kde se film natáčel.

31. 8. – HAVEL
1. 9. – ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Začátky představení ve 20.00 hodin. Promítání 
proběhne ve venkovním prostranství objektu 
Bzenecká ze strany Tvrdonická. Vstupné do-
brovolné.

Září na Vinohradech
3. 9.
Vinohradské vozíkohraní
11. ročník tradičního setkání Ligy vozíč- 
kářů a jejich přátel proběhne od 15.00 
do 22.00 hod. na Bzenecké 23. Skvělá zába-
va, výborné občerstvení, diskotéka pod 
otevřeným nebem.
https://ligavozic.cz/

4. 9.
Bavíme se na Vinohradech 
Opět bude připraven bohatý program pro 
všechny generace. Dopolední program pro 
děti – hry s Domečkem, pódiové hrátky 
a pohádka s divadlem Kejkle. Odpoledne 
vystoupí: SLZA * VAŠIC & JANÍK * 
MORČATA NA ÚTĚKU * ŇUŇU * 
PRAŽSKEJ TUZEX, malé pivovary, ob- 
čerstvení…
Více na http://www.kvicvinohradybrno.cz/.

11. 9.
Vinohradské trhy 
Opět vás přivítá vás pomyslné tržiště v čase 
od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha před 
radnicí (ze strany parku), Velkopavlovická 
25, Brno-Vinohrady. 
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

12. 9.
Vinohradské bleší trhy 
Srdečně všechny zveme na třetí ročník 
vinohradských bleších trhů, které pro- 
běhnou před radnicí městské části od 
14.00 do 18.00 hodin. 
http://vinohradskyspolek.cz/

18. 9.
LOUKAFest opět na Louce 
Srdečně Vás zveme na tradiční rodinný 
festival LOUKAFest, který proběhne od 
15.00 do 18.00 hodin v okolí budovy na 
Bzenecké 23. 
http://www.louka.luzanky.cz/
Více o akcích viz str. 6.

V sobotu 19. června se opět na Vinohradech představily mladé začínající kapely.

Vážení vinohradští spoluobčané,
letošní léto je (podobně jako to loňské) požehnané častými dešti i letními, někdy 
i vysokými, až tropickými teplotami. V našem vinohradském, či chcete-li 
„brněnském“ prostoru, naštěstí počasí až na ty občasné tropické teploty nijak 
výrazně nevybočuje do extrémních rozměrů. A my jsme tudíž dosud byli 
a věřím, že i do budoucna budeme, ušetřeni hrůz v podobě tornád, přívalových 
dešťů se záplavami, s kroupami a podobnými nebezpečnými přírodními 
„hříčkami“. Važme si toho.

Zmíněná již letní vedra, jak řečeno, jsou doma i na Vinohradech. Pro jejich 
zmírnění vysazujeme zeleň, která je výborným bojovníkem s drásavým teplem. 
Zejména poskytuje stín, chtělo by se říci blahodárný stín, a také má zásluhy na 
zvlhčování a tedy i na ochlazování vzduchu. Na podporu zmírňování veder  
a zlepšování letního prostředí jsme nedávno pojali záměr zbudovat v prostoru 
před Albertem kašnu. Ne velkou, vysokou asi jeden a půl metru, z nelehce roz- 
bitné litiny. Kašna měla stát na místě, kde se znatelně nedařilo již poněkolikáté 
vysazenému stromu (habru). Kašnička zde měla provlhčit ovzduší, potěšit 
a osvěžit kolemjdoucí, zejména děti. Pro postavení dvoustupňové kašny v tom-
to místě jsme ovšem byli nuceni podle zákona získat písemný souhlas vícero 
vlastníků pozemku (jsou jimi uživatelé objektu OC 2, jedním z nich je i naše 
městská část), na němž měla vodu tryskající kašna stát. Po velkém úsilí jsme 
získali všechny potřebné písemné souhlasy se zbudováním na pozemku, až na 
jeden. S umístěním nesouhlasil jeden jediný vlastník bytu v objektu OC 2 (přes- 
něji jeden manželský pár). Proti tomu souhlas s umístěním kašny na pozemku 
dalo zbývajících třináct vlastníků bytů, Bytové družstvo Vinohrady, obchodní 
společnost vlastnící přízemní prostory OC 2 a samozřejmě souhlasila i naše 
městská část. Stačil však onen jeden nesouhlas a ideální umístění kašny na 
vinohradském „zlatém kříži“ padlo. Přiznám se, že mě takový výsledek nemile 
překvapil. I přemítal jsem, co může někomu přinést takové počínání. K podstatě 
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– v rámci veřejného zájmu návrh na vybudování 

areálu veřejného koupaliště s celoměstským vý- 
znamem nebo podzemních parkovacích stání 
se sportovními zařízeními na povrchu na po- 
zemcích p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Žide- 
nice jako předmět veřejného zájmu coby důvod 
realizace odkupu obou pozemků včetně projek-
tové dokumentace dohromady Městem Brnem. 
Městská část Brno-Vinohrady se bude na této 
transakci podílet částkou 50 %, nejvýše však 
12 mil. Kč podle usnesení č. 131/IX/2020/8 
a č. 152/Mim/2021/8;

– rozpočtové opatření č. 7;
– rozpočtové opatření č. 8;
– účetní závěrku městské části Brno-Vinohrady 

k rozvahovému dni 31. 12. 2020 podle předlože- 
ného materiálu;

– závěrečný účet městské části Brno-Vinohrady 
za rok 2020 podle předloženého materiálu 

 a) se stavem: 
 příjmů po konsolidaci ve výši 86.500.418,61 Kč 
 výdajů po konsolidaci ve výši 62.607.053,53 Kč
 financování po konsolidaci ve výši
 23.893.365,08 Kč
 b) s účetním stavem účelových fondů k 31. 12. 

