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Akce na Vinohradech

ŘÍJEN 2018
6. 10. – Vinohradské trhy
se vám opět přihlásí v čase od 9.00 do
12.30 hodin.
19. 10. – Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo Vratislava Schildera se
na vás po prázdninách opět těší! Začínáme dvěma nejoblíbenějšími pohádkami:
„O Červené Karkulce“ a „Perníková chaloupka“. POZOR ! V NOVÉM SÁLE Bzenecká 23, vchod zezadu od Akátek. Vstupné na místě 60 Kč za osobu.
25. 10. – Přednáška ke 100. výročí ČSR
Zveme Vás na přednášku PhDr. Jiřího
Čejky ke 100. výročí vzniku Československa. Přednáška nese název „Na cestě ke
státní samostatnosti“. Nový společenský
sál v 17 hodin. Všichni jste srdečně zvaní.
27. 10.
100 let od vzniku Československa
Slavnostní pěvecký koncert s prof. Milošem Schniererem a hosty v novém společenském sále – od 17 hodin, objekt Bzenecká 23, vchod ze strany Tvrdonická.

Rudolf Šmerda na Mistrovství Evropy Masters 2018.

Vážení vinohradští spoluobčané,

v pondělí 3. září kráčely desítky vinohradských dětí poprvé do školy. Doprovázeli je na
této cestě jejich rodiče a často také prarodiče. Byv pozván k této, pro obec slavnostní
a důležité události, měl jsem možnost prvňáčky pozdravit a popřát jim i jejich rodičům
šťastné vykročení do školního života. Děti, se kterými jsem se ve třech prvních třídách
a v jedné přípravné třídě setkal, ve mně zanechaly ten nejlepší dojem. Působily jistě
a byly zcela ukázněné. Když jim byla položena otázka, nepřekřikovaly se, ale naopak
se ukázněně hlásily. Můj dojem z našich prvňáčků byl veskrze kladný. Jistě se nemýlím,
když podotknu, že s tak báječnými dětmi nás čeká jen dobrá budoucnost.
Vážení Vinohraďané, nekonečné měsíce trvající výjimečně suché a horké léto nás
letos trápilo po celé prázdniny. Především ti, kteří dobu veder a sucha trávili na Vinohradech, si mezi betonem, asfaltem a skleněnými plochami „užili“ tropů plnými doušky. Ohroženi vedry a suchem nebyli jenom lidé, ale též vinohradská fauna a flóra. Situace byla tak kritická, že jsme byli nuceni přikročit k pravidelnému zalévání alespoň
mladších stromů. Že to nebylo levné počínání netřeba zdůrazňovat. I tak několik mladých stromů zřejmě horkům a suchu podlehlo a uschlo. Drobná zvěř – především vinohradské ptactvo nebeské – hojně se napájelo v pítku v parku na Pálavském náměstí.
Hodně z vás také dávalo ptákům pít na svých balkonech a tak jste jim usnadnili
a možná i zachránili životy. Letošní vedra opět potvrdila obrovský a nezaměnitelný
význam vinohradské zeleně. Zvláště vzrostlé stromy poskytovaly vytoužený stín a tlumily působení sálavého vedra. Ukazuje se, že podobně jako my na Vinohradech,
i v některých jiných místech naší země postupují obdobně – tedy, že masivní výsadbou
stromů a zeleně vůbec čelí v budoucnu možným tropickým vedrům a suchu. Na Vinohradech bychom měli do budoucna pro zmírnění „silného“ letního počasí kromě podpory zeleně budovat také více vodních prvků, menších vodních ploch, které zpříjemní
život lidem i zvířatům a rostlinám. Lépe se tak bude čelit sálajícímu vedru. Takové
počínání do brzkého budoucna považuji za rozumné a čelící možná měnícímu se klimatu, a proto takové počínání budu podporovat, neřkuli prosazovat.
(pokračování na straně 4)

Srdečně vás zveme na besedu občanů Vinohrad se starostou
PhDr. Jiřím Čejkou.

Setkání se uskuteční v pondělí 8. 10. v 17 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva městské
části Brno-Vinohrady (v přízemí budovy radnice).

ME Masters v plavání –
Kranj (SLO)
Velký úspěch plavců
z Vinohrad
První týden v září se ve Slovinském Kranji
konalo ME v plavání Masters.
Zúčastnili se jej také 3 plavci z PVK BRNO,
z.s., který má sídlo na Vinohradech, a rozhodně
neudělali naší brněnské čtvrti špatnou reklamu.
Při účasti téměř 3.000 plavců z celé Evropy
startovali celkem v deseti disciplínách, při nichž
vyplavali devět medailí.
František POKORNÝ (77 let), tři starty – 1 zlatá,
1 stříbrná, 1× šesté místo – 2× ČR
Pavel TOŠNAR (85 let), dva starty – 1 stříbrná,
1 bronzová – 2× ČR
Rudolf ŠMERDA (75 let), pět startů – 4 zlaté,
1 stříbrná – 1× WR, 3× ER, 4× ČR
Všichni tři zaplavali skvěle, Ruda Šmerda patřil svými výkony a překonáním jednoho světového a tří evropských rekordů k absolutní špičce
evropského plavání, když ve své kategorii vítězil
většinou velmi výrazně.

Hody
V krásnou slunečnou sobotu 8. září se konaly
v zahradě našeho domova pro seniory již 15. důchodcovské hody. Dopoledne byla postavena
májka, připraveno občerstvení a posezení. Slavnostního zahájení se ujala paní zástupkyně
Bc. Jana Hudečková a pan starosta PhDr. Jiří Čejka. Po udělení hodového práva a přečtení hodového slibu hlavními stárky začala k poslechu a tanci
hrát dechová hudba Bivojanka. Těší nás, že hody jsou také příležitostí našich klientů k setkání se
svými blízkými, zaměstnanci a dalšími hosty
a jsou tak nejoblíbenější kulturní akcí v našem
domově.

