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Akce na Vinohradech

ÚNOR 2020
8. února 2020 od 9.00 hod.
Vinohradské trhy

Opět vás přivítá pomyslné tržiště
a dětský koutek – dílničky pro šikovné ručičky v čase od 9.00 do 12.30 –
vydlážděná plocha před radnicí (ze
strany parku), Velkopavlovická 25,
Brno-Vinohrady.
www.kvicvinohradybrno.cz

29. února 2020 v 16.00 hod.
Divadlo pro nejmenší
„O Sněhurce“
v sále Bzenecká 23

Loutkové divadlo V. Schildera přiveze
dětem i dospělým klasickou pohádku
o krásné Sněhurce, zlé královně a sedmi trpaslících. Vstupenky 60 Kč za
osobu před začátkem.
www.domecekvinohradybrno.cz

6. března 2020 od 20.00 hod.
29. reprezentační ples
MČ Brno-Vinohrady
Dne 25. ledna 2020 se ve Společenském sále Bzenecká 23 konal již tradiční dětský karneval
Piráti a princezna aneb Cesta za pokladem.

Vážení vinohradští spoluobčané,

nacházíme se sice na prahu měsíce února, dovolte mi však vrátit se zpět přibližně o měsíc. To jsme slavili konec loňského roku a začátek roku 2020 a Silvestři oslavovali svátek, připadající vždy na poslední den roku. Mám strýce
Silvestra a každoročně mu přeji s ženou i s dětmi to, co se k svátku přeje. Strýcovo slavení obklopuje každoročně nezměrné a všeobecné veselí, spojené spíše,
než s jeho svátkem, s koncem roku a s příchodem roku nového. Tyto oslavy jsou
již tradičně hlučné a bujaré, lidé se radují z příchodu nového roku a doufají,
že bude lepší, než ten odcházející. Po tradičních silvestrovských oslavách zůstává v ulicích našich měst a vesnic rovněž tradičně docela hojně nepořádku. Především rozbité sklo a pak ještě nepřehlédnutelné pozůstatky po tzv. zábavné
pyrotechnice, která si v průběhu desítiletí našla své pevné, neotřesitelné místo
v novoročních (silvestrovských) oslavách. I ve vinohradských ulicích byl vždy
po oslavách nepořádek přítomen, byl jaksi namístě, byl běžnou součástí prvních novoročních dnů, bez něj bychom si začátek roku už asi nedokázali představit. Jako každý rok, i letos jsem vyrazil do našich ulic zdokumentovat pozůstatky oslav, které musí být urychleně odstraněny – zbytky pyrotechniky,
rozbité sklo, prázdné plastové láhve a vím já co ještě. Byl jsem však ohromen,
překvapen, konsternován. Představte si, že jsem neměl téměř co lokalizovat
a dokumentovat. Na většině venkovních „oslavných“ stanovišť totiž byly zbytky
po rachejtlích a další pyrotechnice, spolu se sklem i plasty, uklizeny k odpadkovým košům nebo rovnou byly do košů vhozeny. Naše ulice vypadaly v prvních
okamžicích nového roku podstatně přijatelněji a vzhledněji, než tomu bývalo
dříve. Jak to vypadalo po novoročních oslavách na jiných místech Brna a v jeho
ulicích, nevím. Vím jen, a je mi z toho docela příjemně, že na Vinohradech lidé
umějí nejen slavit, ale také po sobě (alespoň na většině míst) pozůstatky zábavy uklidit. Alespoň letos tomu tak bylo. A věřím, že tomu v budoucnu bude
vždycky tak.
(pokračování na straně 3)

Zveme vás na 29. reprezentační ples
MČ Brno-Vinohrady. Ples proběhne
v novém Společenském sále – objekt
Bzenecká 23 (zadní vchod z ulice Tvrdonická).
Termín konání 6. března 2020 od
20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje Panorama Band. Předtančení –
DANZA Brno. Taneční vystoupení
CAROLKA Brno.
Cena vstupenky 530 Kč. V ceně vstupenky je zahrnuta večeře. Cena
vstupenky bez večeře 300 Kč. Prodej
vstupenek v kanceláři KVIC, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady od 20. 1. 2020.
Možné rezervace na tel. 544 216 529.
Rezervace je nutné uhradit do 24. 2.
2020 do 17.00 hodin.
www.kvicvinohradybrno.cz

27. března 2020
od 17.00 do 19.00 hod.
Dopravní karneval

Přijďte si zařádit na karneval s divadlem KEJKLE. Těšit se můžete na
soutěže, veselé tanečky a hlavně
spoustu zábavy. Karneval je vhodný
pro děti od tří let. Vstupné 60 Kč/osoba. Prodej na místě. Tak nezapomeňte
přijít v pátek 27. března do nového
Společenského sálu na Bzeneckou 23
(vchod z ulice Tvrdonická) a bude to
divoká jízda. Masky vítány.
www.kvicvinohradybrno.cz

Více o akcích viz str. 2, 5 a 6.

