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Únor na Vinohradech 

5. 2. 2022
Vinohradské trhy
Za příznivých epidemických podmí-
nek vás opět přivítá pomyslné tržiště 
v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany par-
ku), Velkopavlovická 25, Brno-Vino-
hrady. Sledujte nás na webu a FB. 

Vážení vinohradští spoluobčané,
začátek nového roku, který jsme docela nedávno přivítali, je plný obav, ale též 
nadějí. Na mysli mám již třetím rokem obtěžující pandemii infekčního onemoc-
nění označovaného jako covid 19 a další jeho modifikace či mutace. Skutečně s 
letošním rokem jsme nedobrovolně vstoupili do třetího roku společného a ne-
dobrovolného soužití (dá-li se to tak nazvat) s touto infekční nemocí. Ta nemoc 
do naší společnosti přinesla nejen mnoho utrpení nemocných a zapříčinila či 
způsobila četná úmrtí, ale též zdařile rozlomila vedví naši společnost v pohledu 
na její podstatu a řešení našeho zápasu s ní. Ta nemoc má již nyní na svědomí 
značný zásah do našeho sociálního i ekonomického života. Naděje, o které se 
zmiňuji na počátku úvodníku a která snad přichází s novým rokem, spočívá ve 
vytlačování až vytlačení silně nebezpečné koronavirové mutace delta mutací 
omikron. Ta vzala svůj původ v Jižní Africe a pro nás bude zřejmě nejdůleži- 
tější, že ač značně nakažlivější (odborně řečeno silně virulentní) ve srovnání 
s ostatními předcházejícími covidovými variantami, zdaleka nezpůsobuje, zdá 
se, tak drtivý až fatální průběh onemocnění. Zřejmě tedy omikronová verze 
nebude tak nebezpečná; její projevy podle odhadů stále většího počtu studií 
budou veskrze mírné, mírnější či dokonce nijaké. Jistě si všichni přejeme, aby 
to tak skutečně bylo. Aby již byl učiněn konec omezením, respirátorům, oba-
vám a vychýlenému životu vůbec. Věřme, že letošní rok bude rokem konce co-
vidové pandemie, rokem konce podivného žití. 

Vážení Vinohraďané, covidová chapadla dosáhla pochopitelně i na Vinohra-
dy. Vše, co se odehrávalo a odehrává na území republiky, se odehrává pochopi-
telně i v naší městské části. I nás se dotknula četná omezení a musely být pře-
rušeny některé naplánované kroky. Pandemie neblaze zasáhla i do oprav na-
šich chodníků. Opravy dlážděním zdařile proběhly rok před pandemií v roce 
2019, na trase od Pálavského náměstí po ulici Bořetickou. V roce následujícím, 
tedy v roce 2020, musel být však tok oprav přerušen. Vládní opatření, nemoci 
či karantény pracovníků zabránily v pokračování prací. Loni jsme ovšem moh-
li opět v dláždění chodníků pokračovat. Byla vydlážděna trasa od Pálavského 
náměstí až po ulici Vlčnovskou a provedeny všechny potřebné úpravy terénu 

ÚNOR V DOMEČKU

Volná místa v kroužcích
S měsícem únorem začíná druhé polo-

letí školního roku a my bychom vám rádi 
nabídli pár volných míst v našich krouž-
cích.

Nejmenší děti od 3 let zveme do taneč-
ního kroužku Sedmikráska, děti od 6 let se 
k nám můžou přidat v kroužku Jógy pro 
děti nebo v Míčovkách. Kdo by si chtěl vy-
zkoušet balanční cvičení na velkém míči, je 
vítán od 5 let.

Najdete místečko i v Keramice pro děti 
od 4 let a ve výtvarném kroužku Barevný 
svět od 6 let.

Starší děti od 12 let mohou uplatnit své 
výtvarné schopnosti v Kreativu.

Pár míst se nám uvolnilo i v pondělní 
Józe pro dospělé.

Všechny informace najdete na strán-
kách www.domecekvinohradybrno.cz, kde 
se můžete rovnou i přihlásit. 

Ale ještě před tím vás v kroužku rádi 
uvidíme i na zkoušku.

Letní tábory 2022
Vážení rodiče, opět jsme pro vaše děti 

připravili nabídku letních táborů, a to ve 
věkovém rozmezí 4–14 let.

Na našich stránkách najdete tábory pří-
městské s rozmanitým programem, s růz-
ným zaměřením a jeden tábor pobytový, na 
němž se ve dnech 16.–22. 7. 2022 vydáme do 
říše Fantazie v krásné přírodě Vysočiny.

Přihlášky můžete podávat od 1. 2. na 
www.domecekvinohradybrno.cz.

Ivana Heindlová
(pokračování na straně 3)

Zasněžená budova ZŠ Mutěnické. Foto Petr Dvořák. 

Připravujeme reprezentační ples 
městské části Brno-Vinohrady.

Ples se uskuteční 19. 3. 2022
v případě příznivé epidemické situace.

Sledejte nás na
www.kvicvinohradybrno.cz.
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Z mimořádné schůze 
Rady m. č. Brno- 

-Vinohrady, konané dne 
8. prosince 2021

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybu-

dování DiscGolfového hřiště firmě Ultimo Wa-
ve, s.r.o. Libeř 22, Dolní Břežany dle přiložené 
cenové nabídky bez provedení průzkumu trhu;

– umístěním travnatého hřiště na malou kopanou 
v areálu Bzenecká 23 dle přiloženého nákresu.

Ze XIII. zasedání 
Zastupitelstva m. č. 

