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Akce na Vinohradech

BŘEZEN 2018
10. 3.
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.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

10. 3.
Keramická dílna

9.00–11.30 v Domečku, Valtická 23.
Výrobou květináčů, misek a veselých
dekorací se připravíme na již přicházející jaro a Velikonoce.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

14. 3.
Divadlo pro nejmenší

V 10.00 zve Loutkové divadlo V. Schildera malé i velké diváky na pohádku
„Brémští muzikanti aneb Zvířátka
a loupežníci“. Sál na Pálavském nám.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

17. 3.
27. REPREZENTAČNÍ PLES

Rockový koncert v novém společenském sále na Bzenecké 23

Vážení vinohradští spoluobčané,

nastává období, kdy končí zima (alespoň kalendářně) a brzy se všude kolem rozloží
jaro. Nastává rovněž období, které pro mne a několik dalších lidí znamená horečné
usilování, směřující k zajištění naší tradiční zábavy, slavnosti a velké události, kterou je samozřejmě Vinohradská výstava vín. Právě v tomto čase objíždíme spolu
s panem ředitelem kulturního centra Jiřím Huňáčkem významné jihomoravské vinařské obce a především na tamních radnicích a ve vinařských závodech domlouváme s paními a pány starosty a s dalšími „lidmi od vína“ shromažďování a dodání
soutěžních vzorků vín pro naši, směle možno říci, dnes již slavnou výstavu vín. V Ratíškovicích jsme se opět dohodli na kulturní gesci naší výstavy. V průběhu ochutnávky tedy i letos vystoupí na Vinohradech známá ratíškovická cimbálová muzika,
folklorní pěvecké sdružení Robky ze Séčky i mužský pěvecký sbor. A hrát bude samozřejmě také naše vinohradská cimbálovka. V těchto dnech se tak rozbíhá velké úsilí
několika lidí, směřující k zajištění stovek vzorků vín, dodávaných na Vinohrady
z desítek jihomoravských obcí z celé jižní Moravy – ze všech významných i méně
známých vinařských oblastí. Tak jako loni či předloni, ani letos to není nijak lehké
a jednoduché domluvit menší nebo i větší počty vzorků vín od místních vinařů.
Vůle, náklonnost a pochopení vinařům zpravidla nechybí. Problémy v posledních
letech ovšem působí značně nevhodné klimatické podmínky. Již několik let po sobě
například mrzne, kdy nemá a úroda hroznů je mizerná nebo taky žádná. Vždy to
však přijatelně dopadlo a na degustaci se sešly stovky soutěžních vzorků. Letos to
zjevně bude obdobné. Připomínám, že Vinohradská výstava vín 2018 se bude tradičně konat v první květnovou sobotu, která v letošním roce připadne na 5. května.
K jedné velké změně ovšem dojde. Změní se místo konání naší vinařské výstavy.
Dosud se odehrávala v kulturním sále nad Albertem a v přilehlých venkovních prostorách. Letos poprvé se Vinohradská výstava vín uskuteční v novém společenském
a kulturním sále v areálu bývalé základní školy na Bzenecké ulici č. 23. Hrát, zpívat,
(pokarčování na straně 3)

Srdečně vás zveme na besedu občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.
Setkání se uskuteční v pondělí 19. 3. v 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva městské
části Brno-Vinohrady (v přízemí budovy radnice).

V čase od 20.00 hodin. Hotel Velká
Klajdovka. Cena vstupné 490 Kč.
V ceně je zahrnuta večeře. Předprodej
a rezervace vstupenek: kancelář KVIC
Mutěnická 21, Brno-Vinohrady, tel.
544 216 529.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

29. 3. – Velikonoční dílna

Tento den (velikonoční prázdniny) je
Domeček v 9.30–11.00 hodin otevřen
všem dětem, které si zde mohou vyrobit velikonoční přáníčka.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Jubilejní 40. koncert
na Vinohradech
Kulturní vzdělávací a informační centrum v našem sídlišti dbá již nejméně uplynulé desetiletí na rozmanitou nabídku veřejnosti svými aktivitami. Od nejmenších
až po kulturně náročné občany všech věkových kategorií. Zvláště se rozvinula činnost
v pěveckých koncertech. Na nich ještě v sále
ZŠ na Čejkovické účinkovali studenti a absolventi brněnské konzervatoře, později
studenti a absolventi Hudební fakulty
JAMU a nyní s prodlením let již vyspělí
pěvci, dosahující ve své profesi i zahraničních příležitostí. Od roku 1999 se tak vystřídalo 45 pěvců a instrumentalistů, kteří
v premiérách i opakovaně přednesli na 550
čísel písní, operních a operetních árií a duet,
včetně dalších populárních evergreenů
i z muzikálů.

Vždy jsme se snažili o tematicky zaměřené koncerty od typů „Od folkloru k muzikálu“, s výběrem českých árií a písní v rámci Roků české hudby 2004 a 2014, koncertním provedením oper Eugen Oněgin
Čajkovského, průřezem Smetanovy Prodané nevěsty. Uctili jsme výročí světových
operních velikánů Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera, nezapomněli jsme ani na
nestárnoucí písničky Jaroslava Ježka Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha. Zazněly vzpomínky na Oskara Nedbala a jeho
nejlepší operety Polská krev a Vinobraní,
italské a španělské serenády a ještě mnoho
jiných melodií stálé krásy.
Péčí našeho kulturního centra se tak dává příležitost talentovaným mladým umělcům vyzkoušet svoje síly před veřejností.
A že to mělo účinek, o tom svědčí právě
v současnosti pěvci, dosahující kýžené hlasové zralosti.
40. jubilejní koncert bude prezentovat
nový program s novými pěvci, kteří ještě
u nás nevystoupili. Ostatně, podrobnosti
o novém programu si necháváme do příštího dubnového čísla Informu.
Těšíme se na Vás v neděli 8. dubna
v obvyklých podvečerních hodinách.
Prof. PhDr. Miloš Schnierer

