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Vážení vinohradští spoluobčané,
od počátku nového roku žije celá naše společnost (i ta vinohradská) obklopena mimo-
řádně vydařeným zimním počasím. To počasí poskytuje dosti sněhu a mrazivého chladu 
k tomu, aby se děti po několika teplých a nevýrazných zimách mohly konečně věnovat 
opravdové zimní zábavě, tak jak se jí věnovaly generace dětí před nimi. Svah při  
Tvrdonické ulici v polovině ledna ožil. Vždy, až do večerních hodin dováděly vinohrad-
ské děti plny radosti a nadšení ze sněhové pokrývky, po které to přeci z kopce tak pěkně 
sviští. Velmi dobře si pamatuji (a nepochybuji, že i vy) ten báječný pocit z jízdy na sa-
ních, výskot a radost nás dětí z padajících sněhových vloček, z měkce vrzající bílé duch-
ny pod botami, z toho, že konečně (tak jako i letos) zamrzly vodní nádrže v Mariánském 
údolí a mohlo se bruslit či přejít po zamrzlé vodní ploše z jednoho břehu na druhý 
a postavit třeba sněhuláka. Zkrátka dovádět bylo možné do aleluja. Onu nesmírnou 
radost z možností, které zima přináší, zažívají generace dětí od nepaměti. Tu radost jste 
mohli a můžete v krystalicky čisté podobě spatřit v těchto dnech i ve svahu při Tvrdo-
nické ulici. 

Tuhá zima a sveřepý mráz svíraly Brňany i těsně před Štědrým dnem. Na náměstí 
Svobody se v tom čase, ve čtvrtek 22. prosince, sjelo devatenáct nových, pětičlánkových 
tramvají, po našem šalin, značky Škoda 13T Dopravního podniku města Brna, aby byly 
slavnostně pokřtěny a pojmenovány po významných osobnostech brněnských městských 
částí. Měl jsem tu čest spolu s dalšími starosty brněnských městských částí se oné slav-
nosti zúčastnit, pojmenovat a slavnostně uvést do provozu „naši“ vinohradskou tramvaj 
(šalinu). Nese číslo 1947 a je pojmenována po významném, dnes již nežijícím obyvateli 
Vinohrad panu JUDr. Konrádu Dubském. Jméno tramvaje Konrád Dubský je viditelně 
umístěno při vstupných dveřích u řidiče spolu se znakem Vinohrad a názvem naší obce. 
Uvnitř onoho dopravního prostředku se cestující mohou seznámit s osobností Konráda 
Dubského i s městskou částí Brno-Vinohrady prostřednictvím stručného textu. 

Vážení spoluobčané, mohu vás ubezpečit, že po výzvě brněnského dopravního pod-
niku někdy z poloviny loňského roku, abychom navrhli osobnost z naší obce, po níž 
bude nová „vinohradská“ tramvaj pojmenována, jsem spolu s radními stanul před 
takřka neřešitelným úkolem. Jedinečných osobností jsme totiž měli a máme na Vinohra-
dech hodně. Je samozřejmě příjemné, že u nás žilo a žije dosti významných a jedineč-
ných lidí. Však vyberte z nich jednoho. Po zevrubném zvažování jsem svůj návrh zredu-
koval na účastníky domácího i zahraničního odboje za druhé světové války. A výběr byl 
zase o něco těžší. Po dalším zvažování jsem nakonec doporučil, a vinohradská rada můj 
výběr potvrdila, pojmenovat novou „vinohradskou“ tramvaj č. 1947 po JUDr. Konrádu 
Dubském. Doktor Dubský náleží k oněm v dřívějších časech poněkud opomíjeným hrdi-
nům odboje z let 1939-1945. Narodil se 18. září 1916 v Brně. V roce 1935 maturoval

(pokračování na straně 3)
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NA VINOHRADECH 

V ÚNORU
8. 2. – Divadlo pro nejmenší
Od 10.00 hodin v sále na Pálavském 
nám. Budou to Pohádky z naší kuchyně:
„O Koblížkovi“ a „Hrnečku vař“. 
Srdečně zveme nejmenší diváky s rodiči 
a prarodiči. Vstupné 60 Kč za osobu
na místě před představením.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/
11. 2. – Vinohradské trhy
Opět vás přivítá pomyslné tržiště
a dětský koutek – dílničky pro šikovné 
ručičky v čase od 9.00 do 12.30 –
vydlážděná plocha před radnicí
(ze strany parku), Velkopavlovická 25, 
Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/
24. 2. – 26. REPREZENTAČNÍ PLES
Pátek 24. 2. 2017 v čase od 20.00 hodin. 
Hotel Velká Klajdovka. Cena vstupného 
490 Kč. V ceně je zahrnuta večeře. 
Předprodej a rezervace vstupenek –
kancelář KVIC Mutěnická 21,
Brno-Vinohrady, tel: 544 216 529.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Přání únorovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti, 
senioři, kteří jste přišli na svět v zimním měsíci 
únoru. Dovoluji si popřát vám jménem Městské 
části Brno-Vinohrady i jménem svým všechno 
dobré k vašim vzácným životním vý-
ročím. S velkou radostí a s nesmírnou 
úctou vám rád sděluji, že si nesko- 
nale vážím vašich životních osudů 
mnohdy prožitých v nelehkých pod-
mínkách. Vaše životy jste často žili 
pro druhé, především pro vaše blízké, 
pro vaše rodiny, ale též, šířeji viděno, 
pro celou naši společnost. Pro ně jste 
své životy vyplnili poctivou prací. Moc si vážím 
vašich neokázalých, však užitečných činů. Ne-
smírně si vážím vašich životů, které jste žili ku 
prospěchu druhých, neokázale a důstojně. 

Vážení únoroví jubilanti, v toku svého bytí 
jste s pokorou a samozřejmostí věnovali životní 
energii, často i své zdraví, druhým. Svým nejbliž-
ším, svým rodinám a také nám všem, kteří tvoří-
me tuto společnost. Náleží vám za to vše, co jste 
vykonali, poděkování. Drazí únoroví jubilanti, 
přeji vám šťastný a radostí prosycený život v kru-
hu vašich blízkých. Přeji vám život bez strádání 
a starostí, přeji vám život plný klidu a pohody. 
Všechno nejlepší, vážení únoroví jubilanti vino-
hradští. Mnoho zdraví. A za vše velké díky.