Z mimoøádné schùze Rady mìstské èásti Brno-Vinohrady,
konané dne 18. prosince 2019
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– odstranění dřevin rostoucích mimo les (keřů
Jalovce chvojky) na Bzenecké ul. před bytovým domem 19, 21;
– odstranění dřevin rostoucích mimo les (hlošiny úzkolisté) před vchodem bytového domu Bořetická 15, Brno-Vinohrady;
– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS
s.r.o., zastoupené P. T., jednatelem, se sídlem
Mlýnská, 602 00 Brno, umístění meteostanice na střechu objektu Bzenecká 23, Brno,
konkrétně na stěnu technického přístřešku
objektu. Vše bude na náklady žadatele;

– společnosti Lužánky středisko volného času,
Lidická 50, Brno, IČ 00401803, pracovišti
Louka, Bzenecká 23, Brno zapůjčení venkovního areálu a tělocvičny 23. 5. 2020 od 14
do 20 hodin na sportovní a kulturní využití
akce LoukaFest. Zapůjčení tělocvičny: bezúplatně;
– Z. M., Bořetická, Brno pronájem tělocvičny
na pořádání vánočního turnaje v malé kopané pro mladé talenty a jejich rodiče v sobotu
21. 12. 2019 od 8 do 14 hodin. Cena pronájmu ve výši: 1.500 Kč/den + 21 % DPH;
Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:

– pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Uzavření pojistné smlouvy na majetek Statutárního města Brna, m. č. Brno-Vinohrady na
období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 Uniqa pojišťovnu a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha za
cenu 316.357 Kč;
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– úpravu tarifního platu řediteli KVIC Brno-Vinohrady Mgr. J. H., s účinností od 1. 1.
2020;
– pořádání akce LoukaFest 2020 dne 23. 5.
2020 od 14 do 20 hodin v prostorách objektu
Bzenecká 23.

Z 18. schùze Rady mìstské èásti Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– s provedením stavby „Relokace pobočky KB,
a. s. Brno Vinohrady _LT“ spočívající ve stavebních úpravách spojených se změnou užívání části objektu č. p. 4246 na pozemku p. č.
9390/1 v k. ú. Židenice podle dokumentace
vypracované ATELIER SIMONA GROUP,
č. zak. 1.19.121 ve 12/2019;
– text výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pasportizace
ploch zeleně v MČ Brno-Vinohrady“ podle
předloženého materiálu;
– odstranění 5 ks poškozených javorů klenů
rostoucí na sídlišti Brno-Vinohrady, odstranění 12 ks poškozených sakur na Pálavském
náměstí a v okolí, odstranění porostu alergenního keře před bytovým domem Bzenecká 5, 7, Brno-Vinohrady;
– souhlas s rekonstrukcí telekomunikační sítě
NETBOX v domě Prušánecká 11, 13, 15, 17

za podmínky, že rekonstrukce sítě NETBOX
bude zcela v koordinaci s rekonstrukcí společné elektroinstalace domu a zcela na náklady poskytovatele;
– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
nebytových prostor – místnosti č. 3, 11,74 m2
v domě Vlčnovská č. 9, za účelem uskladnění
osobních věcí.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s proplacením nákladů na úklid sněhu v částce 4.198,80 Kč dle přiloženého materiálu;
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000
Kč a zněním dohody o výměně vchodových
dveří v bytě č. 22, Bzenecké 13, Brno dle přiloženého materiálu.
Rada městské části Brno-Vinohrady vybírá:
– jako nejvhodnější na realizace veřejné zakázky „Celoroční komplexní údržba ploch v MČ
Brno-Vinohrady“, zadané v otevřeném řízení

podle zákona č. 134/2016 Sb., nabídku firmy
PET group, a. s., Opálkova 748/4, Brno, IČ
26271648 za cenu 1.660.136 Kč bez DPH/rok
na část sever a nabídku firmy FALKY, spol.
s r. o., Kaštanová 637/141e, Brno, IČ 28297849
za cenu 2.686.576 Kč bez DPH/rok na část
jih.
Rada městské části Brno-Vinohrady
jmenuje:
– pana J. Š. členem dopravní komise Rady m. č.
Brno-Vinohrady s účinností od 13. 1. 2020.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozpis rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na r. 2020 podle předloženého materiálu;
– nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č.
202/2018 Sb.

Má úžasná zkušenost se seniory v hodinách angličtiny
(kurzy angličtiny pro seniory Líšeň, Vinohrady)

O

bdobí důchodu, zdánlivě nejklidnější období života, je pro většinu frekventantů
našich kurzů angličtiny pro seniory velice intenzivní. Opakovaně slýchám od lidí v důchodovém věku, že nestíhají a „nemají čas“. Zdánlivě negativní faktor. Není to ale krásné, že i ve
vyšším věku je možno žít naplno nebo tak
naplno, jak jen to síly dovolují? Vždyť sedět
v křesle u televize či krbu si člověk vychutná
teprve tehdy, až se patřičně unaví. Bez pocitu
potřebnosti, naplnění, smyslu dnů si ten odpočinek tak neprožijeme, bez hladu si pokrm nevychutnáme.

