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Akce na Vinohradech

ZÁŘÍ 2017
2. 9. – Vinohradské trhy
První poprázdninové trhy se vám opět přihlásí v sobotu 2. 9. v čase od 9.00 do
12.30 hodin. Pro děti bude připraven dětský koutek.

9. 9. –
Bavíme se na Vinohradech
Tradiční akce pro malé a velké – sobota
9. 9., 9.30–21.00 hodin – volné prostranství za bývalou ZŠ Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
Děti se mohou těšit na: soutěže s Domečkem, pódiové hrátky a pohádku s divadlem KEJKLE a dílničky se Žanetou.
V odpolední části krom her pro dospělé,
jako je „tuplák“ a „hod kufrem“ pro vás
bude připraveno vystoupení:
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
MORČATA NA ÚTĚKU
ŽALMAN BROTHERS BAND
TATLO QUARTET

23.–25. září – IX. výstava hub
Mykologický klub Brno vás opět zve na
tradiční výstavu hub. Společenský sál,
Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta).

Vinohradské trhy po prázdninách opět pokračují.

Vážení vinohradští spoluobčané,

často, vskutku velmi často, se mne v posledních měsících tážete, právem
a mnohdy plni obav, zda se budou i na Vinohradech zvyšovat nájmy v obecních
bytech. Nájmy v obecních bytech se vskutku budou, politickým rozhodnutím
reprezentace města Brna sdružené v koaličním uskupení stran a hnutí ANO,
TOP 09, Strany zelených, KDU-ČSL a Žít Brno, razantně zvyšovat v celém
Brně, a bohužel tedy i na Vinohradech. Byli jsme a jsme samozřejmě proti oné
změně, přinášející nesmyslné zvýšení, přesněji zdražení, nájemného. Já osobně
jsem se s některými současnými představiteli města Brna z vládnoucí koalice
dostal do tvrdých střetů. Jsme městská část s nejnižším nájmem, který v nelehkých časech silného sociálního tlaku na seniory, rodiny s dětmi, matky či otce
samoživitele, nezaměstnané a podobně považujeme za jednu z mála sociálních
pomocí, kterou můžeme jako městská část našim lidem poskytnout, aniž by byla
negativně zasažena ekonomická stránka správy vinohradského bytového fondu.
Tedy proto jsme byli výrazně proti a naše městská část se s oktrojováním, vnuceným zvýšením nájemného neztotožnila. Je však nucena je respektovat. V budoucnu, které doufám přinese změny ve vedení města, budeme prosazovat návrat k našim principům správy obecních bytů včetně změny podoby nájmů jejich
snížením. V jednáních o změnách výše nájmů jsem se osobně dostal s některými
současnými představiteli města Brna do těžkých až hrubých střetů. Musím říci
a dlouhodobě tu skutečnost kritizuji, že statut města Brna i v otázkách správy
obecních domů a bytů nestojí na straně městských částí, odvrací se od nich
a činí z nich mnohdy nedůstojně existující samosprávné celky. Pokud bych se
měl uchýlit k biblickému příměru, postavení obra Goliáše připadá brněnské
magistrátní reprezentaci, roli malého, drobného Davida lze pak směle přisoudit
brněnským městským částem. V našem brněnském případě ovšem, na rozdíl
od známého příběhu z bible, vítězí Goliáš. Leč ne zcela. Nedali jsme se a spolu
se zástupci několika dalších městských částí jsme se postavili a oponovali. Podoba „bytové reformy“ koalice ANO, TOP 09, Strany zelených, KDU-ČSL a Žít
Brno, tak posléze doznala jistých zjemnění, jistých změkčení a stala se pro nás
přijatelnější. Pro vinohradské obyvatele, žijící v obecních domech, je zásadní,
že téměř stoprocentní zdražení nájemného městem Brnem (z dnešních cca
44 Kč/m2 na 84 Kč/m2), které vejde v platnost 1. října letošního roku, se nebude
(pokračování na straně 3)

27. září – DEN VINOHRAD
15.00–16.00, Společenský sál, Pálavské
náměstí 15 (vedle Alberta).
V rámci akce proběhne vernisáž výstavy
„PARK HÁDY“. Na výstavě pak můžete
hlasovat o projektu a udělit mu tak cenu
veřejnosti. K dobré pohodě zahraje cimbálová muzika.

Přání zářijovým
jubilantům
Vážení vinohradští oslavenci,
senioři, kteří jste se narodili na sklonku léta
v měsíci září, a v těchto dnech si připomínáte či slavíte svá životní jubilea. Dovolte mi,
popřát Vám u této příležitosti svým jménem
i jménem městské části Brno-Vinohrady, vše
nejlepší. S úctou si Vám dovoluji povědět,
že si neskonale vážím Vašich životních osudů, vašich životních drah. Skláním se před
Vámi, před Vaší celoživotní prací pro Vaše
blízké i pro celou naši společnost. Obětovali jste své životy, svou životní energii a sílu,
mnohdy též i zdraví, svým blízkým, svým
rodinám a též generacím, které nastoupily
a nastupují po Vás. Dnešek i budoucnost
naší země je zejména výsledkem Vašeho celoživotního úsilí. Za to Vám náleží nemalé
poděkování. Přeji Vám, vážení zářijoví vinohradští oslavenci mnoho zdraví, nezlomný optimismus, jasnou a pevnou mysl, trvalou životní pohodu. Vše nejlepší a velké díky za vše přínosné, co jste v životě vykonali.
PhDr. Jiří Čejka
starosta městské části Brno-Vinohrady

Hudební lekce
pro kojence a batolata
Hudební škola YAMAHA Vás srdečně zve
v pátek 8. září do „Domečku“ na Valtické 23
na bezplatné ukázkové lekce oblíbených „přípravek“ pro nemluvňata od čtyř do 18 měsíců
„Robátka“ v 9 hod. a pro batolata od 18 měsíců do čtyř let „První krůčky k hudbě“ v 10
hod. Rezervace na www.yamahaskola.cz/
brno, informace na tel. 608 746 463 nebo
603 943 213.
Vážení rodiče, jde vaše dítě

POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také

POPRVÉ DO KNIHOVNY!
15. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena
v Brně na podporu čtenářství
u dětí prvních tříd
4. 9. – 31. 10. 2017
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny.
4. 10. 2017 / 14.00 – 17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře
knih a čtenáře knihovny na pobočce ve vaší
městské části. Bohatý doprovodný program.
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila
Šimka. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.
Jana Kuncová, mluvčí KJM

Vybrat si ten pravý
kroužek můžete přímo
na Lipce
Děti mohou s Lipkou poznávat přírodu
a strávit zábavný čas venku v rámci desítek
kroužků na třech brněnských pracovištích
(Lipové, Jezírku a Rozmarýnku). Přehled
najdete na webu www.lipka.cz/krouzky a s jejich činností se můžete blíž seznámit v úterý
5. září od 15 do 18 hodin na Jezírku a také
ve čtvrtek 7. září od 14 do 17 hodin na Rozmarýnku.