ŘÍJEN V DOMEČKU

NOVINKY
Let’s Dance – taneční kroužek pro děti od 7 let, ve
kterém hravou formou rozvíjí své pohybové
schopnosti a cit pro hudbu a rytmus. Děti se naučí taneční sestavy, prostor je i pro dětskou taneční tvořivost, hry a relaxaci. Pondělí 17.35–18.35
Jogínci – cvičení pro děti od 5 let (samotné
i s rodiči), vycházející z jógových pozic. Tyto pozice jsou často napodobením zvířat, rostlin, nebo
věcí, což rozvíjí dětskou fantazii. Cvičení je doprovázeno básničkami nebo příběhem. Součástí hodiny jsou i jednoduchá dechová cvičení, procvičení chodidel, oční cviky. Středa 17.00–17.45
VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
Chobotnice – je kroužek pro šikovné děti od 9 let.
Vyrábění různých dárkových a dekoračních věciček, korálkování, smaltování, zdobení textilu, pedig, fimotvoření… Každý čtvrtek 15.00–16.30
Kreativ – výtvarný kroužek pro děti od 8 do 15 let.
Kromě kresby a malby poznáte další zajímavé výtvarné techniky. Sklo, keramika, smalty, kašírování… Středa 17.00–18.30
Taneční rytmika – pro děti 5–7 let. Rytmická
a pohybová průprava, práce s hudbou, rozvíjení
pohybové fantazie, základy gymnastiky.
Čtvrtek 16.30–17.30
Cvičení na balonech pro děti od 6 let – balanční
cvičení, které děti baví a zároveň posiluje svaly,
zodpovědné za správné držení těla.
Úterý 15.30–16.15
Více informací o všech kroužcích najdete na
www.domecekvinohradybrno.cz
nebo nám zavolejte na tel: 739 263 997

Divadlo pro nejmenší

Loutkové divadlo Vratislava Schildera se na vás
po prázdninách opět těší! Začínáme dvěma nejoblíbenějšími pohádkami: „O Červené Karkulce“
„Perníková chaloupka“. V pátek 19. října 2018
v 10.00 hodin. POZOR! V NOVÉM SÁLE Bzenecká 23, vchod zezadu od Akátek.
Vstupné na místě 60 Kč za osobu.

Podzimní keramická dílna

Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s keramickou hlínou, do podzimní keramické dílny Domečku. Výrobou drobných dekorací,
misek, květináčů atd. se příjemně naladíte na přicházející podzim.
Sobota 20. 10. 2018, 9.00–11.30 v Domečku,
Valtická 23. Cena 220 Kč za osobu Vhodné pro
začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Děti do 6
let v doprovodu rodičů. Nutná rezervace předem
v kanceláři Domečku nebo na tel. 544 216 684,
723 946 642.

Z 60. a mimořádné schůze
Rady městské části Brno-Vinohrady
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– poskytnutí daru z rozpočtu za zajišťování vzorků
soutěžních vín na akci Výstava vín 2018 a za podílení se na organizování akce;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise, přidělení zakázky na realizaci akce: „Výměna plastových zatravňovacích panelů za betonové na parkovišti před DPS č. or. 19–21 na ulici Bzenecká“;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise, přidělení zakázky na realizaci akce: „Revitalizace parkového prostranství před domem Pálavského náměstí 1, 2“;
– pronájem tělocvičen v ZŠ Mutěnická 23 na školní
rok 2017/2018;
– poskytnutí dotace z rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na opravu dlažby
v budově Čejkovická 8;
– smlouvu o výpůjčce bývalého stravovacího pavilonu (nový Společenský sál) v objektu Bzenecká 23;
– dlouhodobý pronájem pro školní rok 2018/2019,
který se týká kulturně výchovné činnosti;
– rozšíření nájmu bytu;
– dohodu o vzájemném postoupení smluv o nájmu
bytu, kterou mezi sebou uzavřeli nájemci;
– zveřejnění předloženého záměru na pronájem nebytových prostor;
– přijetí člena bytového družstva BD Vinohrady;
– udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sítě elektronických komunikací v bytových
domech svěřených MČ Brno-Vinohrady a zároveň
v domě Velkopavlovická 25;
– předložený text dohody o centralizovaném zadávání;
– podepsání smlouvy o dílo na provedení oprav;
– pronájem části nebytových prostor;
– program XVII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady;
– dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava spočívající
v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“.
Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro 7 žadatelů.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– popis projektu Psí výběh Brno-Vinohrady na území městské části Brno-Vinohrady;
– předložené dokumenty „Doporučení veřejné
ochránkyně práv“ vedené pod č. j. BVIN 03025/
2018/FIN/Gro a „Doporučení OD MMB“ vedené
pod č. j. BVIN 03612/2018/FIN/Gro k problematice udělování „souhlasu“ ke zřízení vyhrazeného
parkování pro osoby se zdravotním postižením;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organizací m.
č. Brno-Vinohrady ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická
7, MŠ SNĚHURKA Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8
a MŠ Velkopavlovická 15 za 1. pololetí 2018;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace
KVIC k 30. 6. 2018.
Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– souhlasit s nabytím pozemků v k. ú. Židenice do
vlastnictví statutárního města Brna;
– souhlasit s prodejem částí pozemků pod stávajícími lodžiemi domu Valtická 11, 13;
– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku v k. ú. Židenice výlučně za účelem
výstavby garážového domu;
– souhlasit bez připomínek s předloženým návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna;
– schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na období 2020–2024;
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady k 30. 6. 2018;
– schválit návrh nové obecně závazné vyhlášky města
Brna o místních poplatcích;
– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady za 1. pololetí
roku 2018;
– schválit změnu plánu nákladů a výnosů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2018.
Rada městské části Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s realizací předloženého projektu Psí výběh Brno-Vinohrady v roce 2019.

