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Březen 
na Vinohradech 

5. 3.
Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiš-
tě v čase od 9.00 do 12.30. Vydláž-
děná plocha před radnicí (ze stra-
ny parku), Velkopavlovická 25, 
Brno-Vinohrady.

5. 3.
Koncert k MDŽ 
Cimbálka Javor a Pěvecký sbor 
B. Hajnce. Senior klub Brno-Vi-
nohrady, Ing. L. Hodboď a KVIC 
Brno. Společenský sál Pálava od 
14.00 hodin.

27. 3.
Karneval na farmě 
Připravujeme pro vás tradiční dět-
ský karneval. Tentokrát se vydá-
me za zvířátky na farmu. Spole-
čenský sál Pálava, Bzenecká 23, 
Brno-Vinohrady od 16.00 do 18.00 
hodin. Karneval proběhne v sou-
ladu se všemi vládními opatření-
mi.
Více informací na https://www.
domecekvinohradybrno.cz/.

30. 3.
Loutkové divadlo
Od 10.00 do 11.00. Loutkové diva-
dlo V. Schildera přiveze nejmen-
ším divákům známé pohádky 
„Červená Karkulka“ a „Perníko-
vá chaloupka“. Společenský sál 
Pálava, Bzenecká 23 (vchod z uli-
ce Tvrdonická).
Místa si můžete rezervovat, vstu-
penky zakoupíte na místě. Vstup-
né 80 Kč za osobu.
Více informací na https://www.
domecekvinohradybrno.cz/.

Prosíme o dodržování aktuálních 
vládních nařízení.

Více o akcích na str. 5.

Reprezentační ples
MČ Brno-Vinohrady

Z důvodu epidemické
opatrnosti je ples zrušen.

Za JUDr. Česlavem Gojným
Vážení vinohradští spoluobčané, do následují-

cích řádků, přiznávám, se mi příliš nechtělo. Jedena-
dvacátého ledna 2022 totiž navždy opustil Vinohrady 
i tento svět báječný člověk – JUDr. Česlav Gojný.

Doktor Gojný byl a je známou vinohradskou po-
stavou. Dlouhá léta působil coby člen našeho zastu-
pitelstva a předsedal několika odborným poradním 
komisím. Jako sportovec (v mladším věku se věnoval 
boxu) vedl komisi sportovní a mládeže. Ty další ko-
mise, jimž předsedal, si již nedokážu vybavit, což ale 
není podstatné. V zastupitelstvu jsme sice oba stáli 
na protilehlých březích jsa institucionálně opačně 

zařazeni, to však nijak nebránilo tomu sejít se na dvě či několik deci nebo na dobré 
jedno či několik vychlazených a probrat, co bylo třeba nebo si jen tak pohovořit. 
S panem doktorem byla vždy legrace a dobrá zábava. Rozuměl řadě problémů, byl 
sečtělý a fajn se s ním diskutovalo či, chcete-li, disputovalo. Byl nadaný slovem mlu-
veným i psaným. Jeho literární pokusy i opusy vždy dokázaly nadchnout, pobavit 
i dovést k zamyšlení. Doktor Gojný stál v čele instituce spravující brněnské lázně 
a plovárny. Dlouho jsme plánovali, že si společně zaplaveme, že si zaplave celé vino-
hradské zastupitelstvo. Tento záměr se bohužel neuskutečnil. Vypadal na první po-
hled docela legračně, zábavně, ovšem nepostrádal nepřehlédnutelný lidský rozměr. 
Vždyť se političtí oponenti nemusí stále přít a hádat, mohou si společně třeba zapla-
vat. Ano, lidskost je ta kategorie, která Česlava Gojného snad nejlépe vystihovala. 
Ta bude, v podání doktora Gojného, aniž si to uvědomíme, chybět, moc chybět. 

S Pánem Bohem, drahý pane doktore Česlave Gojný. Jiří Čejka

Vážení vinohradští spoluobčané,
máme před sebou posledních několik týdnů zimy a pak se všude rozhostí mno-
hými toužebně očekávané jaro. I v letošním roce jsme konfrontováni s naším 
nechtěným společníkem covidem, který naše životy doprovází již třetím rokem. 
Zdá se však, alespoň v polovině února, kdy píši tyhle úvodníkové řádky, že 
covid ztrácí na síle a že návrat do přirozeného života nás lidí se stává reálnou 
skutečností. Snad tedy bude letošní rok rokem potlačení oné zatracené infekční 
nemoci. 

Vážení spoluobčané, letošní rok bude netoliko vítězným rokem nad covidem 
(doufám), bude také rokem volebním. I na Vinohradech se někdy na přelomu 
září a října, či spíš začátkem října (přesný termín ještě není znám), uskuteční 
volby do horní komory Parlamentu České republiky, tedy do Senátu. Ve stejném 
čase, ve stejném termínu, spolu se senátními volbami, proběhnou v naší obci 
(a v celé republice) také volby obecní neboli komunální. Ty jsou po mém soudu 
pro nás, pro Vinohraďany, podstatnější. V těchto dnech i v nadcházejících tý- 
dnech a měsících budou stále patrnější přípravy na „komunálky“. Budou se 
tvořit dohody některých politických uskupení. Bude vzrůstat nervozita někte-
rých politických uskupení, rovněž bude mohutnět arogance i pomlouvačná 
kampaň, která na Vinohradech zásluhou některých politických „družin“ není 
dlouhodobě žádnou novinkou. Pomluvy, nepravdy či lži létají tradičně vzdu-
chem jako vržené „záprtky“. Veřejnost se například mohla dozvědět, že si sta-
vím či jsem si již postavil dům na Révové ulici (bohužel na takový krok nemám 
prostředky a nikdy mít nebudu), že jsme jako radniční koalice prodali pozem-
ky pro stavbu GO UP (radnice městské části pozemky nevlastní, a tudíž je ne-
může ani prodávat a navíc ve skutečnosti tyto pozemky byly soukromé, a tudíž 
prodané soukromým majitelem jinému soukromníkovi). Nám se podařilo  
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Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– návrh na ocenění u příležitosti Dne učitelů 

v roce 2022 za městskou část Brno-Vinohra-
dy v II. kategorii – Ocenění za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost paní PaedDr. 
I. S., ředitelku ZŠ Mutěnická 23;

