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ČERVEN

2022

(pokračování na straně 3)

Červen
na Vinohradech 

9. 6.
Závěrečné vystoupení 
pohybových kroužků 
Domečku
Společenský sál Pálava, Bzenecká 23 
od 17.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

11. 6.
Vinohradské trhy 
V čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany par-
ku), Velkopavlovická 25, Brno-Vino-
hrady.
www.kvicvinohradybrno.cz

18. 6.
Mladé kapely
Open air festival mladých začínají-
cích kapel. 14.00–21.00.
Palouk za areálem Bzenecká 23.
www.kvicvinohradybrno.cz

29. 6.
Hurá prázdniny –
„Na ostrově s Robinsonem“
Barevné hřiště při ulici Valtická od 
16.00 h. Úkoly na stanovištích. Od 
17.30 nás bude na asfaltové části hřiš-
tě bavit Divadlo Kejkle a taneční vy-
stoupení dětí ze ZŠ Mutěnická.
www.kvicvinohradybrno.cz

Více o akcích na str. 5.

Jazyková škola
KVIC

Nabídka kurzů 2022/23, včetně při-
hlášek a veškerých podmínek bude zve-
řejněna od 15. 6. 2022 na našem webu. 
Sledujte nás prosím na www.kvicvino-
hradybrno.cz.

Sběrové dny
Sběrové dny se budou konat v soboty 

vždy od 8.00 do 12.00 hod.:

4. 6., 3. 9. a 5. 11. 2022
Velkoobjemový kontejner bude při-

staven jako obvykle na parkovišti u Pálav-
ského náměstí (za točnou MHD).

Upozorňujeme na přísný zákaz odklá-
dat cokoli u popelnic. Domy jsou nově mo-
nitorovány kamerovým systémem se zá- 
znamem. Kamerový systém rovněž snímá 
plochu sídliště. Zakládání skládek je pod 
vysokou pokutou.

ÚMČ Brno-Vinohrady

Vinohradskou výstavu vín slavnostně zahájili senátor Jiří Dušek a starosta Jiří Čejka 
již tradičním výstřelem z děla. Foto Petr Dvořák.

Vážení vinohradští spoluobčané,
první květnovou sobotu, připadla na sedmý den v měsíci, jsme si někteří zašli 
na tradiční Vinohradskou výstavu vín. Letos se konal po nucené dvouleté covi-
dové přestávce v pořadí již osmadvacátý ročník naší vinařské slavnosti. V pro-
storách společenského sálu Pálava se nás sešly stovky. Všichni jsme si po dvou 
letech přišli ochutnat ušlechtilé produkty vinařů převážně z jihomoravských 
obcí. Nechyběly ovšem ani vzorky vín z Čech, Rakouska či ze vzdálených zá-
mořských Spojených států amerických. I přes dvouletou covidovou odmlku 
v pořádání vinohradských vinařských výstav se letos podařilo pracovníkům 
kulturního centra opět uspořádat tuto přehlídku a shromáždit k soutěži 
i k ochutnávkám pro veřejnost takřka sedm set (přesně 697) vzorků vín z osm-
desáti sedmi obcí. To jsou velká čísla. Sluší se za ně poděkovat především ředi-
teli našeho kulturního centra Mgr. Jiřímu Huňáčkovi a předsedovi vinařské 
komise rady městské části Jiřímu Pavliňákovi, ale pochopitelně i mnoha dal-
ším. Pouze pro zajímavost dodávám, že mezi víny, svezenými a vystavenými 
k soutěži a ochutnávce, byly na Vinohrady získány i soutěžní vzorky Ruland-
ského bílého, Ryzlinku vlašského, Mülleru Thurgau, Hibernalu a červené Fran-
kovky z vinohradů současné ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové 
z Ratíškovic (přesněji z vinohradů jejího manžela Ing. Jiřího Hubáčka). Naší 
vinohradské soutěžní přehlídky vín se manželé Hubáčkovi účastní tradičně. To 
však paní Anička ještě nebyla ani senátorkou či ministryní, byla „pouze“ sta-
rostkou Ratíškovic. Dodám snad jen, že se známe dlouhá desetiletí i s velkým 
příznivcem naší vinařské výstavy, jejím kolegou, vinařem, dlouholetým mís-
tostarostou Ratíškovic Dr. Radimem Šťastným, mým velkým přítelem. I on se 
tradičně účastní se svými víny naší vinohradské výstavy a také nám s ní pomá-
há. Jistě Vás zajímá, jak letošní soutěžní výstava vín u nás na Vinohradech 
dopadla. Tak tedy: V kategorii nejlepší kolekce vín zvítězilo Veltlínské zelené 
(ročník 2019), Ryzlink Rýnský (ročník 2020) a Cabernet Sauvignon (ročník 
2018) z vinařství Vinum Moravicum a.s. Bzenec. Šampionem, tedy vítězem 
kategorie stará bílá vína, se stal Ryzlink vlašský (ročník 2020), rovněž z Vinum 
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Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– koncept odpovědi zástupci petičního vý-

boru;
– využívání informací zveřejněných na we-

bu m. č. Brno-Vinohrady pro potřeby 
zpravodajského portálu Brno247.cz;

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vi-
nohrady v roce 2022 subjektům ze sociál-
ně-zdravotní oblasti;

– text výzvy k podání nabídky VZMR na do-
dávky a služby „Projektová dokumentace 
na rekonstrukci elektroinstalace MŠ Sně-
hurka Bořetická“;

– text výzvy k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Hřiště pro ma-
lou kopanou Brno, Bzenecká 23“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– že veřejné toalety Pálavské náměstí bu-

dou fyzicky zamykány v době mezi 20.00 
–8.00 hod.

