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Vážení vinohradští spoluobčané,
rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení včetně jeho sítí, která od června probíhá 
v severní části Vinohrad, se završuje. Spěje ke svému konci. V loňském roce byla 
rekonstrukcí veřejného osvětlení, a s ní spojenými výkopovými pracemi, „zasaže-
na“ jižní polovina Vinohrad. S průběhem tehdejších prací jsme rozhodně nebyli 
příliš spokojeni. Nepořádek a celková nečistota, které zpravidla provázejí onen 
druh pracovní činnosti zvaný výkopové práce, obtěžoval loni téměř celý druhý půl-
rok všechny obyvatele vinohradského jihu. Přestože jsme požadovali provádění 
výkopů a dalších prací po etapách, nedařilo se požadavek zcela naplnit. Za znač-
ného úsilí vinohradské radnice, ač sice nebyla investorem rekonstrukce veřejného 
osvětlení, se postupně podařilo jizvy na těle Vinohrad, způsobené výkopy, zacelit, 
či chcete-li, zahojit. Dělo se tak – a v několika případech se tak ještě letos na jihu 
děje – ovšem za pomoci finančních prostředků z kauce, kterou výkopy provádějící 
firma pro tyto účely předem složila. Stejné práce na rekonstrukci veřejného osvět-
lení včetně sítí letos od června „trápí a zlobí“ pro změnu Vinohraďany, obývající 
severní polovinu naší městské části. Práce provádí jiná firma, než ta loňská na jihu, 
a je to znát. Firma se snaží pracovat tak, jak jsme požadovali, tedy po etapách. 
Pracovníci firmy pracují čistě, svědomitě a snaží se nevytvářet nepořádek a výko-
povou „spoušť“. Letošní rekonstrukce veřejného osvětlení v severní části Vinohrad 
se vyznačuje plynulostí a jakýmsi klidným průběhem. Značná část ran způsobených 
výkopy je již ozeleněna a na zbývajících úsecích vše spěje k podobnému závěru. 
Práce by měly být zcela ukončeny v průběhu měsíce listopadu. Generální rekon-
strukce vinohradského veřejného osvětlení bude rovněž obsahovat výměnu dneš-
ních svítidel za tzv. led osvětlení. Tato svítidla budou úspornější svých předchůdkyň 
a nebudou tak značným zdrojem světelného znečištění. A to je, shodneme se, velmi 
dobře. 

Vážení spoluobčané, s velkou lítostí a věřte mi, že nerad, jsem však nucen 
alespoň krátce odpovědět na opakující se nařčení pana náměstka brněnského

(pokračování na straně 3)

Akce na Vinohradech
LISTOPAD 2017

2.11. – Divadlo pro nejmenší
Pohádky ze dvora a zahrádky: „O veliké 
řepě“ a „O kohoutkovi a slepičce“. Srdeč-
ně zveme nejmenší diváky a jejich rodiče 
či prarodiče. Začátek v 10.00 hodin v sále 
na Pálavském nám. Vstupenky 60 Kč za 
osobu na místě před začátkem.
www.domecekvinohradybrno.cz/

4. 11. – Vinohradské trhy
Trhy se vám opět přihlásí v sobotu 4. 11. 
2017 v čase od 9.00 do 12.30 hodin.
Pro děti bude připraven dětský koutek.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

23. 11. – Pohádkový rej
s DIVADLEM KEJKLE
Akce pro děti, nový společenský sál
v areálu Bzenecká 23 – zadní vchod.
16–18 hodin. Vstupné 50 Kč.
www.kvicvinohradybrno.cz/

25. 11. – Vánoční keramická dílna
9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23. Při-
hlášky předem v kanceláři nebo na tel. 
544 216 684, 739 263 997. Vhodné pro 
děti od 6 let a dospělé, mladší děti v do-
provodu rodičů. Cena 220 Kč zahrnuje 
kromě odborného vedení veškerý mate- 
riál, výpal i následné glazování.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

26. 11. – Koncert vážné hudby
s prof. Milošem Schniererem
a jeho hosty „Láska osudová“
Koktejl melodií o lásce něžné, vášnivé, 
zrádné. 17.00–18.30 hodin, Společenský 
sál, Pálavské náměstí 15, vedle Alberta. 
Vstupné dobrovolné.
www.kvicvinohradybrno.cz/

1. prosince 2017 v 17.00 hodin
vás zve MČ Brno-Vinohrady
a KVIC Brno-Vinohrady na

slavnostní rozsvícení
VINOHRADSKÉHO 

VÁNOČNÍHO STROMU.
(volné prostranství před radnicí)

Vítání dětí do života
V sobotu 30. 9. 2017 se konalo ve vino-

hradské obřadní síni vítání dětí do života. Slav-
nostním způsobem bylo panem starostou 
PhDr. Jiřím Čejkou uvítáno a do pamětní knihy 
Vinohrad zapsáno celkem 11 novorozených 
občánků. Jsou to:
Oliver Cendelín, Filip Dobrý,
Dorothea Drybčáková,
Tomáš Duy Loc Son Le, Nora Javorová, 
Eliška Jelínková, Kristýna Kružíková,
Eva Páralová, Jan Peloušek,
Lili Ann Pořádlová, Erik Sedlák. 

Přejeme jim ještě jednou mnoho zdraví, 
štěstí, lásky a radostné poznávání světa.