– zřízení přípravné třídy na Základní škole, 
Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace 
pro školní rok 2022/2023;

– u nájemních smluv na pronájem bytových 
a nebytových prostor v domech a pozemků 
svěřených m. č. Brno-Vinohrady a u nově 
uzavíraných smluv použití inflačního koefi-
cientu ve výši 3,8 %;

– přílohu č. 1 Smlouvy o poskytnutí služby 
č. P-038-2020 – dodávka elektřiny 2022 se 
společností Technické sítě Brno, akciová 
společnost se sídlem Barvířská 5, 602 00 
Brno, jenž se týká hlásiče místního rozhla-
su. Předpokládaná cena přefakturace elek-
třiny na rok 2022 je 3.705,82 Kč;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekon-
strukce bytu č. 3, Bzenecká 13“ s firmou 
Kristek - instalo, s.r.o., Mlýnská 326/13, 
602 00 Brno, IČ: 29232201 za celkovou cenu 
634.595 Kč bez DPH a 729.784 Kč vč. DPH;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci: „Kompletní 
rekonstrukce bytu č. 14, Vlčnovská 9“ podle 
předloženého materiálu, seznam firem, kte-
ré budou vyzvány k předložení nabídky 
a složení komise pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek;

– termíny sňatečných obřadů na rok 2022 dle 
přílohy;

– zvýšení ceny za každý prodaný kelímek ná-
poje společnosti DELIKOMAT, s.r.o.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s provedením dopravního značení „zákaz 

stání“ na slepé části místní komunikace na 
ul. Vlčnovská před garáž. domem Žarošická 6;

– s vydáním rozhodnutí o uzavírce a přechod-
né úpravě provozu na ulici Jedovnická podle 
předložené dokumentace ZNAKOM č. zak. 
21Z00924 z 1/2022;

– se stanovením přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích pro žadatele 
Kulturní, vzdělávací a informací centrum 
Brno-Vinohrady, p.o., Bzenecká 23, 628 00 
Brno na veřejně přístupných účelových ko-
munikacích parkoviště při ul. Pálavské ná-
městí a parkoviště za objektem Velkopavlo-
vická 25 z důvodu záboru parkovacích míst 
pro umístění mobilních prodejních stánků 
a pro vozidla prodejců při akci Vinohradské 
trhy 2022, které se budou konat 5. 2., 5. 3., 
9. 4., 14. 5., 11. 6., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 29. 11. 
a 3. 12. 2022;

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

– se zachováním stavu zákazu podomního 
prodeje vztahující se i na energetické pro-
dukty.

Rada městské části Brno-Vinohrady
uděluje souhlas:
– ke kácení 7 ks podlimitních dřevin (akátů) 

z důvodu rekonstrukce plynárenského zaří-
zení na p. č. 7978/17 k. ú. Židenice.

Rada městské části Brno-Vinohrady
přiděluje:
– zakázku pod názvem „Kompletní rekon-

strukce bytu č. 3, Bzenecká 13“ firmě Kristek 
- instalo, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Br-
no, IČ: 29232201 za celkovou cenu 634.595 
Kč bez DPH a 729.784 Kč vč. DPH.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– předloženou Technickou studií „Dopravní 

napojení sportovního centra na ulici Jedov-
nickou“ vypracovanou společností RSE Pro-
jekt s. r. o. v srpnu 2021;

– režim provozu mateřských škol v měsících 
červenec a srpen pro školní rok 2021/2022, 
stanovený ředitelkami mateřských škol 
městské části Brno-Vinohrady dle předlože-
ného materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
pověřuje:
– PhDr. Jiřího Čejku, starostu městské části 

Brno-Vinohrady, a prof. MVDr. Petra Dvořá-
ka, CSc., místostarostu městské části Brno-
-Vinohrady, zajištěním zadání vypracování 
studie využití pozemků p. č. 7966/7 a p. č. 
7966/8 v k. ú. Židenice za účelem zřízení 
veřejného místa pro sport, rekreaci a odpo-
činek, ve smyslu usnesení č. 109/VII/2020/8 
ze VII. zasedání Zastupitelstva městské části 
ze dne 22. 6. 2020 a dále např.: zahrnutí re-
konstrukce restauračního zařízení „Tenis-
ka“ do podoby denního bistra – kavárny, 
parkouru, lanového centra, venkovní posi-
lovny.

První rada v letošním roce zasedala už 
10. ledna, podruhé se pak radní setkali na 
konci měsíce. Během obou zasedání se vyře-
šily desítky bodů, jak bývá tradičně patrné 
z informativního výpisu usnesení, který na-
jdete na druhé či třetí straně každém Infor-
mu. Ty nejzajímavější, chcete-li nejvýznam-
nější projednané záležitosti, přináším v tom-
to shrnutí.

Hned prvním bodem 53. rady bylo projed-
nání studie využití nově nabytých pozemků. 
Vzhledem k tomu, že se v nejbližší době očeká-
vá finální schválení kupní smlouvy na pozem-
ky po stavbě „GO UP“, rada pověřila starostu 
společně s místostarostou pro sport zajištěním 
studie na využití nově nabytých pozemků. Dí-
ky odkupu se tak předmětné místo dostane do 
majetku města (městské částí) a místo zástav-
by můžeme očekávat využití v souladu s již dříve vydanými poža-
davky městské části, tedy jako prostor pro volný čas nebo sport. 
Kromě rozmanitých aktivit by prostoru slušela i příjemná kavárna, 
která by mohla vzniknout rekonstrukcí stávajícího baru na konci 
ulice Bořetická a mě těší, že na tomto kroku panovala shoda.