Je fascinující sledovat jejich dlouhodobé
nadšení, chuť pokračovat, namáhat se, když už
by vlastně nemuseli. U svých studentů obdivuji klidnou vytrvalost a nadhled, se kterým přistupují ke studiu anglického jazyka. Ne, že by
se občas nevyděsili z příliš obtížného úkolu,
ale vždy se znovu a trpělivě propracovávají dále. A to je to fantastické na těchto lidech –
schopnost znovu se na této cestě zvednout
a pokračovat.
I proto jsem vděčná našim spolupracujícím učitelům z Anglie, že za námi pravidelně
jezdí a umožní všem těmto výjimečným studentům se ujistit, že jejich práce nese ovoce, že
se setkání od setkání domluví lépe, i kdyby jen
o trochu.
Stejně tak patří dík naší spolupracující lektorce amerického původu, která pravidelně
pořádá přednášky na různá témata o životě
v Americe, jak jej neznáme. Svojí nezištnou
prací přináší posluchačům nejen nové poznatky, ale také pocit, že všechna ta mravenčí práce
najednou přináší výsledky ve formě porozumění přednášenému.
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Jsem vděčná, že mohu pracovat s lidmi,
jako jsou moji studenti a je mi ctí setkávat se
s touto mimořádnou skupinou, ve které dřímá
netušený oheň.
A co nás čeká v novém roce?
Kromě pravidelných kurzů angličtiny pro
seniory pořádaných v Líšni, Vinohradech a Židenicích, které již úspěšně běží mnoho let,
se můžeme opět těšit na zajímavé přednášky
o Americe, jež probíhají každý měsíc v Kafé
Bonifác, Trávníky, Černá Pole. A samozřejmě
se těšíme na další víkend s rodilými mluvčími
na Ramzové. Jedná se o víkend plný angličtiny
s těmi nejpovolanějšími – rodilými mluvčími
z Británie, Ameriky a tentokrát možná i z Kanady. A jelikož jsou to všichni učitelé, mohou
se zúčastnit i začátečníci. Jarní termín je 19.–
22. 3. 2020 a stále je ještě pár míst volných.
Rádi uvítáme nové studenty jak v pravidelných
kurzech, tak i na víkendu či přednáškách.
Bližší informace najdete na www.sejdeme-se.
webnode.cz nebo nás kontaktujte na sejdeme
-se@volny.cz či telefonním čísle 603 22 33 53.
Za tým Sejděme se Bc. Jaroslava Sobotková, lektorka

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
Vážení spoluobčané, oprava mostu v Zábrdovicích nás
dosti potrápila. Po celou dobu rekonstrukce oné mostní stavby jsme značně „dopravně trpěli“. Na tom se shodneme a nemá cenu to příliš rozebírat. Jednu výhodu pro Vinohrady však
dočasné uzavření průjezdnosti kolem Vojenské nemocnice
a po Zábrdovickém mostě přece jen přineslo. Provizorní
autobusovou linku označenou jako x27, jedoucí přes Pálavské náměstí k Dělnickému domu v Židenicích a dál na Starou
osadu, si většina Vinohraďanů postupem času velmi oblíbila.
To proto, že linka x27 navázala na tramvajové spojení v Židenicích (tramvaj č. 12) a poskytla tak příjemné a pohodlné
dopravní spojení s centrem Brna. Často jsem byl žádán, aby
ono spojení zůstalo zachováno i po ukončení oprav Zábrdovického mostu a zprovoznění linek kolem Vojenské nemocnice. S městským dopravním podnikem jsme o takové možnosti jednali a současně jsme (ostatně to děláme trvale) požadovali obnovení linky č. 78 v původní trase.
Z těchto jednání a požadavků nakonec vzniklo dnešní
spojení Vinohrad, umožněné autobusovou linkou č. 78. Toto

spojení jede po trase bývalé provizorní linky č. x27. Věřím,
že k plné spokojenosti vinohradských cestujících. Často mi
někteří také sdělujete své obavy o možném zrušení průjezdu
sedmdesát osmičky Vinohrady, jak je tomu dnes. Takové hlasy, volající po zrušení průjezdu linky 78 Vinohrady, ozývající
se z Líšně, vskutku existují. My však toto užitečné spojení Vinohrad s mnoha místy v Brně nedáme. Když byly v loňském
roce prodlouženy trolejbusové linky č. 25 a 26 dále do Líšně,
nezaznívaly od nás požadavky na zrušení těchto kroků, přestože se nám také nelíbily. Zkrátka, chce to být trochu solidární podle přísloví „přej a bude ti přáno“. Přeji všem příjemné
cestování linkou č. 78 a brněnskému dopravnímu podniku
za jeho promyšlený a pro Vinohrady navýsost užitečný spoj
č. 78 velmi děkuji.
Vážení Vinohraďané, přeji nám všem mnoho zdraví a zasněžené únorové dny. Ty pěkné a zasněžené únorové dny přeji o trochu víc dětem a vodohospodářům. Mějte se hezky.
Jiří Čejka, starosta

„Mamince hřebínek a tatínkovi auto“
obsahovalo přáníčko malého upřímného občánka, zhotovené v mateřské
škole za pomoci paní učitelky, rodičům pod stromeček. Jako již tradičně
připravily pracovnice mateřských škol ve svém volném čase vánoční výzdobu a program pro rodiče. Děti se naučily koledy a pro své rodiče
připravily přáníčka a dárky, které na společném vánočním odpoledni
předaly. Výzdoba však nebyla pouze vánoční, ale též ke vztahu k zimním
sportům v dobách dávno minulých, jak ukazuje přiložený obrázek. Výzdoba je každý rok tematicky poněkud jiná, na některých mateřských
školách mají z předcházejících let krásnou fotografickou dokumentaci.
Chtěli bychom všem, kteří se na přípravě Vánoc pro děti ve školách podíleli, touto cestou srdečně poděkovat.