Z 51. a 52. schůze Rady městské části
Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– připomínku ke zveřejněné Studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území města Brna;
– rozpočty na rok 2018 podle předloženého
materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ
Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;
– rozpočet KVIC na rok 2018;
– Dohodu o vzájemném postoupení smluv
o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavřeli
nájemci;
– předloženou Smlouvu o nájmu bytu;
– text výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9“;
– Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vinohrady
pronájem nebytových prostor v objektu
Bzenecká 23;
– organizaci LUŽÁNKY středisko volného
času, odloučenému pracovišti Louka, krátkodobý pronájem nebytových prostor v objektu Bzenecká 23;
– text výzvy k podání nabídky VZMR na akci
„Výběr zhotovitele projektové dokumentace
pro výměnu ZTI v budově ZŠ Mutěnická
23“;
– rozpočtová opatření č. 1, 2;
– text výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce: „GO
chodníku mezi ul. Pálavské nám. a ul. Bořetická v MČ Brno-Vinohrady“;
– Harmonogram provádění blokového čištění
na rok 2018;
– zveřejnění záměru – pronájem pozemku,
Dům služeb, prodejna, Pálavské nám., č. p.
4286;
– zveřejnění záměru – pronájem části pozemku pro umístění 3 ks reklamních praporců;
– zveřejnění záměru – pachtu části pozemku;
– zřízení přípravné třídy na Základní škole,
Brno, Mutěnická 23;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 31 případech;
– rozšíření nájmu bytu;
– u nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v domech svěřených m. č.
Brno -Vinohrady použít inflační koeficient
k 1. dubnu roku 2018 ve výši 2,5 %;
– předložené žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna k 1. termínu roku
2018;
– smlouvu o nájmu pozemku;
– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu;
– předložené Souhlasy vlastníka nemovitosti
s umístěním telekomunikační technologie
na objekty (BD) Mikulovská 4–6, Bzenecká
13 a Vlčnovská 3;
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– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „Doplnění
MKDS Vinohrady 2018“;
– text výzvy včetně zadávací dokumentace
a návrhů smluv o dílo (dle § 53 zákona číslo
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
ke zjednodušenému podlimitnímu řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce:
„Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů“;
– ukončení nájmu ideální poloviny místnosti;
– zveřejnění záměru pronájmu ideální poloviny části nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25;
– ukončení nájmu místnosti;
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25;
– pronájem nebytových prostor ve 2 případech;
– stavební úpravy;
– text výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na realizaci akce:
„Pokládka nové podlahy, tělocvična, objekt
Bzenecká 23“.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– se zřízením časově omezeného parkovacího
stání s parkovacím kotoučem po pravé straně z čelního pohledu (před prodejnou Albert) osazením svislé dopravní značky „IP
13b“ „parkovací stání s kotoučem“ na dobu
30 minut a parkovacího stání pro zásobování po levé straně z čelního pohledu (před
prodejnou květinářství);
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 6
žadatelů.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozpis rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na rok 2018;
– dokumentaci analytické části a zadání
Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní
oblasti Brno bez připomínek;
– investiční záměr firmy SAKO Brno a.s.
Rada městské části Brno-Vinohrady
odvolává:
– členku bytové komise.
Rada městské části Brno-Vinohrady
jmenuje:
– nového člena bytové komise.
Rada městské části Brno-Vinohrady
vydává:
– souhlasné stanovisko na vybudování školní
zahrady s environmentálním vzděláváním
pod názvem „Zahrada badatelů“ na pronajatém pozemku zahrady venkovního areálu
objektu Bzenecká 23.

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

Klub maminek

tančit a ochutnávat víno bude samozřejmě možné i pod širým nebem na venkovních
plochách. Jsem velmi rád, že provoz nového společenského sálu na Bzenecké se rozjíždí.
Sál vznikl přestavbou jídelny bývalé základní školy na Bzenecké ulici v loňském roce
a nahradí menší sál nad Albertem. Rozloha sálu na Bzenecké umožňuje jeho široké
a pestré využití, které se již rýsuje. V sále probíhá zkušební provoz, který si vyžádala
městská hygiena pro svá měření hluku. Do nového sálu se v současné době stěhuje vinohradské kulturní centrum ze svého dřívějšího sídla na Mutěnické ulici a ze sálu nad Albertem se přestěhuje provozní nábytek (židle a stoly, podium a podobně), který bude
početně rozšířen o typově stejné stoly a židle. V novém sále a v jeho příjemném okolí již
probíhají kulturní i zábavné akce věnované veřejnosti, dětem, pořádané kulturním centrem nebo třeba vinohradskými hasiči či dalšími (občanskými) sdruženími. V pátek
16. února se v novém sále rozezní rockový koncert a 24. února bude sál hostit Velký dětský
karneval. Od března bude nový sál využíván i Senior klubem pro pořádání pravidelných
tanečních a hudebních pořadů, věnovaných starší generaci. Velký zájem o činnost v sále
projevily divadelní ochotnická uskupení z Líšně či Slatiny nebo dětské organizace, hasiči
a řada dalších zájemců. Většina dění v sále nad Albertem se pozvolna přesouvá do nového sálu na Bzenecké. Nový sál tak viditelně ožívá. Za jakési neoficiální zahájení činnosti
kulturního a společenského sálu na Bzenecké lze považovat právě pátého května konanou
Vinohradskou výstavu vín. Lze si přát vhodnější příležitost k zahájení? Věřím, vážení
Vinohraďané, že se v sále na Bzenecké v onu květnovou sobotu setkáme. Když ne všichni,
alespoň mnozí z nás. Věřím, že i letošní ročník Vinohradské výstavy vín se vydaří.
Vážení Vinohraďané, vždy začátkem roku se setkávám s lidmi, kterých si vážím, protože svojí prací, svojí nelehkou prací, přispívají k tomu, aby se nám v naší městské části
žilo dobře. Lidé, o kterých hovořím, pracují pro brněnskou firmu SAKO. Denně odvážejí
z kontejnerů odpadky, vyprodukované v našich domácnostech. Ano, jedná se o lidi
od kuka vozů, postaru je někdy nazýváme popeláři. I letos jsem se s nimi setkal a poděkoval jim za úsilí, které vyvíjejí v náš prospěch. Važme si jejich práce.
Vážení vinohradští spoluobčané, přichází jaro. Přeji Vám všem, abyste plně využili
jím nabízené krásy života.
Jiří Čejka, starosta

BŘEZEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší

11.30 v Domečku, Valtická 23. Cena 220 Kč
zahrnuje odborné vedení, veškerý materiál,
výpal i následné glazování. Přihlášky předem
v kanceláři Domečku nebo na tel. 544 216 684,
739 263 997.

Keramická dílna

Ve čtvrtek 29. 3. (velikonoční prázdniny) je
Domeček v 9.30–11.00 hodin otevřen všem
dětem, které si zde mohou vyrobit velikonoční přáníčka, dekorace s jarním osením a nazdobeným keramickým ptáčkem. Vhodné
pro děti od 6 let, menší děti v doprovodu rodičů. Cena 90 Kč.

Loutkové divadlo V. Schildera zve malé i velké diváky na pohádku „Brémští muzikanti
aneb Zvířátka a loupežníci“.
Ve středu 14. března 2018 v 10.00 v sále na
Pálavském nám. Vstupné 60 Kč za osobu.
Srdečně zveme všechny zájemce o keramické
tvoření do předvelikonoční dílny. Výrobou
květináčů, misek a veselých dekorací se připravíme na již přicházející jaro a Velikonoce.
Vhodné pro děti od 6 let a dospělé, mladší děti v doprovodu rodičů. Sobota 10. 3., 9.00–

Velikonoční dílna

Domeček, Valtická 23, Vinohrady
(pondělí 10.00–12.00)

5. 3. – Nošení dětí

Podpůrná nosící skupina. Poradíme, jak zkrotit šátek a užít si krásu nošení. Popovídáme
o výhodách zdravého nošení a odpovíme na
vaše otázky. Základní úvaz ksk a dvojitý kříž,
vhodné i pro těhotné a rodiče s menšími dětmi. Vstupné 20 Kč.

12. 3. – Jarní BAZÁREK

dětského oblečení a potřeb. Zájemce o prodej
prosím o registraci e-mailem. Poplatek pro
prodávající 20 Kč.

19. 3. – Bezplenková
komunikační metoda

Povídání o bezplenkové komunikační metodě
neboli BKM. Jedná se o přirozenou hygienu
nemluvňat, kdy se od narození dítěte reaguje
na jeho potřebu vyměšovat mimo plenu (děti
však zároveň pleny mohou nosit).
Vstupné 30 Kč.

26. 3.
Pohanka, Zelené potraviny

Pohanka – zdroj mimořádné síly a vytrvalosti. Zelené potraviny ač nejsou lékem, přesto
lečí. Naše auta jezdí na vysokooktanové palivo. Na co jezdí naše děti? Vstupné 20 Kč.

Pro děti k dispozici herna.
Zájemci pište na e-mail:
rackova.a@centrum.cz.
Tel. 777 273 587.
Těším se na příjemně strávená dopoledne.
Mgr. Alena Račková

Rockový koncert v novém společenském sále
V rámci zkušebního provozu v novém společenském sále, který vznikl rekonstrukcí bývalé jídelny Základní školy na Bzenecké 23, po několika zábavných akcích, pořádaných pro naše nejmenší, se v pátek 16. února konal v nových prostorách rockový koncert za účasti kapel „Helemese“
a „Stracené ráj“, která přítomné návštěvníky pobavila poslechem pravého „hanáckého bigbítu“. Symbolické vstupné a možnost občerstvení
na místě podpořily tuto
startovací kulturní akci, v rámci které se
uskutečnilo i šetření
pracovníků Krajské hygienické stanice v oblasti měření hlukových
limitů, jejichž příznivé hodnoty jsou nezbytným předpokladem pro aktivní fungování dalších kulturních akcí v novém sále.
Jiří Huňáček
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Jazykový kurz angličtiny
pro děti

Od března 2018 nabízíme jazykový kurz
angličtiny pro nejmenší děti od 3 do 6 let.
Kurz bude v případě zájmu probíhat v učebně Jazykové školy KVIC v objektu Bzenecká
23, Brno-Vinohrady.
Termíny kurzu:
březen: 6., 13., 20. a 27.
duben: 3., 10., 17. a 24
květen: 15., 22. a 29.
červen: 5., 12. a 19.
Vždy v úterý v čase od 14.00 do 15.00 hodin.
Kurzovné 2 520 Kč.
V ceně kurzovného není zahrnuta učebnice,
každý účastník si ji opatří sám, po dohodě
s lektorem.
Proč angličtina pro nejmenší?
Děti se v tomto věku učí přirozeně a spontánně, získávají od začátku přirozenou výslovnost, budují si slovní zásobu a získávají
schopnost práce v kolektivu.
Učit se bude zábavnou formou, která bude
rozvinuta do široké škály aktivit a činností.
Kurz povede rodilá mluvčí.
Kurz bude otevřen pouze v případě 5–6 závazně přihlášených.

Přihlášky naleznete na
www.kvicvinohradybrno.cz.

