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Akce na Vinohradech

DUBEN 2019
6. 4. od 9.00 do 12.30 h.
Vinohradské trhy

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

13. 4. od 15.00 do 16.00 h.
Divadlo Facka: Tůdle a Nůdle

Nový společenský sál Bzenecká 23
(vstup z ulice Tvrdonická). Vstupné
60 Kč. Pořádá Vinohradský spolek.
www.facebook.com/events/
2171355889861806/

14. 4. od 17.00 do 18.30 h.
Tradiční jarní koncert vážné
hudby na Vinohradech
Nový společenský sál Bzenecká 23
(vstup z ulice Tvrdonická).
www.kvicvinohradybrno.cz/

18. 4. od 9.30 do 11.00 h.
Velikonoční dílna
Velký Bobo na Bublinkovém karnevalu ve společenském sále. Karneval pro děti se vydařil
a nikdo se ani chvíli nenudil.

Vážení vinohradští spoluobčané,

v nedávné době, na konci loňského září, jsme si mohli připomenout (a mnozí jsme si
také připomenuli) 80. výročí temné události našich moderních dějin – tak řečený
mnichovský diktát. Tehdy československá společnost, zrazena svými spojenci, ztratila značnou část svého území, naprosto ztratila schopnost obrany území zbylého
a hospodářsky a morálně byla těžce a nevratně podlomena. Přibližně o půl roku
později nacistické Německo své dílo zkázy plánovaně završilo vojenskou okupací
zbylého území bývalého Československa. Stalo se tak před osmdesáti lety 15. března
roku 1939. O den později, 16. března 1939, byl vyhlášen loutkový státní útvar, vystupující pod názvem „Protektorát Čechy a Morava“. Tento nový „státní útvar“ byl
ve všech směrech podřízen německé nacistické okupační moci. V jeho čele sice stál
protektorátní prezident spolu s protektorátní vládou, ovšem veškeré dění v zemi bylo
podřízeno nacistickým okupačním orgánům, jimž v čele stál tak zvaný zastupující
říšský protektor (svobodný pán von Neurath, R. Heydrich a po něm K. Daluege)
a státní tajemník (K. H. Frank). Dnes je často život v protektorátě (který Češi žertem
nazývali „protentokrát“) líčen docela idylicky. Jako by se neněmeckým obyvatelům
nic tak zlého nedělo. Skutečnost byla ovšem zhola jiná. Oněch šest let trvání nacistické okupace, orýsované názvem protektorát, bylo vyplněno permanentním napětím, terorem, ponižováním a strachem. Ve snaze podlomit úroveň českého živlu byly
zavřeny české vysoké školy, postupně byly umenšovány školy střední a z měšťanek
se stávaly takřka školy výběrové. Jako dobytek byly na mnohdy nebezpečnou práci
v Německu nahnány a odváženy celé ročníky mladých lidí, kterým tak nacisté ukradli mládí a často také životy. Na protektorátní společnost byly aplikovány nacistické
rasové norimberské zákony, zaměřené především na židovské obyvatele bývalého
Československa, ale nejen na ně. Za odbojovou činnost, za poslech zahraničního
rozhlasu, za schvalování kroků směřujících proti říši, za obchodování s potravinami
mimo přídělový systém, za kolportaci letáků a další mnohé kroky byl jediný rezultát
– trest smrti. Za nesmeknutí před nacistickými symboly byl dotyčný v lepším případě
(pokračování na straně 3)

V Domečku, Valtická 23. Více info na
www.domecekvinohradybrno.cz

24. 4. od 10.00 h.
Divadlo pro nejmenší

Nový společenský sál Bzenecká 23
(vstup z ulice Tvrdonická). Loutkové
divadlo pro děti V. Schildera – „Brémští muzikanti“. Vstupné 60 Kč za osobu
na místě.
www.domecekvinohradybrno.cz

27. 4. od 10.00 h.
Bodování vín

Místem je nový společenský sál v areálu bývalé ZŠ Bzenecká 23 (vstup z ulice
Tvrdonická), Brno-Vinohrady. Začátek
v 10.00 hodin. Není určeno pro širokou
veřejnost, pouze pro členy komisí.
Kontakt pro registraci:
544 216 529, 737 259 478.
www.kvicvinohradybrno.cz
Více o akcích viz str. 5.

Informace pro občany:

sběrové dny
v roce 2019
Termíny sběrových dnů:
11. 5. 2019, 28. 9. 2019 a 30. 11. 2019
vždy od 8:00 do 12:00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě
Pálavské náměstí (za točnou MHD).

Z 5. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– podání žádosti dotace JMK na akci ,,Rozšíření
a oprava dětského hřiště Valtická, Brno-Vinohrady“ ve výši 550.000 Kč;
– text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky
malého rozsahu na akci: „Výběr zhotovitele
prací na akci Rekonstrukce rozvodů ZTI v ZŠ
Mutěnická II. etapa“ podle předloženého materiálu;
– uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 8512 v k. ú. Židenice s MÍR, stavební bytové družstvo podle předloženého materiálu;
– vyřazení nedokončené investice „Parkování
Brno-Vinohrady, část ulice Bzenecká“ ve výši
276.035 Kč;
– odstranění topolu bílého před domem Bzenecká 11 v Brně-Vinohradech, k. ú. Židenice;
– zajištění květinové výzdoby u firmy TSB v rozsahu minulých let, tj. na 14 sloupů VO za nabídkovou cenu 4.400 Kč na 1 stožár, tj. 74.536
Kč; druh květin – převislé pelargónie mix červené a bílé barvy;
– poskytnutí dotace z rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady ve výši: 30.000 Kč Knihovně Jiřího
Mahena v Brně, příspěvková organizace na
podporu činnosti pobočky KJM, Velkopavlovická 25, Brno; 28.000 Kč pro Pěvecký sbor
Blahoslava Hajnce, z. s., Bří Kotrbů 26, 664 47,
Střelice na celoroční uměleckou činnost;
40.000 Kč pro Carolku Brno-Vinohraďánek
Brno, z. s., Mikulovská 8, 628 00 Brno na reprezentaci Brna-Vinohrad na MČR a na činnost a působení na kulturní rozvoj dětí a mládeže; 8.000 Kč pro Lužánky – středisko volného času, přísp. org., Lidická 1880/50, Brno na
Louka Fest (malý rodinný festival); 20.000 Kč
pro Vinohradský hrozen, z. s., Mutěnická 21,
628 00 Brno na péči o vinohrad jako příspěvek
k prezentaci naší městské části; 24.000 Kč pro
Vinohradský spolek, z.s., Velkopavlovická 14,
628 00 Brno na kulturní akce;
– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok
2018, účetní závěrku příspěvkové organizace
KVIC za rok 2018, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření KVIC za rok 2018 ve výši
70,09 Kč do rezervního fondu;
– rozpočet KVIC na rok 2019 dle předloženého
materiálu, plánované odpisy movitého majetku KVIC na rok 2019 dle předloženého
materiálu, střednědobý výhled hospodaření
KVIC na rok 2020 a 2021 dle předloženého
materiálu;

– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací
m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2018, účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací m. č.
Brno-Vinohrady, za rok 2018, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů za rok
2018 pro ZŠ Mutěnická 23 – do RF ve výši
90.307,48 Kč a do FO ve výši 20.000 Kč, MŠ
Bořetická 7 – do RF ve výši 1.971,19 Kč, MŠ
SNĚHURKA Bořetická 26 – do RF ve výši
19.175,55 Kč, MŠ Prušánecká 8 – do RF ve výši 66,22 Kč, MŠ Velkopavlovická 15 – do RF ve
výši 12.562,06 Kč a do FO ve výši 10.854 Kč;
– prominutí dluhu a zastavení exekuce ve 4 případech;
– zveřejnění záměru pronajmout střechu k vybudování malého distribučního bodu Bzenecká 13, p. č. 9159/4 k. ú. Židenice, který bude
řešen nájemní smlouvou se společností Netcom Solution s.r.o.;
– přidělení bodů žadatelům o byt ve 44 případech;
– smlouvu o nájmu bytu ve 2 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy ve 3 případech;
– dohodu mezi MČ Brno-Vinohrady a společností D´DESIGN eternity s.r.o., paní Jolanou
Timea Dioba „Souhlas vlastníka nemovitosti
a dohodu o podmínkách umístění sídla obchodní společnosti D´DESIGN eternity s.r.o.“;
– dodatek ke smlouvě o dílo „Vybudování evakuačních výtahů, související stavební úpravy
a obnova elektroinstalace v bytovém domě Mikulovská 9 - II“ č. 1 , kde se jedná o sjednocení
DPH celého díla na 15 %, neboť se jedná o stavební práce v bytových domech, jenž jsou
kompletně zařazeny do 15 % sazby;
– text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Venkovní hřiště Bořetická“ – projektová dokumentace podle
předloženého materiálu;
– program II. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 18. 3. 2019;
– organizaci Lužánky – SVČ Brno, Lidická 50,
Brno, Louka, Bzenecká 23, Brno pronájem tělocvičny na sobotu 9. 3. 2019 od 9.00 do 12.00
hod. na pořádání jednorázového workshopu
tanečních kroužků Street dance. Cena pronájmu ve výši: 322,50 Kč/hodina.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „Brno, Žarošická p. č. 2015_3, k. sm. NN, SS300“ podle
dokumentace Projekce Toth č. 02_62_18 z 01/
2019;

– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkov. stání ve 4 případech;
Rada městské části Brno-Vinohrady jmenuje:
– paní Zuzanu Vöröšovou členkou školské komise Rady m. č. Brno-Vinohrady na volební
období 2018–2022 s účinností od 25. 2. 2019.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– zrušit usnesení č. 31/I/2018/8 a uložit Radě
m. č. Brno-Vinohrady a místostarostovi pro
oblast dopravy: zajistit zpracování projektové
dokumentace dopravního značení pro parkování motocyklů v místech mezi parkovišti
a kontejnerovými stáními před domy Prušánecká 17 a Mutěnická 8, její projednání s dotčenými orgány a předložení k vydání stanovení dopravního značení;
– nesouhlasit se směnou pozemků p. č. 7623/51
a 7623/53 ve vlastnictví města za pozemky p. č.
8441/2, 7747/69, 8438/8 a 8438/10, vše v k. ú.
Židenice;
– souhlasit s prodejem částí pozemků p. č.
9104/1 a 9106 v k. ú. Židenice pod stávajícími
lodžiemi bytového domu Bzenecká 14, 16;
– vzít na vědomí rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok
2018, přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů za rok 2018 pro ZŠ Mutěnická 23
– do RF ve výši 90.307,48 Kč a do FO ve výši
20.000 Kč, MŠ Bořetická 7 – do RF ve výši
1.971,19 Kč, MŠ SNĚHURKA Bořetická 26 –
do RF ve výši 19.175,55 Kč, MŠ Prušánecká 8
– do RF ve výši 66,22 Kč, MŠ Velkopavlovická
15 – do RF ve výši 12.562,06 Kč a do FO ve
výši 10.854 Kč;
– prominout dluh a souhlasit se zastavením exekuce ve 3 případech;
– ponechat současný systém odměňování členů
zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady dle platného usnesení č. 12/UST/18/8.
Rada městské části Brno-Vinohrady
nedoporučuje:
Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady:
– prominout dluh a souhlasit se zastavením exekuce ve 2 případech.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– změnu stavebníka stavby „Parkování Brno-Vinohrady, část ulice Bzenecká“, povolené č. j.
BVIN 04549/2018/FIN/Gro, kterým bude firma Brněnské komunikace a.s.

Z 6. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– podání žádosti o dotaci od Nadace ČEZ na akci ,,Oranžové hřiště Mikulovská, Brno-Vinohrady“ ve výši 426.752 Kč;
– záměr vybudování nové MŠ v budově Bzenecká 23;
– zveřejnění záměru – pacht části pozemku p. č.
7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 574 m 2 podle
předloženého materiálu;
– zveřejnění záměru – rozšíření pachtovní
smlouvy k části pozemku p. č. 7108/1 v k. ú.
Židenice o výměře 437 m2 podle předloženého
materiálu;

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vinohrady v roce 2019 těmto subjektům ze sociálně-zdravotní oblasti: SPMP ČR, pobočný spolek Brno – 11.000 Kč, Dotyk II, o.p.s. – 6.000
Kč, Unie Roska reg. org. – 10.000 Kč, Ratolest
Brno, z.s. – 23.000 Kč, Hospic sv. Alžběty o.p.s.
– 20.000 Kč, Svaz tělesně postižených z.s. –
50.000 Kč;
– přidělení bodů žadatelům o byt v 8 případech;
– smlouvu o nájmu bytu v 5 případech;
– podnájem bytu v 1 případu;
– smlouvu o nájmu nebytových prostor v 1 případu;
n2n

