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Vážení vinohradští spoluobčané,
poněkud chladnější jaro mnohé z nás tak trošku zaskočilo. Ze zkušenosti, čerpané 
z prožité již řádky let, mohu Vám ovšem povědět, že taková chladná jara nebývala 
nikterak mimořádná; naopak, vysoké teplotní stupně a slunečné, suché počasí 
posledních let jsou zvláštností ve „zvyklostech“ onoho jarního ročního období. 
Na velikonoční pondělí za mého mládí a jinošství jsme na mrskut vyráželi, my 
hoši, i odrostlejší mladí mužové, teple oblečeni, a často jsme při putování za veli-
konočními vajíčky byli vystaveni tu mírnějšímu, tu silnějšímu dešti. Počasí letoš-
ních Velikonoc mi silně připomnělo doby, kdy jsme byli mladí, kdy byli mladí naši 
rodiče a kdy byla mladá děvčata, která jsme přicházeli každé velikonoce „vyprá-
šit“. Za to jsme byli pochopitelně obdařeni krásným malovaným či nabarveným 
vajíčkem. To bylo radosti. No a dnes je to stejné, letos dokonce i s tím „tradičním“ 
jarním velikonočním počasím. 

Vážení spoluobčané, ve vinohradských ulicích nedávno proběhlo, a právě se 
dokončuje, pravidelné jarní blokové čištění silničních komunikací. Blokové čištění 
pomáhá k lepšímu vzhledu našich ulic, které vždy po soustředěném úklidu viditel-
ně„prohlédnou“. To je kladný a hlavní význam blokového čištění. Úklid silničních 
komunikací má však, bohužel, i odvrácenou tvář. Auta, která zůstanou zaparková-
na na uklizených komunikacích i přes určenou hodinu k opuštění čištěného pro-
storu, jsou odtažena. Důvodů, proč se stane, že některá auta (je jich skutečně 
velmi málo) zůstanou zaparkována a jsou odtažena, je více. Prosté zapomenutí, 
služební cesta mimo obec, hospitalizace a tak dále a podobně. Protože odtažení 
vozidla se neobejde bez finanční sankce, jedná se o situaci nepříjemnou, nevíta-
nou. Někteří postižení se obrací i na mne, přestože „odtahové děje“ jsou plně 
v moci městské policie a příslušné odtahové služby. Případy – a je jich, pravím 
vám, jako šafránu, kdy se okolnosti prokazatelně semkly proti majiteli odtaženého 
auta (náhlá hospitalizace například), se snažím „napravit“ ve prospěch postiže-
ného. Jedná se ovšem o naprosto výjimečné případy. Abychom zamezili opomíjení 
při přeparkování vozidel v lokalitě, kde budou probíhat čistící práce, snažíme se 
stále zvyšovat informovanost o termínech a průběhu blokového čištění v jednotli-
vých lokalitách na Vinohradech. Na termín čištění upozorňují v dané lokalitě s vel-
kým předstihem rozmístěné dopravní značky. Termíny úklidu, termíny blokového
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6. 5. – Výstava vín Brno-Vinohrady
Společenský sál, Pálavské náměstí 15, od 
10 hodin. Vážení milovníci dobrého vína, 
v letošním roce vám budou opět nabídnu-
ty k ochutnávce vzorky vín obcí Jižní Mo-
ravy . K dobré pohodě vám zahraje cim-
bálová muzika MAJERÁN.

13. 5. – Vinohradské trhy
Vydlážděná plocha před radnicí (ze strany 
parku), Velkopavlovická 25, 9–12.30 ho-
din. Pro děti bude opět připraven dětský 
koutek v klubovně pod radnicí. K dobré 
pohodě zahraje místní band KVIC 
BAND.

17. 5. – Akademie Domečku
V 17.00 hodin v aule ZŠ Čejkovická.
Srdečně zveme rodiče, prarodiče, přátele 
i kamarády na vystoupení pohybových 
a tanečních kroužků Domečku.

17. 5. – 9. 6.
Výstava v galerii Domečku
V pracovní dny 8–12 a 14–18 hod., Val-
tická 23. Srdečně vás zveme na výstavu 
dětských výtvarných a keramických prací.

26. 5. – Divadlo pro nejmenší
Od 10 hodin v sále na Pálavském náměstí. 
Vstupné 60 Kč za osobu. Pohádky z na- 
ší školky: „O Mášence a medvědovi“ 
a „O zajíčkovi a zlé koze“. Zveme všech-
ny nejmenší diváky a jejich rodiče i pra-
rodiče.

Přání květnovým 
jubilantům

Vážení vinohradští senioři, 
jubilanti, kteří jste přišli na svět v krásném mě-
síci květnu. Velmi rád a s patřičnou úctou si 
dovoluji popřát Vám vše dobré, vše nejlepší 
k Vašim významným životním jubileím. Do-
voluji si Vám při této příležitosti sdělit, že si 
velmi vážím Vašich osudů a často spletitých 
cest, které psaly Vaše životy. Velmi si vážím 
právě vašich životů, které jste užitečně naplni-
li a převážně žili pro své blízké, pro své děti, 
pro své rodiny. A také jste neokázale svou ži-
votní energii, často i své zdraví, věnovali nejen 
svým nejbližším, ale také celé naší společnosti, 
jejíž dnešní existenci podmínilo právě Vaše 
celoživotní úsilí a činy. Jste strůjci základů 
dneška a vlastně i budoucnosti našeho národ-
ního či státního celku. Často jste neslyšeli slo-
va díků, málokdy jste pocítili projevy uznání. 
Velmi skromně a s pokorou jste po celý svůj 
život pracovali pro generace, které přicházely 
po Vás. U příležitosti oslav Vašich význam-
ných narozenin si dovoluji vyslovit Vám podě-
kování za vše, co jste pro nás učinili a sklonit 
se před Vaší pílí a životní moudrostí. Drazí 
vinohradští jubilanti, přeji Vám mnoho zdraví, 
klid a pohodu. Přeji Vám jen samé příjemné 
chvíle a trvalou spokojenost. Přeji hodně zdaru 
Vám i Vašim rodinám. 

