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Sobota 25. března –
Jarní keramická dílna

„Kulatý“ karneval Domečku

9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23.
Srdečně zveme všechny, kteří rádi tvoří,
do jarní keramické dílny Domečku. Přijďte si vyrobit veselé jarní dekorace z keramické hlíny, originální tácek na pečivo
nebo misku na vajíčka. Vhodné pro děti
od 6 let a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. Cena 180 Kč zahrnuje veškerý
materiál, výpaly a následné glazování.
Informace a přihlášky předem v kanceláři
Domečku nebo na tel. č.: 544 216 684,
739 263 997.
www.domecekvinohradybrno.cz

Středa 29. března –
Divadlo pro nejmenší

Vážení vinohradští spoluobčané,

v únorových dnech, především v těch posledních, probíhala a pilně probíhá příprava zřejmě nejpodstatnější vinohradské kulturní a folklorní, společenské a především
ovšem vinařské akce – Vinohradské výstavy vín. Spolu s panem ředitelem vinohradského kulturního centra Mgr. Jiřím Huňáčkem jsme již načrtli hlavní rysy letošní
vinohradské vinařské výstavy. Hlavním nositelem kulturně folklorní náplně letošní
vinařské výstavy na Vinohradech bude, doufejme, tradiční zástupce slováckého
folkloru jihomoravská obec Ratíškovice. Do Ratíškovic se ve velmi krátké době
spolu s panem ředitelem Huňáčkem rozjedu, abychom s paní starostkou Annou
Hubáčkovou a s panem ratíškovickým místostarostou doktorem Radimem Šťastným,
dohodli a upřesnili naši letošní kulturní spolupráci. Obě ratíškovické osobnosti, jak
paní starostku, tak pana místostarostu velmi dobře a dlouho znám. Snad i proto
nebyly nikdy zásadní problémy okolo vystupování ratíškovických folklorních souborů na vinohradských vinařských výstavách. Na jejich cimbálovou muziku či ženský etnografický soubor Robky ze Séčky si návštěvníci vinohradských vinných výstav již nepochybně zvykli. V běhu je rovněž zajišťování výstavních vzorků vín v jednotlivých jihomoravských obcích. S panem ředitelem kulturního centra v únorových
dnech objíždíme a rovněž v březnu budeme objíždět významné i méně významnější
jihomoravské vinařské obce, ve kterých dojednáváme účast místních vinařů na naší výstavě. Vzorky vín budeme mít letos, jako ostatně každoročně, zajištěny z desítek jihomoravských vsí, měst a městeček. Dodání vzorků vín dojednáváme na radnicích se starosty, ve vinařských závodech i ve sklepech s drobnými vinaři. Věřím,
že i letošní Vinohradská výstava vín bude na vzorky bohatá, bohatší než ta loňská,
a že kulturní část naší výstavy opět v dobrém osloví četné návštěvníky. I letošní
Vinohradská výstava vín se bude konat v první květnovou sobotu. Ta připadne na
6. května.
Vážení spoluobčané, 7. března si mnozí z nás připomenou jubileum prvního
československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Narodil se před sto šedesáti sedmi lety ve slováckém Hodoníně do chudé nikoliv zámožné rodiny. S rodiči, kteří se za službou stěhovali po různých místech jižní Moravy, poznal mnohé
moravské obce a život v nich. Jako dítě a jinoch žil v Hodoníně, v Čejči, v Mutěnicích, v Čejkovicích, znal to ve Starém Podvorově, v Kloboukách u Brna, v Hustopečích… Studoval ve Strážnici, v Brně, ve Vídni, v Lipsku… Jeho život byl a je
příkladem nezdolné píle, vůle, houževnatosti chudého chlapce a také ukázkou
(pokračování na straně 3)

Od 10.00 hodin v sále na Pálavském náměstí. Loutkové divadlo V. Schildera nás
tentokrát navštíví s Pohádkami z pole,
ze dvorku a ze zahrádky: „O veliké řepě“,
„O slepičce a kohoutkovi“.
Vstupné 60 Kč za osobu.
www.domecekvinohradybrno.cz

Přání březnovým
jubilantům
Vážení vinohradští jubilanti,
senioři, kteří jste se narodili v prvním jarním
měsíci březnu. Dovolte mi Vám popřát vše
dobré, vše nejlepší k Vašim významným životním jubileím. Velmi rád, poctěn
a se vší pokorou si dovoluji sdělit
Vám, že si velmi vážím Vašich životních osudů, Vašich často spletitých a nelehkých životních cest. Že
si nesmírně vážím Vašich životů,
které jste nežili pouze pro sebe, ale
které jste žili také pro Vaše blízké
a pro celou naši společnost. Pro nás
ostatní. Mnoho vděku jste za to od společnosti,
bohužel, dosud mnoho nezaslechli, nepocítili
ani nezažili.
Odevzdávali jste svou životní sílu, energii,
své schopnosti a často rovněž i zdraví generacím, které přišly a přicházejí po Vás. Byli jste
a jste těmi, kteří připravovali a kladli podstatné
základy dneška i zítřka. Zcela a bez nějakých
okázalostí jste ztělesnili kontinuitu minulosti
s přítomností i budoucností našeho národního celku. Přísluší Vám za to vše poděkování
a úcta. Drazí březnoví vinohradští jubilanti,
přeji Vám pevné zdraví a hezký nepříjemnostmi nerušený život vyplněný samou radostí.
Přeji Vám nezměrný životní optimismus, tolik
potřebnou jasnou mysl a snad nejvíce lásku
Vašich blízkých. Přeji klid a jistotu Vám i Vašim rodinám. Vše nejlepší drazí březnoví jubilanti.
PhDr. Jiří Čejka,
starosta brněnských Vinohrad

Vítání dětí
V sobotu 4. února 2017 se na vinohradské
radnici konalo vítání dětí. Slavnostním způsobem bylo panem starostou uvítáno a do pamětní knihy zapsáno 13 novorozených občánků.
Jsou to:

Benjamin Dedík, Michal Čižmár,
Soňa Hronová, Václav Kozel,
Kateřina Lenka Kupková,
Aneta Manová, Radek Matuška,
Linda Navrátilová, Nikol Navrátilová,
Jakub Ressel, Lenka Řiháková,
Nela Vaverková a Karolína Vlasatíková.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví,
štěstí a lásky.