– zveřejnění záměru na pronájem místnosti č. 8
(12,14 m2) v domě Vlčnovská 3 za účelem
uskladnění osobních věcí;
– text výzvy včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo (dle § 53 zákona č. 134/
2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) ke
zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Výměna
elektroinstalace společných prostor Pálavské
nám. 6, 7, 8, 9, Prušánecká 11, 13, 15, 17, Vlčnovská 3, 5, 7, 9“;
(pokračování na straně 3)

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
zbit. Zcela běžně si například brněnská německá společnost kupovala vstupenky na popravy českých vlastenců v Kounicových
kolejích a zřejmě se u poprav dobře bavila. Ve výčtu činů, kroků
a atmosféry, které vytvářely temnou dobu protektorátu, bych
mohl dlouze pokračovat.
Z celé bývalé československé republiky bylo v době německé
nacistické okupace zavražděno, popraveno, umučeno či na následky strádání ve věznicích a koncentrácích nebo v bojích zemřelo přes 340.000 lidí, občanů – žen, mužů, dětí. Žádné idylické
doby naši předci – maminky, tátové, babičky i dědečkové, žijící
v protektorátu po 15. březnu roku 1939 až do 8. května 1945 – ani
v nejmenším neprožívali. Pokud Vám bude někdo tvrdit opak,
bude zmírňovat „ducha“ oné doby, nevěřte mu. V lepším případě
takový člověk neví, co říká. My si pamatujme, že letošní 80. výročí nacistické okupace představuje bez přehánění nejtemnější udá-

lost našich moderních národních dějin. Tehdy, 15. března roku
1939, se otřásla a nebezpečně nachýlila sama naše národní existence. Nezapomínejme.
Nezapomínejme také na šťastný konec oné šest let trvající
trýznivé a krvavé okupace. Naše město bylo osvobozeno v těžkých
bojích, probíhajících od 25. do 27. dubna 1945. Rudoarmějci pod
velením maršála Malinovského spolu s vojáky Rumunské královské armády vytlačili nacisty z Brna (s výjimkou Řečkovic). V urputných bojích padly tisícovky rudoarmějců. Jen na brněnském
ústředním hřbitově je jich pochováno 3.647. I jejich zásluhou si tak
mohou Brňané – i ti vinohradští – připomenout den osvobození
svého města. Je jím 26. duben. Nezapomínejme.
Vážení Vinohraďané, přeji vám hezké jarní dny a plno sil do
letního období.
Jiří Čejka, starosta

Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů
Vážení čtenáři,
v současné době jsme dokončili první etapu
oprav, spočívajících v obnově elektroinstalace
společných prostor ve všech 12-ti podlažních
obecních domech. Konkrétně se jednalo o domy: Valtická 15 a 17, Mikulovská 4, 6, 8, na
konci roku 2018 Bzenecká 13 a v březnu 2019
Bzenecká 15, 17. Realizaci veřejné zakázky
v domech zajišťovala firma PERFECTED
s.r.o., která v rámci výběrového řízení nabídla
nejlepší cenu a podmínky.
Samotná akce, která probíhala v letech
2018–2019, byla rozdělena do čtyř fází, přičemž každá z nich měla zpracovaný samostatný harmonogram prací pro příslušné domy,
přičemž nájemníci byli zpravidla informováni o jejich postupu. Oprava spočívala v obnově páteřních rozvodů, nových rozvodných
skříní na chodbách domů, včetně výměny
a rozšíření stávajících světel včetně pohybových čidel. Obnova elektroinstalace v sobě
také zahrnula instalaci nouzových osvětlení
a výměnu domovních telefonů. Rovněž byly
provedeny všechny nutné a nezbytné zkoušky,
atesty, elektrické revize dle ČSN s případným
odstraněním závad.

Náklady na celou tuto první etapu dosáhly celkem 22.500.000 Kč, z toho 16 mil. Kč bylo uhrazeno z rozpočtu Bytového odboru
ÚMČ Brno-Vinohrady a 6,5 mil. Kč bylo poskytnuto jako dotace a zápůjčka z rozpočtu
MMB.
U vchodů do domů Bzenecká 15 a 17, kde
byly v souvislosti s pracemi dotčeny menší
travnaté plochy, zajistí stavební firma jejich
regeneraci.
V současné době se Bytový odbor ÚMČ
Brno-Vinohrady plně věnuje přípravě druhé
etapy oprav elektroinstalací ve společných
prostorách, která bude zahrnovat následující
obecní osmipodlažní domy: Vlčnovská 3, 5, 7,
9, Prušánecká 11, 13, 15, 17, Pálavské nám. 6,
7, 8, 9.
Nájemníci těchto domů budou včas zpraveni o začátku prací.
Všem nájemníkům děkujeme za trpělivost v průběhu rekonstrukcí a věříme v přínos
celé akce především zlepšením technického
stavu a zvýšením nejen komfortu bydlení, ale
i bezpečnosti.
Michal Krejsa, místostarosta

Z 6. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady (dokončení ze strany 2)
– zveřejnění záměru prodeje nepotřebného majetku obce;
– text výzvy „Výkon funkce pověřence m. č. Brno-Vinohrady“;
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– organizaci Liga vozíčkářů, z.ú., Bzenecká 23,
Brno, IČ: 00499412, zastoupené ředitelem panem Zdeňkem Škaroupkou, stavební úpravy
nebytových prostor v objektu Bzenecká 23
podle předloženého nákresu. Všechny stavební úpravy budou provedeny na náklady žadatele bez nároku na jakoukoliv kompenzaci ze
strany vlastníka nebo správce objektu;
pronájem zpevněné plochy, WC a v případě
špatného počasí i tělocvičny v objektu Bzenecká 23, Brno v době prázdnin (červenec a srpen
2019) na uskutečnění týdenních příměstských
táborů s výukou jízdy na in-line bruslích;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s tím, aby se příspěvkové organizace ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15 zapojily do projektu „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě
Brně“;
– s umístěním a technickým řešením instalace
optické sítě elektronických komunikací dle
technické zprávy firmou InfoTel s.r.o. v budovách: Bořetická 2 – SVP Help Me, Bořetická 26
– MŠ Sněhurka, Velkopavlovická 13 – Naděje,
o.s., Velkopavlovická 15 – MŠ, Valtická 23 –
KVIC, Domeček;
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– studii proveditelnosti – Změna užívání společenského centra na malometrážní byty v inten3n