Další ročník Bavíme se na Vinohradech
Letošní akce začala pozvolna plynout v krásném slunném dopoledni, kdy děti putovaly za lesními
skřítky s Domečkem a pak začaly rozmanité kejkle s Divadlem KEJKLE a Petrou Klímovou. Po krátké
pauze nastoupila na palouk U tří borovic blues rocková partička TATLO QUARTET. Dále následovalo
vystoupení rockové kapely ARGEMA. Slyšeli jsme staré i nové pecky a hodinu a půl trvající koncert
s perfektním zpěvákem prostě dostal návštěvníky do varu. Následně si pánové a dámy zasoutěžili. Dámy
opět házely kufrem a pánové drželi tuplák na čas. Vítězové byli po zásluze odměněni cenami lahodného
pěnivého moku. Po soutěžích se pódium zahemžilo číry punk rockové kapely BLOODY MARY, chlapům to dobře šlapalo a fanouškové si přišli na své. Po punkovém nářezu se představila kapela 13 STEPS
TO HELL s rock´n´rollovou hodinkou. Na závěr potemnělé Vinohrady a natřískaný palouk rozsvítil
svým super vystoupením SEBASTIAN. Po pozdně večerní, velmi pohodové autogramiádě, která potěšila dívky a slečny, palouk definitivně utichnul.
Organizátoři děkují účinkujícím za bezvadná vystoupení, všem, kdo jste se
přišli pobavit, všem prodejcům a stánkařům, kteří
se postarali o dokreslení
příjemné atmosféry, sponzorům – UniCredit Bank
Expres – pobočka Pálavské náměstí 5, Brno-Vinohrady a tiskárně Settronic.
Akce proběhla za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Dana Ondrušová (KVIC)
n2n

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta městské části Brno-Vinohrady podle § 29 zákona č. 491/ 2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady a do Zastupitelstva města Brna se uskuteční
ve dnech 5. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a 6. 10. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 26 001
místnost v budově ZŠ Mutěnická
23 pro občany s trvalým pobytem
Bořetická 4–16 sudá
Bořetická 9–13 lichá
Mutěnická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 003
místnost v budově ZŠ Mutěnická
23 pro občany s trvalým pobytem
Bořetická 1–5 lichá
Mutěnická 1–7 lichá
Valtická 1–5 lichá
Valtická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 006
místnost v budově Bzenecká 23
pro občany s trvalým pobytem
Bzenecká 4–8 sudá
Bzenecká 5–11 lichá
Prušánecká 3–17 lichá
Prušánecká 16–22 sudá

ve volebním okrsku č. 26 008
místnost v budově Bzenecká 23
pro občany s trvalým pobytem
Blatnická 1–7 lichá
Blatnická 2–8 sudá
Blatnická 16–22 sudá
Prušánecká 2–14 sudá

ve volebním okrsku č. 26 002
místnost v budově ZŠ Mutěnická
23 pro občany s trvalým pobytem
Bořetická 15–21 lichá
Čejkovická 1–13 lichá
Čejkovická 2–10 sudá
Révová
Ve Vinohradech 5
Věstonická
Viniční č. p. 2379, 3914, 3992
Židenice č. e. 2, 31, 35, 39, 56, 57,
63, 65, 86, 87, 615, 616, 659, 717,
748, 777, 785, 786, 787, 844, 852,
853, 854, 860, 861, 865, 866, 867,
1011

ve volebním okrsku č. 26 004
místnost v budově ZŠ Mutěnická
23 pro občany s trvalým pobytem
Mutěnická 9–23 lichá
Pálavské náměstí 6–14 sudá
Pálavské náměstí 7–13 lichá
Valtická 7–19 lichá

ve volebním okrsku č. 26 007
místnost v budově Bzenecká 23
pro občany s trvalým pobytem
Blatnická 10–14 sudá
Vlčnovská 2–16 sudá
Vlčnovská 3–9 lichá
Jedovnická 7, 7a, 9, 11
Maloměřice č. e. 38, 41, 42, 44,
46, 47, 78, 98, 130, 131, 132, 167,
168, 181, 185, 189, 232, 239
Žarošická 2–22 sudá
Žarošická 11–21a lichá
Židenice č. e. 615

ve volebním okrsku č. 26 009
místnost v budově Bzenecká 23
pro občany s trvalým pobytem
Bzenecká 10–22 sudá
Bzenecká 13–23 lichá
Pálavské náměstí 1, 2
Žarošická 24, 26

ve volebním okrsku č. 26 005
místnost v budově ZŠ Mutěnická
23 pro občany s trvalým pobytem
Bořetická 18–24 sudá
Velkopavlovická 1–25 lichá
Velkopavlovická 2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 26 010
místnost v budově Mikulovská 9
pro občany s trvalým pobytem
Mikulovská 1–9 lichá
Mikulovská 4–8 sudá
Velkopavlovická 10–14 sudá

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním pasem České republiky, průkazem o povolení k pobytu, jde-li o cizince).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V Brně 14. 8. 2018

J

PhDr. Jiří Čejka, v.r., starosta

100 let od vzniku Československa – slavnostní pěvecký koncert

sme přesvědčení o tom, že každý koncert, každé divadelní představení,
zkrátka setkání s uměleckými díly, má vytvářet svátek v naší duši. Když
se však kulturní hodnoty setkají s historickými událostmi, nabývají jejich
estetické ukazatele vyšší míru společenského významu. A právě v letošním podzimu se naskytla taková událost. Je nám totiž 100 let! Ano, století od vzniku prvního společného státu a sto let probíhající česko-slovenské vzájemnosti.
Rozhodli jsme se tuto událost posvětit naším koncertem z české
a slovenské hudby. Zazní písně a operní árie předních tvůrců české hudební kultury Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Ovšem v sousedství velmi významného slovenského skladatele Mikuláše Schneidera
Trnavského. Z českých skladatelů nikdo česko-slovenskou vzájemnost
nereprezentuje lépe, než Vítězslav Novák. Kromě dvou balad na básně
Jana Nerudy zazní výběr z jeho úprav slovenských lidových písní.