Brno-Vinohrady, 
konaného dne

13. prosince 2021
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 16;
– rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na r. 2022 s pří-

jmy ve výši 67.912.000 Kč, s výdaji ve výši 
70.145.000 Kč a financováním ve výši 2.233. 000 
Kč, závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
paragrafů rozpočtové skladby včetně finanční-
ho vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž 
je městská část zřizovatelem, podle předložené-
ho materiálu, rozpočet fondů m. č. Brno-Vino-
hrady na rok 2022 – Fondu rezerv a rozvoje, 
Fondu bytové výstavby a Sociálního fondu po-
dle předloženého materiálu;

– odsvěření níže uvedeného majetku příspěvko-
vé organizaci Mateřská škola, Prušánecká 8, 
Brno a svěření tohoto majetku do užívání pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Velkopav-
lovická 15, Brno, a sice: konvektomat Lainox 
ICON – 102.401,21 Kč, podstavec pod konvekto-
mat Lainox ICON – 6.954,02 Kč;

– plán výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno- 
-Vinohrady na rok 2022 podle předloženého 
materiálu

– termíny zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vi-
nohrady pro rok 2022: XIV. zasedání – 7. 3. 
2022, XV. zasedání – 13. 6. 2022, XVI. zasedání 
– 19. 9. 2022, vždy v 17.00 hodin.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s nabytím pozemku p. č. 8380/3 v k. ú. Židenice 

do majetku města Brna;
– s prodejem pozemku p. č. 7795/2 v k. ú. Žide-

nice a s prodejem části pozemku p. č. 7242/3 
v k. ú. Židenice, která leží v návrhové ploše by-
dlení dle platného Územního plánu města Brna;

– s prodejem pozemku p. č. 7092/3 v k. ú. Žide-
nice;

– s prodejem pozemku p. č. 8509 v k. ú. Židenice;
– bez připomínek s novelou obecně závazné vy-

hlášky statutárního města Brna o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství 
města Brna;

– bez připomínek s předloženým návrhem obec-
ně závazné vyhlášky statutárního města ke spa-
lování paliv v nepříznivé smogové situaci.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s prodejem pozemku p. č. 9149/9 v k. ú. Židenice.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 

2021 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů 

m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 2021 podle před-
loženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 17;
– Rozpočtové opatření č. 18;
– odstranění jabloně, před bytovým domem Mutě-

nická 3, Brno-Vinohrady, k. ú. Židenice;
– odstranění 3 hlošin úzkolistých, před domem Pru-

šánecká 12, Brno-Vinohrady, k. ú. Židenice;
– Pravidla zadávání veřejných zakázek malého roz-

sahu podle předloženého materiálu;
– podání žádosti o zápis změny v údajích vedených 

v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jí-
delnu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pru-
šánecká 8, Brno, příspěvková organizace, která se 
týká: zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravo-
vaných z 90 na 162 s účinností od 1. 2. 2022;

– dodatek č. 1 k rámcové příkazní smlouvě s provo-
zovatelem pohřební služby Pohřební a hřbitovní 
služby města Brna, a.s., Koliště 7, Brno, a to s účin-
nosti od 1. 1. 2022;

– společnosti Moje ambulance IČ 277 98 941 se síd-
lem Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava stavební úpravy v pronajatých nebyto-
vých prostorách bývalého společenského sálu dle 
přílohy D 1.1 – Architektonicko-stavební řešení;

– Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání 
uzavřenou mezi společností HANYDENT, s.r.o. 
IČO: 09775650, sídlo společnosti Velkopavlovická 
25 a Statutárním městem Brnem, Městskou částí 
Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno;

– změnu nájemní smlouvy ze dne 20. 12. 2010 uza-
vřenou mezi Primapediatrie s.r.o. IČO: 29239044, 
sídlo společnosti Velkopavlovická 25 a Statutár-
ním městem Brnem, Městskou částí Brno-Vino-
hrady, Velkopavlovická 25, Brno se změnou doby 
nájmu z doby určité na dobu neurčitou s účinnos-
tí od 21. 12. 2021;

– úplné znění dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze 
dne 20. 12. 2010 uzavřené mezi společností Prima-
pediatrie s.r.o. IČO: 29239044, sídlo společnosti 
Velkopavlovická 25 a Statutárním městem Brnem, 

Městskou částí Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 
25, Brno;

– finanční vypořádání předložené DIRS Brno s.r.o., 
Jihlavská 731/38 Brno jako zhotovitel akce: „Opra-
va zpevněných ploch Brno, Bzenecká 23“. Finanč-
ní vypořádání: 0 Kč.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– přerušení provozu Mateřská škola Bořetická 7, Br-

no, p.o.; Mateřská škola Sněhurka Bořetická 26, 
Brno, p.o.; Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, 
p.o. a Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno, 
p.o. ve šk. roce 2021/2022 v době vánočních 
prázdnin od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
– PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi městské části Br-

no-Vinohrady vydat souhlasné vyjádření ke stav-
bě „Oprava propojení optické trasy SSZ 4.58 Žaro-
šická – Blatnická a SSZ 4.56 Žarošická – Vlčnov-
ská“ podle předložené dokumentace PK SSZ 
Obrdlík, s. r. o., č. zak. 01/2021;

– PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi, vydat souhlasné 
vyjádření ke změně užívání objektu na Pálavském 
náměstí 15, Brno, č. p. 4387 na pozemku parc. č. 
9395/1 v k. ú. Židenice, jednotka č. 10 za účelem 
provozování ordinací praktického lékaře.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nedoporučuje:
– Zastupitelstvu MČ Brno-Vinohrady doporučit Za-

stupitelstvu města Brna doplnit novelu obecně 
závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 11/ 
2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlá-
šek dalšími výjimkami.