Rada m. č. Brno-Vinohrady trvá:
– na usnesení č. 2630/22/8.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:

– souhlasit s předloženým návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Br-
na, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška statutárního města Brna č. 20/2021 
o místních poplatcích;

– nesouhlasit se zpoplatněním užívání ve-
řejného prostranství pro pořádání kultur-
ních a sportovních akcí na území MČ Br-
no-Vinohrady;

– souhlasit s předloženým návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Br-
na, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna.

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 3;
– Rozpočtové opatření č. 4;
– text odpovědi zástupci petičního výboru 

ve znění dle přílohy;
– text výzvy k podání nabídky na plnění ve-

řejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
účelových komunikací – úseků chodníků 
na ulicích Bzenecká, Mikulovská a Boře-
tická“ podle předloženého materiálu;

– text výzvy k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
kontejnerových stání“ podle předložené-
ho materiálu;

– uzavření pachtovní smlouvy k pozemku 

p. č. 7135 v k. ú. Židenice o výměře 2.855 
m2 s BD Jelenice, Bystrc ev. č. 182, Brno 
dle přiloženého materiálu;

– umístění DiscGolfového hřiště dle přílohy 
k tomuto materiálu;

– program mimořádného zasedání Zastupi-
telstva m. č. Brno-Vinohrady konaného 
dne 11. 5. 2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– předložený materiál „Žádost o souhlas se 

zpracováním investičního záměru „Lávka 
pro pěší a cyklisty přes ulici Jedovnická“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
XV. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vi-
nohrady, konanému dne 13. 6. 2022:
vzít na vědomí:
– počet podpisů na petice, podporující ne-

závislého kandidáta: 600;
– počet podpisů na petice, podporující 

sdružení nezávislých kandidátů: 859;
– skutečnost, že Městská část Brno-Vino-

hrady tvoří jeden volební obvod;
stanovit:
– počet členů Zastupitelstva m. č. Brno-Vi-

nohrady pro volební období 2022–2026 
na 21.

Oprava chodníků i nová hřiště
aneb z 57. a 58. schůze rady

Poslední dvě schůze rady projednaly tradičně desítky vino-
hradských záležitostí.

Jako důležitý bod se jeví lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Je-
dovnická, jedná se však o několik let trvající problém, který souvisí 
s výstavbou projektu Nové Vinohrady. K projektu v minulých letech 
padla řada výhrad z Vinohrad, Líšně i z úrovně města, a proto bude 
příprava zřejmě ještě nějakou dobu trvat. Lávka přes ulici Jedovnic-
kou je totiž pouze jedním z mnoha požadavků, které je potřeba 
v projektu vyřešit.

Mnohem bližší a aktuálnější stavební záležitost je oprava chod-
níků na ulicích Mikulovská, Bzenecká a Bořetická. Rada prozatím 
schválila zadání veřejné zakázky a tak se realizace dočkáme v ná-
sledujících měsících. Nové chodníky nás tak čekají v několika úse-
cích, a to zejména tam, kde je jejich stávající stav nevyhovující. 
V neposlední řadě dojde letos k opravě vybraných kontejnerových 
stání.

Na obou schůzích rady se projednávaly dva nové sportovní pro-
jekty. Tím prvním je zelené hřiště v areálu Bzenecká, které vznikne 
na zbytcích starého sportovního oválu (druhá polovina aktuálně 
slouží pro tenis a jako venkovní posilovna). Hřiště bude mít para-
metry pro malou kopanou a bude určené pro širokou veřejnost.

Druhý projednávaný projekt, jehož realizace nás čeká také 
v následujících měsících, je disc golfové hřiště. Tento nenáročný 
sport je možné provozovat na rozsáhlejších zelených plochách a na 
Vinohradech se pro něj nabízí zelená plocha za ulicí Tvrdonická. 
Více podrobností najdete v samostatném článku v tomto čísle, po-
drobnější informace pak tradičně na www.vinohrady.brno.cz v sek-
ci „Informujeme“.

Mgr. Tomáš Pokorný
místostarosta

Discgolfové hřiště na Vinohradech
Během června proběhne v kopci za ulicí Tvrdonická instala-

ce nových prvků. Několik košů a odpališť bude sloužit k hraní 
nenáročné hry, kombinující prvky golfu a frisbee (házení dis-
kem). Místo tradičních míčků se tak používají létající talíře, mís-
to jamek slouží speciální koše, které nově najdete na okrajích 
svahu mezi Tvrdonickou a Rokytovou.

Jak se discgolf vlastně hraje a co je k němu potřeba? Jediná nut-
ná výbava je vlastní disk, plán hřiště najdete na místě. Cíl je obdob-
ný tradičnímu golfu: každou jamku (koš) trefit na co nejmenší po-
čet pokusů. Hřiště využívá kopcovitého terénu, je však navrženo 
s ohledem na naprosté začátečníky. Hrát může opravdu kdokoliv, 
od malých dětí až po seniory. Hřiště bude volně přístupné a v pro-
vozu od jara do podzimu: přes zimu se totiž zmíněný kopec použí-
vá k sáňkování.

Realizace hřiště by měla proběhnout v následujících dnech 
(a možná již bude v době vydání Informu hotovo). Aktuální infor-
mace o otevření hřiště najdete na www.vinohrady.brno.cz v sekci 
Informujeme. Neváhejte hřiště co nejdříve vyzkoušet.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Discgolfový koš, základní prvek hřiště.
Ilustrační foto, převzato z dghriste.cz.