Eva Plíhalová, členka KK

Devátý ročník výstavy hub na Vinohradech



n 2 n

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje: 
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakáz-

ky malého rozsahu na realizaci akce: „Lokál-
ní opravy komunikací – chodníků 2. etapa 
v MČ Brno - Vinohrady“;

– pro dovybavení společenského sálu Bzenec-
ká 23 stoly a židlemi výjimku z Pravidel za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
spočívající ve změně režimu realizace této 
zakázky z bodu 3 na bod 2 platných Pravidel;

– smlouvu o poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci ve výši 800 000 Kč Základní škole 
Mutěnická 23, Brno;

– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na akci: „Oprava sociál-
ních zařízení stravovacího a tělovýchovného 
pavilonu ZŠ Mutěnická“;

– přidělení bodů žadatelům o byt v 51 přípa-
dech;

– prodloužení nájemní smlouvy v 6 případech;
– pronájem bytu;
– dohodu o vzájemném postoupení smluv 

o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli 
nájemci ve 3 případech;

– rozšíření nájmu bytu o jednoho nájemce ve 
2 případech;

– podnájem bytu ve 2 případech;
– předložený Dodatek Smlouvy o nájmu bytu, 

který bude uzavřen s nájemci bytů v domech 
zvláštního určení;

– předložený text smlouvy o dílo na servis vý-
tahu v bytovém domě Mikulovská 9;

– předložený text servisní smlouvy na odborné 
provádění záruční a pozáruční servisní čin-
nosti elektrického pohonu jednokřídlových 
vstupních dveří včetně příslušenství v byto-
vém domě Mikulovská 9;

– pronájem nebytových prostor ve 3 přípa-
dech;

– pronájem tělocvičny na školní rok 2017/ 
2018;

– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady 
vybudování lehké konstrukce přístřešku na 
pozemku objektu Bzenecká 23, Brno;

– rozpočtová opatření č. 15, 16;
– přidělení zakázky na realizaci akce: „Lokál-

ní opravy komunikací – chodníků 2. etapa 
v MČ Brno-Vinohrady“;

– „Plán zimní údržby komunikací“ pro měst-
skou část Brno–Vinohrady;

– pronájem tělocvičny v ZŠ Mutěnická 23 na 
školní rok 2017/2018;

– žádost Základní umělecké škole PhDr. Zbyň-
ka Mrkose o výměnu podlahové krytiny 
v objektu Čejkovická 8;

– zveřejnění záměru na pronájem nebyto- 
vých prostor – nevytápěné místnosti č. 2b 
(19,65 m2), za účelem uskladnění osobních 
věcí;

– zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor (23,93 m2) v přízemí domu Vlčnov-
ská 3, ke komerčním účelům;

– smlouvu o nájmu bytu;
– předložený dodatek č. 1 k dohodě o centrali-

zovaném zadávání;
– změnu organizační struktury Úřadu městské 

části Brno-Vinohrady, a to v navýšení počtu 
pracovních míst o 7 na Správě domů;

– použití znaku m. č. Brno-Vinohrady pro jeho 
umístění ve sborníku spolku pro akvaristiku 
CYPERUS;

– objednávku na jedno 24 hodinové měření 
hluku včetně sčítání dopravy na komunikaci 
Žarošická.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– projednat oznámení záměru „Obytný soubor 

Šedova“ o posuzování vlivů na životní pro-
středí.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Čejko-

vická 5 a 7, Brno – rozšíření stáv. lodžií“;
– s umístěním a provedením stavby „BD Boře-

tická 4099/13 – změna dokončené stavby “;
– se zvláštním užíváním komunikace k umís-

tění vyhrazeného parkovacího stání pro 7 
žadatelů;

– s navýšením kapacity Základní školy a ma-
teřské školy Didaktis s.r.o., Mlýnská 44, 
602 00 Brno na 150 žáků;

– s pořízením dvou venkovních fitness zaří- 
zení.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– popis projektu Zelená vlna pro Vinohrady na 

území městské části Brno-Vinohrady;
– dohodu o vypořádání společného jmění 

manželů;
– oznámení o postoupení práv a převzetí zá-

vazků.

Rada městské části Brno-Vinohrady
promíjí:
– nedobytnou pohledávku m. č. Brno-Vino-

hrady na dlužném nájemném vedenou 
v účetnictví z důvodu úmrtí.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– výpověď smlouvy;
– objednání projektu síťového oplocení hřiště 

Čejkovická.

Rada městské části Brno-Vinohrady ruší:
– VZMR „Oprava sociálních zařízení stravo-

vacího a tělovýchovného pavilonu ZŠ Mutě-
nická“.

V rámci sběrových dnů mají občané 
možnost odložit objemný odpad z domác-
nosti do velkokapacitních kontejnerů, při-
stavených v lokalitě Pálavské náměstí (par-
koviště za točnou MHD). 
Termíny sběrových dnů v 2. pololetí 2017:

11. 11. 2017
od 8.00 do 12.00 hod.

S ohledem na plnění zákona č.185/2001Sb. 
o odpadech považujeme za nezbytné znovu 
upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno- 
-Vinohrady jsou určeny pouze pro sběr ob-
jemného odpadu katalog. číslo 20 03 07 
(např. objemově upravený nábytek, matrace, 
peřiny, koberce, dětské autosedačky, plastový 
nábytek atd.), a to výhradně od občanů-fy-
zických osob nepodnikajících. Během sběro-
vých dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kon-
tejnerů (řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvi-
daci jiných odpadů či úklid odpadů uložených 
mimo kontejnery.

Do kontejnerů na sběrových dnech NE-
LZE ODEBÍRAT elektrozařízení či elektro-
odpady (např. televizory, monitory, PC, ledni-
ce, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky atd.), 
zářivky či úsporné žárovky, stavební odpa-
dy (např. stavební suť, sádrokarton, dveře, ok-
na, izolační materiály, střešní krytinu, bytová 
jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), nebezpečné 
odpady (např. obaly od barev, barvy, tonery, 
kyseliny, pesticidy, rozpouštědla, fotochemi-
kálie, motorové a jiné oleje, baterie, akumulá-
tory atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní 
autosoučástky, kovy.

Likvidace těchto odpadů je prováděna 
v rámci sběrných středisek odpadů, jejichž 
seznam s aktuálními informacemi naleznete na 
http://www.sako.cz/sberna-strediska/cz/

Nejbližší SSO: Líšeňská
Provozní doba: Po–Pá 8.00–12.30, 13.00–
16.00, So 9.00–12.00, 14.00–17.00, Ne 14.00–
17.00. Telefon: 602 173 308.

Na sklo, papír a plasty jsou rozmístěny 
v rámci sídliště kontejnery pro separovaný od-
pad celoročně.

Současně žádáme občany, aby neodklá-
dali objemný odpad ke kontejnerovým stá-
ním na sídlišti.

Objemný odpad patří odvézt do sběrné-
ho střediska, případně si může fyzická oso-
ba objednat velkoobjemový kontejner. 
Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa 
je přestupek podle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění, postižitelný poku-
tou až do výše 50 000 Kč.