Rada městské části Brno-Vinohrady ruší:
– VZMR „Statické zajištění společenského sálu, ob-

jektu Bzenecká 23“.
Rada městské části Brno-Vinohrady odmítá:
– nabídku firmy DIRS BRNO, s.r.o, Jihlavská 

731/8, 642 00 Brno, v celkové ceně včetně DPH 
421 057,05 Kč.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 1;
– rozpočty na rok 2022 podle předloženého mate- 

riálu pro příspěvkové organizace ZŠ, Brno, Mutě-
nická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚHURKA 
Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ 
Velkopavlovická 15, Brno;

– odpisové plány na rok 2022 podle předloženého 
materiálu pro příspěvkové organizace ZŠ, Brno, 
Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚ-
HURKA Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 8, 
Brno a MŠ Velkopavlovická 15, Brno;

– střednědobé výhledy hospodaření na rok 2023 
a na rok 2024 podle předloženého materiálu pro 
příspěvkové organizace ZŠ, Brno, Mutěnická 23; 
MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚHURKA Bořetická 
26, Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopav-
lovická 15, Brno;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci: „Kompletní rekonstrukce 
bytu č. 3, Bzenecká 13“ podle předloženého mate-
riálu. Seznam firem, které budou vyzvány k před-
ložení nabídky. Složení komise pro otevírání obá-
lek a hodnocení nabídek;

– organizaci Liga vozíčkářů z.ú., zastoupená Z. Š., 
Bzenecká 23, Brno o pravidelný pronájem tělo-
cvičny na neděli od 17.30 do 19.30 hod., leden–čer-
ven 2022. Celkem 2 hodiny týdně, cena za hodinu 
322,50 Kč (sazba pro děti a mládež).

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:

– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve 
výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci 
bytového jádra v bytě dle přiloženého materiálu;

– ve třech případech s příspěvkem na výměnu dveří 
o výši 5.000 Kč a zněním dohody o výměně vcho-
dových dveří v bytě dle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozpis rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na 

rok 2022 podle předloženého materiálu.
Rada městské části Brno-Vinohrady požaduje:
– přepracovat návrh rozpočtu KVIC na rok 2022.
Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí:
– rozpočty na rok 2022 podle předloženého mate- 

riálu pro příspěvkové organizace ZŠ, Brno, Mutě-
nická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚHURKA 
Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ 
Velkopavlovická 15, Brno;

– odpisové plány na rok 2022 podle předloženého 
materiálu pro příspěvkové organizace ZŠ, Brno, 
Mutěnická 23; MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚ-
HURKA Bořetická 26, Brno; MŠ Prušánecká 8, 
Brno a MŠ Velkopavlovická 15, Brno;

– střednědobé výhledy hospodaření na rok 2023 
a na rok 2024 podle předloženého materiálu pro 
příspěvkové organizace ZŠ, Brno, Mutěnická 23; 
MŠ Bořetická 7, Brno; MŠ SNĚHURKA Bořetická 
26, Brno; MŠ Prušánecká 8, Brno a MŠ Velkopav-
lovická 15, Brno.

Z 51. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 20. prosince 2021

Z 52. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 10. ledna 2022
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kolem vydlážděných chodníků. Ohlasy, které od Vás dostá-
vám, jsou veskrze povzbudivé a pochvalné. Opravy se nelíbí 
snad jen opozici. Chválíte dobře odvedenou práci zaměstnan-
ci firmy i pěkný vzhled chodníků a jejich okolí. V neposlední 
řadě někteří poukazujete i na to, že se po nově položené dlaž-
bě dobře chodí, což je zřejmě nejpodstatnější ukazatel. Pocho-
pitelně budeme i v příštím období v opravách chodníků dláž-
děním pokračovat, neboť právě v těchto krocích spatřujeme 
jednu z nejdůležitějších činností vinohradské radnice. Letos 
budou opravy nadále pokračovat. Budou vydlážděny chodní-
ky před domem na Mikulovské 9, včetně přístupových chod-
níků k domům na Mikulovské 8 a Mikulovské 9. Podotýkám, 
že chodníky před těmito domy nejsou v nejlepším stavu 
a dláždění se uskuteční z podnětu obyvatel této lokality. Špat-
ný stav chodníků i přání občanů určily letošní dláždění na 
dvou dalších místech – na trase od ulice Bořetické po ulici Věs-
tonickou (včetně osazení nového zábradlí při sestupu k trolej-
busové zastávce) spolu s opravou chodníku, jdoucímu kolem 
domu na Bořetické 8 (nad placeným parkovištěm). Chodník 
v tomto místě je ve velmi nevhodném stavu; „ujíždí“ ze svahu 
a jeho oprava bude zřejmě poněkud náročnější. Třetí lokali-
tou, ve které letos bude položena nová dlažba, je chodník 
jdoucí od Pálavského náměstí na Bzeneckou ulici (podél areá- 
lu bývalé základní školy). I zde je chatrný stav pěší komuni-
kace všem povýtce patrný (trochu se nám to i rýmuje). Opravy 
chodníků budou, jak proponováno výše, pokračovat v dalších 

Ukázka stavu chodníku na ulici Mikulovské. Opraven dlážděním 
bude letos. Foto Michal Krejsa.

Z 51. rady městské části 
V pořadí již 51. schůze radních městské 

části projednala 27 bodů a ty nejzajímavější 
z nich přináším v krátkém shrnutí. Rada 
rozhodla o kácení nevyhovujících dřevin 
před domy Prušánecká 12 a Mutěnická 3, 
a to na základě četných podnětů obyvatel 
domů. Za všech pět stromů bude provedená 
náhradní výsadba. Rada projednala novelu 
vyhlášky o nočním klidu bez zásadních 
změn oproti roku předchozímu: omezení 
nočního klidu proběhne pouze v případě 
promítání letního kina a během tradiční 
akce Bavíme se na Vinohradech, a to pouze 
o jednu hodinu, noční klid tedy bude v těch-
to dnech mimořádně začínat až v 23.00. Ra-
da projednala také důležité formální změny 
v souvislosti s MŠ Prušánecká – díky rekon-
strukci školní kuchyně a novému pracovišti 
školky v budově Bzenecká 23 dochází k na-
výšení počtu stravovaných dětí na 200. Jed-
ná se tedy o poslední formální krok, souvi-
sející s naší novou školkou, která je v provo-
zu od září.