PhDr. Jiří Čejka
starosta městské části Brno-Vinohrady 

Srdečně vás zveme na besedu 
občanů Vinohrad se starostou

PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 27. 2.

v 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitel-
stva městské části Brno-Vinohrady

(v přízemí budovy radnice).

Foto: Šárka Beruch Konečná
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
schvaluje
– Rozpočtové opatření č. 23;
– rozpočet m. č. Brno-Vinohrady na rok 2017;
– svěření majetku do užívání příspěvkové organi-

zace m. č. Brno-Vinohrady;
– návrh spádových obvodů základních škol na-

cházejících se na území m. č. Brno-Vinohrady;
– plán výnosů a nákladů, plán údržby a oprav 

a investičních nákladů Správy domů m. č. Br-
no-Vinohrady na rok 2017;

– termíny zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vi-
nohrady pro rok 2017.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady souhlasí
– s prodejem pozemku v k. ú. Židenice;
– s prodejem částí pozemků v k. ú. Židenice.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
– schválit přílohy č. 1 a č. 2 obecně závazné vy-

hlášky statutárního města Brna č. 21/2009 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných pro-
stranstvích, za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Brna
– schválit předkládaný návrh „Pravidel pronájmu 

bytů v domech v majetku statutárního města 

Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“, 
který je pro městskou část Brno-Vinohrady ja-
ko celek neakceptovatelný.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí
– plnění rozpočtu m. č. Brno–Vinohrady k 30. 9. 

2016.
– bez připomínek návrh zadání územní studie 

„Vinohrady-Šedova“;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-

cí m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 2016;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

KVIC k 30. 9. 2016;
– plnění plánu výnosů a nákladů, plnění plánu 

údržby a oprav a čerpání investičních nákladů 
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady k 30. 9. 
2016;

– Zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady 
od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vi-
nohrady;

– Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupi-
telstva m. č. Brno–Vinohrady za rok 2016.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí
– se svěřením pozemku v k. ú. Židenice.

Zastupitelstvo m. č. Brno–Vinohrady promíjí
– nedobytnou pohledávku m. č. Brno-Vinohrady 

na dlužném nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu z důvodu nevymahatelnosti.

Informace
k poplatku ze psů
Od letošního roku úřad nebude roze-

sílat složenky k úhradě poplatku ze psů. 
Rovněž se nebudou vydávat barevné 
známky s uvedeným rokem platby.

Poplatek lze uhradit v hotovosti 
v úředních hodinách na pokladně ÚMČ 
nebo převodem na účet číslo 9005-
17027621/0100. 

V platnosti zůstává variabilní symbol 
přidělený úřadem.

Odbor finanční a výstavby
ÚMČ Brno-Vinohrady 

Sportování
na ZŠ Mutěnická

Žáci ZŠ Mutěnická se v prvním pololetí 
školního roku 2016/2017 zúčastnili několika 
sportovních soutěží, při kterých změřili síly 
s žáky dalších brněnských základních škol 
a gymnázií. 

V říjnu se žáci 8. a 9. tříd účastnili okresního 
kola ve florbalu. Našemu výběru se po vítězství 
v základním kole podařilo postoupit do semifiná-
lové fáze. Celkově se mezi brněnskými školami 
umístili na pěkném 11. místě.

Žáci a žákyně 1. stupně se v listopadu loňské-
ho roku zúčastnili soutěže ve šplhu. A jejich účast 
rozhodně nebyla pouze symbolická. Z obvodního 
kola se vrátili se čtyřmi postupujícími žáky do 
městského kola. Mezi žákyněmi 3. ročníku byla 
nejrychlejší Petra Střelská, na druhém místě ji na 
stupně vítězů doprovodila Nella Pavelková. Ma-
rek Šumbera obsadil 3. místo v kategorii žáků 
3. ročníku. A svoji kategorii žákyň 4. ročníku 
s přehledem vyhrála Viktorie Švarcová. V měst-
ském finále si Petra Střelská došplhala pro vítěz-
ství mezi nejlepšími brněnskými třeťačkami.

Ve škole jsou pravidelně realizovány mnohé 
sportovně zaměřené kroužky, které navštěvují žá-
ci a žákyně z nultého až devátého ročníku. Patří 
mezi ně kroužek volejbalu („mladší“ a „starší“), 
kroužek florbalu, kroužek tanečního aerobiku, 
sportovní kroužek („mladší“ a „starší“), roztles-
kávačky a orientální tance. 

Zájmová činnost v rámci školy je pestrá, je 
tedy na žácích, aby si mezi rozličnými sportovní-
mi i dalšími kroužky vybrali podle svých zájmů.

Mgr. Lukáš Musil

Vánoční přehlídka 
tanečních kroužků

Jak již je zvykem, v kalendáři školních akcí 
na ZŠ Mutěnická má i své nezastupitelné místo 
Vánoční přehlídka tanečních kroužků. Ta se ko-
nala ve středu 21. 12. 2016, kdy se v odpoledních 
hodinách tělocvična školy doslova zaplnila rodi-
či, prarodiči, příbuznými a kamarády, kteří se 
přišli podívat na vystupující.

Program zahájilo 1. oddělení školní družiny 
se svým vánočním pásmem a následovala taneční 
vystoupení mažoretek, roztleskávaček, orientál-
ních tanců a aerobiku. Překvapením na závěr byla 
společná píseň všech tanečníků. Již se těšíme na 
další setkání.

Kristina Blažková, lektorka tanečních kroužků 

I když se to zdá nemožné, už teď v době sně-
hu a zimních radovánek plánujeme prázdniny na 
jaro i na léto. A přestože pro mnoho dospělých 
lidí ztratilo slovo prázdniny ten správný dobro-
družný význam, pro děti to stále platí. Pokud tedy 
nechcete promeškat tu pravou chvíli a dopřát 
svým dětem krásné jarní a letní zážitky, je čas za-
čít přemýšlet dopředu.

Lužánecké pracoviště Louka, proto Vám 
a Vašim dětem, přináší nabídku různých prázdni-
nových aktivit.