Ze 43. a mimořádné schůze
Rady městské části Brno-Vinohrady
konané ve dnech 28. června a 26. července 2017
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– poskytnutí daru z rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady za zajišťování vzorků soutěžních vín
na akci Výstava vín 2017 a za podílení se na
organizování akce;
– uhradit částku za užívání id. 1/3 pozemků
v k. ú. Židenice;
– připomínku do Projektu organizace dopravy
na rok 2018 obnovit linku 78 v původní trase
přes městskou část Brno-Vinohrady;
– požadavky na realizaci investic a oprav
v r. 2018 nad rámec finančních možností
městské části;
– Rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 a 11;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 29 případech;
– přidělení 5 bodů za skutečnost, že žadatelka
není nájemkyní bytu;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání
bytu ve 3 případech;
– Dohodu o vystoupení ze společného nájmu
bytu ve 2 případech;
– předloženou Smlouvu o nájmu bytu;
– výpověď nájmu bytu z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvy spočívající v nehrazení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu delší než 3 měsíce;
– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady ve druhé polovině roku 2017;
– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu;
– změnu nájemní smlouvy;
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu Bzenecká 23 – tělocvičny;
– organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno bezplatné zapůjčení části venkovních
prostor objektu Bzenecká 23 (část zahradního traktu u jejich provozovny) na konání
akce Vozíkohraní na den 8. 9. 2017;
– podání žádosti na MMB o dotaci ve výši
74 000 Kč na zajištění správy a údržby kontejnerových stání a ve výši 250 044 Kč na
zajištění oprav kontejnerových stání na rok
2018;
– Dohodu o vzájemném postoupení nájemních
smluv o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci ve 3 případech;
– zveřejnění přiloženého záměru pronajmout
nebytové prostory místnosti č. 2 (7,76 m2)
v domě Pálavské náměstí 6, za účelem
uskladnění vlastních věcí;
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS
s.r.o. stavební úpravy v pronajatých prostorách v jižní sekci – 3. NP objektu Bzenecká
23, v rozsahu: renovace a úprava sociálního
zázemí v pronajatých prostorách (viz rozpis
příl. č. 1), předělání kabinek a veškerého hygienického zařízení, podlahové dlaždice,
obklady na stěnách, přepažení umývárny pro
dívky sádrokartonovou příčkou, vytvoření
šatny, výměna dveří;
– společnosti BOBAPO s.r.o. přenechání vyřazené dlažby, která bude položena v zahradním traktu objektu Blatnická 9/11, Brno
a tím budou zkulturněny prostory v majetku
ÚMČ Brno-Vinohrady;
n2n

– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu Bzenecká 23 – výukový pavilon;
– pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23;
– ukončení nájemní smlouvy.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– aby územní studie „Vinohrady-Šedova“ vytvářela nové stavební plochy v současných
plochách pro individuální rekreaci navazující na ulici Věstonickou a Révovu. Pokud
toto nebude dodrženo, nesouhlasíme s tím,
aby předmětná územní studie sloužila jako
podklad pro změnu územně plánovací dokumentace, a aby data o této studii byla vložena
do evidence územně plánovací činnosti.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– souhlasit s návrhem nové OZV č. ../2017,
která zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– se změnou v užívání staveb na pozemcích
p. č. 7999/5, 7999/6, 7999/7, 7999/8, 7999/9
a 8000/3 vše v k. ú. židenice, spočívající
v prodloužení užívání těchto staveb do
31. 12. 2022;
– s umístěním a provedením stavby
„1040010207 Brno, Křtinská, úprava NN“;
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 6
žadatelů;
– s přijetím daru – učební pomůcky v rámci
projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“;
– s realizací oprav domu č. p. 1022 Společenstvím vlastníků pro dům Žarošická 1022/6
na pozemcích p. č. 2006 a 2004/2 za podmínky uvedení dotčených ploch do původního
stavu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– objízdnou trasu po ulici Jedovnická, Křtinská po dobu stavebních úprav tramvajové
tratě ulice Líšeňská v úseku Bělohorská–
smyčka Juliánov;
– konání akce Vozíkohraní v pátek 8. 9. 2017
od 15.00 do 20.00 hodin v zahradním traktu
objektu Bzenecká 23, Brno;
– popis projektu Zpřístupnění vyhlídky a lokality U Křížku – Vinohrady, Židenice na území městské části Brno-Vinohrady;
– rozsudek Městského soudu v Brně, kterým
bylo nájemci zrušeno právo nájmu bytu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
zrušuje:
– VZMR – ,, Vybavení šatny a společenského
sálu Bzenecká 23“.

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
vztahovat na současné nájemníky obecních bytů na Vinohradech, kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou a další smlouvy tedy uzavírat s obcí
nemusí. Zvýšení nájemného se bude týkat budoucích (nových) nájemníků, kteří budou uzavírat nájemní smlouvy po 1. říjnu letošního roku. V klidu mohu být i obyvatelé domů s pečovatelskou službou na Bzenecké ulici č. 19 a 21 a na Pálavském
náměstí č. 1 a 2, i obyvatelé bezbariérového domu na Mikulovské 9. Ani zde se
zvýšení nájemného městem netýká nájemníků, kteří mají nájemní smlouvy na dobu
neurčitou a nové nájemní smlouvy s nimi tedy netřeba uzavírat. S asi třicítkou nájemníků – seniorů – z obou domů s pečovatelskou službou a se třemi hendikepovanými nájemníky z bezbariérového domu na Mikulovské č. 9, o nichž víme, že mají
smlouvy na dobu určitou a kterým by při obnově (prodloužení) nájemních smluv
po 1. říjnu 2017 bylo zvýšeno nájemné, uzavřeme ještě během září (tedy nejpozději
den před 1. říjnem) nové nájemní smlouvy již na dobu neurčitou. Tak je ochráníme
před zvýšením nájemného. Vážení spoluobčané, mám velkou radost, že se nám podařilo, alespoň takto, odrazit a umenšit necitlivé sociální ohrožení v podobě zdražování nájemného. Ti, co přijdou na Vinohrady bydlet jako noví nájemníci po
1. říjnu letošního roku, budou však „požívat“ péčí města o takřka sto procent vyšší
nájemné. Někde v textu jsem uvedl, že se situace v budoucnu dá změnit. My o takovou změnu usilovat budeme. S vaší pomocí, pochopitelně.
Vážení Vinohraďané, s radostí a s pocitem jisté satisfakce si Vás dovoluji pozvat
na přitažlivou a pro nás Vinohraďany svým obsahem nanejvýš zajímavou výstavu.
Připravovaná a pořádaná je vinohradskou radnicí ve spolupráci s kulturním centrem a s Urban centrem Brno. Výstava ponese název Park Hády a představí více než
deset soutěžních projekčních prací studentů brněnských fakult. V těchto pracích –
studiích, studenti – budoucí architekti či zahradní architekti – zpracovali prostor
podhádeckého údolí na našem území do podoby parku, poskytujícího prostor zeleni,
rekreaci, sportu či oddychu. Na takových směrech využití jsme se dohodli se zástupci Studentského Brna, organizace, která soutěž a vypracování projektů budoucího
vinohradského parku organizovala. Snahu projektujících studentů finančně podpořilo město Brno a ocenilo komisí (ve které zasedal rovněž zástupce Vinohrad) vybrané tři nejlepší řešitele. Všechny soutěžní projekty, včetně tří vítězných, představí
naší veřejnosti zmiňovaná výstava. Zahájena bude vernisáží v předvečer Dne Vinohrad ve středu 27. září v 15.00 hodin ve Společenském sále nad Albertem. Kulturní
program doprovodí malé občerstvení, k ochutnání a přípitku bude připraveno víno
z vinohradských vinic. Všichni jste, vážení Vinohraďané, s úctou zváni. Na jiném
místě dnešního Vinohradského Informu vám je sdělen návštěvní režim výstavy
ve dnech po vernisáži. Výstava potrvá do pátku 13. října.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji vám šťastné a co nejpříjemnější poprázdninové vykročení do všedních dnů pracovních, studijních a dalších.
Jiří Čejka, starosta