Posledním ze zásadních bodů tohoto ro-
ku byly změny v bývalém společenském 
sále nad Albertem. Ten jsme v letošním roce 
pronajali společnosti Moje ambulance a.s. 
Po potřebných dispozičních změnách tak 
v prostoru vzniknou ordinace praktických 
lékařů. Rychlost úprav a otevření ordinací je 
již plně v kompetenci nájemce, vše potřeb-
né by se však mělo stihnout během prvních 
měsíců roku 2022. Podrobné znění přija-
tých usnesení najdete na webových strán-
kách www.vinohrady.brno.cz.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Vydařená premiéra Marvánku na Vinohradech
V předvánočním čase zaví-

tal Líšeňský ochotnický spolek 
Marvánek premiérově k vino-
hradským sousedům. Na Vi-
nohrady jsme přijeli s tema- 
ticky laděnou pohádkou do 
vánočního období. Našim vi-
nohradským divákům, hlavně 
těm nejmenším, jsme nabídli 
pohádku Přehádané peklo. Ne-
počítali jsme s tím, že by si ces-
tu za námi našlo tolik diváků, 
o to víc jsme byli překvapeni 
vysokou návštěvností. Pohád-
ka se, alespoň podle reakcí, 
malým i velkým divákům líbila a všichni, jak herci, tak diváci, si užili necelou hodinu 
v pohádkovém světě, kde dobro vítězí nad zlem a unikli tak předvánočnímu shonu a staros-
tem. Ráda bych poděkovala za celý náš spolek KVICu za pozvání, za spolupráci i za nabíd-
ku na další pohádku, kterou na Vinohradech zahrajeme na jaře. Pro toto období jsme si pro 
vás připravili pohádku o Nafrněné vichřici, která se bude určitě opět líbit malým i velkým 
divákům.

Na další setkání s Vámi se těší
Marvánci a vedoucí divadla Jaroslava Lánová

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

etapách. Určeny jsou opravy dlážděním na Velkopavlovické 
ulici, na Mikulovské ulici a v dalších místech. I zde byl rozho-
dující stav chodníků i přání a požadavky obyvatel.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám klidný a bílý 
konec zimy (to hlavně dětem). Přejme si konec té koronaviro-
vé blamáže a věřme v její konec v průběhu roku. Prý je to na-
dějné. Tak tedy mnoho zdraví a radosti ze života.

Jiří Čejka, starosta
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KJM na Vinohradech
Milí čtenáři,
v první řadě bychom vám chtěli poděkovat za přízeň a zájem 
o naše služby a kulturní akce během minulého roku a těšíme se 
na setkávání s vámi i v roce 2022. A jaký bude únor v naší vino-
hradské knihovně?

Měsíc únor je spjatý se sv. Valentýnem, svátkem všech zamilo-
vaných. Už jste si někdy zkusili dát schůzku naslepo s knihou? Po-
kud ne, zveme vás na Valentýnské rande s knihou! V knihovně 
bude v týdnu od 14. 2. do 18. 2. na všechny knihomoly čekat něko-
lik knih zabalených v neprůhledném papíru, na který uvedeme pou-
ze několik klíčových slov jako nápovědu. Takto zabalenou vybra-
nou knihu vám načteme do čtenářského konta, ale o jaký titul se 
konkrétně jedná, to zjistíte až po rozbalení doma. Kdo ví, možná tak 
objevíte nové oblíbené autory nebo žánry! Více informací a zabale-
né knihy najdete u knihovnic.

Ve středu 16. 2. od 9.30 hod. do 10.30 hod. se na naší pobočce 
uskuteční druhé setkání v rámci mezinárodního čtenářského pro-
jektu BOOKSTART aneb S knížkou do života. Tentokrát budou 
hlavním tématem cca hodinového programu vztahy v rodině, které 
budeme reflektovat během jednotlivých aktivit a i při doporučování 
vhodné literatury. Srdečně zváni jsou všichni rodiče i zájemci s dět-
mi ve věku 0–6 let.

Na letošní 7. únor připadá výročí 
100 let od narození významného 
moravského básníka Jana Skácela. 
Přijďte si prostřednictvím naší výsta-
vy Výjimečný Jan Skácel připome-
nout život a dílo tohoto velikána čes-
ké poezie a začíst se do jeho lyric-
kých veršů.

A pro dětské čtenáře máme přichystané tradiční měsíční soutě-
že o ceny, které si děti mohou kdykoliv přijít vyplnit a odevzdat, 
tentokrát na gastronomická témata Vyznáš se v mezinárodní ku-
chyni? a V bříšku jako v pokojíčku. Varování – tyto soutěže mohou 
vyvolat pocit hladu! Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Zažijte táborové dobrodružství
s Lipkou

Vůně pryskyřice, praskání táboráku, čvachtání v potoce, 
smích a zpěv. Taky už se nemůžete dočkat letní pohody? Máme 
dobrou zprávu, přihlašování na jarní i letní tábory už je v plném 
proudu! Díky finanční podpoře jsou navíc některé úplně zdar-
ma.

S Lipkou stráví děti maxi-
mum času v přírodě, a to ne-
jen na pobytových táborech, 
ale i na těch příměstských. 
I letos je z čeho vybírat – ve 
svém živlu budou malí výlet-
níci, přírodovědci a dobro-
druzi, své si najdou podnika-
vé duše, kuchtíci nebo milov-
níci zvířat divokých i terarijních. Nechybí ani tábory okořeněné 
špetkou angličtiny a němčiny. Kreativci se v Lipce vyřádí s foťákem 
v ruce, u keramické pece nebo v truhlářské dílně.