V březnu během jarních prázdnin se mohou 
děti těšit na tři tábory. Prvním je příměstský tábor 
Podzimky s dinosaury (13.–17. 3.), který láká 
děti do časů prehistorie naší Země. Druhým je 
pobytová akce Hvězdná brána (11.–18. 3.), se 
kterou se naopak děti vypraví na jiné planety, ob-
jevovat nové světy a nové civilizace. A třetí akcí 

je pobytová akce pro rodiče s dětmi Zima na Ka-
čence (11.–18. 3.), která zve celé rodiny na pořád-
nou lyžovačku.

A co letní prázdniny? I ty už máme v plném 
proudu. Od 9. 1. už nám běží přihlašování na 
letní příměstské a pobytové tábory, které nabízí 
aktivity během celých prázdnin pro děti ve věku 
2–16 let. Děti se mohou těšit na spoustu sportov-
ních, výtvarných i rukodělných aktivit. Mohou 
zažít mnohá dobrodružství například s draky, se-
verskými bohy, Pokémony, ve vesmíru, v pohád-
kách, ve středověku nebo na vodě.

Možnost přihlášení a podrobnosti ke všem 
akcím jsou uvedeny na našich webových strán-
kách www.louka.luzanky.cz.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Z X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady 
konaného 12. prosince 2016

Zima s příchutí jara a léta na Louce
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na klasickém gymnáziu na dnešní třídě Kapitána Jaroše. Poté vystudoval práva na brněnské 
právnické fakultě Masarykovy univerzity. Zřejmě by po promoci naplňoval právní praxi a žil 
běžným životem. Nadešla však temná doba rozpínající se v letech 1938 až 1945, kterou dnes 
označujeme jako druhou světovou válku. V tom čase hrozilo Čechům, Moravanům i Sleza-
nům vymazání z mapy národů a států. Ano, doslova vymazání. Dosti mužů a žen se postavilo 
jak doma,tak i v zahraničních vojenských formacích onomu hnědému zlu nacismu. Mezi nimi 
byl tehdy i čtyřiadvacetiletý čerstvý právník Konrád Dubský. Do čs. zahraničního vojska 
vstoupil v srpnu 1941 na Středním východě v Haifě. Bojoval jako příslušník 11. čs. pěšího 
praporu – Východního na Středním východě. Bojoval pod velením legendárního generála 
Karla Klapálka. Účastnil se statečné obrany Tobruku. V roce 1942 se přihlásil, jako řada 
dalších mladých mužů, k letectvu. A byl přijat. Výcvik radiotelegrafisty absolvoval v Británii 
a na Bahamských ostrovech. Po ukončení výcviku byl zařazen, pochopitelně jako radiotele-
grafista, k 311. čs. bombardovací peruti. Jeho hlavní a velmi nebezpečnou misí bylo vyhle-
dávání a ničení německých ponorek v Severním moři a v Atlantiku. Konrád Dubský i jeho 
váleční druzi si vedli v boji neohroženě a úspěšně a i oni bezpochyby přispěli k ukončení 
války a k osvobozujícímu vítězství. Pokaždé, když vidím či uvidím tramvaj č. 1947, nesoucí 
jméno Konráda Dubského a znak Vinohrad, vzpomenu si na pana doktora, ale též i na další 
statečné muže a ženy- bojovníky, které jsme mohli ještě nedávno potkat na vinohradských 
ulicích; pana Holase, pana Romana, paní Hrbkovou, paní Dubovou… Jméno Konrád Dub-
ský na tramvaji č.1947 zastupuje pro mne i jejich jména a jejich statečné skutky vykonané 
za války pro nás, pro vlast.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji vám všem hezké zimní dny a radost ze života. 
Jiří Čejka, starosta 

Letošní školní rok, ostatně podobně jako 
každý jiný, se stane velmi důležitým milníkem 
v životě některých našich žáků. Ti nejmladší 
úspěšně získají svoje první školní vysvědčení 
a pro ty nejstarší je to období, ve kterém se 
rozhodují, kam bude jejich život směřovat po 
ukončení povinné školní docházky. A právě na 
tyto žáky bylo zaměřeno národní testování 
SCIO, které zjišťovalo úroveň znalostí v mate-
matice a českém jazyce. S potěšením může- 
me konstatovat, že žáci 9. ročníku naší školy 
v tomto testování nejenom uspěli, ale byli hod-
noceni jako jedni z nejlepších. Dosaženými 
výsledky se totiž naše škola zařadila mezi 
10 % nejlepších škol. V hodnotící zprávě se 
uvádí, že „…studijní potenciál žáků v matema-
tice je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na 
vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich 

studijních předpokladů, učitelé s nimi zřejmě 
velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje 
možnosti.“ Obdobně v českém jazyce „…je 
studijní potenciál žáků využíván optimálně.“ 
Tyto výsledky nás samozřejmě velice těší 
a doufáme, že nabyté znalosti budou našim žá-
kům ku prospěchu v dalším studiu a pomohou 
jim realizovat životní plány.

Rádi bychom také pozvali všechny zájem-
ce na Veletrh základních škol, který se již tra-
dičně koná ve Středisku volného času Lužánky 
ve dnech 16. a 17. února 2017.

Podívat se můžete samozřejmě i přímo do 
naší školy a to na Den otevřených dveří 
24. února 2017. Na všechny návštěvníky se již 
těšíme a doufáme, že se Vám u nás bude líbit.

Mgr. Milena Karnetová

Dáme na vás
Přijďte se svým nápadem. Dáme na vás.

Začátkem ledna Brno spustilo první ročník 
participativního rozpočtu, který nese název Dáme 
na vás. 
O čem to je? 

Brno vyčlenilo část peněz ze svého rozpočtu 
a umožní svým obyvatelům, aby podávali návrhy, 
co za ně ve městě vylepšit, změnit, opravit, zor-
ganizovat či vybudovat. Pro první ročník partici-
pativního rozpočtu poskytlo město částku 20 mi-
lionů korun. Každý tak může přijít se svým vlast-
ním nápadem na projekt. U všech podaných 
projektů bude úřad posuzovat, zda je lze provést, 
tedy zda realizaci nebrání nějaká technická či 
právní překážka, případně jiný záměr města. 
S navrženými projekty také musí souhlasit pří-
slušná městská část. Na podzim tohoto roku poté 
občané města v hlasování rozhodnou, které pro-
jekty město zrealizuje. 
S jakými nápady můžete přijít? 