Sportem ke zdraví
na Střední škole KNIH
a Gymnáziu Globe
I když jsou prázdniny v plném proudu,
nabízíme vám ohlédnutí za akcemi Střední
školy KNIH a Gymnázia Globe.
Přestože je naše škola spíše humanitního
zaměření, jsme si dobře vědomi také důležitosti pohybu a sportu v našem životě. Proto
se naši studenti i v tomto ohledu činili
a v červnu se zúčastnili hned dvou akcí.
V rámci první z nich navštívili jedno brněnské studio pilates, kde si pod vedením
milé a energické cvičitelky nejen protáhli
celé tělo, ale také se seznámili s historií tohoto úspěšného způsobu cvičení, za jehož
vznikem stojí Joseph Pilates.
Po cvičení vsedě na židli při správném
dýchání si naši žáci srovnali páteř a pocítili i ty části těla, které je nikdy předtím nebolely.
Druhá akce proběhla v rámci předmětu,
který se věnuje kancelářské práci s počítačem, v jednom studiu jógy v centru Brna.
Zde se studenti zapojili do workshopu, který
se zaměřil na krátké a jednoduché protahování u počítače.
Zjistili, jak jednoduché je zabránit bolesti zad během pracovního dne, kdy člověk
90 % svého času tráví shrbený nad klávesnicí před monitorem. K lehkému protažení
přitom stačí použít věci kolem sebe (stůl či
parapet) a obětovat doslova několik minut
našeho času (stačí 2 × 5 minut denně). Vyplatí se to několikanásobně.
Střední škola KNIH s Gymnáziem Globe tímto uzavírá vzpomínkové okénko za
uplynulým školním rokem.

Brno začíná s tříděním bioodpadu přímo u domu,
ve městě v červnu přibylo přes 150 hnědých popelnic
Městská společnost SAKO spolu se statutárním městem Brnem spouští pilotní projekt na třídění bioodpadu přímo v domech
a v předzahrádkách. Jeho cílem je omezit
podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Biologický odpad je svážen na městskou
kompostárnu, kde je zpracován na kompost,
který je následně vracen zpět do půdy.
Třídění a následné kompostování biologicky rozložitelného odpadu, ať už doma na
vlastních zahrádkách nebo do hnědých popelnic, má smysl právě v hospodaření a koloběhu organické půdní hmoty, která má
zásadní dopad na úrodnost půdy a její schopnost udržet vláhu.
K ověření zájmu o třídění bioodpadu byla vybrána oblast Stránice a okolí. „Lidé
měli možnost do poloviny dubna směřovat

na úřad městské části Brno-střed žádost
o přistavení popelnice, ve které uvedli, jak
velkou nádobu potřebují a kam má být přistavena. Celkem požádalo o hnědou nádobu
162 domů, z toho 109 chtělo popelnici o objemu 240 l a 53 zájemců o objemu 120 l,“
přibližuje Jasna Flamiková, místostarostka
městské části Brno-střed.
Rozvoz hnědých nádob proběhl od pondělí 19. 6. do pátku 23. 6. 2017. Celkem tak
bylo rozmístěno více než 150 hnědých popelnic. Zájemcům o třídění odpadu byl předem rozeslán harmonogram rozvozu spolu
s kontakty na dispečink a mistra svozu. Při
distribuci hnědých odpadových nádob zároveň lidé dostali do schránek leták s informací, co do nich mohou odkládat a co do nich
naopak nepatří.
„Průběžně budeme vyhodnocovat zaplněn3n

nost černých popelnic na směsný odpad
v lokalitě. Očekáváme, že se potvrdí zkušenost z jiných měst, že díky pohodlnějšímu
třídění papíru, plastu a bioodpadu, se sníží
množství zbytkového odpadu natolik, že bude možné dojít k úpravě frekvence jeho svozu a tím k výraznému snížení nákladů města.
Pokud se na základě dat prokáže tento trend,
budeme hnědé nádoby distribuovat i do dalších částí města,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.
V současnosti mají Brňané možnost třídit biologicky rozložitelný odpad na všech
37 sběrných střediscích. Nad rámec systému
sběru odpadu město nabízí občanům pořízení kompostéru k vlastní nemovitosti za poloviční pořizovací cenu v rámci projektu
Miniwaste. Této možnosti dosud využilo
více než 1000 občanů.

