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ČERVEN
NA VINOHRADECH
Tvoření dle mistrů
Do 9. června si můžete prohlédnout v Galerii Domečku výstavu dětských prací
inspirovaných slavnými malíři. V pracovní dny 8–12 a 14–18 hodin.

Vinohradské trhy
s dětským koutkem
10. 6. od 9.00 do 12.30
volné prostranství Velkopavlovická 25.

MLADÉ KAPELY 2017
10. 6. od 14.00 do 21.00
VINOHRADSKÝ WOODSTOCK –
OPEN AIR FESTIVAL mladých začínajících kapel – volné prostranství za areálem
bývalé ZŠ Bzenecká 23,
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Hurá prázdniny

Vážení vinohradští spoluobčané,

přibližujeme se střelhbitě a nezadržitelně od vlahých jarních dnů k letnímu
období dovolených a prázdnin, k období letních sálavých veder, hladin rybníků,
modré oblohy, klidu a pohody. A za sebou zanecháváme báječný měsíc květen,
prodchnutý svěžestí zeleně, hudbou ptačího zpěvu či vůní pestrobarevných květů. Za sebou zanecháváme také jednu z nejvydařenějších a nejznámějších vinohradských májových akcí - Vinohradskou výstavu vín. Letošní jubilejní již pětadvacátý ročník vinohradské vinařské výstavy se uskutečnil tradičně za velkého
zájmu vína znalé veřejnosti v sobotu 6. května. Ve společenském sále a v přilehlých venkovních prostorách vinohradského náměstíčka se v onen den potkávali
znalci a vyznavači moravských vín bílých, červených i růžových, zvaných rose.
Připraveny pro ně a další návštěvníky výstavy byly stovky vzorků, které do vinohradské soutěžní výstavy přihlásily a dodaly desítky vinařských závodů
z více než sedmdesáti vinařských obcí z jižní Moravy, ale i odjinud. Za zřejmě
nejvzdálenějšího účastníka naší letošní vinařské výstavy lze pokládat východoslovenský vinařský závod Marko Valeria z Košic.
I letos soutěžili účastníci vinohradské výstavy v šesti kategoriích. V kategorii nejlepší kolekce vín zvítězila vína Rulandské šedé, Ryzlink rýnský a Zweigeltrebe, vyprodukované ve vinařském závodě pana Vaňka z Vrbovce. Šampionem,
tedy vítězem kategorie starých bílých vín, se zcela jednoznačně stal Tramín
červený z vinařství Mečl v Moravském Žižkově. Za nejlepší víno v kategorii
mladých bílých vín byla prohlášena odrůda Pálava vinařské firmy MITOMA
Vrbice s.r.o. z Vrbice. Šampionem starých červených vín se stala Frankovka
z vinařství Ladislava Musila z Dolních Kounic. Tato odrůda – Frankovka – má
v Dolních Kounicích nesmírnou tradici. Ono víno bylo dodáváno z Kounic
ke slavnostem na Pražském hradě. Rovněž znamenitá odrůda – André – zvítězila v kategorii mladých červených vín. Vítězné André pochází z vinařství MITOMA Vrbice s.r.o. Na prvním místě kategorie dnes tolik populárních rosé vín
stanul Merlot rose z vinařství VITIS s.r.o. ze Strážnice. Velmi mne potěšilo,
že cenu šampiona rosé vín si osobně převzal majitel vinařského závodu
RNDr. Jindřich Baňař. S doktorem Baňařem se znám z vysokoškolských studií,
(pokračování na straně 3)

28. 6. 2017, 16.00, hřiště u Domečku
Srdečně zveme děti i rodiče na tradiční
akci na oslavu konce školního roku.
Tentokrát na téma „Plavba k protinožcům“.
Od 16.00 můžete soutěžit o drobné ceny
na stanovištích.
Od 17.00 bude připraven zábavný pořad
na asfaltové části hřiště s dětskými tanečními vystoupeními.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Přání červnovým
jubilantům
Vážení vinohradští senioři,
jubilanti, narození v letním předprázdninovém
měsíci červnu. Jsem velmi poctěn, že Vám mohu popřát k Vašim vzácným a významným životním jubileím. S velkou radostí tak činím
a přeji vám všem, červnovým jubilantům,
mnoho radosti a pohody, nezdolného zdraví
a co nejméně bolesti, trápení či strázní. Moc,
opravdu moc naléhavě vám chci sdělit, že si
neskonale vážím Vašich životů, které jste naplnily prospěchem a užitečností, a které jste žili
nejen pro sebe, ale především pro své blízké,
pro své rodiny a šířeji viděno pro celou naši
společnost. Nám všem jste připravovali svou
prací přítomnost i budoucnost. V zájmu celku
či svých blízkých jste obětovávali své zdraví,
svou životní energii a často též i představy
o svém vlastním životě. Činili jste tak neokázale, s prostou samozřejmostí a přirozenou
moudrostí. U příležitosti oslav Vašich významných životních jubileí si dovoluji vyslovit Vám
za vše, co jste pro nás na svých životních poutích dobrého vykonali, uctivé poděkování. Přeji Vám, drazí červnoví jubilanti z Vinohrad,
zdraví, pohodu a zasloužený klid. Mnoho zdaru a úspěchů Vám i Vašim blízkým.
PhDr. Jiří Čejka
starosta brněnských Vinohrad

