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Léto na Vinohradech
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
9.–13. 7.

Ať žijí rytíři

(pro děti 6–12 let)

23.–27. 7 a 30. 7.–3. 8.
(pro děti od 7 let)

20.–24. 8.

Z planety na planetu
(pro děti 6–12 let)

27.–31. 8.

Do pohádky za zvířátky
(pro děti 4–7 let)

V září se můžete těšit na

Bavíme se na Vinohradech.
Bude připraven program
pro všechny generace.

Více na www.kvicvinohradybrno.cz.

Open air festival
„Mladé kapely“
opět na Vinohradech

Vinohradský open air festival Mladé kapely 2018 (23. 6.) – skupina Drunken Weasel

Vážení vinohradští spoluobčané,

v těchto posledních červnových dnech, těsně před vypuknutím školních prázdnin, byly dokončeny práce na opravě dvojitého chodníku v centru Vinohrad
jeho vydlážděním. Tento chodník, vedoucí od přechodu v jižní části Pálavského
náměstí až po ulici Bořetickou, je počátkem postupných oprav všech našich
chodníků, nikoliv jak tomu bylo dosud primitivní asfaltáží, ale způsobem noblesním, od pohledu vzhledným a moderním – tedy dlážděním. Nikdo, s kým
jsem se bavil o novém způsobu oprav, tedy o dláždění, nebyl proti tomuto postupu, ba naopak. Byl to však problém, věřte mi, dláždění prosadit. Část radních zřejmě natolik miluje asfalt, jeho vůni a vzhled, že byla dosti sveřepě
proti dlažbě. Rozum se vyčerpal a na chvíli zastavil. Ono dláždění mělo začít
již loni, ale o rok se tak opozdilo. Nakonec se podařilo ho prosadit a od dnešních
dnů bude úsek nového dlážděného chodníku sloužit jako příklad pro další postupné opravy všech chodníků na Vinohradech. Na opravách větších chodníkových ploch, rovněž dlážděním, jsem se dohodl se zástupci Brněnských komunikací, které i u nás na Vinohradech spravují značnou část těchto komunikací
pro pěší. Vydláždění dvojitého chodníku od Pálavského náměstí až po ulici
Bořetickou přišlo na čtyři miliony korun. Takřka polovinu těchto financí tvořila dotace (přesně 1,9 milionu Kč), která tak výrazně ulehčila vinohradské
obecní kase. I příští rok budeme usilovat o podobnou dotaci a provedeme obdobnou opravu většího úseku chodníku, tentokrát v severní části Vinohrad.
Všechny další významnější opravy by se v budoucnu měly dít již jen dlážděním. Věřím, že tomu tak bude, že již nenastanou žádné slaboduché a nešťastné
obstrukce, jako tomu bylo loni. Přeji příjemnou chůzi po nové vinohradské
(pokračování na straně 3)
dlažbě.

V poněkud studeném a pošmourném
počasí v sobotu 23. 6. 2018 startoval za
areálem bývalé ZŠ Bzenecká pod záštitou a za osobní účasti starosty Vinohrad
PhDr. Jiřího Čejky další ročník tradičního
rockového festivalu mladých a „neokoukaných“ hudebních kapel, o jehož konání
byla vinohradská veřejnost s předstihem
informovaná množstvím zdařilých upoutávek – plakátů.
V průběhu odpoledne a večera se divákům a posluchačům představilo celkem
7 kapel, jejichž produkce byla dramaturgií
festivalu zahájena výhradně instrumentální FUNKY PAPA. Přes celou paletu
pestrých rockových stylů večer gradoval
zdařilým vystoupením „keltské“ formace
DRUNKEN WEASEL, kteří zvedli přítomné posluchače ze sedadel a vytvořili
před pódiem bouřlivý taneční kotel. Ke
všeobecné pohodě přítomných přispěla
občerstvovací jednotka „Teniska“.
Na dalším ročníku open air festivalu
2019 na palouku „U tří borovic“ na shledanou.
Jiří Huňáček

Srdečně vás zveme na besedu
občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 10. 9.
v 17 hodin v zasedací místnosti
Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady (v přízemí budovy radnice).

