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(pokračování na straně 3)

Slavnostní rozsvícení 
VINOHRADSKÉHO

VÁNOČNÍHO STROMU
30. 11. 2021 
v 17.00 hodin

Volné prostranství před radnicí, Velkopavlo-
vická 25, Brno-Vinohrady. Veškerý doprovod-
ný program je vzhledem k závažné epidemic-
ké situaci zrušen.

Prosinec
na Vinohradech

3. 12. – 5. 12.
Mikuláš na Bílé hoře
Opět jsme pro vás připravili cestu za Mi-
kulášem s úkoly na Bílé hoře. Projít si ji 
můžete od pátku 3. 12. do neděle 5. 12. 
Záleží jen na vás, jestli zvolíte cestu tajem-
nou tmou (v tom případě baterku s sebou), 
anebo půjdete raději za světla. Více infor-
mací najdete na našich stránkách www.
domecekvinohradybrno.cz. Přejeme pří-
jemnou cestu!

5. 12. od 16.00 h.
Mikulášská nadílka 
Společenský sál Pálava, objekt Bzenecká 
23, Brno-Vinohrady (vchod z ulice Tvr-
donická). Čeká vás pohádka „Jak švec 
napálil čerta“ a po ní přijde nadělovat Mi-
kuláš. Jednotné vstupné pro děti i dospělé 
je 80 Kč za osobu. Vstupenky je potřeba 
zakoupit předem v Domečku, Valtická 
23, www.domecekvinohradybrno.cz.

11. 12. od 14.00 h.
Předvánoční setkání
s cimbálovou muzikou Javor
a Pěveckým sborem B. Hajnce 
Společenský sál Pálava, objekt Bzenecká 
23, Brno-Vinohrady (vchod z ulice Tvr-
donická). Předvánoční setkání s cimbálo-
vou muzikou Javor a Pěveckým sborem 
B. Hajnce. Zve Vás KVIC a Senior klub, 
vstup volný.

12. 12. od 16.00 h.
Přehádané peklo – pohádka nejen
pro nejmenší 
Čas konání: 16.00–17.00 h. Líšeňský diva-
delní spolek MARVÁNEK vás tímto zve na 
čertovskou pohádku. Společenský sál Pá-
lava, objekt Bzenecká 23, Brno-Vinohra-
dy (vchod z ulice Tvrdonická). Vstupné: 
80 Kč/osoba.
Více na https://www.kvicvinohradybrno.cz/. 

17. 12. od 17.00 h.
Adventní koncert 2021 se sborem
Blahoslava Hajnce
Čas konání: 17.00–18.00 h. Společenský 
sál Pálava, objekt Bzenecká 23, Brno- 
-Vinohrady (vchod z ulice Tvrdonická). 
Akce je bez vstupného. 

Všechny akce proběhnou v souladu se všemi 
vládními opatřeními.

V neděli 14. listopadu ve Společenském sále Pálava bavilo Divadlo Kufr malé i velké diváky 
veselým příběhem o zlobivém komínovém krtkovi „Velký Fuk“. Představení se všem moc líbilo 
a bylo milou kulturní vzpruhou v dnešní nelehké době.

Vážení vinohradští spoluobčané,
měsíc listopad, tak jak má ve zvyku, setřásl listí z většiny našich 
stromů. Dříve než tak učinil, a dělá to také každý rok, zbarvil 
všechny listy a lístky pestrými barvami a rozesel je po celých Vino-
hradech. V těch chvílích mohl mít mnohý chodec pocit, že nekráčí 
vinohradskými ulicemi, ale že se ocitl uprostřed pestrobarevných 
obrazů francouzských mistrů pointilistů Seurata či Signaca. Tito 
pánové představovali svého času (na přelomu 19 a 20. století)  
vrcholné zástupce výtvarného směru zvaného pointilismus (název 
odvozen od slova point – bod). Jejich práce, složené z mnoha bodů, 
zářily barvami tak jako letošní Vinohrady. Ty by pro ně byly velmi 
příkladnou inspirací. To jen tak na okraj.

Vážení spoluobčané, odcházející dobu pestrého podzimu v těch-
to chvílích již nezvratně vystřídal jiný čas – čas adventní, čas pří-
chodu vánočních svátků, doba velkého těšení se dětí na Ježíška 
i starostí (krásných starostí) nás dospělých. Příchod adventu, pří-
chod vánočních svátků, je časem určeným především pro klidné, 
nerušené a tiché usebrání. Na své blízké, především na ty, kteří již 
s námi nejsou, v těchto chvílích vzpomínáme především. V hloubi 
duše je nosíme celý rok, však advent náš vztah k nim a vzpomíná-
ní na ně umocňuje. Předvánoční období je také chvílemi praktické 
přípravy vánočních svátků. Od zajištění dárků až po přípravu štěd-
rovečerního stolu je potřeba vykonat mnohé. A tak především ženy 
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Ze 48. schůze Rady m. č. 
Brno-Vinohrady, konané 

dne 25. října 2021

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– provozní řád kamerového systému se zázna-

mem v obecních bytových domech v MČ 
Brno-Vinohrady, dle přiloženého materiálu;

– „Dohodu o vzájemné součinnosti při realiza-
ci výstavby“ obytného souboru Šedova podle 
předloženého materiálu, jejímž předmětem 
je:

 realizace výstavby tak, aby směrem k součas-
né zástavbě v MČ Brno-Vinohrady docháze-
lo ke snižování intenzity výstavby,

 přesunutí výškové budovy do jiné lokality 
v rámci výstavby,

 realizace výstavby tak, aby výška objektů ne-
přesáhla 25,5 m kromě výškové dominanty 
objektu A.