L

Letošní kulturní podzim je poznamenán další hudební událostí, jež
stále více zaznívá v euroamerické kultuře. 90 let od úmrtí Leoše Janáčka
naplňuje brněnskou hudební sezónu. Také u nás na Vinohradech nelze
tuto skutečnost opomíjet. Dáváme drobné skladby z cyklu Po zarostlém
chodníčku a modlitbu Jenůfy z jeho „opery oper“ Její pastorkyně „Zdrávas, Královno.“
Vystoupí pěvci, jejichž úspěšný umělecký vývoj, sahající i do zahraničí, sledujeme od jejich vysokoškolských let. Lenka Cafourková, soprán,
Petra Koliášová, mezzosoprán a Lukáš Hacek, baryton.
Zveme všechny naše věrné příznivce na sobotu 27. října 2018
v obvyklou 17. hodinu do nového společenského sálu
Bzenecká 23 (vchod od Akátek).
Miloš Schnierer

Sportovní a kulturní program v Domově pro seniory Věstonická

áska ke sportu, vědění nebo zábavě, trvá u některých lidí po celý život. Dokazují nám to klienti našeho domova, třebaže jejich věkový
průměr je 84 let.
Tým hráčů pétanque složený z našich klientů se úspěšně zúčastnil
Petanque Morava Cupu ve Zlíně. Jednalo se o vítězný tým krajského kola, které se konalo v zahradě našeho domova. Finálový turnaj, za účasti
sedmi družstev z celé Moravy, byl pořádán v Domově pro seniory Burešov. Naši hráči se umístili na bronzové příčce.
A to nebyl ojedinělý sportovní úspěch našich klientů. V přátelském
turnaji v pétanque v Sokolnicích byl náš tým mezi dalšími čtyřmi zlatý.
V kuželkovém turnaji v Letovicích, o tzv. Putovní kuželku, naše

družstvo obhajovalo zlaté medaile z loňska. Ačkoliv byla konkurence
i letos velmi dobrá, zůstává vítězná putovní trofej v DS Věstonická.
Pro klienty, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace nebo si
chtějí oživit informace již získané, otevíráme 5. ročník Věstonické akademie. Pro letošní akademický rok jsme vybrali tato témata: Vznik Československa a významné osobnosti, Světci a patroni, Lidské tělo a jeho tajemství, Dějiny kriminalistiky, Barevná typologie člověka v komunikaci.
Dne 10. října 2018 od 9.00 do 16.00 hod. bude v našem domově pro
seniory Den otevřených dveří, kterým se zapojíme do Týdne sociálních
služeb.
Více informací získáte na našich webových stránkách www.ves.brnods.cz.
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Mám ráda
naše Vinohrady
Na našem sídlišti bydlím od roku 1986. Říkám na našem, protože tady spokojeně žiji,
potkávám na ulici známé tváře a protože je
mně tady dobře. Pamatujete si, jak se nám tady
ale žilo ze začátku? Chyběla větší část chodníků, všude bláto, jeden malý obchůdek na polovinu sídliště, který přes léto zavřel, protože
byla přece dovolená! No a současní pětatřicátníci si musejí pamatovat na směnování ve škole. Jedna část žáků chodila do školy na osm
hodin. Druhá část šla do družiny a v poledne
nebo v jednu hodinu se skupiny vyměnily.
Dnes už nepředstavitelné. A pamatujete si to
torzo rozestavěné budovy uprostřed sídliště?
Na každém zastupitelstvu jsem žádala o nákup
dynamitu a likvidaci stavby.
Uplynulo mnoho let. Máme už dávno
všechny chodníky. Místo jednoho obchůdku
máme k nakupování 3 velké supermarkety, které jsou otevřeny skoro v každou myslitelnou
hodinu. Školy máme dvě a tříd skoro víc než
dětí. Sportovní vyžití je zde také – hřiště na ulici Bzenecká, dětská hřiště a aktivity KVICu.
Máme tady Babské hody, Bavíme se na Vinohradech a nezbytnou Výstavu vín, vždyť jsme
přece Vinohrady! Bořetická, Mutěnická, Valtická, Čejkovická, to jsou nejen ulice našeho
sídliště, ale i krásné vinařské vesnice jižní Moravy.
Mám ráda naše Vinohrady. Byla jsem jako
zastupitelka u většiny rozhodování naší radnice. Vím, jak je těžké ten příděl peněz, který dostane naše městská část z rozpočtu města Brna,
spravedlivě rozdělit na školy, školky, údržbu
bytových domů, sport, kulturu. Je před námi
ale ještě mnoho úkolů, zlepšit nevyhovující
parkování, více investovat do aktivit dětí, zřídit
nový výběh pro naše psí mazlíčky, zpříjemnit
život našim seniorům a zlepšit kvalitu bydlení.
Vyberte tedy prosím v komunálních volbách do zastupitelstva naší městské části Vinohrady na začátku října takové zastupitele, kteří
tyto úkoly zvládnou uskutečnit ke spokojenosti nás všech.
Ing. Miloslava Orsavová