Budoucí prvňáčci
na ZŠ Čejkovická
Zápis do první třídy je jedním z významných kroků v životě dítěte a vlastně i celé jeho
rodiny. Dítě přichází do neznámého prostředí,
kde má ukázat, co všechno se doposud naučilo
a co už umí. Dlouho se na něj připravuje ve
školce i doma. Pro některé ostýchavější děti
může být zápis do základní školy opravdovou
zkouškou, pro většinu dětí je to každopádně
vzrušující okamžik, na který se, i přes malinko
rozklepaná kolena, velice těší.
Letos poprvé zápisy do prvních tříd proběhly nikoliv v lednu, ale až v dubnovém termínu. Pro mnohé z dětí, které k nám přišly na
zápis, nebylo prostředí naší školy vůbec nové
či neznámé. Od poloviny února totiž, jako již
tradičně, probíhaly Edukativně-stimulační
skupinky pro předškoláky. Děti chodily každý
týden v úterý odpoledne do školy, aby si procvičily dovednosti, které budou v první třídě
potřebovat. Rodiče nebo prarodiče, kteří budoucí prvňáčky doprovázeli, měli možnost
sledovat, jak si poradí s držením tužky, psaním
uvolňovacích cviků, jak se umí vyjadřovat, zda
slyší hlásky na začátku a na konci slov, zda
najdou tvarově odlišný obrázek nebo poskládají obrázek podle předlohy. Děti byly moc
šikovné a pečlivě plnily i první domácí úkoly.
Za svou píli získaly na konci celého bloku deseti lekcí diplom a malou odměnu.
Již 6. června se s dětmi přijatými na ZŠ
Čejkovická uvidíme znovu, a to v rámci akce
Škola nanečisto, kde si žáčci poprvé vyzkouší,
jak vypadá školní vyučování, pohrají si ve
školní družině a seznámí se s interiérem školy.
Rodiče budou mít možnost popovídat si s paní
učitelkou a paní vychovatelkou a dozví se
spoustu důležitých informací o organizaci
školní docházky.
Na všechny naše budoucí prvňáčky se budeme v září moc těšit a doufáme, že do vzdělávacího procesu vstoupí tou pravou nohou, že se
jim u nás bude líbit a že si každý den odnesou
domů hlavně radost z objevování.
Mgr. Milena Karnetová
Mgr. Lenka Pohlová

Informace
k poplatku ze psů
Od letošního roku úřad nebude rozesílat
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 č.:

9005-17027621/0100

V platnosti zůstává variabilní symbol
přidělený úřadem.
Odbor finanční a výstavby
ÚMČ Brno-Vinohrady

Ze 40. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
konané 26. dubna 2017
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– na základě zápisu z jednání výběrové komise
přidělení zakázky na akci: „Oprava hygienického zázemí a rozvodů vody MŠ Bořetická 7“;
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky
malého rozsahu na realizaci akce: „Lokální
opravy chodníků, komunikace a prostranství
v areálu bývalé ZŠ Bzenecká 23 v MČ Brno-Vinohrady“;
– na základě záznamu o hodnocení výběrové komise přidělení zakázky na akci: „Výchovný řez
vybraných stromů v m. č. Brno-Vinohrady“;
– zřízení přípravné třídy na Základní škole Brno,
Mutěnická 23, příspěvková organizace, pro
školní rok 2017/2018;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 3 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu;
– dohodu o vystoupení nájemce ze společného
nájmu bytu ve 3 případech;
– vyřazení žadatele z pořadí žadatelů o byt
v městské části Brno-Vinohrady z důvodu porušení podmínek stanovených v Pravidlech
pronájmu bytu v domech v majetku statutárního města Brna;
– pronájem bytu;
– pronájem nebytových prostor;
– podnájem;
– předloženou Smlouvu o nájmu bytu;
– podnájem prostor – učebny PC a zasedací místnosti pro organizaci Fond dalšího vzdělávání za
účelem školení;

– umístění snímatelného polepu s názvem školy,
pro Mikrojesle a cvičení pro ženy;
– instalaci informačních plachet na objektu
Mlýnská 44, 602 00 Brno;
– odprodej zámkové dlažby za cenu 50 Kč/m2;
– vyřazení movitého majetku – novinového stánku Pálavské náměstí (hodnota 6000 Kč) z evidence majetku a jeho následnou likvidaci.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s udělením výjimky z dopravního značení DZ
B4 + E13 a povolením nočního stání na ul. Vlčnovská a Žarošická pro vozidlo žadatele.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění
vyhrazeného parkovacího stání pro 3 žadatele;
– s umístěním a provedením stavby „Brno, Židenice p. č. 7649, kab. smyčka NN, SP“ na pozemcích p. č. 7366 a 7641/1 v k. ú. Židenice;
– s tím, aby se Základní škola Brno, Mutěnická
23, příspěvková organizace, zapojila do Výzvy
č. 02_16_022 a č. 02_16_023 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I;
– s umístěním nových rozvodů a optických kabelů pro zařízení, které provozuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 26816, 130 00 Praha Žižkov, IČ: 04084063,
uvnitř objektu Bzenecká 23, Brno.