Dům dětí Brno-Vinohrady, Valtická 23
nabízí ve školním roce 2017/18 kurzy pro děti i dospělé
Přihlášky do kroužků přijímáme od 4. září 2017
v kanceláři Domečku, Valtická 23 v pracovní dny
8.00–12.00, 14.00–18.00 hodin.
Bližší informace vám rádi poskytneme na tel. 544 216 684
nebo 739 263 997.
Začátek pravidelné činnosti kroužků je v pondělí 18. září
2017.

www.domecekvinohradybrno.cz

POHYBOVÉ KURZY

Vede: Alexandra Matušková.
pondělí 17.35–19.05, 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

Cvičení s kojenci (60 min.) – pro děti od 6 měsíců a jejich

rodiče. Spousta básniček, písniček, cvičení na balonech, s náčiním a další. Vede: Mgr. Alena Račková.
čtvrtek 11.00–12.00 hod., 60 Kč/hodina, bez rezervace

Cvičení s batolaty 1–2 roky (60 min.) – pro chodící děti
jednoho roku a jejich rodiče. Básničky, písničky, cvičení na
balonech, s náčiním. Vede: Dobra Mrhačová.
čtvrtek 9.00–10.00 hod., 60 Kč/hodina, bez rezervace

Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro děti od 1,5 roku

a jejich rodiče. Cvičení s říkadly, písničkami,drobným náčiním i na nářadí. Vede: Ivana Heindlová.
úterý 9.00–10.00 – věk 1,5–2 roky, 10.00–11.00 – věk 2–3 roky, 60 Kč/hodina, bez rezervace

Veselé cvičení (60 min.) – určeno dětem od 3 do 6 let. Po-

hybové hry, cvičení s hudbou i na nářadí. Pod vedením zkušené lektorky se vaše dítě naučí základním pohybovým dovednostem. Vede: Dobra Mrhačová.
úterý 16.30–17.30, 60 Kč/hodina, bez rezervace

Sedmikráska (45 min.) – hudebně pohybový program pro

děti 3–4 leté. Na děti čekají známé říkanky a písničky, práce
s rytmem a rytmickými nástroji, seznámení s hudbou různých
žánrů, jednoduché taneční kroky a taneční hry.
Vede: Ivana Heindlová.
pondělí 16.45–17.30, 700 Kč/pololetí, 1200 Kč/roční

Taneční rytmika (60 min.) – pro děti 5–7 let. Hlavní ná-

plní je rytmická a pohybová průprava, důraz na správné držení těla a pěknou chůzi. Práce s hudbou, rozvíjení pohybové
fantazie, cvičení na gymnastickém koberci, vystoupení.
Vede: Ivana Heindlová.
čtvrtek 16.30–17.30 hod., 800 Kč/pololetí, 1400 Kč/roční

Street dance (90 min.) – taneční kroužek pro děti od 7 let,
ve kterém si vyzkouší různé druhy tance: Hip Hop, Poppin,
Lockin, New style, House dance a další, které předvedou
v sestavách na vystoupeních. Při tanečních hrách si pocvičí
improvizaci, smysl pro rytmus a zažijí spoustu zábavy.

Cvičení na balonech – děti (45 min.) – pro děti od 6 let.
Zaměřeno na nápravu špatného držení těla, posílení svalů celého těla zábavnou formou, hry. Vede: Ivana Heindlová (čt),
Dobra Mrhačová (út).
úterý 15.30–16.15 nebo čtvrtek 15.30–16.15,
800 Kč/pololetí, 1400 Kč/roční
Balonové hraní (45 min.) – pohybové hry na velkých mí-

čích. Děti od 6 let zde rozvíjí obratnost, míč jako balanční
pomůcka posiluje i při hře svaly celého těla.
Vede: Ivana Heindlová.
pátek 15.00–15.45, 600 Kč/pololetí, 1000 Kč/roční

Bosé hrátky – gymnastika dětské nohy (45 min.) –
zábavné cvičení ke stimulaci svalů dětského chodidla, k nápravě ploché nohy, vbočených kotníků. Pro děti od 6 let.
Vede: Ivana Heindlová
pondělí 15.45–16.30, 700 Kč/pololetí, 1200 Kč/roční
Zdravá záda – individuální (30 min.) – pro 1–3 děti od

10 let. Nabízíme individuální přístup k problémům vašeho
dítěte: náprava držení těla, jak správně sedět, práce s chodidly
– plochá noha, vbočené kotníky. Cvičení s balančními pomůckami, SM systém.
Vede: Ivana Heindlová, cvičitel zdravotní tv.
den a čas dle individuální domluvy 800 Kč/10 lekcí

Bojové sporty a sebeobrana (60 min.) – pro děti od 6

do 14 let. Základy karate, kickboxu, juda, aikida. Formou her
se děti učí základní údery, kopy, hody, strhy a pákové techniky. Vede. Lukáš Wolf a spol.
středa 15.30–16.30 pokročilí, 16.30–17.30 mladší děti a začátečníci, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Capoeira pro děti (45 min.)

pátek 16.15–17.00 děti 3–6 let, 17.00–17.45 děti 7–14 let
Info: www.cordaodeouro.cz, email: brno.cdo@hotmail.com

SM systém (50 min.) – cvičení s pružnými lany pro dospělé systémem MUDr. Richarda Smíška ve skupině 6–8 lidí.
Uvolnění a regenerace svalů v krční a bederní oblasti, trakce
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páteře. Cílem cvičení jsou správné pohybové návyky a vzpřímené, vyrovnané a aktivní držení těla. Vede: Ivana Heindlová.
středa 18.15–19.05 začátečníci, sál na Pálavském nám.,
800 Kč/8 lekcí

Jóga pro dospělé (90 min, 75 min.) – jógová cvičení pro
začátečníky i pokročilejší zájemce. Jógové učení je ucelený
systém jak vychovávat, kultivovat a harmonizovat osobnost
člověka. Otevírá se všem bez ohledu na věk či tělesný stav.
Nabízí, jak na sobě pracovat. Vede: Eva a Milan Pohlodkovi.
středa 19.00–20.30, 1200 Kč/pololetí, 2000 Kč/roční
čtvrtek 18.15–19.30, 1000 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

hlínou. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 16.30–18.00, 1050 Kč/pololetí, 1800 Kč/roční

Barevný svět (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 6–12
let. Zahrnuje různé výtvarné techniky, práce s barvou, papírem, keramickou hlínou atd. Vede: Alena Výstrková.
úterý 15.15–16.45, 1050 Kč/pololetí, 1800 Kč/roční

Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 7 do 15 let.
Kromě kresby a malby poznáte další zajímavé výtvarné techniky, čeká vás tvoření z různých materiálů – sklo, keramika,
smalty, kašírování. Vede: Alena Výstrková.
středa 15.15–16.45 nebo 17–18.30,
1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

Škola zad (60 min.) – zdravotní cvičení vedené zkušenou
fyzioterapeutkou. Sestava cviků zaměřená na funkci oslabených svalů, které pohodlným životem málo používáme. Cviky
protahovací, balanční a prosté, cvičení s tyčemi, overballem,
pružnými tahy a dalšími pomůckami.
Vede: Marie Poledniková.
středa 17.45–18.45, 90 Kč/hod., rezervace na tel. 544 216 684

Chobotnice (90 min.) – ochutnávka mnoha výtvarných
technik pro děti 9–14 let. Fimotvoření, kašírování, pedig, korálkování, smaltování, zdobení textilu, vyrábění různých dárkových a dekoračních věciček. Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 15.00–16.30, 1100 Kč/pololetí, 1900 Kč/roční