Z 57. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 25. dubna 2022

Z 58. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 9. května 2022
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Moravicum v Bzenci. Za šampiona mladých bílých vín bylo 
porotci vybráno skvělé bílé víno Chardonnay (ročník 2021) 
vinaře Martina Mrenici z Novosedel. Vítězem stále populár-
nější kategorie rosé vín (tedy růžových vín) se stalo víno Zwei-
geltrebe rose z Vinařství Výmola z Mikulčic. Až z New Yorku 
si pro vítězství v kategorii starých červených vín přijeli zástup-
ci vinaře Václava Bařiny. Jeho červené víno Buena Vista (roč-
ník 2018) stanulo na prvním stupni této kategorie. Šampio-
nem, tedy vítězem poslední, šesté, kategorie mladých červe-
ných vín, označili porotci víno brněnského vinaře Ilji Hustého. 
Pan Hustý zvítězil s mladým červeným vínem Dornfelder 
(ročník 2021). Je to příjemné zjištění, že brněnští vinaři do-
káží vypěstovat a vyrobit znamenitá vína a vítězit s nimi 
v soutěžích. Ten trend je dlouhodobý. Vážení sousedé, již dnes 
se můžeme těšit na příští dvacátý devátý ročník Vinohradské 
výstavy vín. A my se samozřejmě těšíme. 

Vážení Vinohraďané, pro zpestření našeho prostředí, ve 
kterém žijeme, hodláme na Vinohradech na vybraných vět-
ších zelených plochách (někde uprostřed) vytvořit tak zvané 
biotopy. Bude se jednat o jakési remízky o rozloze řádově ně-
kolika metrů (čtverečních), které se nebudou sekat (kosit) 
a budou tvořit přirozené prostředí pro brouky, motýly, zkrát-
ka pro hmyz a další živočichy i rostliny, kterých se pravidelné 
kosení zelených ploch nevhodně dotýká. Tyto biotopy budou 
chránit a umožňovat život mnoha drobným až nepatrným 
živočichům, kteří na Vinohradech pobývají s námi. Ony ne-
kosené menší plochy budou v pěti lokalitách. Již loni jsme na 
zkoušku umožnili vzniknout takovému biotopu ve svahu při 

nedávno vysázené aleji kaštanů na Tvrdonické ulici. Biotopy 
vzniknou uprostřed větších zelených ploch například na Vlč-
novské ulici (naproti garážím), při křižovatce Žarošická – 
Jedovnická, v zelené ploše při ulici Bořetické vedle bývalé bu-
dovy K-masa a uprostřed parku na Pálavském náměstí. Cel-
kem na pěti místech. Bude se jednat o malou náhradu lučního 
prostředí pro u nás žijící drobné živočichy a hmyz.

Vážení vinohradští spoluobčané, v září letošního roku se 
i na Vinohradech uskuteční komunální volby spolu s volbami 
do Senátu, tedy do horní komory Parlamentu ČR. To, že se 
komunální volby blíží, je patrné všude vůkol nás. Nastává 
čas ještě intenzivnějšího očerňování, pomluv, vyslovování ne-
pravd. Vinohrady jsou olepovány a budou (bohužel) olepová-
ny výzvami, ve schránkách přistávají a budou přistávat tisko-
viny s různě kvalitním a pravdivým obsahem. Jsou a budou 
vyslovovanými nepravdami hanobeni soupeři. To vše se děje 
a bude dít ve snaze ukázat na soupeře v těch tmavších bar-
vách a přitom vyzvednou vlastní výjimečnost. Nečiní tak 
ovšem všichni. Do suterénu slušnosti schází, tak jako v životě, 
jen někteří. A kteří jsou kteří, rozumný člověk rozpozná. Po-
zná splnitelné sliby od nesplnitelných, pozná neznalost. Ti, 
kteří používají metody agresivního a nefér boje o sobě mnohé 
vypovídají. Většina lidí, myslím si, má rozum k posouzení, 
zdravý úsudek i smysl pro slušnost.

Vážení Vinohraďané, prožijte hezké dny na přechodu jara 
v léto, prožijte hezké dny prázdnin a dovolených. Přeji Vám 
zdraví na Vašich cestách.

Jiří Čejka, starosta

Již delší čas jedná Městská část Brno-
-Vinohrady s Teplárnami Brno o připravo-
vaném projektu Tepláren Brno na vino-
hradském sídlišti, který spočívá v postup-
né rekonstrukci způsobu zásobování 
tepelnou energií určenou jak pro vytápě-
ní, tak pro dodávku teplé užitkové vody.

Brněnské teplárny dodávají teplo do-
mácnostem na Vinohradech více jak 35 let. 
Způsob zásobování je však již zastaralý, 
protože k distribuci tepla a teplé vody je vy-
užíván takzvaný čtyřtrubkový systém, a na-
víc výroba teplé vody je realizována centrál-
ně v blokových výměníkových stanicích. 
Nejen že tento systém vytápění generuje 
vyšší teplené ztráty, ale někteří z vás na 
vlastní kůži pociťují další nevýhody spočí-
vající ve snížení kvality vody a jejím oranžo-
vém zabarvení, způsobeném vyplavováním 
usazenin ze zastaralých rozvodů. V minu-
losti náš úřad vedl mnoho jednání se zá-
stupci Tepláren Brno, na kterých jsme upo-
zorňovali na uvedené problémy, které se 
Teplárny snažili vždy co nejrychleji řešit 
opravami na postižených místech. V po-
sledních dvou letech jsme však naše jednání 
posunuli do roviny celkové rekonstrukce 
celého systému zásobování teplem. K roz-
hodnutí o zahájení postupné celkové rekon-
strukce přispěla také individuální aktivita 
některých občanů a především zástupců 
SBD Mír, které má řadu domů ve své správě. 