Pozvánka ze ZUŠ
Tento školní rok je pro ZUŠ PhDr.
Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48, příspěvková organizace, v mnohém výjimečný. Naše ZUŠka si připomíná 65. výročí
svého vzniku a prakticky celý rok se nese
v duchu oslav. Pořádáme koncerty, výstavy,
divadelní představení a mnoho dalších projektů, některé tradiční, některé zcela nové.
Dovolte nám představit Vám blíže dva z našich koncertů, které se v měsíci březnu
uskuteční v sále hlavní budovy ZUŠ PhDr.
Zbyňka Mrkose, Došlíkova 4185/48 a jistě
přispějí k posílení slavnostní atmosféry
v naší škole.
Prvním koncertem je Koncert pro šikulky, který patří k akcím, jež mají na naší
škole dlouholetou tradici a náleží mu pravidelně významné místo v našem plánovacím
kalendáři. Je to koncert, na kterém se představují nejmladší žáci školy, naši malí nadaní muzikanti. Pro děti je tento koncert
mnohdy prvním veřejným vystoupením

vůbec, a proto pokaždé nese jistý punc slavnostnosti. Přijďte podpořit naše nové naděje dne 7. 3. 2018 v 18 hod.
Druhým, neméně zajímavým koncertem, je Koncert komorní hry žáků klavírního oddělení, který se uskuteční 28. 3. 2018
v 18 hod. Zde se naši klavíristé představí
netradičně v roli korepetitorů a hráčů čtyřruční hry. Koncert komorní hry slibuje malou ukázku toho, jak žáci dokáží vzájemně
spolupracovat s hráči na jiné nástroje, jak
dokáží společně muzicírovat a hudebně
tvořit. Naším cílem není jen vychovávat
schopné sólisty, ale hlavně vychovat praktické hudebníky s širokým hudebním rozhledem. Těšíme se na setkání s Vámi nejen
na těchto hudebních večerech, ale i na dalších mnoha akcích, které pro naše příznivce
připravujeme.
Marcela Hoňková,
vedoucí klávesových nástrojů
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Jaro na Louce přivítáme netradičně
Na co všechno se můžete těšit na jarní
lužánecké Louce? Máme tu pro Vás pozvánku na zcela nové a netradiční akce.
V pátek 16. 3. 2018 budete mít jedinečnou možnost setkat se s Cyrilem Podolským, autorem večerníčku Krysáci. Beseda
o animovaném filmu se bude týkat výkladu
a vyprávění o principech animovaného filmu se zaměřením především na loutkovou
animaci; tvorba večerníčků; projekce filmových ukázek a fotografií; předvedení
reálných filmových loutek a rekvizit. Akce
bude začínat v 16.30 na Louce.
Ten samý víkend v neděli 18. 3. 2018
připravujeme odpolední kurz Sushi a jeho
domácí příprava. Na kurzu se dozvíte o původu této japonské delikatesy, prakticky si

vyzkoušíte, jak se sushi připravuje v domácích podmínkách, naučíte se jíst hůlkami
a v neposlední řadě toho spoustu ochutnáte.
A poslední pozvánka je na dvou víkendový kurz retro fotografování na klasický
fotofilm, spojený spolu s jeho vyvoláváním.
Těšit se na něj můžete v průběhu března
a dubna.
Pokud Vás některá z těchto akcí zaujala,
neváhejte a přijďte si je za námi na Louku
užít. Na akce je potřeba se předem přihlásit.
Přihlášení a podrobnosti ke všem akcím jsou uvedeny na našich webových
stránkách www.louka.luzanky.cz.
Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

LIPKA zve
na oslavy Velikonoc i jara
Přivítejte jaro spolu s námi – na konec
března a začátek dubna pro vás chystáme
tři akce: Drátovaná vajíčka a Zelený čtvrtek na Lipové a Otvírání studánek na Jezírku u Soběšic.
S přípravami na Velikonoce můžete začít na pracovišti Lipová už 9. března. V tento den odpoledne přivítáme lektorku Zdenu
Stříbrnou, která povede tvůrčí dílnu Drátovaná vajíčka, vhodnou i pro začátečníky,
a to již od 12 let. Na kurzu se účastníci naučí několik drátkových vzorů, kterými mohou ozdobit vajíčka nejen pro koledníky, ale
také jako působivou velikonoční dekoraci
domova.

Hlavní Velikonoční akcí pro veřejnost je
Zelený čtvrtek, který proběhne 29. března
na Lipové. Tato událost je určená dětem
školním i předškolním, ale také jejich rodičům, kteří chtějí společně s dětmi strávit
část velikonočních prázdnin. Pro děti budou připraveny dílničky, na kterých se naučí plést pomlázku z vrbového proutí, nazdobí si kraslice, vyrobí si nejrůznější jarní
dekorace, ale také si na ohni upečou pučálku z naklíčeného hrachu. Pokud bude hezké
počasí, užijeme si dílničky v přilehlé přírodní zahradě.
Příchod jara býval spojen s tradičním
čištěním a otvíráním studánek, na soběšicn4n

kém Jezírku, si děti i dospělí připomenou
tyto tradice 7. dubna. Návštěvníci se mohou
v letošním roce těšit na aktivity spojené
s vodou a se zvuky jara – vyrobíme si jednoduchá chrastítka i dřevěný vozembouch.
Příchod jara oslavíme také velkým ohněm,
na kterém si společně uvaříme jarní zeleninovou polévku.
Více informací k jednotlivým akcím najdete na stránkách www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí. Dále zde najdete širokou nabídku akcí, které Lipka na jaře pořádá: celou
řadu rukodělných kurzů, seminářů i akcí
pro veřejnost. Užijte si začátek jara spolu
Amálie Rosíková
s námi!