PhDr. Jiří Čejka, 
starosta brněnských Vinohrad

Ohlédnutí za Výstavou vín 2016
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
schvaluje
– svěření uvedeného majetku DDHM v celkové 

výši 2 112 781 Kč do užívání ZŠ Mutěnická;
– měsíční odměny neuvolněným členům Zastu-

pitelstva m. č. Brno-Vinohrady, neuvolněným 
členům Rady m. č. Brno-Vinohrady a neuvol-
něným předsedům komisí Rady a předsedům 
výborů Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí
– s předloženým návrhem obecně závazné vy-

hlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutární-
ho m. Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek za 
podmínky, že veškeré náklady související se 
správou a údržbou kontejnerových stání budou 
hrazeny účelovou dotací z rozpočtu m. Brna;

– s nabytím nemovitých věcí ve 2 případech.
Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje
Zastupitelstvu města Brna
– schválit v příloze č. 4 obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 13/2015, o místních 
poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2016 pro MČ Brno-Vinohrady sazby po-
platku včetně vymezení lokalit;

– nezapracovávat/nenavrhovat do navrhované 
vyhlášky žádnou změnu a nedoplnit do připra-
vované vyhlášky sdělení, že akce Brněnský 
Majáles, Čarodějáles nebo ohňostroje Ignis 
Brunensis mohou reálně ohrozit noční klid 
v m. č. Brno-Vinohrady;

– nenavrhnout žádná nová místa, na kterých by 
měla být upravena produkce hudby a ponechat 
stávající znění citované vyhlášky beze změn.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí
– účetní závěrky, rozbory hospodaření a zlepšený 

výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových 
organizací m. č. Brno-Vinohrady za rok 2016;

– rozpočty a odpisové plány na rok 2017 podle 
předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, 
MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 
26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;

– účetní závěrku, rozbor hospodaření a zlepšený 
výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
KVIC za rok 2016;

– rozpočet příspěvkové organizace KVIC Brno-
-Vinohrady na rok 2017;

– předložený protokol o kontrole výkonu samo-
statné působnosti svěřené orgánům městské 
části Brno-Vinohrady;

– zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupi-
telstva m. č. Brno-Vinohrady za rok 2016;

– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady 
od X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vino-
hrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí
– se svěřením pozemků p. č. 9149/22 a p. č. 

9149/41 v k. ú. Židenice.

Rada městské části Brno-Vinohrady 
schvaluje: 
– podání výzvy na realizaci VZ malého rozsahu: 

„Výchovný řez vybraných stromů v m. č. Brno-
-Vinohrady“;

– zveřejnění záměru – pachtu části pozemku p. č. 
7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 406 m2;

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vino-
hrady v roce 2017 subjektům ze sociálně-zdra-
votní oblasti;

– záměr ke změně v pronájmu nebytových prostor 
– garáž č. 11 v domě Mikulovská 9, spočívající 
ve zmenšení podlahové plochy z 29,10 m2 na 
24,41 m2;

– cenovou nabídku a návrh smlouvy o výkonu 
autorského dozoru;

– přidělení bodů žadatelům o byt v 56 případech;
– odmítnutí nabízeného bytu 1+KK z důvodu 

prostorové těsnosti jako vážný důvod k jeho 
odmítnutí ve 2 případech. Žádosti o byt bude 
ponechána v pořadí žadatelů o byt v městské 
části Brno-Vinohrady;

– pronájem bytu ve 2 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu 

ve 4 případech;
– předloženou Smlouvu o nájmu bytu ve 2 přípa-

dech;
– zveřejnění předloženého záměru pronajmout 

nebytové prostory (17,90 m2), které jsou situo-
vány v přízemí domu Vlčnovská 8;

– pronájem nebytových prostor;
– změnu organizační struktury Úřadu městské 

části Brno-Vinohrady;
– pronájem tělocvičny na školní rok 2016/2017;
– poskytnutí daru zákonným zástupcům žáků ZŠ 

Mutěnická, kteří se zúčastnili ŠLVK ve škol-
ním roce 2016/2017 ve výši 1500 Kč na žáka;

– poskytnutí daru zákonným zástupcům žáků ZŠ 
Mutěnická, kteří se zúčastnili ŠLVK ve škol-
ním roce 2016/2017 ve výši 500 Kč na žáka;

– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci: „Výběr zhotovitele 
prací na akci Oprava hygienického zázemí 
a výměna rozvodů vody MŠ Bořetická 7“;

– zveřejnění záměru – pachtu pozemku p. č. v k.ú. 
Židenice ve 2 případech;

– uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku 
p. č. v k. ú. Židenice;

– text výzvy k podání nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na realizaci akce: „Oprava pří-
stupové rampy Valtická 23“;

– výpověď nájmu bytu z důvodu hrubého poruše-
ní nájemní smlouvy spočívající v nehrazení ná- 
jemného a úhrad za plnění, poskytovaná s uží-
váním uvedeného bytu delší než 3 měsíce;

– rozšíření nájmu bytu o jednoho nájemce;
– přijetí nového člena družstva BD Vinohrady;
– umístění sídla společnosti na adrese Velkopav-

lovická 25;
– oční ambulanci, Velkopavlovická 25, Brno, IČ: 

88602141 umístění klimatizační jednotky 
v místnosti č. 481;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise 
přidělení zakázky na akci: „Venkovní víceúče-
lové hřiště s umělým povrchem na ulici Čejko-
vická“;

– pronájem zpevněné plochy, WC a v případě 
špatného počasí i tělocvičny v objektu Bzenec-
ká 23, Brno;

– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky 
malého rozsahu na realizaci akce: „Kancelář 
KVIC – Bzenecká 23, Brno – stavební úpravy 
a opravy“;

– MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. změnu 
užívání části pronajatých nebytových prostor 
v objektu Bzenecká 23, Brno.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s jednáním ve věci zřízení přímého spojení MČ 

Vinohrady a MČ Slatina (trasa kolem spalovny 
po komunikaci Jedovnická) novou linkou 
MHD.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 

vyhrazeného parkovacího stání pro 7 žadatelů;
– s umístěním a provedením stavby na pozem-

cích v k. ú. Židenice
– s provozováním činnosti Základní školy a ma-

teřské školy DIDAKTIS, s.r.o., Mlýnská 44, 
602 00 Brno, IČ: 02077469, v prostorách ob-
jektu Bzenecká 23, Brno pro účely zápisu do 
školského rejstříku.