Radě byla předložena dokumentace technické studie „Dopravní 
napojení sportovního centra na ulici Jedovnickou“. Jedná se o stu-
dii, která vychází mimo jiné i z požadavků městské části, neboť 
jsme již v minulosti apelovali na to, aby doprava do připravovaného 
sportovních centra ledního hokeje mezi ulicemi Čejkovická a Jedov-
nická nebyla řešena přes ulici Čejkovickou v blízkosti obytné zá-
stavby, ale právě ulicí Jedovnickou. Vliv městské části na projekty 

podobného typu je (bohužel) zpravidla minimální, a proto věřím, 
že alespoň z hlediska dopravy nakonec dojde k tomu lepšímu ře- 
šení.

Rada městské části projednala i tradiční formální záležitosti spo-
jené s rekonstrukcí bytů. V posledních třech letech mají nájemníci 
možnost (za finančního přispění městské části) vyměnit vchodové 
dveře nebo rekonstruovat bytové jádro. Této možnosti již využila 
řada nájemníků, kteří si tak mohou zvýšit standard bydlení v pro-
najatém bytě a přitom v souladu s požadavky správce bytů a za fi-
nančního příspěvku na tuto opravu.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Z 53. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 31. ledna 2022

První zasedání rady v novém roce

Doprava do rozsáhlého areálu nemůže být řešena přes Vinohrady a nesouhlas rady s pro-
jektem tak i z těchto důvodů stále trvá. Foto: vizualizace Fuertes Development
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získat město pro myšlenku odkupu těchto pozemků, podařilo 
se nám přesvědčit nového majitele opustit záměr stavby  
GO UP a prodat ony pozemky městu Brnu. Na odkupu pozem-
ků se podílíme padesáti procenty. Částku takřka dvanáct mi-
lionů si půjčujeme od města a budeme ji čtyři roky splácet. 
Docela nedávno jsem byl upozorněn, že přilétl další vydatně 
zapáchající „záprtek“ (chcete-li pukavec), točící se ještě kolem 
zmizelého GO UP. Jeho původci se snaží proniknout do mysli 
veřejnosti blábolem (přesněji lží), že v dávné minulosti býva-
lý majitel pozemků radnici nabízel jejich odkup. Radnice mě-
la odmítnout. Jde o skutečně nevkusný blábol. Já ani nikdo 
další z mých kolegů, dávno či nedávno, jsme nebyli v takové 
záležitosti osloveni. Pokud by tomu tak bylo, vskutku inten-
zivně bychom usilovali o nabytí těchto i jakýchkoliv jiných 
pozemků do naší správy. Kupovat bychom je ovšem podle Sta-
tutu města Brna nemohli. Učinit tak může pouze město Brno. 
A k tomu bychom je pochopitelně přesvědčovali. Pomluv, de-
honestací a „záprtků“ je v průběhu toku času slušná řada. Pro 
ilustraci jsem uvedl jen několik takových nechutností a netře-
ba je dále rozvádět. „Záprtky“, ač různě tematicky řazené, 
mají jedno společné. Nepříjemně zasmrdí, však po vyvětrání 
zmizí. Před volbami bude toho smradu zřejmě stále víc. Bude 
tedy třeba víc větrat a opřít se o nezdolnou lidskou vymože-
nost – tou je rozum. 

Vážení Vinohraďané, když byla řeč o GO UP v souvislosti 
s různými „politickými“ kejkly a „záprtky“, nedá mi, abych 

vám alespoň stručně nenastínil, co se s územím, které bude 
v krátkosti odkoupeno městem Brnem za padesátiprocentní-
ho přispění Vinohrad, dál bude dít. Předpokládáme, jako bu-
doucí správci nabytých pozemků, že prostor bude dán k uží-
vání co nejširší vinohradské veřejnosti. Již v červnu roku 2020 
schválilo vinohradské zastupitelstvo „budoucí možné využití 
pozemků p. č. 7966/7 a p. č.7966/8 … pro zřízení hřiště pro 
pétanque, dětského hřiště, multifunkčního sportovního hřiš-
tě, parkových úprav včetně mobiliáře.“ Způsob využití dále 
rozšiřuje usnesení vinohradské rady ze dne 31. ledna 2022, 
které pověřuje „zajištěním zadání vypracování studie využití 
pozemků p. č. 7966/7 a 7966/8 … za účelem zřízení veřejného 
místa pro sport, rekreaci a odpočinek“ ve smyslu usnesení 
vinohradského zastupitelstva ze dne 22.června 2020. Toto 
usnesení rozšiřuje o další způsoby využití plochy pozemků po 
GO UP, například o zahrnutí rekonstrukce restauračního za-
řízení „Teniska“ do podoby denního bistra – kavárny, o zříze-
ní parkouru, lanového centra či venkovní posilovny (obdoby 
posilovny v areálu bývalé ZŠ Bzenecká). Velmi věřím spolu se 
svými kolegy, že takové využití najde zalíbení u mladších 
i starších Vinohraďanů i u reprezentace města Brna, u níž se 
budeme ucházet o potřebnou podporu a pomoc.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám zdraví, příjem-
né čekání na jaro a hezký zbytek posledních zimních dnů.

Jiří Čejka, starosta

Vyhlášená kuchyně MŠ Prušánecká 
po nákladné rekonstrukci v únoru opět 
zahájí provoz. Zajistí stravování dětí 
a pracovníků nejen na Prušánecké, ale 
i na detašovaném pracovišti Bzenecká, 
kde byly loni otevřeny 3 nové třídy. Celko-
vá kapacita kuchyně byla rozšířena na 
200 obědů. 