Odvoz černých skládek kolem kontejne-
ru je nad rámec běžné údržby a představuje 
značnou finanční zátěž pro rozpočet měst-
ské části.

Chraňme si své životní prostředí!

Úsek ŽP ÚMČ Brno-Vinohrady 

Ze 45., 46. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady

Informace pro občany – sběrové dny 2. pololetí 2017
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primátora Petra Hladíka (KDU-ČSL), které zaznělo naposledy v regionálním pořadu 
České televize dne 3. října letošního roku. Pan náměstek v pořadu označil vinohradskou 
reprezentaci (konkrétně radu naší městské části) za špatného hospodáře s obecními 
byty, a to v důsledku nízkého nájemného, které Vinohrady držely jako vyjádření svého 
sociálního postoje vůči zdejším obyvatelům. Tvrzení o špatné správě obecního bytového 
fondu bylo doprovázeno v televizním šotu pohledem na ošumělou fasádu jednoho z vi-
nohradských domů. Čelní fronta domu byla skutečně nevzhledná, neopravená. Leč ne-
jednalo se, a ani se nemohlo jednat, o dům ve správě obce. Všechny obecní domy totiž 
prošly rozsáhlou regenerací, včetně zateplení a oprav plášťů (fasád) budov a dalšími 
stavebními či technickými úpravami. Mírou, kterou můžeme poměřit naši standardní 
péči o bytový fond, je například průměrná výše nákladů na údržbu vinohradského obec-
ního bytového fondu, která činila v letech 2005–2016 úhrnných 272 milionů korun. To 
odpovídá téměř 250 tisícům korun na jeden obecní byt. Tato částka je zcela srovnatelná 
ve sledovaném období i s jinými městskými částmi, jako například s Brnem-jih, s Líšní, 
s Bystrcí a tak dále, kde částky vynaložené na jeden byt se pohybují od 250 do 350 tisíc 
korun. Stálým opakováním o nízkém nájemném na Vinohradech, a tudíž špatném hospo-
daření, mi pan náměstek lehce připomíná římského politika z doby třetí punské války 
Marca Postia Cata Censora. Cato proslul (až do dnešních časů) stále a u všemožných 
příležitostí opakovaným zvoláním: Ceterum autem censeo, Carthaginem esse delendam 
(Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno). Pan náměstek zase ostatně soudí, 
že Vinohrady špatně spravují obecní bytový fond a často tuto „mýlku“ veřejně sděluje 
a opakuje. Tož tak. A slibuji, vážení spoluobčané, že se k tomuto tématu nebudu již ani 
v nejmenším vracet a Vás jím obtěžovat. 

Vážení spoluobčané, při putování rokem 2017 jsme urazili značnou část cesty. Brzy 
staneme na jejím konci a oslavíme vánoční svátky a konec starého, též však začátek 
nového roku. Přeji Vám, vážení spoluobčané, v oněch posledních dnech a týdnech, kte-
ré ještě letos prožijeme, mnoho zdaru a povýtce dobré zdraví. 

Jiří Čejka, starosta 

Školní speciální pedagog 
a školní psycholog

na ZŠ Mutěnická
Služeb školního speciálního pedagoga 

a školního psychologa mohou nově od začátku 
školního roku využívat žáci, rodiče i pedago-
gové ZŠ Mutěnická. Jejich společným cílem je 
mimo jiné podpora pozitivního klimatu ve ško-
le, pomoc žákům ohroženým školním neúspě-
chem nebo pomoc rodinám, které se nachází 
v komplikovaných životních situacích. Na spe-
ciálního pedagoga i psychologa se mohou ob-
rátit žáci školy, rodiče i učitelé.

Od začátku školního roku se ve spolupráci 
s vedením školy podařilo zavést pravidelnou 
speciálně pedagogickou péči pro potřebné žá-
ky, navázat spolupráci s třídními učiteli a asis-
tenty pedagogů, zavést psychologické pora-
denství žákům a rodičům formou konzultací 
nebo kariérové poradenství pro žáky 9. roční-
ku. V plánu je dále vytvoření plánů pedagogic-
ké podpory pro žáky ohrožené školním ne- 
úspěchem či preventivní programy pro třídní 
kolektivy zaměřené na různá témata, přede-
vším rozvoj spolupráce a podporu dobrých 
vztahů mezi spolužáky.
Kontakty na nás najdete na www.zsmutenicka.cz
Mgr. Denisa Adamíková –
školní speciální pedagog
Mgr. Zuzana Zachová – školní psycholog

Základní škola Mutěnická hledá
na občasný zástup paní na úklid. Jedná se

o zástup při nemoci provozních zaměstnanců.
Kontakt: 544 210 893.

Přání listopadovým 
jubilantům

Vážení vinohradští jubilanti,
senioři, kteří jste se narodili do sychravých lis-
topadových dnů, když právě padalo pestře 
barevné listí. Všem Vám si dovoluji popřát 
s patřičnou úctou a pokorou mnoho dobrého 
k Vašim právě slaveným životním jubileím. 
Dovoluji si Vám při této příležitosti říci, že si 
velmi vážím Vašich životních osudů a mnohdy 
nelehkých a klikatých životních drah. Velmi si 
vážím Vašich životů, které jste převážně žili 
pro své rodiny, pro své děti, pro své blízké. 
Svou životní energii, často i své zdraví, jste 
ovšem věnovali nejen svým nejbližším, ale též 
celé naší společnosti, jejíž dnešní existenci ur-
čilo právě Vaše celoživotní úsilí a činy. Nesly-
šeli jste slova díků, málokdy jste pocítili proje-
vy uznání. Skromně, bez okázalostí jste praco-
vali pro generace, které přicházejí po Vás. Při 
oslavách Vašich významných narozenin si do-
voluji Vám za vše poděkovat a popřát Vám 
mnoho zdraví, dobrou mysl a ještě dlouhou 
životní dráhu, na níž Vás bude doprovázet lás-
ka vašich blízkých a úcta celé naší společnosti. 
Přeji Vám, nechť Vás nic netrápí a nebolí. 
Nechť Vás provázejí jen samé příjemné chvíle. 
Přeji mnoho zdaru Vám i Vašim rodinám.