Další cvičení pro dospělé: Maminky v kondici, Pilates,

Keramika pro dospělé (120 min.) – tvůrčí kurz pro do-

Bossu body, Intervalový trénink, Závěsný systém...
Info na www.fitromana.cz, tel. 777 96 30 80

VÝTVARNÉ KURZY
Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od

2 let. Poznáte různé výtvarné techniky, střídá se zde práce
s keramickou hlínou, papírem a barvami, vše na motivy ročních období a pohádek pro nejmenší. Na závěr hodiny děti
čeká hraná pohádka nebo loutkové divadélko.
Vede: Alena Výstrková.
pondělí 9.00–10.00, čtvrtek 10.00–11.00, 70 Kč/hodina,
bez rezervace

Malíčci (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 3–6 let. Se-

známení s různými technikami, keramika, malba, kresba, koláže. Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 16.45–18.15, 950 Kč/pololetí, 1700 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro předškolní děti od 4 let. Práce
s hlínou, jednodušší tvary, kachle, nádoby.
Vede: Alena Výstrková.
úterý 17.00–18.00, 850 Kč/pololetí, 1500 Kč/roční

spělé, kteří si chtějí vyzkoušet práci s keramickou hlínou a dát
jí vlastní tvar a myšlenku. Určeno úplným začátečníkům i pokročilým. Vede: Alena Výstrková.
pondělí 18.30–20.30, 1100 Kč/8 lekcí

HUDEBNÍ KURZY
Hra na kytaru (45 min.) – výuka pro 1–3 žáky, od 10 let.

Vede: Ivana Heindlová, Libor Hořejší.
1600/1300/1000 Kč/pololetí, 3000/2400/1800 Kč/roční

Hra na basovou kytaru (45 min.) – výuka pro 1–2 žáky.
Pro děti od 10 let i dospělé, začátečníky i pokročilé. Zaměřeno
na rock, country a blues. Vede: Libor Hořejší.
1600/1300 Kč/pololetí, 3000/2400 Kč/roční
Den a čas dle individuální domluvy.
Zápis nových zájemců o hru na nástroje ve čtvrtek 7. září
2017, 16.00–18.00 v Domečku, Valtická 23.

OSTATNÍ
Klubíčko (180 min.) – klub pro nejmenší je určen dětem od

Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky i pokročilé. Kachle, figury, nádoby, různé keramické techniky.
Vede: Alena Výstrková.
pondělí 15.15–16.15 SE SLUŽBOU VYZVEDÁVÁNÍ
ZE ŠD MUTĚNICKÁ
pátek 15.15–16.15, 850 Kč/pololetí, 1500 Kč/roční

Výtvarná dílna (60 min.) – pro děti od 5 let. Různé výtvarné techniky, práce s přírodními materiály, keramika a další.
Vede: Alena Výstrková.
pátek 14–15 hod., 70 Kč/hodina, bez rezervace
Duha (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 4 let. Hravou
formou se naučíme pracovat s barvami, papírem i keramickou

dvou let, které si v něm vyzkoušejí být aspoň chvíli bez rodičů. Čekají je zde hry, cvičení, výtvarné činnosti i pohádkový
svět v podobě loutkového divadla. Vede: Dobra Mrhačová.
středa 8.30–11.30, cena 180 Kč, rezervace předem

Klub maminek (120 min.) – program pro maminky s dětmi, besedy na různé téma, cvičení, povídání, herna pro děti.
Vede: Mgr. Alena Račková.
pondělí 10.00–12.00, cena dle aktuálního programu
Herna pro rodiče s dětmi – dopoledne, kdy si mohou

přijít děti pohrát a maminky popovídat. Hračky, klouzačky,
houpačky a společnost ostatních dětí a rodičů na vás čekají
každé
pondělí mezi 10.00–12.00, vstup 20 Kč
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SK Líšeň: DÍVČÍ FOTBALOVÝ TÝM
reálně a s dlouhodobou vizí
Ženský a dívčí fotbal se celosvětově těší
rostoucí popularitě a začíná být nedílnou součástí většiny moderních fotbalových klubů.
Toho jsou si dobře vědomi i funkcionáři brněnského fotbalového oddílu SK Líšeň, který
dlouhodobě patří mezi přední brněnské týmy
v oblasti práce s fotbalovou mládeží.
Po přesunu děvčat pod hlavičku SK Líšeň,
během jara 2017, chceme nejen navázat, ale
i kvalitativně posunout a především „spustit
opravdu reálné fungování“ juniorského
dívčího fotbalu v SK Líšeň s dlouhodobou
vizí. V sezóně 2016/17 ženy SK Líšeň vyhrály
divizi žen a i díky tomuto došlo k oživení myšlenky kvalitní dívčí juniorské kopané – nejen
jejího vytvoření a pravidelného fungování, ale
i s vizí dalších dívčích týmů. Po zvážení stávající situace – na jaře 2016 jsme odešli s 32 děvčaty z Kohoutovic, pod hlavičku FC Svratka
Brno – když se nepodařilo z vlastních děvčat
vytvořit samostatný ženský tým, využíváme
situace a po jednání v Líšni se přesunujeme
s cca 18 děvčaty (nar. 1997 až 2005) a dvěma
trenéry. Chceme tak zachránit nejen hroutící se
potenciál juniorek SK Líšně, ale i spojit vzájemné možnosti a věnovat se dalšímu progresu
zejména v oblasti dívčí kopané.
Po dohodě s vedením SK Líšně lze tedy
reálně a korektně sdělit následující:
Zahájení nové sezóny juniorek 2. 8. 2017
od 18.00 h. na UT v Líšni a dále pak 4. 8. na

tréninku na trávě v areálu SK Jundrov (kde jsme
až dosud působili „v domovském zázemí“),
Rozšiřujeme kádr o nar. 2000 až 2006
(max. 2007) – na mladší děvčata nyní nemáme
tréninkový potenciál, v případě zájmu mohou
začínat v přípravkách s hochy a posléze přecházet k děvčatům,
Tréninkový režim: 3 tréninky/týden –
pondělí 17–18.30 h. kondiční v Jundrově; středa 18–19.30 h. UT Líšeň; pátek 17–19 h. tráva
Jundrov (pro období do konce října 2017, pak
dle vývoje hráčského potenciálu),
Vše podstatné a aktuální najdete na http://
fotbaldevcatbrno.webnode.cz/ a také na Facebooku po zadání Dívčí a ženský fotbal, Brno.
V nové sezóně se budeme zúčastňovat soutěží juniorek/dorostenek – 2. liga 10+1 (soupeři: Baník Ostrava, Vítkovice, Olomouc, Zbrojovka, H. Heršpice) a 3. ligy 5+1 (soupeři:
Nesyt Hodonín a Vlkoš) – mistrovská utkání se
budou hrát: na UT v Líšni, na trávě v Jundrově
či v Mariánském údolí (preferujeme zejména
hru na trávě),
Jak se případně přidat? Miluješ-li fotbal,
chceš-li se pravidelně hýbat a udělat tak něco
pro sebe a své zdraví, tak NEVÁHEJ a doraz
na některý z buď pravidelných nebo „NÁBOROVÝCH“ TRÉNINKŮ – ve středu 6., 13.
nebo 20. 9. 2017 na UT v Líšni či v pátek 15.,
22. nebo 29. 9. 2017 na travnaté hřiště SK
Jundrov vždy od 18.00 hodin.