Rezidentní parkování – bublina praská…
Před třemi lety byly radnice městských částí, krátce po nástupu aktivistů
do vedení města Brna, konfrontovány
s plánem na urychlené a plošné zavedení
rezidentního parkování. Celý záměr byl
prosazován velkou silou a byl prezentován jako promyšlený a jediný účinný lék
na řešení problémů s parkováním.
Počítalo se s masivní investicí v řádu
stovek milionů korun. Nakupovat se měly
kamery, závory a zábrany, to vše převážně
pro střed města. Cílem plánovačů RP bylo
donutit řidiče zanechat vozidla v okrajových částech města, tzn. sídlištích a na
odstavných parkovištích, a dále pokračovat pěšky nebo MHD.
Na Vinohradech (kde jsme rezidenti
vlastně všichni) by v případě zavedení
takto (ne)promyšleného a (ne)připraveného rezidentního parkování nastal chaos.
Rezidentní zóny mohou být barevně vyznačeny pochopitelně jen tam, kde parametry komunikace splňují platné normy,
tzn. volná průjezdná šířka komunikace
musí zůstat v šíři 3 m, resp. 6 m u obousměrné. To znamená, že tam, kde komunikace tento základní parametr nesplňuje
(a to je na Vinohradech téměř všude), by
došlo k nucenému vyklizení ulic, neboť
by se tam parkování stalo viditelně nelegálním. Pokud není křižovatka tvaru T
stavebně upravena včetně zvýšeného
přechodu (např. Bzenecká, Prušánecká),
nesmí vozidlo parkovat 5 m před přechodem.
V praxi by to znamenalo, že na Vinohradech by bylo možné parkovat více méně jen na kolmých stáních před domy a na
zálivech před 12 patrovými domy. I zde
by však došlo k redukci parkovacích míst
tím, že nová stání by byla rovněž vyznačena dle nových norem včetně povinného
vyznačení vyhrazených míst pro invalidy,
elektrovozidla a sdílená vozidla, a to navíc
mimo těch již vyznačených. Městské policii by vypukly žně.
A kam by byla parkována vozidla, která by se po těchto úpravách nevešla? Vůbec netuším. V docházkové vzdálenosti
žádné vhodné plochy určené pro parkování nejsou a nejsou dokonce ani na dosah jedné, dvou stanic MHD, koneckonců
i v sousední Líšni je situace s parkováním
obdobná.
Co naopak tuším téměř s jistotou? Po
úbytku více než 30 % parkovacích míst by
nastal enormní nárůst zájmu o zbývající
parkovací místa. To by nepochybně vyvolalo velký tlak na zredukování počtu vydaných rezidentních karet, což by zcela

jistě vyhnalo ceny za vystavení těchto
oprávnění do kosmických výšek. Startovací cena 900 Kč za roční kartu rezidenta
by se tak stala velmi rychle minulostí, na
kterou bychom s dojetím vzpomínali.
Mnohé naznačuje již nyní plánovaná cena za abonentní kartu, tj. 9.000 Kč resp.
18.000 Kč za druhé vozidlo. Zapomeňte
na to, že z vybraných peněz by bylo možné financovat nová parkovací místa na
Vinohradech. Více než 70 % vybraných
finančních prostředků chce město posílat
do tzv. Fondu mobility. A co bude možná
také financováno z Fondu mobility? Tak
například projekt „Pěšky mezi generacemi“. Předkladatelé projektu chtějí za necelé dva miliony korun zkoumat a podporovat pěší dopravu, zejména seniorů. Ne.
Vážně si nedělám legraci. Tento projekt je
skutečně připraven, byl i předložen a jeho
schválení v zastupitelstvu města Brna neprošlo o jediný hlas!
Jak z této šlamastiky ven? Mým krátkodobým cílem je dosáhnout v RMČ
i v zastupitelstvu potvrzení zamítavého
stanoviska k zavedení RP na Vinohradech i ve druhé výzvě, kterou jsme v těchto dnech obdrželi. Dlouhodobým cílem je
protlačit realizaci úprav na vinohradských komunikacích a v jejich blízkosti
tak, aby novou organizací dopravy bylo
dosaženo v klidu minimálně stejného počtu parkovacích míst, která budou splňovat parametry platné vyhlášky. Nadále
bude pokračovat vytlačování nákladních vozidel z parkovacích ploch uvnitř
sídliště.
Doufám, že se ještě v letošním roce
podaří rekonstrukce parkování na části
ul. Bzenecká, která je po více než dvou letech příprav (za velké spolupráce a podpory vedení SBD Mír i zástupců samospráv ul. Bzenecká) připravována k realizaci.
Koncepční řešení však může přijít až
v okamžiku, kdy stovky milionů korun,
plánovaných do opatření pro řešení dopravy v klidu, nebudou směrovány stále
jen do středu města, ale podpora se dostane i do jednotlivých městských částí. Regulace parkování bude dříve či později
nutná, regulaci ale nelze odstartovat výběrem poplatků a až pak po léta realizovat
změny v dopravní infrastruktuře. Správný postup je přesně opačný, vše ostatní je
jen tahání peněz z kapes občanů.
Držme si palce!
Mgr. Jiří Karásek
místostarosta m.č.
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Ponořit se
do příběhů přírody
nebo zaniklých světů
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 letní
tábory pořádané Lipkou. Letos se jich
chystá několik desítek – příměstských
i pobytových.
Letní tábory každoročně připravuje
všech pět pracovišť Lipky. Jundrovský Rozmarýnek pořádá dvacet táborů nejrůznějšího zaměření, na své si přijdou děti od
předškolního věku až po ty na prahu dospělosti. Pracoviště Lipová připravuje letos novinku – příměstský tábor pro prarodiče
s vnoučaty. Společně se vydají zachránit
skřítka, který si zapomněl hrát, navštíví přitom tajemná království ze dřeva, hlíny i kamení, plná inspirace pro děti i pro výtvarné
tvoření prarodičů. Kamenná láká na příměstské tábory v samém centru města – na
Špilberku, kde se děti ponoří do historických příběhů i zajímavých přírodních zákoutí. Jezírko zve například na příměstské
tábory v dávno zaniklé civilizaci Velikonočního ostrova a na pobytové tábory ve
světě Vikingů.
Koho láká vypravit se ven z města, tomu
doporučujeme pětidenní pobytové tábory
pro rodiny s dětmi na Rychtě v Krásensku,
uprostřed přírody Drahanské vrchoviny.
A středoškoláci s touhou po dobrodružství
se spolu s námi mohou vydat na týdenní
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. A těšte se na
léto spolu s námi!
Amálie Rosíková