2020:
 Fond rezerv a rozvoje 12.855.505,97 Kč
 Fond bytové výstavby 64.508.624,68 Kč 
 Sociální fond 198,85 Kč 
 c) s plněním plánu výnosů a nákladů Správy do- 

mů m. č. Brno-Vinohrady za rok 2020 podle 
předloženého materiálu se ziskem před zdaně- 

ním ve výši 4.868.720,89 Kč;
– dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy 

Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace;
– název nového společenského sálu na ulici Bze-

necká 23 v objektu bývalé základní školy: „Spo- 
lečenský sál Pálava“;

– Statut sociálního fondu městské části Brno-
-Vinohrady s účinností od 1. 7. 2021.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s celoročním hospodařením a finančním vypo- 

řádáním městské části Brno-Vinohrady za rok 
2020, a to bez výhrad;

– s prodejem částí pozemků p. č. 8444, 8445 
a 8447/1 vše v k. ú. Židenice pod stávajícími 
balkony a vstupním schodištěm do domu Vel-
kopavlovická 1;

– se svěřením
 jednotky č. 4237/2 jiný nebytový prostor, 

umístěné v budově č. p. 4237 stojící na pozemku 
p. č. 8274 k. ú. Židenice včetně spoluvlastnic- 
kého podílu o velikosti 3647/5794 na společných 
částech budovy č. p. 4237 stojící na pozemku 
p. č. 8274 v k. ú. Židenice,

 jednotky č. 4239/2 jiný nebytový prostor, umís- 
těné v budově č. p. 4239, jež je součástí pozem-
ku p. č. 8238 k. ú. Židenice včetně spoluvlast-
nického podílu o velikosti 2043/4190 na po- 
zemku p. č. 8238 k. ú. Židenice a spoluvlast-
nického podílu o velikosti 2043/4190 na 
společných částech budovy č. p. 4239, jež je 
součástí pozemku p. č. 8238 k. ú. Židenice,

 Městské části Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s prodejem části pozemku p. č. 9636 v k. ú. Ži- 

denice podle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– dopis primátorky města Brna JUDr. Markéty 

Vaňkové ze dne 14. 5. 2021 a právní stanovisko 
advokátní kanceláře Mgr. Miloše Procházky 
podle předloženého materiálu;

– plnění rozpočtu městské části Brno-Vinohrady 
k 31. 3. 2021 podle předloženého materiálu;

– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů 
městské části Brno-Vinohrady k 31. 3. 2021 
podle předloženého materiálu;

– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady 
od X. zasedání Zastupitelstva městské části 
Brno-Vinohrady, konaného dne 15. 3. 2021.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje:
– Statutárnímu městu Brnu pozemek pod stán- 

kem – movitou stavbou – pronajmout za účelem 
provozování kavárny.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nedoporučuje:
– Zastupitelstvu města Brna doplnit novelu obec- 

ně závazné vyhlášky Statutárního města Brna 
č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších 
vyhlášek dalšími výjimkami za městskou část 
Brno-Vinohrady.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– na základě zápisu z jednání výběrové komise 

přidělení zakázky na akci: „Modernizace ku- 
chyně MŠ Prušánecká – stavební práce“ firmě 
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno., 
IČO 26255618, za celkovou cenu 5.755.479,45 
Kč vč. DPH;

– SOD na akci: „Modernizace kuchyně MŠ Pru- 
šánecká – stavební práce“ firmě DIRS Brno 
s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČO 
26255618 za celkovou cenu 5.755.479,45 Kč vč. 
DPH; 

– na základě doporučení hodnotící komise ve- 
řejné zakázky: „Modernizace kuchyně MŠ Pru- 
šánecká – VYBAVENÍ GASTRO“:

 vyloučení uchazeče MALÁČ s.r.o., Matlachova 
35, 627 00 Brno,

 zrušení zadávacího řízení na výše uvedenou 
ve- řejnou zakázku v zákonem stanovených 
lhůtách,

 v zákonem stanovených lhůtách následné zahá- 
jení opakovaného výběrového řízení a současně 
schvaluje zadávací dokumentaci pro opakované 
zadávací řízení formou zjednodušeného pod-
limitního řízení dle zákona „Modernizace ku- 
chyně MŠ Prušánecká – VYBAVENÍ GAST- 
RO“;

– poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč na pomoc 
obcím postižených tornádem Sociálnímu na- 
dačnímu fondu města Brna a Jihomoravského 
kraje č. ú. 225782453/0600;

– podání žádosti na MMB o dotaci ve výši 58.000 
Kč na zajištění úklidu kontejnerových stání a ve 
výši 342.000 Kč na zajištění oprav kontejne- 
rových stání na rok 2022;

– na základě záznamu o hodnocení výběrové ko- 
mise přidělení zakázky na akci: „Pronájem vá- 
noční výzdoby“ firmě MK MONT Illumina-
tions s.r.o., Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad 
Ohří – za cenu 192.514, 34 Kč/rok a smlouvu 
o dílo „Smlouva o nájmu světelné vánoční vý- 
zdoby“ navrženou firmou MK MONT Illumi-
nations s.r.o. podle předloženého materiálu;

– zveřejnění záměru – pronájem pozemku p. č. 
7652/111 v k. ú. Židenice o výměře 24 m2 na 
dobu 5ti let, podle předloženého materiálu;

– zveřejnění záměru – pronájem pozemku p. č. 
7652/103 v k. ú. Židenice o výměře 54 m2 na 
dobu 5ti let, podle předloženého materiálu;

– záměr pronájmu pozemků p. č. 8506 o výměře 
29 m2 a p. č. 8509 o výměře 28 m2 v k. ú. Žideni- 
ce, podle přiloženého materiálu;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pros-
tory KVIC Bzenecká 23 za účelem provozování 
kulturně výchovné činnosti ve školním roce 
2021/2022 ve středisku Dům dětí, Valtická 23, 
Brno-Vinohrady;

– v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, podání žádosti o zá-
pis změny v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení pro Základní školu, Brno, 
Mutěnická 23, příspěvkovou organizaci, která 
se týká snížení nejvyššího povoleného počtu 
žáků ve škole z 800 na 500 s účinností od 1. 9. 
2021;

– dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené 
dne 12. 3. 2007 s MŠ Prušánecká 8 podle předlo- 
ženého materiálu;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem 

nebytových prostor, místnosti č. 3 (7,54 m2) 
v domě Mutěnická 15 za účelem uskladnění 
osobních věcí;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří 
v bytě dle přiloženého materiálu;

– postup řešení situace v parku na Bzenecké ulici, 
resp. ve vnitrobloku u domu Bzenecká č. 5, 7, 9, 
11 a v zadním traktu bytového domu Pálavské 
náměstí 1, 2 těmito opatřeními:

 a) podání žádosti na odbor dopravy MMB na 
zřízení kamerového bodu na bytovém domě 
Bzenecká č. 5;

 b) stavebně-technickou úpravu zadních vchodů 
v bytovém domě Pálavské náměstí 1, 2 pře- 
ložením vstupního modulu, případně jinak 
dle te- chnických možností;

 c) návrh novely obecně závazné vyhlášky Sta- 
tutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných prostranst-
vích, za účelem zabezpečení místních zále- 
žitostí veřejného pořádku, ve znění pozděj- 
ších vyhlášek tak, že se tento zákaz rozšíří na 
park v Bzenecké ulici a vnitroblok bytového 
domu Pálavské náměstí 1, 2;

 d) nový kamerový systém v bytovém domě 
Pálavské náměstí 1, 2 zachycující pohyb 
uvnitř domu;

