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Vinohradský topol šedý se stal vítězem ankety Brněnský strom roku.

Vážení vinohradští spoluobčané,
prázdniny a doba dovolených nadcházejí. Začínají i obyvatelům Vinohrad. 
„Úředně“ či „papírově“, chcete-li, letošní léto nastalo i ve vinohradské 
obci ve středu jedenadvacátého června. Ovšem letní nálada i počasí počaly 
v našich zeměpisných šířkách mnohem dříve. K velké radosti dětí a veškeré 
teplomilné a suchomilné lidské populace a k menší radosti hydrologů 
a všech lidí, zabývajících se vodou coby přírodním, životně důležitým 
fenoménem, jedním ze zdrojů (i lidského) bytí. Rostoucí nedostatek vody je 
vskutku varující. I tak však léto budiž pochváleno. 

Vážení Vinohraďané, mnozí z vás si jistě povšimli, že dlouze proponova-
né obecní záchodky jsou konečně v provozu. Zdráhám se uvést, že běží na 
plné obrátky, jednoduše jsou k dispozici veřejnosti v naléhavých případech 
denně po celých čtyřiadvacet hodin. Zbudování onoho obecního zařízení ve 
spolupráci s Dopravním podnikem města Brna se poněkud vleklo a zdržo-
valo se z více příčin. V cestě veřejnému sociálnímu zařízení v naší obci 
stály překážky různé a nezdárné. Nebudu je všechny uvádět, koneckonců vše 
je zdárně za námi. Nejvíce však mne mrzely, a rmoutí mne i dnes, věci ško-
dící názory a postoje několika blízkých kolegů. Až tedy nyní, v prvních let-
ních dnech roku 2017, dospěl složitý proces budování obecního (chcete-li 
veřejného) záchodku ke konečnému a zdárnému výsledku. Toto důležité za-
řízení stojí uprostřed obce na Pálavském náměstí, na konečné zastávce tro-
lejbusu č. 27. Použití sociálního zařízení není zdarma. Je zpoplatněno část-
kou 5 korun českých či 0,2 euro – tedy 20 centů. Jak již bylo povězeno, 
zařízení je v celoročním provozu čtyřiadvacet hodin denně. 

Vážení spoluobčané, v soboru 16. června zažily Vinohrady zajímavou, 
a po mém soudu též významnou událost. V jedenáct hodin dopoledne onoho 
dne byl na Pálavském náměstí slavnostně vyhlášen v rámci tradiční soutěže 
Brněnský strom roku vítěz pro rok 2017. Vítězem, a tedy brněnským stromem 
roku 2017, se stal mohutný vinohradský topol šedý, stojící na Pálavském 
náměstí naproti radnici, při prodejním stánku ovoce a zeleniny. Snad všich-
ni kolem něj alespoň jednou denně projdeme ve stínu jeho mohutné koruny.

(pokračování na straně 3)

Přání červencovým
a srpnovým jubilantům

Vážení vinohradští oslavenci,
senioři, kteří jste přišli na svět v horkých 
prázdninových měsících červenci a srpnu. 
Dovolte mi, abych Vám popřál jménem 
městské části Brno-Vinohrady, ale též jmé-
nem svým, k Vašim významným narozeni-
nám vše dobré. S úctou a také s pokorou 
Vám rád sděluji, že si nesmírně vážím Va-
šich životních cest a osudů, a že se skláním 
před Vašimi životy, které jste žili pro své 
blízké i pro celou naši společnost. Oběto- 
vali jste svou sílu, energii, své schopnosti 
a mnohdy též zdraví svým blízkým, svým 
rodinám a také generacím, které nastoupily 
a nastupují po Vás. Připravovali jste a vytvá-
řeli jste základy a podstatu dneška, i dnů 
a let příštích. Patří Vám za to nemalé, oprav-
du nemalé, poděkování. Přeji Vám, drazí 
červencoví a srpnoví vinohradští jubilanti, 
nemálo zdraví, dobrou a nezdolnou mysl, 
neochvějný životní optimismus a pohodu. 
Přeji klid a lásku Vám i Vašim rodinám. 
Všechno nejlepší a velké poděkování za vše 
dobré a přínosné, co jste v životě vykonali. 