Již v minulém roce nám zástupci Teplá-
ren Brno představili celý projekt a vysvětlili 

nám, co nám rekonstrukce přinese. Zásadní 
změnou bude přechod na dvoutrubkový 
systém zásobování teplem a vybudování sa-
mostatných domovních předávacích stanic 
(DPS) umístěných uvnitř jednotlivých do-
mů. Teplá užitková voda se tak nově bude 
vyrábět přímo v daných domech v rámci 
každé DPS. Odpadne tak efekt ztrát na roz-
vodech, což bude znamenat nižší spotřebu 
teplé vody a tedy i nižší účty. Celkově se 
zvedne komfort dodávek tepla pro každý 
dům, a to jak v rámci individuálního řízení 
dodávek v čase, tak v rámci nastavení tep-
lotních křivek dle potřeb daného objektu. 
Další dobrou zprávou je to, že náklady na 
rekonstrukci, na kterou Teplárny Brno vy-
naloží miliony korun, neovlivní cenu tepla. 
Po rekonstrukci budeme platit jednotnou 
cenu jak za ÚT (ústřední topení), tak za 
ohřev TUV (teplé užitkové vody) na úrovní 
sekundárního předání tepla dle ceníku Tep-
láren Brno, a.s., který bude v daný okamžik 
platný. 

Náš zájem byl také na šetrném provede-
ní rekonstrukce, tak aby stavební práce co 
nejméně zasáhly do života obyvatel Vino-
hrad. V tomto směru vás můžeme uklidnit, 
protože veškeré práce budou spojeny s mi-
nimálními výkopovými pracemi, které bu-
dou omezeny pouze na malém prostoru 
před každým domem, který bude mít novou 
předávací stanici. 

A kdy se tedy začne? Teplárny budou 
realizovat celý projekt v několika etapách. 

První etapa je plánovaná na letošní rok, ale 
z důvodu krizové situace v energetickém 
odvětví, kterou jistě všichni vnímáte, muse-
la být tato etapa upravena, co se týká počtu 
domů, které budou nově napojené na vlast-
ní DPS. Původní plán zahrnoval oblast s do-
my na ulicích Vlčnovská 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 
Blatnická 9, 16, 18, 20, 22, Prušánecká 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22 – v současné době na-
pojenými a zásobovanými teplem a teplou 
vodou z výměníkové stanice VO9 Vlčnov- 
ská 8a, z nichž jsou některé v majetkové 
správě naší městské části a některé v sou-
kromém vlastnictví jednotlivých společen-
ství. S Teplárnami Brno jsme se nakonec 
dohodli a upřednostnili tu část domů, ve 
kterých jsou aktuálně problémy s dodávka-
mi tepla a teplé vody největší. V tomto roce 
se tedy provede úprava v domech Prušánec-
ká 10, 12, 14 a rekonstrukce ostatních domů  
z plánované akce proběhne v roce následu-
jícím. 

Celý projekt je náročný jak svým rozsa-
hem, tak investičními náklady, které jsou 
však na straně Tepláren Brno. Nemůžeme 
očekávat, že se celková rekonstrukce pove-
de za rok nebo za dva. Jsme však rádi, že 
jsme s Teplárnami našli společnou řeč a dí-
ky tomuto projektu se komfort bydlení oby-
vatel Vinohrad o mnoho zvýší.

Jiří Čejka, starosta Vinohrad
Jiří Klíč BA (Hons), Teplárny Brno, a.s. 

vedoucí odboru prodeje tepla a energií

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Úprava konceptu vytápění bytových domů na Vinohradech



n 4 n

Projektový den na ZŠ Mutěnická
Den před velikonočními prázdninami proběhl na Základní škole 

Mutěnická 23 projektový den pro žáky 2. stupně. Celý byl věnovaný 
svátkům, které právě nastávaly – tedy Velikonocům. Žáci v tento den 
nepracovali ve svých třídách, ale mohli si vybrat z velkého množství 
činností dle svých zájmů.

Ve tvořivých dílničkách si mohli ušít velikonoční dekoraci nebo 
ozdobit vajíčko provázkem či vlnou. Někteří pak měli zájem o výrobu 
postaviček z polystyrénového vajíčka dle své fantazie a nálady. Ve škol-

ní kuchyňce je zase čekala výro-
ba perníčků, vaječné pomazán-
ky a velikonočního jablečného 
cukroví. Mohli se protáhnout při 
tělocvičných soutěžích, inspiro-
vaných samozřejmě velikonoč-
ními tradicemi, jako například 
překážkový běh s vajíčkem. Mo-
zek si pak procvičili při šifrovací 
hře Expedice Geomath. Cílem 
bylo nalézt poklad ukrytý na Ve-
likonočním ostrově. K pokladu 
žáky dovedly šifry i zeměpisné 
souřadnice.

Nezapomnělo se ani na vzdělávání. Žáci se více dozvěděli o českých 
velikonočních tradicích, také o historickém pozadí velikonočních svát-
ků a o způsobu slavení Velikonoc v anglicky mluvících zemích. Ovšem 
ani při těchto vzdělávacích aktivitách se rozhodně nenudili – vyzkouše-
li si například dramatické postupy při zkoumání historie a výtvarného 
umění, zahráli malou scénku, zaposlouchali se do tónů muzikálu Jesus 
Christ Superstar a seznámili se i s některými dalšími díly, které vychází 
z pašijové tradice. S velkou radostí se vydali na lov vajíček a velikonoč-
ního zajíčka po vzoru anglických Velikonoc.

Nabídka byla tedy víc než lákavá, z časových důvodů si však každý 
účastník mohl vybrat pouze tři aktivity. Za účast pak dostal razítko na 
tematickou kartičku se svým jménem. Tato kartička s klíčenkou pak 
byla malou odměnou pro každého žáka. Vedle ní si odnesli však i své 
výrobky, vajíčka a především zážitky z tohoto netradičního dne.

Celý projektový den se velmi vydařil, užili si ho nejen žáci, ale 
i pedagogové, kteří se všichni aktivně zapojili do jeho příprav i průběhu. 
Odměnou jim byly spokojené děti, které si po skončení vyučování  
s ostatními spolužáky vyměňovaly své zážitky z jednotlivých aktivit.