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
Letošní, povýtce teplé počasí, mělo ještě jeden nepříjemný a negativní dopad. Ve velkém
teple při dostatečném přísunu potravy a vody se na některých místech Vinohrad – při kontejnerových stáních a všude tam, kde lehce nalezli potravu – rozmnožili potkani. Snad
nejkritičtější byla situace na Prušánecké ulici pod dřevěným objektem dnes již bývalé prodejny ovoce, zeleniny a potravin. Na neblahou situaci, především na Prušánecké ulici č. 14,
mne upozornilo více obyvatel v oné lokalitě žijících. Deratizační firma, se kterou nejen
tyto, ale i podobné problémy řešíme, si počínala úspěšně. Nástrahy byly odborně nakladeny
i pod objekt a do objektu na Prušánecké a také jinde. Po krátkém pátrání jsme zjistili rovněž
majitele objektu, se kterým již jednáme o osudu jeho dřevěného majetku – jinak to místa
zvýšeného výskytu potkanů. Jako jediné vhodné řešení, zejména po konzultaci s obyvateli
Prušánecké ulice, vidím odstranění tohoto objektu jednou provždy. Na tom nyní pracujeme
a já jsem velmi nakloněn myšlence případně i objekt odkoupit a následně ihned odstranit.
Doufám, že k tomu dojde velmi, velmi brzy. Do budoucna bude důležité – a o to žádám
naši ctěnou vinohradskou veřejnost – odhazovat odpadky, zejména s potravinami, do kontejnerů. Nenechávat tyto odpadky volně se povalovat, neboť jsou vítanou vyhledávanou
potravou těchto hlodavců s dlouhou oháňkou. Zkrátka je důležité je nekrmit. Pevně věřím,
že eskalace potkanů je v naší obci zažehnána – nadlouho a spíše si přejme, že navždy.
Vážení spoluobčané, mám radost, že ještě v letošním roce, na podzim, dojde k úpravě
– přesněji ke zbudování – nového parku na Pálavském náměstí před domem s pečovatelskou službou (Pálavské náměstí č. 1 a 2). Dnes silně zarostlý prostor před domem s pečovatelskou službou naproti trolejbusové zastávky bude změněn v okrasný park s nově vysazenými stromy, květinami, keři i lavičkami. Celý prostor bude přehledný a esteticky působivý. Již nebude sloužit jako úkryt či clona před veřejností. Mám také radost z toho, že se
opět oživila možnost výstavby parkovacího domu na Věstonické ulici hned vedle objektu
bývalého K-masa. Před pár lety jsem se spolu se stavebníkem a investorem v jedné osobě
snažil brněnský magistrát pohnout k prodeji pozemku pro stavbu garážového objektu. Tenkrát to z nějakých důvodů nebylo uskutečnitelné. Letos se situace změnila a bývalému zájemci o výstavbu parkovacího domu je magistrátem nabízena možnost prodeje onoho pozemku na Věstonické k výstavbě parkovacího domu. Několikrát jsem s potenciálním investorem a stavebníkem panem L. K. záležitost projednával a mám dobrý pocit z toho, že jeho
zájem trvá. Naše vinohradské zastupitelstvo nedávno schválilo a doporučilo (již podruhé)
městu prodej pozemku k výstavbě parkovacího domu jednomyslně. Stejně tak jednomyslně
před časem vyjádřila rada i zastupitelstvo naší městské části nesouhlas s rezidentním parkováním na Vinohradech. O nesouhlasu svém i všech orgánů Vinohrad jsem vás ostatně
informoval již dříve. Rezidentní parkování tedy na Vinohradech nenalezne svůj domov,
zkrátka zde nebude.
Vážení vinohradští spoluobčané, nadchází horký volební podzim, který bude pro náš
život v obci nesmírně důležitý. Pátého a šestého října (pátek a sobota) se i na Vinohradech
uskuteční obecní volby.
Přeji Vám snadné a především úspěšné volební rozhodování a hezký vinohradský
podzim.
Jiří Čejka, starosta

Přivítání prvňáčků na ZŠ Mutěnická
Dva měsíce krásných prosluněných prázdnin
se spoustou zážitků a zábavy utekly jako voda
a nastal čas návratu žáků do školních lavic a za
svými školními kamarády. Někteří se těšili více,
někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě naši
prvňáčci. Třetího září s úsměvem na tváři a v plné
parádě netrpělivě čekali před školou v doprovodu
svých rodičů i prarodičů a očekávali příchod paní
učitelek, které si je rozřadily do jednotlivých tříd.
Odtud vedla jejich cesta do krásně vyzdobených
tříd. Zde se usadili do lavic, na kterých našli
spoustu školních potřeb, pracovní sešity a dárky
od sponzorů. V tomto školním roce jsme na naší
škole otevřeli tři první třídy. Naše prvňáčky přišla
přivítat a povzbudit i paní ředitelka s paní zástupkyní a panem zástupcem v doprovodu pana starosty a místostarosty MČ Vinohrady. I když nám
počasí moc nepřálo, žáci prvních tříd odcházeli za
školy spokojeni se spoustou zážitků a dojmů.

Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a celý školní rok byl pro ně úspěšný a přínosný.
Mgr. Magda Střelská

Knihovny J. Mahena
Registrace dětí a studentů do 18 let na pobočce KNIHOVNY J. MAHENA na Vinohradech zdarma pokračuje i v novém školním roce!
Registrace a přeregistrace dětí a studentů
BYDLÍCÍCH NEBO STUDUJÍCÍCH NA
VINOHRADECH probíhá na pobočce Vinohrady, Velkopavlovická 25 v rámci projektu „Podpora čtenářství“. Tyto poplatky
hradí UMČ Vinohrady.
Srdečně Vás zveme do knihovny!
Mateřská škola Bořetická 7, Brno,
hledá uklízečku
na plný nebo částečný úvazek (směny).
Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na
e-mail: msboreticka7@vinohrady.brno.cz
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Získá pro Vás i Vaši rodinu finanční
odškodnění při dopravní nehodě.
tel. 773 269 603 www.autocrashinfo.cz

MŠ a ZŠ SLUNÍČKO – MONTESSORI
přijímá děti do mateřské školy
na pobočku:
Bzenecká 23, Brno – Vinohrady
předškolní třída MŠ a ZŠ
naČernopolní 37a, Brno
Nabízíme:
- třídy i pro nejmenší děti 1-2,5 let
s možností nepravidelné docházky
- profesionální přístup a vysoká odbornost pedagogů
- v ceně zahrnuta strava
Více
informací
nanatel.:
603603
534534
316 316
Více informací
tel.:

www.slunicko-montessori.cz
www.slunicko-montessori.cz

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.