grovaném bytovém domě Pálavské náměstí
4387/15 v m. č. Brno-Vinohrady a její závěry;
– výmaz společnosti Furtservis s.r.o., v likvidaci
se sídlem Brno-Štýřice, Vídeňská 234/16, PSČ
639 00, IČ 25574973 z obchodního rejstříku
a zánik pohledávky ve výši 21.000 Kč s příslušenstvím;
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Radě města Brna:
– úpravu nařízení statutárního města Brna, kterým se vydává „Tržní řád“ – v části XXVI. MČ
Brno-Vinohrady – HLAVY A: Tržiště, Vložením č. 2 – p. č. k. ú. Židenice 7652/97652/112,
Velkopavlovická ul. – vydlážděná plocha pod
radnicí (ze strany parku) or. č. 25, výměra 1000
m2, doba prodeje celoročně, sortiment bleší
trhy;

Sportovní a kulturní
vyžití na ZŠ Brno,
Čejkovická 10
Přelom února a března byl na naší škole ve
znamení lyžování, turistiky, tance, recitace, zpěvu a hry na hudební nástroje.
Přípravy na školní lyžák jsou v plném proudu
ještě před začátkem lyžařské sezony. Není se co divit. V letošním ročníku bude výuka lyžování propojena s výukou tanců. Že to nejde? Profesionálové
z řad pedagogů dokazují své zkušenosti a neponechávají nic náhodě. I přes mokrý sníh děláme pokroky. Je však znát každá hodina, únava se zvyšuje
a proto vyrážíme pěší túrou do Karlovy Studánky.
Vidět několik metrů vysoký zmrzlý a osvětlený vodotrysk nemáme možnost každý den a odměnu si
každý vybere po svém. Někdo v cukrárně, jiný v obchůdku se suvenýry. A co ten tanec, ptáte se? Každý
den tréninku stál za výsledkem závěrečné soutěže
tanečních družstev, ve které tanečníci předvedli své
kreace s úžasným zápalem.
Školní kolo recitační soutěže pro žáky II. stupně se konalo 7. 2. 2019 ve školní aule a postoupili do
něj vybraní žáci jednotlivých ročníků. Do přednesu
se zapojilo 13 soutěžících. Někteří recitátoři nás
překvapili zajímavým výběrem textu, přednášeli
úryvky z poezie, prózy a zazněl i monolog z dramatu, texty byly vážné i vtipné. Výkony recitátorů
hodnotila porota, složená z pedagogů a členů žákovského parlamentu.
Recitační soutěž pro I. stupeň proběhla ve čtvrtek 21. 2. 2019. Vybraní žáci přednesli básně svým
spolužákům a porotě složené z žáků 5. ročníku
a pedagogů. Vše proběhlo v příjemné atmosféře
školní auly. Přednášející se těšili, ale zároveň měli
trochu trému. A kdo nakonec vyhrál? Vítězem celého prvního stupně se stal Michal Drmola z 2. A
s básní od Michala Černíka Vzpomínka na pravěké
doby aneb zlatý věk.
Naše škola organizuje již druhým rokem pravidelné vlastivědné vycházky pod heslem Znám svůj
kraj. Únorová vycházka měla název Do srdce Moravského krasu. Pomyslným srdcem Moravského
krasu je jistě propast Macocha, která byla i naším
cílem. Autobusem jsme se dopravili do Ostrova
u Macochy, odkud jsme se vypravili k Macoše. Cestou jsme měli možnost obdivovat zachovalý větrný
mlýn i krásné výhledy do krajiny. Poté jsme si z horního můstku prohlédli majestátní propast. Následovala cesta do Suchého žlebu, kterým jsme mířili
ke Skalnímu mlýnu. Opět jsme měli možnost
zhlédnout zajímavé přírodní úkazy – tajemné jeskyně, půvabné skály i Čertův most. Děti si užily
klouzání po ledu, maminky zledovatělá místa obezřetně obešly a za dvě hodinky jsme si již vybírali
v restauraci chutný oběd. S plnými bříšky jsme se
odkutáleli na autobusovou zastávku a pohodově
dojeli zpět do Brna.
Dne 28. 2. proběhl další ročník tradiční soutěže, pořádané žákovským parlamentem, „Čejkovická má talent“. Několik žákyň, ano letos pouze dívek, předvedlo, co umí a co je baví. Tančilo se, zpívalo a hrálo na různé hudební nástroje. Porota
nakonec vybrala tři postupující do finále, které
proběhne na školním plese.
Školní ples tradičně připravil pro žáky II. stupně žákovský parlament. Ve čtvrtek 7. března se naše
jídelna proměnila v taneční sál a žáci v mladé dámy
a pány, kterým to moc slušelo. Nechyběly soutěže,
výuka tance ani tombola. Proběhlo finále soutěže
Čejkovická má talent, kde přítomní hlasováním
rozhodli o konečném pořadí. Skvělí DJové Simon
a Erik se postarali o skvělou atmosféru.
Přeji příjemné prožití prvních jarních dnů.

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Mutěnická

V

termínu 18. 2.–22. 2. 2019 absolvovali žáci
ZŠ Mutěnická lyžařský výcvik v Karlově
pod Pradědem. Lyžařského kurzu se zúčastnilo 28 dětí ze 7., 8. a 9. tříd s doprovodem.
Žáci byli rozděleni do 2 skupin (začátečníci
a pokročilí). Každý den dopoledne i odpoledne
jsme byli objednaným skibusem odvezeni na náš
svah – Ski arénu Karlov, kde žáci nacvičovali
techniku lyžování. Sněhové podmínky pro výuku jsme měli velmi dobré. Každé ráno žáky na
svahu čekala rozcvička a pak nácvik různých
druhů oblouků, ale také hry na svahu. I slabší
lyžaři si nakonec troufli na závody ve slalomu
a poslední den sjížděli beze strachu i náročnější
svah.
Po večeři měli žáci 45 minut teoretické části
ve formě video přednášky a besedy, např. o technice lyžování, historii lyžování, výzbroji, výstroji a mazání.