Marcela Kuchyňková

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose vás srdečně zve na společnou výstavu 
žáků výtvarných ateliérů. Těší nás, že ji opět pořádáme na brněnském 
hradě Špilberk. Představíme ucelený soubor kreseb, grafik, maleb, ko-
láží a prostorových prací. Námětem je pohled lidské tváře prostřednic-
tvím portrétu. Vyjadřuje naši radost, že se ve výuce opět setkáváme 
tváří v tvář. Vám, divákům, chceme ukázat, jakým způsobem s žáky 
a studenty tvoříme. Díla můžete pozorovat, s některými si i pohrát. Po-
čítá se s vaší (divákovou) spoluprací a dotekem. Výstava je k vidění od 
pátku 27. května do neděle 12. června 2022 vždy od 9 do 17 hodin 
v chodbě třetího podlaží jižního křídla hradu Špilberk. 

Výtvarný obor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose poskytuje dlouhodobé 
a systematické vzdělávání, rozvíjíme vizuální představivost dětí, jejich 
vnímání a cítění. Učíme tvořivosti, samostatnému přemyšlení i výtvarné 
relaxaci. Žáci si během studia vyzkouší všechny oblasti výtvarného vy-
jadřování. Více informací o výuce najdete na www.zus-brno.cz. 

Kamila Krebs, Ph.D., vyučující výtvarného oboru

Hurá, už zase tancujeme!
Po dvou letech covidové pauzy se v letošním školním roce koneč-

ně zase rozběhly i zájmové kroužky. Všichni z toho máme velikou 
radost, protože nejen pohyb, ale i sociální kontakty nám už moc 
chyběly. Na ZŠ Mutěnická si mohla děvčata (ale vlastně i kluci – ve 
skupině máme tři) zvolit Mažoretky a roztleskávačky KIKI.

V 1. pololetí jsme trénovali ještě trošku s obavami – co bude, jak 
bude a jestli vůbec bude, ale od ledna jsme to už rozjeli na 100 % a do-
volili si i zaslat přihlášky do několika soutěží.

Poprvé jsme nastoupili před porotu 2. dubna. Bylo to takové zahří-
vací kolo, některé choreografie jsme ještě neměli dokončené, a tak jsme 
soutěžili převážně v disciplíně „mažoretky“. Pro naše nejmenší děti  
z přípravky to byla skutečná premiéra a když moderátor oznámil, že 
prvenství patří jim, některé si vůbec neuvědomily, že vlastně vyhrály. 
Nakonec jsme z Letovic odjížděli se třemi zlatými, třemi stříbrnými 
a jedním bronzovým pohárem.

V prvomájový den jsme vyrazili podobným směrem, tentokrát do 
Blanska na 34. ročník pohybových skladeb. Tato soutěž je pro náš sport 
obtížná, protože není rozdělena do disciplín, ale jen do věkových kate-
gorií. Těžko se potom porovnávají výkony zcela odlišných tanečních 
žánrů. O to cennější bylo vítězství nejmenších mažoretek a bronzová 
medaile pro nejstarší roztleskávačky.

V červnu nás čeká ještě jedna soutěž v Boskovicích. Na tu se chys-
táme vyrazit se vším všudy, budeme mít připraveno šest mažoretkových 
choreografií a čtyři roztleskávačkové choreografie. Tak nám, prosím, 
držte palce!

Hana a Kristina Blažkovy, trenérky, ZŠ Mutěnická

Děti ze ZŠ Čejkovické se učí v přírodě
Škola v přírodě 5. ročník

Konec dubna jsme společně strávili čas na dlouho odkládané škole 
v přírodě ve Spálově obklopeni Oderskými vrchy. Celý týden nás prová-
zelo téma Stroj času. Zažili jsme týden plný výchovně vzdělávacích  
a sportovních aktivit, prostřednictvím kterých žáci získávali žetony. Tě-
mi mohli v dražbě nakoupit součástky pro stavbu stroje času. Všechny 
týmy dělaly maximum pro co nejlepší bodové zisky. Odměnou jim byly 
závěrečné závody na strojích času, které vyrobily. Vydali jsme se i na 
téměř osmikilometrovou túru k Balerovu větrnému mlýnu, což je nej-
menší dochovaný větrný mlýn holandského typu v Česku. Nechyběla 
ani noční stezka odvahy nebo velká diskotéka. Uteklo to jako voda, 
všichni jsme si to moc užili. 

Škola v přírodě 3. ročník
V prvním květnovém týdnu se žáci třetího ročníku vydali na školu 

v přírodě, kde pobyli pět dní v krásném prostředí Rekreačního areálu 
Revika ve Vizovicích. Celý pobyt děti provázelo téma s názvem Povstá-
ní draků. Žáci svědomitě plnili zadané úkoly, při kterých procvičili 
učivo, poznávali okolí Vizovic a v neposlední řadě se účastnili také spor-
tovních aktivit, za které střádali zlaté dukáty, z nichž pak mohli pořizo-
vat všechen potřebný materiál k výcviku draků. Na konci této dobro- 
družné cesty se každý stal zaslouženě pravým chovatelem těchto pra-
dávných tvorů. Společný pobyt v přírodě jsme si moc užili a všichni se 
těšíme na další společné třídní akce.

Mgr. Iveta Marečková

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose 
Vystavuje na Špilberku
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Červen v Domečku
Hurá prázdniny –
„Na ostrově s Robinsonem“

Srdečně zveme malé i velké na tradiční 
akci Domečku, kterou pořádáme každoroč-
ně na oslavu konce školního roku. Ve stře-
du 29. 6. 2022 vás na „barevném hřišti“ na 
Valtické čekají od 16.00 úkoly na stanoviš-
tích s malou odměnou na konci cesty. Od 
17.30 nás bude na asfaltové části hřiště ba-

vit Divadlo Kejkle a uvidíme taneční vystoupení dětí ze ZŠ Mutěnická.