PhDr. Jiří Čejka,
starosta brněnských Vinohrad 

Výstavy hub, pořádané Mykologickým 
klubem Brno ve spolupráci s KVIC Brno-Vi-
nohrady, se už staly tradicí a získaly si širokou 
základnu svých příznivců, která se neustále 
rozrůstá. To se potvrdilo i na letošním, již 
9. ročníku této zdařilé akce, který se konal 
od soboty 23. do pondělí 25. září 2017 ve spo-
lečenském sále v Brně-Vinohradech a byl 
v mnoha směrech výjimečný.

Výstavu navštívil rekordní počet 964 ná-
vštěvníků a díky počasí, které se na poslední 
chvíli umoudřilo a dopřálo houbám dostatek 
vláhy, byl k vidění také rekordní počet 397 dru-
hů hub, které nasbírali členové i příznivci klu-
bu na různých místech naší republiky. 

Na své si přišli jak dospělí návštěvníci, tak 
i děti. Zatímco dospělé jistě zaujala kromě vy-
stavených exponátů také zajímavá přednáška 
na téma „Houby známé i neznámé“, kterou 
přednesl Mgr. Petr Hrouda, Ph.D z Masaryko-
vy univerzity, na děti čekala mechová Krako-
nošova zahrádka nebo si mohly v koutku, při-
praveném právě pro ně, nakreslit některý 
z vystavených exponátů. Úspěch měla i anketa 
o nejhezčí houbu, která vznikla spontánně 
hned první den výstavy a ve které děti velmi 
překvapily. Oproti očekávání namísto oblíbe-
ného hřibu či muchomůrky červené volily 
např. pavučinec kafrový, voskovku papouští, 
pýchavku palicovitou a pýchavku obrovskou 
neboli vatovec. Prvenství tak nakonec získaly 
všechny houby, které se dětem líbily. 

V průběhu celé výstavy probíhalo také ur-
čování donesených vzorků – a letos jich oprav-
du nebylo málo. Snad nejvíce se lidé dotazo- 

vali na bedlu zardělou, která roste v hojném 
množství a je často zaměňována s žampiony. Je 
sice uváděna jako jedlá, ale protože může způ-
sobovat i vážné zdravotní problémy podobné 
těžkým otravám, odborníci před její konzuma-
cí varují. O organizaci se jako vždy postarala 
duše celého projektu – Drahuška Sukupová, 
určování hub zajišťovali odborníci z mykolo-
gické poradny – pan Vladimír Antonín, Hana 
Ševčíková a Terka Tejklová. Ale nic z toho 
by se neuskutečnilo, nebýt dlouholeté přízně 
a podpory starosty městské části Brno-Vino-
hrady PhDr. Jiřího Čejky, který každoročně 
umožňuje její konání ve společenském sále 
KVIC Vinohrady a který se již tradičně výsta-
vy zúčastnil, stejně jako pan místostarosta 
Ing. Libor Štursa.

Poděkování zkrátka patří všem, kteří se 
o úspěch letošní výstavy, za kterým se skrývá 
obrovské množství práce jak se sbíráním, tak 
s následným tříděním, určováním, rozmísťo-
váním a popisováním jednotlivých druhů, jak-
koli zasloužili. 

Věříme, že výstava splnila svůj účel, kte-
rým je bezesporu snaha seznámit co nejširší 
veřejnost a především mladou generaci s krá-
sami, ale i nebezpečím světa hub. Budeme 
doufat, že nám svou přízeň budou věnovat 
i nadále a že příští, jubilejní 10. ročník, který 
se bude konat v jiných prostorách než dosud, 
bude díky nim alespoň tak úspěšný, jako ten 
letošní. 

Za Mykologický klub Brno
Ing. Drahomíra Sukupová

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

VÝSTAVA HUB
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LISTOPAD V DOMEČKU

Divadlo pro nejmenší
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 nám při-

veze Loutkové divadlo Vratislava Schil-
dera Pohádky ze dvora a zahrádky: 
„O veliké řepě“ a „ O kohoutkovi a sle-
pičce“.

Srdečně zveme nejmenší diváky a je-
jich rodiče či prarodiče. Začátek v 10.00 
hodin v sále na Pálavském nám.

Vstupenky 60 Kč za osobu na místě 
před začátkem.

Vánoční keramická dílna
Srdečně zveme všechny, kteří rádi tvo-

ří, do vánoční keramické dílny Domečku.
Potěšte své blízké vlastnoručně vyro-

beným dárkem nebo dekorací z pálené 
hlíny. Hotová díla ozdobíme glazurou 
a skleněnou drtí. Vhodné pro děti od 6 let 
a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. 
Cena 220 Kč zahrnuje kromě odborného 
vedení veškerý materiál, výpal i následné 
glazování.

V sobotu 25. listopadu 2017, 9.00–
11.30 v Domečku, Valtická 23.

Přihlášky předem v kanceláři nebo na 
tel. 544 216 684, 739 263 997.

Mikulášská nadílka
V neděli 3. prosince 2017 od 17.00 

hodin pořádáme v sále na Pálavském 
nám. mikulášskou besídku pro děti a je-
jich rodiče či prarodiče. Uvidíte opět 
Loutkové divadlo Vratislava Schildera, 
které zahraje pohádku „O perníkové cha-
loupce“.

Po pohádce přijdou nadělovat Miku-
láš, Čert a Anděl.

Vstupenky a nadílku je potřeba si 
zajistit předem, předprodej zahájíme 
v kanceláři Domečku 13. listopadu.

Jednotné vstupné za dítě i dospělého je 
60 Kč, nadílka v hodnotě 40 Kč, nebo mů-
žete mít nadílku vlastní. (Nahlásit předem 
při nákupu vstupenek, podepsanou nadíl-
ku odevzdáte před začátkem besídky).

6. 11.
Představení knihy pro děti – Myšák očko
Projekt Myšák očko vznikl spojením detektiv-
ní knihy pro děti a trvalých značek na cestě 
či plotu v Brně (Líšni a Maloměřicích).
Přijďte si zazpívat s kytarou a poslechnout si, 
jak myšák Očko vyzrál na příšeru z Mariánské-
ho údolí. Vstupné 30 Kč.