Rada městské části Brno-Vinohrady
vyjadřuje:
– podporu projektu ZO ČSOP Pozemkového 

spolku Hády „Živá voda pro Hády“.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí: 
– předložený dokument: „Plán udržitelné měst-

ské mobility města Brna – návrhová část Plánu 
mobility“.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje: 
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– schválit variantu I. přiložených „Kritérií pro 

hodnocení naléhavosti bytové potřeby žadatelů 
o byt a způsob výběru žadatelů o pronájem by-
tů v MČ Brno-Vinohrady“.

Rada městské části Brno-Vinohrady odkládá:
– bod 21 – Žádost o souhlas s umístěním sídla 

společnosti v budově ÚMČ Brno-Vinohrady, 
Velkopavlovická 25 do 39. schůze Rady m. č. 
Brno-Vinohrady.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nepožaduje:
– provedení změn v příloze k OZV č.21/2011, 

v platném znění, a podmínky pro spalování su-
chých rostlinných materiálů pro m. č. Brno-Vi-
nohrady uvedené v příloze OZV č. 21/2011.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– zavedení tržního místa před supermarketem 

Albert na ulici Pálavské náměstí do Tržního 
řádu města Brna.

O tom, že není třeba při získávání vědomostí 
sedět jen ve třídě, ví své žáci SŠ KNIH a Gymná-
zia Globe, kteří v těchto jarních měsících vyráží 
mimo školu na zajímavé exkurze a přednášky. 
Zmínit bychom mohli přednášku na policejní sta-
nici, kde se žáci dozvěděli o prevenci a nebezpečí 

užívání drog, dále se setkala s úspěchem i před-
náška na požární stanici, kde se žáci dozvěděli 
něco o fungování krizového managementu. Víta-
nou změnou ze školní rutiny byl i geokešing po 
Bílé hoře, který byl spojen s detailnějším pozná-
váním okolí, nebo výstava Milana Grygara v br-

Z XI. zasedání Zastupitelstva 
m. č. Brno-Vinohrady 

konaného 13. března 2017

Z 38. a 39. schůze Rady městské části
Brno-Vinohrady z 15. března a 5. dubna 2017

Žáci SŠ KNIH a Gymnázia Globe se vzdělávají i skrz exkurze a přednášky
něnské Fait gallery, kde se studenti seznámili 
s tvorbou a neobvyklými technikami tohoto vý-
znamného českého umělce. Jaro je navíc, jak už 
je zvykem, spojeno s návštěvami školní zahrady, 
která se probírá ze zimního spánku k životu.

Mgr. Zuzana Hennebergová
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čištění jsou zveřejněny na webových stránkách Vinohrad i v měsíčníku Vinohradský 
Inform. Nejnovější způsob upozornění na termíny čištění komunikací spočívá v tištěné 
informaci, umístěné v předstihu na všech vchodových dveřích budov v lokalitě, ve kte-
ré bude blokové čištění prováděno. Napadnou-li vás, vážení Vinohraďané, další mož-
nosti, jak upozornit parkující vinohradské řidiče na termíny blokového čištění, laskavě 
mi je sdělte. 

Vážení spoluobčané, čas se nachýlil a mnoho z nás je již připraveno navštívit letoš-
ní ročník tradiční vinohradské přehlídky jihomoravských vín – Vinohradskou výstavu 
vín 2017. Pro pořádek si dovolím snad připomenout, že slavnostní vyhlášení vinohrad-
ské vinařské soutěže a následná ochutnávka soutěžních vzorků vín proběhne v sobotu 
6. května na náměstíčku před poštou a v přilehlém společenském sále nad Albertem. 
Zahájení onoho tradičního vinařského i kulturního podniku je i letos stanoveno 
na desátou hodinu dopoledne. Přijďte ochutnat jihomoravská vína z mnoha míst naší 
vínem a folklorem obdařené země. Moc se těším, že se v sobotu 6. května všichni při 
víně, hudbě a zpěvu setkáme.

Vážení Vinohraďané, přeji vám příjemné prožití krásných a neopakovatelných má-
jových dnů a všem maminkám k jejich svátku v druhou květnovou neděli přeji velkou 
lásku jejich rodin a pevné zdraví.

Jiří Čejka, starosta

Kouzelné Vinohrady
míří za draky 

Rok se s rokem sešel a opět se nám přiblí-
žilo léto a s ním i oblíbený dětský svátek. Pro-
to lužánecké pracoviště Louka a pionýrská 
skupina Vinohrady pořádá u příležitosti dne 
dětí pro všechny děti a jejich rodiče tradiční 
vinohradskou akci s názvem „Kouzelné Vino-
hrady“.

Odvážné závodníky, kteří se vydají na naši 
tajemnou výpravu, budou po celou dobu pro-
vázet magičtí draci všeho druhu, barev a veli-
kostí. Děti mohou svou odvahu, mrštnost 
a bystrost prověřit na trase plné zajímavých 
úkolů, sportovních a vědomostních disciplín. 
Nebudou chybět lanové překážky, střelba na 
cíl, výtvarné stanoviště a drobné procvičení 
mozkových závitů. 

Ani naši nejmenší závodníci nepřijdou 
zkrátka. Pro ně bude připraven mini závod 
s rozličnými stanovišti pod názvem „Kouzel-
ná Maceška“.

V cíli na všechny děti, které úspěšně do-
končí závod, bude čekat nejen velká trampolí-
na, ale i drobná odměna. 

A kdy to vlastně všechno bude?
V sobotu 3. 6. 2017 v lesoparku Akátky 

v městské části Brno-Vinohrady.
Závod bude odstartován od 14.00 hod. 

a ukončen v 17.00 hod.
Více informací najdete v kalendáři akcí

na našem webu
www.louka.luzanky.cz

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Sdílení dobrých praxí
na ZŠ Mutěnická

V úterý 4. dubna navštívilo Základní školu 
Mutěnickou šest pedagogů z jiných škol. Jed-
nalo se o čtyři učitelky 1. stupně základní ško-
ly a dvě učitelky školy mateřské. V rámci pro-
jektu Místního akčního plánování rozvoje 
vzdělávání ve městě Brně (MAP) přišly zhléd-
nout práci v přípravné třídě. Ta na naší škole 
funguje již druhým rokem.