– Základní škole a Mateřské škole Didaktis, s.r.o. 
se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno, zastoupe- 
né jednatelkou Mgr. Máriou Tarábkovou, IČ: 
02077469, jednorázové snížení nájemného ve 
výši 7.103,50 Kč a dodatek č. 8 k nájemní 
smlouvě;

Z XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 6. 2021

(pokračování na straně 3)

Ze 44. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 28. 6. 2021
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jsem zřejmě došel, leč veřejně nebudu svůj „objev“ sdělovat. 
Jisté však je, abych Vás dlouho nenapínal, že řešení pro bez-
problémové zbudování kašny po zralé úvaze je na světě. 
Kašna bude stát v prostoru náměstíčka mezi objekty OC 1 
a OC 2. Nebude však stát na pozemku, který je v držbě více 
vlastníků. Bude umístěna na pozemek, který je výhradně ve 
správě a držení vinohradské městské části. Kašna bude tedy 
umístěna k radosti a k osvěžení kolemjdoucích v prostoru při 
poště. Pod krásný, v tom místě stojící vzrostlý strom (habr), 
bude instalována lavička, kterou jistě využijí i lidé, stojící 
v nedůstojné frontě směřující k poště. Kašna s lavičkou by 
měly být umístěny do nového prostoru mezi OC 1 a OC 2 na 
podzim. Tolik snad k tomu, jak z prostých a logických situací 
mohou vzniknout nepochopitelné problémy. No řekněte sami. 
Co může komu vadit na tak samozřejmé a prospěšné stavbě, 
jakou je třeba v létě tryskající fontána. 

Vážení Vinohraďané, když už jsem se v řádcích výše dotkl 
vinohradské poštovní instituce, dodám jen pro Vaši informa- 
ci, že asi každý z nás je nespokojen s její činností. O tom, že 
transformace pošt v republice povede k  lepšímu, si myslel 
málokdo. I já jsem panu poštovnímu řediteli předestřel své 
pochybnosti o přínosech a poreformním fungování pošt v Čes- 
ké republice obecně a na Vinohradech zvlášť. Stalo se tak, jak 

většina z nás předpokládala. Co jsem informován, spokojeni 
s poštou po provedených změnách nejsou nikde. Proto jsem 
pana ředitele docela nedávno požádal, pro pořádek i písemně, 
o zjednání nápravy v činnosti pošty na Vinohradech. Odpověď 
jsem zatím neobdržel. 

Vážení spoluobčané, v loňském roce nám koronavirová 
pandemie neumožnila leccos, včetně pokračování v opravách 
vinohradských chodníků. Letos je situace značně příznivější. 
Oprava chodníků letos bude a bude navazovat na opravu 
chodníků, která skončila na Prušánecké ulici. Opravy se pro-
táhnou až na ulici Vlčnovskou. Současně se uskuteční oprava 
chodníků ve směru od Pálavského náměstí č. 1 až po Prušá- 
neckou ulici č. 9. Opravy započnou počátkem září, budou 
šetrné k veřejné zeleni a budou prováděny dlážděním. V příš- 
tím roce se oprava chodníků zaměří na linii od Pálavského 
náměstí č. 9 po ulici Bořetickou č. 8. Připravují se také akutní 
opravy chodníků, které vycházejí i z Vašich poznatků. 

Vážení vinohradští spoluobčané, vracíme se do „běžných“ 
dnů roku. Čas prázdnin a dovolených skončil. Přeji Vám 
hodně úspěchů ve Vašich zaměstnáních, ve Vašich studiích 
a přeji Vám především zdraví. A přeji Vám také, aby ty pod- 
zimní a zimní dny, zbývající do konce roku, nebyly zas až tak 
„běžné“. Jiří Čejka, starosta

– legalizaci nepovolené stavby u objektu Bořetická 
24, p. č. 7741/31;

– text výzvy k podání nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu: „Oprava zpevněných 
ploch Brno, Bzenecká 23“, seznam firem, které 
budou vyzvány k předložení nabídky a složení 
komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek;

– Spolku Carolka Brno – Vinohraďánek Brno z.s., 
zastoupený Zuzanou Kovandovou, předsedkyní 
spolku se sídlem Mikulovská 8, Brno, pronájem 
tělocvičen a zpevněné venkovní plochy v ob-
jektu Bzenecká 23, Brno na období 23.–27. 8. 
2021 od 8 do 16 hod. na uskutečnění soustředění 
a intenzivní přípravy dětí na reprezentaci, 
nájemné ve výši 5.000 Kč za uskutečněný týden;

– organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno 
bezplatné zapůjčení části venkovních prostor 
objektu Bzenecká 23 (část zahradního traktu 
u jejich provozovny) na konání akce Vozíko- 
hraní na den 3. 9. 2021;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pros-
tory pod severní terasou v objektu Velkopavlo- 
vická 25, o celkové výměře 35,89 m2 z toho 
komerční plocha místnosti číslo 2 o výměře 
35,89 m2;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pros-
tory v objektu Bzenecká 23 – tělocvičny o cel-
kové rozloze 786,12  m2 na školní rok 2021/2022;

– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady 
pro období – II. polovina roku 2021.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– finanční příspěvek společnosti HANYDENT 

s.r.o., IČ: 097 75 650 se sídlem Velkopavlovická 
4310/25, 628 00 Brno na rekonstrukci zubních 
ordinací;

– odvolání předsedy sociálně zdravotní komise 
pana Filipa Lamploty.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby kanalizač- 

ní přípojky na pozemcích p. č. 7975/1, 9172 
a 8967/1 v k. ú. Židenice na území městské části 
Brno-Vinohrady; za správce pozemků p. č. 
7975/1 a p. č. 9172 v k. ú. Židenice s jejich dotče- 
ním v souvislosti se stavbou přípojky splaškové 
kanalizace k objektu „Centrum environmentál-
ního vzdělávání a výchovy při ul. Tvrdonická – 
mobilní obytné kontejnery“ podle předloženého 
situačního výkresu a se zřízením služebnosti 
k těmto pozemkům za podmínky uvedení 
dotčených ploch do původního stavu, na zákla- 
dě dohody o kauci, uzavřené se zhotovitelem 
před zahájením prací;

– se zpevněním účelové komunikace na pozemku 
p. č. 7641/1, k. ú. Židenice;

– s podáním žádosti ZŠ Brno, Mutěnická 23, pří- 
spěvková organizace o zařazení projektového 
záměru do SR MAP, pro období IROP 2021+ do 
oblasti Základní vzdělávání (základní školy) a) 
hlavní aktivity – vybudování a vybavení odbor- 
ných učeben (přírodní vědy, polytechnické 
vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními tech-
nologiemi);

– s navýšením fondu oprav v domě CO 2 v bytech 
č. 11-30 v bytovém domě Pálavské náměstí 14 
a v bytech č. 10, č. 82, č. 92, č. 102 v bytovém 
domě Pálavské náměstí 12 na částku 10 Kč/m2 
v případě, že bude fond oprav navýšen ve všech 
bytech v domě;

– se záměrem vybudování hřiště na malou kopa-
nou v areálu Bzenecká 23.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:

– s vytvoření parkovacích pruhů na místní komu-
nikaci Čejkovická;

– s realizací přechodu pro chodce přes místní ko-
munikaci Velkopavlovická.

Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava účelových komunikací – úseků chod- 
níků Prušánecká – Vlčnovská a Pálavské nám. 
– Prušánecká“ podle návrhu hodnotící komise 
společnost ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 
501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011 za nabíd-
kovou cenu 5.662.471,90 Kč vč. DPH a schvalu-
je smlouvu o dílo podle předloženého mate- 
riálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
odložila návrh:
– s osazením dopravního značení zákaz vjezdu na 

místní komunikaci s ulice Bořetické k objektu 
NADĚJE.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– konání akce Vozíkohraní v pátek 3. 9. 2021 od 

15.00 do 22.00 hodin v zahradním traktu ob-
jektu Bzenecká 23, Brno.

Termíny sběrových dnů
11. 9. 2021 a 6. 11. 2021

vždy od 8.00 do 12.00 hod.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven 
jako obvykle v lokalitě Pálavské náměstí (za 
točnou MHD). 

ÚMČ Brno-Vinohrady 

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Ze 44. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 28. 6. 2021
(dokončení ze strany 2)



n 4 n

Soutěžit se dá i distančně
V průběhu školního roku se naši žáci 

zúčastnili mnoha různých soutěží, jako byla 
Astronomická olympiáda, Matematický klokan 
či Pangea, ze kterých si neodnesli jen diplomy 
a osvědčení, ale i radost ze svých dovedností 
a ze soutěžení.
Páťáci v Lednicích

V úterý 15. 6. se naši páťáci vypravili na vý- 
let do Lednicko-valtického areálu. Užili si plav-
bu lodí po ramenech řeky Dyje, obdivovali ro-
mantickou rozhlednu Minaret a na zámku si 
prohlédli reprezentační sály. V druhé části dne 
se vydali do obce Čejkovice, ve které se nachází 
Bylinkový ráj, kde bylo možné se podívat z vy- 
hlídky do kraje, projít si bosou nohou chodní- 
ček s nejrůznějšími povrchy, nakoupit místní 
výrobky z bylin a pohoupat se v obrovské síti. 
Výlet si všichni moc užili.
Outdoor dobrodružství našich šesťáků

Šesťáci si koncem školního roku zaplavali 
v Pasohlávkách u Novomlýnských nádrží 
a mnoho zajímavostí o historii se dozvěděli 
v archeoparku Brána do římské říše. O dva dny 

později prověřili zdatnost a týmového ducha 
v outdoorovém parku Březová. 
Sedmáci za humny

7. B se před prázdninami vyřádila v Jump-
Parku a pořádný adrenalin si všichni užili na 
bobové dráze v Mariánském údolí.
Vodácký výlet – řekou napříč Brnem

Dne 15. 6. vyrazili naši deváťáci na řeku. 
Počasí nám úžasně vyšlo, sluníčko krásně hřálo 
a nikomu nevadilo občasné pocákání vodou. 
Sešli jsme se v Bystrci na lávce přes řeku Svrat-
ku. Nalodili jsme se na pět raftů a dobrodružství 
plné her, plavání, šplíchání a vodních bitev 
mohlo začít. Na řece jsme byli necelé tři hodin-
ky. Super výlet jsme potom zakončili opékáním 
špekáčků v Pisárkách. Celý den neměl chybu.
Vila Löw-Beer a úniková hra

Dne 18. 6. žáci 8. A navštívili vilu Löw-
Beer, kde řešili tematický kvíz ke stálé expozici 
a o 5 dní později zažili adrenalin a procvičili 
mozkové závity během únikových her na Orlí. 
Hurá, konečně pořádná akce aspoň na konci 
školního roku!

Děti z 1. a 2. tříd se svými třídními učitelka- 

mi se vydaly do Hodonína. Proč Hodonín? No 
přece do její malebné ZOO s bílými lvy a spou-
stou jiných zvířátek. A potom? Následovala 
hodinová plavba po známém Baťově kanále. 
Odpolední návrat s úsměvem na tváři byl 
závěrečnou tečkou.
Archeonskanzen Modrá, Živá voda, 
Velehrad

Obě třídy 4. ročníku vyrazily spolu na kon-
ci školního roku na výlety. První výlet zavedl 
naše kroky do Archeonskanzenu Modrá, který 
nám přiblížil, jak žili lidé na Velké Moravě. 
Poté jsme si udělali procházku na Velehrad 
a nemohli jsme vynechat ani návštěvu Živé 
vody v Modré. Dozvěděli jsme se zajímavosti 
o rybách a prošli se proskleným tunelem přímo 
pod rybníkem. 
Pravěká exkurze

Náš druhý výlet byl do Muzea ve Šla- pan-
icích, kde jsme se dozvěděli zajímavosti 
o dávných dobách.

Více informací o výletech i jiných akcích 
jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Mgr. Iveta Marečková

Knihovna Jířího Mahena 
Milí čtenáři,
s koncem letních prázdnin se naše pobočka 
vrací k běžné půjčovní době, od 1. září tedy 
bude dospělé i dětské oddělení otevřeno ná- 
sledovně:

pondělí 13.00–18.00
úterý 10.00–12.00, 13.00–18.00
středa zavřeno
čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–18.00
pátek 10.00–15.00

Po dlouhé době také v knihovně přivítáme 
zajímavého hosta – ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 
14.00 se uskuteční přednáška na téma Trénink 
paměti s Mgr. Zuzanou Hanzalovou, zkušenou 
trenérkou paměti KJM, pod jejímž vedením se 
dozvíte cenné rady a návody, jak tuto stěžejní 
lidskou schopnost denně rozvíjet pomocí jed-
noduchých cvičení – zlepšovat svou paměť se 
zkrátka vyplácí v každém věku! Přednáška bu- 
de probíhat během půjčovních hodin a vstupné 
je zdarma.

V rámci oslav 100. výročí založení KJM 
budete mít během září a října možnost 
zhlédnout výstavní panel s informacemi o his-
torii vinohradské a líšeňské pobočky. Text 
doprovodí fotografie současných i bývalých 
objektů, v nichž tyto pobočky v minulosti 
sídlily.