 Koupím garsonku nebo 1+kk v Brně. Hotovost. T: 739 586 722.

Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551
mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

 Hledáme 3+1 a větší na Vinohradech. Nabídněte. T: 602 185 147.

Cvièení pro veøejnost v sále nad Albertem

 Pronajmu garáž, ul. Vlčnovská – novostavba. T: 603 453 450.

 Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. T: 602 102 038.
 Pronajmu garáž, ul. Žarošická. 2500,-/měsíc. T: 604 173 626.

Pálavské nám. 15, od 18. záøí 2018

úterý 19:00 PILATES
ètvrtek 19:15 POWER YOGA

 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Hledám dům se zahradou, opravy nevadí. T: 739 826 409.

www.fitclubvalerie.cz

 Koupím udržovaný byt, balkon výhodou. T: 732 219 013.
 Chatu/chalupu – hledám! T: 604 126 970.

Chcete prodat Vaši nemovitost?
Víte jak správnì stanovit prodejní cenu?

 www.farmarske-bedynky-brno.cz. Stánek Novolíšeňská 8–17 h. První obj.– sleva 100 Kč. T 602 770 215.
 www.inregion.cz – zpravodalství nejen z regionů.

Pro odhad nemovitosti
zdarma volejte

Cvičení TAI CHI na Vinohradech

tel. è. 777 729 415
www.ivanafilousova.cz
Email:
ivana.filousova@century21.cz

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

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

KOSMETIKA pro vás. Mob. 736 660 766.
Na Bzenecké 19, Vinohrady, vedle pedikúry.

Vážení obyvatelé Vinohrad, dovolte abychom Vám představili
cvičení TAI CHI.
Je to mírné, kardiovaskulární systém posilující cvičení. Bylo také zjištěno, že může zlepšit každodenní aktivity lidí trpících revmatickou artritidou, osteoartritidou, Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou
aj. Tai chi je zátěžové cvičení, které může mít příznivý účinek při prevenci řídnutí kostí a zachování jejich pevnosti, dále je hodnoceno jako velmi
efektivní cvičení k rozvíjení rovnováhy a stability, což vede k prevenci
pádů, zejména u lidí v pokročilejším věku.
Naše sdružení působí na Vinohradech již spoustu let. Od letošního
podzimu cvičíme nově v tělocvičně školy Bzenecká 23 (vchod od Akátek), scházíme se každé pondělí v 18.00. Přijďte si vyzkoušet cvičení, které vychází ze starého čínského umění – nyní se pod hlavičkou sdružení
cvičí v 25 zemích světa. Potřebujete k tomu jen trochu odhodlání a pohodlné volné oblečení. Přijďte, těšíme se na setkání.
Podrobnější informace o Sdružení taoistického Tai Chi
v České republice najdete na www.taoist.cz.
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Parkování Vinohrady – pilotní projekt Bzenecká
Tristní situace s parkováním na sídlištích je
obecně známý fakt, komunikace navržené hluboko v sedmé dekádě minulého století a dimenzované na tehdejší stupeň motorizace dnes
zkrátka nestačí, Vinohrady nejsou výjimkou.
Pokud nechceme situaci řešit tupým zabetonováním stále dalších a dalších ploch musí
přijít jiná řešení. Prvním takovým krokem bude rekonstrukce ul. Bzenecká.
Princip řešení vychází z faktu, že zatímco
plochy zdvojených, souběžných chodníků jsou
bohatě naddimenzované (což se ukazuje zejm.
v zimních měsících, kdy se polovina z těchto
cest ani neudržuje), u ploch určených pro dopravu v klidu je tomu přesně naopak.
Navržené řešení je citlivé k životnímu prostředí, plochy pro kolmá i šikmá stání budou
kompenzovány odstraněním částí a jednotlivých úseků souběžných chodníků v lokalitě
a jejich nahrazením zelení.
Úpravou komunikací nevznikne zase tak
mnoho zcela nových parkovacích míst, co je ale
podstatné, všechna parkovací místa v rekonstruovaném úseku budou, oproti současnému
stavu, legální v souladu s vyhláškou a platnou normou. Nebude tak docházet k blokování
vozidle IZS či vozidel zajišťujících svoz odpadu. Navržené úpravy totiž špatné parkování

vůbec neumožní což je důležité např. v obloucích křižovatek, kde zaparkovaná vozidla blokují přístupové plochy pro hasičská vozidla,
servisní vozidla EONu a omezují rozhledové
poměry v křižovatkách.
Skupina architektů studia – Čtyřstěn architekti – připravovala úpravy více než dva roky
a jejich řešení přináší řadu novinek jako např.
stání pro jednostopá vozidla, noční stání aj.
Přípravu projektů aktivně podpořilo vedení
SBD Mír (Ing. D. Koutníková, Ing J. Čáp) na
projektu po celou intenzivně spolupracovali
i předsedové samospráv z Bzenecké a také ze
sousedící ulice Prušánecké.
Celkem museli řešitelé získat kladné vyjádření 24 institucí (sic!) některá opakovaně.
Obtížně bylo i jednání s majiteli sítí, zejm.
pak ve věci přeložek či chrániček vedení VVN
což je faktor, který může stavbu natolik prodražit, až se stane nereálná. I v těchto věcech však
došlo k dohodě.
V současné době se dokončuje ,,papírová
připravenost“ tak, aby rekonstrukce mohla být
zahájena na jaře příštího roku.
Doufám, že následovat bude rekonstrukce
ul. Prušánecká a Velkopavlovická.
Mgr. Jiří Karásek
místostarosta m.č. Vinohrady