Paní učitelky nejprve sledovaly práci s dět-
mi v přípravné třídě. Byly s jejich výkony spo-
kojené a děti také několikrát pochválily za 
jejich šikovnost. Konstatovaly, že jsou dobře 
připraveny na školní docházku. V následující 
diskusi pak s paní učitelkou přípravné třídy 
probraly aspekty fungování přípravné třídy, 
její výhody, ale i negativa oproti klasické do-
cházce do mateřské školy. 

Celá akce probíhala v přátelském duchu. 
Účastnicím ukázala, jak vytvořit plán příprav-
né třídy, jak s předškolními dětmi intenzivně 
pracovat, aby byly dobře připraveny na školu. 
Paní učitelka přípravné třídy pak získala zpět-
nou odezvu od kolegyň, které mnohé mají 
dlouholeté zkušenosti s touto věkovou katego-
rií. Tato výměna zkušeností tedy jistě prospěla 
oběma stranám.

Mgr. Libuše Kroupová

Uplynulý měsíc byl na naší škole ve zna-
mení několika velmi zajímavých akcí. 

První z nich byla celostátní (a vlastně i me-
zinárodní) akce podporující čtenářství „Noc 
s Andersenem“. V pátek 31. 3., vybaveni spa-
cáky a v dobré náladě, přicházely děti v šest 
večer ke škole. Čekala je pohádková cesta do 
školní knihovny, tvorba vlastního komiksu, 
skládání pohádkového puzzle, hádání pohádek 
a spousta dalších zábavných úkolů a her. Kaž-
dý si odnesl pohlednici, pamětní list a spoustu 
nezapomenutelných zážitků.

Dalším velmi vydařeným programem byl 
Vitamínový den, který je jednou z doprovod-
ných akcí projektu „Ovoce do škol“, do které-
ho je naše škole již léta aktivně zapojena. Žáci 
si vyrobili ovocné špízy, ochutnali čerstvé 
ovocné a zeleninové šťávy a dozvěděli se 
spoustu zajímavostí o tuzemském i exotickém 
ovoci a zelenině.

Spolu s chladným počasím, které k nám 
zavítalo po slunečných dnech začátku dubna, 
k nám přiletěli i dravci společnosti Seiferos 
s letovými ukázkami, které byly doplněny pou-
tavým výkladem. Děti měly možnost nejenom 
zblízka prozkoumat jednotlivé ptáky, ale ně-

které dokonce hrdinně zvládly i přistání dravce 
na ruku.

Tradiční vítání jara na naší škole letos opět 
obstaraly „Velikonoční dílničky“, pořádané ve 
spolupráci s rodiči našich žáků z občanského 
sdružení Čejka, kterým patří velký dík za vý-
borné velikonoční perníčky a úžasné pomláz-
ky, které se děti pod jejich vedením naučily 
plést.

Úspěchy našich žáků
Lehká nervozita a krásná sportovní atmo-

sféra doprovázela letošní závody ve skoku vy-
sokém „Velikonoční laťka“ na ZŠ Krásného. 
Zúčastnilo se hned několik škol a konkurence 
byla veliká. Žáci a žákyně ZŠ Čejkovická bo-
jovali ze všech sil a podpořeni úžasným publi-
kem překonávali nejen laťku, ale i sami sebe. 
K velké radosti si domů, kromě krásného spor-
tovního zážitku, odnášeli také cenné kovy. 
Všechny výkony byly skvělé, ale zvláštní po-
zornost si zaslouží odvážná bojovnice Viktorie 
Dočkalová, žákyně 1. třídy, která přišla, viděla 
a svým platným pokusem 105 cm zvítězila ve 
své kategorii. Napínavý souboj svedl Honza 
Raus, žák 5. třídy, který si zlatou medaili vy- 
skákal výkonem 143 cm. Asi největší drama 
předvedli žáci 8. tříd. Jako vítěz z tohoto sou-
boje vyšel Adam Kriegel, který přeletěl laťku 
ve výšce 160 cm a po zásluze obsadil zlatou 
příčku. Veliká pochvala a gratulace všem. 

V úterý 4. dubna se tříčlenný tým naší ško-
ly (Matyáš Mal’uda, Matyáš Ptáček a Erik Ne-
kuda) zúčastnil soutěže v anglickém jazyce 
„Tree of Knowledge“, kterou pro žáky 5. a 6.
ročníků připravili kolegové na ZŠ Horníkova. 
Celkem se účastnilo 7 brněnských škol, mezi 
kterými kluci vybojovali krásné 2. místo. Sou-
těžní dopoledne propojilo znalosti angličtiny 
s většinou ostatních školních předmětů zajíma-
vou a hravou formou, podporující spolupráci 
ve skupině. Stříbrným klukům gratulujeme 
a kolegům ze ZŠ Horníkova děkujeme za po-
zvání a přípravu této velmi zdařilé akce. 

Měsíc plný aktivit na ZŠ Čejkovická

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)
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KVĚTEN V DOMEČKU
Akademie Domečku

Srdečně zveme rodiče, prarodiče, přátele i ka-
marády na vystoupení pohybových a tanečních 
kroužků Domečku. Uvidíte malé tanečníky od 
3 let, předškoláky, i ty starší z kroužku Street 
dance, chybět nebude cvičení na balonech 
a ukázky bojových sportů. Jako hosté již tra-
dičně vystoupí děti z kroužků ze ZŠ Mutěnic-
ká. Těšíme se na vás ve středu 17. května 
2017 v 17.00 hodin v aule ZŠ Čejkovická.

Výstava v galerii Domečku
Srdečně vás zveme na výstavu dětských vý-
tvarných a keramických prací na téma „Tvoře-
ní dle mistrů“. V dětském podání si můžete 
prohlédnout nejznámější díla Gustava Klimta, 
Vincenta van Gogha, Fridy Kahlo, Edgara De-
gase a dalších světových umělců. V Galerii 
Domečku, Valtická 23, 17. 5. – 9. 6. 2017 
v pracovní dny 8–12, 14–18 hod.