Den dětí a slunovrat s Lipkou
Červnové akce pro veřejnost budou patřit hlavně dětem. Kromě oslavy Dne dětí
v zahradě vily Stiassni se můžete opět těšit
na oblíbenou oslavu letního slunovratu na
pracovišti Lipová.
Den dětí s Lipkou proběhne v sobotu
3. června v zahradě vily Stiassni. Od 10 do 15
hodin budou pro děti připravena různá zastavení v zahradě, kde budou díky různým poznávacím aktivitám objevovat přírodu, hrát si a tvořit. Vila Stiassni připravila speciální prohlídky
s postavami vrchního zahradníka a dcery majitelů vily, vhodné pro rodiny s dětmi. Můžete je
absolvovat v 11, 13 a 15 hodin, je však nutné
si předem rezervovat místo. V případě deštivého počasí se akce ruší. Více informací najdete
na webu www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí,

prohlídky objednávejte na webu www.vilastiassni.cz.
Slunovrat můžete oslavit ve středu 21.
června od 15 do 18.30 hodin v přírodní zahradě
pracoviště Lipová. Na děti čekají hry a pozorování v zahradě (pokusíme se odhalit tajemství
kvetoucího zlatého kapradí), tvoření z přírodních materiálů, výroba bylinkových voniček
z devatera kvítí i posezení u ohně. V hliněné
zahradní peci upečeme tymiánové sušenky. Za
nepříznivého počasí bude akce probíhat v budově a pod zahradními střechami. Účast na
akci je zdarma, podrobnosti najdete na webu
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.
V létě se mohou děti těšit na desítky příměstských i pobytových táborů. Přehled volných míst je na webu www.lipka.cz/tabory.

Hlasujte pro strom z Vinohrad
v anketě Brněnský strom roku
Vinohrady nejsou jen shlukem paneláků, ale najdeme
tady i různé přírodní zajímavosti.
Jednou z nich je mohutný topol osika, rostoucí vedle OC
Albert. Není to žádný prcek. Jeho výška přesahuje 20 metrů.
Pokud byste ho chtěli obejmout, tak byste na to potřebovali
nejméně jednoho kamaráda. Má dva kmeny. Jeden má po
obvodu 271 cm a ten druhý dokonce 316 cm. Stáří se jen
těžko odhaduje, ale je to velmi pravděpodobně nejstarší žijící obyvatel Vinohrad. Podpořte strom z Vinohrad v 15.
ročníku ankety „Brněnský strom roku“ tím, že pošlete lajk
na stránkách. http://www.veronica.cz/brnensky-strom-roku,
facebook.com/BrnenskyStromRoku. O totéž požádejte i své
kamarády, přátele, příbuzné a kohokoliv dalšího, komu záleží na hezké přírodě na Vinohradech. Hlasování bude probíhat od 15. 5. do 3. 6. 2017.
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Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
ale zejména z jednoroční vojny, kterou jsme si odkroutili v západočeském Tachově.
No je to už nějakých pětatřicet let. Jindřich je matematik, ale po revoluci se vrátil
k profesi svých předků – k vinařství. Práci s vínem se věnuje cele a vede si znamenitě, čehož je vítězství na vinohradské výstavě zdařilým dokladem. Letošní jubilejní
25. Vinohradská výstava vín se vskutku vydařila. Rámovalo ji příjemné počasí, vyznačovala se znamenitou úrovní vystavovaných, tedy degustovaných vzorků vín,
a potvrdila, že již čtvrt století se dokáží lidé na Vinohradech při víně a lidové hudbě
skvěle a přirozeně bavit. Již se těšme na šestadvacátý ročník Vinohradské výstavy
vín. Přípravy na něj právě začaly.
Vážení Vinohraďané, stav chodníků v naší obci je na řadě míst povýtce bídný,
na některých místech více jak bídný. Mnozí oprávněně při našich rozhovorech
v ulicích poukazujete na úseky chodníků, které jsou pod hranicí regulérnosti. Delší
čas jsme se připravovali na obrat a změnu stavu vinohradských chodníků. Vyzvali
jsme k nápravným krokům hlavního vlastníka a správce pěších komunikací u nás.
Je jím městský podnik Brněnské komunikace a.s. Sami ovšem letos zahajujeme opravy a rovněž budování nových chodníků v úsecích, které jsou nám svěřeny. Ony opravy i zřizování nových chodníků budou probíhat průběžně podle potřeby až do konečného, a tedy celkového zlepšení stavu. Pro letošní rok jsou vytipována místa
k aktuálním opravám chodníků i podle vašich návrhů a současně bude zahájeno
budování nových chodníků předlážděním zámkovou dlažbou. Jako první tak budou
zbudovány předlážděním zámkovou dlažbou paralelně jdoucí chodníky od přechodu
u Alberta, směřující dále kolem Domečku a školy na Mutěnické, až po Bořetickou
ulici. Jde o začátek. Nové chodníky budou postupně přibývat.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám příjemné letní červnové dny. A mladé vinohradské generaci přeji přijatelný obsah školních vysvědčení či zdárně složené zkoušky.
Jiří Čejka, starosta