Letní hasičský tábor
Prázdniny jsou sice již za námi, ale přesto
v nás ještě nevychladla vzpomínka na teplé letní
dny i noci strávené ve stanech a teepee.
V prvním srpnovém týdnu jsme si koupili
lodní lístky na plavbu kolem světa, ale co čert nechtěl, celá naše 50ti členná posádka ztroskotala
a stali se z nás nebozí trosečníci, kteří bojovali
o jídlo i o přežití. Takto začínal skvělý letní týden
s hasiči. Bez elektřiny a internetu jsme strávili
krásných devět dní v Železných Horkách v blízkosti Přibyslavi.
Děti si ještě dnes špitají o dobružstvích, která
zažily. To jak musely vykopávat na poli brambory,
v lese objevily strom ,,buřtovník“, který plodil jen
občas. Také jsme našli vzácnou horninu, z níž
jsme odlévali mince, v nebezpečné blízkosti tábora vybuchla i sopka, postavili jsme si chýše, lovili
jsme králíky a bojovali o jídlo, zachraňovali jsme
vedoucí ze sítí velkých pavouků. Ohrožovali nás
kanibalové a navštívil šaman ze sousedního ostro-

va. Vyrobili jsme si různé ozdoby a několikrát se
sešli u táborového ohně s kytarou a dobrou náladou. A i když nastala stezka odvahy, tak ji všichni
zvládli a pasovali se na správného táborového
trosečníka.
Se spoustou zážitků, vzpomínek a kufrem špinavého prádla jsme posléze děti v pořádku i s medailemi kolem krku předali rodičům, neboť jsme
byli zachráněni a přivezeni zpět do civilizace. To
vše proběhlo za finanční podpory MŠMT.
Od 3. září se opět scházíme na schůzkách –
a to mladší žáci v pondělí (16.00–18.00) nebo ve
středu (16.30–19.00) a starší žáci od 11 let v pondělí (18.00–20.00). Máte-li chuť prožívat dobrodružství a závodit či trénovat s námi, přijďte se na
nás podívat. Teď cizelujeme výkony na podzimní
soutěže v požárních útocích a branný závod, který
proběhne v říjnu.
Za SDH Brno-Vinohrady
Monika Pavlíková a Lucie Košinarová
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Klub maminek

Domeček, Valtická 23, Vinohrady
(pondělí 10.00–12.00)
1. 10. – 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. Poradíme i s nosítkem, které vybrat, jak nastavit… Vstupné 20 Kč.
8. 10. – Zdravé stravování dětí
Beseda o zdravé stravě od prvních příkrmů –
např. které potraviny preferovat a kterým se vyhýbat, jak postupovat u dětí kojených a dětí na UM,
co dělat, když dítě nechce jíst, jak má vypadat
pitný režim. Vstupné 30 Kč.
15. 10. – Podzimní BAZÁREK
Dětského oblečení a potřeb. Zájemce o prodej
prosím o registraci e-mailem. Poplatek pro prodávající 20 Kč.
22. 10. – Zdravá chodidla
Co můžeme pro své nohy a nožky našich dětí udělat, aby zůstaly zdravé? Jak správně cvičit? Využití
senzomotorického koberce a dalších pomůcek.
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

Den otevřených dveří
kroužku parkouru
na ZŠ Mutěnická
Srdečně zveme všechny děti a mladistvé
od 5 do 15 let na den otevřených dveří parkourového kroužku inBalance, který se bude konat
v pondělí 8. 10. 2018 od 16.00 do 18.00 na ZŠ
Mutěnická.
Více informací a přihlášky na trénink najdete na www.inbalance.cz.
InBalance, z.s.
Vážení občané,
myslete na prevenci!

Od poloviny září probíhá pravidelné očkování proti chřipce.
Informujte se u svého praktického lékaře.

č.7

ČSSD a vinohradští občané
společně

Brno pro
Brňáky
1. PARKOVÁNÍ

5. SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ

2. VÍCE INVESTIC DO DĚTÍ

6. BYDLENÍ

3. ŽIVOT S MAZLÍČKY

7. EKOLOGICKÁ ODPOVĚDNOST

4. BEZPEČNOST

8. LOKÁLNÍ POLITIKA

» parkovací dům u OD Billa,
rozšíření parkovacích míst
» sportovní hřiště, více peněz do organizací
podporující aktivity pro děti a mládež
» snížení poplatků za psy na 500 Kč,
oplocený výběh pro psy
» více funkčních kamer, posílení policejních hlídek

» podporujeme seniory, handicapované
a sociálně slabší spoluobčany
» rekonstrukce nově uvolněných státních bytů
a dobrovolná rekonstrukce již pronajatých bytů
» širší využití přírodních zdrojů (sběr dešťové vody,
recyklace užitkové vody)
» VINOHRADY SPOLEČNĚ – naslouchat více
názoru občanů a zřídíme portál, kde každý občan
bude moci vyjádřit svůj názor na dění
na Vinohradech