To je jen na vás. Můžete navrhnout třeba do-
plnění herních prvků na dětském hřišti, vybudo-
vání venkovního posezení s veřejným grilem, 
jazykové kurzy pro dospělé, revitalizaci parku 
anebo můžete vymyslet něco úplně nového a ori- 
ginálního. Fantazii se meze nekladou. Jeden pro-
jekt může stát nejvýše 2 miliony korun. Základní 
podmínkou je, že navrhované projekty musí být 
veřejně přínosné a nesmí sloužit ke komerční pro-
pagaci.
Přijďte tvořit projekty společně! 

Během února a března proběhne v různých 
částech města série 10 úvodních setkání (work- 
shopů). Na těchto setkáních se dozvíte více o par-
ticipativním rozpočtu a o tom, jak podat projekt 
a na co si dát pozor. Budete moci společně s ostat-
ními diskutovat nad možnými projekty ve vašem 
okolí a za pomoci úředníků se také můžete pustit 
do společné přípravy projektů. Srdečně vás zve-
me na veřejná setkání, která se uskuteční v násle-
dujících termínech: 7. 2. Brno-střed – ÚMČ (Za-
stupitelský sál); 8. 2. Židenice – Dělnický dům; 
9. 2. Královo Pole – ÚMČ (Velká zasedací míst-
nost); 13. 2. Brno-sever – Klubovna MČ (Drutis); 
16. 2. Líšeň – ÚMČ (Sál radnice); 21. 2. Bystrc 
– Společenské centrum; 23. 2. Nový Lískovec – 
ZŠ Kamínky (jídelna); 28. 2. Řečkovice a Mokrá 
Hora – ÚMČ (Zasedací místnost zastupitelstva); 
2. 3. Žebětín – ÚMČ (Jednací sál); 7. 3. Tuřany 
– ÚMČ (Zasedací místnost). Na setkání, která se 
konají vždy od 17.30 do 19.15 hodin, vás srdečně 
zveme, neboť Dáme na vás je především o vašich 
nápadech.

Své projekty můžete podávat od února 2017, 
a to v elektronické či papírové podobě. Veškeré 
potřebné informace naleznete na webových strán-
kách „Dáme na vás“ (www.damenavas.brno.cz).

Petra Klašková
Koordinátor participace obyvatel, MMB

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka 
Vinohrady, Velkopavlovická 25, tel. 544 217 645

Mallorca – horami 
severozápadního pobřeží
O největším z Baleárských ostrovů bude vy-

právět a fotografie promítat cestovatel Jaromír 
Novák. Přijďte se podívat do míst, které si oblí-
bila řada umělců a které bylo v roce 2011 zařaze-
no na seznam kulturního dědictví UNESCO.

28. 2. 2017 / 19.00

V ceně vstupenky je zahrnuta večeře. Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři KVIC –
Mutěnická 21, Brno-Vinohrady. Tel.: 544 216 529.

Kvalitní vzdělávání na Čejkovické

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
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S historií KVIC je také spjat měsíčník Vi-
nohradský Inform, jehož začátky spadají do 
roku 1991, kdy vyšel pod názvem Vinohradské 
noviny a jehož prvním redaktorem byl Jiří Šes-
ták. Během dalších let se na postu redaktora 
vystřídali: Lukáš Roupec, Jiří Povolný, Libor 
Kalina, Radim Zezula, PhDr. Petr Vláčil. 
V současnosti je redaktorem vinohradského 
periodika Mgr. Pavel Závadský. Během své 
existence prošel vinohradský měsíčník nejen 
grafickou úpravou, ale i změnou svého názvu. 
V letech 2001–2004 vycházel jako Vinohrad-
ský zpravodaj, který vydávala sama městská 
část, později, od června 2004 do současnosti, 
vychází jako Vinohradský Inform, jehož vyda-
vatel je KVIC.

O činnosti KVIC by se dalo zajisté napsat 
i mnohonásobně víc a i tak by se patrně nepo-
vedlo zachytit vše. Rok 2009 přinesl v rámci 
vedení KVIC změnu na postu ředitele. Po od-
stoupení Mgr. Ivana Pitlacha se novým ředite-
lem stal Ing. Libor Štursa, kterému se podařilo 
úspěšně navázat na přechozí akce a zároveň 
zorganizovat nové a rozšířit tím vinohradské 
kulturní portfolio. Mezi řadou akcí můžeme 
zmínit pořádání 1. Vinohradského Woodsto- 
cku, který se odehrál za bývalou ZŠ Bzenecká 
dne 25. 6. 2011. Jednalo se o vystoupení osmi 
mladých hudebních skupin, které bylo určeno 
(nejen) mladším ročníkům. Zastoupena byla 
různá hudební zaměření, např. funky, rock ‚n‘ 
roll, blues, underground či big beat.

Celkově rok 2011 byl z pohledu kulturních 
a společenských akcí velice úspěšný. Důvodem 
bylo, že právě v tomto roce jsme si připomněli 
30. výročí od založení sídliště Vinohrady. Jed-
nou ze stěžejních akcí, která měla toto význam-
né výročí připomenout a přiblížit veřejnosti, 
byla fotografická výstava, která se uskutečnila 
v rámci akce Den Vinohrad dne 28. 9. 2011 
ve Společenském sále. Tato výstava vyobrazo-

vala historii i současnost naší městské části. 
Jednalo se především o poznatky vztahující se 
k archeologickým nálezům na území Vinohrad, 
přes období švédského obléhání a následně 
19. století, až po 80. léta 20. století, tedy do 
doby, kdy došlo k postupnému zániku kolonie 
Hamburk a vzniku výstavby nového sídliště. 
Součástí výstavy byly i zajímavé poznatky, 
vztahující se k současné podobě Vinohrad. 
Autory výstavy byli PhDr. Jiří Čejka a Bc. Mi-
chal Krejsa. V tomto roce rovněž proběhl již 
20. reprezentační ples MČ nebo 20. ročník akce 
Bavíme se na Vinohradech. Koncem roku dne 
2. 12. 2011 se ve Společenském sále uskutečnil 
1. ročních Vinohradských vinařských trhů. 
Akce byla podpořena folklorním vystoupením 
cimbálových muzik. Své vinařské produkty zde 
představili vinaři ze Strážnice, Bzence, Miku-
lova, Ratíškovic a Zaječí. Návštěvníci zde 
mohli vína nejen degustovat, ale i zakoupit. 