Linda Miklová, 
vedoucí pobočky KJM Vinohrady

Knihovna Jiřího Mahena v Brně vzkazuje 
všem prvňáčkům, ať přijdou v září a v říjnu 

na kteroukoli pobočku KJM a budou mít 
registraci a přeregistraci zdarma.

Těšíme se na vás!
Podrobné informace najdete na www.kjm.cz 

nebo www.facebook.com/kjmbrno

ANGLIČTINA PRO SENIORY

Na ZŠ Čejkovické děti soutěžily distančně a užívaly si výlety

PROBĚHLO
Rok 2015–2019

Potkávali jsme se jednou týdně v učebně a ve 
skupince seniorů se učili angličtinu. Bylo to pro nás 
příjemné povyražení a cvičení mozkových buněk. 
Naše děti se na nás občas dívaly shovívavě – „Děda 
se učí anglicky jako ty, Karlíčku, můžeš ho vyzkoušet 
ze slovíček!“ – ale nakonec nás s láskou podporovaly.
Rok 2020

Přišel covid a všechno bylo v pytli. Vypadalo to, 
že budeme muset angličtinu vzdát, uzavřeme se do- 
ma, zapomeneme na přátele a už nikdy nevylezeme 
ze své nory. Rozhodli jsme se, že máme na víc. Přešli 
jsme do online světa, i když to bylo zatraceně těžké. 
Někteří proklínali myš a honili ji dvěma rukama. Jiní 
trávili hodiny u počítače ve snaze porozumět slovům 
jako zúm, skajp, platforma nebo čet. Zažili jsme ra-
dost z  toho, že se po hodinovém úsilí s  lektorkou 
konečně slyšíme, i zoufalství z hlášky error 404, když 
se počítačům nechtělo pracovat.

Patříme ale k lidem, kteří se nevzdávají. Zvládli 
jsme online hodiny, online víkendy s rodilými mluv- 
čími, díky online světu jsme si v  době lockdownu 
povídali s vnoučaty i s lektory v Americe. Je nám 60+ 
(některým i plus o hodně), ale covid ani ten „onlajn“ 
svět nás nezastavil.
Rok 2021

A v červnu 21 jsme se konečně, po roce, setkali 
osobně na plánovaném víkendovém kurzu. Jeli do 
Jeseníků, na Ramzovou. Všichni jsme posílili své ja-
zykové schopnosti a hlavně jsme si užili plnými 
doušky kontakt se svými spolužáky, lektory – a to vše 
v krásné přírodě Jeseníků. 

Všichni se již těšíme, že v nadcházejícím školním 
roce se budeme konečně setkávat osobně a užijeme si 
hodiny tak, jak to máme nejraději, hodiny plné legra- 
ce a porozumění a osobního kontaktu. 

A CO PLÁNUJEME?
OTEVÍRÁME KURZ ANGLIČTINY I PRO 

TY, KDO DO UČEBNY FYZICKY NEDOJDOU 
A PŘESTO STOJÍ O ZNALOST JAZYKA A PŘÍ- 
JEMNOU SPOLEČNOST.

Stávající kurzy mají úspěch a je o ně zájem, 
a proto jsme se rozhodli je rozšířit. Nově budou vy- 
psány ještě: KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČ- 
NÍKY a KURZ ANGLIČTINY Z DOMOVA různých 

pokročilostí. Tyto kurzy jsou vhodné zejména pro ty, 
kdo nemohou z jakýchkoliv důvodů dojít do učeben, 
a přesto stojí o znalost jazyka a o společnost. Podrob-
nosti viz program níže.

NAŠE PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ROK
Angličtina pro seniory pro 
â NOVĚ! úplné začátečníky
â mírně pokročilé + věčné začátečníky
â středně pokročilé
â pokročilé
â NOVĚ! Angličtina z domova pro všechny, kdo 

z dlouhodobých zdravotních nebo jiných důvo- 
dů nemohou docházet do učeben. Kurzy budou 
probíhat online s možností osobního setkání na 
našich víkendech. Naše díky patří společnosti 
Moudrá sovička, která poskytuje počítačovou 
podporu až k  vám domů, bez které by tento 
kurz nemohl vzniknout.

â Anglické víkendové pobyty s rodilými mluvčími
 pro seniory.
â Anglické víkendové pobyty pro prarodiče 

s vnoučaty.
Počítačové přednášky cílené na potřeby kurzu 

s  možností nastavení vašich počítačů (přímo na 
přednášce nebo u vás doma) tak, aby vám stačilo 
jedno kliknutí a byli jste v hodině J. První přednáška 
bude 15. 9. 2021 v 15.00.

Dny prarodičů s vnoučaty – divadla a výtvarné 
ekologické dílničky pro celou rodinu. Spojili jsme se 
s divadlem Navlnce a nachystali program pro všech- 
ny věkové kategorie. První divadlo po prázdninách 
bude 12. 9. 2021 ve 14.00 v KC Kotlanka.

AKTIVITY PROBÍHAJÍ
Každý čtvrtek

v Senior Klubu, Bzenecká 19, Vinohrady
Každou středu

v KC Kotlanka, Kotlanova 7, Líšeň
BLIŽŠÍ INFORMACE:

l Telefon: J. Sobotková, 603 22 33 53
l Mail: sang@volny.cz
l www.sejdeme-se.webnode.cz
l www.jaroslavasobotkova.cz
Ve všech kurzech rádi uvítáme nové studenty J.
Těšíme se na viděnou se stávajícími i novými 
studenty.

Bc. Jaroslava Sobotková
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PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ můžete podávat 
nově elektronicky na našich stránkách www. 
domecekvinohradybrno.cz nebo osobně v Domečku: 
30.–31. 8. 2021 zápis otevřen pro ty, kteří chodili  
v minulém školním roce. Noví zájemci se mohou 
přihlašovat od 1. září 2021.
Bližší informace na našich stránkách nebo na tel.: 
544 216 684, 739 263 997. Začátek pravidelné čin- 
nosti je v pondělí 13. 9. 2021.