Léto v Brně?
Děti si užijí radovánky v brněnských koupalištích
Mořskému vzduchu a kilometrové písečné
pláži se sice nic nevyrovná, ale ani v Brně se
u vody nudit nebudete. Je libo tobogán, vlnobití nebo příjemnou relaxaci na lehátkách? Bohaté vodní radovánky nabízejí brněnská koupaliště, která už v červnu spouštějí provoz. Ať
už zvolíte Koupaliště Riviéra, Zábrdovice nebo Aquapark Kohoutovice, najdete ideální
místo na léto.

Koupaliště Riviéra

Rozsáhlý přírodní areál, se třemi různě
hlubokými kaskádovitými bazény v umělém
říčním korytu včetně brouzdaliště, nabízí malebné prostředí pro rodiny s dětmi. Zatímco
rodiče využijí lehátka a slunečníky a připojení
k Wi-Fi zdarma, malé návštěvníky přivítá dětské hřiště, trampolína nebo skluzavka ve tvaru
berušky. Zájemci si na Riviéře mohou zahrát
beachvolejbal, ruské kuželky, pétanque, badminton i stolní tenis. Areál pojme až sedm tisíc
návštěvníků.
V červenci a v srpnu se mohou děti v areálu zúčastnit také příměstských táborů. Blízko
koupaliště už druhý rok takřka nepřetržitě funguje moderní Dopravní hřiště Riviéra.
Veškeré informace najdete na internetové
adrese www.rivec.cz.

Koupaliště Zábrdovice

Zábrdovický areál každoročně zvyšuje
svůj komfort a láká stále víc rodiny s dětmi.
„Zábrdky jsou pro mě v Brně opravdu jasná

volba, užívám si tam pohodu. Je to čisté a bezpečné koupaliště. Moc se těším, jak si tam dám
párek, klobásku, s děckama chodíme na tobogán. To není žádná reklama na koupaliště, mluvím ze srdce,“ popisuje známý brněnský fotbalista Petr Švancara.
Zábrdovice nabízí pro děti dovádění na nové skluzavce ve tvaru berušky, v brouzdališti i
rozšířené dětské hřiště s pískovištěm a houpačkami, vyhledávané atrakce představují vlnobití či tobogán.
Veškeré informace najdete na internetové
adrese www.koupaliste-zabrdovice.cz.

Aquapark Kohoutovice

Kohoutovice se honosí jediným brněnským aquaparkem, který nabízí 25 metrů dlouhý bazén. V letních měsících se na terase otevírá venkovní bazén. Zábavu nabízí devadesátimetrový tobogán, divoká řeka i dětské
brouzdaliště s vodním hřibem.
Rekreační bazén uvolní návštěvníky pomocí vodních masážních trysek, perličkových
roštů či vodních chrličů. Chvíle pohody zpříjemní finská sauna, parní sauna nebo vířivka.
Veškeré informace najdete na internetové
adrese www.aquapark-kohoutovice.cz.
Všechna tato střediska spravuje městská
společnost STAREZ-SPORT, a. s., která umožňuje návštěvu s jedinečným systémem čipových
hodinek, s nimiž máte dvacetiprocentní slevu
při každém vstupu.
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ČERVEN V DOMEČKU
Poslední volná místa na táboře!
Zveme děti od 6 let na pobytový tábor

„Po stopách pernských legend“
v termínu 16.–23. 7. 2017.

Ubytováni budeme v RS Jalovec uprostřed lesů a luk, děti si užijí celodenní pobyt venku
s kamarády, hrami, vycházkami i koupáním.
Zajištěno je stravování 5× denně, pedagogická
a zdravotní péče. Umožněte svým dětem týden
v krásné přírodě Vysočiny.
Cena 2800 Kč zahrnuje veškeré služby včetně
dopravy.
Poslední dvě volná místa máme ještě na příměstském táboře

„Stavba Pacifické železnice“ v termínu
10. –14. 7. 2017,

který je také pro děti od 6 let. Více info k oběma táborům na tel: 739 263 997, přihlášky
v kanceláři Domečku, Valtická 23.

Tvoření dle mistrů

Do 9. června si můžete prohlédnout v Galerii
Domečku výstavu dětských prací, inspirovaných slavnými malíři. V pracovní dny 8–12
a 14–18 hodin.