13. 11. – Zelené potraviny 
Očista organismu s pomocí zelených potravin. 
Tip, jak užívat zelené potraviny a být po celý 
rok vitální a fit. Vstupné 30 Kč.

20. 17. – Hernička
Možnost využití herny v Domečku.
Vstupné 20 Kč.

27. 11. – Keramika
Rádi tvoříte z hlíny? Přijďte si vyrobit kera-
mické dekorace s vánočními motivy. Budeme 
i glazovat. Vstupné 50 Kč.

Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na mail: rackova.a@centrum.cz, 
tel.: 777 273 587. Těším se na příjemně stráve-
ná dopoledne. Mgr. Alena Račková 

1) Klavírní směs melodií Jaroslava Ježka
 a Jiřího Šlitra
2) Cole Porter: Krásná Paříž z muzikálu  
 Kankán 
 „…tam svoji lásku mám“
3) Gerhard Winkler: Pijácká 
 „…dlouho jsem byl sám…dnes nečekám,
 když oči Tvé mě zvou“
4) Harry Warren: I Know Why z filmu  
 Zasněžená romance
 „…Já vím, proč Tě miluji“
5) F. Moreno Torroba: Amor, vida de mi  
 vida – španělská serenáda
 „…protože láska je můj život“
6) Leonard Bernstein: Překrásné město
 „…začínám si s láskou hrát“
7) Jan Malát: Což neřekl zrak můj?
 „…tisíckrát, že mám Tě rád“
8) Leonard Bernstein: Somewhere – Tonight  
 z West Side Story
 „…Ano. Někde – Dnes v noci“

9) Soutullo a Vert: Ya mis horas –
 ze španělské zarzuelly
 „…vzpomínám na krásné hodiny“
10) Irving Berlin: Úžasná láska z muzikálu  
 Anko, k líci zbraň!
 „…ta naše láska je úžasná“
11) Georges Bizet: Seguedilla
 z opery Carmen
 „…hocha včera vzal ďas. Kázala jsem
 právě mu jíti“
12) Pablo Sorozabal: No puede ser –
 španělská serenáda
 „…vytrácí se hodiny něhy mého života“
13) Georges Bizet: Habanera z opery Carmen 
 „…Láska ptáče je volné a nikdo
 je nezkrotí!“
14) Emmerich Kálmán: Joj, Cikán z operety  
 Hraběnka Marica
 „…v pláči raduje se Maďar“
15) Augustin Lara: Granada – Ať žije život!

Něžná, vášnivá a zrádná a ještě několik 
nevyzpytatelných variant vztahů mezi mužem 
a ženou tvoří náplň letošního podzimního kon-
certu, sestaveného z evergreenů světových me-
lodií. Pořad nabízíme v návaznosti proměnli-
vosti citů tak, jak jsou zachyceny v textech 
písní muzikálových melodií, operních a ope-
retních ukázek a španělských serenád.

Uslyšíme vedle známých árií z Carmen 
nebo slavné písně Joj, cikán z operety Hra- 
běnka Marica další výběr z autorů muzikálů 
L. Bernsteina, I. Berlina, C. Portera, také při-
pomínku našeho Jana Maláta. Objevné texty, 
které nás ze sladké Paříže přivedou přes Evro-
pu a americkou Broadway do atraktivních cim-

bálových muzik nebo ovzduší býčích zápasů 
v Granadě. Návaznost melodií je sestavena 
tak, že si pěvci odpovídají novou písní.

Láska nikdy neumírá a s ní i ohnivé víno, 
jižní slunce a rozhodně by neměla chybět váš-
nivá energie k životu. 

Přijďte tedy na náš tradiční koncert v nedě-
li 26. listopadu v obvyklých 17 hodin do Spo-
lečenského sálu na Vinohradech. V tomto no-
vém pojetí koncertního programu budou zpí-
vat Petra Koliášová – mezzosoprán a Lukáš 
Hacek – baryton.

Slovem a na klavír jako vždy bude dopro-
vázet prof. PhDr. Miloš Schnierer.

Miloš Schnierer

Klub maminek
Domeček, Valtická 23, Vinohrady

(pondělí 10.00–12.00)

Láska osudová
Koktejl melodií o lásce něžné, vášnivé, zrádné

Láska osudová

Vinohrady – Společenský sál – neděle 26. listopadu v 17 hod.

Účinkují:
Petra Koliášová – mezzosoprán

Lukáš Hacek – baryton
Prof.PhDr. Miloš Schnierer – klavír

Program
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Výzva k 30. výročí 
založení školy 

Mutěnická
Příští rok bude Základní škola Mutěnická 

slavit již 30 let od svého založení. Obracíme se 
proto touto formou na všechny bývalé kolegy 
a žáky naší školy s prosbou o poskytnutí ja-
kýchkoliv fotek školy (popř. jejich zapůjčení 
k oskenování). Všem předem mnohokrát děku-
jeme.

Kontakt: Mgr. Lukáš Musil,
 tel.: 544 210 893,
 e-mail: musil@zsmutenicka.cz

Uplynulé září 
na Střední škole KNIH

Na Střední škole KNIH se září neslo ve 
znamení hned několika akcí. 

Druhý týden v září se naše studentky 
zúčastnily každoroční dobročinné akce Svět- 
luška, která výtěžek z prodeje reklamních 
předmětů věnuje zdravotně postiženým lidem 
na nákup zdravotních pomůcek, výcvik vodi-
cích psů a podobně. Letos si lidé mohli koupit 
propisky, peněženky, zubní kartáčky i obvyklá 
tykadélka. Pavla, Simona, Agáta a Adriana 
o tom napsaly: „Ve čtvrtek 14. září tedy přišel 
náš čas a my vyrazily do ulic. Vzhledem k to-
mu, že Světlušku zná mnoho lidí, nám prodej 
předmětů šel velmi hladce. Začaly jsme již 
okolo osmé hodiny ranní na zastávce Česká 
v Brně, abychom mohly zastihnout lidi cestu-
jící do práce či do školy. Za necelé dvě hodiny 
jsme již měly polovinu předmětů pryč a kasič-
ka se začala plnit. Již v poledne jsme zjistily, 
že už nemáme žádné předměty na prodej a tak 
jsme akci prohlásily za vydařenou a ukonče-
nou. … Být na den „světluškou“ pro nás byla 
cenná zkušenost a výborný zážitek. Uvědo- 
mily jsme si, že ne každý se narodí zdravý 
a schopný každodenního života, proto je potře-
ba těmto lidem pomáhat a podporovat je.“ 