PhDr. Jiří Čejka 
starosta městské části Brno-Vinohrady

Vinohradský topol 
se stal brněnským 

stromem roku
Majestátní topol šedý, který lidé míjejí na 

ulici Valtická za OC Albert, s přehledem zví-
tězil v 16. ročníku tradiční ankety „Brněnský 
strom roku“, pořádané Ekologickým institu-
tem Veronica. V sobotu 17. června pak pod 
jeho větvemi proběhlo slavnostní vyhlášení 
vítěze. Účastníci si s docentem Antonínem 
Bučkem připomněli nedávnou historii, kdy 
byly vzrostlé stromy v ulicích ve velkém ká-
ceny. Náměstek primátora Martin Ander pak 
posluchače ujistil, že nyní si již Brno svých 
stromů váží, nejen díky jejich kráse, ale pře-
devším jejich schopnosti zlepšovat klima 
města.

Ocenění za strom pak převzal pan starosta 
Jiří Čejka, který o rozvoj zeleně na Vinohra-
dech také dlouhodobě pečuje. Na akci se na-
vzdory chladnému počasí sešlo několik desí-
tek lidí. Ti si pak mohli na počest stromu při-
pít moštem i Vinohradským vínem a zazpívat 
spolu s folklórní muzikou Veronica.

Během akce obyvatelé také sdíleli zajíma-
vé příběhy, spojené s vítězným topolem.

Například o tom, jak se na velikána přije-
la podívat původní obyvatelka osady Ham- 
burk. Osmdesátiletá žena potvrdila, že již 
v době jejího dětství byl topol vzrostlým stro-
mem. Díky tomu můžeme odhadnout jeho 
stáří – bude mu až sto let. Je ojedinělé, že bu-
dovatelé sídliště Vinohrady v 80. letech topol 
při stavbě zachovali. Ten tak poskytoval oby-
vatelům stín a díky své vitalitě může Vinohra-
dy krášlit ještě několik dalších desítek let.

Radka Matějíčková, 
Ekologický institut Veronica



n 2 n

Rada městské části Brno-Vinohrady 
schvaluje: 
– poskytnutí dotací z rozpočtu m. č. Brno-Vino-

hrady;
– uzavření pachtovní smlouvy k pozemku v k. ú. 

Židenice;
– Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4 a 7;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise, 

přidělení zakázky na realizaci akce: „Lokální 
opravy chodníků, komunikace a prostranství 
v areálu bývalé ZŠ Bzenecká 23 v MČ Brno- 
-Vinohrady“;

– text výzvy k podání nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na realizaci akce: „Oprava pří-
stupové rampy Valtická 23“;

– přidělení bodů žadatelům o byt ve 44 případech;
– prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu;
– odmítnutí nabízeného bytu ve 3 případech z dů-

vodu prostorové těsnosti jako vážný důvod 
k jeho odmítnutí. Žádosti o byt budou ponechá-
ny v pořadí žadatelů o byt v městské části Brno-
-Vinohrady;

– pronájem bytu ve 2 případech;
– dohodu o vzájemném postoupení nájemních 

smluv o nájmu bytu, kterou mezi sebou uzavře-
li nájemci ve 4 případech;

– předloženou Smlouvu o nájmu bytu ve 2 přípa-
dech;

– oznámení změny číslo OZ: ZL-1 na akci: Sta-
vební úpravy 3-pokojového bytu č. 19 v domě 
s byty zvláštního určení na ul. Mikulovská 9 
v Brně;

– oznámení změny číslo OZ: ZL-1 na akci: „Pří-
stavba výtahu v objektu A14 Mikulovská 9, 
Brno-Vinohrady“;

– zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu
– na základě zápisu z jednání výběrové komise, 

přidělení zakázky na realizaci akce: „Kancelář 
KVIC Bzenecká 23, Brno – stavební úpravy 
a opravy“;

– výše kreditu mincovního automatu vstupního 
turniketu ve výši : 5 Kč a 0,2 Eur;

– ukončení nájemní smlouvy;
– odprodej zámkové dlažby za cenu 50 Kč m2; 
– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových 

prostor v objektu Bzenecká 23 – výukový pavi-
lon;

– společnosti Lužánky středisko volného času, 
Lidická 50, Brno, IČ 00401803, pracovišti 
Louka, Bzenecká 23, Brno zapůjčení stravova-
cího pavilonu;

– dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru slou-
žícího podnikání;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story KVIC Mutěnická 21, za účelem provozo-
vání kulturně výchovné činnosti ve školním 
roce 2017/2018;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu ZŠ Mutěnická 23 (venkovní 
sportovní hřiště a tělocvičny) ve školním roce 
2017/2018;

– text výzvy k podání nabídky veřejné zakázky 
malého rozsahu na realizaci akce „Vybavení 
šatny a společenského sálu Bzenecká 23“;

– přidělení zakázky na akci „Oprava přístupové 
rampy Valtická 23“;

– odejmutí 5 bodů žadatelce o byt za skutečnost, 
že je nájemkyní bytu na dobu určitou;

– rozšíření nájmu bytu o dalšího nájemce;
– výpověď nájmu bytu z důvodu hrubého poruše-

ní nájemní smlouvy spočívající v nehrazení ná- 
jemného a úhrad za plnění poskytovaná s uží-
váním bytu delší než 3 měsíce;

– dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových pro-
stor;

– předložený záměr spočívající ve změně způso-
bu zajištění úklidu bytových domů MČ Brno-
-Vinohrady z dodavatelského na úklid vlastní-
mi zaměstnanci;

– zveřejnění nabídky využití víceúčelového spor-
toviště Bzenecká 23, Brno-Vinohrady na strán-
kách www.vaseliga.cz;

– zveřejnění záměru pronájmu části nebytových 
prostor v objektu Bzenecká 23 – stravovací pa-
vilon – společenský sál;

– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v objektu Bze-
necká 23.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– přistoupení Městské části Brno-Vinohrady 

k mobilní aplikaci „Česká obec“.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „1040010207 

Brno, Křtinská, úprava NN“ a požaduje přepra-
covat návrh s minimalizací zásahu do zeleně;

– s návrhem objízdných tras a dopravních opatře-
ní během výstavby akce „I/42 Most 42-011..1,2 
Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady
– souhlasit s celoročním hospodařením a finanč-

ním vypořádáním městské části Brno-Vinohra-
dy za rok 2016, a to bez výhrad;

– schválit závěrečný účet městské části Brno-Vi-
nohrady za rok 2016;

– schválit účetní závěrku městské části Brno-Vi-
nohrady k rozvahovému dni 31. 12. 2016;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-Vi-
nohrady k 31. 3. 2017;

– nesouhlasit s předloženým návrhem obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Brna, kte-
rou se ruší obecně závazná vyhláška statutární-
ho města Brna č. 17/2013, kterou se vydává 
Cenová mapa stavebních pozemků statutárního 
města Brna;

– souhlasit se svěřením pozemku v k. ú. Židenice 
městské části Brno-Vinohrady;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit 
nabytí pozemků v k. ú. Židenice do vlastnictví 
statutárního města Brna;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit 
směnu či prodej pozemku firmě Teplárny Brno, 
a. s.

– doporučit Zastupitelstvu města Brna nabytí po-
zemků v k. ú. Židenice do vlastnictví Statutár-
ního města Brna;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna nabytí po-
zemku v k. ú. Židenice do vlastnictví Statutár-
ního města Brna;

– souhlasit s prodejem částí pozemků v k. ú. Ži-
denice pro rozšíření lodžií bytových domů Val-
tická 11, 13;

– vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěv-
kových organizací m. č. Brno-Vinohrady za 
I. čtvrtletí 2017;

– vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěv-
kové organizace KVIC k 31. 3. 2017;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů 
a plánu údržby a oprav a investičních nákladů 
Správy domů m. č. Brno-Vinohrady za 1. čtvrt-
letí roku 2017;

– schválit rozpočtová opatření č. 5 a 6;
– souhlasit s prodejem části pozemku v k. ú. Ži-

denice pro rozšíření lodžií bytových domů Bze-
necká 9, 11;

– schválit snížení smluvní pokuty za nedodržení 
termínu předání díla společností.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním a provedením stavby „DPMB, a.s. 

– Nové kabely ul. Žarošická a Věstonická“;
– s umístěním a provedením stavby „Přípojky 

vody, elektřiny a oplocení na p. č. 7383, 7384/1 
a 7384/2 v k. ú. Židenice“;

– s realizací VDZ V12a z důvodu vyznačení 
ochranného pásma trafostanic dle zákona číslo 
458/2000 Sb. na komunikačních plochách u vy- 
braných trafostanic;

– se zvláštním užíváním komunikace k umístění 
vyhrazeného parkovacího stání pro 7 žadatelů.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-

cí m. č. Brno-Vinohrady za I. čtvrtletí 2017;
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

KVIC k 31. 3. 2017.