– Rozpočtové opatření č. 13;
– „Plán zimní údržby komunikací“ pro měst-

skou část Brno-Vinohrady, na zimní období 
2021–2022;

– Základní škole a Mateřské škole Didaktis, 
s.r.o. se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno, za-
stoupené jednatelkou Mgr. Máriou Tarábko-
vou, IČ: 02077469, umístění uzamykatelné, 
prosklené nástěnky na plot objektu Bzenecká 
23, Brno. Maximální rozměr nástěnky 110 × 
130 cm.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s investičním záměrem města Brna „Vybudo-

vání čtyřtřídní mateřské školy v MČ Brno-
-Vinohrady“ dle přiloženého materiálu;

– ve dvou případech s příspěvkem na rekon-
strukci bytového jádra ve výši 60.000 Kč 
a zněním dohody o rekonstrukci bytového 
jádra, dle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady vydává:
– Lize vozíčkářů, z.ú., se sídlem Bzenecká 23, 

Brno předběžný souhlas k záměru – vybudo-
vání solární elektrárny v rozsahu 20 kW na 
střeše budovy objektu Bzenecká a dobíjecího 
centra pro automobily na elektropohon ve 
venkovním traktu objektu. Konečný souhlas 
vlastníka bude udělen po předložení potřeb-
ných dokumentů.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s návrhem obecné vyhlášky statu-

tárního města Brna, kterým zakazuje spalo-
vání vybraných druhů paliv ve stacionárních 
zdrojích o jmenovitém tepelném výkonu do 
300 kW s výjimkou spalovacích stacionár-
ních zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění 
a které zároveň nejsou navrženy rovněž pro 
přímé vytápění instalace, pokud splňují mi-
nimální emisní požadavky stanovené pro 
jednotlivé druhy paliv v příloze č. 11 zákona 
o ochraně ovzduší.

Společenský sál Pálava, 
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady
(zadní vchod z ulice Tvrdonická):
Kontaktujte nás na tel. 544 216 529, 737 259 478
e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz
Cena pronájmu:
1.000 Kč/hodina – cena je konečná, nejsme 
plátci DPH.
Celková plocha sálu 400 m2. Plocha přísálí 125 
m2 se šatnou. K dispozici – 200 židlí a 40 stolů. 
Sál vybaven projektorem, plátnem, ozvučením. 
Bezbariérový přístup je zajištěn přes vchod. 
Vhodné pro menší i větší skupiny, taneční, ple-
sy, karnevaly, konference, školení, schůze…

Volný sál Domečku 
Valtická 23, Brno-Vinohrady: 
Kontakt: Ivana Heindlová
tel. 544 216 684, 739 263 997
e-mail: domecek@vinohrady.brno.cz
PONDĚLÍ: 12.00–13.30 
ÚTERÝ: 11.30–15.00
ČTVRTEK: 12.00–13.30 
PÁTEK: 12.00–13.30, 16.00–18.00 
SOBOTA: celý Domeček kdykoliv,
 možné rodinné oslavy, apod. 
Ceny pronájmu:
350 Kč/hodina – celý Domeček, 260 Kč/hodina 
– sál. Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Základní škola, Brno, Mutěnická 23 –
tělocvična na Mutěnické:
Volné hodiny v tělocvičnách ZŠ Mutěnická.
Vysvětlivka: L, P = označení levá a pravá tělo-
cvična.
PONDĚLÍ: 15.30–18.00 L, 19.30–21.00 L
ÚTERÝ: 20.00–21.00 P
STŘEDA: 18.00–19.30 P
 (od 1/2022 rezervováno SK Líšeň)
PÁTEK: 15.00–18.00 L+P

Volné hodiny v tělocvičnách v objektu
Bzenecká 23:
PONDĚLÍ: jedna tělocvična 13.00–16.00
 a 20.00–21.00 hod.
ÚTERÝ: jedna tělocvična 13.00–16.00
 a 19.00–21.00 hod.
STŘEDA: dvě tělocvičny 8.00–16.00
 a jedna tělocvična 20.00–21.00 hod.
PÁTEK: dvě tělocvičny 8.00–10,00,
 15.00–17.00
 a jedna tělocvična 19.00–21.00
Cena za pronájem jedné tělocvičny činí:
Pravidelný dlouhodobý pronájem:
430 Kč/hodina – dospělí
322,50/hodina – děti, studenti
Krátkodobý pronájem
(kratší pronájem než jeden měsíc):
430 Kč/hodina + 21 % DPH – dospělí
322,50 Kč/hodina + 21 % DPH –
děti, žáci, studenti

Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Brno- 
-Vinohrady byl zrealizován v pondělí 1. 11. 
v dopoledních hodinách v místní tělocvičně ZŠ 
Mutěnická. Jednalo se celkově o 1. ročník spor-
tovní akce TAJV pro místní mládež a žáky ZŠ. 
Účastníci turnaje TAJV společně soutěžili 
v tenise, házené, florbale, fotbalu a frisbee. Cel-
kově bylo ve hře 6 soutěžních skupin po 5–6 
hráčích. Každá sportovní aktivita byla dopro-
vázena hudbou a signálním označením se za-
hájením hry, včetně ukončení soutěžního kola. 

Do finálového rozstřelu postoupila ta nej-
lepší skupina dětí, kde si to samotní účastníci 
rozdali o celkové umístění v turnaji (1.–3. mís-
to). Nejúspěšnější sportovec postupuje na Ná-

rodní finále v Poděbradech (9. 12. 2021), kde 
bude svým jménem a sportovními výkony re-
prezentovat MČ Vinohrady. Nejlepší finalisté 
turnaje získali věcné odměny, diplomy za 
umístění na turnaji a mnoho dalších sponzor-
ských cen. Každý účastník akce byl odměněn 
a motivován k účasti na dalším sportovním 
projektu TAJV v MČ Brno-Vinohrady.