V týmu jsou děvčata, která už mají nějakou
tu zkušenost s fotbalem, ale i ty, co teprve
v tomto sportu začínají. A nepůsobí u nás zdaleka jen děvčata z Brna...
Buď u toho, když FOTBALOVÝ TÝM
DĚVČAT „prohání“ své soupeře!!!
Další informace najdete i na oficiálních
internetových stránkách fotbalového oddílu
SK Líšeň (http://www.sklisen.com/) v sekci
Týmy/Ženy či Juniorky.
Utkání 2. ligy dorostenek, Morava:
ne 3. 9. v 16.00 h. v Olomouci
ne 10. 9. ve 13.00 h. v Jundrově (Zbrojovka)
so 16. 9. v 13.15 h. v Heršpicích
so 23. 9. v 15.00 h. v Jundrově (Ostrava)
so 30. 9. v 10.00 h. ve Vítkovicích
so 7. 10. v 15.00 h. v Jundrově (Olomouc)
so 14.10. v 10.00 h. se Zbrojovkou (v Rosicích)
so 21. 10. v 15.00 h. na UT v Líšni (Heršpice)
ne 29. 10. v 14.30 h. v Ostravě
Utkání 3. ligy dorostenek, Morava:
ne 20. 8., 10–14 h. ve Vlkoši
ne 27. 8., 10–14 h. v Hodoníně
ne 12. 11., 10–14 h. v Líšni (na UT)
so 4. 11. 14.30 h. na UT v Líšni (Vítkovice)

Mykologický klub Brno
ve spolupráci s KVIC Brno Vinohrady
Vás zvou na:

IX. výstavu hub
v sobotu 23. září 2017 od 13.00 do 18.00 hod.
v neděli 24. září 2017 od 9.00 do 18.00 hod.
v pondělí 25. září 2017 od 9.00 do 15.00 hod.
K vidění budou přírodní exponáty hub,
bude zajištěn odborný výklad k vystaveným exponátům
a v houbařské poradně Vám rádi určíme Vaše houby
V sobotu 23. září můžete v 15.00 hod.
vyslechnout přednášku na téma

Houby známé i neznámé
přednese Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.,
Masarykova univerzita

Brno-Vinohrady, společenský sál
na Pálavském náměstí 15,
zastávka MHD Bzenecká (trolejbusy 25, 26, 27)
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Rysovi v Moravském krasu nasadili sledovací zařízení
Rys ostrovid (Lynx lynx), naše největší kočkovitá šelma, se od září 2016 zdržuje
v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
Přímo v terénu ji pozorovali a zdokumentovali
výzkumní pracovníci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (LDF
MENDELU) Martin Duľa a Miroslav Kutal.
V následujícím období se výzkumníkům společně s pracovníky CHKO Moravský kras
a Ústavu biologie obratlovců v Brně podařilo
najít další pobytové znaky a pořídit kvalitní
snímky z fotopastí.
„Můžeme potvrdit, že rys se na území
CHKO Moravský kras a přilehlých oblastech
v současnosti stále vyskytuje a je v dobré kondici. Za poměrně krátký čas si vytýčil vlastní
teritorium, ve kterém úspěšně loví. Od podzimu se podařilo zdokumentovat potravní
a značkovací aktivitu jedince a taky najít kvalitní genetický materiál pro DNA analýzu.
Ta předběžně potvrdila, že se jedná o samce,
který s největší pravděpodobností pochází
z Moravskoslezských Beskyd.“ řekl Martin
Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa, LDF,
MENDELU.
Ve čtvrtek po 19. hodině se podařilo zvíře
odchytit a nasadit sledovací zařízení, které po-

může lépe zdokumentovat a doplnit poznatky o aktivitě šelmy. Vědci ho pojmenovali
„Kryštof“ podle dne kdy ho poprvé zachytili
fotopastí.
„Rys dostal telemetrický obojek, kterým
můžeme hlídat jeho časoprostorovou aktivitu.
Získaná data doplní poznatky o tom, jak dokáže šelma fungovat v kulturní krajině s intenzívní lidskou činností, nakolik jsou rysy vázaní
především na klidnější rozlehlé lesní komplexy“ doplnil zoolog.
„Rys Kryštof byl při odchytu v dobré zdravotní kondici, váží 20 kg a jeho věk odhadujeme na 2–3 roky. Uspání, nasazení sledovacího
obojku i následné probuzení zvládl bez komplikací a krátce po půlnoci z místa odchytu sám
odešel, popsala stav rysa vedoucí odchytového
týmu, zooložka Jarmila Krojerová z Ústavu
biologie obratlovců Akademie věd ČR, který
odchyt chráněného rysa zaštítil.
Pohyb rysa monitoruje i Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Na území které
spravuje, se právě podařilo šelmu úspěšně odchytit.
„Výskyt rysa na území spravovaném Školním lesním podnikem Masarykův les jen dokazuje, že podnik tak plní své poslání. A kromě

výzkumu a výuky lesníci pečují i o ochranu
přírody. Hospodaření v lesích způsoby blízkými přírodě tak nese své ovoce,“ doplnil ředitel
Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Vladimír Dolejský.
Poznatky odborníků z LDF MENDELU
budou přínosné i pro CHKO Moravský kras,
kde se rys objevil po několika desetiletích.
„Sledování časoprostorové aktivity rysa
nám umožní lépe ho chránit, protože budeme
vědět, kudy se pohybuje. Budeme tak moci přijmout opatření na snížení rizik, například jeho
usmrcení dopravou,“ uvedl Antonín Krása,
zoolog z CHKO Moravský kras.
Na monitoringu rysa se od počátku jeho
výskytu podílí i Hnutí DUHA Olomouc. Miroslav Kutal, koordinátor programu ochrany velkých šelem, řekl: „Detailní sledování pohybu
rysa mimo jeho tradiční oblasti výskytu, jako
jsou Beskydy a Pošumaví, nám odhalí, jak se
rys adaptuje na život v kulturní krajině a jaké
například využívá migrační koridory. Z lepší
ochrany těchto koridorů pak budou profitovat
i další rysi nebo jiní velcí savci, kteří na jižní
Moravě budou hledat průchodnou trasu a nové
místo k životu.“