Z 57. a 58. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– přijetí sponzorského daru ve výši
200.000 Kč od firmy Teplárny Brno, a.s.;
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Výběr
zhotovitele prací na akci Rekonstrukce
rozvodů ZTI v ZŠ Mutěnická I. etapa“;
– zveřejnění záměru – pacht části pozemku p. č. 7108/1 v k. ú. Židenice o výměře
471 m2;
– výpověď nájemní smlouvy s firmou
Agentura BASSPRO s. r. o. na pronájem
části pozemku;
– rozpočtová opatření č. 6, 9, 10;
– rozpočet na snížený rozsah prací (méněpráce) na realizaci akce: „GO chodníku
mezi ul. Pálavské nám. a ul. Bořetická
v MČ Brno-Vinohrady“;
– rozpočet na zvýšený rozsah prací (vícepráce) na realizaci akce: „GO chodníku
mezi ul. Pálavské nám. a ul. Bořetická
v MČ Brno-Vinohrady“;
– dodatek č. 2 k SOD na realizaci akce:
„GO chodníku mezi ul. Pálavské nám.
a ul. Bořetická v MČ Brno-Vinohrady“;
– rámcovou příkazní smlouvu s provozovatelem pohřební služby Pohřební
a hřbitovní služby města Brna, a.s.;
– přijetí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektů ,,Hudební
festival Mladé kapely“ ve výši 25 tis. Kč
a ,,Bavíme se na Vinohradech“ ve výši
70 tis. Kč;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 44
případech;
– rozšíření nájmu bytu;
– podnájem bytu;
– smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů“;
– změnu organizační struktury Úřadu
městské části Brno-Vinohrady;
– smlouvu o poskytování služeb mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a soukromou společností;
– umístění sídla společnosti na adrese Velkopavlovická 25;
– stavební úpravy v pronajatých prostorách v střední sekci – 3. NP objektu Bzenecká 23, v rozsahu – renovace a úprava
nebytových prostor v pronajatých prostorách;
– krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23;
– přidělení zakázky na akci: „Rekonstrukce rozvodů ZTI v ZŠ Mutěnická I. etapa“;
– text výzvy k podání nabídky na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava kontejnerových stání“;
– přechod nájmu bytu na jiného nájemce;
– prodloužení nájemní smlouvy v 5 přípa-

dech;
– dohodu o vzájemném postoupení smluv
o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– pronájem nebytových prostor;
– zveřejnění předloženého záměru na pronájem nebytových prostor – místnosti
č. 35C (11,6 m2, bez topení) v domě Prušánecká 15 na dobu neurčitou – k uskladnění osobních věcí;
– přijetí člena bytového družstva BD Vinohrady;
– smlouvu o nájmu bytu;
– úpravu „Domovního řádu“;
– výpověď nájmu bytu ve 4 případech;
– nové odběrné místo elektrické sítě v budově Velkopavlovická 4310/25, Brno;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu Bzenecká 23, II.
NP severní sekce výukového pavilonu;
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na výkon činnosti pověřence firmou
Centrum na ochranu osobních údajů;
– umístění klimatizační jednotky v nebytových prostorách objektu Blatnická
9/11.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s vypracováním studie přestavby prostor
stávajícího sálu v objektu OC 02 na garážová stání;
– s úpravou části zadního traktu bytových
domů Bořetická 18, 20, 22 a 24 spočívající ve zpevnění plochy pro příjezd automobilu k zadnímu vchodu;
– se zvláštním užíváním komunikace
k umístění vyhrazeného parkovacího
stání pro 7 žadatelů;
– s vyznačením místa pro parkování motocyklů na chodníku vedle boxů na popelnice před bytovými domy Prušánecká č. or. 11 a č. or. 17.
Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– umístění stojanu s reklamními letáky
v budově Velkopavlovická 25.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkových
organizací m. č. Brno-Vinohrady za
I. čtvrtletí 2018;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace KVIC k 31. 3. 2018;
– dohodu manželů o úpravě vzájemných
majetkových poměrů, práv a povinností
společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství, na základě které zůstal
jediný nájemce bytu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s provedením požadovaných změn stán2n