Věra Střelcová

Lokální síťařka
a její činnost spojená
s MČ Brno-Vinohrady
Odbor sociálních věcí, školství a kultury
Brno-Vinohrady se aktivně zapojil od loňského roku 2016 do projektu „Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany
dětí“, který je realizován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a jehož
cílem je podpora výkonu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na
všech úrovních a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech zapojených účastníků, tzv.
aktérů sítě. Do projektu se zapojilo celkem 11
krajů a 120 pracovišť OSPOD z celé ČR.
V rámci tohoto projektu pracuje lokální
síťařka Denisa Machálková, která v první fázi
mapovala potřeby pracovníků OSPOD, neziskových organizací a školských zařízení. Dále
budou probíhat schůzky se zástupci samosprávy, církví, Policie České republiky a všemi
aktéry, jejichž společný zájem se ubírá směrem
k podpoře či pomoci ohroženým dětem a rodinám. Na zjištěné potřeby bude navazovat tvorba strategií, které budou probíhat za účasti již
všech zapojených aktérů sítě. Denisa Machálková k tomu dodává: „Sociální oblast je dlouhodobě přehlížená a veřejnost si možná neumí
moc představit, co všechno sociálně-právní
ochrana dětí zajišťuje a v jakých případech se
s ní mohou setkat. Přitom řeší závažné problémy rodin, které se ocitnou v krizi. My se v rámci našeho projektu snažíme pečovat o síť, pomoci rodinám s dětmi a zmapovat bílá místa
v systému tak, aby se jim dostalo nejlepší možné podpory a péče.“
Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti, které se dostávají do
systému náhradní péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.
Lokální síťařka Denisa Machálková dále
úzce spolupracuje s pracovníky OSPOD
z městských částí Brno-Žabovřesky, Brno-Bystrc, Brno-Kohoutovice, Brno-Královo Pole, Brno-Jundrov, Brno-Medlánky, Brno-Nový
Lískovec, Brno-Bosonohy a všem tímto děkuje za dosavadní vstřícné přijetí a poskytnuté
informace.

Bc. Denisa Machálková
Lokální síťařka pro Brno, Min. práce a sociálních věcí

Z 35. a 36. schůze Rady městské části
Brno-Vinohrady z 11. ledna a 1. února 2017
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– podání žádostí o finanční prostředky z rozpočtu
MMB na rok 2017 v oblasti – VYBAVENÍ
ŠKOLNÍCH KUCHYNÍ A JÍDELEN;
– pronájem pozemku;
– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 39 případech;
– odejmutí 5 bodů žadatelce o byt za skutečnost,
že je nájemkyní bytu;
– Dohodu o vzájemném postoupení smluv o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– rozšíření nájmu bytu ve 4 případech;
– skutečnost, že po smrti nájemkyně se stal novým nájemcem bytu pan L. H.;
– předloženou Smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1915100049;
– pronájem tělocvičny na školní rok 2016/2017;
– požadavky na realizaci investic a oprav v roce
2017 nad rámec finančních možností městské
části;
– Rozpočtové opatření č. 1;
– harmonogram blokového čištění na rok 2017;
– žádost o příspěvek z Fondu bytové výstavby m.
Brna v roce 2017 ve výši 3 300 000 Kč, na výstavbu výtahu v objektu A14 Mikulovská 9;
– předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
a Smlouvu o zajišťovacím převodu práva číslo
B2014416;
– u nájemních smluv na pronájem nebytových
prostor v domech svěřených m. č. Brno-Vinohrady nepoužít inflační koeficient k 1. dubnu
roku 2017 ve výši 0,7 %;
– výpověď nájmu bytu v domě Mikulovská v Brně z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy, spočívající v nehrazení nájemného a úhrad
za plnění poskytovaná s užíváním bytu delší
než 3 měsíce;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu
ve 4 případech;
– Dohodu o vystoupení ze společného nájmu
bytu;
– vyřazení z pořadí žadatelů o byt v městské části Brno-Vinohrady, z důvodu nepřevzetí nabízeného bytu 1+KK;
– odmítnutí nabízeného bytu 1+KK z důvodu
prostorové těsnosti jako vážný důvod k jeho
odmítnutí s tím, že žádost o byt pana R. S. bude
ponechána v pořadí žadatelů o byt v městské
části Brno-Vinohrady ve 2 případech;
– pronájem bytu;
– zveřejnění přiloženého záměru pronajmout nebytové prostory č. 2 (7,76 m2) v domě Vlčnovská 9 za účelem uskladnění osobních věcí;
– organizaci LUŽÁNKY středisko volného času,
odloučenému pracovišti Louka, Bzenecká 23,
Brno, pronájem nebytových prostor v objektu
Bzenecká 23 – tělocvičny, na pátek 24. 2. 2017
od 15.00 do17.00 hodin na pořádaní florbalového turnaje pro děti a mládež;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových
prostor v objektu Bzenecká 23 – výukový pavilon;
– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu na
pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23 ve 2 případech.