Na podzim 2020 byla cena rekonstrukce 
odhadnuta na 5 milionů. Poskytnutá dotace 
Magistrátu města Brna pro rok 2021 před-
stavovala 4,5 milionu Kč. Na začátku roku 
2021 projektovou dokumentaci vypracovala  
a stavební dozor zajišťovala firma GARANT 
projekt s.r.o. Tak jako v celé republice však 
došlo k velkému růstu cen stavebních mate-
riálů a dalších položek vybavení. Celkové 
náklady se tak nakonec vyšplhaly na 10,3 
milionů Kč. Investorem byla naše městská 
část Brno-Vinohrady, která navýšené nákla-
dy musela pokrýt z vlastního rozpočtu. Re-
konstrukce vysoutěženou firmou DIRS Br-
no s.r.o. byla zahájená o prázdninách 2021. 
Gastronomickou technologii dodala firma 

GOZ GASTRO s.r.o. Nedostatek materiálů 
(např. dveří) a řada dalších problémů (např. 
s izolací vzduchotechniky na střeše budo-
vy) i přes maximální snahu uvedených fi-
rem nakonec rekonstrukci prodloužil až do 
poloviny prosince. Vše probíhalo za plného 
provozu školky, což samozřejmě ztížilo 
práci kolektivu vedeného paní ředitelkou 
Davidovou, který si zaslouží absolutorium. 
Za vstřícnost při vlastní kolaudaci patří dále 
poděkování pracovníkům Hasičského zá-
chranného sboru, Krajské hygienické stani-
ce, Stavebnímu odboru a paní Jojové (velmi 
rozsáhlá administrativa) z úseku školství 
naší radnice. Zní až neuvěřitelně, že těsně 
před Vánocemi kolaudace úspěšně proběh-
la. I přes možnost čerpat tříměsíční termín 
k vydání rozhodnutí odbor školství Krajské-
ho úřadu Jihomoravského kraje již za 2 tý- 
dny (v půlce ledna 2022) vydal povolení 
zahájit přípravu stravy pro děti.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
místostarosta 

Oznámení
k poplatkům ze psů

Úřad městské části Brno-Vinohrady 
oznamuje, že na základě obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/ 
2021 o místních poplatcích je pro rok 2022 
stanovena, podle návrhu Zastupitelstva 
městské části Brno-Vinohrady, pro měst-
skou část Brno-Vinohrady nová výše zá-
kladní sazby poplatku ze psa, která činí 
800 Kč za rok za prvního psa (dosud 
1.500 Kč) a 1.200 Kč za rok za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele (dosud 
2.250 Kč), drženého v bytovém domě.

Ostatní sazby, osvobození a úlevy zů-
stávají nezměněny:
– osvobozeni od poplatku jsou tedy např. 

držitelé psů, kteří jsou držitelé průkazu 
ZTP nebo ZTP/P. Po dobu jednoho roku je 
od poplatku osvobozen držitel psa, pře-
vzatého z útulku,

– snížená sazba 200 Kč za rok za prvního 
psa a 300 Kč za rok za druhého a každého 
dalšího psa se vztahuje na držitele psů 
starších 65 let,

– držitelům psů mladším 65 let, jejichž jedi-
ným zdrojem příjmů je důchod, je poskyt-
nuta úleva na poplatku, která spočívá ve 
stanovení poplatku za prvního psa ve sní-
žené sazbě, tedy 200 Kč za rok.

ÚMČ Brno-Vinohrady dále oznamuje, 
že údaje pro platbu poplatku ze psa, tedy 
č. účtu a stanovený variabilní symbol zůstá-
vají nezměněny a žádá poplatníky o úhradu 
poplatku v termínu do 31. 3. 2022 ve výše 
uvedených částkách.

ÚMČ Brno-Vinohrady,
Odbor finanční a výstavby

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Mateřská škola Prušánecká opět vaří
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Prázdninový provoz mateřských škol
i v měsíci srpnu

Abychom umožnili rodičům co nejdříve si naplánovat letní 
dovolenou, řešili jsme prázdninový provoz již v lednu. Díky na-
výšení kapacity Mateřské školy Prušánecká o 3 třídy na odlou-
čeném pracovišti Bzenecká došlo na Vinohradech k prodloužení 
prázdninového provozu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady dne 31. 1. 2022 vzala na vědomí 
předpokládaný prázdninový provoz mateřských škol (MŠ) v roce 
2022. MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26 a MŠ Velkopavlo-
vická 15 stanovují dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) letní prázdninový provoz ve školním roce 2021/2022 od 
11. 7. do 22. 7. 2022. Mateřská škola Prušánecká 8, včetně detašova-
ného pracoviště na Bzenecké, letos prázdninový provoz zajišťuje 
v termínu od 25. 7. do 5. 8. 2022. Umožňuje se tak některým dětem 
prázdninový pobyt ve školkách až 4 týdny. Mimo uvedené termíny 
je provoz v mateřských školách m. č. Brno-Vinohrady v době prázd-
nin přerušen. Ředitelky zveřejní v MŠ informace pro rodiče o mož-
nosti a podmínkách předškolního vzdělávání dětí mateřské školy 
v jiných mateřských školách. 

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Miroslava Jojová, úsek školství

ZŠ Čejkovická zve na zápis
do 1. ročníku

Letošní lyžařský kurz pro 1. stupeň jsme uspořádali v polovině 
ledna 2022, konal se tradičně v Olešnici na Moravě. Mají tam pro 
nás bezvadné zázemí a není pro ně nic problém. Lyžování bylo ur-
čeno pro naše žáky od 1. do 5. třídy. I letošní rok se sešla výborná 
skupina lyžařů i „nelyžařů“ a společně jsme zvládli 3 dny. Přálo 
nám počasí a lyžování nás bavilo. Lyžařský kurz se pro naše žáky 
od 6. do 9. třídy konal tradičně v lyžařském středisku Karlov v Je-
seníkách. Byli jsme jen ubytováni v jiném zařízení, a to v chatě Zá-
tiší. Zvolili jsme lednový termín 2022, abychom si zajistili výborné 
lyžařské podmínky. Lyžovali jsme 5 dnů, poznali jsme okolí díky 
krásné vycházce, večer jsme hráli hry, tančili a měli zábavu. 