vajícího sběrného řízení výtahu Bzenecká 13;
– s novým zněním čl. 1 odst. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 09/2017 „Osoba doprovázející psa na
veřejném prostranství je povinna mít
psa na vodítku délky max. 150 cm a s náhubkem“;
– s instalací zrcadla na ulici Tvrdonická;
– s návrhem místní úpravy dopravního
značení na ulici Tvrdonická – instalace
zákazu stání v místě příjezdu k nemovitosti.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit účetní závěrku městské části
Brno-Vinohrady k rozvahovému dni
31. 12. 2017;
– souhlasit s celoročním hospodařením
a finančním vypořádáním městské části
Brno-Vinohrady za rok 2017;
– schválit závěrečný účet městské části
Brno-Vinohrady za rok 2017;
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady k 31. 3. 2018;
– souhlasit s prodejem či pronájmem pozemků p. č. 8512 a 8515 v k. ú. Židenice
uživatelům těchto pozemků;
– souhlasit s prodejem či pronájmem části
pozemku p. č. 8741 v k. ú. Židenice pod
vstupním schodištěm do domu Prušánecká 2 a pro potřebu zřízení nových
balkonů;
– schválit předloženou žádost o zápůjčku
z Fondu bytové výstavby města Brna ke
2. termínu r. 2018 ve výši 8.800.000 Kč
na akce: Rekonstrukce evakuačních výtahů a související stavební úpravy v BD
Mikulovská 9 + Obnovu EL společných
prostor BD Mikulovská 9 + Regulaci vytápění v BD Mikulovská 9 + Úprava kvality TUV v BD Mikulovská 9 a Obnova
EL společných prostor BD MČ Brno-Vinohrady (bytové domy: Mikulovská 4,
Mikulovská 6, Mikulovská 8, Bzenecká
13, Bzenecká 15, Bzenecká 17, Valtická
15, Valtická 17;
– vzít na vědomí plnění plánu výnosů
a nákladů a plánu údržby a oprav a investičních nákladů Správy domů m. č.
Brno-Vinohrady za 1. čtvrtletí roku
2018;
– schválit prominutí dluhu společnosti;
– schválit rozpočtová opatření č. 7, 8;
– souhlasit bez připomínek s návrhem
obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001.
Rada městské části Brno-Vinohrady
vydává:
– souhlasné stanovisko k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
Vážení spoluobčané, nově vydlážděný chodník prochází středem obce, vine se
kolem naší základní školy na Mutěnické ulici, kde na něj, i na chodce a na žáky, po
řadu let moudře vzhlíží z vysokého soklu busta Jana Amose Komenského. Možná
jste si také povšimli, že docela nedávno měl učitel národů ve tváři slavnostnější
a spokojenější výraz, než v jiné dny.
I on byl zřejmě spokojen, že v pondělí 18. června ve vší parádě slavila vinohradská základní škola na Mutěnické ulici významné třicáté výročí svých narozenin.
V časových rozměrech mladých Vinohrad jde o výročí letité a tudíž významné.
O významu školního jubilea svědčil též značný zájem veřejnosti, především rodičovské obce. Byl jsem oné slávy rovněž účasten a musím vám říci, že jsem byl
ohromen dovedností, schopnostmi i talentovaností dětí, tedy žáků „Mutěndy“, kteří vystupovali na akademii v tělocvičně školy či prováděli návštěvníky v kabinetech
s rozličným odborným zaměřením od chemie po historii školy. Děti – žáky – má
škola Mutěnická talentované a vzdělávání přístupné. V tom je velká síla a potenciál školy do budoucna. Další mocný pilíř, který vinohradský vzdělávací ústav spolehlivě podpírá, představují učitelé školy, na čele se svojí ředitelkou. Mnoho, snad
většinu, jich znám osobně. Vím tedy, že takřka všichni své „děti“, své žáky, mají moc
rádi a pro školu žijí. Každý den je Jan Amos pozoruje a malinko, jen nepatrně,
že to ani nelze postřehnout, pokyvuje souhlasně hlavou. Ale vážně. Na Vinohradech máme kvalitní základní školu. Tu kvalitu vytvářejí především učitelé, kteří
zde denně (snad kromě prázdnin) podstupují a vedou výuku svých žáků. Kvalitu
školy vytvářejí také žáci, kteří jsou středem a smyslem veškerého snažení školy.
A nezapomeňme na rodiče vzdělávaných dětí. Ti rovněž nesou na svých, často
drobných bedrech (mám na mysli zástupy oněch starostlivých a někdy uhoněných
maminek), velkou tíhu, spojenou se vzděláváním a výchovou svých milovaných
dětí. Všem, žákům, učitelům i rodičům, popřejme mnoho zdaru v jejich společném
snažení. Vzdělávacímu ústavu – Základní škole na Mutěnické ulici – popřejme
spokojené žáky, spokojené učitele a spokojené rodiče. Navěky.
Vážení spoluobčané, vážené vinohradské děti, prázdniny jsou zde. I čas dovolených nadešel. Využijte chvil volna plně a jak sami uznáte. Rozjeďte se do všech
stran světa či zůstaňte ve vlasti. Poznávejte zajímavosti cizích krajů, nebo „jen“
lenošte na březích moří či řek. Zkrátka to o prázdninách a dovolených rozjeďte.
Vraťte se však na Vinohrady ve zdraví a plni energie. Hezký letní čas.
Jiří Čejka, starosta