Vyberte dětem tábor šitý na míru na www.lipka.cz/tabory. Na 
některé tábory můžou vyrazit i rodiče nebo prarodiče společně 
s dětmi. Pokud by se tábor musel kvůli epidemické situaci zrušit, 
vrátíme vám celou částku. Věříme, že k tomu ale nedojde a tábory 
si děti užijí stejně jako v minulém roce!

Jarní tábory
Ještě nemáte program na jarní prázdniny? Vyšlete děti na jarní 

dobrodružství od 7. do 11. března 2022. Připravili jsme dva příměst-
ské a jeden pobytový tábor. Kdo ví, třeba nás překvapí i sníh!

Na pobytovém táboře Před naší, za naší se účastníci ve věku 
9–15 let dozví víc o změně klimatu. „Znáte pohádku o Mrazíkovi, 
krásné Nastěnce, hloupé Marfuši, kouzelném dědečku Hříbečkovi 
a o chvástavém Ivánkovi a jeho zmoudření? Ale co se stane s Mra-
zíkem, když přijde klimatická změna?“ nastiňuje téma lektor Jaro-
slav Slepička.

Ve svitu polární záře se vydají děti ve věku 7–12 let na výpravu 
po stezkách sobů do kraje obývaného Inuity, původními obyvateli 
mrazivého severu, seznámí se s jejich kulturou, s živočichy polár-
ních pustin a prožijí týden v kraji, kde slunce nezapadá.

Živelné prázdniny čekají na zvídavce od 7 do 11 let. Poznáme 
moc čtyř živlů a osvobodíme bohyni jara z podsvětí. Čeká nás hod-
ně tvoření a her, poznávání přírody, netradiční vaření venku na ohni 
či výprava ke koním. Zuzana Slámová, Lipka

Víkend s anglickými rodilými 
mluvčími pro SENIORY

je vhodný i pro začátečníky
Přemýšleli jste, že byste si chtěli zlepšit angličtinu? Skvělý způ-

sob, jakým toho dosáhnout, je začít mluvit. A k tomu vám pomůže 
pohodový online kurz s rodilými mluvčími z Anglie, Kanady a Ame-
riky, přizpůsobený potřebám seniorů. Ničeho se proto nebojte a po-
nořte se s námi do krásy angličtiny. Kurz se koná 18. až 20. února.

Nikdo se nemusí bát, že by se ztrapnil nebo nevěděl, co říct. 
Milí a nápomocní lektoři jsou trpěliví a stejně jako vy jsou zdatní 
v komunikaci pomocí pantomimy. Na kurzu se mluví ve skupin-
kách po čtyřech až pěti studentech a hodiny jsou vždy plné dobré 
nálady, přičemž člověk díky smíchu omládne alespoň o dvacet let 
a ztratí ostych.

V případě, že si na víkend plný angličtiny opravdu netroufáte, 
můžete se přihlásit až na další a připravit se na něj. K tomu poslou-
ží naše kurzy ANGLIČTINY PRO SENIORY, které pořádáme pre-
zenčně i online po celý rok. Nejen, že získáte nové vědomosti, ale 
také si uděláte nové přátele a rozšíříte obzory. A pravidelné učení 
jazyka také funguje jako prevence proti Alzheimerově nemoci.

Více informací o kurzech můžete nalézt na webových stránkách 
lektorky Jaroslavy Sobotkové www.jaroslavasobotkova.cz, na tele-
fonu +420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.cz. 

Těšíme se na vás. Karolína Stárková za spolek Sejděme se
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Prosinec na ZŠ Mutěnické
Jako každý rok jsme žákům naší školy zpříjemnili adventní čas 

předvánočními aktivitami. První z těchto aktivit byl Mikuláš. Tento 
svátek organizovali deváťáci, kteří si oblékli šaty Mikuláše, čertů 
a andělů, potom vyrazili do tříd. Děti, které věnovaly Mikuláši pís-
ničku, byly odměněny drobnou sladkostí. Žáci se celý rok chovali 
poměrně hezky, takže čerti odešli s prázdnými pytli. I přes nepříz-
nivou situaci jsme si to všichni užili.

Další oblíbenou akcí byla vánoční pošta, kde měl každý mož-
nost vykouzlit svým přáním komukoli úsměv na tváři. Na závěr 
uplynulého roku se sešli všichni, kteří si v určitý den přinesli San-
tovu čepičku. 

Do nového roku Vám přejeme spoustu zdraví, štěstí, klidu 
a hodně energie.

Žákyně 9. A Klára Škrdlová a Anna Březinová 

Rozmanité programy v knihovně 
V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti navštívili žáci 4. třídy 

ZŠ Mutěnická v tomto školním roce knihovnu Jiřího Mahena na 
Vinohradech celkem třikrát. Poprvé se třída vydala do knihovny 
14. 10., poté 25. 11. a naposledy 9. 12. Paní knihovnice Miklová nás 

pokaždé přivítala s úsměvem na tváři. 
Usadila nás v prostorách útulné knihov-
ny a my jsme se mohli naplno věnovat 
programu, který si pro nás připravila. 

V říjnu jsme se zúčastnili programu 
Brno není jenom kolo a drak, při kterém 
si děti zopakovaly a prohloubily vlasti-
vědné znalosti o městě Brně. Zazněly 
známé i méně známé pověsti spjaté s tím-
to krajským městem. Na závěr dětem pa-
ní knihovnice přichystala zajímavou akti-
vitu. Děti se rozdělily do skupin. Každá 
skupina hledala rozstříhanou pověst, 
kterou měly chronologicky poskládat 
a povykládat o ní ostatním spolužákům. 