Ve středu 27. 9. 2017 pak proběhla na naší 
škole v rámci akce „Brněnské dny pro zdraví“ 
přednáška o stresu. Lektorem byl náš kolega, 
Ing. Přemysl Doležal, který má v této oblasti 
nemalé zkušenosti. Jeden z účastníků akci 
zhodnotil následovně: „Atmosféra v průběhu 
programu byla velice přátelská a uvolněná. … 
Když jsme společnými silami dali dohromady, 
proč se po většinu času cítíme pod tlakem, se 
kterým se jen těžko dokážeme vyrovnat, se-
známil nás Přemek s mnoha zajímavými tech-
nikami, jak se stresem v běžném životě praco-
vat. Všichni jsme se zaujetím poslouchali 
a zapisovali si cenné rady, jak na tento feno-
mén dnešní doby vyzrát.“

Až se v pátek 24. listopadu v 17 hodin na 
brněnském náměstí Svobody slavnostně roz-
svítí strom, bude jasné, že Brněnské Vánoce 
2017 začínají. Oficiální zahájení Brněnských 
Vánoc se uskuteční od 16 hodin. V programu 
vystoupí Mr. Swing Band, Dětský sbor Brno 
a rozsvícení stromu bude doprovázet světelná 
show. 

V pátek také začnou vánoční trhy. Od 9 do 
21.45 hodin budou otevřeny stánky na náměstí 
Svobody, Dominikánském náměstí a překva-
pení na návštěvníky Brna a Brňany čeká 
v Radnické ulici.

Náměstí Svobody bude místem přátel-
ských setkání a zábavy. Jeho středu bude vévo-
dit Zimní bar, na pódiu bude připraven kultur- 
ní program a pod ním Design market. Pod 

stromem nebude chybět sbírka Českého červe-
ného kříže, na pódiu adventní koncerty Čes- 
ké televize, Čtení dětem nebo Česko zpívá ko-
ledy.

Dominikánské náměstí bude pěší zónou 
s romantickými kulisami Nové radnice a kos-
tela sv. Michala. Bude prostorem pro skvělou 
gastronomii a tradice spojené s betlémem, Je-
žíškovou poštou, zoo koutkem, charitou a jar-
markem neziskovek. 

Neváhejte a přijďte si vánoční atmosféru 
do města plného adventních světel skutečně 
užít.

Brněnské Vánoce 2017:
24. 11. – 22. 12. 2017

Otvírací doba trhů náměstí Svobody, 
Dominikánské náměstí: 9.00–21.45 hodin.

Brněnské Vánoce zahájí světelná show

Po velmi úspěšném letním táboře, ko-
naném u Přibyslavi pro hasiče i nehasiče, 
jsme se plně rozběhli do nového školního 
roku. Nejprve se naši mladší a starší žáci 
zúčastnili 10. září hasičské soutěže v Útě-
chově. 

Nejúspěšnější a jedna z nejdůležitěj-
ších akcí pro nás byla tradiční soutěž mla-
dých hasičů v disciplíně požární útok 
„O pohár starosty MČ Brno Vinohra-
dy“, který již podruhé jsme pořádali pod 
záštitou našeho starosty PhDr. Jiřího Čej-
ky, a to pro spřátelené sbory. Akce se ko-
nala v sobotu 23. září. Přihlášeno bylo 28 
družstev z různých brněnských i mimo- 
brněnských sborů. A i když nám počasí až 
tolik nepřálo, užili jsme si spoustu zábavy 
a soutěžení. I v příjemném deštíku se ko-
lemjdoucí mohli pokochat rychlostí mla-
dých hasičů s rozvinutím hadic a sestřele-
ní nových terčů proudem vody. Jako pře-
kvapení pro nás byl příjezd místostarosty 

Hasičská činnost
Mgr. Jiřího Karáska s bývalým primá- 
torem města Brna Romanem Onderkou, 
a to za zvuků hasičské sirény v hasičském 
autě. 

Ani pak jsme ale neukončili letní sezó-
nu… svatého Václava a další dva dny 
jsme trávili na hasičském soustředění 
v Lelekovicích, kde jsme důkladně natré-
novali na branný závod, který nás ještě 
čeká. Uzlovali jsme, šplhali po laně, stří-
leli ze vzduchovky, trénovali topografii 
a zdravovědu a samozřejmě i tu naši „vě-
du hasičskou“.

A bylo nás vidět i ve firmě Möbelix. Ve 
dnech akce 6.–8. října jsme pomáhali při 
slevové akci ,,kolo štěstí“, kde jsme zajiš-
ťovali plynulý chod při točení výher a ja-
ko bonus si zákazníci mohli prohlédnout 
i vyfotit naši hasičskou avii. Přejeme 
všem krásný podzim a těšíme se na příští 
úspěchy a zážitky.

Za SDH Monika Pavlíková, Lucie Košinarová
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Advent a Vánoce? 
Nalaďte se s Lipkou
Také letos připravuje Lipka řadu 

akcí s vánoční tématikou. Zaměří se na 
tradice spojené s adventem, nabíd- 
ne dospělým i dětem rukodělné dílny 
a spoustu zajímavého tematického pro-
gramu.

Do adventní pohody Vás jistě naladí 
některá z akcí pro veřejnost.

V sobotu 2. prosince proběhne na Lip-
ce – pracovišti Jezírko již tradiční předvá-
noční akce pro rodiny s dětmi Od Marti-
na do Tří králů, kde si užijete divadelní 
představení ze světa zvířátek v zimě, po-
hladíte si živé ovečky, budete mít možnost 
tvořit vánoční dekorace či péct voňavé 
cukroví.