Poděkování
za školní rok 2017/2018
Vážení rodiče, žáci, učitelé, zaměstnanci školy a zřizovateli ZŠ Brno, Čejkovická 10, p. o., chtěli bychom vám poděkovat za přízeň a spolupráci v letošním školním roce.
Zákonným zástupcům budoucích prvňáčků děkujeme za projevenou důvěru.
U rodičů současných žáků si vážíme přínosných podnětů a nápadů ke zlepšení
chodu školy. Dále za otevřený přístup
při řešení situací, které tento školní rok
přinesl. Žákům děkujeme za úsměvy, které
nás provázely o přestávkách či v hodinách.
Za reprezentaci školy v různých sportovních odvětvích i vědomostních soutěžích.
Podporu ekologie, spolu s rodiči, při třídění odpadu a sběru papíru.
Za chuť a zájem o získávání nových vědomostí ve školních lavicích. Žákům 9.
ročníku přejeme mnoho studijních úspěchů v budoucím studiu.

Vážíme si přístupu a spolupráce našich
pedagogů. Oceňujeme jejich chuť pracovat a podílet se každý den na vzdělávacím
procesu našich žáků i na rozvoji školy.
Provozním zaměstnancům za plynulý
chod školy a podporu pedagogického sboru při personálních a ekonomických povinnostech, spojených s prací učitele.
Magistrátu města Brna, potažmo zřizovateli školy, děkujeme za podporu a rozvoj ZŠ Brno, Čejkovická 10, p.o., nejen
v letošním školním roce, ale za celkovou
podporu při realizaci projektů, zlepšujících úroveň vzdělávání a vybavení školy.
Všem přejeme odpočinkové léto a budeme se těšit na zahájení školního roku
2018/2019 dne 3. září 2018 v 9:00 na nádvoří školy.
Vedení školy
Mgr. Jiří Odehnal, Mgr. Petr Sehnal,
Ing. Otakar Tesař
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V září přijď
mezi Cvrčilky!
I když prázdniny sotva začaly, je už čas přihlásit se do kroužků v novém školním roce.
V kroužcích na Lipce trávíme spoustu času
venku v přírodě společnými hrami a bádáním,
poznáváme přírodu a tvoříme z materiálů, které v ní najdeme. Přidejte se k nám, vyberou si
u nás malí i velcí!
Na Lipové čeká všechny děti ve věku 10–16
let kroužek Tvořivé ještěrky, kde vyrábíme
z hlíny, slámy, ovčího rouna i dalších neobvyklých materiálů a navíc vaříme dobroty ze surovin, vypěstovaných na naší zahradě. Lipová
chystá i dva úplně nové kroužky: Cvrčilky pro
předškolní děti a Kulíšky pro 1.–3. třídu.
Nový víkendový klub Lýkožrouti na Jezírku za Soběšicemi slibuje všem ve věku 10–16
let dobrodružství v přírodě a trénink tábornických dovedností – rozdělávání ohně, vaření
v kotlíku i nocování pod hvězdnou oblohou.
Děti od 9 do 12 let zveme do kroužku Brouk
Pytlík, ty mladší (6–9 let) mezi Kuklíky. Jestli se
nemůžete rozhodnout, který kroužek je pro vás
ten pravý, přijďte 5. září na Kroužkové odpoledne, kde se jednotlivé kroužky představí.
Nabídka Rozmarýnku v Jundrově je velmi
pestrá, od entomologického kroužku Sphinx
a chovatelských Norníků přes zahradnicko-kulinářské Kuchtíky až po letošní novinku – ornitologický kroužek Puštíci, který láká všechny
milovníky ptactva ve věku od 10 do 18 let.
Pracoviště Kamenná se na vás těší ve dvou
kroužcích, určených pro zájemce starší 15 let.
První z nich – Jógou ke zdravotnímu životnímu stylu – je pro všechny, kteří touží po regeneraci a protažení těla a chtějí zkusit i různé
meditační a relaxační techniky. A druhý – Košíky – je určen začínajícím i pokročilým tvůrcům s chutí uplést si košík vlastníma rukama.
Přihlášky i podrobné informace o kroužcích najdete na www.lipka.cz/volny-cas.
Přejeme vám pohodové léto a v září
v kroužcích na viděnou!
Amálka Rosíková, Lipka