V listopadu žáky „čekal program 
Škola čar a kouzel“. Děti se seznámily 

s autorkou J. K. Rowlingovou a s její nejznámější knižní postavou 
– kouzelnickým učněm Harry Potterem. Přestože už většina dětí 
o Harrym Potterovi slyšela, byla zcela pohlcena poutavým vyprávě-
ním paní knihovnice. Děti se mohly aktivně podílet na vyprávění 
a odpovídaly na různé otázky. V prosinci knihovna připravila pro-
gram „Vánoční bestiář aneb strašidelná zimní zjevení“. Nejprve 
jsme si povídali o všem, co známe o vánočních tradicích. Poté paní 
knihovnice navázala na knihu Vánoční bestiář, která obsahuje roz-
sáhlý výčet zimních strašidel. Prapodivná stvoření z celé Evropy 
děti velmi zaujala. Každý si zvolil to svoje nejstrašidelnější. Na zá-
věr každého programu si mohly děti prohlédnout jakoukoliv knihu 
v dětské sekci a popřípadě si ji půjčit domů. Některé děti byly nato-
lik nadšeny, že se rozhodly ještě týž den do knihovny s rodiči zajít 
a nějakou hezkou knihu si domů půjčit. Pro každý ročník základ-
ních škol vinohradská pobočka Knihovny Jiřího Mahena připravuje 
poutavé programy a my se už teď těšíme na další návštěvy v tomto 
kalendářním roce. 

Mgr. Jana Řiháková, ZŠ Mutěnická

Vánoční atmosféra na ZŠ Čejkovická 
Mikulášská návštěva

V pátek 3. prosince 2021 dorazila na 1. stupeň mikulášská návštěva. 
Hodné děti dostaly pochvalu, hříšníci slíbili, že se napraví – a tak nakonec 
dostali sladkou odměnu všichni.

Třeťáci v knihovně
Dne 6. 12. se žáci třetího ročníku vydali nasát vánoční atmosféru do 

Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Vinohradech. V knihovně byla pro žáky 
nachystaná beseda na téma Vánoce, Vánoce přicházejí. Téma besedy obsa-
hovalo mnoho zajímavostí o vánočních zvycích a tradicích. Během progra-
mu děti přečetly Betlémský příběh, vyrobily si vánoční ozdobu na strome-
ček a na závěr se dozvěděly, jak funguje půjčování knih v knihovně. Čtenáři, 
kteří již vlastnili kartičku do knihovny, měli možnost si knihy vypůjčit. 
Příjemné prostředí knihovny děti nalákalo na opakovanou návštěvu spoje-
nou s vypůjčením knih. 

Rej masek ve školní družině
Hrůzostrašné bytosti z podsvětí, pohádek, onoho světa a jiných světů se 

7. 12. sešly ve školní družině při příležitosti halloweenských oslav. Společně 
tančily, soutěžily, předváděly se a ochutnávaly pečené prsty, čokoládové oči, 
želatinové pavouky a jinou havěť. 

Ve školní družině byl Ježíšek i 25 králů
Před vánočními prázdninami jsme se ve školní družině rozloučili reci-

továním vánočních básniček a zpěvem koled. Vytvořili jsme si tak krásnou 
vánoční atmosféru a pak už mohlo přijít nadělování. Ježíšek totiž chodí i do 
školních družin a naši žáci měli z dárků, které jim přinesl, velkou radost. Po 
Vánocích jsme ve družině přivítali ne tři, ale hned 25 králů. 

Přijímací zkoušky nanečisto
V předvánočním období žáci 9. ročníku absolvovali přijímací zkoušky 

nanečisto. Vyzkoušeli si atmosféru jako u „ostrých“ zkoušek a zjistili, kde 
jsou jejich slabiny, na kterých je ještě možnost zapracovat. 

Mgr. Iveta Marečková

Žáci ZUŠ tančí nejen pro potěšení 
„Někteří lidé si myslí, že dobrým tanečníkem se musíte narodit, ale 

všichni dobří tanečníci, které znám, se museli učit a tvrdě trénovat.“
Fred Astair

Brněnská část Židenice se může pyšnit několika malebnými zákoutími 
a přírodními parky. Jedním z nich je i lesopark Bílá hora, který jistě znáte, 
ale možná se vám ne vždy zachtělo vystoupat do prudkého kopce. Pokud se 
však vydáte na tuto procházku, můžete slyšet už z dálky zvuk hudebních 
nástrojů, po cestě potkáte malé hudebníky nesoucí si houslový futrál, vý-
tvarníky s výkresem pod paží nebo ladné dívky s drdůlkem na hlavě. Jejich 
cesta vede do Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose – školy, na 
jejíž bílé fasádě se odrážejí vlnící se arabesky jako symbol mnohdy klikaté 
cesty k umění. Tedy k tomu, stát se dobrým hudebníkem, hercem, výtvarní-
kem nebo tanečníkem. 

Právě posledně jmenované – tanečníky, přesněji žáky tanečního oboru, 
bychom vám chtěli přiblížit. Tanec je křehké umění i náročná disciplína. 
Kdo by neznal balety jako je Labutí jezero nebo vánočního Louskáčka. Ces-
ta k vrcholu baletního umění však není jednoduchá a často začíná právě 
v základní umělecké škole. Žáci se poprvé seznamují se základy tance, učí 
se první krůčky a taneční disciplínu. Mají možnost rozvíjet svůj taneční 
projev, hudební a prostorové cítění ve spolupráci s živým klavírním dopro-
vodem. Nejmenší žáci provádějí jednoduché taneční prvky formou rytmic-
kých her a gymnastických cvičení. Starším žákům nabízí taneční obor naší 
ZUŠky vzdělávání v tanci lidovém, klasickém i současném. Žákům umožňu-
jeme také aktivní zapojení se do přípravy a realizace choreografií. Často se 
podílí na tvorbě kostýmů a nutno podotknout, že tanec v nadýchaných ba-
letních “tutu” láká snad všechny tanečnice bez rozdílu věku. V prostorách 
vkusně zařízeného zrcadlového sálu školy nacvičují mladé tanečnice svá 
vystoupení, která prezentují na divadelním jevišti se vším, co k pravému 
divadlu patří – nervozitou za oponou, soustředěným výkonem a odměnou 
v podobě závěrečného aplausu. 