Do roku 2020 přejeme všem pracovníkům ve školství, kteří na Vinohradech pracují nebo bydlí, co nejvíce zdraví a entuziasmu při jejich náročném vzdělávacím poslání.

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Miroslava Jojová, úsek školství

Divadlo pro nejmenší „O Sněhurce“

ÚNOR V DOMEÈKU

Loutkové divadlo V. Schildera přiveze dětem
i dospělým klasickou pohádku o krásné Sněhurce, zlé královně a sedmi trpaslících. Těšíme
se na vás v sobotu 29. 2. 2020 v 16.00 v sále
Bzenecká 23. Vstupenky 60 Kč za osobu před
začátkem.

od 5 let, úterý 15.30. Chobotnice – rukodělný
kroužek 9–14 let, čtvrtek 15.00. Barevný svět
– vv kroužek 6–12 let, úterý 15.15. Kreativ – vv
kroužek od 7 let, středa 15.15. Malíčci – vv
kroužek od 3 let, čtvrtek 16.45.

Volná místa v kroužcích

Letní tábory Domečku

Bojové sporty a sebeobrana – pro děti od 6 let,
středa 16.30. Cvičení na balonech – pro děti

Na letní prázdniny jsme pro vaše děti připravili tábory:
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CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 11.–17. 7.
pobytový tábor pro děti od 6 let.
HURÁ NA OLYMPIÁDU! 7.–10. 7.
příměstský tábor 6–12 let.
VÍŠ, CO MÁŠ ZA HUMNY? 20.–24. 7.
příměstský tábor 6–12 let.
DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY MYŠÁKA OČKA
3.–7. 8. příměstský tábor 4–7 let.
Více info o kroužcích i táborech najdete na www.
domecekvinohradybrno.cz nebo na t. 739 263 997.

Abeceda peněz na ZŠ Mutěnická
tentokrát pro druhé třídy

Ohlédnutí za adventem
na ZŠ Čejkovická
Bronzová ceremonie DofE

Rok plnění dobrovolných aktivit a úkolů utekl jako voda. Čtyři „dofáci“ z 9. A doběhli do cíle. Cílovou pásku přetnuli 25. 11. 2019 v Zastupitelském sále Nové radnice. Konala se zde celorepubliková Bronzová
ceremonie, tedy slavnostní předání diplomů a odznaků šedesáti mladým
lidem od 14 do 26 let, kteří začali plnit bronzovou úroveň na podzim
roku 2018. Vše proběhlo za účasti Tomáše Vokáče, výkonného ředitele
DofE v ČR, bronzových patronů pana Jiřího Duška, ředitele Hvězdárny
a planetária Brno a paní Zuzany Bahulové, reprezentantky ČR v přímořském veslování. Dále byli přítomni zástupci z Magistrátu města Brna.
Všem oceněným gratulujeme a doufáme, že změní své rozhodnutí a budou v blízké budoucnosti pokračovat dál v DofE stříbrnou úrovní.

Úniková hra v Technickém muzeu

V

úterý 3. prosince naši školu navštívil projektový tým České spořitelny, který pro žáky druhých tříd uspořádal interaktivní setkání
v projektu finanční gramotnosti Abeceda peněz. Žáci se vydali na krátkou exkurzi do běžného pracovního dne „dospěláků“ a učili se hospodařit s přiděleným rozpočtem. Na celkem čtyřech stanovištích – Cesta do
práce, Zaměstnání, Nákupy a Hospodaření – se průběžně seznámili
s příjmy a výdaji, které dospělý člověk má.
Cílem bylo, aby si děti z programu odnesly základní povědomí
o principech hospodaření rodiny. Součástí projektu je i ucelený pracovní
sešit pro každého žáka, se kterým budeme následně pracovat. Sešit je
rozdělen do tří kapitol: 1. Příjmy a výdaje – žáci se seznámí s koloběhem
peněz v domácnosti, 2. Nakupování – cílem je získat povědomí o cenách
a hodnotě věcí a 3. Rozpočet a spoření – zde je žákům vysvětlen rozdíl
mezi přáním a potřebou a princip individuálního i společného šetření.
Celý program byl velmi přínosný a žáci se do všech aktivit zapojovali se zájmem a nadšením. Hodně úspěchů v roli „dospěláků“!
Mgr. Magda Střelská

Obrana se týká všech na ZŠ Mutěnická

V

úterý 7. 1. 2020 se naší žáci 7.–9. tříd zúčastnili pod záštitou spolku Presafe a ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR projektu
s názvem Obrana se týká všech.

Ve středu 4. 12. 2019 se třída 7. A vydala do Technického muzea.
Nejprve si zahráli ve dvojicích únikovou hru, která byla součástí výstavy
o železné oponě. Každá dvojice v průběhu hry získávala indicie o jedné
reálné osobě, která měla k železné oponě nějaký vztah. Po úspěšném
ukončení hry se žáci dozvěděli, jaký osud tuto osobu potkal. Byli mezi
nimi ti, kterým se podařilo železnou oponu překročit, ale také ti, kteří se
jim v tom snažili zabránit. Dále jsme se společně podívali do uličky řemesel, kde jsme nahlédli do prvorepublikových obchodů, řemeslnických
dílen, soukromých obydlí i do hospody. Po vydatné svačině jsme se vydali do technické herny a na retrogaming, kde bylo možné hrát staré
počítačové hry.