Rada městské části Brno-Vinohrady
přiděluje:
– zakázku pod názvem „Projektová dokumentace
na obnovu EL společných prostor BD Vinohrady“;
– zakázku pod názvem „Přístavba výtahu v objektu A14 Mikulovská 9 Brno-Vinohrady“;
– zakázku pod názvem „Stavební úpravy 3pokojového bytu č. 19 v domě s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 v městské části Brno-Vinohrady“.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Stavební
úpravy stávající prodejny ojetých automobilů
a přístavba provozu klempírny a lakovny autocentra K.E.I. GROUP“ na pozemku v k. ú. Židenice;
– s umístěním a provedením stavby „Brno, Židenice p. č. 7649, kab. smyčka NN, SP“;
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění
vyhrazeného parkovacího stání pro 2 žadatele;
– s realizací průzkumného vrtu na pozemku
s úpravou záhlaví vrtu – s ocelovou pažnicí nad
terénem;
– s umístěním a provedením stavby „Přeložka
VO, Brno Vinohrady část I., úsek Valtická–
Bořetická“;
– s umístěním a provedením stavby „Přeložka
VO, Brno Vinohrady část IV., úsek Velkopavlovická“;
– s realizací průzkumných vrtů na pozemcích
p. č. 7623/15 a 7652/34 k. ú. Židenice s pojezdovou úpravou záhlaví vrtu;
– s přijetím daru.
Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– přijetí pozůstalosti po zemřelé;
– uvedení finanční zátěže spojené s velikostí bytu
4+1 jako vážný důvod k jeho odmítnutí žadatelkou o byt. Z uvedeného důvodu nebude ponechána v pořadí žadatelů o byt a její žádost bude
vyřazena.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozpis rozpočtu městské části Brno-Vinohrady
na rok 2017;
– výši měsíčních odměn uvolněných členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady.
Rada městské části Brno-Vinohrady odkládá:
– bod 19 – Nabídka bytu 4+1 č. 48 v domě Bzenecká 13.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s celodenním zastavováním prostředků MHD
na zastávkách Mutěnická a Čejkovická pouze
na znamení.
Rada městské části Brno-Vinohrady
požaduje:
– zastavování prostředků MHD na zastávkách
Mutěnická a Čejkovická na znamení jen v době
od 20 do 5 hodin.

Zima je na SŠ KNIH čas praxí
Zimní období je na SŠ KNIH ve znamení
praxí. Studenti si odpočinou od sbírání teoretických znalostí a místo toho se vrhnou do brněnských knihkupectví a knihoven, ve kterých
se snaží plnit veškeré požadavky mnohdy nán2n

ročných zákazníků. Získají tak potřebné zkušenosti. Studenti se z praxe vrací zpravidla
nadšeni a obohaceni o nové dojmy, které zužitkují při plánování jejich budoucí kariéry.
Za SŠ KNIH Zuzana Hennebergová

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

Projekt Dopravní výchova na ZŠ Mutěnická

slušnosti a poctivého přístupu dospělého muže – vědce i politika – k vědeckému bádání
i k životu samotnému. Masarykova osobnost se stala inspirací pro generace žijící v době mezi dvěma válkami i v dobách pozdějších. Byl příkladem odhodlání a morální síly
pro ty, kterým slovo vlast nebylo prázdnou floskulí. Dnešní společnosti je osobnost T. G.
Masaryka spíše a často připomínána spekulativními dohady a „senzačními odhaleními“. Nejčerstvěji byla oživena dávná spekulace o nemanželském původu T. G. M., o tom
že jeho otcem je snad předposlední Habsburk na rakouském císařském trůně František
Josef I. O nic nového přitom nejde. Jsou to „legendy“, které Masarykovi bez jakýchkoliv věrohodných důkazů přisuzují za otce tu císaře France Josefa tu hodonínského podnikatele Redlicha, v jehož rodině Masarykova matka sloužila a tak podobně. Všechny
tyto bulvární spekulace mají jedno společné. Nejsou ani v nejmenším podloženy validními, historickými, vědeckými důkazy a již za Masarykova života jej měly pravděpodobně diskreditovat. Vážení spoluobčané, promiňte mi krátký exkurz k výročí narození prvního československého prezidenta. Bude více než dobré si na něj vzpomenout. Zlomyslné bulvární spekulace ponechme stranou. S velikostí muže, o němž je řeč, nemají nic
společného.
Drazí vinohradští spoluobčané, jaro přichází, těšme se. Přeji Vám všem úspěšné dny.
Jiří Čejka, starosta

Žáci a žákyně 2. stupně ZŠ Čejkovická ovládli
lyžařské svahy Ski areálu Karlov
Na letošní zimu, na tu opravdovou se sněhem
a mrazem, jsme museli dlouho čekat. Po mnoha
letech je tu v celé svojí kráse a dokonalosti a my
neváháme ani na okamžik. Do batohu balíme teplé ponožky, čepice a rukavice, brousíme hrany,
upravujeme skluznice, seřizujeme vázání a pro
případ nepředvídaných okolností (protože na horách člověk nikdy neví) přihazujeme také zásobu
čokolád. Nic nás nemůže zastavit. Malebná krajina Jeseníků jak z ladovských obrázků nás vítá
a my se nemůžeme dočkat nadcházejících dobrodružství. Hned po příjezdu nadšeně vyrážíme
prozkoumat kvalitu sněhu v okolí. Toužíme zahlédnout západ slunce z nejvyššího vrcholu Malé
Morávky. Brodíce se po pás sněhovou nadílkou
zdoláváme téměř všechny výškové metry k dosažení vytýčeného cíle v rekordním čase. Edmund
Hillary by byl na nás pyšný. Jak nám poté chutná
kuře s rýží, s láskou pro nás připravované, v již
osvědčeném a velmi komfortním hotelu Neptun.
Poprvé vysoušíme promočené rukavice, poprvé
usedáme k večerní přednášce, abychom se dozvěděli něco více o kráse, ale i zrádnosti hor, poprvé
spokojeně uléháme a poprvé nás ráno čeká opravdová „lyžovačka“.
Mnozí vstávají ještě před budíčkem. Posnídáme a skibus nás již odváží ke Skiareálu Myšák.