Hurá prázdniny

Srdečně zveme děti i rodiče na tradiční akci na
oslavu konce školního roku, která se uskuteční
ve středu 28. 6. 2017 na hřišti u Domečku na
Valtické ulici.
Tentokrát na téma „Plavba k protinožcům“
Od 16.00 můžete soutěžit o drobné ceny na
stanovištích, od 17.00 bude připraven zábavný
pořad na asfaltové části hřiště s dětskými tanečními vystoupeními.

Vinohradští cestovatelé:
Indickým Himalájemi
Před prázdninami se s naším cyklem cestovatelský přednášek přesuneme do Jižní Asie,
konkrétně do Indie. Cestovatel Tomáš Rusek
nás provede nejvyšším pohořím světa, místním
náboženstvím a stylem života.
Indickým Himálajem na kole – spolužití
budhismu, hinduismu i islámu od Shimly, přes
Himáčalpradéš a Ladakh po kašmírský Šrinagar, v nehostinné, ale úžasně fotogenické krajině, na kterou si navíc činí nároky Čína i Pákistán. Navštívíme spoustu klášterů a vyjedeme (a sjedeme) i nejvyšší průjezdný průsmyk
Khardung La ve výšce 5328 m.
Cestovatelská přednáška proběhne 2. 6.
2017 od 20.00 ve Společenském sále na Pálavském náměstí. Přednáška bude trvat cca 60 minut a bude po ní následovat diskuze. Vstupné
dobrovolné.
Tomáš Pokorný

Poděkování
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou
na ulici Bzenecká 21 by touto cestou rádi poděkovali kolektivu kuchyně SVP Help Me,
Bořetická 2, 629 00 Brno, a vyjádřili naprostou
spokojenost s poskytovanými službami.
Zdeněk Slavík

Brněnské A Kluby bojují
se závislostmi
Brněnská organizace „Ústav prevence
a léčby závislostí A Kluby Brno, z. ú.“, je – jak
již sám název napovídá – spojena s prevencí,
ambulantní léčbou i následnou péčí alkoholových a lékových závislostí, a to včetně patologického hráčství – gamblerství, které jsou bohužel stále větším problémem, a to napříč celé
společnosti. Díky podporám statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva
práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, a v neposlední řadě pak také díky podpoře Evropského sociálního fondu, se v poslední době úspěšně daří rozšiřovat činnost
a naplňovat tak záměry komplexní pomoci závislým ve městě Brně i Jihomoravském kraji.
Na závislost nahlížíme jako na složitý
a provázaný systém vztahů, vnímáme ji
v kontextu rodiny, ve které člověk vyrůstal
a ve které nyní žije. V našem terapeutickém
centru na Křenové ulici 67 v Brně nabízíme
poradenství a terapii nejen osobám závislým, případně ohroženým závislostí, ale i rodinným příslušníkům a blízkým osobám.
Ambulantní léčba ÚPLZ A Kluby Brno
nabízí lidem, kteří užívají alkohol, návykové
léky a hazardním hráčům komplexní a specializované ambulantní služby, směřující ke
zvládnutí specifických obtíží se závislostmi
spojených. Spektrum služeb zahrnuje psychosociální služby a sociální poradenství. Základním smyslem činnosti je motivovat klienta ke
změně životního stylu, proto nabízíme i následnou péči, tedy doléčovací program, jehož
součástí je kromě jiného sociální bydlení s terapeutickým režimem. To umožňuje klientům
po absolvování léčby bezpečné zázemí, než si
sami najdou vlastní ubytování. Standardní pobyt je v délce 6 měsíců. Pro potenciální zájemce bude určitě důležité i to, že veškeré naše
služby jsou založeny na principech dobrovolnosti a anonymity.
Mgr. Pavel Hrazdíra

Je ti 6 až 9 let?
Chceš hrát závodně badminton?
SKP Kometa Brno – oddíl badmintonu
pořádá

NÁBOR dětí

Kdy: 6. a 13. září 2017 v 17 hodin
Kde: Badminton Líšeň, Úlehlova 3050/16
(areál Zetoru)
Tréninky budou probíhat vždy ve středu
v 17–18 hodin.
Kontakt:
Martin Svoboda: +420 777 008 698
Hanka Pospíšilová: +420 739 056 868
kometabadec@seznam.cz • www.kometabadec.cz

Branný den na základní škole Mutěnická
Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem
nabídlo naší škole celodenní akci „Branný
den“. 15. a 16. května se jí zúčastnili žáci
1. a 2. stupně. Žáci byli rozděleni do 5 skupin, které se střídaly u příslušných stanovišť.
V oblasti Člověk a jeho svět se žáci seznámili interaktivní a zábavnou formou
s problematikou přivolání pomoci v případě
ohrožení zdraví za mimořádných situací.
Téma Člověk a společnost se zabývalo
výchovou k občanství, vlastenectví a právními základy státu. Stranou nezůstaly také
úkoly a činnost naší armády.