Děkujeme za finanční podporu sportovní 
akce MČ Brno-Vinohrady, Magistrátu města 
Brna a již se všichni společně těšíme na 2. roč-
ník turnaje v roce 2022.

Mgr. Jan Váňa, organizátor projektu TAJV
www.tajv.cz

Volné časy k možnosti využití tělocvičen a sálů
v objektech na Vinohradech

Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Brno-Vinohrady
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– maminky, babičky, manželky, dcery – starají, shá-
nějí, zajišťují, vyrábějí (s dětmi třebas ozdoby), pe-
čou cukroví, generálně uklízejí a vím já, co všechno 
další podstupují, aby jejich rodiny prožily krásné 
vánoční svátky. Uvědomme si to, pánové.

Vážení Vinohraďané, nejspíš všichni jste si po-
všimli, že letos, po koronavirové přetržce, jsme opět 
pokračovali v opravách vinohradských chodníků. 
Opraven byl úsek od Bzenecké ulice po Vlčnovskou 
ulici až naproti parkovišti. Vydlážděny byly rovněž 
chodníky od Pálavského náměstí, vedoucí kolem 
parku na ulici Bzeneckou. Asi se mnozí shodneme, 
že firma a její pracovníci, kteří práce provádějí, jsou 
požehnáním pro naše opravované chodníky. Práci 
mají připravenou, termíny jednoznačně plní, pra-
cují čistě a nevzniká a nezůstává po nich nepořádek. 
Naopak dokončují jednotlivé úseky komplexně, 
včetně navezení zeminy a vysetí trávy. Kvalita jejich 
práce je příkladná, však mnozí ji tak také hodnotíte. 
Zvažuji setkat se s těmito pracovníky (mnozí jsou ze 
zahraničí) a poděkovat jim za nevšední pracovní 

Milí čtenáři,
přichází poslední měsíc v roce a s ním vánoční období, během kterého 
nás čeká následující změna provozní doby:

23. 12. 10.00–14.00 hod.
24. 12.–26. 12. zavřeno
27. 12. 13.00–18.00 hod.
28. 12. 10.00–12.00, 13.00–18.00 hod.
29. 12.–2. 1. 2022 zavřeno
od 3. 1. 2022 otevřeno podle běžné provozní doby

S končícím rokem jsme završili nákup knih z finančního 
příspěvku MČ Vinohrady v hodnotě 30.000 Kč. Celkem jsme 
letos za tuto dotaci do našeho fondu nakoupili 125 nových 
knih a 4 audioknihy. MČ Vinohrady tímto ještě jednou děku-
jeme za významnou finanční pomoc.

A jaké akce jsme naplánovali na prosinec?
Od 1. 12. do 17. 12. máme připravenou soutěž Vánoční 

knižní šifra, která otestuje vaše znalosti knih s vánoční téma-
tikou a kterou máme připravenou ve verzi pro dětské i dospělé 
čtenáře. Malou odměnu získá každý soutěžící, ale vylosovaní 
luštitelé se mohou těšit na knižní ceny. Výherce ihned po vylo-
sování kontaktujeme e-mailem, aby si dárek stihli nadělit ještě 
pod stromeček.

Ve středu 15. 12. se u nás od 9.30 do cca 10.15 hod. usku-
teční první setkání s rodiči/zájemci u příležitosti zahájení čte-
nářského projektu BOOKSTART aneb S knížkou do života, 
zaměřeného na nejmenší čtenáře. Během této úvodní schůzky 
se rodiče dozví, v čem tato mezinárodní iniciativa spočívá 
a také dostanou tipy nejen na vhodné knihy, ale i na další akti-

vity s dětmi. V rámci projektu plánujeme pravidelná setkávání, na která 
jsou rodiče s dětmi ve věku 0–6 let srdečně zváni.

Dále se děti budou moci zapojit do vánoční výzdoby naší pobočky 
prostřednictvím výtvarné soutěže a nebude chybět ani denně aktualizo-
vaná výstava knih napříč žánry nazvaná Vánoce v literatuře.

Přejeme vám krásný adventní čas strávený ideálně ve společnosti 
dobré knihy.

Linda Miklová, 
vedoucí pobočky

výkony. V příštím roce budeme pokračovat v opra-
vách chodníků na jihu i severu Vinohrad. Docela 
bych si přál, aby práce vykonávali opět tito pracov-
níci této firmy. O tom, kdo se chopí těchto prací 
v příštím roce, však rozhodne výběrové řízení. 
V každém případě budou opravy chodníků pokra-
čovat i v roce příštím. Našim programovým cílem je 
totiž během několika let opravit všechny vinohrad-
ské chodníky.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji všem Vám, 
a zvláště dětem a seniorům, krásné Vánoce. Jejich 
příjemné a klidné prožití v kruhu blízkých. Moc ra-
dosti jednoho z druhého, moc krásných vzpomínek 
na ty, co tu již nejsou s námi, ale kteří v našich my-
slích a vzpomínkách budou u štědrovečerního stolu 
sedět spolu s námi. Krásné, klidné a radostné svátky 
Vám všem přeji z celého srdce. A prosím, nezapomí-
nejme na osamělé lidi. Je-li to v našich silách a mož-
nostech. Děkuji a vše dobré. 

Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Knihovna Jiřího Mahena zakoupila z finančního příspěvku MČ Brno-Vinohrady
 125 nových knih a 4 audioknihy
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Učitelé udělali
na Vinohradech BUM!

Takové učitele bych chtěl také! Zvolal by 
nejspíš každý rodič při návštěvě jedinečné 
konference BUM 2021 (Brněnský Učitelský 
Meeting), kterou v Základní škole Didaktis 
uspořádali samotní učitelé pro své kolegy. Uči-
telé z místní školy spolu s kolegy, mezi nimiž je 
i řada držitelů prestižních ocenění a nominací 
na cenu Učitel roku či světovou Global Teacher 
Prize, připravili více než 30 workshopů a před-
nášek v 7 sekcích, kterých se zúčastnilo přes 
130 učitelů z celé České republiky.