Rád bych pozvala zejména rodiče budoucích prvňáčků na den 
otevřených dveří na ZŠ Čejkovická, který se uskuteční 3. března 
2022 od 14.00 do 16.00. Zájemci nechť se registrují na individuální 
schůzky s učiteli 1. a 2. ročníku, s vedoucím školní družiny, se spe-
ciálním pedagogem, s výchovným poradcem nebo s vedením školy 
na webových stránkách https://www.zscejkovicka.cz/.

Zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole v řádném termínu 
ve čtvrtek 21. dubna 2022 a v pátek 22. dubna 2022. Náhradní ter-
mín zápisu je stanoven na 29. dubna 2022. Více informací nalezne-
te na školním webu. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům naší 
školy za pracovní nasazení a za velmi dobré zvládání výchovně 
vzdělávacího procesu i v této nelehké době, kdy vlivem epidemio-
logické situace docházelo k nepravidelnému střídání prezenční vý-
uky a distanční výuky. Můj dík patří také zákonným zástupcům, 
kteří museli častokrát ze dne na den reagovat na změny způsobu 
výuky a připravit své děti na úspěšný přechod na distanční výuku. 

Mgr. Iveta Marečková, ZŠ Čejkovická

Konkurz Brněnského Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v 

neděli 1. května 2022 od 9.00 do 16.00 hod. v prostorách sálu/
auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se 
mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. 
mládež do 18 let.

BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své 
výchovně-umělecko-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapo-
jení dětí různého věku již od samého počátku přípravy každé jed-
notlivé divadelní inscenace. Děti, které konkurzem úspěšně pro-
jdou, se mohou již zúčastnit Letního soustředění BDD 2022 
v termínu od 6. 8. do 20. 8. 2022.

Přihlášky a informace na: detskedivadlo-brno@seznam.cz
tel.: +420 603 584 610, www.brdd.cz Brněnské Dětské Divadlo

Bruslím, bruslíš, bruslíme
Žáci naší Základní školy Mutěnická rádi sportují a udržují svá 

těla zdravá. Sedí denně v lavicích a tak když se naskytla možnost 
bruslení v nedalekém středisku volného času Salesko v Líšni, naše 
škola ji pro oba stupně nadšeně využila. V lednu vyrazila více než 
čtyřicítka žáků 4. a 5. tříd se svými učiteli za ledními radovánkami. 
Bezpečnost především, a tak se po pečlivém zavázání bruslí a nasa-
zení přileb a rukavic všichni pustili do bruslení. Většina žáků již 
bruslit umí, zkoušela si tedy pohyb vpřed i vzad, přešlapování na 
obě strany a někteří odvážlivci se pustili i do ostřejší jízdy. Ti, kteří 
si tak jisti nebyli, využili pomocníka k udržení stability v podobě 
tučňáka na široké lyži. Žáci si přinesli své brusle. Ovšem na ty, kte-
ří svoje nevlastní, myslí ve středisku také a brusle jim zapůjčí. Jeli-
kož je školám nabídnuta v jednom pásmu celá ledová plocha, užili 
si naši žáci se svými učiteli hodinu pohodového bruslení. Končit se 
nikomu nechtělo a tak se všichni žáci už teď těší na další lední ra-
dovánky. 

Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická

Naše nová magnetická nástěnná 
mapa ČR

Na naší škole, ZŠ Mutěnická 23, se nám při výuce zeměpisu 
v 7. ročníku osvědčila již dříve pořízená nástěnná magnetická mapa 
Evropy, a proto jsme se rozhodli pořídit také takovou mapu pro vý- 
uku zeměpisu v 8. a 9. ročníku, tedy mapu České republiky. V prů-
běhu letních prázdnin proběhla realizace celého tohoto projektu. 
Nyní už používáme mapy obě – mapu Evropy a mapu ČR. Obě ma-
py znázorňují jak fyzicko-geografickou rovinu, tedy nížiny, pohoří, 
řeky, jezera a moře, tak i socioekonomickou rovinu, tzn. města, 
kraje, státy. Žáci ve výuce využívají pojmy, které jsou vytištěné na 
magnetických kartičkách, kartičky si vylosují a přikládají je tam, 
kde si myslí, že je to správné místo. Učitel pak může zkontrolovat, 
jak žáci pracovali, upřesnit a doplnit informace, případně i žáky 
ohodnotit. Mapy je možné využívat hlavně při opakování učiva ne-
bo při zkoušení. Žáky tato aktivita velmi baví a těší se na další opa-
kování učiva u této didaktické pomůcky. 

Mgr. Jan Kořének, ZŠ Mutěnická
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KJM na Vinohradech
Milí čtenáři,
měsíc březen je již tradičně vnímán jako měsíc knihy, čtenářů
a četby. Zároveň je to měsíc, který stále ještě doprovází i chladné 
počasí a známá pranostika „Březen, za kamna vlezem“ – a co si letos 
říci spíše Březen, za kamna s vyhranou knihou vlezem a vyhrát 
knižní odměnu? Soutěžní test, týkající se knih a knižního trhu, má-
me připravený ve verzi pro dospělé i dětské čtenáře. Dospělí mohou 

vyhrát bestsellerovou knihu rozho-
vorů se šumavskými samotáři Ra-
ději zešílet v divočině od Aleše Pa-
lána, děti budou soutěžit o knihu 
Slyšíš, jak mluví stromy? od uzná-
vaného německého lesníka Petera 
Wohllebena. Soutěž probíhá od
1. 3. do 31. 3.