Všechny vleky v provozu, upravené sjezdovky
a hromady přírodního sněhu. Podmínky zkrátka
jak za odměnu. A jako bonus hřejivé sluneční paprsky, které si občas nesměle prorazí cestu mezi
mraky a potěší nás svojí přítomností. Po dopoledním rozřazení do družstev nám již nic nebrání
vrhnout se na jednotlivé svahy a otestovat sebe
i svoje ski na všech sjezdovkách různých obtížností celého areálu.
Pro některé to jsou úplně první pokusy, ať už
na lyžích nebo na snowboardu. S odvahou a vytrvalostí padáme a zase vstáváme, pokoušíme se
o první obloučky, pilujeme techniku, zvykáme si
na rychlost, skáčeme, po večerech si necháváme
mazat otlučená kolena a ráno vyrážíme zase. Bojujeme sami se sebou a jsme odhodláni překonat
veškeré překážky. Každou buňkou vstřebáváme
krásu, která se nám tu všude nabízí, dýcháme ten
nezaměnitelný horský vzduch, poznáváme nové
kamarády, pijeme horkou čokoládu, hrajeme hry,
dozvídáme se spoustu zajímavostí o horách a lyžích, zpíváme a na závěr i tančíme.
A najednou tu stojí autobus. Je na čase se rozloučit. Byl to pestrý týden a jediná škoda je, že tak
rychle utekl. Příští rok jedeme určitě zase!
Sportu zdar a horám zvlášť!
Mgr. Petra Tučková

„Autoškola nanečisto“
V minulém školním roce přišla městská část
Brno-Vinohrady s návrhem uspořádat pro žáky
deváté třídy projekt pod názvem Dopravní výchova. Cílem projektu bylo především to, aby si žáci
zopakovali základní pravidla silničního provozu.
Projekt pokračuje i v tomto školním roce. Je opět
určen žákům 9. ročníku. Uskuteční se ve druhém
pololetí školního roku 2016/2017. Žáci mají možnost získat řidičské oprávnění na malý motocykl.
Projekt se skládá ze dvou částí. První část, která
bude mít rozsah 20 hodin, bude realizována ve
škole po vyučování. Obsahem teoretické přípravy
jsou předpisy o provozu vozidel, zdravotnická
příprava, teorie a zásady bezpečné jízdy. Žáci
zhlédnou i zajímavá videa, budou se bavit o tom,
jak řešit různé složitější situace v silničním provozu. Také se dozvědí informace o ovládání
a údržbě motocyklu a budou mít možnost vyzkoušet si i jízdu na motocyklu na školním hřišti.
V rámci tohoto projektu jsou pro žáky připraveny
výukové programy ve spolupráci s BESIPEM,
MP a PČR. Tyto výukové programy tvoří další
část celého projektu. Cílem těchto výukových
programů je seznámit žáky s problematikou chování v silničním provozu i mimo něj, s možnými
právními i zdravotními následky nezodpovědného chování. Součástí besed je i obrazový materiál
z běžného života motocyklisty, stejně tak i tragické konce dopravních nehod. Dále se výukové
programy dotýkají často diskutovaného tématu
„BÝT VIDĚN“, což může přispět k větší bezpečnosti i nemotoristů – chodců. Je důležité, aby si
žáci uvědomili, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnější účastníci silničního provozu, a podle
toho se v běžném provozu chovali. Po dovršení
15 let věku budou mít žáci možnost přihlásit se ke
složení praktické zkoušky na malý motocykl typu
AM a A1 u autoškoly Obst. Cena autoškoly bude
pro účastníky projektu snížena o 1000 Kč. Ať už
se žáci rozhodnou složit zkoušky z autoškoly či
nikoliv, rozhodně si zopakují a procvičí pravidla
silničního provozu, jak se chovat v krizových situacích, vzniklých na silnicích a zopakují si i první pomoc. Co je ale nejdůležitější? Aby si žáci
uvědomili, jak důležité je být ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu, ať už jsem
chodec, cyklista nebo motorista.
Mgr. I. Šíblová

Vinohradský film:
Trabantem až na konec světa
Vinohradský film pokračuje i v roce 2017.
Opět se můžete těšit na sérii dokumentárních
a hraných filmů z celého světa. Začínáme v Česku
nebo spíše v Jižní Americe.
Procestovat Jižní Ameriku na vlastní pěst zní
jako odvážný nápad. A co teprve procestovat Jižní Ameriku trabantem starým desítky let a v mezinárodním týmu Čechů, Slováků a Poláků. Přesně to ukazuje road movie Dana Přibáně, který
stojí za celým nápadem. Několik tisíc kilometrů
Jižní Ameriky objektivem cestovatelů, kteří na
své cestě zjistí, že ta největší výzva se nenachází
venku, ale uvnitř. Zdařilá road movie která ukazuje, že nic není nemožné.
Film budeme promítat v pátek 3. 3. 2017 od
20.00 hodin ve Společenském sále na Pálavském
náměstí (nad prodejnou Albert). Díky laskavé výpůjčce od distributora je vstup zdarma.
Za Vinohradský spolek srdečně zve,
Tomáš Pokorný
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Jarní keramická dílna
Srdečně zveme všechny, kteří rádi tvoří, do
jarní keramické dílny Domečku.
Přijďte si vyrobit veselé jarní dekorace z keramické hlíny, originální tácek na pečivo nebo
misku na vajíčka. Hotové výrobky ozdobíme
glazurou, sklem nebo barvítky.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti
v doprovodu rodičů.
Sobota 25. března 2017, 9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23.
Cena 180 Kč zahrnuje veškerý materiál, výpaly a následné glazování.
Informace a přihlášky předem v kanceláři Domečku nebo na tel: 544 216 684, 739 263 997.

DŮM DĚTÍ DOMEČEK

Léto s Domečkem
Na letní prázdniny jsme pro vaše děti připravili několik táborů:

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady
(pondělí 10.00–12.00)

6. 3. – Homeopatika

Povídání o homeopatikách a jejich využití nejen pro děti. AKH neboli „Akademie klasické
homeopatie“ vznikla v roce 1991 s vizí, že se
homeopatie stane běžnou a dostupnou léčbou
zdravotních obtíží pro každého.
Vstupné 30 Kč.

20. 3. – Výživa dětí (0–6 let)

V semináři o výživě dětí se dozvíte o vývoji
stravovacích potřeb dětí od narození do 6 let,
o nejčastějších chybách ve výživě dětí a zazní
i téma zdravého mlsání. Vstupné 30 Kč.