Návštěva v domově seniorů

Žákovský parlament i v letošním roce zorganizoval předvánoční
vystoupení žáků naší školy v Domově pro seniory Věstonická. Zatančily
dívky z kroužku zumby, zazněly vánoční písně a čtvrťáci předvedli svou
pohádku. Drobné dárečky, vyrobené u nás ve škole, udělaly velkou radost. Již potřetí jsme společně prožili příjemné adventní dopoledne.

Za kulturou do Vídně

Dne 5. prosince 2019 se žáci II. stupně Základní školy Čejkovická
vydali se svými učiteli do Vídně. Cílem návštěvy byla Albertina, muzeum
umění mezinárodního významu. Organizátoři zde představují každoročně vynikající umělecká díla od 15. století až do současnosti. My jsme
tentokrát navštívili speciální výstavu Albrechta Dürera. Žáci se mohli
seznámit s mistrovskými díly tohoto německého malíře, grafika a teoretika umění evropského formátu. Obdivovali jsme dokonalé kresby, krajinářské akvarely, dřevořezy a malby. Každý žák si vybral jedno dílo, které ho nejvíce zaujalo tak, aby o něm mohl vyprávět. Celá výstava v nás
všech zanechala hluboké dojmy. Po krátké procházce předvánoční Vídní
jsme zamířili k radnici na tradiční vánoční trhy. Domů jsme se vraceli
nejen s drobnými dárečky a dobrotami z vánočních trhů, ale hlavně plní
dojmů a s příjemným pocitem smysluplně stráveného dne. Samozřejmě
v příštím školním roce plánujeme opět návštěvu výstavy ve Vídni.

Předvánoční dílničky

Smyslem bylo seznámit žáky se zásadami a odpovědností občanů za
obranu vlasti, poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně
bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Zároveň tímto zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR
a povinnostech občana při obraně státu.
Žáci si prošli předem nachystaná stanoviště s tématy evakuace, zdravověda, sebeobrana, překážková dráha a v multimediální učebně shlédli
ukázkové video – Utíkej, schovej se, bojuj!, ve kterém útočníci napadli
úřad.
Zvláštní poděkování patří Kláře Vlčkové ze třídy 8. A, která si připravila prezentaci a referát na téma Můj hrdina. V něm poutavým způsobem
seznámila své spolužáky s osudem svého prapradědečka, který bojoval
během 1. světové války na dnes lehce pozapomenuté, ale o to krutější
italské frontě.
Dle reakcí žáků byla akce přínosná a poučná.

Dne 10. 12. 2019 se žáci 2. ročníků vydali na Louku na tradiční předvánoční dílničky tentokrát s názvem „Betlémský příběh“. Na Louce si
žáci zahráli ve skupinkách divadlo na živé sochy, poslechli si příběh
o narození Ježíše a poté si vyrobili vánoční dáreček „šumivé bomby do
koupele“. Žáci tak mohli nasát příjemnou vánoční atmosféru.

Vánoční tvoření třídy 5. A

Ve středu 11. 12. 2019 jsme měli opět tradiční tvoření svíček. V naší
kuchyňce jsme si naskládali pod vedením p. Grombiříka barevné kostičky vosku do forem na svíčky. Všechny svíčky byly krásné a každá byla
originální. Navíc samotné tvoření nám udělalo velkou radost a děti bavilo.

Vánoční jarmark

V adventním čase se také uskutečnila jedna z největších akcí naší
školy. Vánoční jarmark patří mezi oblíbené tradiční setkání žáků, učitelů
a rodičů. Děti své výrobky s radostí připravovali již od října. Vše tvořili
za podpory a pomoci svých učitelů, v některých případech i rodičů.
Jarmark probíhal v prostorách před aulou. Dveře pro rodiče a další

Mgr. Josef Strouhal
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Ze zimy rovnou do léta, naplánujte si
letní tábory!