Organizátoři se snaží sledovat současné 
trendy ve výuce, zkoušet nové metody a přiná-
šet je svým kolegům. „Lektoři zde předávají své 
zkušenosti např. o tom, jak zapojit do výuky 
českého jazyka nebo matematiky na prvním 
stupni základních škol 3D tiskárnu, jak připra-
vit atraktivní hodiny matematiky či zeměpisu, 
jak pracovat s nadanými dětmi či jak děti 
motivovat například slovním hodnocením,“ 
shrnula Andrea Klausová, ředitelka brněnské 
ZŠ Didaktis, která akci spolupořádala s GUG.
cz. V rámci konference se však mohli učitelé 
také naučit vytvářet komiksy, podcasty nebo 
hrát na bubny džmebe a dověděli se, jak vše 
využít v práci s dětmi.

Velký zájem mezi pedagogy byl také o sou-
časné trendy ve využití moderních technologií 
a o problematiku, kterou řeší nejen učitelé, ale 
i rodiče, a tou je kybernetická bezpečnost dět-
ských uživatelů internetu a obecně čas, který 
tráví děti u počítačů a mobilních zařízení.

Pozn.:
akci v sobotu 23. 10. pořádali společně Základ-
ní škola Didaktis a GUG.cz (Google User 
Group – společenství skupin lidí se zájmem 
o Google technologie, nezávislé na Google.) 
Akce byla dobrovolná a zdarma.

Klub rodičů uspořádal 
DRAKIÁDU 2021

Tradiční podzimní Drakiádu uspořádal 
v sobotu 6. listopadu 2021 Klub rodičů ze Zá-
kladní školy Didaktis pro svoje žáky, jejich ro-
diče a kamarády.

Dopoledne se všichni sešli pod restaurací 
Hattrick na Vinohradech, pro malé i velké děti 
byla kromě pouštění draků připravena stano- 
viště s úkoly a drobné dárky za jejich splnění. 
Kdo neměl či zapomněl vlastního draka, mohl 
si ho zakoupit na místě. Maminky zajistily tep-
lý čaj pro děti, dospělí se mohli ohřát u kávy 
nebo svařáku. S občerstvením pak pomohly 
děti, které doma s rodiči připravily své rodinné 
speciality, např. koláč, perník, muffin, jedno-
hubky, slané i sladké dobroty. I přes chladné 
listopadové počasí si účastníci akci moc užili.

Mgr. Leoš Verner,
Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. 

Bzenecká 23, Brno 628 00
www.zsdidaktis.cz

(pozn.: redakčně zkráceno a upraveno)

V měsíci říjnu se tři třídy 4. ročníku ZŠ Mu-
těnická zúčastnily každoroční soutěže 

Empík cyklista. Akci, která je určena žákům 
brněnských základních škol, připravují do-
pravní policisté z Areálu dopravní výchovy 
a vzdělávání v Brně-Pisárkách. Dopravní vý-
chova slouží jako prostředek postupné elimi-
nace závažných dopravních nehod a úrazů 
a svým zaměřením je určena všem účastníkům 
v provozu na pozemních komunikacích. A prá-
vě soutěž Empík cyklista cílí na žáky 4. tříd zá- 
kladních škol, kteří vjíždí se svými koly již na 
silnice. Žáci jsou zde těmi nejpovolanějšími 
připravováni ve 3 setkáních nejen teoreticky, 
ale hlavně prakticky na hřišti při simulovaném 
silničním provozu. Ve třídách jsou jim předsta-

veny všechny důležité dopravní značky a situa-
ce, do kterých se mohou při jízdě na kole do-
stat. Nejvíce se děti těší na řešení úkolů na 
křižovatkách, kde si předvedou, jaký dopravní 
prostředek má přednost, kam nesmí cyklista 
vjet a komu přednost zase dát. Získanou teorii 
si pak žáci ověří v praxi s dopravními policisty 
na hřišti a všechny nabyté znalosti pak při po-
sledním setkání při závěrečném testu. Naše 
škola si důležitost takovéto akce velmi dobře 
uvědomuje, a proto se jí zúčastňuje každým 
rokem. Žáci se na ni vždy velmi těší a jsou nad-
šeni, když se jim test dobře podaří a jsou odmě-
něni. Tak tedy na kolo, děti, ale bezpečně!

Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2021 se konala na naší 
škole akce „Srdíčkové dny“.

Žáci i zaměstnanci školy si mohli zakoupit magne-
tickou záložku, magnetický kolíček nebo plastové srdíč-
ko v hodnotě 30 a 35 Kč.

Vybrané peníze poslouží vážně nemocným dětem 
na uhrazení speciální rehabilitace, zdravotních pomů-
cek nebo ozdravných pobytů, které nehradí pojišťovna.

V průběhu konání této akce se podařilo vybrat 
úžasných 4.645 Kč a jsme rádi, že jsme posloužili dobré 
a užitečné věci. Děkujeme tímto za velký zájem jak ze 
strany žáků naší školy, tak zaměstnanců.