Třetí den odpoledne byl odpočinkový a ten
jsme strávili v bazénu a vířivce na hotelu Kamzík
a část z nás se vydala s doprovodem na procházku do okolí.
Společnou večerní zábavu si žáci organizovali sami v podobě her a sportovních soutěží. Na
hotelu nám dobře vařili a starali se o nás. Poslední večer byli žáci ohodnoceni diplomy za závody
ve slalomu a za úklid pokojů.
Rodiče měli na edookitu přehled s fotodokumentací o tom, jak se jejich dětem daří.
Žákům se i přes rozmary počasí lyžařský
kurz líbil a hned by jeli znovu, což není v příštím
roce vyloučeno.
Na závěr bychom chtěli jménem rodičů poděkovat Městské části Brno-Vinohrady za poskytnutí finančního daru na LVK ve výši 1500
Kč pro žáky, kteří absolvovali kurz poprvé.
PaedDr. Jiří Boudný, zástupce ředitelky pro II.stupeň

Návštěva z centra „Brick by brick“ na ZŠ Mutěnická

U

ž v pohádce se vědělo, že když máš srdce zjihlé a potíže, stačí dát cihlu k cihle
a hned je lépe. Dělání zkrátka zahání smutky.
Touto teorií se jistě řídí i zkušení lektoři z centra Brick by brick, tedy „Cihlu k cihle“, kteří ví,
že dáme-li dětem barevné kostičky, bude o zábavu postaráno a špatná nálada si na ně nepřijde. O co lepší je spojit hru se světoznámými
kostkami Lego se vzděláváním. A právě toto
spojení se v centrech Brick by Brick povedlo.
Jedná se o kreativní centra, zaměřená na „edutainment“ – tedy „entertainment“ – hra, zábava a „education“ – vzdělávání.
V Brick by brick rozvíjí praktické dovednosti dětí zejména v technických směrech. Tento
koncept pochází z USA, přičemž všechna centra
byla připravena podle nejnovějších trendů a poznatků v oblasti vzdělávání – cílem bylo vytvořit
podnětné a motivující prostředí, kde každé dítě
rozvine svůj potenciál. A s čím tedy lépe než
s ověřenými barevnými cihličkami Lego? S Lego
cihličkami se přece žádné dítě nikdy nenudilo,

Jiří Odehnal, ředitel školy.

a že je to ověřeno desetiletími od doby, kdy Lego
roku 1932 spatřilo v Dánsku světlo světa.
Programy z center Brick by brick jsou ideálním způsobem, jak oživit běžné hodiny přírodovědy, matematiky, chemie či jiných předmětů
základních škol. Mají dvě formy – buď je možné
s celou třídou navštívit kreativně-vzdělávací
centrum, nebo lektoři navštíví přímo vyučovací
hodiny na školách. Výsledkem je zajímavá hodina, na které si žáci postaví model přesně podle
tématu, které právě probírají a pochopí, jak to
funguje v praxi.
A právě s druhou formou těchto návštěv zamířila dvojice z brněnského centra na naši základní školu už podruhé. Stejně jako minulý rok
připravila pro žáky z 0.–5. tříd zajímavé tvoření.
Žáci byli rozděleni do několika malých skupinek, každé byl přidělen box s příslušnými kostkami a návod ke skládání. Po vysvětlení úkolu se
žáci pustili do práce. Během 45 minut, kdy se
poctivě střídali ve výkladu návodu, chystání
kostiček a samotného skládání, se mohli dopracovat k takovým výtvorům jako jsou elektrické
autíčko, vznášedlo, ponorka nebo si rozpohybovat robota či teleskopickou ruku. Pomocí těchto
věcí pak mohli poznat třeba Archimédův zákon,
zjistit něco o zákonu akce a reakce či objevit malý vynález.
A stejně jako minulý rok se i ten letošní vydařil. Žáky program velmi bavil, stavění si užili
a s výrobky si samozřejmě s chutí pohráli. Věříme, že se s programy z centra Brick by brick ještě
někdy na naší škole setkáme a že i další žáci vyzkouší spojení zábavy s trochou vědy.
Bc. Sabina Holcmanová
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DUBEN V DOMEČKU

Klub maminek

Domeček, Valtická 23, Vinohrady (pondělí 10.00–12,00)

Velikonoční dílna

Ve čtvrtek 18. 4. (velikonoční
prázdniny) je Domeček v 9.30–
11.00 hodin otevřen všem dětem, které si zde mohou vyrobit
velikonoční přáníčka a dekorace. Zveme děti od 6 let, menší
děti v doprovodu rodičů. Cena
90 Kč.

Divadlo pro nejmenší

Loutkové divadlo V. Schildera
přiveze v dubnu dětem pohádku „Brémští muzikanti“. Známý příběh
o zvířátkách, která se vydala do světa, přelstila loupežníky a ještě založila kapelu. Ve středu 24. dubna od 10.00 v sále Bzenecká 23 (vstup
z ulice Tvrdonická) Vstupné 60 Kč za osobu.

Sběr hliníku

Jako každým rokem i letos můžete při příležitosti Dne Země přinést
nasbíraný hliníkový odpad a získat malou odměnu. V pátek 26. dubna,
16.00–17.00 hodin v Domečku, Valtická 23.

Minitábor se Čtyřlístkem

Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet krátký pobyt bez rodičů, je tu
minitábor od pondělí do pátku v nedaleké Jedovnici. Dětem od 6 do 10
let budou dělat společnost kamarádi ze Čtyřlístku. Pojeďte s námi!

12.–16. 8. 2019
ČTYŘLÍSTEK SE VRACÍ aneb ZTRATILA SE FIFNKA!

Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu Riviéra, stravování 5× denně, dopravu z Vinohrad a zpět, a celodenní program v pěkné přírodě nedaleko Brna. Cena 2400 Kč. Přihlášky a informace v kanceláři Domečku, Valtická 23 nebo na domecek@vinohrady.brno.cz,
tel. 544 216 684, 739 263 997.
Ivana Heindlová

1. 4. – Závěsný systém TRX

Poznejte jednoduché a účinné cvičení. To je TRX. Posilování celého
těla, uzpůsobené podle Vaší kondice a síly. Vstupné 30 Kč.

8. 4. – Šití legín (tepláčků)

Ušijeme si legíny nebo tepláčky. Střih a postup máme, šicí stroj také.
Sebou si vezměte látku a nitě, špendlíky, stehovku… nebo si můžete
tepláčky jen nastříhat a našpendlit a došít doma. Vstupné 20 Kč.

15. 4. – Pohanka

Pohanka – zdroj mimořádné síly a vytrvalosti. Vše o jejím složení, využití i možnost koupě ryze českých výrobků z pohanky. Vstupné 20 Kč.