POHYBOVÉ
Cvičení s kojenci (45 min.) – pro děti od 6 měsíců 
a jejich rodiče. Vede: Ivana Matoušková.
čtvrtek 10.30–11.15, 60 Kč/hodina, rezervace na webu

Cvičení s batolaty 1–2 roky (60 min.) – pro chodící 
děti od jednoho roku a jejich rodiče. Básničky, pís- 
ničky, cvičení na balonech, s náčiním. Vede: Dobra 
Mrhačová.
čtvrtek 9.00–10.00, 70 Kč/hodina, rezervace na webu

Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro děti od 2 let 
a jejich rodiče. Cvičení s říkadly, písničkami, drob-
ným náčiním i na nářadí. Vede: Ivana Heindlová.
úterý 10.00–11.00, věk 2–3 roky, 70 Kč/hodina,
rezervace na webu

Tanečníci (45 min.) – pro děti od 2 let a jejich rodiče. 
Pojďme si užít společný čas v pohybu s hudbou, 
písničkami i říkadly. Vede: Ivana Heindlová.
pondělí 9.00–9.45 hod., 70Kč/hodina,
rezervace na webu

Veselé cvičení (60 min.) – určeno dětem od 3 do 6 
let. Pohybové hry, cvičení s hudbou i na nářadí. Vede: 
Dobra Mrhačová.
úterý 16.30–17.30, 70 Kč/hodina, rezervace na webu

Sedmikráska (45 min.) – hudebně pohybový pro-
gram pro děti 3–4leté. Na děti čekají známé říkanky 
a písničky, práce s rytmem a rytmickými nástroji, 
jednoduché taneční kroky a taneční hry. Vede : Ivana 
Heindlová.
pondělí 16.45–17.30, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční 

Taneční rytmika (60 min.) – pro děti 5–7 let. Hlavní 
náplní je rytmická a pohybová průprava, důraz na 
správné držení těla a pěknou chůzi. Práce s hudbou, 
rozvíjení pohybové fantazie, cvičení na gymnastic- 
kém koberci, vystoupení. Vede: Ivana Heindlová. 
čtvrtek 16.45–17.45, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Jóga pro děti (45 min.) – pro děti od 6 let. Děti se 
zábavnou a nenásilnou formou seznámí s hlavními 
jógovými pozicemi, vylepší si držení těla. Vede: Ivana 
Matoušková.
středa 15.45–16.30, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční

Cvičení na balonech pro děti 5–7 let (45 min.). Se- 
znamování s balanční pomůckou, hravé cvičení pro 
správné držení těla a zpevnění svalů. Vede: Dobra 
Mrhačová.
úterý 15.30–16.15, 900 Kč/pololetí, 1600 Kč/roční

Cvičení na balonech pro děti od 7 let (60 min.). Za- 
měřeno na nápravu vadného držení těla, posílení 
svalů celého těla zábavnou formou, hry. Vede: Ivana 
Heindlová.
čtvrtek 15.30–16.30, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Míčovky (60 min.) – pro děti od 7 let. Vylepšíme ob-
ratnost při hře s míčem, házení, chytání a zahrajeme 

si nejen všemi dětmi oblíbenou vybíjenou. Vede: 
Ivana Heindlová.
pondělí 15.30–16.30, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Pohybovky (60 min.) NOVINKA – pro děti 6–12 let. 
Hodina plná intenzivního pohybu, sportovní vše- 
hochuť: základy gymnastiky, obratnost, rychlost, cvi- 
čenís náčiním (švihadla, velké míče), hry. Správné 
provedení kotrmelce, kliku, dřepu, protažení, posí-
lení, koordinace. Vede: Ivana Heindlová.
středa 16.45–17.45, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Zdravá záda – individuální (30 min.) – pro děti od 
10 let. Nabízíme individuální přístup k problémům 
vašeho dítěte: náprava držení těla, práce s chodidly 
– plochá noha, vbočené kotníky. Vede: Ivana Heind-
lová, cvičitel zdravotní tv.
den a čas dle individuální domluvy, 800 Kč/10 lekcí

Cvičení na balonech pro dospělé (60 min.) – posi-
lovací, protahovací a uvolňovací cviky pro všechny 
partie těla. Cvičení s dalšími pomůckami – overball, 
theraband. Vede: Ivana Heindlová.
úterý 19.40–20.40, 1400 Kč/pololetí, 2500 Kč/roční 

SM systém (50 min.) – cvičení s pružnými lany pro 
dospělé systémem MUDr. Smíška. Vede: I. Heindlová.
1600 Kč/pololetí, 2900 Kč/roční 
středa 18.00–18.50, začátečníci a mírně pokročilí, 
Domeček 
úterý 8.30–9.20, začátečníci a mírně pokročilí, 
Domeček
úterý 18.00–18.50, pokročilí, tělocvična Bzenecká 
čtvrtek 19.40–20.30, pokročilí, Domeček

Jóga pro dospělé (90 min, 75 min.) – jógová cvičení 
pro začátečníky i pokročilejší zájemce. Otevírá se 
všem bez ohledu na věk či tělesný stav.
Vede Eva Pohlodková:
středa 19.00–20.30, 1600 Kč/pololetí, 2900 Kč/roční
Milan Pohlodek:
čtvrtek 18.15–19.30, 1400 Kč /pololetí 2500 Kč/roční
David Kratochvíl:
pondělí 18.00–19.15, 1400 Kč/pololetí, 2500 Kč/roční

VÝTVARNÉ
Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek pro rodiče 
s dětmi od 2 let. První seznámení s výtvarkou a ke- 
ramikou na motivy pohádek. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 10.00–11.00 nebo čtvrtek 10.00–11.00,
80 Kč/hodina, rezervace předem

Malíčci (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 3–6 
let. Seznámení s  různými technikami, keramika, 
malba, kresba, koláže. Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 16.45–18.15, 1050 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

Duha (75 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 4 let.
Hravou formou se naučíme pracovat s barvami, 
papírem i keramickou hlínou. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 16.30–17.45, 1050 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro předškolní děti od 4 let. 
Práce s  hlínou, jednodušší tvary, kachle, nádoby. 
Vede: Alena Výstrková.
úterý 17.00–18.00, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky 
i pokročilé SE SLUŽBOU VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠD 
MUTĚNICKÁ. Kachle, figury, nádoby, různé kera- 
mické techniky. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 15.15–16.15, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky 
i pokročilé. Kachle, figury, nádoby, různé keramické 
techniky. Vede: Šárka Krátká.
pátek 15.15–16.15, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Výtvarná dílna (60 min.) – pro děti od 5 let. Různé 
výtvarné techniky, práce s  přírodními materiály, 
keramika a další. Vede: Šárka Krátká.
pátek 14.00–15.00, 80 Kč/hodina, rezervace předem

Barevný svět 1 (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 
6–12 let. Zahrnuje různé výtvarné techniky, práce 
s barvou, papírem, keramickou hlínou atd. Vede: 
Alena Výstrková.
úterý 15.15–16.45, 1200 Kč/pololetí, 2100 Kč/roční