Vítání dětí
V sobotu 26. května 2018 se na vinohradské radnici opět konalo vítání dětí. Slavnostním způsobem bylo panem starostou PhDr.
Jiřím Čejkou uvítáno a do pamětní knihy zapsáno 15 níže uvedených novorozených občánků:
Max Benda, Jakub Greš, Dominik Hrubeš,
Tereza Kolářová, Sebastian Komínek,
Vanessa Kovářová, Dorota Kozáková,
Lukáš Kuba, Tereza Kulková,
Beáta Malečková, Filip Sapák,
Erik Sotolář, Karolína Švédová,
Denisa Tomišová a Lada Vlčková.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Věra Střelcová

Příspěvek ke 100. výročí vzniku státu Čechů a Slováků
Letošní osmnáctý rok je rokem slavným, rokem jubilejním. Je rokem stého
výročí obnovení české (československé)
státnosti. Jde o vznik naší moderní státnosti. Mnoho událostí je s oním slavným
rokem 1918 spojeno. Mnoho Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků s oněmi událostmi před sto lety trvale spojilo své životy, své životní osudy. Masaryk, Štefánik,
Beneš, Rašín, Soukup, Kramář a další
osobnosti jsou nám snad více či méně známé. My si dnes, v roce jubilejním, připomeňme alespoň jedno, bohužel pozapomenuté jméno statečného, rozhodného
muže, neohroženého člověka a legionáře.
Připomeňme si alespoň několika řádky
postavu legionářského plukovníka Josefa
Jiřího Švece.
Josefa Švece, učitele a sokolského činovníka, zastihlo vypuknutí světové války
v roce 1914 na Rusi, kde působil mezi krajany, jak jinak, než jako učitel a sokolský
organizátor. Podle vojenských regulí měl
Švec nastoupit ke svému 81. pěšímu pluku
v Jihlavě. Neučinil tak a jako vlastenec
dobrovolně vstoupil mezi prvními do formujícího se českého vojska v Rusku, které
neslo název Česká družina. Družina se

DOMEČEK PŘEJE
KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Přejeme všem příjemné prožití letních
měsíců, dětem hodně prázdninových zážitků a dospělým příjemný odpočinek od
všedních dní.
Děkujeme za přízeň a věrnost Domečku a těšíme se na opětovné setkávání.
Na příští školní rok jsme pro vás připravili opět nabídku rozmanitých kurzů,
jejich přehled najdete na
www.domecekvinohradybrno.cz.
Zápis zahájíme v pondělí 3. září
a pravidelnou činnost 17. září 2018.

stala časem základem československých
legií v Rusku, které v zápase o národní samostatnost vojensky vystoupily proti Rakousku-Uhersku. Legionář Josef Jiří Švec
bojoval statečně a příkladně. Jako velitel
8. roty 1. střeleckého pluku vedl 2. července roku 1917 vojáky své roty do útoku
v bitvě u Zborova. Za úspěšné vystoupení
ve zborovské bitvě byl povýšen na velitele
3. praporu 1. střeleckého pluku. V bitvách
o Kazaň, o Penzu, u Lipjag či v bitvě o Samaru a v dalších bojoval proti centrálním
vojskům, později proti bolševické armádě,
která legiím především na transsibiřské
železniční magistrále bránila v návratu do
vlasti. Především však se svými legionářskými bratry v nekonečných pláních Rusi
bojoval za svou vlast, za uznání její opětné
samostatnosti. V srpnu roku 1918 mu bylo
svěřeno velení pluku a posléze dokonce
velení celé 1. divize čs. legií. Velel dobře,
byl spravedlivý a citlivý velitel. Proto jej
jeho vojáci uznávali a měli rádi. Však poté,
co mu 24. října 1918 v železniční stanici
Aksakovo-Belebej jemu podřízení vojáci
pod vlivem bolševické agitace vypověděli
poslušnost a odmítli splnit rozkaz (spočíval ve vytlačení přesily bolševického voj-