V následujících letech byly veřejnosti před-
staveny další společenské akce jako turnaj 
v mariáši, Vítání jara, koncert mandolínového 
orchestru Moravan, výstavy různých sběratelů, 
výstava bylin, stromů, cukru či Mezinárodní 
výstava koček, kdy se veřejnosti představilo na 
200 koček nejen nám známých, ale i exotic-
kých plemen. Tradičními, a veřejností postupně 
oblíbenými, se staly koncerty vážné hudby – 
jarní a vánoční. Účinkují studenti JAMU pod 
vedením prof. Miloše Schnierera. Jejich vy-
stoupení přináší posluchačům vždy krásné zá-
žitky.

Dne 5. 9. 2015 KVIC pořádal první Vino-
hradské trhy pod záštitou městské části Brno-
-Vinohrady, a to na vydlážděné ploše před rad-
nicí. Na prodejní ploše prezentovali své výrob-
ky nejen tzv. „farmáři“, ale i výrobci převážně 
z Jižní Moravy. Návštěvníci zde mohli zakou-
pit, kromě farmářských a domácích potravin, 
také rukodělné výrobky z keramiky a jiné drob-

né řemeslné výrobky. V současné době se Vino-
hradské trhy těší velkému zájmu nejen ze stra-
ny vinohradských občanů, ale i samotných 
trhovců. Jednou z dalších nových akcí je roz-
svícení vinohradského vánočního stromu před 
radnicí.

Všechny akce, které byly během celé exis-
tence KVIC zorganizovány, přičemž je nutno 
podotknout, že je jich mnohem více, neboť celá 
řada je jednorázových či příležitostných a nelze 
je proto na tomto místě vyjmenovat, mají spo-
lečný cíl. Totiž oslovit co největší počet občanů 
našeho sídliště, pokud možno již od nejútlejší-
ho věku tak, aby se zde cítili opravdu doma po 
všech stránkách, kde se lidi vzájemně znají 
a jak se říká, kde se lidé zdraví. Dosažení a na-
plnění tohoto cíle se samozřejmě nemůže obejít 
bez pochopení a podpory místních politiků 
a pochopitelně bez podpory sponzorů.

Poslední změna v rámci KVIC proběhla na 
pozici jeho ředitele, kdy Ing. Libora Štursu na-
hradil od 1. 1. 2016 Mgr. Jiří Huňáček.

Závěrem lze konstatovat, že společenský 
a kulturní záběr KVIC je velmi široký a akce 
jím pořádané si udržují vysokou kvalitu. Za 
kvalitou pořádaných akcí je vidět především 
práce lidí, kteří se na nich podíleli a podílejí, 
tedy všech pracovníků KVIC a ÚMČ Brno-Vi-
nohrady. V případě kulturního centra jsou to 
dlouholeté pracovnice paní Dana Ondrušová 
a paní Ivana Heindlová.

Na poskytnutí a zpracování podkladů pro 
vznik článků o vývoji KVIC se podíleli členové 
kulturní komise RMČ Brno-Vinohrady Bc. Mi-
chal Krejsa, Bc. Luděk Stix, DiS., paní Eva Plí- 
halová a JUDr. Česlav Gojný. Článek byl také 
zpracován na základě podkladů Mgr. Ivana 
Pitlacha. Všem za jejich práci patří poděko- 
vání.

Bc. Michal Krejsa, 
předseda kulturní komise a zastupitel MČ

Lesní školka Zeměkvítek
Nepřijali Vaše dítě do školky? Chcete, aby 

trávilo více času venku? Bavilo se a zároveň uči-
lo podle svých potřeb? Tak přijďte mezi nás!

Od roku 2016 jsme pro Vás a Vaše děti ote-
vřeli novou lesní školku Zeměkvítek, která se na- 
chází v malebném prostředí Mariánského údolí. 
Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí, ve kte-
rém se děti mohou přirozeně vyvíjet, radovat a učit 
v souladu s přírodou. Ke každému dítěti přistupu-
jeme individuálně a s respektem, využíváme prv-
ky Montessori a Waldorfské pedagogiky. 

Naše zázemí tvoří nově vybudovaný unimo-
domek s dřevěnou terasou, který je vytápěný 
kamny na dřevo a napojený na elektřinu. Uvnitř 
je kromě herního prostoru k dispozici kuchyňka, 
umývárna s WC a malá šatna. Domek je obklope-
ný rozlehlou zahradou s ohništěm a teepee. 

Více informací najdete na stránkách www.
zemekvitkov.cz.V případě zájmu o prohlídku nás 
kontaktujte: zemekvitkov@gmail.com nebo na 
čísle +420 723 264 589.

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si 
otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovlá-
dají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespra-
vedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou si-
tuací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto 
sami! Právě pro Vás je tu poradna pro oběti Probač-
ní a mediační služby v rámci projektu „Proč zrovna 
já? II“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné 
činnosti. „Poradny, které budou nabízet pomoc 
v 55 městech po celé ČR, jsou financovány Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem. Po-
moc se zaměřuje zejména na poskytování právních 
informací a psychosociální podporu. Je důležité 
zdůraznit, že služby jsou poskytovány naprosto 
anonymně, bezplatně a jsou určeny všem, kteří se 
cítí byť i subjektivně obětí trestné činnosti, nehledě 
na svůj věk, pohlaví, způsobenou újmu či fázi trest-
ního řízení. Každá oběť, ať závažného či bagatelní-
ho skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální 
péči, neboť prožívání újmy může být velmi osobi-

té,“ komentuje činnost poraden Tomáš Kellner, re-
gionální koordinátor. Poradna je zřízena také v Br-
ně na adrese Kozí 684/8, 602 00. Poradenství po-
skytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří 
se snaží o maximálně citlivý, diskrétní a profesio-
nální přístup.

Poradnu lze kontaktovat telefonicky na telefo-
nu +420 727 939 941, elektronicky skrze email 
laznickova.pms@gmail.com nebo i osobně bez ob-
jednání v rámci poradenských hodin, a to v pondě-
lí od 11 do 14 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin 
a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. „Dveře u nás jsou 
otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a po-
moci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, 
naše služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem 
k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme 
kontakty na spolupracující organizace a orgány čin-
né v trestním řízení a tak naše možnosti pomoci 
jsou poměrně široké,“ uzavírá Milada Lázničková, 
jedna z poradkyň pro oběti.