Rada městské části Brno-Vinohrady promíjí:
– nájemkyni bytu 50 % poplatku z prodlení.

Rada městské části Brno-Vinohrady uděluje:
– organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno 

souhlas k možnosti krátkodobých podnájmů 
svých prostor – učebny PC a zasedací místnos-
ti pro neziskové organizace za účelem proško-
lování svých zaměstnanců či účastníků jejich 
kurzů.

Ze 41. a 42. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady
konané ve dnech 17. května a 7. června 2017

Mateřská škola Sněhurka
Vás zve

21. září 2017 
od 15.00 do 18.00

na 

Zahradní slavnost,
která se koná u příležitosti
30. výročí založení školy.

Zveme všechny bývalé i současné žáky, ro- 
diče, zaměstnance a přátele, aby se přišli podí-
vat, jak jejich školka vypadá dnes.

Pro děti i dospělé bude připraven zábavný 
program na školní zahradě.

Těšíme se na Vás! 
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Ano, brněnský strom roku 2017 nepochybně většina z nás dobře zná. Vítězný 
vinohradský topol šedý je zjevně starší než samotné Vinohrady. Pravděpodobně 
bude mít kolem sta let, což je u topolů věk již vysoký, takřka stařecký. Proto je 
topol šedý pozorně sledován a dendrologicky ošetřován. Koneckonců kromě 
diplomu, který mi byl předán a který potvrzuje prvenství vinohradské stromu, 
ošetří vítězný topol šedý ozdravnými dendrologickými zásahy pracovníci Zeleně 
města Brna – a to, pěkně prosím, zdarma. Pro mne je vítězství vinohradského 
zástupce v soutěži Brněnský strom roku potvrzením dobré péče o naši zeleň, 
i potvrzením významu vinohradské veřejné zeleně pro naše životní prostředí. 
Mám radost, že snaha po zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, má na své 
cestě i momenty takového vítězství. 

Vážení Vinohraďané, ještě jednu událost mi prosím dovolte zmínit. Je to pro 
nás pro všechny událost významná. Před rovnými sto lety, 2. července roku 
1917, bojově vystoupila v rámci Kerenského a Brusilovovy ofenzivy u západo-
ukrajinské obce Zborov Československá střelecká brigáda o síle asi 3500 mužů. 
Brigáda si při útoku proti početní přesile rakouských a uherských pluků vedla 
velmi statečně a v boji zvítězila. Během útoku padlo 185 čs. legionářů a zraněno 
jich bylo téměř sedm stovek. Mezi nimi byli těžce zraněni budoucí českosloven-
ští generálové Otakar Husák a Jan Syrový, který přišel o oko. V řadách legio-
nářů se za naši národní svobodu a samostatnost tehdy rval i budoucí Českoslo-
venský prezident Ludvík Svoboda. Zborovská bitva byla nejdůležitějším bojovým 
vystoupením čs. legií v boji za státní a národní samotnost a svobodu. Byla jed-
ním z hlavních Masarykových argumentů při prosazování naší samostatnosti. 
Paradoxem dějin nepochybně je ta skutečnost, že na straně rakouského (rakous-
ko-uherského) protivníka stály, a rovněž statečně bojovaly, převážně české pěší 
pluky – 35. pluk plzeňský a 75. pluk jindřichohradecký. O československou sa-
mostatnost tak u Zborova bojovali na život a na smrt Češi proti Čechům. Zřejmě 
i příbuzní proti příbuzným, aniž by to ovšem předem věděli. Zborov náleží k mil-
níkům našich moderních národních dějin. Mějme to na paměti a mysleme na 
naše muže, bojující tehdy u Zborova, s úctou. 

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji vám hezké prázdniny, hezké dovolené, 
hezké a příjemné letní dny.

Jiří Čejka, starosta 

„Ámos sympaťák“
Ve středu 17. 5. 2017 začal na ZŠ Mutěnic-

ká první ročník ankety o učitele sympaťáka. 
Tento den žáci naší školy formou ankety navr-
hovali svého oblíbeného učitele na titul „Ámos 
sympaťák“ prvního a druhého stupně.