V naší škole se můžeme věnovat i dětem, které zpočátku neprojevují 
výrazné umělecké nadání. Individuální osobnost dítěte se může v bezpeč-
ném a přátelském prostředí postupně a přirozeně rozvíjet. Pro každého zna-
mená tanec něco jiného. Především je to svoboda, možnost vyjádřit pocity 
a myšlenky, očista duše, koníček, zábava, inspirace, odreagování… Žáci sdí- 
lejí společnou radost z tance, tvořivosti i nových vztahů s jinými dětmi, 
které mají podobné zájmy. Mají tak jedinečnou příležitost smysluplně vyu-
žít volný čas a obohatit život pohybovou aktivitou. Výjimečně nadané žáky 
připravujeme ke studiu na vyšších uměleckých školách. 

Náš článek jsme začali citátem Freda Astaira a skončíme citátem jedno-
ho z nejvýznamnějších choreografů 20. století – George Balanchina. A vy, 
kteří se vydáte na procházku na Bílou horu, budete už vědět, co se, mimo 
jiné, skrývá za okny té hrající budovy nahoře na kopci. 

„Tanec je významný a důležitý – ano. Ale především je to potěšení.“
George Balanchine

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose
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Čtvrtletník pro brněnské seniory
SENIOR ŽURNÁL

V polovině ledna 2022 vychází časopis SENIOR ŽURNÁL, jehož vydavate-
lem je Sociální nadační fond. Časopis je určen seniorům města Brna a jejich 
rodinným příslušníkům. Vychází každého čtvrt roku a je poskytován zdarma. 
Najdete jej v infocentrech jak Magistrátu města Brna, tak úřadů městských čás-
tí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb 
i do organizací, které se na seniory zaměřují. Můžete jej najít ve vozech Doprav-
ního podniku města Brna. Lze si jej i stáhnout (viz QR kód). Další číslo vyjde 
začátkem dubna 2022.

Časopis přináší senio-
rům i jejich rodinám infor-
mace z oblasti sociálních 
služeb a sociální péče vů-
bec, nabízí poučné i zábav-
né články, ale také hry ve 
stylu trénování paměti, luš-
tění křížovek apod.

Sociální nadační fond, 
založený městem Brnem, 
při jeho tvorbě spolupracu-
je s městem a Odborem so-
ciální péče Magistrátu měs-
ta Brna.

Odbor sociální péče MMB

Podvodníci stále intenzivně útočí na 
seniory s legendami vnuk a nemocnice. 
Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce 
s provozovatelem informační linky 1188, 
společností Conectart. 

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nej- 
ohroženější skupiny naší společnosti. Je-
jich mnohdy osamocený způsob života, 
důvěřivost a především touha po sociálním 
kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje 
k nim pozornost různých zlodějů, podvod-
níků a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji 
obelháváni legendou VNUK. To znamená, 
že pachatel se prostřednictvím telefonního 
hovoru začne vydávat za rodinného přísluš-
níka, nejčastěji vnuka, který se dostal do 
tíživé životní situace a pod tlakem smyšle-
ných okolností a časové tísně potřebuje 
rychlou finanční výpomoc. Přičemž pod-

vodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že 
senior v obavě o své vnouče na vyjednávání 
a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto ob-
vykle začíná telefonát, který může mít pro 
důvěřivého seniora nedozírné následky. 
Nic netušící babička nebo dědeček osloví 
volajícího jménem a už se začne roztáčet 
kolotoč se smyšleným srdcervoucím příbě-
hem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne 
vlastní vinou, dostal do svízelné situace, 
například po autonehodě. Nutně potřebuje 
peníze většinou v desítkách tisíc korun. 
A protože si pro ně z různých, samozřejmě 
smyšlených důvodů nemůže přijít osobně, 
protože je například v nemocnici nebo na 
služebně policie, posílá k babičce kamaráda 
nebo kamarádku. Smluví si signál pro pře-
dání hotovosti a nic netušící senior odevzdá 
peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivova-
ný starostí o vnuka a to tak, že se pachatel 
vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, 
jsem ošetřující lékař vašeho vnuka, které-
ho k nám do nemocnice přivezli s vážným 
zraněním, vyžadujícím nadstandardní 
léčbu, která není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná 
a profesionální konverzace opět s časovým 
nátlakem a neodkladností provedení lékař-
ského úkonu snadno seniora přesvědčí 
o reálnosti situace.

por. Mgr. Zdeňka Procházková,
komisař oddělení tisku a prevence

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

(Poznámka redakce: vzhledem k délce tex-
tu naleznete pokračování v příštím čísle In-
formu.)

539 01 01 01 �  .netbox.cz

Nesmírně vesmírný optický internet pro Brňáky

Pozor, senioři jsou v ohrožení! 
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Termín uzávěrky pro vydání č. 195 – březen 2022
do 11. 2. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz Cvičení seniorů ve Společenském sále Pálava 10. ledna 2022.
Foto Luděk Hodboď.

 

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551

mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

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

Ü Pronajmu garáž, ul. Vlčnovská. Vše na dálk. ovládání. T. : 603 453 450.

Ü Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. T. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

Ü Knihy Ryšavý, Táborská 30. Mimořádná SLEVOVÁ AKCE KNIH˝, www.rysavy.cz, 775 368 748.

Ü Pronajmu garáž na ul. Věstonické za 2.400 Kč/měsíc. T: 773 547 778.

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

Ü Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel. 725 285 622.