A pro kreativní děti a jejich ro-
diče či prarodiče, kterým začíná 
chybět hřejivé jaro stejně jako 
nám, jsme k příležitosti prvního 
jarního dne v týdnu od 21. 3. do
25. 3. nachystali výtvarnou dílnu 
pojmenovanou Jaro, kdepak jsi? 

Přijďte si do dětského oddělení vyrobit např. kytičku, zvířátka nebo 
jiný symbol jaro a zkusit nám tak všem jaro přivolat!

Zkrátka nepřijdou ani děti zvyklé soutěžit v našich tematických 
měsíčních soutěžích o ceny. V březnu si mj. připomeneme výročí 
430 let od narození významného českého myslitele Jana Amose Ko-
menského, jehož nejznámější kniha se jmenuje Labyrint světa a ráj 
srdce. Dokáží k němu v soutěži Po stopách Učitele národů děti najít 
cestu? A ti, kteří občas váhají, jestli se umí chovat šetrně k přírodě, 
si mohou své dovednosti vyzkoušet v testu s výmluvným názvem 
Odpad z nebe nespad.

Ať už se rozhodnete zapojit se do některé z našich soutěží, ane-
bo si jen přijdete vybrat zásobu oblíbeného čtení, budeme se na vás 
všechny moc těšit – nejen regály s novými knížkami máme vždy 
plné! Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Vinohrady prolétne
nafrněná vichřice z Marvánku

Dětské jarní veselí na Vinohradech, které se bude konat 10. dub-
na 2022 ve společenském sále Pálava na Bzenecké, se pro nás členy 
divadelního spolku Marvánek stalo výzvou, a to nejen pro to, že 
navazujeme na uvedenou pohádku o čertech v minulém roce, ale 
hlavně proto, že se jedná o pohádku pro nás neobvyklou.

Na rozdíl od loňského roku, kdy jste mohli vidět nastudovaný 
činoherní kousek, tentokrát si pro Vás členové divadla připravili per- 
ličku, a to v podobě pohádky se zpěvy a tanci.

Děti i dospělí budou vtaženi do pohádkového děje na lesním 
palouku, kde v rošťandách spolu žijí hodná lesní strašidla. Na břehu 
tůňky mají svůj příbytek pan vodník s paní vodnicí, ve stínu stromů 
žije manželský pár hejkalů, o pobavení všech se stará rozverný vo-
domil. Pan Ohnivák zase srší svými šprýmy. A jako v každé lesní 
pohádce nesmí i v naší pohádce chybět víla.

Do pokojného života všech lesních bytostí jednoho dne zasáhne 
svým mocným dechem paní všech větrů a vánků – královna vichři-
ce, která se postará o rozruch na palouku. Svým mocným dechem 
převrátí poklidný život všech bytostí naruby a způsobí nebeskou 
katastrofu.

Nebyla by to pohádka, kdyby neskončila dobře. Vichřice si uvě-
domí, co svým jednáním na paloučku způsobila, proto si zavolá na 
pomoc zkušeného odborníka z říše lidí a dohromady dají do pořád-
ku to, co svým nerozvážným činem vichřice způsobila.

Milí Vinohraďané, děti i dospělci, divadlo Marvánek ve spolu-
práci KVIC Vás všechny co nejsrdečněji zve na pohádkové předsta-
vení s názvem „O nafrnění vichřici“, které uvidíte v neděli 10. dubna 
od 16 hodin.

Srdečně zvou Marvánci

Březen v Domečku
Jarní keramická dílna

Srdečně zveme všechny zájemce o keramické tvoření do jarní 
dílny Domečku! Výrobou květináčů, misek a veselých dekorací se 
připravíme na již přicházející jaro a Velikonoce. Vhodné pro děti od 
6 let a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. V sobotu 19. břez-
na 2022, 9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23. Cena 250 Kč zahrnuje 
odborné vedení, veškerý materiál, výpal i následné glazování. Při-
hlášky na stránkách Domečku: www.domecekvinohradybrno.
cz/udalosti. Informace 723 946 642.

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera při-

veze nejmenším divákům dvě známé 
a oblíbené pohádky: „O Červené Kar-
kulce“ a „Perníková chaloupka“. Sr-
dečně zveme děti i rodiče do spole-
čenského sálu Pálava, Bzenecká 23 ve 
středu 30. 3. 2022 od 10.00 hodin. 
Vstupenky si můžete rezervovat na 
www.domecekvinohradybrno.cz/udalosti. Prodej před začátkem 
na místě. Cena 80 Kč za osobu.

Karneval „Na farmě“
Připravili jsme pro vás opět tradiční dětský karneval, tentokrát 

na téma farmaření. Divadlo Netratrdlo přiveze stodolu plnou zvířá-
tek, ve dvouhodinovém programu budeme sázet, sklízet, krmit
a starat se, ale hlavně si hrát, tancovat a dovádět. Těšíme se na děti 
i dospělé! V maskách nejen farmářských se sejdeme v neděli 27. 3. 
2022 v 16.00 hodin ve společenském sále Pálava, Bzenecká 23. 
Vchod do sálu je z ulice Tvrdonická. Vstupenky si můžete rezervo-
vat na www.domecekvinohradybrno.cz/udalosti. Prodej na místě 
80 Kč za osobu. Ivana Heindlová

foto z archivu KJM Vinohrady
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JAVOR
Cimbálová muzika

     JAVOR
    Cimbálová muzika z jižní Moravy

kontakt: email: javorcimbal@seznam.cz

Pojďte a zaposlouchejte se do krásných písní 
v podání obou souborů.