Nebezpečné látky, mimořádné události
způsobené přírodními vlivy a utváření dovedností při kontaktu se situacemi ohrožujícími život byly náplní tématu Člověk a příroda.
Poslední stanoviště se věnovalo ochraně
člověka za mimořádných událostí, kde byli
žáci vedeni k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových mimořádných událostech.
Podle ohlasů dětí i názoru pedagogů byl
branný den podařený a podnětný.
PaedDr. Jiří Boudný

Co nás čeká před prázdninami na Louce?
Máme tu velkou pozvánku pro všechny
děti na tradiční akci Kouzelné Vinohrady.
Na tu se můžete těšit v sobotu 3. 6. 2017
od 14.00. Pro děti budou nachystána různá
stanoviště se zajímavými úkoly a všechny,
kteří je splní, čeká na konci odměna. Začátek závodu bude u pracoviště Louka a povede dál přes lesopark Akátky.
POZOR! POZOR! také začíná start
elektronického přihlašování na kroužky
pro školní rok 2017/2018.
Od 25. 5. 2017 bude zveřejněna nabídka
různých volnočasových aktivit pro děti,
mládež i dospělé a od 1. 6. 2017 se na ně lze
přihlašovat.
Přehled všech našich kroužků je umístěn
na webových stránkách http://louka.
luzanky.cz/krouzky/.
Naše pracoviště Louka nabízí kolem 90
kroužků pro všechny věkové kategorie
s různým zaměřením na sport, tanec, výtvarn4n

nou výchovu, jazyky, hudbu, rukodělné činnosti, bojové sporty a další aktivity.
Mezi letošní novinky patří Kutilové, Míčovky, rozšíření Sportíků, Vaření pro začátečníky, Street dance, Netradiční sportovní
hry, Gymnastika a mnoho dalšího.
Některé z našich kroužků můžete vidět
i naživo na tradiční přehlídkové akci Loukademie, která se koná v pátek 26. 5. 2017
od 17.00. Jedná se o vystoupení vybraných
kroužků, které předvedou, co se během celého roku naučily, a to nejen rodičům, ale
i veřejnosti. Součástí této akce je také výstava výtvarných a keramických prací.
Veškeré informace o chystaných akcích
najdete na našich webových stránkách www.
louka.luzanky.cz.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

JAZYKOVÁ ŠKOLA, BZENECKÁ 23,
BRNO-VINOHRADY / BUDOVA BÝVALÉ ZŠ /
nabíd
nabídka
ídka
íd
d pro školní rok 2017/18
2017/
7//18 - odpolední a večerní
kurzy angličtiny, němčiny, italštiny a španělštiny 






Výuka začíná od 18. září - lx týdně - celkem 36 vyučovacích dvojhodin.
Informace :
na tel. 544 216 529 * 737 259 478
* e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz * www.kvicvinohradybrno.cz *
Přihlášky nových a stávajících pokračujících zájemců přijímáme
do 31.08. e-mail adrese, nebo v kanceláři KVIC, Mutěnická 21
po telefonické dohodě.
Kurzovné se hradí pouze bankovním převodem ( číslo účtu uvedeno
na přihlášce ) před zahájením výuky do termínu 18.09.2017
angl
angličtina
ličtiina

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, značně pokročilí,
konverzace, obchodní , příprava na FCE

němčina

začátečníci, konverzace, pokročilí

italština
ita
alš
lštiina

začátečníci a pokročilí

španělština
šp
panělš
lštiina
lš

začátečníci a pokročilí

Kurzy budou zřízeny podle typů – skupiny od 6 do 10 frekventantů.
Ceník - celoroční předplatné
Kč
Kč
Kč
Kč

dospělí
konverzace - angličtina, němčina
angličtina - příprava na FCE a obchodní
studenti do 19 let

3 350,3 650,3 650,3 000,-

V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Vyučovací hodina trvá
45 minut, dvojhodina 90 minut. Kurzovné se hradí bankovním převodem před zahájením kurzu
a je nevratné. Zameškané hodiny vlastní vinou se nenahrazují, kurzovné se nevrací. Rozvrh
kurzů bude zveřejněn do 30.06.2017, přihlášky ke stažení na www.kvicvinohradybrno.cz
Učebny Jazykové školy se nachází v objektu bývalé ZŠ na Bzenecké 23, Brno – Vinohrady
v prvním poschodí. ( zastávka MHD Pálavské náměstí, trolejbus č. 25,26 a 27 )
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Přijmu zdravotní sestru
do oční ordinace
Poliklinika Horníkova 34, Brno 628 00
plat: 18 000 Kč, nástup: červenec až září
Nabídky písemně s životopisem.
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!
ŽALUZIE: OPRAVY + VÝMĚNY. SÍTĚ A DVEŘE PROTI HMYZU.
Tel. 604 850 396 • e-mail: zaluzie.hanák@seznam.cz