Registrace dětí
a studentů do 18 let
na pobočce
KNIHOVNY J. MAHENA
na Vinohradech zdarma
Registrace a přeregistrace dětí a studentů BYDLÍCÍCH NEBO STUDUJÍCÍCH NA VINOHRADECH probíhá od 3. 1. 2018 na pobočce Vinohrady, Velkopavlovická 25, v rámci
projektu „Podpora čtenářství“.
Tyto poplatky hradí ÚMČ Vinohrady.
Využijte této příležitosti
a přijďte se k nám zaregistrovat.

Přijďte se svým
nápadem pro lepší Brno.
Dáme na vás.
I tento rok máte možnost zapojit se do
spolurozhodování o části veřejných financí
a navrhnout, co za ně ve městě vylepšit,
změnit, opravit, zorganizovat či vybudovat.
Na druhý ročník participativního rozpočtování bylo vyčleněno 30 milionů korun.
Jaké nápady podávat?
Může jít o zlepšení tramvajové zastávky,
o nové dětské hřiště, o noční půlmaraton
nebo o něco zcela unikátního, kam naše
fantazie ani nesahá. Základní podmínkou
je, že navrhované projekty musí být veřejně
přínosné a nesmí sloužit ke komerční propagaci. Dodržet je potřeba také finanční
limit 3 miliony korun na jeden projekt.
Přijďte tvořit projekty společně!
Během března a dubna proběhne v různých částech města série 10 úvodních setkání (workshopů). Na těchto setkáních se dozvíte nejen více o participativním rozpočtu,
ale především o tom, jak podat projekt a na
co si dát pozor, aby váš projekt prošel sítem
posuzování proveditelnosti. Budete moci
společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí a za pomoci
koordinátorek se rovnou můžete pustit do
společné přípravy projektů.
Srdečně vás zveme na tato veřejná setkání, která se uskuteční vždy od 17.30 do
19.15 hodin. V rámci setkání je pro vás připraveno občerstvení a propagační předměty. Své projekty můžete podávat do 31. 5.
2018, a to v elektronické či papírové podobě.
Veškeré potřebné informace naleznete na
webových stránkách damenavas.brno.cz.
Přehled veřejných setkání (workshopů)
– Dáme na vás 2018/2019
5. 3. Brno-Medlánky, Společenské
centrum Sýpka, Kytnerova 1
8. 3. Brno-Žebětín, ÚMČ – Jednací sál,
Křivánkovo nám. 35
13. 3. Brno-střed, ÚMČ – Zastupitelský
sál, Dominikánská 2
14. 3. Brno-Královo Pole, ÚMČ – Velká
zasedací místnost, Palackého tř. 59
15. 3. Brno-Židenice, Dělnický dům,
Jamborova 65
19. 3. Brno-sever, Klubovna MČ Drutis,
Okružní 21
22. 3. Brno-Tuřany, ÚMČ – Zasedací
místnost, Tuřanské nám. 1
29. 3. Brno -Nový Lískovec, ZŠ Kamínky
– jídelna, Kamínky 5
3. 4. Brno-Bystrc, Společenské centrum,
Odbojářská 2
4. 4. Brno-Líšeň, ÚMČ – Sál radnice,
Jírova 2

Jak schovat některé osobní údaje (EET, insolvence)
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
cílem dnešního článku není navést kohokoliv ke schovávání něčeho, co by mělo
být odkryto. Úmyslem je poukázat na
trend ochrany osobních údajů a na situace, kdy se naopak běžně tyto údaje nechrání. Mnohdy je možné ochranu svých
údajů jednoduše zajistit.
Aktuálně máme účinný zákon č. 101/
2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ke
dni 25. 5. 2018 bude účinné tzv. nařízení GDPR, které k výrazné ochraně osobních údajů směřuje (zvláště svými zásadami jako zákonnost, korektnost, transparentnost, minimalizace údajů, omezení
uložení a svými právy subjektu údajů na
informace o zpracování, přístup k osobním údajům, na opravu a na výmaz, na
přenositelnost, vznést námitku a další).
Podnikatelé a jiní správci osobních
údajů se na tuto úpravu připravují a jsou
v různých fázích (nevíme o tom, víme
o tom, máme datový audit, máme GAP
analýzu, máme analýzu rizik, máme zavedena opatření, máme proškoleno, máme reaudit, máme zdokumentováno).
Jak je to ale s ochranou osobních
údajů fyzických osob (rodná čísla, adresy, čísla účtů) u některých veřejných
subjektů a rejstříků? Podle mého názoru
zcela v rozporu s tímto ochranářským
trendem máme například v rámci EET
účtenek uváděno DIČ, které je u fyzických osob tvořeno rodným číslem. Dalším příkladem je insolvenční rejstřík, který v rámci zcela veřejně přístupné evidence na isir.justice.cz obsahuje například
v přihlášce pohledávky věřitele (třeba
i bývalého zaměstnance) osobní údaje fyzických osob (rodná čísla, adresy, email,
telefon, čísla účtů).
Ve vztahu k EET účtenkám již zareagoval Ústavní soud, když dne 12. 12. 2017
vydal nález sp. zn. Pl. ÚS 26/16, kterým
zrušil k 28. 2. 2018 povinnost uvádět DIČ
na účtence podle ust. § 20 odst. 1 písm. b)
a odst. 2 zák. č. 112/2016 Sb.
Ústavní soud se tedy zastal fyzických
osob s tím, že uvádění rodného čísla na
účtenkách není dostatečně důvodné a potřebné a především šetrné k právu na
ochranu před neoprávněným shromaž-