27. 3. – Pilates

Cvičení na posílení středu těla, ale i možnost,
jak se zbavit bolesti zad, kloubů, chodidel...
Znáte pilates? Není pilates jako pilates... Pojďte se podívat, jak PILATES cvičíme my... Těšíme se! Vstupné 30 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

Poděkování neznámé paní
Chtěl bych jí moc poděkovat za to, že  16. 2.
2017 ve čtvrtek ráno mi pomohla, když jsem
cestou do práce uklouznul a zlomil si nohu.
Asi po třech minutách, když jsem ležel na zemi
v bolestech, šla okolo, zastavila se a zavolala
mi záchranku a počkala se mnou a psychicky
mě povzbuzovala až do příjezdu zachrané
služby i přes to, že se opozdila do práce. V tu
chvíli to byl pro mě můj anděl.
Alojz Kosík

10.–14. 7. „Stavba pacifické železnice“
pro děti 6–12 let.
Vydáme se po stopách stavitelů železnice, cestou plnou vysokých hor, divokých zvířat, indiánů a banditů. Cena 1400 Kč.
14.–18. 8. „Záhada krasu“
pro děti 6–12 let.
Výlety, hry, soutěže a pátrání téměř detektivní
po zajímavostech Moravského krasu.
Cena 1400 Kč.
28. 8. – 1. 9. „Indiáni z Vinohrad“
Pro předškoláky 4–7 let. Indiáni byli nejen stateční, ale také rádi tančili, zpívali a vyráběli
krásné předměty. Můžeme to zkusit jako oni.
Cena 1300 Kč.

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera nás tentokrát
navštíví s Pohádkami z pole, ze dvorku a ze
zahrádky: „O veliké řepě“, „O slepičce a kohoutkovi“
Ve středu 29. března 2017 od 10.00 hodin
v sále na Pálavském náměstí.
Vstupné 60 Kč za osobu.

Příměstské tábory:

Tábor v RS Jalovec na Vysočině „Po stopách
pernských legend“ 15.–22. 7. 2017 je určen
dětem od 6 let. Čeká je týden v krásné přírodě,
plný her v lese i na loukách, výlety, koupání
a záchrana tajemné pernské říše.
Cena 2800 Kč zahrnuje ubytování ve 2–5 lůžkových pokojích, stravování 5× denně, dopravu autobusem z Vinohrad a zpět, veškerý program a materiál a pedagogický a zdravotní
dohled.

Na všech příměstských táborech je připraven
program od 8 do 16 hodin.
Cena zahrnuje vstupné, jízdné, materiál, teplé
obědy, pitný režim a pedagogické vedení.
Více informací nejdete na

www.domecekvinohradybrno.cz
nebo vám je rádi poskytneme na

tel: 544 216 684, 739 263 997

Jak předcházet otravám
způsobených oxidem uhelnatým
Zejména v topné sezóně se zvyšuje
riziko otrav oxidem uhelnatým. Problém spočívá v tom, že tento plyn není
vidět, ani cítit. Jaké jsou příznaky otravy, a dá se tomu nějak předejít?
Oxid uhelnatý je bezbarvý, nedráždivý plyn bez chuti a zápachu. Je silně jedovatý a lidské smysly neumí jeho přítomnost detekovat. Vzniká v menší nebo větší
míře u všech procesů hoření, kde se spalují směsi obsahující uhlík. Kromě zemního
plynu je takovou dobře známou a často
používanou látkou samotné uhlí, dřevěné
uhlí, koks, LPG, benzín, nafta, topný olej,
dřevo, zahradní odpad, pelety, papír nebo
tabák.
Možným zdrojem nebezpečí je každé
takové zařízení, které ke svému provozu
používá některé z výše zmíněných paliv,
tj. kotel fungující na plyn nebo na kombinované palivo, plynový průtokový ohřívač vody (karma), plynový sporák, krb,
kamna či krbová kamna. Dále moderní
zplynovací kotle na dřevo a pelety, zahradní gril a každý stroj poháněný motorem s vnitřním spalováním, např. automobil, motocykl, zahradní sekačka atd. Hlavními příčinami vzniku a následného úniků
oxidu uhelnatého z takových zařízení je
zejména jejich chybná instalace, zanedbávání revizí a nedostatečná údržba.
Příznaky otravy
Příznaky otravy oxidem uhelnatým,
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způsobené nedostatkem kyslíku, jsou bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupené
myšlení a zarudnutí obličeje. Při středně
těžkých otravách dochází ke zvracení,
ospalosti a celkové zmatenosti. V těžších
případech se mohou objevit křeče, porucha vědomí, zmatenost, halucinace, poruchy srdečního rytmu a nakonec i smrt.
Prevence otrav oxidem uhelnatým
– nechte komíny pravidelně kontrolovat;
– na svých topných zařízeních si pravidelně nechte provádět údržbu odborníkem;
– pokud jsou v jednom bytovém domě
topná zařízení vyvedena do jednoho
společného komína, bezpodmínečně si
vyžádejte názor odborníka (např. kominíka nebo technika firmy, která zařízení
instalovala) a pokud je to možné, nechte
si zrekonstruovat systém odvodu spalin;
– pokud máte topné zařízení s otevřenou
spalovací komorou (kotel, plynový ohřívač vody, krb), ujistěte se, že zásobování
zařízení vzduchem je zajištěno, neucpávejte větrací otvory vytvořené ve zdech;
– zahradní gril nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorech,
– motor auta nenechávejte v zavřené garáži v chodu.
Pro vyšší bezpečnost si nainstalujte
hlásič výskytu oxidu uhelnatého. Cena za
pořízení se pohybuje od cca 400 Kč výše.
Za Pracoviště IZS a služeb, Územní odbor Brno-město
HZS Jihomoravského kraje mjr. Ing. Bronislav Kocman

Chráněné rostliny na Vinohradech
Jaro je už v plném proudu a mimo klasický shon bychom měli věnovat pozornost také probouzející se přírodě. Ač se to
může zdát nepravděpodobné, i v naší čtvrti se nachází některé rostliny, na které bychom neměli zapomínat. Mimo všechny
běžné se jedná též o druhy ohrožené, především pak ty chráněné. V průběhu minulého roku byly všechny rostliny rostoucí
na Vinohradech zaznamenávány v rámci
praktické části mé maturitní práce.
Při tomto výzkumu bylo nalezeno celkem 15 ohrožených druhů, z nichž je 12
„pravě“ ohrožených (status ohrožení mají
na jakémkoli místě výskytu). Dle vyhlášky Ministerstva vnitra o zvláště chráněných druzích je jeden zástupce těchto rostlin dokonce chráněný, a to kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis).