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera zahraje v tomto 
školním roce u nás naposledy,  a to Pohádky 
z naší školky: „ O Mášence a medvědovi“ 
a „O zajíčkovi a zlé koze“. Zveme všechny 
nejmenší diváky a jejich rodiče i prarodiče 
v pátek 26. května 2017 od 10 hodin v sále na 
Pálavském náměstí. Vstupné 60 Kč za osobu.

Vinohradský film:
Dál nic

Ani po sedmi letech se stavařům nedaří 
uvést do provozu pár zbývajících kilometrů 
dálnice D8, vedoucí chráněnou oblastí České-
ho středohoří směrem do Německa. Dokonče-
ní stavby blokuje série žalob občanského sdru-
žení Děti Země, které upozorňuje na nezákon-
ný průběh celého projektu. Místní lidé ale 
vnímají situaci odlišně. Kvůli nedostavěným 
úsekům jim pod okny denně proudí nekonečné 
množství aut a kamionů a oni by se rádi dočka-
li klidu. Neřeší přitom, že za zpoždění stavby 
může v první řadě neschopnost státu dodržovat 
vlastní zákony. Autorský film režiséra Iva Bys-
třičana, vypovídající o nefunkčnosti státu, je 
rámován vizuálně působivými obrazy unikátní 
krajiny Českého středohoří. Sedm let stavby, 
šestnáct kilometrů dálnice a zablokovaná spo-
lečnost. Dokumentární tragikomedie, ve které 
hraje hlavní roli Hitlerova dálnice, Wagnerova 
hudba a český národ.

Film bude promítán 12. 5. 2017 od 20.00 
ve Společenském sále na Pálavském náměstí 
15. Vstup na projekci je zdarma.

Za Vinohradský spolek srdečně zve
Tomáš Pokorný

Matematické třídy
v ZŠ Sirotkova

Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. 
a doplňuje 6. třídy se zaměřením na matema-
tiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 
30. a 31. května v 8.00 hod. Přijďte si školu 
prohlédnout v Den otevřených dveří 17. květ-
na. Podrobnější informace a elektronická při-
hláška na www.zssirotkova.cz.

Studium nemusí skončit získáním maturit-
ního vysvědčení nebo výučního listu. Univer-
zita třetího věku Masarykovy univerzity 
nabízí seniorům příležitost nadále rozvíjet své 
dosavadní znalosti a dovednosti. Kurzy U3V 
organizuje Masarykova univerzita již 27 let 
a je jednou z nejvyhledávanějších univerzit 
třetího věku v ČR. Díky studiu se mohou po-
sluchači dozvědět o novinkách z nejrůznějších 
oborů, a to formou přednášek, seminářů nebo 
exkurzí. Využijte i Vy svůj volný čas, naplňte 
ho novými poznatky, vědomostmi a získejte 
nové přátele.

Srdcem Univerzity třetího věku MU je 
Všeobecně zaměřený kurz, jenž trvá osm 
semestrů a je zaměřen na otázky zdravého 
a smysluplného životního stylu ve vyšším vě-
ku. Na koncepci přednášek se podílí všech de-
vět fakult MU a jejich obsah má tedy víceobo-
rový charakter. Studium je zakončeno slav-
nostní promocí, na níž získají účastníci kurzu 
osvědčení o absolvování. Zájemci se mohou 
hlásit také do jednoletých kurzů, kterými jsou: 
Univerzita třetího věku v Moravském zem-
ském muzeu, Kulturní dědictví a památko-

vá péče na Moravě (ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem) a G. J. Mendel: Člo-
věk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým 
muzeem). 

Nad rámec základního programu jsou pro 
posluchače U3V pořádány tematické krátko-
dobé kurzy, zaměřené na informační techno-
logie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, 
na otázky z oblasti humanitních i přírodních 
věd a mnoho dalších.

Přednášky trvají 90 minut a konají se jed-
nou za čtrnáct dní v období od října do května. 
Účastníkem programu U3V MU může být kaž- 
dý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání 
starobního důchodu a má středoškolské vzdě-
lání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, kaž-
doročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro 
akademický rok 2017/2018 stanoveno ve výši 
800 Kč. 

Přihlášky je možné podat osobně (Komenské-
ho nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 2. květ-
na 2017 do 30. června 2017. Další informace 
a podrobnosti o Univerzitě třetího věku MU 
naleznete na www.u3v.muni.cz.

Chytlavý rytmus, nápadité taneční kreace 
i zajímavé kostýmy. To vše si mohli vychutnat 
návštěvníci krajského kola soutěže v pohybo-
vých skladbách žáků základních a středních 
škol ve čtvrtek 30. března v Brně. Letos jsme 
pod záštitou školy a AŠSK uspořádali již 
41. ročník.

Účast na tomto ročníku byla slabší, než 
v loňském jubilejním roce. Viděli jsme třináct 
skladeb ze základních škol a pouze 3 skladby 
středoškoláků z |Jihomoravského kraje. Už ně-
kolik let se soutěže účastní i střední škola F. D. 
Roosevelta pro tělesně postižené, jejíž žáci 
akci vždy obohatí o velmi zajímavé představe-
ní s poutavou hudbou.

Soutěž je rozdělená do tří kategorií, a to 
pro žáky prvního stupně základních škol, dru-
hého stupně základních škol a pro středoškolá-
ky. Choreografii si vytváří učitelé a žáci sami. 
Všem je dána volnost v tvorbě, mohou použí-

vat jakékoli náčiní, nářadí či jiné pomůcky. 
Jedinými požadavky jsou dodržení prostoru 
12 × 12 m, čtyři různé choreografické útvary 
a délka sklady do tří minut. I my jsme měli 
zastoupení ve III. kategorii – SŠ, kde skladba 
Kamily Hojačové ze 3. D s názvem CAN YOU 
IMAGINE skončila po velice pěkném výkonu 
na 1. místě. 

Studovat můžete v každém věku

Krajské kolo v pohybových skladbách
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Počínaje 1. dubnem 2017 začíná společ-
nost SAKO vyvážet všechny brněnské kon-
tejnery na sklo a dalších 10 tisíc sběrných 
nádob na směsný komunální odpad vlastní-
mi silami. Doposud svoz odpadu z těchto 
kontejnerů a sběrných nádob zajišťovala 
prostřednictvím smluvní společnosti, kte- 
ré k tomuto datu končí subdodavatelské 
smlouvy. 