29. 4. – Úklid domácnosti bez chemie

Rádi byste přestali používat v domácnosti běžné chemické mycí prostředky a nejste si jistí, jak na to? Povídání o tom, jak levně a přírodně
prát, co dávat do myčky, čím vyčistit umyvadlo, vanu, dřez, wc atd.
Laické použití v domácnosti vycházející z mého samostudia a praxe
u nás doma. Vstupné 30 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

Divadlo Facka: Tůdle a Nůdle
Tůdle a Nůdle jsou dva klauni, kteří utíkají z cirkusu a zakládají si
společně s dětmi cirkus svůj vlastní. Představení založené na cirkusových dovednostech, improvizaci a vzájemné interakci s dětmi. Děti zde
mají možnost seznámit se jak s cirkusovým, tak i divadelním uměním
a především se společně pobavit, a to jak v hledišti, tak i na jevišti.
Divadlo Facka na Vinohradech zahraje v sobotu 13. 4. 2019 od
15.00. Vstupné je 60 Kč na osobu.
Za Vinohradský spolek zde Tomáš Pokorný

Tradiční jarní koncert na Vinohradech
Nový program – noví pěvci
Je snahou našeho kulturního střediska přinášet našim věrným posluchačům a novým zájemcům stále nové pořady, ať již tematicky soustředěné nebo naopak zaměřené pod přáním „pro každého něco“. Tedy,
co tentokrát uslyšíme a koho přivítáme na našem jarním setkání?
Za více než patnáct let naší koncertní aktivity jsme nabídli pěknou
řádku zpěváků od studentů konzervatoře přes vysokoškoláky JAMU
a jejich absolventy, z nichž mnozí zpívají na hudebních jevištích a koncertních sálech doma a za hranicemi. Jejich počet rozmnoží dvě sopranistky, které naplní náš záměr dvojího pohledu na život hudebního
divadla. Slovenka Barbora Ďubeková se soustřeďuje na převážně světový repertoár, v němž nechybí v rozpětí od barokní tvorby přes italské
koloraturní belcanto Donizettiho – slavného předchůdce Verdiho – romantika. V ní dominuje slavná Dopisová scéna Taťány z Čajkovského
Eugena Oněgina. Její temnější soprán vystřídá poněkud lyričtěji zaměřený hlas Jany Dvořákové, vynikající v Pucciniho operách jako i v muzikálových melodiích. Neměli bychom postrádat nám dobře známého
a oblíbeného barytonisty Lukáše Hacka, který má ve svém bohatém repertoáru vždy připraveno něco nového. Další proslulé italské serenády.
Novinkou letošního koncertu je okénko pro hosta. Bude jím náš
vinohradský občan pan ing. Jan Fojt. Amatérský nadšený tenorista,
který se ve volném čase věnuje svému tenorovému repertoáru. Je rozmanitý. Uslyšíme vedle italského baroka slavnou Marii z West Side
Story a vstupní árii Vévody z Verdiho Rigoletta, jakož i závěrečný duet
s Janou Dvořákovou Housle hrají z Lehárovy Veselé vdovy.
Jsme přesvědčeni, že v naší nejnovější nabídce Vás uspokojíme s radostí, kterou vzbuzuje zpěv a hudební život.
Máte tedy spolu s kulturním střediskem naše pozvání. Koncert se
bude konat v neděli 14. 4. 2019 od 17.00 hodin v novém společenském
sále v objektu areálu Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
Miloš Schnierer
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Zápis nových žáků do Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose

ápis nových žáků do hudebního, výtvarného, tanečního a dramatického oboru
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose na školní rok 2019/2020 se bude konat
v pondělí 13. května a v úterý 14. května 2019
vždy od 16:00 do 17:30 hodin v budově ZUŠ,
Došlíkova 4185/48 v Brně-Židenicích i v budově ZUŠ Čejkovická 4237/8, Brno-Vinohrady.
Umělecké vzdělání dětí je důležitou a nezastupitelnou součástí celkového rozvoje dětí
a zároveň velkým vkladem a obohacením jejich života. Základní umělecká škola PhDr.
Zbyňka Mrkose působí v oblasti uměleckého
vzdělávání dětí v Brně-Židenicích již více než
65 let. Školu navštěvuje v letošním školním
roce 888 žáků, dlouhodobě tak patříme k nej-

větším brněnským základním uměleckým
školám. Pedagogický sbor tvoří odborně kvalifikovaní profesionálové v oboru umění. Vyučujeme v odpoledních hodinách v hlavní
budově ZUŠ na Došlíkově 48 v klidné části
Brna-Židenic. Pro žáky z městské části Brno-Vinohrady poskytujeme výuku v moderní
kruhové budově na Čejkovické 8. Řada pedagogů vyučuje v odpoledních hodinách také na
pracovištích ZUŠ v základních školách Krásného, Gajdošova a Merhautova. Ve škole působí vedle řady komorních seskupení a souborů i symfonický orchestr Mladí brněnští symfonikové, složený ze studentů základních
uměleckých škol města Brna. Škola pořádá
každoročně velký počet koncertů, výstav, divadelních a tanečních představení. Žáci účin-

kují na kulturních akcích nejen v rámci města
Brna, ale také na akcích
mimobrněnských i zahraničních včetně hudebních soutěží a přehlídek.
Rodiče najdou veškeré potřebné informace k zápisu do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose
na webových stránkách http://www.zusbrno.cz/. Žádosti o přijetí přijímáme elektronicky: v sekci O NÁS, záložka PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na webu http://www.zusbrno.cz/ jsou uveřejněny informace o průběhu přijímacího řízení. S případnými dotazy
je možno obracet se na ZUŠ tel.: 548 212 105,
e-mail: info@zus-brno.cz.