Vážení čtenáři, 
v tomto čísle Vinohradského Informu vám přinášíme závěrečný článek k historii KVIC. Rovněž věříme, že se nám podařilo shrnout 
alespoň základní informace k vývoji vinohradského kulturního centra v posledních 25 letech jeho existence.

Kulturní, vzdělávací a informační centrum působí na Vinohradech již 25 let.

Probační a mediační služba pomáhá
obětem trestných činů
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Divadlo
pro nejmenší

První představení 
v novém roce před-
vede Loutkové di-
vadlo V. Schildera 
ve středu 8. února 
2017 od 10.00 ho-
din v sále na Pálav-

ském nám. Budou to Pohádky z naší kuchyně: 
„O Koblížkovi“ a „Hrnečku vař“. Srdečně zve-
me nejmenší diváky s rodiči a prarodiči. Vstupné 
60 Kč za osobu na místě před představením.

Naše kroužky
Ve druhém pololetí školního roku se k nám může-
te ještě v některých kroužcích přidat.
Volná místa máme v kroužcích:
Taneční rytmika pro děti 5–7 let
ve čtvrtek 16.00–17.00
Street dance pro děti od 7 let
v pondělí 18.35–19.05
Balance club pro děti od 8 let
ve čtvrtek 17.00–17.45
Keramika s vyzvedáváním ze ŠD Mutěnická
v pondělí 15.15–16. 15
Keramika v pátek 15.15.–16.15
Navštívit můžete naše dopolední programy pro 
maminky s dětmi:
Pastelka – výtvarný kroužek
v pondělí 9.00–10.00, ve čtvrtek 9.15–10.15
Cvičení pro rodiče s dětmi
v úterý 9.00–10.00 nebo 10.00–11.00

Samotné děti uvítáme v Klubíčku – dopoledne 
pro děti od 2 let vždy ve středu 8.30–11.30
Více informací vám rádi poskytneme na tel: 544 
216 684, 739 263 997, celou naši nabídku najdete 
na www.domecekvinohradybrno.cz.

NOVÝ KROUŽEK – BOSÉ HRÁTKY
Lidská chodidlo je dokonale vystavěné k chůzi, 
k běhu i k vnímání okolí. Dětskému chodidlu je 
nejlépe v bosé volnosti, ke které má bohužel 
v dnešním světě málo příležitostí.
V důsledku toho najdeme dnes u velkého množ-
ství dětí např. ploché nohy, vbočené kotníky 
a další poruchy, které mohou v pozdějším věku 
vést k závažným zdravotním problémům s klouby 
a páteří.
V našem kroužku „gymnastiky dětské nohy“ 
probudíme k životu zapomenuté svaly chodi-
del a budeme zjišťovat, jak může být toto cvi-
čení zábavné. S pomůckami – předměty běžné-
ho života, které máme všichni doma. Vhodné 
pro děti od 6 let.
Pondělí 15.45–16.30, 600 Kč za pololetí.

Hledáme zdravotnici
Na dětský pobytový tábor v termínu 15.–22. 7. 
2017 hledáme zdravotnici. Tuto funkci může vy-
konávat zdravotní sestra nebo osoba s kurzem 
zdravotník zotavovacích akcí.
Zajištěno je ubytování v RS Jalovec, strava 5× 
denně, finanční odměna.
V případě zájmu volejte I. Heindlové,
tel. 739 263 997.

Zaměstnance společnosti SAKO nezastaví 
sníh ani teploty hluboko pod bodem mrazu. Díky 
teplému zimnímu oblečení, a především díky po-
hybu, jim po několika hodinách strávených na 
stupačce není zima. Do brněnských ulic přitom 
vyrážejí každý den už před šestou ráno. Kompli-
kace však nastává, když v kontejneru zamrznou 
odpadky nebo když jsou ulice nesjízdné.

V zimních obdobích se často stává, že při- 
mrzají víka, někdy i celé odpadové nádoby k ze-
mi, a díky tomu se zpožďuje svoz odpadu. „Ně-
kdy silničáři při čištění komunikací vyhrnou hro-
mady mokrého sněhu na stanoviště kontejnerů, ty 
pak ve sněhu zamrznou a naši zaměstnanci je 
musejí vysekávat, aby mohli odpad vyvést. Doba 
vyvážení popelnic se tak značně prodlužuje, proto 
žádáme občany o shovívavost,“ uvedl mluvčí 
společnosti SAKO Martin Drozd.

Potíž také nastává, když lidé vyhazují do po-
pelnice mokré nebo vlhké věci. Ty potom zamrz-
nou a odpadová nádoba nejde vysypat. „Někdy 
lidé nechávají popelnice otevřené, případně odlo-
ží větší krabice vedle barevných kontejnerů. Ne-
jenže tento materiál zmrzne a špatně se s ním 
manipuluje, navíc se navlhnutím znehodnocuje 
a není potom k recyklaci vhodný,“ doplnil Drozd. 

Řízení svozového vozidla na namrzlých sil-
nicích je někdy jen pro otrlé. Jízda s popelářským 
vozem v kluzkých ulicích vyžaduje zvýšenou po-
zornost, situaci navíc zhoršují nevhodně zaparko-
vaná osobní auta, blokující průjezd některých 
míst. Jízda pro osobní vozidla je tam mnohdy 
složitá, pro nákladní auta pak téměř nemožná. 
Nejhorší je situace v části ulice Kopečná a na uli-
ci Studánka, kde svozový vůz musí couvat. Dal-

ším problémovým místem je pak například Ka-
menná kolonie nebo Nové sady. 

SAKO Brno je akciová společnost, jejímž 
stoprocentním vlastníkem je statutární město Br-
no. Společnost poskytuje komplexní služby v ob-
lasti odpadového hospodářství a disponuje mo-
derním vozovým parkem s 59 specializovanými 
vozidly. Společnost SAKO zajišťuje na území 
města Brna svoz z téměř 60 tisíc nádob na směsný 
komunální i separovaný odpad. 

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno

Tel.: 548 138 208, 728 225 593
Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)

6. 2. – Recyklované háčkování 
Ze starého trička můžeme uháčkovat třeba košík 
na kolo nebo košíček na drobnosti. Nejprve z trič-
ka nastříháme „vlnu“ a potom můžeme háčkovat, 
co nás napadne. Vstupné 30 Kč.