Závěrečné vystoupení pohybových kroužků
Zveme rodiče, prarodiče, kamarády i všechny, kteří se chtějí podí-

vat, co všechno se děti v našich kroužcích naučily! Ve čtvrtek 9. 6. 2022 
ve společenském sále Pálava, Bzenecká 23 uvidíte od 17.00 hodin nej-
menší tanečníky ze Sedmikrásky, Taneční rytmiky, cvičení na balonech 
a další. Vstupné dobrovolné

Přihlášky do kroužků
Přehled všech našich kroužků, které připravujeme pro děti i dospě-

lé na školní rok 2022/2023, najdete od 15. 6. na našich stránkách www.
domecekvinohradybrno.cz a také v příštím čísle Informu.

Od 15. 6. se mohou přednostně přihlašovat stávající účastníci 
kroužků, pro všechny bude přihlašování otevřeno od 1. 9. 2022.

Ivana Heindlová

Hasiči ve víru dění
Začátek kalendářního roku 2022 pro nás nebyl úplně příznivý, 

neboť ,,covid“ ještě neřekl poslední slovo. A hned v úvodu jsme mu-
seli zrušit náš věhlasný ples a nebyli jsme sami, prostě plesová sezo-
na nezapočala. 

Hned v únoru se nám začalo blýskat na lepší časy. S dětmi jsme 
odjeli na mezinárodní halové Mistrovství ČR v Havířově. Po doznění 
hymen všech zúčastněných států se spustil boj o medaile. Snažili jsme 
se, co to šlo. Bohužel nervičky zapracovaly a chybička v uzlové štafetě 
nás odsunula na celkové 6. místo, což je pro nás dosavadní nejlepší 
úspěch v historii.

Před sezonou vody a soutěží jsme se důkladně proškolili, a to nejen 
vedoucí dětí, ale také rozhodčí, aby mohli spravedlivě rozhodovat. 
S dětmi jsme v dubnu jeden celý víkend trénovali požární útoky, štafety 
dvojic, běh na 60 metrů s překážkami, ale také štafety CTIF, což je krás-
ná, ale pro rozhodčí velice komplikovaná disciplína. Sluníčko nám přá-
lo a spousta kolemjdoucích nás pozorovala a bylo nás prostě vidět, ale 
i slyšet.

Ovšem nejvíce nás bylo vidět na Pálení čarodějnic v Akátkách 
a v restauraci Sherwood. Kdo přišel, neprohloupil, počasí nám překva-
pivě přálo a zábava se dala očekávat. Pro děti byly nachystané soutěže 
nejprve v lesíku a po upálení čarodějnice i v restauraci. Kdo chtěl, 
opekl si buřtík a kdo ne, zatančil si v rytmu disco. 

Od května už běží soutěže bez omezení, téměř každý víkend se 
konají různé disciplíny, a to nejen v Brně. Medaile cinkaly i 7. května na 
soutěži v Bohunicích, mladší se umístili na 1. a 6. místě, starší na 2. a 3. 
místě. A pro naši novou přípravku to byla absolutně úspěšná premiéra 
a hned vybojovali 1., 2. i 3. místo. Start sezóny se úžasně povedl a drží-
me palce, ať se daří i nadále.

Monika Pavlíková, za SDH Brno-Vinohrady

Pozvánka na fotografickou výstavu 
osady Hamburk

Vážení spoluobčané, 
srdečně vás zveme na vernisáž 
a následnou fotografickou vý-
stavu: Osada Hamburk ve vzpo-
mínkách pamětníků.

Výstava nás provede již za-
niklou osadou, která se nacháze-
la na dnešním území sídliště Vi-
nohrady a přiblíží život jejích 
obyvatel. Pojďme nahlédnout do 
doby, kdy se v polích nad Žideni-
cemi na spojnici starých cest, kte-
ré vedly ze Židenic do Líšně, na-
cházela osada Hamburk. Původ-
ní osada existovala od počátku 
40. let do pol. 80. let 20. stol. 
a nacházela se v prostoru dneš-
ních ulic Bořetická, Mutěnická a Valtická. Bohužel se do dnešní doby 
nedochovalo nic, co by osadu připomínalo. 

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na vernisáž a výstavu, která 
vám pomocí fotografií a vzpomínek pamětníků přiblíží život jejich oby-
vatel, pro které se stala osada Hamburk nezaměnitelným domovem. Na 
vernisáži bude rovněž možnost besedy s pamětníky a v programu vy-
stoupí žáci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.

Vernisáž se uskuteční dne 9. 6. 2022 od 17 hod. v zasedací síní 
Zastupitelstva MČ, Velkopavlovická 25 (přízemí budovy vedle cukrárny 
U Losa).

Výstava bude dále přístupna veřejnosti o víkendech 11. 6.–12. 6. 
a 18. 6.–19. 6. 2022 vždy od 14 do 17 hod. v zasedací místnosti ZMČ, 
Velkopavlovická 25. 

Výstavu zorganizovala a připravila Bc. Jaroslava Lánová, za což si 
zaslouží velké poděkování.

Michal Krejsa, I. místostarosta 

Knihovna na Vinohradech v červnu
Milí čtenáři,
během prvního letního měsíce chceme připomenout jedno významné 
výročí. Je to neuvěřitelné, ale právě letos v červnu uplyne již 25 let od 
vydání prvního dílu jedné z nejúspěšnějších knižních sérií všech dob, 
jejíž hlavní hrdina dodnes doslova okouzluje dětské i dospělé čtenáře 
po celém světě – řeč je o knize Harry Potter a Kámen mudrců. Přijďte si 
tedy toto výročí připomenout v rámci celotýdenní akce Kouzelnický 
týden s Harrym Potterem, která se bude v dětském oddělení konat 
v týdnu od 20. 6. do 24. 6. – dostanete kouzelnické jméno, zařadíme vás 
do bradavické koleje a poté se můžete pustit do plnění úkolů anebo si 
vyrobit nějakou čarodějnickou proprietu. Na konci týdne ze všech 
zúčastněných vylosujeme jedno-
ho výherce, na kterého čeká krás-
ná tematická cena. Kouzelníci ví-
táni, mudlové tolerováni!