Kam v Brně na zábavnou procházku?
Poradí aplikace LApka
Hledáte procházku i pro kočárky nebo nenáročnou cestu pro malé
děti, kde se nebudou nudit? Brno skýtá zajímavá a pro mnohé dosud
neobjevená zákoutí, na která vás zavede mobilní a hravá aplikace
LApka. Vznikla k 70. výročí Střediska volného času Lužánky a kromě
poznávání města nabízí také možnost podílet se na jeho zvelebování.
Kdo si hraje s LApkou, ten pomáhá rozvíjet volný čas
Na konci každé trasy účastníci získají hlas na investiční projekty,
které navrhli zaměstnanci Lužánek, včetně těch z pracoviště Louka na
Vinohradech. „Naším snem je vybudovat venkovní výukový altánek
v rámci areálu našeho pracoviště.“ řekla vedoucí pracoviště Louka Lucie Hájková. Vybudování vítězných projektů se ujmou sami Lužánečtí
za finanční podpory města Brna. Všechny projekty jsou zveřejněny na
webovkách projekty.luzanky.cz.
A co je LApka?
Hra po Brně neboli lužánecká LApka využívá principu GPS podobně jako geocaching. Děti i dospělí si mohou s chytrými telefony projít
několik tras a plnit úkoly či šifry, týkající se Brna a SVČ Lužánky nebo
si jen udělat zajímavou procházku. „LApka vás vytáhne ven, ukáže
místa známá z jiného úhlu pohledu a také zcela nová, která určitě stojí
za návštěvu. Na každé trase vás čeká deset zastavení, kde si můžete
vybrat ze tří úrovní s různě náročnými úkoly. Díky tomu si aplikaci
užívají všechny generace,“ popsala hlavní cíle vedoucí projektu a vedoucí lužáneckého pracoviště Lidická Kateřina Děkaníková.
Zatím se můžete procházet a hrát na sedmi místech v Brně, například v Lužáneckém parku, na Lesné, v okolí obory Holedná nebo ve
Wilsonově lese. V budoucnu organizátoři plánují rozšířit aplikaci
o další trasy. Více info na: lapka.luzanky.cz

Vinohradský spolek Vás srdečně zve na akci „Ukliďme Vinohrady,
ukliďme Česko“, v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2019! Cílem akce bude uklidit drobný nepořádek
kolem dětských hřišť a provést větší úklid ve vybraných okrajových
částech sídliště.
Úklidové pomůcky zajištěny.

Datum konání akce: 6. 4. 2019 (sobota)
Sraz u fontány před radnicí MČ Brno-Vinohrady
v 9.00 hod.
Přijďte nás podpořit a spolupodílet se na zlepšení prostředí
pro nás všechny.

Za kolektiv pracovníků Mgr. Eva Petrášová
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Ohlédnutí za Bublinkovým karnevalem pro děti
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Za Vinohradský Spolek zve
Kateřina Foretová.

Foto – úklid v září 2018

l Koupím byt 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel. 739 586 722.
l Ml. rodina koupí byt 3+1 a větší na Vinohradech. T: 602 185 147.
l Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel. 602 102 038.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Pronájem garáže, Žarošická, 2500 Kč/m. T. 736 792 097.
l Pronájem garáže, Vlčnovská. T. 603 453 450.
l Mladý pár koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost, T. 739 059 029.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Prodám na garáž na vlastním pozemku, ul. Žarošická. T. 724 218 883.
l Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30, knihy o Brně, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.
l Nabízím mytí oken, jednorázový a pravidelný úklid, t. 607 004 986.
l Med od včelařky, 150Kč – 950 g, Líšeň, Strnadova 10, t. 608 967 345, www.drapelova.cz.

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

KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

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

MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o.
zve na akce:
Montessori mateřské centrum – 3. 4. a 17. 4., 9–11 h –
inspirace pro maminky s dětmi.
Scházíme se středy v sudé týdny, mimo prázdniny. Cena za dopoledne
220 Kč.
2. 4. a 16. 4. Mateřídouška – tvořivá odpoledne pro maminky s dětmi
do 3 let – úterky v sudé týdny 14.30–15.30 h.
Velikonoční dílničky – 18. 4. v 15.30 h. Vstupné 50 Kč/dítě.

Naši Senioři strávili víkend
s Angličany

Den otevřených dveří a Montessori odpoledne –
29. 4. od 8 do 15 h, mimo odpočinek dětí, odpoledne pro rodiče
o vzdělávání montessori pedagogikou v 15.30 h.
Rezervace místa na akci, prosíme přes email:
slunicko-bzenecka@seznam.cz.
ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o. zve:
8. 4. Beseda pro rodiče s ukázkou výuky na ZŠ od 16h
ZÁPIS do 1. třídy
12. 4. od 15 do 17 h a 13. 4. od 9 do 12 h
www.zs-montessori.cz

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, TAPETY, ZEDNICTVÍ,
606 469 316, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
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
KOSMETIKA, PEDIKÚRA, EPILACE
na zámku v Líšni, parkování u vchodu. T: 739 150 260

V rámci pravidelného čtvrtečního Kurzu angličtiny pro SENIORY,
pořádaném v našem Senior klubu, jsme v únoru na Rusavě zrealizovali
výjezdový víkend s rodilými mluvčími přímo z Anglie s cílem procvičit
se v konverzaci a zbavit se strachu, že „nebudu schopen se domluvit“.
A víkend se povedl naprosto úžasně! Bylo tam od všeho – zábavné učení, skvělí lidé, výborní učitelé, dobré jídlo a pití a spousta legrace.
A posun v angličtině každého byl obrovský. Naši učitelé – rodilí mluvčí
– se vrhli do svého úkolu s nebývalou energií a vervou a při tom s citem
a nenásilně a z plánovaných 10 lekcí se stala celovíkendová, 48 hodinová
lekce. Starali se jak o jazykový rozvoj účastníků, tak o jejich pohodu setkání s ryzím cizím jazykem není vždy jednoduché. Za to jim patří
neskonalé díky. Byli obdivuhodní. A stejně tak úžasní byli naši studenti, kteří se zapojili se stejně velkým nasazením. Takže cíle bylo dosaženo
– všichni se domluvili a užili si legrace a to i v angličtině!! Bylo to naprosto skvělé, úžasné, nabité dobrou náladou a pohodou od začátku až
do konce a já už se těším na další – říjnové – opakování.
Za celý tým pořádajícího spolku Sejděme se, z.s., koordinátor a lektor kurzů
Bc. Jaroslava Sobotková (více na www.sejdeme-se.webnode.cz)

NABÍZÍM VÝUKU ANGLIČTINY – doučování dětí
a individuální výuku dospělých a dětí. T: 776 845 688.
Štefan LÁZÓK – opravy a ladění hudebních nástrojů, komisní výkup
a prodej. Mikulovská 9, 628 00 Brno. T. 544 210 663, 605 735 912.