Barevný svět 2 (60 min.) – výtvarný kroužek pro děti 
6–12 let. Zahrnuje různé výtvarné techniky, práce 
s barvou, papírem, keramickou hlínou atd. Vede: 
Alena Výstrková.
středa 16.00–17.00, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro starší děti 
12–15 let. Tvoření z různých materiálů – keramika, 
sklo, textil, smalty, kašírování, mozaika, kresba 
a malba s tematickým zaměřením. Vede: Alena 
Výstrková.
středa 17.10–18.40, 1200 Kč/pololetí, 2100 Kč/roční

Chobotnice (90 min.). Ochutnávka mnoha výtvar-
ných technik pro děti 9–14 let. Fimotvoření, kaší- 
rování, pedig, korálkování, smaltování, zdobení tex-
tilu, vyrábění různých dárkových a dekoračních vě- 
ciček. Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 15.00–16.30, 1200 Kč/pololetí, 2100 Kč/roční

Keramika pro dospělé (120 min.) – tvůrčí kurz pro 
dospělé, kteří si chtějí vyzkoušet práci s keramic- 
kou hlínou a dát jí vlastní tvar a myšlenku. Určeno 
úplným začátečníkům i pokročilým. Vede: Alena 
Výstrková.
úterý 18.30–20.30, 1300 Kč/8 lekcí

HUDEBNÍ
Hra na kytaru (45 min.) – výuka pro 1–3 žáky, od 10 
let. Vede: Ivana Heindlová, Libor Hořejší.
1700 Kč/1300 Kč/1000 Kč/pololetí, 3100 Kč/
2400 Kč/1800 Kč roční
den a čas dle individuální domluvy

Hra na basovou kytaru (45 min.) – výuka pro 1–2 
žáky. Pro děti od 10 let i dospělé, začátečníky i po- 
kročilé. Zaměřeno na rock, country a blues. Vede: 
Libor Hořejší.
1700 Kč/1300 Kč/pololetí, 3100 Kč/2400 Kč/roční
den a čas dle individuální domluvy

OSTATNÍ
Klubíčko (180 min.). Klub pro nejmenší, neboli Klu- 
bíčko, je určen dětem od dvou let, které si v něm vy- 
zkoušejí být aspoň chvíli bez rodičů. Čekají je zde 
hry, cvičení, výtvarné činnosti. Vede: Dobra Mrha- 
čová.
středa 8.30–11.30, 250 Kč, rezervace předem

Herna pro rodiče s dětmi.
Dopoledne, kdy si mohou přijít děti pohrát a ma- 
minky popovídat. Hračky, klouzačky, houpačky 
a společnost ostatních dětí a rodičů na vás čekají 
pokaždé.
pondělí mezi 10.00–12.00, vstup 30 Kč 

DŮM DĚTÍ, Brno-Vinohrady, Valtická 23 nabízí ve školním roce 2021–2022 
KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
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Vinohradské bleší trhy
Srdečně všechny zve- 

me na třetí ročník vino- 
hradských bleších trhů, 
které proběhnou před rad-
nicí městské části v neděli 
12. září 2021 od 14.00 do 
18.00 hodin. Trhů se mů- 
že účastnit každý, a to jak
v roli nakupujícího, tak
i v roli prodávajícího. Účast na trzích je bezplatná, prodejci si mohou 

rezervovat místo na info@vinohradskyspolek.cz. Součástí 
trhů bude i doprovodný program. V případě méně přízni- 
vého počasí se schováme v „podloubí“ pod radnicí.

Katka Foretová, Vinohradský spolek

LOUKAFest opět na Louce
Prázdniny nám pomalu mávají na rozloučenou a my se opět chys-

táme do nového školního roku. A s ním pro Vás máme pozvánku na 
tradiční rodinný festival LOUKAFest. Zapište si proto datum 18. 9. 
2021. od 15.00 do 18.00 v okolí budovy na Bzenecké 23.
A na co se můžete těšit?

Máme nachystány různé atrakce pro děti, a to jak sportovní, taneční, 
hudební a výtvarné, tak i trampolínu, skákací hrad a mnoho dalších. Pro 
nejmenší máme nachystán koutek aktivit z Macešky – miniškolka pro 
děti od 2 let. Kromě volných aktivit bude možné si zajít i na placené 
atrakce - tetování a malování na obličej. Čeká nás i krátké vystoupení dětí 
z hudebních kroužků a tanečních táborů. V okolí také budou vyvěšeny 
výstavy fotek „Co se dělo na Louce v době uzavření provozu“ a fotek
z letních táborů. Na místě najdete i stánek s občerstvením. Prodej vstu-
penek bude probíhat na místě – děti 80 Kč, doprovod 20 Kč.

Pokud chcete vědět víc o našich akcích, kroužcích, táborech, navštivte 
náš web www.louka.luzanky.cz.

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



11.9.2021 od 13:00-18:00
Na dvoře a zahradě sborového domu, na ulici

Šámalova 15, Brno - Židenice
 

Přijďte si  vybrat z oblečení ,  knih či
hraček.  Nebo přineste to ,  co j iž doma
neunosíte .  Oblečení a ostatní prosím

přineste jen čisté a vyprané.  
 

REGISTRACE přinesených věcí na 
e-mailu bazarek.samalka@seznam.cz ,  

pí .  Svobodová.  Bez registrace věci
nepřij ímáme!

KřsBrno,  Šámalova 15a,  Brno Židenice
Sledujte i  facebook: Křesťanský sbor Brno

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

 

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Koupím 3+1 Vinohrady. Nabídněte. T: 602 886 668.
l Koupím byt Líšeň/Vinohrady. Nabídněte. T: 602 185 147.
l Koupím chatu se zahr. do 50 km od Brna. Tel.: 725 002 155.
l Pronájem garáže, ul. Vlčnovská, 2600 Kč/měs. T.: 604 794 116.
l SERVIS POČÍTAČŮ i u Vás, kvalita a TOP ceny, tel. 608 880 107.

Vaše práce  
obletí celý svět...

Hledáme 

+ Do práce jen 6 minut MHD ze Staré osady
+ Kratší úvazky možné, jen ranní směna
+ Smlouva na dobu neurčitou
+ Placené vánoční prázdniny
+ Příspěvek na stravu

Přidejte se k nám!

Pište na barinova@kubicekballoons.cz  
nebo volejte na tel. 545 422 644.

kubicekballoons.cz

Mzda až
30 000 Kč 
+ bonusy

 
Brno – Maloměřice

Nástupní mzda od 22 000 Kč

operátory/ky
ŠICÍ VÝROBY

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

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/

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.

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

Pedikúra – provádím, mohu pøijet kamkoliv, 
z pohodlí domova. Tel. 702 862 428, Klocová

Gymnázium Globe, Bzenecká 23, hledá pracovníka na úklid.
Na DPP. Úklid denně v odpolední době. Nástup možný ihned.