PaedDr. Jiří Boudný

První vlastivědná vycházka
,,Mraky, první kapky, studený vítr, snad se 

nerozprší,“ honilo se výletníkům hlavami po 
příjezdu do Střelic. Přehoupli jsme se přes Ra-
dostický kopec a sestoupili do údolí Bobravy. 
Najednou se mraky rozplynuly a podzimní 
slunce nás hřálo do tváří. Les šuměl, barevné 
listí padalo a my se cestou někdy doslova bro-
dili zlatem, rubíny nebo krystaly záhnědy. Ki-
lometry jsme ukrajovali velmi ostrým nožem. 
Když jsme míjeli amfibolitový lom, věděli jsme, 
že cíl naší cesty, Želešice, je blízko. V cukrárně 
U Kulaté jsme doplnili energii výtečnými do-
mácími zákusky. Někteří z nás jí potom měli 
tolik, že by dali repete zpět do Střelic. A není 
divu, vždyť údolí mlýnů kolem říčky Bobravy si 
zamiloval i básník Petr Bezruč – dcera jednoho  

z mlynářů byla v letech 1902–1910 jeho múzou 
a předlohou k básni Labutinka. 

Adaptační výlety 7. A
Protože se v minulém školním roce děti 

viděly hlavně přes monitory počítačů, využili 
jsme začátek školního roku k tomu, abychom 
upevnili kolektiv a zároveň přivítali nové členy. 
Naplánovali jsme si dva výlety a oba jsme si 
skvěle užili. První byl na řadě výlet na Hády. 
Zahráli jsme si spoustu her a prošli jsme si na-
učnou stezku. Druhý adaptační den jsme strá-
vili v brněnském JumpParku, kde jsme hodinu 
řádili na všech atrakcích. Doufáme, že se nám 
ještě během tohoto roku podaří alespoň jeden 
adrenalinový výlet. 

Mgr. Iveta Marečková

Na kole bez nehod

Srdíčkové dny na základní škole Mutěnická 23

ZŠ Čejkovická zve na vlastivědné vycházky
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PROSINEC V DOMEČKU
Mikulášská nadílka

Loutkové divadlo V. Schildera si pro 
vás připravilo pohádku „Jak švec napálil 
čerta“ a po ní přijde nadělovat Mikuláš. 
V neděli 5. 12. 2021 od 16.00 h. ve spo-
lečenském sále Pálava, Bzenecká 23. 
Vstupenky je potřeba zakoupit předem 
v Domečku, Valtická 23.

Jednotné vstupné pro děti i dospělé 
je 80 Kč za osobu. Nadílku připravte dě- 
tem vlastní, odevzdáte podepsanou při vstupu. Představení se koná za 
dodržení platných vládních opatření.

Mikuláš na Bílé hoře
Opět jsme pro vás připravili cestu za Mikulášem s úkoly na Bílé hoře.

Projít si ji můžete od pátku 3. 12. do neděle 5. 12. Záleží jen na vás, 
jestli zvolíte cestu tajemnou tmou (v tom případě baterku s sebou), ane-
bo půjdete raději za světla. Provázet vás tentokrát bude andělská holčička 
Andělka, které pomůžete na cestě za mikulášskou sladkostí splnit něko-
lik úkolů. Více informací nejdete na našich stránkách www.domecek
vinohradybrno.cz. Přejeme příjemnou cestu!

Ivana Heindlová

Nalaïte se na Vánoce
se ZUŠ PhDr. Zbyòka Mrkose

Chcete si navodit sváteční náladu? Prosincové koncerty, které při-
pravují orchestr Mladí brněnští symfonikové společně se žáky pěvec-
kého oddělení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, přinesou známé skladby
i zajímavé novinky a vánoční atmosféru vám určitě nastolí. Pokud 
nebude možné koncerty v Husovicích, Židlochovicích a Vranově
u Brna uskutečnit naživo, jako posluchači o ně nepřijdete. Hudebníci 
se s vámi podělí o nahrávku online, koncertní atmosféru si tak může-
te navodit sami doma.

V předvánočním sho-
nu a stresu často zapo-
mínáme na to důležité, 
co nám pomůže se svá-
tečně naladit – zastavit 
se, rozjímat, zaposlou-
chat se. Koncerty or-
chestru Mladých br-
něnských symfoniků 
přináší navíc ještě vel-
kou energii nadšených 
mladých lidí, kteří se 
hudbě věnují s plným 
nasazením.

Orchestr se před-
staví pod taktovkou di-
rigentů Tomáše Krejčí-
ho a Gabriely Tardono-
vé. Vystoupení bude 
jedinečnou příležitostí 
pro žáky pěveckého
oddělení ZUŠ PhDr. 

Zbyňka Mrkose, kteří tak získají cenné zkušenosti ze spolupráce se sólis-
ty a symfonickým orchestrem. 

Mladí hudebníci chystají na prosinec celkem tři koncerty, a to
10. prosince od 19 hodin v Kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně-Hu-
sovicích, 11. prosince od 17 hodin v Kostele Povýšení svatého Kříže na 
Coufalíkově náměstí v Židlochovicích a 12. prosince od 15 hodin v Kos-
tele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Na koncerty jste srdečně 
zváni. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude pořízen
záznam, který bude poté k dispozici na webových stránkách ZUŠ
PhDr. Zbyňka Mrkose, vánoční atmosféru si touto hudbou budete moci 
navodit alespoň zprostředkovaně v klidu svého domova.

Helena Továrková

Divadlo Marvánek hraje
poprvé na Vinohradech

Líšeňský divadelní spolek MARVÁNEK si co nejsrdečněji dovoluje 
pozvat děti i dospělé na pohádkové představení s názvem „Přeháda-

né peklo“, které uvidíte 12. prosince 2021 od 16 hodin ve Společenském 
sále Pálava, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady. Členové divadla MARVÁ-
NEK si pro Vás připravili čertovskou pohádku. Pohádkovým dějem bu-
dete vtaženi nejen do pekla, ale i na královský zámek. Zápletka pohádky 
nebude jen o čertech, ale i o princeznách Anně a Jůlii, kde jim zdatně 
bude konkurovat vládce pekel Lucifer a pan král. Oba spolu svedou ne-
lítostný boj o jednu z princezen, kterou chce peklo uchvátit. Královský 
otec se nechce smířit s tím, že by se jedna z jeho dcer stala Luciferovou 
manželkou. Jako v každé pohádce, tak i v té naší, zvítězí dobro nad zlem 
a moudrost nad silou a kouzly.