Dvoudenní Vánoční Lipka na praco-
višti Lipová nabídne v úterý a středu 5. 
a 6. prosince odpoledne v příjemné atmo-
sféře a vůni, dílničky s vánočními a ad-
ventními dekoracemi, tipy na šetrnější 
Vánoce, ochutnávání vánočního pečiva 
či dětský vánoční punč přímo z kotlíku 
nad ohněm.

Kdo rád tvoří, ten si může před Váno-
cemi na Lipce vybrat z celé řady rukoděl-
ných aktivit.

Tác ve tvaru ryby (nejen) na cukroví si 
můžete vyrobit z keramické hlíny společ-
ně s dětmi v pátek 3. listopadu v rámci 
Plácání z hlíny na Lipové.

V pátek 24. listopadu se bude tvořit 
betlém z ovčího rouna (trojrozměrné po-
stavičky vzniknou technikou suchého fil-
cování).

Při příležitosti rozsvěcení vánočního 
stromu v Jundrově proběhnou v neděli 
3. prosince Vánoční dílny s Rozmarýn-
kem.

V úterý 12. prosince využijete k vyrá-
bění pestré dary ze zahrady i z přírody 
a v rámci akce Vánoce ze zahrady můžete 
tvořit skřítky šiškáčky a mochyňáčky 
a další ozdoby na stromeček, anebo milé 
drobnosti pro své blízké.

V pátek 15. prosince nabídne dílna 
Nespoléhejte na Ježíška dětem od 10 let 
možnost vyrobit vlastníma rukama dřevě-
né kuchyňské prkénko, stolní hru, bylin-
kový čaj v dárkovém balení a filcované 
drobnosti.

„Líbí se mi, že se při tvoření používají 
jednoduché přírodní materiály. S vlnou 
jsem pracovala poprvé a andílci, co jsme 
udělali, jsou nádherní,“ chválí si Pavla 
Zapletalová minulé tvoření.

Podrobné informace o akcích včetně 
přihlášek jsou uvedeny na webu www. 
lipka.cz v sekci Kalendář akcí.

Patchworkový klub Brno-Vinohrady vás zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU PATCHWORKU
v pátek 24. 11. 2017 od 14 do 19 hodin a v sobotu 25. 11. 2017 od 10 do 17 hodin

v klubovně Senior klubu na Bzenecké 19 v Brně. VSTUP zdarma.
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HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ

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

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

Předvánoční úklid. Půjčovna. Přivezeme – Odvezeme.
Vysavače na koberce – Tepování. Tel. 721 821 943

Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma
jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 160–200 cm, t: 702 909 454.

Příjmeme pracovníky na HPP s invalidním 
důchodem na zkrácený úvazek.

Pozice strážný, recepční, psovod a dozor.
Nástup ihned nebo dle dohody.

PPH spol. s r. o., Wurmova 3, Brno, tel. 602 595 682.

Opravna obuvi, tašek, výroba klíčů, prodej 
a úprava kožených opasků,broušení nožů a nůžek
Židenice, Stará osada, obchodní pasáž Albert, Konečná zastávka tramvaje č. 2.

Provozní doba: Po–Čt: 9–12 hod. a 12.30–18 hod, Pá: 8–12 hod. a 12.30–17 hod.
Petr Ursacher, tel. č. 604 961 638. 

Od 1. 11. do 17. 11. 2017 sleva 20 % na opravu bot
a výrobu klíčů od celkové výše úhrady 200 Kč.

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Koupím garáž při ul. Věstonická, platba hotově. Tel. 776 561 397.
l Vyměním OB 2+1 s balkónem a komorou na Lesné za stejný nebo menší byt na Vinohradech. Tel. 608 705 580.
l WEB147.CZ – Grafické práce pro vaši prvotřídní prezentaci.
l Nabízím garáž k pronájmu. Garážový komplex ul. Věstonická, vjezd z ul. Valtická. T: 727 840 020.
l Pronajmu garáž na ul. M. Kudeříkové, Juliánov. Tel. 603 453 450.

www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání prosinec 2017 do 16. 11. 2017

Příspěvky odesílejte v příloze pouze na e-mail:
kvic@vinohrady.brno.cz

Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:
inzerce@vinohrady.brno.cz

Zveme všechny děti i jejich rodiče na jedenáctý ročník tradič-
ního lampionového průvodu „S lampionky za vílou Maceškou“. 
Jako v předchozích letech, tak i letos bude úkolem vydat se do 
noci za dobrodružstvím, najít vílu Ma-
cešku, která byla zakleta v husu a promě-
nit ji zpět. 

Akce se bude konat v pátek 10. 11. 
2017 od 16.00 na lužáneckém pracovišti 
Louka (Bzenecká 23). Děti si nejdříve 
na výtvarné dílně vyrobí vlastní lampion 
a pak se s ním vydají na dobrodružnou 
výpravu lesoparkem Akátky. Na cestě je 
budou čekat různé úkoly a nástrahy, kte-
ré budou muset zdolat. Pokud se jim po-
daří najít vílu Macešku a zachránit ji od 
prokletí, čeká je sladká odměna. 

Pokud se nemůžete zúčastnit výroby 
lampionku nebo již máte doma vlastní,  

je možné jít pouze v průvodu, který bude v průběžných časech 
začínat od 17.10 hodin před pracovištěm Louka.

Podrobnosti o akci najdete na našem webu www.louka. 
luzanky.cz.

Díky velkému zájmu z loňských let 
je počet míst na akci omezen a je nutné 
si zakoupit vstupenku předem v kancelá-
ři Louky Po–Čt od 16.00 do 18.00.

Více o našich akcích najdete na na-
šich facebookových stránkách SVČ Lu-
žánky – pracoviště Louka. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

S lampionky za vílou Maceškou
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Informace o akcích Senior klubu

SENIOR KLUB V LISTOPADU

Mám dojem, že od začátku září čas výraz-
ně zrychlil svůj krok a já téměř nestačím při-
pravovat program klubu na příští rok a součas-
ně psát informace do Informu (začínáte už na-
kupovat dárky na vánoce?).