13. 2. – Dětská citerka 
Citerka je jednoduchý hudební nástroj, který spl-
ňuje jak bezpečnostní normy platné pro hračky, 
tak náročnější odborné požadavky kladené na 
hudební nástroje. Lze ji proto s velkým úspěchem 
použít k hudební výchově dětí již od útlého věku.
Nástroj je vhodný pro rozvíjení muzikality dětí od 
4 let. Pomocí jednoduchých grafických značek je 
dítě schopno hrát písničky samo. Vstupné 30 Kč.

20. 2. –Výživové směry– jak se v nich 
vyznat a zpestření našeho jídelníčku
Nevíte, jak se vyznat v moderních výživových 
směrech? Ztrácíte se ve velkém množství infor-
mací? Nevíte, jak na zdravější způsob života a jak 
vařit chutně i bez živočišných produktů? Pojďme 
si o tom všem společně popovídat, k dispozici 
bude i malá ochutnávka a několik nových neotře-
lých receptů... Vstupné 30 Kč.

27. 2. – Herna pro děti 
Vstupné 20 Kč.

Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail:
rackova.a@centrum.cz, tel.: 777 273 587.

Těším se na příjemně strávená dopoledne,
Mgr. Alena Račková 

Zajímavý program plný zábavy a dobro-
družství najdou děti v době jarních i letních 
prázdnin na Lipce. Již nyní můžete své děti 
přihlásit na některý z desítek táborů, příměst-
ských i pobytových, které se konají na pěti 
pracovištích Lipky.

Jarní prázdniny proběhnou letos v termínu 
13.–17. března a Lipka nabízí příměstské tábory 
na všech brněnských pracovištích. Na pracovišti 
Jezírko děti prožijí dobrodružný eskymácký pří-
běh, čekají je všestranné hry a činnosti v předjar-
ní přírodě i výtvarné a řemeslné tvoření. Na pra-
covišti Lipová vyrazí po stopách neznámého 
tvora, který vystrašil návštěvníky Wilsonova lesa, 
největšího brněnského lesoparku! Na tomto zoo-
logicky zaměřeném táboře povedou děti stopař-
ský deník a vyzkouší si i odlévání stop. Na pra- 
covišti Kamenná čeká malé dobrodruhy doba 

ÚNOR V DOMEČKU

Mráz a sníh komplikuje popelářům práci

ledová, mamuti a dovednosti přežití v terénu. 
A pracoviště Rozmarýnek pozve děti do starově-
kého Egypta splnit faraonův úkol. Podaří se jim 
zachránit celou zemi před zničením? Veškeré 
informace i přihlášky najdete na www.lipka.cz/
tabory. 

Pokud už teď plánujete letní dovolenou, na 
stránkách www.lipka.cz/tabory najdete také širo-
kou nabídku letních příměstských i pobytových 
táborů. Na děti čekají týdny plné nových zážitků 
a objevování, můžou se z nich stát malí indiáni, 
námořníci, detektivové anebo se mohou vydat na 
cestu časem. Navštíví pohádky i říši fantazie 
a budou rozvíjet své kulinářské, rukodělné nebo 
jazykové dovednosti. Z široké nabídky si vybere 
opravdu každý – neváhejte a přihlaste své děti 
včas, tábory se rychle plní.

Lipka spustila přihlašování na tábory – jarní i letní
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KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

l Hledám byt v Brně, nevadí družstevní. T: 722 012 297.
l Dům k nastěhování – HLEDÁME (i Brno-venkov). T: 774 340 338.
l Hledám pronájem bytu 1+1, 2+1 nebo 2+kk v Brně. T: 739 854 956.
l Koupím zahradu v zahr. osadě Borky-Mateří nebo v Akátkách. Platím hotově. t. 724 037 362, zuzana@seznam.cz.

l Koupím byt 2+1 Vinohrady. T: 732 811 795.

Modelace nehtů, potažení přírodních nehtů gelem, manikúra a různé zdobení.
S předloženou reklamou sleva 10 % do konce března 2017. Velkopavlovická 25, t: 607 575 057.

Prodám družstevní byt 4+1 v osobním vlastnictví na ulici Mikulovská,
po provedené úpravě vnitřní dispozice. Možnost stěhování 08 až 09/2017.
V případě zajmu, nabízím i prodej venkovní samostatné garáže v osobním 

vlastnictví v garážovém dome na ulici Žarošická.
Kontaktní tel. 602 728 321.

Střední škola strojírenská 
a elektrotechnická Brno
příspěvková organizace 
Trnkova 113,628 00 Brno 

● STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
● STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
● NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY
 TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ
 K ZÍSKÁNÍ MATURITY

Zájemci o studium mají možnost si školu prohlédnout
po domluvě. Volejte prosím 544 422 881.

www.sssebrno.cz

ONKOLOGICKÁ PORADNA
UZDRAV SE 
Poskytujeme odborné poradenství
a pomoc formou podpůrné terapie, která:

– odstraňuje příčiny zhoubného onemocnění 
– posiluje protinádorovou imunitu 
– omezuje nežádoucí účinky chemoterapie
– minimalizuje riziko návratu onemocnění 

PODPORUJEME ZÁKLADNÍ LÉČBU,
ZVYŠUJEME ŠANCI NA UZDRAVENÍ 

Detašované pracoviště MUDr. Karla Erbena,
poradna pro civilizační choroby Uzdrav se

Brno, Smetanova 8a (je nutné se předem objednat) 
www.rakovinestop.cz, tel. 774 545 722,

e-mail: prokes@rakovinestop.cz

Advokátní kancelář JUDr. Ivany Lorenzové,
se sídlem Mikulovská 5, Brno-Vinohrady,

která poskytuje právní pomoc
a právní konzultace zejména v oblasti

práva občanského, rodinného,
obchodního a pracovního,

oznamuje změnu telefonního spojení
do sídla kanceláře: 775 500 756.