Na viděnou s vámi v prosinci se těší všichni Marvánci

JAVOR
Cimbálová muzika

     JAVOR
    Cimbálová muzika z jižní Moravy

kontakt: email: javorcimbal@seznam.cz

Přijďte a zaposlouchejte se do vánočních koled a 
jiných krásných skladeb
v podání obou souborů.

Předvánoční setkání 
ve společenském sále Pálava

v sobotu 11. prosince 2021 od 14 hodin

Vystoupí
cimbálová muzika Javor 

a Pěvecký sbor Bohuslava Hajnce

Zvou Vás pořadatelé
KVIC a Senior klub Brno-Vinohrady

20
21
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Vánoční koncert 
Mladých brněnských 
symfoniků / 
orchestru ZUŠ 
města Brna 
a žáků pěveckého 
oddělení ZUŠ 
PhDr. Zbyňka Mrkose

Kostel 
Nejsvětějšího 
srdce Páně, 
Brno-Husovice

10. prosince
19.00 hod.
(pátek)
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Město i městské společnosti podporují
 péči o děti s postižením zraku 

Vedle města Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí či firem 
podpořila programy péče o děti s postižením zraku také městská svozo-
vá a odpadová společnost SAKO Brno. Osmdesát tisíc korun obdržela 
brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám 
dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. „Tyto prostředky vy-
užijeme na pokrytí nákladů na vstupní vyšetření zraku, kterým zjišťuje-
me, jak dítě zrak reálně používá. Výsledek vyšetření nám umožní nasta-
vit, jak s dítětem začít pracovat“, uvedla Karla Němcová, ředitelka brněn-
ské pobočky Společnosti pro ranou péči.

„Pečovat o malé dítě se zdravotním handicapem vždy přináší vý- 
razný zásah do každodenního rytmu rodiny. Uvědomujeme si, že jde 
o dlouhodobou zátěž, která je náročná na čas, finance i psychiku oběta-
vých rodičů. Proto podpoříme každou smysluplnou aktivitu, umožňující 
rodičům vychovávat dítě doma, a nikoliv v ústavním zařízení. Jsme hrdí 
na to, že vedle města Brna a Jihomoravského kraje patří mezi podporo-
vatele této myšlenky také SAKO Brno,“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda 
představenstva SAKO Brno. Kromě přímé finanční pomoci zakoupilo 
SAKO Brno pro své zaměstnance a partnery originální plánovací kalen-
dáře, které pro Společnost pro ranou péči navrhla a nakreslila známá 
výtvarnice Petra Řehová.

Poradkyně Společnosti pro ranou péči jezdí za rodinami domů a vě-
nují se nejen dětem, ale i celé rodině. „Ukazujeme rodičům, jak nejlépe 
podporovat rozvoj svých dětí, spolupracujeme s očními lékaři a pediatry  
a zprostředkováváme rodičům kontakty na ně, snažíme se propojovat 
další rodiny v obdobné situaci, pořádat jejich společná setkání,“ říká 
Karla Němcová z brněnské pobočky společnosti. Cílem je, aby dítě moh-
lo zůstat ve svém přirozeném prostředí a aby rodina náročnou péči 
zvládla. Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči (viz. www. 
ranapece.cz) už přes 30 let poskytuje odborné služby, podporu a pomoc 
rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve vě-
ku do 7 let. 

SAKO Brno, a.s. 

Pozor na nákupy na internetu
Nakupování na internetu se stalo v posledním roce velkým hitem 

a mnoho domácností začalo ve větší míře tuto formu nakupování využí-
vat. S tímto trendem vzrostla bohužel i aktivita osob, které mají nekalé 
úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
Nakupování na e-shopech:

Zloději a podvodníci své podvody neustále zdokonalují a je stále ob-
tížnější podvodný e-shop na první pohled rozeznat. Také reklama či od-
kazy na tyto obchody se mimo běžné prostředí internetu objevují stále 
častěji i na sociálních sítích.
Varovné signály, při kterých by měl být zájemce o koupi obezřetný:
l	Příliš nízká cena zboží.
l	Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplat-

něním oproti jiným způsobům doručení.
l	Možnost platby ve virtuální měně.
l	Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.
l	Nedávno založená doména e-shopu.
l	Minimální počet recenzí.
l	Absence reálných kontaktů.
l	Nefunkční či neodborná zákaznická linka.
l	Stylistické a gramatické chyby na stránkách.
l	Název e-shopu neodpovídá nabídce zboží.
Nejdůležitější pravidla:
l	Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.
l	Nakupovat jen u osvědčených prodejců.
l	Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, uží-

vat 3D secure, být opatrný při provádění plateb na zahraničních 
webech (možnost zneužití údajů o platební kartě). Ideálně pro platby 
přes internet používat zvláštní účet.

Při nákupech na internetu buďte opatrní a dodržujte nezbytná pre-
ventivní opatření.

por. Zdeňka Procházková, Krajské ředitelství policie JMK

30 inspirací pro lepší budoucnost
Už třicet let vede Lipka děti i dospělé k citlivému vztahu k přírodě. 

K výročí proto připravila symbolických 30 inspirativních nápadů  
pro lepší budoucnost. Načerpejte z nich do nového roku inspiraci i vy. 
Od tipů na vánoční dárky bez nakupování až po výlety krajinou jižní 
Moravy, šetrné tvoření, přednášky odborníků o klimatu, zahradnic-
kou inspiraci nebo zamyšlení nad tím, co můžeme každý udělat pro 
životní prostředí.