Dáme na vás je o vašich nápadech,
nenechte je ležet v šuplíku!
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ďováním, zveřejňováním nebo jiným
zneužíváním osobních údajů
Ve vztahu k údajům v insolvenčním
rejstříku pak mohu odkázat na jednoduché řešení, které v zákoně je, avšak mnohdy není známo nebo není využíváno.
Jedná se o ust. § 422 zák. č. 182/2006 Sb.,
které stanoví, že „Na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání, může
insolvenční soud rozhodnout, že některé
z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním
rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze podat kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Jméno a příjmení takové
fyzické osoby insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy.“
Lze tedy velmi jednoduše nahlédnout
do insolvenčního rejstříku na isir.justice.
cz a podívat se, zda mé osobní údaje nejsou v nějakém řízení (kde jsem byl jako
dlužník nebo věřitel s přihláškou pohledávky) nadbytečně zveřejňovány. Pokud
zveřejněny budou, lze žádostí vůči soudu
takové údaje nechat „začernit“.
Dlužníkovy osobní údaje budou často
zveřejněny z důvodu běžícího oddlužení
nebo konkurzu. I zde je ale částečná
ochrana, aby údaje nebyly dostupné navždy.
Jedná se o ust. § 425 zák. č. 182/2006
Sb., kdy „po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno
insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční
soud dlužníka ze seznamu dlužníků
a údaje o něm v insolvenčním rejstříku
znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne
insolvenční soud dlužníka ze seznamu
dlužníků a údaje o něm v insolvenčním
rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po
uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.“
Zjednodušeně řečeno tedy po 5 letech
od skončení oddlužení anebo 15 dnech
v případě pravomocného odmítnutí, zastavení či zamítnutí insolvenčního návrhu lze žádat a zkontrolovat vyškrtnutí
z veřejného rejstříku a své údaje tak
ochránit.

REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizace na klíč
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551

+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Už jste nakupovali v PEKAŘSTVÍ U ROHLÍČKU?
Pokud ne, najdete nás na Pálavském náměstí 13.
Denně čerstvé pečivo – pohádkově dobré koláče – buchty nejen Honzovi
– výborné kváskové chleby Velatice, Šumice...
– zákusky, chlebíčky, vánočky, úžasné perníčky, veky nadýchané
jako vánek. Káva s úsměvem s sebou nebo můžete posedět v klidném
a příjemném prostředí.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
l Pronajmu garáž na Vinohradech, Věstonická 20. T. 608 731 748.
l Pronajmu garáž na Vinohradech. Cena Kč 1500 Kč. T. 608 731 748.
l Liga vozíčkářů, Bzenecká 23 přijme uklízečku, tel. 725 036 370.
l Pronajmu garáž ulice Věstonická. Tel. 603 453 450.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Med od VČELAŘKY, 150 Kč – 950 g, Líšeň, Strnadova 10, tel. 608 967 345, drapelova.cz
l Hledám byt, nejlépe 2+kk. T: 739 412 722.

Vyměním OV 2+kk, 40 m2 Vinohrady za menší OV, DB 3+1,
nižší patro Vinohrady, doplatek – „DOHODA“. Tel.: 605 323 713.

l Sháníme rekreační objekt, i mimo Brno. T: 732 244 460.
l Nutně hledám garáž na Vin. Platím hotově! T: 734 319 616.
l Pro babičku hledáme menší byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. T: 739 586 722.
l Mladá rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech. Prosím,nabídněte! T: 602 185 147.
l Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. T: 602 102 038.
Najdete nás na Bzenecké 19, Vinohrady.

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

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

KOSMETIKA: 736 660 766
PEDIKÚRA: 603 935 042

Prodám zahradu (3184 m²) s malou chatkou v Židenicích.
Elektrika na pozemku, voda sezónní s možností připojení k celoroční,
nezpevněná cesta vede až na pozemek. Volejte 603 891 334.

Úspěchy a plány „chytrého“ Brna
Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou Vizi a strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický
dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017 schválili.
Vize a strategie #brno2050 představuje stav
města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a rozpracování spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada aktivních
občanů, zástupců veřejné správy a zástupců
politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá hodnota
má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory. Do tvorby
byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké
tedy bude Brno v roce 2050? Bude městem pří-

jemným, ve kterém se propojuje příroda se
zástavbou. Stane se moderním dopravním
uzlem, kombinujícím různé druhy dopravy.
Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně
do 45 minut. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota města se stane běžným standardem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového surovinového zdroje.
Běžné úřední záležitosti budou moci Brňané
vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné
všem. Co bude dál? Schválenou Vizí a strategií
#brno2050 práce nekončí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru první třetiny.
V současnosti se pracuje na detailnějším rozpracování, které určí, co je konkrétně v Brně
nejdůležitější realizovat v příštích 10 letech.
Na jaře začne příprava Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro
n7n

nejbližší tři roky. Nejdříve však bude zahájena
přímá diskuse se starosty městských částí, série setkání s širokou veřejností včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata
a další aktivity pro zapojení obyvatel města.
První veřejné debaty se uskuteční v březnu. Na
té první bude diskutována elektronizace správy města. V této souvislosti si například zkuste odpovědět na otázku: Máte již svůj online
účet Brno iD? Že nevíte, o co jde? Přitom svůj
účet Brno iD již má přes 50 000 Brňanů. Jedná
se o jedinečný městský projekt v rámci Smart
City v Evropě. Více o Brno iD a o jednotlivých
funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz.
Přijďte, zapojte se do nejen do další fáze tvorby
#brno2050. Sledujte www.brno2050.cz nebo
www.facebook.com/chytrebrno, kde najdete
více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.