Právní konzultace poskytujeme
po předchozí dohodě termínu

(602 249 818, 775 500 756, advokatka@aklorenzova.cz).
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SENIOR KLUB
V ÚNORU Větší část prosince 2016 a začátek ledna 

2017 probíhaly v klubu ve znamení různých 
akcí, spojených s hodováním a veselením se. 
První z nich byla mikulášská besídka, v jejímž 
průběhu prokázala vnadná čertice schopnost 
nejen číst v knize hříchů, ale společně s andě-
lem i porozumění pro hříšníky, kterým vše od-
pustili za pokání, probíhající formou přednesu 
písně či básně – dokonce je poté i obdarovali. 
A aby té radosti mezi přítomnými bylo ještě 
více, proběhlo losování dárků z nebývale roz-
sáhlé tomboly… J

Protože pana starostu přepadla začátkem 
prosince mrška viróza, místo toulek do naší 
historie byli přítomní odškodněni náhradním 
programem – promítnutím videoklipů, kolují-
cích po internetu a zachycujících převážně hu-
morné okamžiky ze života zvířat i lidí, a tak 
i přes dílčí problémy s dočasně nefunkčním 
ozvučením se přítomní rozcházeli příjemně 
naladěni.

Povídání o vánočních zvycích ze strany 
Elišky Vackové bylo relativně krátké, ale o to 
působivější byly na ně navazující koledy, zpí-
vané v kostele za doprovodu orchestru a velké-
ho sboru zpěváků. Vánoční nálada ovlivnila 
i prosincové blahopřání jubilantům, kterých 
sice vzhledem k počasí přišlo do klubu o něco 
méně než obvykle, což ale náladu a pohodu 
přítomným nezkazilo… J

V rámci předvánočního posezení jako 
předposlední akce roku 2016 pak proběhlo 
„testování“ doneseného cukroví z různých 
zdrojů a od různých výrobců – spolu s čajem 
s punčem pomohlo přiblížit atmosféru blíží-
cích se svátků klidu a pohody… J

Silvestrovská oslava v klubu byla téměř 
velkolepá. Více než 30 přítomných hostů po 
přivítání a přípitku pobavily „vinohradské 
babči“ svým zpívaným vystoupením (viz fota 
na webu), na které navázali podstatně skrom-
něji „kluboví senioři“. V průběhu následné 
konzumace pohoštění, na jehož přípravě se po- 
dílela především Vlasta Jelínková za pomoci 
dalších kuchařinek, hrál ke zpěvu i tanci dobře 
naladěný harmonikář pan Šmídl. Krátce po 

plánovaném závěrečném společném „prskav-
kování“ se v klubu nečekaně objevila Anička 
Süsserová, což se stalo příležitostí k dalšímu 
společnému přípitku… Následné vypuštění 
lampiónu štěstí pak bylo vyvrcholením celé 
úspěšné akce – díky bezvětří a bezmračné ob-
loze stoupal a stoupal až do úplného zhasnutí.

Nový rok jsme zahájili také překvapením 
– přednášející Hanka Žaludová nejdříve slav-
nostně odhalila (popotáhla za šňůrku) nové 
promítací plátno, které přes vánoce přinesl do 
klubu a dokonce i nainstaloval ježíšek, díky 
čemuž se výrazně zlepšily možností využívání 
dataprojektoru při klubových akcích. Přítomní 
si to ověřili a pobavili se při vtipném komento-
vání fotografií z cestování Hanky po Islandu 
– jako bychom tam byli s ní… J

S jednodenním zpožděním oproti kalendá-
ři přišli ve čtvrtek 6. 1. do klubu tři králové – 
měli se svým koledováním úspěch a poté opět 
až do setmění probíhala zábava u čaje s pun-
čem a zpěvu, vydatně podporovaná harmoni-
kářem Martinem Dobčákem.

Druhý lednový týden byl věnován nejen 
uložení vánoční výzdoby klubovny (abychom 
ji za 11 měsíců opět našli), ale především po-
kračování cyklů Elišky Vackové („Krásy naší 
vlasti“), který Eliška pojala nově a sklidila po 
jeho skončení zasloužené ovace přítomných, 
a PhDr. Čejky („Manželky českých panovní-
ků“), který se věnoval čtyřem manželkám císa-
ře rakouského a krále českého Františka I.

Na všech našich akcích (včetně pondělní-
ho cvičení, pátečního PC kurzu i konverzační-
ho kurzu angličtiny) jsme začátkem roku přiví-
tali nové zájemce o naše činnosti – a těšíme se 
i na ty další, dosud třeba váhající… J

Závěrem jako obvykle – další informace 
a především fotografie z klubových akcí najde-
te na webové stránce www.vinohrady.brno.cz/
organizace/senior-klub nebo je získáte přímo 
u nás v době našich akcí v klubu na Bzenecké 
19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

Vážení senioři všech věkových skupin, 
pohlaví a zájmů, zveme Vás k účasti na 
akcích v klubovně Bzenecká 19 (začát-
ky v 15.00, otevřena od 14.30) – viz pro-
gram níže.
Každé pondělí v době 14.00–15.30 pro-
bíhá cvičení pro seniory ve Společen-
ském sále v objektu OC 2 (nad Alber-
tem) za řízení Ing. Siklenky a s podporou 
KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou 
– jste zváni, přijďte – kromě protažení 
těla se i dobře naladíte J.
Každý pátek (mimo školních prázdnin) 
v době 14.00–16.00 pokračuje kurz PC 
pro seniory (i začátečníky) v ZŠ Mu- 
těnická – účast i případné konzultace 
zdarma.
2. 2. – ČTVRTEK
STAROBYLÝ OSTROVNÍ 
KONTINENT AUSTRÁLIE (1. část)
Ing. M. Čapek, CSc.
7. 2. – ÚTERÝ
STAROBYLÝ OSTROVNÍ
KONTINENT AUSTRÁLIE (2. část)
Ing. M. Čapek, CSc.
9. 2. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH
PANOVNÍKŮ (pokračování)
PhDr. J. Čejka
14. 2. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování, 
s promítáním)
E. Vacková
16. 2. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM, 
NAROZENÝM V ÚNORU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
18. 2. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(malá klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
21. 2. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Dívčí Kámen, 
Divice, Dobříš, Doudleby nad Orlicí)
Dr. L. Šubert
23. 2. – ČTVRTEK
ZA OPONU PŘÍRODY
(povídání s promítáním)
Josef Ptáček
28. 2. – ÚTERÝ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Z. Sedlář, S. Třasák, A. Zátopková
a tým spolupracovníků

Naše motto:
přijďte se k nám podívat a trochu se 
rozptýlit – tentokrát budeme cestovat 
s naším lektorem až k protinožcům … J

Informace o akcích Senior klubu