Termín uzávěrky pro vydání č. 164/květen 2019
do 12. 4. do 11.00 hodin.
Info naleznete na:

www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – duben 2019

e třetím týdnu února si přišli fanoušci Milana Vaňury opět vychutnat jeho druhé letošní posezení u klavíru – při jeho preludování,
proloženém vzpomínáním a „historkováním“,
se totiž pěkně rozjímá a vzpomíná i na vlastní
osobní zážitky.
Na posezení u klavíru pohodovou náladou
navázalo i blahopřání jubilantům – přítomní
blahopřáli a zazpívali osmi jubilantům (šest bylo
obdarováno balíčky od ÚMČ), z nichž byl nejstarší devětaosmdesátiletý Jaromír Lipovský.
Zajímavostí této oslavy byla mj. skutečnost, že
mezi jubilanty byli tentokrát mimořádně i tři
muži.
Poslední únorový týden byl zasvěcen historii – Dr. Šubert věnoval pozornost méně známým hradům a pardubickému zámku a PhDr.
Čejka připomněl méně známé události po vzniku Československa, kdy nově se formující státní
moc a armáda byly nuceny silou zabránit pokusům o odtržení některých pohraničních oblastí
v Čechách, na Moravě i na Slovensku.
První březnový týden proběhl ve znamení
oslav – v úterý 5. 3. se Zdeněk Sedlář v roli faráře
i s funebráky dojemně rozloučil s basou, aby se
pak přítomní za doprovodu harmoniky a při
konzumaci koblih rozšoupli při masopustním
veselí. Ve čtvrtek 7. 3. proběhla za přítomnosti
více než 60 hostů, většinou žen a dívek, oslava
MDŽ. V jejím úvodu předvedli své umění ve hře
na kytaru čtyři studenti ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pod odborným dohledem zástupkyně ředitelky školy a na ně pak navázal soubor Stará Líšeň pásmem anekdot a písní, při jejichž zpěvu se
k nim spontánně přidávali i přítomní. A poté už
dva kluboví mužové rozkmitali své končetiny
při nalévání vína, kávy, roznášení chlebíčků
i následné očistě nádobí (za asistence a pod bdělou kontrolou kuchařinek). Na závěr oslavy pak
byly přítomné ženy obdarovány symbolicky karafiátem – snad se jim oslava líbila.
V druhém týdnu Eliška Vacková při svém
přibližování krás naší vlasti věnovala pozornost
Českému krasu a přírodě téměř nedotčeného údolí řeky Dyje a poté se celý tým Senior klubu podílel na blahopřání březnovým jubilantům, v jehož průběhu přítomní zazpívali šesti

jubilantům a na dálku popřáli zdraví i devadesátileté paní Irmě Střelcové, které zdravotní stav
neumožnil osobní účast. Zvláštností oslavy byla
tentokrát mimořádně i sólová pěvecká vystoupení dětí ze ZŠ Mutěnická, která byla oceněna
uznalým potleskem.
Stručně připomenu připravované zájezdy –
30. dubna bude cílem zámek Kunín a výroba
gobelínů ve Valašském Meziříčí (cena 270 Kč)
a 14. května zámek Valtice včetně návštěvy barokního divadla, bylinkové zahrádky a muzea
(cena 340 Kč). Zápis zájemců na oba zájezdy bude probíhat v klubovně od začátku dubna.
Považuji za nutné uvést ještě jednu informaci – před časem jsem byl dotázán, jakým způsobem se lze přihlásit na blahopřání jubilantů
a zda ÚMČ posílá blahopřání. Tazateli jsem problém vysvětlil a nyní to zopakuji – pracovníci
ÚMČ už několik let nemohou vstupovat do databáze obyvatel a tudíž ani zjišťovat data naroze-

ní obyvatel sídliště, proto ani nemohou zasílat
blahopřejné dopisy a zvát na oslavy v Senior klubu nebo chodit individuálně blahopřát. Na druhou stranu stačí přijít i bez předběžného přihlašování se, tzn. až v den klubového blahopřání
v daném měsíci do klubu a přihlásit se při vstupu
jako oslavenec (a nemusí to být jenom při příležitosti půlkulatého nebo kulatého jubilea), v případě zdravotních problémů lze přijít na oslavu
třeba i v nejbližších následujících měsících.
A na samý závěr opět připomínám, že klubové akce jsou přístupné všem příchozím bez
rozdílu věku a pohlaví až do naplnění kapacity
klubovny a že jsou na ně všichni případní zájemci upřímně zváni. Program i další informace
a fotografie z akcí najdete na odkazu www.
vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub nebo
je získáte přímo u nás v době našich akcí v klubu
na Bzenecké 19 (viz program).
Ing. Luděk Hodboď, luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

SENIOR KLUB V DUBNU
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:
n 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;
n ve čtvrtek (od 8.00 a 9.45, vždy 90 minut)
konverzační kurz angličtiny pro seniory
(s možností zapojit se kdykoli v průběhu
roku) v malé klubovně;
n v pátek (14.00–16.00, mimo školní prázdniny) kurz PC pro seniory (začátečníky)
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzultace zdarma.

2. 4. – ÚTERÝ
POSEZENÍ U KLAVÍRU
MILANA VAŇURY
Milan Vaňura (povídání s poslechem)

18. 4. – ÚTERÝ
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V DUBNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

4. 4. – ČTVRTEK
ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY
(informace, novinky)
M. Pokorová, P. Kráčmarová (Malkol)

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

9. 4. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (pokračování,
s promítáním), Eliška Vacková

23. 4. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Potštejn, Průhonice,
Přimda, Rábí), Dr. L. Šubert

11. 4. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. J. Čejka

25. 4. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU (aktuální
události na sídlišti, problémy)
PhDr. J. Čejka

16. 4. – ÚTERÝ
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH RAK. CÍSAŘE
FERDINADA V. DOBROTIVÉHO
Bc. M. Krejsa

30. 4. ÚTERÝ
ZÁJEZD – zámek Kunín,
Valašské Meziříčí
Vlasta Jelínková (odjezd 7.30, cena 270 Kč)

Vinohradský inform. Ev. číslo: MK ČR E 15 174. Číslo vydání: 162, datum vydání: 29. 3. 2019, místo vydání: Brno. Periodicita: 11× ročně. Vydává: Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 544 216 529, e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz, www.kvicvinohradybrno.cz, www.facebook.com/inform.brno.vinohrady. IČO: 00400912. Odpovědný redaktor: Jiří Motloch. Výroba:
Settronic, Bubeníčkova 30, Brno, tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz. Uzávěrka příštího čísla je 12. dubna 2019. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Celkový náklad: 5850 kusů.