Akce ve třetím zářijovém týdnu proběhly 
bez mé přítomnosti, ale díky zastupujícím 
členkám týmu klubu bez komplikací. Po dvou-
měsíční přestávce přišel Dr. Šubert přiblížit 
historii dalších zajímavých českých hradů a ve 
čtvrtek 21. 9. Vlasta Jelínková uskutečnila po-
slední letošní poznávací zájezd opět s pestrým 
programem – účastníci si pochvalovali nejen 
krásné zážitky ze zrekonstruované expozice 
v Mohyle míru, prohlídky zámku v Bučovi-
cích a návštěvy ZOO papoušků v Bošovicích, 
ale i kulinářský zážitek ze společného oběda.

Vydařily se i akce spojené se Dnem senio-
rů – do klubu přišly návštěvníky pozdravit dě-
ti ze ZŠ Mutěnická s vychovatelkou paní Blaž-
kovou a žáci s harmonikou (akordeonem) ze 
ZUŠ Z. Mrkose se svým učitelem panem Pe-
trukem. Kluboví ochotníci sehráli pod režisér-
ským a autorským vedením Zdeňka Sedláře 
svou poučnou jednoaktovku „Před školou“ 
a pak už následovalo pohoštění a společná zá-
bava, k níž vydatně přispíval harmonikář Karel 
Mifek. 

V rámci Dne seniorů na Vinohradech pod 
modrým nebem u pošty potěšily přítomné svý-
mi výkony nejen kapela Sebranka z Dražovic 
a soubor Stará Líšeň, ale i pěvecké trio „Babky 
ze Senior klubu“ a „krasobruslař“ s hymnami 
důchodců. A protože nám přálo i počasí, dobili 
si snad všichni přítomní své „baterky“ dobrou 
náladou a pohodou. Mé poděkování patří i ře-
diteli KVICu a jeho zaměstnanci za vydatnou 
pomoc především při materiálním zajištění 
této akce.

Říjen otevřela netradiční akcí Mgr. Hanka 
Žaludová – její neautorské čtení a seznámení 
přítomných se životem a dílem Guy de Mau- 
passanta bylo přijato velmi pozitivně a rádi 
jsme přijali její nabídku pokračovat v podob-
ných tématech (2. 1. to bude Oscar Wilde).

Z časových důvodů si prohodili termíny 
svých vystoupení PhDr. Čejka (dokončil velmi 
zajímavé povídání o životě Charlotty Masary-
kové) a Bc. Krejsa (i pro současnost poučný 
životní příběh Marie Terezie). Do vzděláva-
cích přednášek začátku října přispěla i Eliška 
Vacková přiblížením dalších krás naší vlasti, 
zejména historie hřebčína v Kladrubech nad 
Labem.

Závěrem bych chtěl čtenáře upozornit na 
několik listopadových akcí. 

V první řadě to bude výjimečná akce v klu-
bu – přednáška prof. MUDr. Jindřicha Špinara, 
CSc., přednosty kliniky MU, v úterý 14. 11. na 
téma „Záhady lidského srdce“ – přijďte si po-
slechnout nejen jeho 
přednášku, ale i se svý-
mi dotazy – bude k nim 
příležitost.

Další mimořádnou, 
i když už skoro tradiční 
akcí, bude zájezd do di-
gitária Hvězdárny Brno 
na představení „Rych- 
leji než světlo – sen 
o mezihvězdných výpra-
vách“ ve středu 8. 11. 
(odjezd v 17.00). Násle-
dovat bude tradiční ná-
vštěva sklípku v Pru- 
šánkách – Nechorech 
23. 11. (odjezd ve 14.00) 
– doporučuji případným 

zájemcům se včas na obě akce v klubu tentokrát 
u mne přihlásit. 

Pohlazení duše krásnem v závěru měsíce 
slibují opět patchworkářky výstavou svých vý-
robků 24.–25. 11. – určitě se přijďte podívat, 
nebudete litovat.

Musím se tentokrát pochválit – listopado-
vý program je opravdu pestrý (především díky 
nabídkám našich lektorů, sympatizantů a ji-
ných organizací, kteří se na klub obracejí se 
svými nabídkami) a tak si myslím, že bude 
skoro hřích sedět doma teple a nepřijít se podí-
vat. A proto končím jako obvykle – všichni 
zájemci jsou upřímně zváni na naše akce a dal-
ší informace a především fotografie z klubo-
vých akcí najdete na webové stránce www. 
vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub ne-
bo 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

Vážení senioři všech věkových skupin, po-
hlaví a zájmů, zveme Vás k účasti na akcích 
ve velké klubovně Bzenecká 19 (začátky 
v 15.00, otevřena od 1430) – 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 poš-
tě) za řízení Ing. Hodbodě 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 konver-
zaci v kurzech AJ pro seniory (přijďte mezi 
nás).

Každý pátek (mimo školních prázdnin) 
v době 14.00–16.00 pokračuje kurz PC pro 
seniory (i začátečníky) v ZŠ Mutěnická – 
účast zdarma.

2. 11. – ČTVRTEK
PÉČE SENIORŮ O ZDRAVÍ,
PODPŮRNÉ PROSTŘEDKY
Mgr. Bednaříková

7. 11. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

8. 11. – STŘEDA
RYCHLEJI NEŽ SVĚTLO (hvězdárna 
Brno – digitárium), Ing. L. Hodboď 
(odjezd 17.00, návrat po 20. h) 

9. 11. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH 
PREZIDENTŮ (cyklus), PhDr. J.Čejka

14. 11. – ÚTERÝ
ZÁHADY LIDSKÉHO SRDCE,
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.,
přednosta kliniky MU

16. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LISTOPADU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

21. 11. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Krasíkov (Švamberk), 
Krásný Dvůr, Kratochvíle, Křepenice)
Dr. L. Šubert

23. 11. – ČTVRTEK
BAVÍME SE VE VINNÉM SKLÍPKU 
(Prušánky-Nechory)
Ing. L. Hodboď (odjezd 14.00) 

24. 11. – PÁTEK
VÝSTAVA VÝROBKŮ – PATCHWORK 
(14–19)

25. 11. – SOBOTA
VÝSTAVA VÝROBKŮ – PATCHWORK 
(10–17),
Renata Spurná

28. 11. – ÚTERÝ
PUTOVÁNÍ PO KORSICE
Ing. B. Vlček

30. 11. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU –
AKTUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
PhDr. J. Čejka