„Provedli jsme restrukturalizace, což by 
například znamenalo propustit některé za-
městnance. Když ale službu zajistíme sami 
a najdeme tak pro ně práci, nejen že nemu-
síme propouštět, ale do budoucna můžeme 
ještě rozšířit naše služby,“ vysvětlil ředitel 
společnosti SAKO Jiří Kratochvil a dodal, 
že kromě nemalé úspory provozních nákla-
dů změny přinesou možnost lépe řídit kvali-
tu služby, umožní rychlejší reakce na pro-
vozní požadavky a efektivnější využití 
vlastní svozové techniky.

SAKO bude nově svážet směsný komu- 
nální odpad v městských částech Bosonohy, 
Bystrc, Chrlice, Brno-Jih (Dolní Heršpice, 
Horní Heršpice, Komárov, Přízřenice), Kní-
ničky, Maloměřice, Tuřany (Brněnské Iva-
novice, Dvorska, Holásky, Tuřany) a Žebě- 
tín. Se změnou svozové společnosti přichází 
i změna svozových dní, o které byli Brňané 
informováni. „V dotčených lokalitách jsme 

lidem do poštovních schránek rozeslali letá-
ky s informací, kdy budeme jejich popelnice 
nově vyvážet. Informace najdou i ve zpravo-
dajích městských částí, případně na webo-
vých stránkách společnosti SAKO,“ doplnil 
Jiří Kratochvil. 

Změny budou pokračovat i na podzim
S dodavatelskou společností má SAKO 

uzavřené celkem tři smlouvy na zajištění 
svozu odpadu. První na svoz skla do 31. 
března, druhou na svoz směsného komunál-
ního odpadu ve vybraných částech Brna, 
která končí ve stejné lhůtě. Třetí smlouva 
upravuje svoz směsného komunálního od-
padu v dalších částech města, ta však končí 
až 31. října. 

Poslední změna na podzim se bude týkat 
Žabovřesek, Medlánek, Ivanovic, Komína, 
Stránic, Ponavy, Jehnic, Mokré hory, Sado-
vé, Obřan, Soběšic, Ořešína a Útěchova. 
„Občany budeme o změnách předem infor-
movat a jednotlivé oblasti budeme přebírat 
tak, aby tím obyvatele města byli zasaženi co 
nejméně, i kdyby to mělo stát nějaké peníze 
navíc,“ slíbil Jiří Kratochvil.

Martin Drozd,
vedoucí oddělení komunikace

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno
Tel.: 548 138 208, 728 225 593

Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz

Kancelář architekta města Brna Vás 
srdečně zve na setkání, které se uskuteční ve 
čtvrtek 11. 5. 2017 v 18.00 v Dělnickém do-
mě, Jamborova 3323/65. Debatovat se bude 
o „horkých“ městských tématech a o územ-
ním plánu; co Brnu, a také obyvatelům Vi-
nohrad, přinese. Po oficiální části bude ná-

sledovat neformální debata s občerstvením. 
Přijďte hlavnímu architektovi města a čle-
nům jeho týmu říct, co Vás trápí a co je pro 
Vás důležité, a dozvědět se, co Brno chystá!

Za Kancelář architekta města Brna děkuje
Ing. Lenka Němcová

Výroční 10. koncert ke Dni matek bu-
de zároveň oslavou desetiletého působení 
spolku Ženy50. I v letošním roce tento kon-
cert věnujeme jako dárek ženám. 

Kromě krásných melodií a písní v po-
dání špičkových interpretů se můžete těšit 
i na několik překvapení, která chystáme. 
Budete mít např. možnost zhlédnout vybra-
né fotografie „fotoženek“ – účastnic oblí-
bených kurzů „Fotografujeme pro radost“ 
a „Kreativní fotografie“.

Na koncertě se představí mladí umělci 
vystupující v netradičním složení čtyř 
violoncell pod názvem „Solitutticelli Cello 
Ensemble“. Ozdobou koncertu bude světo-
vý barytonista, držitel ceny Thalie, Vladi-
mír Chmelo, který je jedním z mála čes- 

kých a slovenských pěvců, kteří zpívali 
v newyorské Metropolitní opeře, milánské 
Scale nebo v teatro Colon v Buenos Aires. 
Klavír bude patřit pedagogovi JAMU doc. 
Janu Královi.

Hudební stránku koncertu připravila 
doc. Šárka Králová, moderuje již tradičně 
Monika Brindzáková. 

Koncert proběhne v neděli 21. května, 
v Sále Otakara Motejla v budově Kanceláře 
veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. 
Začíná v 19.00 hod. a vstup je ZDARMA.

Za spolek Ženy50 srdečně zve
Jana Jarušková.

Více informací naleznete na
www.zeny50.cz 

Užijte si kreativní 
dovolenou s Lipkou

Léto na pracovišti Lipová a Košíkářské 
léto na pracovišti Kamenná. Oba v termínu 
od 31. července do 4. srpna.

Řemeslné léto
nadchne všechny, kdo hledají velké množství 
inspirace z různých oblastí. Těšit se mohou na 
tvorbu z textilu (tkaní na různých stavech, vý-
roba podsedáků, provazů), vyrábění ze dřeva 
(dřevěné prkénko nebo tác, práci s horní fré-
zou, netradiční krmítko) a také nejrůznější vy-
užití rostlin (zpracování bylinek, pečení ve 
venkovní peci, zásady přírodní zahrady a se-
menaření). Tradičně nebudou chybět nápady 
na Vánoce a Velikonoce, ale na programu je 
také novinka. Tou letos bude Den druhých šan-
cí, kdy účastníci dostanou návody a náměty, 
jak vdechnout nový život starým věcem – 
například jak vyrobit mozaiku nebo drátovat 
nádoby.

Košíkářské léto
čeká na ty, kdo se chtějí naučit anebo zdokona-
lit v umění pletení z proutí nebo pediku. Při 
výrobě košů z vrbového proutí a dalších výrob-
ků příjemně zrelaxujete a naučíte se využívat 
plochý materiál pro výrobu košů či pojízdných 
tašek, různé typy ornamentálních vzorů pro 
dna, pestrou škálu barevných vzorů na výplety 
stěn a také nejrůznější druhy uzavírek. „Na ko- 
šíkářské léto se těším – vyčistím si u pletení 
hlavu, zbavím se stresu a můžu začít znovu 
s čistým štítem,“ chválí si program Kamila 
Balcaříková, která se ho zúčastňuje pravi- 
delně.