Vyzrajte na stres
s úsměvem
Stres je pojem skloňovaný v dnešní době ve všech pádech.
Obklopuje nás, je s námi na téměř každém kroku – téměř se dá
říci, že je to náš nechtěný „věrný“ druh.
Zamyslete se a odpovězte si, kolik jste dnes zažili už podnětů, které ve Vás vyvolaly psychické napětí či přímo stres? Se
stresem je nutné pracovat, protože dlouhodobě neřešený stres
se projevuje v oblasti našeho zdraví – ať již psychického, tak
fyzického.
Lidé často nalézají způsoby, jak se stresu bránit – někdo si
jde zasportovat, jiný si pustí hlasitou hudbu, některým pomáhá
meditace. Ale co dělat v situacích, kdy nelze tyto osvědčené
prostředky použít nebo v situacích, kdy již tyto činnosti přestaly na stres zabírat?
Máte-li zájem dozvědět se více, přijďte se podívat na
bezplatnou přednášku, kterou pro Vás připravili zaměstnanci
Střední školy KNIH – Bzenecká 23, Vinohrady. Tato přednáška
se uskuteční 27. 9. 2017 v 17 hodin přímo v sídle školy. A co se
zde naučíte? Mimo jiné jak úspěšně čelit stresu s úsměvem nebo ještě lépe se smíchem. Místo si raději rezervujte na emailu:
dnyzdravi@ssknih.cz, neboť kapacita učebny je omezena.
Přejeme Vám příjemné letní dny s úsměvem a bez stresu!

Kapela Sebranka
přijede zahrát na Den seniorů
na Vinohradech 29. 9.

Agapo, o.p.s. informuje o Tranzitním programu „Ze školy do práce“
Obecně prospěšná organizace Agapo,
o.p. s. již 11 let podporuje pracovní uplatnění
lidí se zdravotním či jiným znevýhodněním
v Brně a okolí. V současnosti rozšiřuje Tranzitní program „Ze školy do práce“. Program je
určen žákům středních škol se speciálními
vzdělávacími potřebami, kteří se často po
ukončení studia potýkají s problémy při hledání pracovního uplatnění. Cílem Tranzitního
programu je zprostředkovat těmto studentům
na základě jejích individuálních potřeb a pre-

ferencí praxi u reálného zaměstnavatele na
otevřeném trhu práce.
Tranzitní program je velmi účinným nástrojem pro uplatnění uživatelů našich služeb
z řad studentů na pracovním trhu. Studentům
umožníme získat dovednosti a schopnosti potřebné pro uplatnění na otevřeném trhu práce
již v průběhu studia. V rámci Tranzitního programu mají možnost být v kontaktu s běžným
pracovním prostředím a zvykat si tak na provoz a případné budoucí uplatnění. Program je
n7n

rovněž šancí pro školy ke spolupráci při budoucím uplatnění jejich studentů, ale také pro
zaměstnavatele, kteří uvažují o vytvoření pracovního místa pro osoby se znevýhodněním.
Bližší informace můžete získat osobně
v sídle Agapo, o.p.s. na Zelném trhu 1 v Brně,
na telef. číslech: 736 131 414, 541 210 549,
na e-mailové adrese j.zilova@agapo.cz nebo
na internetových stránkách www.agapo.cz.

poradenství

MARCELA ŠLÉGLOVÁ
http://homeopatie-cesta-ke-zdravi5.webnode.cz
tel.: 736 111 008
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Vás zve 7. září do ZŠ Horníkova na zápis

do oborů Keyboard, Zobc. flétna, Populární zpěv, Kytara,
Elektr. kytara, Bicí a na bezplatné ukázkové lekce
hudebních přípravek pro děti od 4 měsíců do 6 let.
603 943 213, polakova@yamahaskola.cz
Čas konání a elektronické přihlášky na: www.yamahaskola.cz/brno

´

Individuální konzultace, doučování, MAT-FYZ 6.–9. tř. ZŠ; prima-kvarta
GYM, opakování a příprava k úspěšnému vstupu do vyšší třídy.
Tel. 774 621 703.
l Koupím garáž při ul. Věstonická. Platba hotově. Tel. 776 561 397.
l Hledám pronájem bytu na Vinohradech nebo Líšni. T: 731 070 463.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Hledám garsonku nebo 2+kk v Židenicích. T: 722 012 297.

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

dvířka, skřínky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání říjen 2017
do 15. 9. 2017

l Pronajmu garáž na ul. Skopalíkova, Židenice, tel. 739 599 456.
l Nabízím pronájem garáže v garážovém domě Žarošická 1022, tel. 728 238 999 nebo anehudkova@seznam.cz.
l Pronajmu garáž – vjezd z ulice Mutěnická. T: 604 921 948.
l Pronajmu garáž na ulici Vlčnovská. T: 739 234 867, email: pavelhos@seznam.cz.
l Nabízím garáž k pronájmu. Garážový komplex ul. Žarošická. Tel. 724 023 545.

www.fitclubvalerie.cz vás zve do lekcí

Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:

PILATES úterý 19 h od 12. 9. 2017
POWER YOGA čtvrtek 19.15 h

kvic@vinohrady.brno.cz

Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:

sál na Albertem, Pálavské nám. 15
www.facebook.com/fitclubvalerie

inzerce@vinohrady.brno.cz
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Lékárna Vinohrady
Lékárna
Vinohrady
Velkopavlovická 25, Brno
Velkopavlovická
25, Brno

544 233 865, lekarna.vinohrady@leonardicz.com

544

544 233 865, lekarna.vinohrady@leonardicz.com

POZOR ZMĚNA
OTEVÍRACÍ
DOBY DOBY. POZOR
POZOR!
ZMĚNA
OTEVÍRACÍ
Od 01.09.2017
Od 1. 9. 2017
Od 01.10.2017

Od 1. 10. 2017

PO – PÁ 07:00 – 18:30
PO – PÁ08:007:00–18:30
SO
– 12:00

SO

8:00–12:00

Od 01.09.
Od 01.10.

Připravili jsme pro vás
Od září 2017 jsou pro vás připraveny
Připravili jsme
rozšířený sortiment léčiv,
rozšířený sortim
pravidelné semináře.
Připravili
jsme pro vás
Od září 2017 jsou pro vás připraveny
volného prodeje,
Budou se konat každých 14 dní
volného pro
rozšířený
sortiment
léčiv,
pravidelné
semináře.
Budou
se
konat
české zdravotní obuvi
(vždy v lichý týden)
české zdravot
volného prodeje,
české zdravotní obuvi ve středu
každých
14 dní
a homeopatik.
od 18:30
do(vždy
20:00.v lichý týden) a homeopa

a homeopatik.