Vzhledem k místu nálezu, kterým je
palouček nad restaurací Sherwood v lesoparku Akátky, je potřeba o výskytu této
rostliny informovat. Místo je totiž často
navštěvováno jak v létě, tak během zimních měsíců. Abychom o tuhle vzácnou
a krásnou květinu nepřišli, měli bychom
se pokusit zajistit jí co možná nejlepší
podmínky k jejímu udržení a případnému
rozšíření na větší plochu.
Jelikož místo výskytu odpovídá typickému stanovišti kozince vičencovitého,
k ochraně rostliny nemusíme nijak zvlášť
přispívat. Stačí pouze zachovat podmínky, které palouček vytváří, a kozinec netrhat.
Barbora Kunderová,
studentka gymnázia na třídě Kapitána Jaroše

Školní ples 2017
I letos se na naší škole, ZŠ Mutěnická 23, konal školní ples, který se stal na
škole už tradicí. Ples se konal dne 10. února. Jako každý rok, tak i letos se organizace ujali deváťáci za pomoci svých třídních
učitelů. Na ples byli pozváni žáci 2. stupně a učitelé. Všechny zúčastněné čekal pestrý program, vyplněný pomalými
i rychlými písničkami a různými soutěžemi. Na začátku plesu předvedly své vystoupení mažoretky a roztleskávačky pod
vedením paní vychovatelky Blažkové.
Potom už se ples rozjel v plném proudu.
Proběhlo několik soutěží a her. Kdo se
zúčastnil a podařilo se mu zvítězit, tak byl
odměněn. Ve druhé části plesu byla vyhlášena dívka s nejhezčími šaty, džentlmen

plesu, nejlepší tanečnice spolu s nejlepším tanečníkem. Potom už se všichni těšili na tombolu, která byla bohatá a mnoho
žáků si odnášelo různé výhry.
Na závěr plesu byli vyhlášeni královna
a král plesu, kteří byli korunováni loňskou
královnou a králem. Ples se pak už ale pomalu blížil ke konci. Následovalo několik
závěrečných písniček a všichni ještě na
chvíli zaujali své místo na tanečním parketu. Pak už následovalo poděkování za
účast a rozloučení. Ples se vydařil, líbil se
nám všem a už teď se těšíme na ten v příštím roce.
V. Václavková, B. Vlčková,
žákyně třídy 9. A

IN-LINE školička slaví
10. narozeniny
Milí vinohradští občané,
od roku 2008 pořádáme v areálu bývalé
ZŠ Bzenecká 23 In-line školičku. Zúčastňují se jí děti ve věku 5–12 let, které jsou
nejen z Vinohrad, ale přijíždějí sem i ze
vzdálenějších brněnských lokalit či přilehlých měst a vesnic. Děti se zde učí nejen základy bruslení, ale i speciální rovnovážné a obratnostní prvky, pokročilou
jízdu vpřed, vzad a v neposlední řadě speciální bruslařskou disciplínu freestyle slalom, který je atraktivní zejména pro starší
děti od 8 do16 let.
Za úspěšnost a stálost brněnské In-line
školičky bychom chtěli poděkovat zejména Vám, rodičům našich dětí, a také vedení brněnské radnice v čele s panem starostou, kteří nám každoroční pořádání příměstského tábora pro děti umožňují. Byli
bychom rádi, aby se Vašim dětem i nadále
na táborech líbilo a pokud by se někdo
chtěl připojit k naší letošní jubilejní
In-line školičce, bude vítán.
Podrobné informace naleznete na našich
stránkách www.hepaoutfit.cz.
Za tým HEPA outdoor fitness Brno
Romana Jirků

Jarní koncert ZUŠ
Letošní zima je nezvykle dlouhá
a mrazivá. Snad o to víc se všichni těšíme
na příchod jara, na probuzení přírody
a první hřejivé sluneční paprsky.
Žáci i učitelé základní umělecké školy
PhDr. Zbyňka Mrkose se i v tomto roce
rozhodli zpříjemnit milovníkům hudby
nástup jara tradičním Jarním koncertem.

V letošním roce připadá termín koncertu na první jarní den. V úterý 21. 3.
2017 v 18.00 rozezní naši mladí umělci
sál ZUŠ Čejkovická.
Diváci uvidí a hlavně uslyší pestrou
škálu hudebních nástrojů, představí se sólisté i soubory, uslyšíme hudbu vážnou
i populární.
Snad tóny skladeb pohladí posluchače
po duši a zahřejí na srdci dříve, než jaro
skutečně vstoupí mezi nás.
Mgr. Marcela Hoňková
vedoucí klavírního oddělení
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Nové a staronové kroužky
na Louce
Máte doma puberťáky a nevíte co s nimi? Baví Vaše děti
modelování nebo sport? Tak toto je nabídka přesně pro ně.
Od pololetí jsme totiž otevřeli dva nové kroužky. Prvním
jsou Letečtí modeláři pro děti ve věku 10–15 let. Kroužek je
zaměřen na ruční práci z balzového dřeva, polystyrenu a papíru
a děti se mohou těšit na tvorbu létajících modelů, jako jsou
házedla, RC házedla, RC motorové modely. A kdy je možné
dorazit? Každé pondělí od 16.00 do 17.30 na Louce.
A druhou nabídkou je kroužek Volejbalu pro děti ve věku
10–14 let, kde se naučí základům volejbalu, naučí se spolupracovat v týmu, sportovní komunikaci při hře a fair-play. A kdy
je možné dorazit? Každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v tělocvičně na Bzenecké.
Kromě nových kroužků, nabízíme pro tuto věkovou skupinu i ty stávající. V pondělí Hunger games – netradiční týmové
sporty, Ping pong, Florbal, Sebeobrana. Ve středu Body form
– tvarování a zpevňování postavy pro děti, Karate. Ve čtvrtek
Atletická přípravka, Florbal – další trénink, Capoeira. V pátek
Média dílna.
A kdy mohou děti přijít? Nástup do kroužku je možný kdykoliv. Děti si mohou přijít vyzkoušet zkušební hodinu a pak se
rozhodnout.
Pokud Vás a Vaše děti něco zaujalo, tak podrobnosti ke
všem kroužkům najdete na našich webových stránkách
www.louka.luzanky.cz/kroužky.