Podrobnosti k oběma akcím najdete na 
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Základní umělecká škola 
zve k zápisu

Zajímá se vaše dítě o hudbu, kreslení, mo-
delování, tanec nebo divadlo? Přejete si, aby 
trávilo svůj volný čas aktivně a tvořivě? Aby se 
učilo v příjemném prostředí pod vedením kva-
lifikovaných pedagogů? Svůj talent může roz-
víjet v židenické základní umělecké škole.

Zápisy nových žáků pro školní rok 2017/ 
2018 do hudebního a tanečního oboru pro-
běhnou v budově ZUŠ, Čejkovická 4237/8, 
Brno-Vinohrady v pondělí 22. a v úterý 
23. května 2017 vždy od 16.00 do 17.30 h.

Zápis do literárně dramatického oboru 
se zde uskuteční ve středu 31. května a v pá-
tek 2. června 2017 od 15.00 do 17.00 h. 

Zápis do výtvarného oboru bude probí-
hat v hlavní budově Základní umělecké školy 
PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 48 v Brně-
-Židenicích v pondělí 23. května, v úterý 
24. května, ve středu 25. května 2016 vždy 
od 16.00 do 17.30 h. 

Více informací o studiu v ZUŠ
najdete na

www.zus-brno.cz

Společnost SAKO na jaře začíná vyvážet
o více než 10 tisíc kontejnerů navíc

Koncert ke Dni matek
a k 10. výročí činnosti spolku Ženy50

Architekt města vyráží
za obyvateli městských částí
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do prostor
Spoleèenského sálu,
Pálavské námìstí  15
(vedle Alber ta)

V programu
v ystoupí

cimbálová muzika 
Majerán

  VINOHRADY



Hledám pro své klienty byt v lokalitě 
Juliánov, Líšeň, Vinohrady nebo 
St. Osada. Děkuji Vám.

734 319 616

Radka Kohutová
Vedoucí kanceláře Brno

www.rkokno.cz
Realitní kancelář se sídlem:

Kořískova 47, 621 00 Brno.

SPORTOVNÍ V Y ŽITÍ  V  LÍŠNI
• 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

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

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

ŽALUZIE: OPRAVY + VÝMÌNY. SÍTÌ A DVEØE PROTI HMYZU.
Tel. 604 850 396 • e-mail: zaluzie.hanák@seznam.cz

 Hledám chatu v Brně nebo okolí. T: 774 340 338.
 Byt na Vinohradech nebo Židenicích – HLEDÁME! T: 722 012 297.
 Hledám pronájem bytu – Brno. Může být i zařízený. T: 739 854 956.
 Koupím garáž na ul. Žarošická. Platím hotově. T: 724 037 362, e-mail: zuzana@seznam.cz.
 Koupím garáž při ulici Věstonická. Platba hotově. T: 776 561 397.
 Daruji starší válendu. Tel.: 720 252 035.

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA
ZA 10 PRACOVNÍCH DNÍ

vyøízení administrativy * statický posudek
revizní zprávy * závìreèný úklid

www.nabyteksvaba.cz * 606 331 587

Novì otevøené, modernì zaøízené KOSMETICKÉ STUDIO

Bzenecká 22, Brno-Vinohrady, mobil: 603 554 436.
Nabízíme služby: klasické kosmetické ošetøení pleti –

pøístrojové ošetøení – omlazení pleti s okamžitým efektem.
Vše za skvìlé ceny!
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Základní škola, Brno, Mutìnická 23

pøijme na HPP úèetní od 1. 6. 2017.
Životopisy zasílejte na

info@zsmutenicka.cz

14.–20. 5. 2017
Motto pro letošní rok: „Hledáme své kořeny“

Tak jako strom vyrůstá z kořenů, první lidská 
zkušenost se formuje v rodině. V rodině zapouštíme 
kořeny, vyrůstáme, jsme součástí košaté koruny lid-
ských vztahů a učíme se být součástí společenství. 
Ovoce našich životů, výsledky naší práce, výchovy
a usilování jsou podmíněny vším, co jsme se v rodině 
naučili. V rodině nacházíme podporu a zázemí, s ro-
dinou také oslavujeme úspěchy a milníky našich ži-
votů.

Každý rok v květnu přichází také příležitost při-
pojit se ke stovkám dalších rodin a navštívit akce 
Týdne pro rodinu, který letos proběhne od 14. do
20. 5. v řadě měst a míst České republiky.

Město Brno se ke kampani Týden pro rodinu již 
tradičně každý rok připojuje. Letos nabízí rodinám 

spoustu různorodých akcí, které jsou pro jejich velký 
počet časově rozvrženy do celého měsíce května
a některé doznívají i začátkem měsíce června. 

Oproti předchozím ročníkům, kdy město Brno 
bylo spolupořadatelem několika dílčích akcí, se v le-
tošním roce rozhodlo zapojit do této kampaně co nej-
více účastníků a oslovilo široké spektrum organizací, 
které se věnují prorodinným aktivitám. Mezi pořada-
teli akcí pro rodiny měla myšlenka Týdne pro rodinu 
veliký ohlas a díky této spolupráci se měsíc květen 
stane opravdu měsícem rodiny, kdy rodiny budou mít 
příležitost navštívit spoustu zajímavých akcí. Ke 
kampani bude vydán informační leták, který bude 
přehledně informovat o všech akcích, které se v rám-
ci Týdne pro rodinu budou ve městě Brně konat. 

Smyslem Týdne pro rodinu je ocenit všechno 
dobré, co v rodinách nacházíme: místo důstojného 

růstu i stárnutí, nekonečnou trpělivost při výchově, 
obětavost i velkorysost, úsilí investované do budová-
ní kvalitních vztahů, solidaritu, úctu a věrnost.

Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu je Asociace 
center pro rodinu a organizátory kampaně její 
členská centra. Město Brno je jedním z účastníků 
této kampaně. Týden pro rodinu se vztahuje vždy 
k datu 15. května, na které připadá Mezinárodní den 
rodiny. 