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.
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PROGRAM NA ÚNOR 2022
Vážení senioři všech věkových skupin, 
pohlaví a zájmů, zveme vás kromě účasti 
na akcích v klubovně Bzenecká 19 (za-
čátky v 15.00, otevřena od 14.30) – viz 
program níže – i k zapojení se do pravidel-
ných činností:

n	v pondělí (13.30–14.30)
 CVIČENÍ PRO SENIORY ve Společen-

ském sále Bzenecká s podporou KVIC 
– kromě rozhýbání těla se i dobře nala-
díte J;

n	ve čtvrtek (od 8.30, 10.15 a 12.00, 90 
min.) KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČ- 
TINY pro seniory (možno zapojit se kdy-
koli v průběhu roku) v malé klubovně;

n	v pátek
 (14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
 KURZ PC PRO SENIORY v ZŠ Mutěnic-

ká je dočasně po dobu karanténních 
opatření pozastaven.

Je to zvláštní představa – píši informace 
čtrnáct dní po začátku roku 2022, vy je čtete 
až začátkem února a já bych se měl ve své 
informaci vrátit skoro dva měsíce zpět, na 
začátek prosince, kam už má paměť téměř 
nedosahuje. Takže s pomocí klubového 
programu alespoň stručná rekapitulace – 
začátkem prosince Eliška Vacková připo-
mněla Rybovu Mši vánoční, pobavili jsme 
se i poučili krátkými videi, kolujícími inter-
netem a Luděk Šubert připomněl ve svém 
cyklu předposlední čtveřici českých hradů.

Většina ostatních našich akcí na přelo-
mu roku měla společenský charakter a po-
drobné informace včetně fotografické doku-
mentace jsou na našich webových strán-
kách, takže také jen stručně – předvánoční 
setkání s cimbálkou Javor a Pěveckým sbo-
rem B. Hajnce ve společenském sále bylo 
navštíveno méně než v říjnu (mj. asi i vliv 
počasí), ale společné vystoupení obou cel-
ků při zpěvu koled bylo velmi působivé. 
S o poznání větší účastí proběhly předvá-
noční besídka a zejména pak Silvestr v klu-
bu s bohatým pohoštěním, prskavkami, 
zpěvem a společnou zábavou, trvající téměř 
čtyři hodiny.

Podobně jsme zahájili i akce roku 2022 
– při novoročním setkání se dojídalo cukro-
ví, dopíjelo lambrusco, povídalo a zpívalo. 
A nejinak tomu bylo i na Tři krále, i když do 
klubovny přišli koledovat a přát králové 
pouze dva (ani v klubu nejsou lidi… J).

Podstatnější z hlediska poskytování in-
formací jsou ale akce, připravované na jaro. 
Únorový program máte před očima na této 
stránce a tak se zaměřím na, jak doufám, 
nejzajímavější akce v dalších měsících.

V sobotu 5. 3. proběhne ve společen-
ském sále Pálava od 14 hodin společný kon-

cert cimbálky Javor a Pěveckého sboru 
B. Hajnce jako blahopřání ženám a dívkám 
k MDŽ. 

Ve čtvrtek 24. 3. je domluveno předsta-
vení v digitáriu hvězdárny „Brno 360“ o má-
lo známých místech a zákoutích našeho 
města a ve čtvrtek 31. 3. navštívíme vinný 
sklípek Prušánky-Nechory – přihlásit se 
na obě tyto akce bude možno už v únoru 
u mne v klubovně.

Ve čtvrtek 7. 4. si zopakujeme návštěvu 
digitária hvězdárny Brno, tentokrát na před-
stavení „Vesmírné oázy 3D“ a ve čtvrtek 
28. dubna vyrazíme na první letošní pozná-
vací výlet do Lednice. Na podrobnosti 
o dubnových akcích je ještě čas, ale zájemci 
o ně si tak mohou alespoň trochu dopředu 
upravit svůj program (např. plánovat ná-
vštěvy kosmetiky, lékaře, lázně, masáže 
apod. J).

Kromě akcí v klubovně pokračuje i pon-
dělní cvičení ve společenském sále Pálava, 
a, jak se zdá, v průběhu ledna už i se stále 

se zvyšujícími se počty zájemkyň o zdravý 
pohyb… J 

Podobně pokračují i konverzační kurzy 
angličtiny pro seniory ve třech úrovních – 
covid nám sice stále znemožňuje pokračo-
vat v PC kurzech na ZŠ Mutěnická, ale na 
druhé straně jsme zvýšili počítačovou gra-
motnost účastníků konverzačních kurzů až 
tak, že podle potřeby už pružně přecházíme 
třeba z týdne na týden i k distančním for-
mám výuky s využitím internetu… J

Program i další informace a dokumen-
tační fotografie najdete i v tomto roce na od- 
kazu www.vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub nebo je získáte přímo u nás 
v době našich akcí v klubovně na Bzenecké 
19 (viz program). Fotografie z akcí, proběh-
lých v minulosti, jsou k dispozici u mne  
k případnému vyhledání a zkopírování – 
stačí se domluvit.

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

Informace o akcích Senior klubu – leden 2022

n	1. 2. – ÚTERÝ
MALKOL – novinky v oblasti zdravotních 
potřeb a pomůcek
Stanislava Kouřilová, Malkol Delta s.r.o.

n	3. 2. – ČTVRTEK 
NOVÝ ZÉLAND – evoluční laboratoř
na konci světa (2. část)
Ing. Miroslav Čapek

n	8. 2. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková

n	10. 2. – ČTVRTEK
V. M. BECHTĚREV – NEUROLOG, OSOBNÍ 
LÉKAŘ J. V. STALINA, Mgr. Lukáš Karnet

n	15. 2. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

n	17. 2. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ÚNORU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

n	22. 2. – ÚTERÝ 
ČESKÁ HISTORIE (zajímavé historické 
objekty – pražské paláce) 
Dr. Luděk Šubert

n	24. 2. – ČTVRTEK
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
PABLO COELHO 
Mgr. Hanka Žaludová

Naše motto:
zima nám pomalu končí a začínáme se 
těšit na jaro – v klubovně nám je ale 
ještě dobře a teplo… J

Silvestr v klubu seniorů. Foto Luděk Hodboď.