Oliver Pospíšil
kandidát na primátora
n7n

P

Informace o akcích Senior klubu

o dvouměsíční přestávce jsme se sešli
v klubu v úterý 4. září na poprázdninovém
posezení u kávy a zákusku, což je především
příležitost si vzájemně sdělit zážitky z letních
měsíců a jiných zajímavých událostí. Po pravdě
řečeno ale první akcí po letní přestávce bylo už
pondělní cvičení ve společenském sále, v němž
se sešla téměř třicítka pohybu chtivých osob
obého pohlaví – měl jsem sice občas problémy
si při předcvičování na některé jinak obvyklé
cviky vzpomenout, ale díky nápovědě některých z přítomných jsme si nejen intenzivně
zacvičili a zpotili se, ale především jsme se dobře naladili a zasmáli se.
Ve čtvrtek 6. září Bc. Michal Krejsa navázal
na svá předcházející témata a velmi zajímavým
způsobem přiblížil život a význam rakouského
císaře Leopolda II. i ve vztahu k českým zemím, byť jeho působení na císařském trůnu
bylo relativně velmi krátké.
Eliška Vacková ve svém „putování“ po krásách naší vlasti přiblížila zajímavosti a zvláštnosti Lužických hor a aktuálně (vzhledem
k zářijovému zájezdu do Kateřinské jeskyně)
i zvláštnosti vzniku a poznávání tajemství
Moravského krasu v jeho podzemí.
V rámci zářijového blahopřání jubilantům
přáli přítomní osmi oslavencům, zejména pak
Marii Kepákové a Otýlii Veselkové, slavícím
jednadevadesátiny, především zdraví a pohodu
– a pak už se hodovalo, zpívalo a veselilo se…
V neposlední řadě připomínám, že pokračují čtvrteční konverzační kurzy angličtiny
a páteční kurzy počítačové gramotnosti – máte-li zájem, přijďte alespoň „nakouknout“ a pak
uvidíte, jestli to pro vás může být přínosné.
Paní Vlastě Jelínkové se podařilo dojednat
mimořádnou exkurzi do studia České televize
v Líšni (u Novolíšeňské), která proběhne ve
středu 24. října ve dvou skupinách od 9 a 10
hodin. Vstupné je zdarma, zájemci se mohou
hlásit u Vlasty Jelínkové při akcích v klubu, tentokrát je ale nutno sdělit číslo občanského průkazu.

Z dalších plánovaných akcí rád připomínám blížící se zájezd do sklípku „U Jeňoura“
v Prušánkách – Nechorech ve čtvrtek 22. listopadu (odjezd ve 14 hodin, cena 300 Kč), na
který je možno se u mne v klubu hlásit od začátku října.
Kromě toho řešíme možnost opětovné návštěvy hvězdárny Brno v závislosti na programu v jejím digitáriu – pravděpodobně také
v listopadu, takže se nezapomeňte případně
v průběhu října zeptat v klubu nebo se podívat
na náš listopadový program v Informu.
Využívám také možnost veřejně poděkovat
touto cestou členkám, podílejícím se na organizování a zajišťování akcí klubu, zejména Elišce Vackové a Vlastě Jelínkové, za jejich průběžnou pomoc a aktivitu i za to, že to se mnou
stále ještě vydržely.
Protože se nezadržitelně blíží rok 2019, přináší to s sebou nutnost připravovat program
akcí klubu s potřebným předstihem. Obracím
se s touto informací zejména na ty čtenáře Informu, kteří by měli zájem přijít do klubu a seznámit přítomné se svými cestovatelskými zážitky, koníčky nebo jinými aktivitami, případně mohou předat kontakt na potenciální
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lektory – obohacení klubového programu přivítám nejen já, ale zejména zájemci o jednotlivé
naše akce.
Na závěr čtenářům a zájemcům o klubové
aktivity opět připomínám, že naše klubové akce jsou přístupné všem příchozím a jsou na ně
všichni zájemci upřímně zváni. Program a případně další informace a fotografie z klubových
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

Zahájení školního roku 2018/2019
a novinky na ZŠ Čejkovická

etošní školní rok jsme začali v pondělí
3. 9. 2018 v 9.00 u skleněné pyramidy školy.
Krátkým proslovem přivítal všechny přítomné
děti a zákonné zástupce ředitel školy. Doplnil
ho také poslanec Parlamentu České republiky
Mgr. Jiří Mihola, PhD., který navštívil prvňáčky v jejich nových třídách. Naše nejmladší žáky
doprovázeli ti nejstarší, jelikož tímto dnem začala jejich vzájemná spolupráce, která bude
probíhat celý školní rok.
V letošním školním roce jsme začali spolupráci se slovenskou základní školou v Prievidzi
a plánujeme nejen tradiční lyžařský výcvikový
kurz pro II. stupeň, ale také pro I. stupeň.

V prvním pololetí školního roku 2018/2019
nás čeká 13. prosince 2019 vánoční jarmark
a také další akce se sportovní a kulturní tematikou. Na oslavu 100. výročí vzniku samostatného Československého státu bude ve škole
26. 10. 2018 projektový den, při kterém žáci
více nahlédnou do doby první republiky.
Žákům, pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům, zákonným zástupcům
a všem ostatním přeji klidný a příjemný školní
rok 2018/2019.
S pozdravem
Jiří Odehnal, ředitel školy

SENIOR KLUB V ŘÍJNU
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. 10. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ –
LUDVÍK AŠKENAZY, Mgr. Hanka Žaludová
4. 10. – ČTVRTEK
VÁCLAV KAPRÁL
a VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ
Mgr. Petr Škranc (povídání s poslechem)
9. 10. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI
(pokračování, s promítáním), Eliška Vacková
11. 10. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH
PREZIDENTŮ (závěr), PhDr. Jiří Čejka

20. 10. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná
23. 10. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Mnichovo Hradiště,
Mrač, Náchod, Nelahozeves)
Dr. Luděk Šubert
24. 10. – STŘEDA
EXKURZE – STUDIUM ČT LÍŠEŇ
(9.00 a 10.00, vstupné zdarma)
Vlasta Jelínková

16. 10. – ÚTERÝ
PÉČE O OČI (pokračování),
MUDr. Miriam Ruberová

25. 10. – ČTVRTEK
MALKOL (zdravotnické pomůcky –
informace, novinky
M. Pokorová, P. Kráčmarová

18. 10. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V ŘÍJNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

30. 10. – ÚTERÝ
VZPOMÍNKY NA ČESKOSLOVENSKO
(100 let)
Mgr. Lukáš Karnet
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