Karneval na Louce

Podle kalendáře tu sice máme zimu,
už teď je ale nejvyšší čas plánovat letní
prázdniny. Pokud chcete, aby si vaše děti
užily spoustu zábavy spojené s poznáváním přírody, neváhejte je přihlásit na tábory pořádané Lipkou. Chystáme jich
několik desítek – příměstských i pobytových.
Letní tábory každoročně připravuje všech pět pracovišť Lipky. Jundrovský Rozmarýnek otevře rovnou dvacítku táborů nejrůznějšího zaměření:
chovatelské, koloběžkové, rukodělné i kulinářské a chybět nebude ani tábor,
na němž si děti hravě procvičí němčinu. Novinkou letošního léta je tábor
V kůži dospěláka. Dětem ve věku 9–13 let nabídne příležitost na vlastní kůži
vyzkoušet, jak úžasné je naplánovat, připravit a zrealizovat vlastní nápad.
Pracoviště Lipová plánuje na začátek léta ověřený model tábora pro rodiče a prarodiče s dětmi od 3 let. Vytvoříme na něm prostor pro společné
objevování i samostatné tvoření. Úplnou novinkou je letní kemp E-mise pro
mládež od 14 let. Naplníme jej výpravami do rozmanitých zákoutí městské
divočiny, diskuzemi i zkoumáním a vždy budeme mít na zřeteli šetrné zacházení s přírodními zdroji.
Kamenná v srdci města láká na příměstské tábory, jejichž cílem je odhalit i méně známá místa Brna, která jsou však nemálo zajímavá. Nezapomínáme ani na rukodílné tábory nejen pro děti a mládež.
Jezírko zve na příměstské i pobytové tábory v lesích za Soběšicemi, ale
také na Lýkožroutí stanový tábor na Třeboňsku v jižních Čechách, kam se
vydáme s dětmi od 10 do 15 let. Nově se na Jezírku uskuteční tábor zaměřený
na tvoření z přírodních materiálů, z nichž prim bude hrát dřevo.
Koho láká vypravit se ven z města, tomu doporučujeme pětidenní pobytové tábory pro rodiny s dětmi na Rychtě v Krásensku, uprostřed přírody
Drahanské vrchoviny. Tam se také chystají nějaké novoty, jednou z nich je
entomologický pobytový tábor plný objevování hmyzí říše. Pro středoškoláky s touhou po dobrodružství připravujeme oblíbený putovní tábor.
Celou širokou nabídku příměstských i pobytových táborů najdete na
stránkách www.lipka.cz/tabory, kde najdete také přihlášky na jednotlivé tábory. S přihlašování neváhejte, míváme brzy plno.
Amálka Čípková, Lipka

Ohlédnutí za adventem na ZŠ Čejkovická

Nový rok nám začal a s ním už pomalu chystáme i naše tradiční akce.
Takže pokud už plánujete nějaké akce s dětmi na začátek února, tak bychom Vás rádi pozvali na Loukovou akci Karneval.
A letos to bude krásná pohádka! V našem pohádkovém karnevale
nesmí chybět princezny a princové, zvířátka, čarodějové, ježibaby, čerti,
kašpárci, ale ani třeba hasiči. Proto doporučujeme všem, kteří se k nám
chystají, aby si pečlivě připravili svůj kostým.
A na co se můžete těšit? Na zábavné hrátky, které zažijete s Ivčou
a Luckou. Chybět nebude hudba, tance, drobné soutěže a závěrečná odměna pro děti. Program je vhodný pro děti 2 - 8 let.
A kdy k nám můžete dorazit? V sobotu 8. 2. 2020 a rovnou si můžete vybrat ze dvou časů: 10:00–12:00 nebo 16:00–18:00.
Na akci je potřeba si zakoupit vstupenku, protože kapacita je omezena. Nákup můžete uskutečnit v úředních hodinách v kanceláři Louky
vždy v po–st 16:00 až 18:00 nebo čt 17:00–19:00.
Cena 90 Kč je za dítě. Doprovod platí vstupné dobrovolné. S sebou si
vezměte přezůvky nejen pro děti, ale i pro dospělé a pohodlnou masku
(rodiče v maskách jsou vítáni). Po dobu karnevalu je otevřeno občerstvení U Vlka.
Těšíme se na Vás milé pohádkové postavy!
Pokud Vás akce zaujala, přijďte si ji za námi na zimní Louku užít.
Podrobnosti jsou uvedeny na našich webových stránkách
www.louka.luzanky.cz.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová, SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Tenisová škola Tenisáček
na Vinohradech
Hledáte aktivitu pro sebe nebo pro děti?
Přijďte dne 24. 2. 2020 v 15.30–17.00 do tělocvičny ZŠ Mutěnická. Ukážeme Vám i dětem, že i sport může být zábava. S sebou pouze čistou obuv
a dobrou náladu.
Pro více info: email: ts.tenisacek@gmail.com
Tel: +420 608 210 480, +420 739 561 050

Piknerová, Votavová

(dokončení ze strany 4)

návštěvníky se otevřely v 15:30 hodin milým vystoupením našich žáků,
kterým za jejich skvělé výkony moc děkujeme. V 16 hodin již byly stánky
v obležení kupujícími. Odměnou nám všem byly úsměvy v kavárně
a cukrárně s dobrotami, radostné oči nakupujících a hlavně prodávajících dětí a plné tašky dárků a zážitků. Už se těšíme na další ročník.

Vánoční soutěž

Vánoční besídky ve třídách Základní školy Čejkovická jsou každoročně přerušeny na dvě hodiny vánoční soutěží, kterou pro žáky II. stupně připravuje žákovský parlament. Třídní kolektivy sice vyslaly do soutěže své týmy, ale zapojili se všichni. Letos si třídy vyráběly kostýmy na
zvolené téma včetně trefného názvu pro svůj soutěžní tým. Soutěžilo se
ve třech disciplínách. V Pantomimě si soutěžící vylosovali věc, kterou
museli předvést a úkolem ostatních bylo uhodnout, o jakou věc se jedná.
Ve hře Riskuj si zástupci vybírali ze třiceti otázek pěti obtížností a závěrem museli v Karaoke zazpívat vybranou píseň. Soutěž probíhala v bouřlivé atmosféře povzbuzováním soutěžících za doprovodu nejen vánoční
hudby. Vítězný kolektiv získal sladkou odměnu v podobě dortu, ale vyhráli vlastně všichni, protože si to náramně užili.