Letošní karneval byl kulatý
Přesto, že se tradiční karneval Domečku letos konal v lednu na vrcholu chřipkové sezony, sál na Pálavském náměstí byl plný dětí v maskách
a jejich rodičů.
O zábavu se tentokrát postarali Sněhulán a Sněhulajda, takže se koulely koule a stavěli sněhuláci, ale také se děti naučili písničku o koloběhu
vody v přírodě.
Na nejzajímavější masky čekaly opět pěkné ceny, které pro děti připravila paní Bučíková z pojišťovny Generali, za což jí tímto děkujeme.
Ivana Heindlová, vedoucí Domečku

Za kolektiv pracovníků
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky – pracoviště Louka

Senioři jsou na Lipce
ve svém živlu
Seniorský klub, letní tábory, akce pro babičky a dědečky
s vnoučaty či oslava Mezinárodního dne seniorů jsou aktivity,
které již několik let úspěšně organizuje brněnská Lipka. Na
všech vládne pozitivní a příjemná tvůrčí atmosféra, jsou prostorem pro nalezení nových přátel i sdílení zážitků. Aktuálně
startujeme nový běh seniorského klubu „BB“ a na léto plánujeme příměstský tábor „U veliké řeky“.
Seniorský klub „BB“ funguje na Lipce už od října 2015
a náplň jednotlivých setkání si volí sami účastníci. Už si měli
možnost třeba vyzkoušet malbu horkým voskem a další výtvarné techniky, navštívit konikleci posetý Kamenný vrch nebo se
zúčastnit cestopisné besedy o pouti do Santiaga de Compostela.
Nová setkání začínají 2. března, budou pokračovat 30. března,
27. dubna, 1. června a 22. června.
Na táboře „U veliké řeky“ od 14. do 18. srpna zavzpomínají dříve narození na prázdniny strávené u vody s modrou oblohou nad hlavou. Těšit se můžete na vaření na ohni, pouštění
lodiček po řece, zapojení všech smyslů a možná i na výlet parníkem. Jde o týdenní program formou příměstského tábora,
kam účastníci denně dojíždí a odpoledne se zase vracejí domů.
Název „tábor“ možná působí trošku divoce, ale není čeho se bát
– budeme hlavně tvořit a bavit se v pohodovém tempu.
„Chtěla bych poděkovat za profesionální přístup a vytvoření úžasné atmosféry. Jsme s ostatními účastníky často ve styku, rádi na týdenní pobyt u vás vzpomínáme. Obohatil nás
o řadu vědomostí, vyzkoušely jsme si činnosti, které jsme dosud
nikdy nedělaly,“ zhodnotila Alena Klimešová tábor Rajská
zahrada.
Podrobnosti k těmto i dalším programům, kontakty i přihlášky najdete na www.lipka.cz/seniori nebo kontaktujte koordinátorku aktivit Pavlu Švecovou,
T: 543 420 822, E: pavla.svecova@lipka.cz.
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OKNO
NEMOVITOSTÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ

“DÍVÁME SE NA SVĚT
OČIMA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ”

PRO SVÉ KLIENTY
HLEDÁM BYT NA
VINOHRADECH NEBO
V OKOLÍ.
DĚKUJI VÁM
ZA NABÍDKU.
Kohutová Radka
Vedoucí kanceláře Brno

ADRESA:
KOŘÍSKOVA 47,
BRNO 62100

TEL.: 734 319 616

WWW.RKOKNO.CZ

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!

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

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+kkv Brně. T: 739 854 956.
l Vyměním byt 4+1 za dva 2+1 na Vinohradech. T: 732 811 795.
l Koupím garáž na ul. Žarošická. Platím hotově. Tel. 724 037 362, e-mail: zuzana@seznam.cz.
l Pronajmu garáž na ul. Skopalíkova, Židenice. T: 739 599 456.
l Koupím garáž na Vinohradech. Platba hotově. T: 737 868 593.
l KNIHY RYŠAVÝ přemístěny na Táborskou 30, u Děl. domu. www.rysavy.cz
l

Uzávěrka dubnového vydání: 17. 3. 2017 • www.kvicvinohradybrno.cz

Leden plný hasičských úspěchů
Hasiči Vinohrady zahajují novou sezónu ve
znamení úspěchu.
21. ledna proběhl v pořadí již devátý ples, pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady.
Jako každý rok jsme účastníky vítali v prostorách Dělnického domu v Brně-Židenicích. Po
vstupenkách se opět zaprášilo během několika
dnů a kdo je získal, nelitoval.
A proč také? K tanci i poslechu hrála výborná
sestava Šumichrást Malbohár, opět se představila
taneční skupina Carola s novým vystoupením
a zábavnou taneční výukou, navštívil nás král popu Michael Jackson, vystoupila i půvabná břišní
tanečnice Aimirah a po půlnoci se všichni pobavili na účet odvážných účastníků hasičské soutěže
v „motání hadic“. Všichni návštěvníci si také odnesli památku v podobně originální karikatury
vlastní tváře. Všechny ceny velkorysé tomboly –
televize, vysavač, poukaz na pánský oblek Bandi
– již těší svoje nové majitele.