V 30 inspiracích zachytí bystrý čtenář spoustu myšlenek k zadumání 
nad naším místem na Zemi. Nechybí tipy na šetrné tvoření z přírodních 
materiálů nebo ukázka, jak uspořádat oslavu bez odpadu a využít lokální 
potraviny a dary přírody na výbornou svačinku. „Věříme, že čtenáři na-
jdou nové nápady a jejich vánoční oslavy budou zase o krok šetrnější 
k přírodě,“ dodává za Lipku Veronika Neckařová. Všechny nápady na-
jdete na webu www.lipka.cz/30-let-lipky. 

Rodiče s dětmi se můžou inspirovat výlety do přírody poblíž Brna 
a badatelskými náměty na hry venku. Zvládnete přehodit žabkou rybník? 
Kdy jste si naposledy vychutnali západ slunce? Nechybí ani nové publi-
kace, které přivedou k zamyšlení nad naším vztahem k přírodě i druhým, 
pomůžou při prozkoumávání života v půdě nebo zpestří pozorování ptá-
ků. Nový kapesní atlas vám dokonce zazpívá.

Zapálení zahradníci a zahradnice jistě ocení plejádu námětů – od 
tipů, jak vybudovat klimatickou zahradu, přes návody na zelené stěny 
z palet, mokřadní bludiště či dešťové záhony, až po drobné komunitní 
počiny, jako je volně dostupná Semínkovna pro lokální výměnu semínek 
na Kamenné 20 nedaleko Poříčí.

30 inspirací pro lepší budoucnost připravila Lipka veřejnosti v duchu 
toho, co už třicet let dělá – vzdělává, pomáhá, čerpá inspirace ze svého 
okolí a posílá je zase dál. Z malého Domu ekologické výchovy se rozrost-
la na instituci, která má široký dopad na ekologickou výchovu dětí i do-
spělých. Budeme rádi, když se přidáte a pomůžete nám budovat svět, 
ve kterém všem bude dobře.

Pozvánky na poslední předvánoční akce najdete na www.lipka.cz/
kalendar-akci. 

Zuzana Slámová, Lipka

Plýtvání energií na účet nájemníků
Snažil jsem se v domech Valtická 15 a 17 dosáhnout změny v nasta-

vení čidel ve světlech ve společných prostorách domů, tzn. zkrácení in-
tervalu mezi jejich rozsvícením a zhasnutím. Na jaře jsem na to upozor-
nil správu domů a byl mi předán kontakt na pracovníka firmy, provádě-
jící servis elektroinstalace. V březnu jsme se sešli a interval svícení světel 
byl zkrácen na postačujících 15–20 vteřin. 

Pak se projevil jiný problém – nesoulad mezi nastavením čidel, rea-
gujících na venkovní světlo a na pohyb. Důsledkem bylo zbytečné svíce-
ní za denního světla. Pokusy upozornit na chybné nastavení čidel, doku-
mentované fotografiemi, narážely na nezájem. Dosáhl jsem jen toho, že 
byla bytovým odborem ÚMČ svolána kontrola stavu osvětlení 29. 7., ale 
ta proběhla až po 21. hodině, po setmění, kdy nebylo možno nesprávnou 
funkčnost čidel prokázat. 

Dokumentoval jsem proto svícení světel ve dne a fotografie čas od 
času odesílal na ÚMČ, správu domů i firmu.

Situaci jsem popsal v článku, který jsem poslal do příspěvků minu-
lého Informu a v jeho závěru položil otázku, jaká bude reakce, až na jaře 
nebudu souhlasit s vyúčtováním spotřeby elektřiny ve společných pro-
storách domu a budu žádat o její snížení na základě dlouhodobého zby-
tečného svícení. 

Poté jsem byl pozván na jednání na ÚMČ, na kterém byl domluven 
další termín setkání v domě k posouzení nastavení světel. Během té doby 
pracovníci firmy upravili nastavení čidel, takže při společném procháze-
ní domem bylo možno konstatovat, že čidla jsou nastavena tak, že zajiš-
ťují osvětlení v daných prostorách a současně nesvítí zbytečně jak z hle-
diska denní doby, tak z hlediska doby svícení.

Konečně je to v pořádku, píši o své zkušenosti proto, abych inspiroval 
i jiné k tomu, aby se ozvali, nemohou-li dosáhnout nápravy jiného pro-
blému. 

Ing. Luděk Hodboď
(pozn.: redakčně zkráceno a upraveno)
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Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

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

l www.YogaAdela.cz Účinné uvolnění zad ve Slatině. 774 743 899.

l SERVIS POČÍTAČŮ i u Vás, kvalita a TOP ceny, tel. 608 880 107.

l KNIHY RYŠAVÝ – VÁNOCE, Přijďte, snad bude otevřeno, do 15. 12.?, ZVOŇTE, www.rysavy.cz.

l Koupím garáž na Vinohradech, platím hotově. Prosím volejte tel. 725 285 622.

l MUže A žENY S OZP NA RECEPCE A VRáTNICE. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

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

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.

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

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

Koupím byt DB, OV 1+KK–2+KK a 3+1 až 4+1 v Brně.
PLATÍM V HOTOVOSTI. Právní servis vyřídím! Prosím nabídněte: 775 20 21 22.

Mgr. Filip Leder,
předseda představenstva

SAKO Brno, a.s.

SAKO Brno
sváží také
o Vánocích
SAKO Brno sváží o vánočních
svátcích bez omezení až do 31.12. 
a od pondělí 3.1. dle běžného 
harmonogramu. Sběrná střediska 
odpadů mají otevřeno kromě
vánočního a novoročního víkendu.

V případě přeplněnosti barevných
kontejnerů kontaktujte dispečink:

SAKO Brno

přeje všem Brňanům

úspěšné vykročení

do Nového roku.

PF 2022

nebo využijte mobilní aplikace

+420 548 138 315
dispecink@sako.cz

Brňáci pro Brno.