Hlavní CÍLE TÝDNE PRO RODINU jsou dva:
1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o kte-

ré se říká, že je základem společnosti a přes všech-
ny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k sou-
žití máme.

2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších 
akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.

Oddělení prorodinné politiky, Magistrát města Brna

Týden pro rodinu 2017
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SENIOR KLUB V KVĚTNU
Vážení senioři všech věkových skupin, po-
hlaví 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, přijď-
te – kromě protažení těla se určitě i dobře 
naladíte J.
Každý pátek (mimo školních prázdnin) 
v době 14.00–16.00 pokračuje kurz PC pro 
seniory (i začátečníky) v ZŠ Mutěnická – 
účast i případné konzultace zdarma.

2. 5. – ÚTERÝ
OPĚT PO LETECH PLETEME 
Z PEDIGU (kurz pro zvídavé)
Mgr. Hanka Žaludová

Ve 3. týdnu března mezi nás přišel Dr. Šu-
bert a opět upoutal pozornost přítomných ne 
výčtem suchých faktů, ale především neuvěři-
telnými znalostmi české historie, vztahů mezi 
jednotlivými šlechtickými rody a často i osob-
ními zážitky z jím přibližovaných historických 
objektů. Podobně zajímavá a pestrá vystoupe- 
ní má v klubu i Mgr. Ševčíková – informace  
o vzácných houbách, vyskytujících se v okolí 
Brna, občas i velmi blízko našemu sídlišti, ten-
tokrát doplnila také osobními zážitky, spojený-
mi s jejich hledáním a nacházením.

Paní Pokorová s kolegyní (Malkol Delta) 
seznámila zájemkyně s novinkami ve zdravot-
ních pomůckách za uplynulý půlrok. Protože 
s sebou nemohly mít pokladnu EET, nemohly 
je tentokrát přímo prodávat, ale i tak jimi done- 
sené vzorky na ukázku i poskytnuté informace 
vyvolaly zájem i řadu doplňujících dotazů od 
přítomných.

Zájezd do sklípku Herbenka v Hustope-
čích byl po všech stránkách úspěšný – milé 
přijetí v pěkném prostředí, chutné menu i víno, 
radost paní Süsserové, že je i s vozíčkem opět 
mezi námi, opět dárky paní Zelené ze Staré 
Líšně k pobavení přítomných, zpěv, tanec i jiná 
zábava ve volných prostorách sklepa – nálada 
i zážitky se popisují obtížně, o něco lépe to 
snad zachycují fotografie na webu – poděková-
ní patří Vlastě Jelínkové i majitelce sklípku. J

Nečekaně pestrou prezentaci si připravil 
při své první akci v klubu i Mgr. Petr Škranc. 
Ačkoliv je odkázán na vozíček, své seznámení 
s málo známými hudebními skladateli z 19. st. 
zahájil přednesem dvou skladeb na kytaru 
a ukončil je obdobně, pro změnu zlidovělými 
písněmi, upravenými Leošem Janáčkem – 
a přidali se k němu skoro všichni přítomní.

S více než měsíční přestávkou přišel do-
končit své seznamování s přírodou a zajíma-
vostmi severních oblastí Austrálie Ing.Čapek, 
CSc. – i on prokládá vlastnoručně pořízené 
fotografie zážitky z cest a z jejich pořizování, 

a tak se lze jen těšit na další exotickou destina-
ci v jeho podání a s jeho zážitky.

V sobotu 8. 4. patchworkářky na výstavě 
v klubu ukázaly nejen své výrobky, ale i vý-
stavní produkty, které jsou vzhledem k jejich 
nákladnosti i okolnostem vzniku neprodejné 
(asi stejně jako obrazy slavných mistrů), ale 
svými barvami i kompozicí dokáží potěšit oči 
i mysl. Byl jsem tam a neodolal jsem – opět 
jsem koupil drobnosti pro radost obdarova-
ných. J

Zakončím rekapitulaci klubových akcí 
Eliškou Vackovou, která ve svém cyklu přiblí-
žila průběh výstavby i další osudy jedné z nej-
větších evropských bastionových pevností – 
Terezína, na který navázala Pelhřimovem 
a především zajímavostmi, spojenými s vr-
chem Křemešník v jeho blízkosti, a zakončila 
to krátkými informacemi o třech zaniklých 
hradech.

Nedávno jsem připomněl sběr dioptric-
kých brýlí – i když už jsme domácnosti na síd-
lišti asi téměř vysbírali, po troškách se stále 

objevují další, takže jsem mohl před velikono-
ci poslat první letošní balíček Oblastní charitě 
v Uh. Hradišti. Děkuji za obdarované.

Závěrem Vás chci upřímně pozvat na první 
květnovou akci – po několika letech budeme 
v klubovně s pomocí a podle instrukcí Hanky 
Žaludové opět plést košíčky a jiné výrobky 
z pedigu – přijďte se nejen podívat, ale třeba se 
i něco naučit (co si vyrobíte, to si i odnesete 
J), především se ale přijďte pobavit, protože 
při této akci se klub změní k nepoznání.

Věřím, že přijmete nejen toto pozvání na 
„pedig“, ale i na ostatní klubové akce (nejen 
zájezdy).

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

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

4. 5. – ČTVRTEK
IDS NA JIŽNÍ MORAVĚ –
historie, současnost a budoucnost
Mgr. Lukáš Karnet
9. 5. –ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

11. 5. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ 
(pokračování), PhDr. J. Čejka

16. 5. – ÚTERÝ
VÝLET – ROSICE,
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
V. Jelínková (odjezd 08.00)

18. 5. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V KVĚTNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

20. 5. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

23. 5. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Kašperk, Kestřany, Klenová, Kokořín)
Dr. L. Šubert

25. 5. – ČTVRTEK
MEXIKEM PO STOPÁCH
AZTÉKŮ A MAYŮ (1. část)
Ing. Jelínek

30. 5. – ÚTERÝ
BRNĚNSKÁ PŘEDMĚSTÍ
V PROMĚNÁCH ČASU – Zábrdovice
Bc. Michal Krejsa
(povídání s promítáním)

Informace o akcích Senior klubu