Informace o akcích Senior klubu
Druhou polovinu ledna zahájil PhDr. Lukáš Karnet tématem, kterým doplnil cyklus
přednášek PhDr. Čejky o manželkách prezidentů – první díl jeho zamyšlení nad zdravotním stavem prezidentů ČSR v době jejich volby a výkonu jejich funkce byl velmi zajímavý
a řekl bych i podnětný k přemýšlení, ať se to
týkalo okolností volby a výkonu funkce Masaryka, Beneše, Háchy nebo Gottwalda.
Lednové blahopřání jubilantům bylo
oproti předcházejícím poněkud jiné a to zejména v tom, že půlkulatí a kulatí jubilanti
a všichni nad 80 let kromě blahopřání a symbolické květiny od vedení klubu dostali z rukou pana starosty i dárkový balíček (bylo jich
celkem 5) – věřím, že tato obnovená a inovovaná tradice přivede do klubu i další oslavence
(určitě nejen kvůli balíčkům a dárkům, ale
především kvůli společně prožitým chvílím
radosti a pohody).
Dr. Šubert pokračoval v přibližování historie českých hradů a jejich budovatelů i vlastníků – jím sdělované souvislosti jsou mnohdy
velmi zajímavé.
Mgr. Ševčíková se na svou přednášku
o houbách Vysočiny nemohla dostavit (proběhne v náhradním termínu 22. 3.), a proto
jako náhradní program byly přítomným promítnuty některé z videí, kolujících po internetu – svou pestrou skladbou přítomné nejen
poučila, ale mnohdy i pobavila.
Lednový program uzavřel velmi zajímavou přednáškou o svých zkušenostech a zážitcích z účasti ve vědecké expedici v Antarktidě
Ing. Lukáš Mareček – následná beseda a dotazy přítomných potvrdily přitažlivost tématu
i výkladu lektora.
Ing. Vlček nás pak svými zážitky horolezce vrátil zpět do Evropy a přiblížil průběh
svých výstupů na některé alpské vrcholy
a s tím spojené emoce. Na území státu se poté
vrátila Eliška Vacková, která ve svém cyklu
s využitím komentáře pana Táborského opět

přiblížila historii lázeňského trojúhelníku
západních Čech a následně zprostředkovala
krásu dvou oblastí Vysočiny – Žďárských
vrchů a Železných hor.
PhDr. Čejka přiblížil osudy manželky
čtvrtého presidenta Klementa Gottwalda,
Marty Gottwaldové, rozené Marie Holubové,
která pocházela z velmi nuzných poměrů, což
negativně ovlivnilo její celý život včetně role
manželky prezidenta (zemřela v 54 letech na
vážnou nemoc).
A protože se nám nezadržitelně blíží jaro,
mám nejvyšší čas seznámit zájemce s našimi
prvními zájezdy – ve čtvrtek 29. 3. to bude již
tradiční návštěva vinného sklepa „Herbenka“
v Hustopečích (bližší informace viz program
na březen) a poté netradičně v pátek 27. dubna
zájezd do Mikulova (odjezd v 8 h., předpoklá-

daný příjezd v 18 h., cena 220 Kč) – organizátorka a programová vedoucí Vlasta Jelínková
se už těší na všechny zájemce.
V neposlední radě připomínám i jarní
výstavu výrobků patchworku v sobotu 24. 3.
v klubovně Senior klubu, na kterou jsou zváni
všichni zájemci a příznivci tohoto rukodělného umění – určitě se vám na ní bude líbit.
Rád připomínám – všichni zájemci jsou
upřímně zváni na naše akce, otevřené všem
příchozím. Další informace a především fotografie z klubových akcí najdete na webové
stránce www.vinohrady.brno.cz/organizace/
senior-klub nebo je získáte přímo u nás v době
našich akcí v klubu na Bzenecké 19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

SENIOR KLUB V BŘEZNU
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví a zájmů, zveme Vás kromě účasti na
akcích v klubovně Bzenecká 19 (začátky
v 15.00, otevřena od 14.30) – viz program
níže – i k zapojení se do pravidelných činností:
– v pondělí (14.00–15.30) cvičení pro seniory ve Společenském sále v OC 2 (nad Albertem) s podporou KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou – kromě rozhýbání těla se
i dobře naladíte;
– ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(možno zapojit se kdykoli v průběhu roku)
v malé klubovně;
– v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

1. 3. – ČTVRTEK
ATRETERAPIE (informace o obsahu
i možných přínosech)
Áda Ulčaková Rosin
6. 3. – ÚTERÝ
MALKOL – zdravotní pomůcky (novinky,
možnosti používání)
Marta Pokorová
8. 3. – ČTVRTEK
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
13. 3. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková
15. 3. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V BŘEZNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

17. 3. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná
20. 3. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Libochovice, Libštejn,
Lichnice, Lipnice), Dr. L. Šubert
22. 3. – ČTVRTEK
ZAJÍMAVÉ HOUBY VYSOČINY (povídání s ukázkami), Mgr. Hana Ševčíková
24. 3. – SOBOTA
JARNÍ VÝSTAVA PATCHWORKU
(13.00–17.00), R. Spurná
27. 3. – ÚTERÝ
SPOLEČENSKÉ HRY nebo CO NÁM
PŘINES INTERNET…, Ing. L. Hodboď
29. 3. – ČTVRTEK
SKLÍPEK „HERBENKA“ HUSTOPEČE
(13.00–19.00), V. Jelínková (cena 370 Kč)
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