Tvoření v zimní přírodě
Vzpomínáte si, jak křupe led na zamrzlých loužích, jak cinkají rampouchy, jak mává křídly andílek vyválený ve sněhu? Jak pekař Sníh kouzlí ze stromů dorty se šlehačkovou čepicí?
To a mnohé další objevují malí umělci s maminkami už od prosince
ve Staré Líšni. Pod vedením výtvarnice Zuzany Trnkové a pedagožky
Kláry Krchňavé se inspirují uměním paní Zimy a společnými výtvory
přispívají k její kráse. Přenesením výtvarných technik do přírody a prostředí lesa přicházejí na svět nečekané artefakty. Tématem letošních setkání jsou svátky a tradice. Děti se při hrách seznamují s tradičními rituály a mají příležitost prožít to, na co už v dnešní uspěchané době není čas.
Maminky si pak domů odnášejí spoustu nápadů a vydováděné děti.
Pokud byste chtěli svým dětem zážitky v přírodě také dopřát, sledujte webové stránky nebo facebook spolku Kavyl a Lesní mateřské školy
Mariánka: www.lesnikavyl.cz, www.lesnimarianka.cz. Kromě celoročního předškolního vzdělávání organizujeme pravidelné kroužky i jednorázové akce, pořádáme letní tábory. Těšíme se na vás!
Michaela Žižková

Okresní kolo v přehazované 4. a 5. tříd

Okresní kolo v přehazované 4. a 5. tříd se konalo v naší hale v úterý
14. 1. 2020. Turnaje se zúčastnily 4 školy z nejbližšího okolí: ZŠ Krásného, ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Mutěnická. O úvodní rozcvičení se postarala
děvčata z našeho kroužku ZUMBY pod vedením J. Baldelli. Ve vyrovnaném turnaji postoupili žáci naší školy do krajského kola. Všichni se moc
snažili a dali do toho vše, jmenovitě Míša Chvílíček, Eda Keršner, Vojta
Bazala, Klárka Pešáková, Linda Mráčková, Ilonka Ševčíková, Lucka Pudilová, Maroš Růžička, Luky Svánovský, Martin Šír a Filip Šulc.
Ve čtvrtek 27. 2. 2020 pořádáme den otevřených dveří. Podrobnější informace najdete na webu školy. Všechny vás srdečně zveme.
Mgr. Iveta Marečková
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KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316,
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!
ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň,
hledá uklízečku/8 hod. a recepční/12 hod. Jedná se o HPP.
Požadujeme dobrý zdravotní stav a bezúhonnost. Nástup dohodou.
Info: Havlíčková A., tel. 777 990 780.

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

Muže i ženy na HPP zkr. úvazek i s OZP na pozice vrátný recepční a dozory v muzeu.
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz

l Chceš-li dobrou knihu míti k Ryšavému mušíš jíti. Knihy Ryšavý, Táborská 30. www.rysavy.cz
l Garáž pronajmu, ul. Čejkovická, 2500 Kč/měs. T. 702 573 778.
l Měníme životní styl, chceme dům nebo velkou chalupu. T: 736 727 033.
l Učitelská rodina hledá byt ke koupi (děti, aktivity, apod). t. 605 301 200.

Nabízím èištìní kobercù, sedaèek, matrací profi extraktorem Karcher.
Úklid bytových domù, kanceláøí. Alena Schwarzová – 604 316 728.

l Koupím 1+KK/2+KK. Platba hotově. T: 602 102 038.

Výstava České korunovační klenoty
na dosah / Osudy 22 korunovaných
panovníků

l Hledáme 3+1 na Vinohradech. Nabídněte. T: 602 185 147.
l Koupím chatu se zahr. do 50 km od Brna. Tel.: 702 087 313.
l Koupím byt na Vinohradech s balkonem, hradím právní servis, platba hotově. 732 760 110.
l Elektrikář – opravy,rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
l Koupím byt na Vin.2+kk a větší, jakýkoliv stav. Hotovost. 608 582 686.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

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/

Letohrádek Mitrovských v Brně,
1. 2. – 26. 4. 2020, úterý–neděle, 10.00–16.30
Letohrádek Mitrovských představí unikátní výstavu v nové podobě.
Po 5 letech se do Brna vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt za
dobu opětovného zpřístupnění této kulturní památky v roce 2007.
www.letohradekbrno.cz

SERVIS OKEN, OPRAVY ŽALUZIÍ, SÍTÍ
tel: 723 41 21 21, facebook.com/servis-okendveri

Termín uzávìrky pro vydání è. 173 (bøezen 2020)
do 14. 2. do 10.00 hodin.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
n7n
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Informace o akcích Senior klubu – únor 2020