Během celého června se také 
můžete zúčastnit ankety Jaké 
knihy vám v našem fondu chy-
bí? Existuje nějaký nový titul, 
který byste si rádi přečetli, ale 
naše pobočka ho nenabízí? Při dokupování titulů do našeho fondu nás 
zajímají tipy našich čtenářů, a proto je prostřednictvím této ankety chce-
me znát. Pokud se podobných požadavků sejde více, budeme se snažit 
vaše přání zohlednit. Anketní lístky naleznete u knihovnic.

Dovolte mi také malé ohlédnutí za přednáškou Výpravy do historie 
města Brna: Dominikánské náměstí a Nová radnice, která se uskuteč-
nila 5. května. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem 
posluchačům, kteří na ni dorazili, ale i přednášejícímu Bc. Michalu 
Krejsovi za opravdu erudovaný a zajímavý výklad, obsahující spoustu 
nových informací. Kdo tuto přednášku zmeškal, nemusí zoufat – již 
nyní mohu prozradit, že po letních prázdninách opět chystáme zajíma-
vé přednášky pro veřejnost zaměřené na různá témata.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky
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a buď za hvězdu i v kuchyni
se stabilním optickým internetem

Přepni do stavu beztíže
s netboxem

28. ročník Výstavy vín Brno-Vinohrady obrazem
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Termín uzávěrky pro vydání č. 199 – červenec–srpen 2022 do 10. 6. 2022 do 10.00 hodin. Info: www.kvicvinohradybrno.cz

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

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

MALBY 21 Kè/m2, nátìry dveøí 450 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

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

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

Koupím byt DB, OV 1+KK–2+KK a 3+1 až 4+1 v Brně.
PLATÍM V HOTOVOSTI. Právní servis vyřídím!

Prosím nabídněte: 775 20 21 22.

ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTÌ
Vnitøní žaluzie, rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie,

zastínìní lodžie, sítì proti hmyzu.
Akèní sleva 20 %. Tel.: 605 374 881, www.domove.cz

 Elektrikář - opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel. 725 285 622.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel: 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz
 Nabízím celoroční garážové parkování pro 1 moto – Věstonická. 603 504 040 (večer, pls.).

Hledáme lešenáře: práce na IČO, dobrá fyzická kondice
(práce ve výškách). Máme velké množství zakázek,

zajištěna práce po celý rok. Tel.: 777 330 044.

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

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

Støedisko výchovné péèe HELP ME, z.s.,
se sídlem Boøetická 2, 629 00 Brno-Vinohrady
nabízí obèanùm z Brna-Vinohrad odebírání
obìdù do jídlonosièù s osobním odbìrem.
Vaøíme pondìlí–nedìle: polévka, hlavní jídlo, pøíloha salát nebo 
ovoce minimálnì 3× týdnì. Nabízíme kvalitní èerstvé jídlo 
domácího charakteru – bez používání polotovarù.
Bližší informace je možno sjednat na tel. è. 544 216 178, 739 632 885 
nebo osobnì pøímo u nás ve SVP HELP ME.

Další projekty z participativního rozpočtu Dáme na vás jsou průběž-
ně dokončovány a podle přání obyvatel Brna z něj dělají ještě lepší místo 
pro život. Jedním z takových je i projekt Cyklo-park mezi Vinohrady
a Líšní, který bude 1. června slavnostně otevřen za účasti náměstka primá-
torky Tomáše Koláčného a starosty městské části Vinohrady Jiřího Èejky.

V celoměstském hlasování v roce 2019 se tento projekt umístil na 13. 
místě s celkovým počtem 1.747 hlasů. Brňané tak odhlasovali projekt Petra 
Buršíka, který přišel s nápadem realizace místa umožňujícího nové zážitky 
při jízdě na vlnách a v zatáčkách na kole, koloběžce nebo bruslích. Dovolu-
jeme si vás pozvat na slavnostní otevření 1. června od 16 hodin, kdy vás 
čeká bohatý doprovodný program. Na nové pumptrackové dráze v blízkosti 

Slavnostní otevření Cyklo-parku mezi Vinohrady a Líšní bude na Den dětí
ulice Bořetická uvidíte exhibiční vystoupení na bmx a horských kolech. Men-
ší děti si tak svůj svátek užijí ve sportovním duchu a všechny jistě potěší 
možnost dát si něco dobrého. Dáme na vás!
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PROGRAM NA ČERVEN 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:

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

ském sále Pálava, Bzenecká s podporou 
KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře 
naladíte ;

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

Informace o akcích Senior klubu – květen 2022
Úvodem si musím posypat hlavu popelem 

a omluvit se – začátkem roku jsem něco pro-
švihl. Dne 2. 2. 1992 byl založen Senior klub
a my jsme si mohli užít datum 2. 2. 2022 (před 
pěti lety jsme si to slavnostně připomněli i za 
přítomnosti předcházejících vedoucích klu-
bu). Dodatečně tedy připomínám 30. výročí 
vzniku Senior klubu a využívám ho k tomu, 
abych poděkoval všem, kteří se na jeho čin-
nosti v minulosti i současnosti podíleli a po- 
dílejí, a abych popřál všem návštěvníkům
i účastníkům našich akcí, aby se nám dařilo za 
podpory ÚMČ stále obohacovat náplň činnosti 
klubu nápady, činnostmi, lektory, novými ná-
vštěvníky… 