Poděkování SDH Brno Vinohrady si zaslouží
všichni štědří dárci, s jejichž přispěním mohl být
ples zorganizován a tombola mohla být skutečně
bohatá, např. společnosti Bandi, Karlova pekárna,
Möbelix a mnozí další.
Kdo nedorazil letos, může se těšit na příští již
desátý ročník, který bude korunován
skutečně nevídaným překvapením.
O další úspěch hned na začátku
roku se zasloužili členové dětského
hasičského týmu.
28. ledna se účastnili uzlové soutěže spřátelených sborů ve Starovicích. Ve velké konkurenci dobře připravených uzlových štafet se jedno
z našich družstev mladších žáků
umístilo na pověstné „bedně“ a přivezlo bronzové medaile. Čtyřčlenná
družstva musí dokonale ovládat úvaz
na proudnici, tesařský uzel, plochou
spojku a lodní smyčku.
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Dětem gratulujeme a těšíme se na další úspěchy v tomto roce. Pilně se připravujeme na další
plánované akce jako: soustředění, pálení čarodějnic, letní dětský tábor, účast v mnoha dalších soutěžích a pořádání vlastních hasičských závodů.
Za SDH Monika Pavlíková, Lucie Košinarová

SENIOR KLUB
V BŘEZNU
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví a zájmů, zveme Vás k účasti na akcích
v klubovně Bzenecká 19 (začátky v 15.00,
otevřena od 14,30) – viz program níže.
Každé pondělí v době 14.00–15.30 probíhá
cvičení pro seniory ve Společenském sále
v objektu OC 2 (nad Albertem) 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 Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.
2. 3. – ČTVRTEK
BENEŠOVA A NÁDRAŽNÍ ULICE
V PROMĚNÁCH ČASU
Bc. Michal Krejsa
(povídání s promítáním)
7. 3. – ÚTERÝ
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Ing. L. Hodboď, hosté
a tým spolupracovníků
9. 3. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH
PANOVNÍKŮ (pokračování)
PhDr. J. Čejka
14. 3. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), E. Vacková
16. 3. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V BŘEZNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
18. 3. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(malá klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
21. 3. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Jemniště, Jenštejn,
Jičín, Jindřichův Hradec)
Dr. L. Šubert

Informace o akcích Senior klubu
V úterý 17. ledna do klubu přišel Mgr. Lukáš Karnet místo svého kolegy Mgr. Škrance
(náhradní termín o brněnských hudebních
skladatelích bude 4. 4.) se vzpomínáním na
80. léta. Na fotografiích připomínal různé oblasti života v uvedené době, od bydlení, nakupování, trávení volného času, možností využívání elektroniky, nabídky programů televize
atd. atd., což byla mj. i příležitost ke vzpomínání na pěknou část života – byli jsme mladší.
Blahopřání lednovým jubilantům bylo
o poznání veselejší než obvykle – Anince Vaňurové a dalším oslavenkyním přišel zahrát
Milan Vaňura, z muzikantského tria se stal
kvartet a k všeobecné pohodě přispěli všichni
přítomní (viz fota na webu).
Dr. Šubert připomněl 24. 1. zajímavosti
a historii dalších českých hradů, tentokrát převážně ze západních Čech, zatímco Mgr. Hrouda, PhD., o týden později v období mrazů
a sněžení, seznámil přítomné s méně známými,
ale tvarově i barvitostí zajímavými houbami
Chřibů a Ždánického lesa – obě témata připomněla teplo a léto a vyprovokovala přítomné
k otázkám a k zapojení se do diskuse s vlastními zkušenostmi z obou oblastí činnosti.
Zimní období ovlivnilo i náš program, protože informace o využití aloe vera jako přírodního léčebného prostředku kvůli úrazu přednášející těsně před přednáškou bohužel neproběhla – zajímavý náhradní program pružně
připravila Eliška Vacková s využitím klubových zdrojů informací.
Dvěma přednáškami o vzdáleném kontinentu nás k protinožcům a do tepla přenesl na
začátku února Ing. Čapek, CSc. – fotografie
flóry, fauny a přírodních zajímavostí doplnil
vlastními zážitky ze svých dvou cest po Austrálii a zajímavost tématu potvrdila i výrazně
větší účast na přednášce i bohatost dotazů po
ní (a ještě se můžeme těšit na třetí díl 6. 4.).
Poslední únorovou akcí před uzávěrkou
Informu byl další díl PhDr. Čejky o manželkách panovníků – pomalu se blížíme k závěru

cyklu a začínáme společně s ním přemýšlet
o náplni dalšího, neméně zajímavého.
Nezadržitelně se nám blíží jaro a tak je nejvyšší čas přinést alespoň základní informace
o připravovaných zájezdech – prvním zahřívacím bude odpolední posezení ve sklípku „Herbenka“ v Hustopečích. Odjezd 30. března
v 13.00, předpokládaný návrat v 19. h, cena
320 Kč.
První poznávací zájezd bude 25. dubna
(Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem a Muzeum kočárů), odjezd v 8.00, předpokl. návrat
kolem 18. hod., cena 300 Kč (ZTP 240 Kč),
další pak 16. května do Rosic a Jaroměřic nad
Rokytnou, 6. června do Čejkovic, Milotic
a Strážnice a poslední jarní 29. června do Nemojanského Mlýna.
Zápis zájemců o zájezdy a výběr účastnického poplatku (v ceně je vždy započteno
vstupné a návštěva restaurace s jednotným menu) se bude provádět v Senior klubu vždy až
od začátku měsíce, předcházejícího měsíci
konání zájezdu, v době 14.30–14.55 u organizátorky zájezdů paní Vlasty Jelínkové, která
o nich zájemcům případně poskytne i bližší
informace (budou postupně uváděny i v dalších číslech Informu).
Těšíme se, že mezi nás s jarem zavítají další čiperní sympatizanti, kteří s teplem do sebe
natáhnou „druhou mízu“ a chuť navázat nové
kontakty i něco nového se dozvědět (na pondělním cvičení, pátečním PC kurzu i konverzačním kurzu angličtiny jsme od začátku roku
přivítali nové zájemce o naše činnosti a těšíme
se i na ty další, zatím ještě váhající).
Závěrem jako obvykle – další informace
a především fotografie z klubových akcí najdete 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

23. 3. – ČTVRTEK
VZÁCNÉ HOUBY OKOLÍ BRNA
(povídání s promítáním)
Mgr. Hana Ševčíková
28. 3. – ÚTERÝ
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
A PROSTŘEDKY (ukázky)
M. Pokorová, P. Kráčmarová
(Malkol Delta)
30. 3. – ČTVRTEK
BAVÍME SE VE SKLÍPKU
„HERBENKA“ - HUSTOPEČE
V. Jelínková (13.00–19.00)
Naše motto:
Přijďte se podívat a třeba se i aktivně zapojit
do našich akcí a dobrou náladou se bránit
pesimismu a smutkům – nejlépe u poháru vína
a s písničkou… J
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