Více na www.sako.cz

Termín uzávìrky pro vydání è. 193
(prosinec 2021/leden 2022) do 3. 12. 2021 do 10.00 hod.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Oèkovací centrum
Brno-Slatina

Bluedent s. r. o. Matlachova 24,
627 00 Brno-Slatina oèkuje tøetí dávku vakcíny 
proti covidu-19, a to i bez pøechozí rezervace.

Oèkovat se mohou i zájemci, kteøí
dostali dvì dávky v jiném oèkovacím 

centru. Centrum oèkuje vakcínami
Pfizer, Moderna, Johnsson.

Více informací na telefonním èísle:
605 721 339,

pøípadnì na webu:
www.ockoslatina.cz
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Informace o akcích Senior klubu – listopad 2021

PROGRAM NA PROSINEC 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:

	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 ;

	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;

	v pátek
 (14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
 KURZ PC PRO SENIORY
 v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karan-

ténních opatření pozastaven.

Jsem rád, že i v druhé polovině října jsme 
mohli pokračovat v klubových akcích. Zá-

jezd do Kunštátu-Rudky a Křetína byl skoro 
vlastivědný – prohlédli jsme si a seznámili se
s málo známým osudem a schopnostmi samo-
uka sochaře Stanislava Rolínka při tvorbě umě-
lé Jeskyně blanických rytířů, se zápalem mode-
láře Mgr. Bačovského při budování domácího 
modelového kolejiště v podkroví rodinného 
domku a díky ochotě pana starosty Křetína 
jsme se přímo od něj dozvěděli i mnohé o his-
torii této obce i zajímavého kostela. 

Vydařily se i dva zájezdy do sklípku „U Je-
ňoura“ v polovině října a začátkem listopadu 
– obou se zúčastnilo vždy 30 účastníků, větši-
nou v jiném složení podle časových možností 
zájemců. V říjnu ve sklípku hrálo přítomným 
do zpěvu dokonce improvizované muzikantské 
kvarteto – více o obou akcích viz na našem we-
bu. V rámci blahopřání říjnovým jubilantům 
jsme popřáli a předali dárkové balíčky několika 
„skorodevadesátnicím“  a dodatečně jsem
v neděli 31. 10. osobně popřál v Domově se- 
niorů především zdraví i Standovi Třasákovi
k jeho čtyřiadevadesátinám – k mé radosti je 
stále plný radosti, pohody a optimismu.

Kromě „veselení se“ jsme se v klubovně
i vzdělávali – Michal Krejsa dovyprávěl život 
císaře Františka Josefa I., Lukáš Karnet připo-
mněl osudy tří slavných žen českého původu, 
Luděk Šubert se blíží ke konci seznamování
s historií českých hradů a zámků a Eliška Vac-
ková s námi „cestuje“ po Rakousku a jeho zají-
mavostech.

Prosincový program máte před sebou na 
této stránce vedle mého povídání – převažují
v něm, tak jak by to mělo na konci roku být, 
především akce zaměřené na vytváření dobré 
nálady a pohody. Z nich bych chtěl připome-
nout nejen „Silvestr v klubu“ (zájemci o společ-

né posezení se mohou hlásit u mne už od začát-
ku prosince), ale zejména „Předvánoční setká-
ní“ s cimbálkou a pěveckým sborem v sobotu 
11. 12. od 14 hodin ve společenském sále Pála-
va. Věřím, že se toto setkání vydaří nejméně tak 
jako společné připomenutí Dne seniorů na 
Vinohradech, v jehož závěru se nápad na tuto 
další společnou akci narodil… kdož jste tehdy 
nebyli, přijďte alespoň tentokrát, věřím, že opět 
nebudete litovat… 

Na návštěvě představení v digitáriu hvěz-
dárny se stále pracuje, ale tam se musíme při-
způsobit nabízenému programu a tak to mož- 
ná ještě nějaký čas potrvá. A vzhledem k ne- 
ochvějně se blížícímu roku 2022 už pracujeme 
na přípravě klubové činnosti i po Novém roce 
– rádi vás přivítáme v klubovně nejen jako ná-

vštěvníky našich akcí, ale i s nápady a náměty 
pro klubové akce i třeba pro cíle poznávacích 
zájezdů, které opět chystáme na přelom jara
a léta.

Program i další informace a dokumentační 
fotografi e 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). 
Případným zájemcům o fotografi e z proběh-
lých akcí v minulosti sděluji, že jsou u mne
v počítači či na CD trvale k dispozici k případ-
nému vyhledání a zkopírování – stačí se do-
mluvit.

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

2. 12. – ČTVRTEK
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA s nadílkou
Ing. L. Hodboď, E. Vacková

7. 12. – ÚTERÝ
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE, E. Vacková

9. 12. – ČTVRTEK
BAVÍME SE V KLUBOVNĚ –
SPOLEČENSKÉ aj. HRY, Ing. L. Hodboď

11. 12. – SOBOTA
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ –
cimbálka Javor a Pěvecký sbor B. Hajnce
KVIC a Ing. L. Hodboď –
společenský sál Pálava, 14.00 h.

14. 12. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Vimperk, Volyně, 
Vrchotovy Janovice, Vysoký Chlumec)
Dr. Luděk Šubert

16. 12. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v prosinci
Ing. L. Hodboď
a tým spolupracovníků

21. 12. – ÚTERÝ
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA
Ing. L. Hodboď
a tým spolupracovníků

31. 12. – PÁTEK
SILVESTR V KLUBU (14.00)
Ing. L. Hodboď
a tým spolupracovníků

Naše motto:
zvláštní a obtížný rok 2021 je za námi –
těšíme se na rok 2022… 

Fotografi e z návštěvy ve sklípku 14. října 2021. 