Vrátím se k informacím. Třetí týden v mě-
síci je tradičně věnován úternímu setkávání
s písničkou za doprovodu Karla Mifka a poté 
jubilantům, nejinak tomu bylo v dubnu. Pís-
ničky přilákaly opět více zpěvuchtivých hostů, 
a při blahopřání jubilantům, které po covido- 
vé přestávce navštívil i pan starosta, byl také
„plný dům“ – blahopřáli jsme deseti oslaven-
cům, z toho dvěma devadesátníkům Ludmile 
Honkové a Milanovi Vaňurovi (po delší době 
zahrál při této příležitosti sobě i hostům v klu-
bovně opět na klávesy) a zejména pak úžasné 
a čiperné osmadevadesátileté Janě Vančuří- 
kové… 

Luděk Šubert se poté vrátil zpět do historie 
a připomněl méně známé souvislosti života 
Albrechta z Valdštejna s Moravou – a my jsme 
vyrazili na „exkurzi“, související s historií – do 
Lednice. Počasí nám přálo a tak někteří toho 
po parku a pamětihodnostech nachodili doce-
la dost – dokonce i lodní doprava byla vyzkou-
šena a na vystavených fotkách na webu je víc 
přírodních a jiných zajímavostí než cestova- 
telů…

K tomu, abychom brali historické události 
vážně, výrazně přispěl i nový lektor Bc. Vít 
Škornička, který začátkem května objektivně
a fundovaně vysvětlil příčiny a souvislosti mi-
grace zejména řeckých dětí v důsledku občan-
ské války v Øecku po 2. sv. válce do řady zemí 
Evropy, včetně Československa. Přiblížil i dal-
ší osudy těchto dětí i dospělých emigrantů

v druhé polovině 20. století včetně problémů 
při pokusech o jejich reemigraci zpět do rodné 
země a vysvětlil, proč u nás žije tolik potomků 
první vlny. K tématu přispěla i paní Sedlářová 
osobními vzpomínkami na řecké děti, které
v té době v Krnově několik let učila.

Oživení přednášek představovalo i vystou-
pení pěti studentek SZŠ Merhautova pod vede-
ním Mgr. Jany Eliášové. Přiblížily důležitost 
správné skladby výživy pro člověka včetně 
odlišností v seniorském věku – a pak si ověřily 
to, co uvázlo v paměti přítomných, krátkým 
testem, v jehož průběhu se pobavili a rozesmá-
li nejen testovaní, ale i školitelky – povídání
v kroužcích pokračovalo ještě dlouho po 
ukončení akce.

Krátce připomenu košt vína 7. 5. – podle 
mne se vydařil, potěšilo nás i mj. i popovídání 
si se senátorem Duškem u našeho „klubové-
ho“ stolu, také Milan Vaňura neodolal vábení 
klavíru a v přestávkách cimbálky na něm k ra- 
dosti přítomných preludoval… 

Druhý týden května byl zasvěcen opět ces-
tování – nejdříve Eliška Vacková zájemcům 
ukázala zajímavosti Nilu a ve čtvrtek se za pěk-

ného počasí vydali účastníci zájezdu opět na 
jih, do Mikulova – kromě zámku, města a jes-
kyně Turold si užili i setkání s jezdci na koních.

Potřebuji připomenout důležitou akci – ve 
čtvrtek 2. 6. vyrazíme po několika letech opět 
na přehradu. Program plavby jsem vyvěsil už 
začátkem května na web, takže stručně – stačí 
se u mne jakýmkoli způsobem přihlásit, pří-
padně přijít před osmou hodinou k autobusu, 
který zájemce odveze do přístaviště – a zbytek 
dne si každý užije dle svých představ. Pobyt
v Nemojanském mlýně 30. 6. je také domlu-
ven, je třeba si jen naspořit 300 Kč na pohoš-
tění a přát si pěkné počasí. 

Opakuji se – je na každém, zda si o našich 
akcích bude jen číst v Informu nebo jestli mezi 
účastníky zavítá osobně a přesvědčí se, jak da-
lece si o akcích vymýšlím… 

Program i další informace a dokumentační 
fotografie najdete stále 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). 

Ing. Ludìk Hodboï
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

2. 6. – ČTVRTEK
VÝLET – plavba po prýglu na Veveří
a zpět (8.00, Pálavské nám.) 

Ing. L. Hodboď (podrobnosti na webu
a v klubovně)

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

9. 6. – ČTVRTEK
KØÍŽEM KRÁŽEM ŠVÝCARSKEM (3. díl 
– Vesnicemi a městy), Mgr. Pavel Resch

14. 6. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIÈKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

16. 6. – ČTVRTEK
BLAHOPØÁNÍ JUBILANTÙM,
NAROZENÝM v ÈERVNU A ÈERVENCI 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

18. 6. – SOBOTA
RUÈNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

21. 6. – ÚTERÝ
ÈESKÁ HISTORIE
(Ernest Gideon von Laudon a Morava)
Dr. Luděk Šubert

23. 6. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PØÍBÌH
FRANTIŠKA FERDINANDA D´ESTE, 
Bc. Michal Krejsa 

28. 6. – ÚTERÝ
VYCHÁZKA DO SHERWOODU
Ing. L. Hodboď

30. 6. – ČTVRTEK
VÝLET – NEMOJANSKÝ MLÝN
(9.00, 300 Kč), Ing. L.Hodboď
(podrobnosti na webu a v klubovně)

Naše motto:
už se začínáme chystat na léto do přírody 
– a nejen v klubovnì si to užíváme… 

Účastníci zájezdu do Mikulova si 
krom jiného užili i setkání s jezdci 
na koních.
Foto Luděk Hodboď.