Možnost až 50% slevy
Možnost
až 50 %uslevy
z doplatku
léčivz doplatku
hrazených
pojišťovnou,
u léčiv hrazených pojišťovnou,
5%
slevy
z volného
prodeje
5%
slevy
z volného
prodeje
na senior a rodinné pasy.

na senior a rodinné pasy.

ve středu
od 18:30
Začínáme
13. 09.
2017 do 20:00.

Možnost až 50
z doplatku u
Téma:
hrazených
pojiš
Téma:
prevence
chřipek a nachlazení,
prevence
chřipek
a nachlazení,
5% slevy z volné
posila imunity,
vitamíny vitamíny
a minerály,
posila imunity,
a minerály,
na senior a rodi
mateřství
– porod –– péče
o dítě.
mateřství
porod
– péče o dítě.

Začínáme 13. 9. 2017

SÍLA | RYCHLOST | ODHODLÁNÍ

KARATE
TJ SOKOL HUSOVICE
Pořádá od 14. 9. 2017
nábor nejen začátečníků od 8 do 99 let
TRÉNINK ZAČÁTEČNÍKŮ:
Po
Čt

18.00 – 19.30
17.30 – 19.00

Oddíl karate
TJ Sokol Husovice
Dukelská 9, Brno
1. patro

karatehusovice.com

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!
Levná podzimně-letní rekreace na ČM vysočině
v rodinné rekr. vilce. Ideální pro prarodiče s malými dětmi.
www.rekreace.kvalitně.cz tel. 604 247 252.

#brno2050, město pro příští generace
Jak bude Brno vypadat v roce 2050? Jaké hodnoty a cíle si město do
roku 2050 stanoví? Buďte u toho – budoucí podobu Brna můžete teď
ovlivnit i vy!

12. 9. Židenice od 18 do 20 hod. –
MČ Brno Židenice – Dělnický dům, Jamborova 65

Židenice, Vinohrady, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Brno-sever
n9n

Informace o akcích Senior klubu
V červnu jsem na tomto místě přivítal
začátek léta, ale dva letní měsíce jsou bohužel už za námi a tak se můžeme těšit pro
změnu na babí léto a pěkný podzim.
Stručně se vrátím k akcím v závěru června – Dr. Šubert přiblížil přítomným historii
známých českých hradů (mj. Konopiště,
Kost… ) a Mgr. Karnet podobně připomněl
významné okamžiky života Olgy Havlové,
zejména její charitativní a nadační působení,
na které se pomalu zapomíná…
V posledním týdnu se uskutečnila za relativně hojné účasti vycházka do Sherwoodu, spojená s příjemným posezením pod oblačnou oblohou, na kterou pak v podstatě
navázal poslední „jarní“ výlet do Nemojanského mlýna, který také splnil očekávání
účastníků… počasí příjemné a akorát, u stolů se jedlo, pilo, povídalo, občas i trochu tiše
v mysli přemítalo, při procházkách po areálu
mlýna a zoo koutku se „hodnotilo“, co nového po roce opět personál vybudoval, hrálo se
divadlo a zpívalo, dokonce se i sportovalo
a mládlo nejen při skákání „panáka“ (kolik
ze současných dětí vůbec ví, co to je za hru?)
a při využívání jiných sportovních pomůcek
(viz fota na webu). Došlo i na tanec a na
koupání několika jedinců v mlýnském rybníku (bohužel bez fotodokumentace). Radost jsme udělali i dvěma vozíčkářkám, které jsme vyvezli ze sídliště, a tak poděkování
patří nejen organizátorce Vlastě Jelínkové,
ale i všem přítomným za aktivní podíl na
pohodovém průběhu zájezdu.
Čas ale letí a mou další úlohou je seznámit čtenáře s hlavními klubovými akcemi
v září. První z nich bude zájezd 21. 9. po
trase Mohyla míru, zámek Bučovice, zoo
papoušků Bošovice (cena 280 Kč, odjezd
v 8 hod., hlásit se je možno u Vlasty Jelínkové ale až od úterý 12. 9., protože Vlasta

první týden v září nebude v klubu ani v Brně
přítomna).
Druhou akcí pak bude už skoro tradiční
Den seniorů na Vinohradech v pátek 29. 9.
od 14 hodin „u pošty“ – po loňském docela
nepodařeném vystoupení pozvané kapely
tentokrát zahraje kapela Sebranka z Dražovic a opět vystoupí další hosté – přijďte se
podívat.
A přijďte se podívat nejen koncem září
k poště, ale i kterýkoli jiný klubový den na
některou z našich akcí – po letní přestávce
se začne opět cvičit ve společenském sále
a jsme připraveni přivítat nejen nové zájemce o anglickou konverzaci nebo o základy
či pokročilejší informace z oblasti počítačové gramotnosti. Rádi kohokoliv přivítáme

i s nápadem na jiné klubové aktivity – malá
i velká klubovna jsou zájemcům k dispozici.
Začátek září je totiž mj. i období, kdy začínáme plánovat klubový program na příští
rok, a tak je to i nejvhodnější doba přijít
s něčím novým, co by obohatilo naši činnost a přineslo radost dalším návštěvníkům
klubu.
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 ZÁŘÍ
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví a zájmů, zveme Vás k účasti na akcích
ve velké 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, naproti poště) za řízení Ing. Siklenky a s podporou
KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou.
Každý čtvrtek od 8.00 a od 9.45 (90 minut)
v malé klubovně cvičíme především konverzaci v kurzech AJ pro seniory (začátečníci
a mírně pokročilejší – přijďte mezi nás).
Každý pátek (začínáme 8. 9.) v době 14.00–
16.00 pokračuje 5. ročník kurzu PC pro
seniory (i začátečníky) v ZŠ Mutěnická –
účast zdarma.

5. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ v klubu
Ing. L. Hodboď
7. 9. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH
PREZIDENTŮ (zahájení)
PhDr. J. Čejka
12. 9. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (s promítáním)
E. Vacková
14. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V SRPNU A ZÁŘÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
16. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

19. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Kostelec n. Sázavou; Kostomlaty
pod Milešovkou, Košumberk, Kouty)
Dr. L. Šubert
21. 9. – ČTVRTEK
ZÁJEZD na rozloučenou s létem 2017
(cíl bude upřesněn v srpnu)
Vlasta Jelínková
26. 9. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ V KLUBU
E. Plíhalová, E. Vacková
a tým spolupracovníků
29. 9. – PÁTEK
DEN SENIORŮ NA VINOHRADECH
(od 14.00 u „pošty“)
Ing. L. Hodboď
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