č je to k nevíře, musím konstatovat, že při listování tímto Informem už máme za sebou první
měsíc roku 2020, před námi pomalu blížící se jaro
(snad se tímto konstatováním zimy nedotknu a nerozzlobím ji) a tak prosincové akce v klubu připomenu jen krátce. Velmi zdařilá byla „návštěva“ loutek
v klubu, které přijel představit pan Lukáš Musil
a díky nimž přítomní pookřáli a alespoň na chvíli
omládli. Předvánoční besídka a zejména silvestrovské posezení v klubu (za účasti více než 40 hostů)
byly příležitostmi k pobavení se a ke společné zábavě, na kterou jsme navázali hned druhý den po Novém roce, kdy jsme přivítali tři krále (i když v trochu
pozměněném složení oproti předcházejícím létům).
Obsah svého putování po krásách vlasti pozměnila
i Eliška Vacková a po Novém roce začala přítomné
seznamovat s krásami a zajímavostmi Slovenska – už
první část ukázala, že také bude nač se těšit.
Po několika měsících omluvené nepřítomnosti
přišel do klubu v rámci svého cyklu pan starosta,
který se tentokrát vrátil hluboko do minulosti a připomněl průběh bitvy na Moravském poli v r. 1278
a na pravou míru uvedl příčiny, zdroje a neoprávněnost negativní pověsti pana Miloty z Dědic. A protože náhoda tomu chtěla, na historické téma obrazně
navázal ve své přednášce i Mgr. Karnet připomenutím tří významných žen našeho státu.
Zajímavostí lednových jubilantů byl zejména
větší počet oslavenců (8), mezi nimiž „vynikali“ dva
čiperní devadesátníci – paní Hvězdoslava Pokorná
a pan Jaromír Lipovský (jako jediný muž).
K mému milému překvapení jsme i přes nutnost
platby za sál velmi úspěšně zahájili i cvičení seniorů
v novém Společenském sále na Bzenecké – v pondělí 6. ledna za účasti téměř čtyřicítky převážně cvičenek, o týden později za ještě větší účasti – je to radost
dívat se do takto plného sálu (místa pro další případné zájemce je ale dostatek), ale podstatnější je i celková pohodová atmosféra, která je v sále přítomna
po celou dobu cvičení.
Protože se blíží sezóna poznávacích zájezdů,
připravených Vlastou Jelínkovou, pro zajištění možnosti plánování si účasti ze strany zájemců o ně uvádím o nich jenom základní údaje – 26. 3. sklípek

Hustopeče, 30. 4. Světlá nad Sáz., 19. 5. Lednice
a Janohrad, 2. 6. Častolovice a Doudleby, 30. 6. Nemojanský mlýn. Podrobnosti ke každému budou
zveřejňovány vždy s měsíčním předstihem, změny
jsou možné.
Zajímavostí únorového programu může být pro
zájemce opětovné rukodělné pletení výrobků z pedigu, opět pod vedením Hanky Žaludové – přijďte si to
vyzkoušet.
Na závěr mám ještě jedno překvapení – na den
3. března přislíbil účast v klubu na besedě pan senátor a ředitel hvězdárny Jiří Dušek a kromě toho
v březnu připravuji s jeho podporou i exkurzi na
hvězdárnu – sledujte březnový Inform nebo naše
webové stránky.
V tomto místě se trochu opakuji, ale stále platí,
že v klubu přivítáme jak účastníky jednotlivých akcí,
tak i případné nové lektory, cestovatele apod., kteří

přispějí k rozšíření okruhu našich akcí a témat činnosti.
A opět připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem bez rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapacity klubovny a že jsou na ně všichni zájemci upřímně zváni – stačí přijít a nakouknut. Pro
jistotu také ještě jednou a v tomto roce naposled
připomínám, že fotografie z dokumentovaných akcí
jsou v klubovně k nahlédnutí s možností objednání
si podle vlastního výběru zpravidla 10 až 14 dní po
jejich uskutečnění, příp. je lze dodatečně vyhledat po
domluvě se mnou v našem digitálním archivu.
Program i další informace a dokumentační fotografie z akcí najdete na odkazu www.vinohrady.
brno.cz/organizace/senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době našich akcí v klubovně na Bzenecké
19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď, luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Představení loutek pana Lukáše Musila v Senior klubu

SENIOR KLUB V ÚNORU
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 případnému zapojení se do jiných
pravidelných činností:
n v pondělí (13.30–14.30)
cvičení pro seniory ve Společenském sále
Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte;
n ve čtvrtek
(od 8.00, 9.45 a 12.00, 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(možno zapojit se kdykoli v průběhu roku)
v malé klubovně;
n v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
kurz PC pro seniory v ZŠ Mutěnická –
účast i případné konzultace zdarma.

4. 2. – ÚTERÝ
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(videa z přírody i odjinud)
Ing. L. Hodboď

20. 2. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ÚNORU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

6. 2. – ČTVRTEK
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO
(společenské hry a jiná zábava)
Ing. L. Hodboď

22. 2. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

11. 2. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI Slovensko
(pokračování), E. Vacková

25. 2. – ÚTERÝ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

13. 2. – ČTVRTEK
RUKODĚLNÉ ČINNOSTI – opět pleteme
v klubovně z pedigu
Mgr. Hanka Žaludová

27. 2. – ČTVRTEK
JEDNODUCHÉ PROCVIČOVÁNÍ
PAMĚTI A JEMNÉ MOTORIKY
Olga Lugrová

18. 2. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Strakonice, Střekov,
Svojanov, Svojšice)
Dr. Luděk Šubert

Naše motto:
čas letí jako jelen, leden máme za sebou
a na jaro se těšíme – pestrý program v teple
klubu si užíváme…
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