Společný koncert při příležitosti MDŽ
ve společenském sále Pálava

v sobotu 5. března 2022 od 14 hodin

Vystoupí
Cimbálová muzika Javor a 

Pěvecký sbor Bohuslava Hajnce

Zvou Vás pořadatelé
KVIC a Senior klub Brno-Vinohrady

Již šestým rokem je spuštěn participa-
tivní rozpočet Dáme na vás. Brňané tak 
mohou už nyní podávat své nápady na 
zlepšení svého okolí. Letošní novinkou je 
zvýšená maximální částka na jeden poda-
ný projekt, a to ze 3 na 5 milionů korun!

Město pro tento rok vyčlenilo ze svého 
rozpočtu celkovou částku 35 milionů ko-
run, která půjde na vaše nápady. Podat ná-
pad můžete bez ohledu na to, zda máte ve 
městě trvalé bydliště či nikoliv. Projekty 
mohou být zaměřeny na různé oblasti od 
sportu, zdraví, přes rodiny s dětmi, seniory, 
až po kulturu či dopravu. Nápady mohou 
být investičního charakteru, tedy například 
postavení nového hřiště, pumptracku či cy-
klostezky, nebo se může jednat o tzv. měk-
ký projekt, kdy jsou z participativního roz-
počtu hrazeny například programy na pod-
poru onkologických pacientů. Mezi takové 

patří právě realizované projekty Nebýt na to 
sama – Ženy v onko léčbě či Onkologicky 
léčené děti v Brně. 

Své nápady můžete přihlašovat na 
stránkách www.damenavas.brno.cz, v pří-
padě potíží také osobně na Magistrátu měs-
ta Brna na ulici Husova 12. Podávat projekty 
je možné až do 15. května, ale čím dříve jej 
podáte, tím dříve může začít sbírat podporu 
veřejnosti. Právě projekty, které do 31. květ-
na získají podporu veřejnosti v podobě 300 
„líbí se mi” nebo 50 podpisů na podpisovém 
archu, budou posuzovány z hlediska jejich 
realizovatelnosti příslušnými odbory a mají 
šanci postoupit do listopadového finálové-
ho hlasování. Nyní je čas, kdy můžete podá-
vat své nápady. 

Chyťte se příležitosti a změňte Brno! 
Ing. Linda Seitlerová, Dáme na vás

damenavas@brno.cz

Dispečink Brněnských vodáren
a kanalizací je k dispozici nonstop

Přestala vám téci studená voda, má nízký tlak ne-
bo došlo ke změně v kvalitě vody, voda má například 
jinou barvu? Nezdržujte se pátráním po informacích 

na profilech vašich přátel na sociálních sítích. Pokud se informace nedozvíte 
na webových stránkách vodáren - www.bvk.cz, pak volejte Centrální vodo-
hospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací na tel. čísle
543 212 537. 

Jeho specialisté zajišťují nepřetržitou 24hodinovou službu jak ve všední 
dny, tak i o sobotách, nedělích, svátcích. Jsou připraveni vám pomoci, pokud 
se problém týká služeb poskytovaných brněnskými vodárnami.

Rádi vám odpoví na vaše otázky a v případě, že jde o problém poskyto-
vaných služeb, jsou schopni podniknout konkrétní kroky pro jeho odstraně-
ní. Například pokud vám teče doma z kohoutku rezavá voda, vyšlou na mís-
to pohotovostní četu, která, pokud je příčina na veřejném vodovodu, zajistí 
zjednání nápravy. Může však nastat situace, že k „zabarvení“ vody dochází 
až v nemovitosti, ve vnitřních instalacích. V takovém případě je potřeba kon-
taktovat majitele či správce nemovitosti. Nezřídka se totiž stává, že pitná 
voda získá „rezavé zabarvení“ právě zde. 

Brněnská pitná voda má ty nejlepší parametry, které s přehledem odpo-
vídají všem zákonným normám. Pečlivá kontrola její kvality probíhá pravi-
delně na zdrojích vody, ve veřejné vodovodní síti a stejně tak u zákazníků. 
Společně s akreditovanou laboratoří brněnských vodáren ji vyhodnocuje 
také Krajská hygienická stanice. Odborná péče expertů brněnských vodáren 
je průběžně věnována monitoringu celé vodovodní sítě. Díky využívání mo-
derních technologií a inovacím v této oblasti patří Brněnské vodárny a kana-
lizace dlouhodobě mezi republikové lídry ve snižování ztrát vody.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Je tu 6. ročník participativního rozpočtu Dáme na vás!
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Ü Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

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

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

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

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

Ü Dlouhodobě pronajmu garáž při ul. Valtická. Tel.: 724 869 531.

Ü Knihkupectví RYŠAVÝ – VÝPRODEJ našich knih, tel. 775 368 748.

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/

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. SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, příjme
na zkráceny pracovní úvazek recepční na Domov mládeže.

Jedná se o 12hodinový provoz. Vzdělání může být i bez maturity.
Vhodné i pro aktivní důchodce. Požadujeme dobrý zdravotní stav

a bezúhonnost. Nástup možný dle dohody.
Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780, e-mail: havlickova@sssebrno.cz

Termín uzávěrky pro vydání č. 196 – duben 2022
do 18. 3. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je 
telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvr-
dí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní 
nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzné-
ho, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na fi-
nančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či roz- 
rušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své 
finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psy-
chické dopady z prožitého traumatu a naletí podvodníkovi. Násled-
ky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefon-
ního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými 
jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následují-
cím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, 
pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit pře-
svědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako 
doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je 
bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte 
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, 
a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“

Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi 

nebo vnučce, kteří vám měli údajně volat, případně nejbližším 
příbuzným.

• Pokud zjistíte, že 
vám opravdu nikdo 
z rodiny nevolal, 
volejte Policii ČR na 
linku 158 a sdělte 
jim skutečnosti vy-
plývající z telefo- 
nátu.

• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se vám 
kontakt s rodinou nepodaří navázat.

• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani 
pod příslibem, že vám do zástavy přenechají např. doklady (mo-
hou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek) 
nebo hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer 
apod.).

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

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Pozor, senioři jsou v ohrožení! (pokračování textu z minulého čísla)
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PROGRAM NA BŘEZEN 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.

Informace o akcích Senior klubu – únor 2022
Přelom roku s tradičními oslavami má-

me „dávno“ za sebou, před námi jsou už  
v dohledu první jarní dny, na které se těší-
me, a tak rekapitulace již proběhnuvších 
akcí bude stručnější. V lednu jsme cestovali 
s Eliškou Vackovou po Rakousku, s Luďkem 
Šubertem po posledních českých hradech 
a s Ing. Čapkem daleko u protinožců, po 
ostrovech Nového Zélandu. Kromě toho 
jsme se pobavili i poučili se sbírkou videí, 
kolujících po internetu, a poté i téměř dvě 
hodiny při setkání s písničkou, které nám 
už podruhé zprostředkoval Karel Mifek. Ve-
selejší než prosincové bylo i lednové blaho-
přání jubilantům, v jehož průběhu jsme po- 
blahopřáli šesti oslavenkyním.

V únoru jsme v klubu přivítali po více 
než dvou letech paní Kouřilovou z Malkolu, 
která seznámila přítomné s aktuální situací 
a změnami v oblasti poskytování zdravot-
ních pomůcek. Ing. Čapek odcestoval na 
dlouho plánovanou a opakovaně odkláda-
nou cestu do zahraničí, takže druhou část 
svého cestování po Novém Zélandu nám 
přiblíží 10. března a jako náhradu jsme opět 
zhlédli sbírku videí a prezentací. Eliška Vac-
ková přiblížila Salzburg a Insbruck a PhDr. 
Karnet připomněl život a význam ruského 
lékaře V. M. Bechtěreva a jeho souvislosti 
s životem J. V. Stalina.

Větší část své obvyklé informace budu 
opět věnovat plánovaným akcím. Přede-
vším chci připomenout již třetí společný 
koncert cimbálky Javor a Pěveckého sboru 
B. Hajnce, který bude věnován ženám a dív-
kám k jejich svátku s předstihem v sobotu 
5.3. Spolupráce se ZUŠ se projeví ve dvou 
vystoupeních jejích žáků v klubovně – zcela 
netradičně 1. 3. v rámci masopustního vese-
lí (protože v době původně plánovaného 
vystoupení 8. 3. budou mít žáci i učitelé jar-

ní prázdniny) a podruhé 17. 3., kdy dokonce 
přijdou poblahopřát březnovým jubilan-
tům.

Důležitou informací je změna v místě 
konání výletu do sklípku – místo původně 
plánovaného sklípku „U Jeňoura“ v Necho-
rech zorganizovala Vlasta Jelínková návště-
vu sklípku Herbenka v Hustopečích, takže 
kdo se chce zúčastnit této akce a koupit si 
případně v jejím průběhu i mandlovku, měl 
by se přihlásit do 24. 3. u paní Jelínkové.

Na avizované návštěvy v digitáriu hvěz-
dárny 24. 3. a 7. 4. je možno se přihlásit 
u mne stejně jako na zájezd do Lednice 
28. 4. – podrobnosti sdělím na požádání… J

Další zájezdy pak plánujeme na 12. 
května a 2. června, přičemž o jejich cílech 
ještě není rozhodnuto – můžete mi dát pří-
padně tipy na zajímavá místa, budu rád…

Pondělní cvičení ve společenském sále 
Pálava pokračuje se stále se zvyšujícími se 

počty především zájemkyň o zdravý pohyb 
– přijďte se protáhnout také, ať je nás zase 
plný sál, jako tomu bylo před covidem… J

Podobně pokračují každý týden i kon-
verzační kurzy angličtiny pro seniory nejen 
ve třech úrovních, ale v únoru proběhly také 
formou víkendového setkání s rodilými 
mluvčími, i když zatím jenom prostřednic-
tvím internetu.

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 dříve proběh-
lých akcí jsou k dispozici u mne k případné-
mu vyhledání a zkopírování – stačí se do-
mluvit…

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

Blahopřání lednovým jubilantům. Foto Luděk Hodboď. 

n	1. 3. – ÚTERÝ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

n	3. 3. – ČTVRTEK
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková

n	5. 3. – SOBOTA
KONCERT K MDŽ – cimbálka Javor
a Pěvecký sbor B. Hajnce 
Ing. L. Hodboď, KVIC – společenský sál 
Pálava, 14.00

n	8. 3. – ÚTERÝ
MDŽ, Ing. L.Hodboď a tým spolupracovníků

n	10. 3. – ČTVRTEK
NOVÝ ZÉLAND – evoluční laboratoř
na konci světa (2. část)
Ing. Miroslav Čapek (náhrada za termín 3. 2.)

n	15. 3. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

n	17. 3. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V BŘEZNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

n	22. 3. – ÚTERÝ
ČESKÁ HISTORIE (zajímavé historické
objekty – čtyři pevnosti), Dr. Luděk Šubert

n	24. 3. – ČTVRTEK
BRNO 360 2D – představení v digitáriu 
Hvězdárny Brno, 16.00, Ing. L. Hodboď, 
odjezd autobusu 15.00, Pálavské nám.

n	29. 3. – ÚTERÝ
CO NÁM PŘINESL INTERNET (zajíma-
vá videa a prezentace), Ing. L. Hodboď

n	31. 3. – ČTVRTEK
POSEZENÍ V SKLÍPKU (Herbenka – 
Hustopeče, odjezd 13.00, 415 Kč) 
Vlasta Jelínková

Naše motto: jaro je snad tady a nejen ve 
sklípku nabereme sílu i na další zájezdy. J