ska z linie Buzuluk-Bugulma), zastřelil se
plukovník Švec ve svém štábním vagonu
a nechal po sobě dopis na rozloučenou,
adresovaný i jeho vojákům. Stalo se tak ve
tři hodiny nad ránem 25. října roku 1918.
Jeho smrt rebelující legionáře těžce zasáhla a otřásla jimi tak, že jeho rozkaz zničit
nepřátelské trupy na linii Buzuluk-Bugulma, který původně splnit odmítli, bezezbytku splnili. Dobrovolná smrt plukovníka legionáře opět sjednotila a potvrdila
správnost myšlenky návratu do vlasti
a nezasahování do vnitroruských záležitostí a vztahů. Smutné nepochybně je, že
pětatřicetiletý plukovník zemřel 25. října
1918, tedy pouhé tři dny před vyhlášením
samostatného československého státu, za
který čtyři válečné roky bojoval a který ležel tisíce kilometrů od místa, kde zemřel.
Jméno, postava i příběh plukovníka
Josefa Jiřího Švece byly prvorepublikové
společnosti dostatečně známy. Se změnami režimů v letech 1939 i 1948 se postupně
jméno a skutky legionářského plukovníka
pozvolna z vědomí společnosti vytratily.
Dnes je plukovník Švec veřejnosti v podstatě neznámý. Řekněme, že neprávem.
Jiří Čejka

Škola v přírodě s výukou plavání na ZŠ Mutěnická
Již po několik let probíhá na naší škole povinná plavecká výuka žáků 2. a 3. tříd poněkud
netradičně, a to formou školy v přírodě s výukou plavání. Zázemí pro výuku s krásným
teplým bazénem a s překrásnou přírodou nám
poskytuje hotel Orea Resort Devět Skal. Jedná
se o hezký hotel, nacházející se u rybníka uprostřed lesa na Vysočině. I letos se uskutečnily
dva výjezdy v termínech 14.–18. 5. 2018 (II. A
a III. B) a 28. 6.–1. 6. 2018
(II. B a III. A). Děti byly ubytovány ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Stravovaly se pětkrát denně, včetně pitného
režimu. Výuka plavání probíhala denně ve dvou blocích,
dopoledne a odpoledne. Žáci
byli rozděleni podle plaveckých dovedností na mírně pokročilé a pokročilé plavce.
K plaveckému výcviku si
vozíme řadu pestrých plaveckých pomůcek, díky kterým se
stává plavání pro žáky zábavné a baví je. Plavat se naučili
i ti, kteří se první den vody báli. V době, kdy děti neplavaly,
se věnovaly různým zábavným i sportovním aktivitám,
soutěžím a hrám v okolí hotelu a v blízkém lese. Uprostřed
týdne jsme navštívili Pohádn4n

kovou vesničku v Podlesí. Poslední večer proběhla očekávaná stezka odvahy s hledáním
pokladu, která sklidila velký úspěch. Týden
všem rychle utekl a nezbylo nám nic jiného,
než si sbalit své kufry a těšit se na návrat domů.
Děti si školu v přírodě dosyta užily a odvážely
si spoustu zážitků a zkušeností.
Mgr. Magda Střelská,
vedoucí MZ

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

Hledáme pracovníky na pozici vrátný, strážný, recepční
a dozor v muzeu na HPP – zkrácený úvazek.
Místo je vhodné i pro osoby s OZP. Nástup dle dohody.
PPH spol. s r. o., tel: 602 595 682.

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Dlouhodobě pronajmu garáž na ul. Mutěnická, tel. 724 869 531.
 Koupím byt na Vinohradech. T: 732 219 013.
 Hledáme chalupu či dům v Brně, max. 30 km od Brna. T: 604 126 970.
 Pronajmu garáž ul. Vlčnovská, novostavba. T: 603 453 450.
 Pronajmu garáž, ul. Žarošická. 2500 Kč/měsíc. T: 604 173 626.