S P O R TOV N Í V Y Ž I T Í V L Í Š N I
• MINIGOLFOVÉ HŘIŠTĚ • TENISOVÉ KURTY
• PINGPONGOVÉ STOLY • VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
fotbal – volejbal – nohejbal – basketbal – házená
Areál SŠSE, Trnkova 113, 628 00 Brno. Recepce sportovišť:
Jedovnická 10 (možný vstup také od nákupního střediska Lidl)
Rezervace: tel. 544 422 811, 774 990 783
E-mail: recepce@sssebrno.cz
www.ubytovna-hotel.cz • www.sssebrno.cz
Doučování – individuální konzultace z MAT-FYZ, 6.–9. tř. ZŠ., prima–kvarta GYM.,
o prázdninách, příprava do vyššího ročníku, resp. do 1. r. SŠ, příprava na reparát.
www.MAT-FYZ.cz (http://www.matfyz.cz), tel.: 774 621 703.
Nabízím pronájem zahrady – pozemku (ov. stromy – meruňky, jabloně,
švestky, víno.), chatka, studna vhodné i pro sezonu – rodina s dětmi,
částečně oplocené. Střelice. Tel. 722 910 500.

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU

SVČ Louka, Bzenecká 23, Vinohrady, venkovní terasa u tenis. kurtů od 20. 6. do 31. 8. 2017

úterý 19 h PILATES + čtvrtek 19 h POWER YOGA

STAÈÍ

www.facebook.com/fitclubvalerie * www.fitclubvalerie.cz

l Pronájem bytu v Brně – HLEDÁM. T.: 731 070 463.
l Koupím garáž na ulici Žarošická. Platím hotově. Tel. 724 037 362, e-mail: zuzana@seznam.cz
l Koupím garáž při ulici Věstonická. Platba hotově. Tel. 776 561 397.

ZAVOLAT

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

l Byt na Vinohradech nebo okolo – hledám! T: 739 826 409.
l Dlouhodobě pronajmu garáž na Pálavském náměstí, nad Albertem. Platba dohodou, tel. 737 567 625.

• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ

E

ÁM
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
ÁSTU
Z

70.000 KÈ
840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

l Hledám pro své klienty byt na Vinohradech. Rychlé nastěhování. Děkuji Vám. T: 734 319 616.
l Hledám chatu k rekreaci se zahradou, možno i mimo Brno T: 607 127 906.

• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

Levná letní rekreace na ČM vysočině v rodinné rekr. vilce.
Vhodné pro prarodiče s dětmi.
www.rekreace.kvalitně.cz tel. 604 247 252.

Nízkoprahový klub Likusák slaví pět let v Novém Lískovci
Brno, 26. 4. 2017 – Nízkoprahový klub Likusák
neziskové organizace Ratolest Brno oslavil letos v dubnu pětileté výročí své pobočky v Novém Lískovci. Sociální pracovníci z této pobočky za celou dobu jejího fungování pomohli téměř dvěma stovkám mladých lidí s řešením
jejich problémů.
Nízkoprahový klub Likusák (dále NK Likusák) neziskové organizace Ratolest Brno poskytuje v městské části Brno-Líšeň sociální služby mladým lidem, kteří se dostávají do obtížné životní
situace. Své služby nabízí v klubu, prostřednictvím sociálních sítí i formou práce v terénu. Do
roku 2012 fungoval při NK Likusák jeden dvoučlenný tým terénních sociálních pracovníků, který
kapacitně nestíhal pokývat všechny městské části
(ve kterých byla formou mapování zjištěna potřebnost této služby). Terénní práce s mladými

lidmi značně přerůstala hranice jednotlivých
městských částí, a proto se v dubnu 2012 ke stávajícímu týmu NK Likusák v Líšni přidal druhý tým
terénních sociálních pracovníků, kteří mají své
zázemí na pobočce v Novém Lískovci. Právě tato
pobočka oslavila letos v dubnu pětileté výročí svého fungování v Brně.
„Klientům v rámci terénní práce a formou on-line nabízíme mnoho možností, například odborné poradenství a pomoc s řešením problémů ve
škole, rodině, partě. Řešíme témata a otázky, které
se týkají návykových látek, bezpečného sexuálního
chování, výchovných problémů a trávení volného
času. Nabízíme pomoc s výběrem učebních oborů,
hledáním brigády nebo práce,“ říká Mgr. Zuzana
Šťastná, vedoucí NK Likusák a pobočky Nový
Lískovec.
Sociální pracovníci NK Likusák (z obou pon6n

boček) „chodí terén“ v osmi městských částech,
kde nabízejí mladým lidem odborné poradenství
a pomoc. Sociální pracovníci z pobočky v Novém
Lískovci byli za pět let v kontaktu s téměř dvěma
stovkami klientů, kterým pomohli s řešením jejich
nepříznivé životní situace.
Sociální pracovníky NK Likusák je možné
v jednotlivých městských částech poznat podle
terénního batohu, na kterém mají viditelně placku
Pracovník Likusák. Je možné je kontaktovat také
na tel. čísle 775 444 231, na e-mailu: likusak@
ratolest.cz, či prostřednictvím fb profilu: www.
facebook.com/liskoveclikusak.
Kontakty:

Mgr. Veronika Křížková, PR a média,
veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776
Mgr. Zuzana Šťastná, vedoucí NK Likusák, zuzana.
stastna@ratolest.cz, 734 509 197
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Informace o akcích Senior klubu
Svou pravidelnou informaci začínám
shodou okolností opět připomenutím pravidelné přednášky Dr. Šuberta, který ve
svém dubnovém povídání věnoval pozornost velmi rozdílným objektům – od méně
známého zámku Kaceřov přes Kačinu až
po Karlštejn.
Blahopřání dubnovým jubilantům mělo obvyklý průběh – opět mezi nás přišli
oslavenci, kteří se chtějí pobavit a podělit
o svou radost z narozenin, přičemž vůbec
nemusí být kulaté nebo půlkulaté – stačí
jen přijít v ten správný den a čas do klubovny a říci „mám narozeniny a rád bych
je s Vámi oslavil(a)“ a uslyší odpověď
„jste vítáni, poseďte, pobavte se s námi“.
První klubový poznávací zájezd měl
gradaci – po prohlídce interiérů zámků
Náměšť na Hané a Čechy pod Kosířem
jsme navštívili muzeum kočárů, v němž
nás zaujaly nejen vystavené exponáty,
mezi něž patří arcibiskupský kočár a největší smuteční (pohřební) kočár, ale také
poutavý výklad průvodce, podložený
nejen jeho hlubokými a širokými znalosti
o historii exponátů, ale zejména úctou
k dovednostem a schopnostem řemeslníků – umělců, kteří vystavované kočáry
různého stáří a určení v minulých stoletích
vyráběli či nedávno opravili a zrekonstruovali. Na závěr jsme byli pozváni na
X. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického, mistrů
opratí a milovníků historických kočárů,
který proběhne ve dnech 22. a 23. července v zámeckém parku Čechy pod Kosířem.
V rámci pravidelné besedy se starostou v závěru dubna PhDr. Čejka informoval přítomné o aktuálních záměrech ÚMČ
při zlepšování stavu některých částí a objektů sídliště v letošním roce i o problémech s tím spojených, v závěru pak zodpověděl několik dotazů.

Květnové pletení košíčků z pedigu (po
pěti letech) bylo opět zážitkem pro všechny přítomné, protože se díky instruktáži
a pomoci usměvavé, ochotné a optimistické Hanky Žaludové a jejích kamarádek
podařilo téměř všem příchozím v průběhu
prodlouženého odpoledne v klubu vyrobit
vlastníma rukama svůj košíček (který si
odnesli na památku domů), jak o tom
svědčí i fotodokumentace na našem webu
(dcera mi ten můj o pár dnů později také
pochválila).
Mgr. Karnet si upevňuje pověst úspěšného přednášejícího – tentokrát upoutal
pozornost seznámením s etapami zavádění Integrovaného dopravního systému JM
kraje a jeho přínosy pro jeho uživatele.
Nemohu nepřipomenout první květnovou sobotu a vinohradský košt vín – i když
jsem tentokrát nemohl být přítomen, Eliška Vacková mne při zajišťování péče o seniory v rámci této akce velmi úspěšně
zastoupila, přičemž naše poděkování patří
i panu starostovi a řediteli KVICu za je-

jich pozornost seniorům v průběhu této
náročné akce.
Druhý květnový týden byl jako obvykle vlastivědný a vzdělávací – Eliška Vacková opět věnovala pozornost vybraným
zajímavostem naší krásné vlasti a PhDr.
Čejka připomněl zajímavý život Žofie
Chotkové, která se jen shodou okolností
nestala manželkou panovníka.
V tomto místě pravidelné informace
mi už jen zbývá pozvat čtenáře a zájemce
na naše červnové akce, jejichž obsah je
opět pestrý – od vzdělávání po zábavu nejen při zájezdech a oslavách, ale třeba při
už pravidelné vycházce do Sherwoodu.
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

SENIOR KLUB V ČERVNU
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.
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.

6. 6. – ÚTERÝ
VÝLET – ČEJKOVICE, MILOTICE,
STRÁŽNICE, V. Jelínková (odjezd 7.30)

1. 6. – ČTVRTEK
MEXIKEM PO STOPÁCH AZTÉKŮ
A MAYŮ (2. část), Ing. Jelínek

17. 6. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK (malá
klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

8. 6. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ
(pokračování), PhDr. J. Čejka
13. 6. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), E. Vacková
15. 6. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM, NAROZENÝM V ČERVNU A V ČERVENCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

20. 6. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Koloděje n. L.,
Konopiště, Kost, Kostelec n. Č. lesy)
Dr. L. Šubert
22. 6. – ČTVRTEK
OLGA HAVLOVÁ – ŽENA DOBRÉ
VŮLE, Mgr. Lukáš Karnet
27. 6. – ÚTERÝ
VYCHÁZKA DO SHERWOODU
(nejen na pétanque), Ing. L. Hodboď
29. 6. – ČTVRTEK
VÝLET – NEMOJANSKÝ MLÝN
(odjezd 9.30), V. Jelínková
Naše motto: nic nenaděláme – léto je tu opět,
ale na výletě do … a v Nemojanském mlýně
se na ně připravíme a dobře naladíme…
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