Tel. 544 218 778, 736 285 025.

Gymnázium Globe, Bzenecká 23, otevírá od 20. 9. 2021
pro dìti 11–15 let kroužky v odpolední dobì:

– práce s robotickou stavebnicí (lego), 90 minut
– pøírodovìdný kroužek, 60 min.
– douèování ve školním klubu (èeský jazyk, ruský jazyk)

Pøihlášky pøijímáme od 27. 8. 2021,
bližší informace www.gymglobe.cz

SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKÙ A POÈÍTAÈÙ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny,

rychle a spolehlivì, 25 let praxe. Bednáø, tel.: 608 880 107.

Rehabilitace Body Brno
zahajuje zdravotní cvièení pro veøejnost 

vždy støeda 12:00–12:50 
Domeèek, Valtická 23 (zaèínáme 15. 9. 2021)

Informace a pøihlášky:
osobnì na rehabilitaci Velkopavlovická 25

nebo email: bodybrno@seznam.cz
tel. 544 216 195, 604 535 672

Termín uzávìrky pro vydání è. 190 (øíjen 2021) do 10. 9. 2021 do 10.00 hod.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – srpen 2021

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2021
Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na akcích 
v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00, 
otevřena od 14.30) – viz program níže – 
i k zapojení se do pravidelných činností:

n v pondělí (13.30–14.30)
 CVIČENÍ PRO SENIORY
 ve Společenském sále Bzenecká s podpo-

rou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dob-
ře naladíte J;

n ve čtvrtek (od 8.30, 10.15 a 12.00, 90 min.)
 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)
 KURZ PC PRO SENIORY
 v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karan-

ténních opatření pozastaven.

2. 9. – ČTVRTEK
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ 
Ing. L. Hodboď, E. Vacková

7. 9. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková

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

14. 9. –ÚTERÝ
ZÁJEZD – Dolní Kounice, Mor. Krumlov 
(8.00, zatím 190 Kč), Ing. L. Hodboď

15. 9. – STŘEDA
EXKURZE HVĚZDÁRNA KRAVÍ HORA 
(15.00 odjezd), Ing. L. Hodboď

16. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným nejen v srpnu a v září 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

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

21. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Třeboň, Tuchoraz, 
Týnec nad Sázavou, Týřov) 
Dr. Luděk Šubert

23. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH CÍSAŘE FRANTIŠKA 
JOSEFA I. (1.část)
Bc. Michal Krejsa

30. 9. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ V KLUBU 
(vystoupení hostů) 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto: 
léto bylo dlouhé – těšíme se opět
na společné akce nejen v klubovně… J

Polovinu léta máme za sebou (týká se to 
mne v době psaní příspěvku – v době jeho 

čtení ho máte za sebou už celé a zbývá nám 
užít si to „babí“ J).

Nejdříve několik vět k závěru června v klu- 
bu – blahopřání nejen červnovým a červenco- 
vým jubilantům proběhlo v klubovně po dlou- 
hých osmi měsících, což se projevilo na vyšší 
účasti (38 účastníků) i dobré pohodě při 
blahopřání sedmi oslavencům, zejména pak 
osmaosmdesátileté „dobré duši“ klubu paní 
Jaroslavě Havlíčkové J. Podobně po řadě mě- 
síců navázal Luděk Šubert na pokračování his-
torie českých hradů a pak jsme se ještě jednou 
vypravili do Sherwoodu „na jedno“, tentokrát 
s harmonikářem Karlem Mifkem. Poslední 
akcí bylo posezení v klubovně (místo zájezdu 
do Nemojanského mlýna), které proběhlo také 
za vyššího zájmu (18 hostů) a v péči zejména 
Elišky Vackové a Jaroslavy Havlíčkové (některé 
další obvyklé členky týmu trochu trucovaly) ke 
spokojenosti všech přítomných J.

Ale dost ohlížení se, je třeba dívat se do- 
předu. Program na září máte před očima na 
této stránce a tak jen připomínám, že od první 
schůzky v klubovně lze a je nutno se hlásit 
v případě zájmu na společné akce – na zájezd 
14. 9. do Dolní Kounice a Mor. Krumlova 
(včetně zajištěné prohlídky Slovanské epopeje 
pro zatím 20 zájemců) a na exkurzi 15. 9. na 
hvězdárnu.

V rámci Dne seniorů v klubu 30. 9. vy- 
stoupí opět tradiční hosté, žáci ZUŠ Z. Mrkose 
a soubor Stará Líšeň. 

Na druhé straně mohu ohlásit zajímavou 
změnu vystupujících v rámci Dne seniorů na 
Vinohradech, který proběhne za podpory 
KVIC ve společenském sále „Pálava“ 2. 10. od 
14 hodin – zcela nově přijde zahrát a zazpívat 
cimbálová muzika Javor a spolu s ní vystoupí 

v přestávkách i country taneční skupiny Ca- 
rolka (pod vedením Zuzany Kovandové). Vě- 
řím, že neodoláte a přijdete si také zazpívat 
a možná i zatančit – cimbálka je připravena 
hrát a zpívat i písničky na přání příchozích. J

Z říjnových akcí s předstihem připomínám 
zájezd 7. 10. do Kunštátu-Rudky (mj. jeskyně 
Blanických rytířů, Burianova rozhledna a mo- 
delová železnice) a Boskovic, příp. Blanska, 
a dlouho odkládanou a očekávanou návštěvu 
14. 10. ve sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách-
Nechorech. Na tyto říjnové zájezdy bude mož- 
no se hlásit hned po 15. září u mne v klubovně, 
v níž budou zveřejněny (kromě webu) i po- 
drobnější programy zájezdů.

Pokud by někomu tato nabídka akcí nesta- 
čila, může jet (do naplnění kapacity autobusu) 
i na zájezd s Klubem vojenských důchodců ve 

středu 29. 9. do Hodonína a do Nechor – pro-
gram zájezdu je k dispozici také na webových 
stránkách a u mne.

Jsem rád, že se nám daří i klubovou činnost 
obnovovat – jak budeme úspěšní, bude přede- 
vším záviset na tom, zda přijmete naše pozvání 
a zda na naše akce po prázdninách přijdete. 

Program i další informace a dokumentační 
fotografie z akcí najdete jako vždy na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-
klub nebo je získáte přímo u nás v době našich 
akcí v klubovně na Bzenecké 19 (viz program). 
Připomínám případným zájemcům o fotogra- 
fie z proběhlých akcí v minulosti, že jsou u mne 
k dispozici k vyhledání a ke zkopírování – stačí 
se domluvit.

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

Fotografie z blahopřání jubilantům 17. června 2021. 