Pomáháme poškozeným z dopravních nehod
k maximální náhradě škody na zdraví a věcech.
tel.: 773 269 603
www.autocrashinfo.cz

www.kvicvinohradybrno.cz

uzávìrka pro vydání záøí 2018 do 17. 8. 2018

JAZYKOVÁ ŠKOLA, BZENECKÁ 23,
BRNO-VINOHRADY / BUDOVA BÝVALÉ ZŠ /
nabídka
nabíd
ídka
íd
d pro školní rok 2018/19
2018/
8//19 - odpolední a večerní
kurzy angličtiny, němčiny, italštiny a ruštiny







Výuka začíná od 17. září - lx týdně - celkem 36 vyučovacích hodin.
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 17.09. 2018
angličtina
anglličtiina
němčina

začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, značně pokročilí,
konverzace
začátečníci, konverzace, pokročilí

italština
ita
alš
lštiina

začátečníci a pokročilí

ruština
rušštiina

začátečníci a pokročilí

Kurzy budou zřízeny podle typů – skupiny od 6 do 10 frekventantů.
Ceník - celoroční předplatné
dospělí
konverzace - angličtina, němčina
studenti do 19 let

Kč
Kč
Kč

3 350,3 650,3 000,-

V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Vyučovací hodina trvá
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 30.06.2018, přihlášky ke stažení na www.kvicvinohradybrno.cz

Učebny Jazykové školy se nachází v objektu bývalé ZŠ na Bzenecké 23, Brno – Vinohrady
( zastávka MHD Pálavské náměstí, trolejbus č. 25,26 a 27 )

Jazykový kurz angličtiny
pro děti
Od září 17. 2018 nabízíme
jazykový kurz angličtiny
pro nejmenší děti od 3 do 6 let.
Kurz bude v případě zájmu probíhat v učebně Jazykové školy KVIC
v objektu Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
Termíny kurzu: od 17. září 2018 do 31. 01. 2019.
Vždy v pondělí v čase od 16.00 do 17.00 hodin.
Kurzovné 2.520 Kč
V ceně kurzovného není zahrnuta učebnice, každý účastník si ji opatří sám,
po dohodě s lektorem.
Učit se bude zábavnou formou, která bude rozvinuta do široké škály aktivit a činností. Kurz povede rodilá mluvčí. Kurz bude otevřen pouze
v případě 5–6 závazně přihlášených.
Přihlášky naleznete na www.kvicvinohradybrno.cz.

SK VINOHRADY Brno pořádá nábory
do basketbalové přípravky
na ZŠ Čejkovická
Od září 2018 bude, v tělocvičně na ZŠ Čejkovická na Vinohradech,
opět působit basketbalová přípravka pro děvčata i chlapce (ročníky narození 2007 a mladší). Dále doplňujeme stávající družstva. Tréninky budou
probíhat 2× týdně (úterý a čtvrtek od 15:00 do 16:00 hodin), první trénink proběhne 11. září 2018.
Přihlaste se ihned na email hlobiltomas@email.cz a budou Vám obratem zaslány podrobnější informace nebo na našich internetových
stránkách www.basketvinohrady.webnode.cz, kde najdete i bližší informace o klubu SK Vinohrady.
Pro bližší informace můžete rovněž volat Tomášovi Hlobilovi na tel.
číslo 731 188 690.

Informace o akcích Senior klubu
Druhou polovinu května otevřel zájezd do
Velkých Losin, v nichž jsme se díky Vlastě Jelínkové nejdříve vzdělávali prohlídkou muzea
papíru i poslední ruční manufaktury na výrobu
papíru v ČR (poučná je moudrá myšlenka, názorně v ní zveřejněná na listu ručního papíru
– „Důvěra je jako papír – jakmile ho jednou
zmuchláš, už ho nikdy perfektně nenarovnáš“),
a poté i zámecké expozice, připomínající mj.
období čarodějnických procesů, odehrávajících se v minulosti v tomto kraji, načež jsme se
kochali krásou zámeckého parku i s mnoha
keři kvetoucích rododendronů…
V průběhu blahopřání květnovým jubilantům jsme blahopřáli šesti oslavencům, mezi
nimi mj. k úctyhodným třiadevadesátinám paní Zdeně Langerové, která je asi rok v péči Domova důchodců na Věstonické ul. a ráda přijela slavit do klubu – a opět to bylo za přítomnosti tří vozíčkářek, zapojujících se do společné
zábavy se všemi přítomnými.
Vzdělávací část květnového programu klubu otevřel Dr. Luděk Šubert pokračováním
cyklu „České hrady“, na něž navázala již třetím
neautorským čtením Hanka Žaludová, tentokrát přiblížením životních osudů i ukázkami
z díla F. S. Fitzgeralda.
Netradičně poslední úterý pokračovala
Eliška Vacková v Krásách naší vlasti připomenutím Turnova a Českého ráje coby naleziště
českých granátů a poté nás přes Mariánské
Lázně zavezla až do Josefovského údolí v Moravském krasu… Místo historické přednášky
Bc. Krejsy, ze které se s předstihem omluvil,
jsme si přiblížili přírodní zajímavosti Evropy
– obrazně jsme se přenesli za hranice státu na
území kontinentu…
Červen jsme zahájili zájezdem do Litomyšle a zámku Nové Hrady – účastníci při zpáteční cestě opět ocenili výběr cíle a obsahu zájezdu Vlastou Jelínkovou (v Litomyšli jsme
byli shodou okolností v období příprav světoznámého hudebního festivalu).
Shodou náhod, zřejmě aby hudební téma
nezůstalo osamoceno, si pro návštěvníky klubu

hned následující čtvrtek připravil Mgr. Škranc
velmi zajímavou přednášku, spojenou s ukázkami, o nelehkém životě a zajímavém díle brněnského skladatele Pavla Haase…
V dalších Krásách naší vlasti ukázala Eliška
Vacková zajímavosti Českého krasu a poté se
přítomní obrazně „projeli“ úzkokolejkou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.
V jedné z posledních přednášek cyklu
Manželky československých prezidentů přiblížil PhDr. Čejka nelehký život, plný zvratů, projevů statečnosti v období okupace státu i osobních tragédií, spojených s jejími důsledky,
osobně statečné a později i veřejně činné zakladatelky dětských vesniček SOS Ireny Svobodové, roz. Stratilové, manželky vojáka a v závěru
života i prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody ve
velmi obtížném období historie státu – všichni
přítomní se v závěru měli nad čím zamyslet
a na co vzpomínat…
Ani jsme se nenadáli a jsou před námi dva
letní měsíce bez klubových aktivit – přiznám

se, že si docela rád od každodenní klubové činnosti odpočinu a tak přeji i všem čtenářům
Informu, nejen návštěvníkům našich akcí, pěkné zážitky, spojené s poznáváním krásných
míst a zajímavých lidí kdekoli, kam se v létě
dostanou – a občas třeba i sladké nicnedělání.
Věřím, že koncem srpna už se opět začneme
chystat na společné klubové akce v září – máte
se na co těšit (viz program).
Na závěr zejména novým čtenářům a zájemcům o klubové aktivity opět připomínám,
že naše klubové akce jsou přístupné všem příchozím a jsou na ně upřímně zváni všichni
zájemci. Program a případně další informace
a fotografie z klubových akcí najdete na odkazu
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 kromě účasti na
akcích v klubovně Bzenecká 19 (začátky
v 15.00, otevřena od 14.30) – viz program
níže – i k zapojení se do pravidelných činností:
– v pondělí (14.00–15.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad
Albertem) s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou – kromě rozhýbání
těla se i dobře naladíte;
– ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(s možností zapojit se kdykoli v průběhu
roku) v malé klubovně;
– v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

4. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V KLUBU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
6. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH RAKOUSKÉHO
CÍSAŘE LEOPOLDA II.
Bc. Michal Krejsa (povídání s promítáním)
11. 9. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním)
Eliška Vacková
13. 9. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH
PREZIDENTŮ (cyklus)
PhDr. Jiří Čejka
15. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

18. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Ústí n. Labem, Malešov,
Malotice, Manětín,)
Dr. Luděk Šubert
20. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným V SRPNU A V ZÁŘÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
25. 9. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ V KLUBU
(vystoupení hostů, pohoštění)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
28. 9. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ na VINOHRADECH
(vystoupení hostů)
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
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