 Členové žákovského parlamentu si stano-
vili pravidla, podle kterých anketa probíhala. 
Po ukončení ankety „parlamenťáci“ zkontro- 
lovali a sečetli hlasy všech navrhovaných 
učitelů. A víte, kdo se stal prvním „Ámosem 
sympaťákem“? Za první stupeň zvítězila paní 
učitelka Mgr. Ivana Závodníková a za druhý 
stupeň pan učitel Mgr. Lukáš Musil. 

Naše nová akce se setkala s úspěchem jak 
u učitelů, tak i u žáků a všichni se těšíme na 
příští rok, kdy se bude volit nový „Ámos sym-
paťák“.

Dagmar Fleková, 
koordinátorka žákovského parlamentu

Vítání dětí do života
V sobotu 20. 5. 2017 se konalo ve vino-

hradské obřadní síni vítání dětí do života. Slav-
nostním způsobem bylo panem starostou uví-
táno, a do pamětní knihy Vinohrad zapsáno, 
celkem 16 novorozených občánků. Jsou to:

Natálie Bojanovská, Filip Bojanovský, 
Vojtěch Doležal, Jindřich Gilg,
Petra Grimmerová, Klára Hulánová, 
Jakub Ištvánek, Daniel Krátký,
Maxmilián Malý, Anna Nováčková,
Marie Pecinová, Sabina Petrů,
Oliver Široký, Kristýna Vlčková,
Lucie Zábrodská.

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

Eva Plíhalová, členka KK

Ano. Se sborem SDH Vinohrady slavíme 
a máme co slavit. Zároveň neváháme přiložit 
ruku k dílu na stále více akcích pro děti i do-
spělé. Např. jsme spoluorganizovali úspěšné 
oslavy Pálení čarodějnic odpoledne a večer 
30. 4. 2017 pro děti i dospělé v parku Akátky 
a přilehlé restauraci Sherwood. Děti se překo-
návaly při plnění soutěžních úkolů, zatancova-
ly si v karnevalovém reji a spolu s rodiči se 
pobavily při slavnostní zapálení čarodějnice. 
Přestože na Vinohradech působíme již několik 
let, i dnes se mnoho místních obyvatel ptá, kde 
nás najdou.

Naše hlavní aktivity směřují především 
k rozvoje práce s dětmi a mládeží, proto jsme 
se také zapojili do organizace dětského dne po- 
řádaným Sdružením Volného Času Lužánky – 
a jeho Vinohradskou pobočkou „Louka“, kde 
jsme malým účastníkům na jednom ze stano-
višť připravili úkol hodný hasičů – uhasit po-
žár budovy. Voda byla opravdová, požár skoro 
skutečný.

Svých největších úspěchů jsme ale dosáhli 
díky našim báječným dětem. Jejich nejpočet-
nější skupina z řad mladších žáků se již stává 
pověstným postrachem všech hasičských sou-
těží. Děti spolupracují, důvěřují si navzájem, 

Vážení vinohradští spoluobčané, (dokončení ze strany 1)

Hasiči Vinohrady mají co slavit
a makají doslova jeden za všechny a všichni za 
jednoho. Běhají, zapojují hadice, předávají šta-
fety, sestřelují terče, pomáhají jeden druhé-
mu… A výsledky? Okresní soutěž v požárním 
sportu PLAMEN“ – první a třetí místo v kate-
gorii mladších žáků, kvalifikace jednoho z do-
rostenců do krajské soutěže. Pohárová soutěž 

v požárním útoku v Chrlicích – první a druhé 
místo v kategorii mladších žáků.

A teď děti čeká léto. Tábor, spousta slunce, 
zábavy a hlavně dobří kamarádi. 

Za SDH Brno-Vinohrady
Monika Pavlíková
Lucie Košinarová
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Vinohradští futsalisté, 
vítězové okresního 

přeboru
K letošnímu třináctému výročí vzniku si 

vinohradští futsalisté nadělili krásný dárek ve 
formě postupu, z velmi silně nabité skupiny 
okresního přeboru Brno-město, do přeboru 
krajského. Na začátku letošního soutěžního 
ročníku 2016/2017 byl tým FFT Vinohrad kva-
litně posílen o hráče z druhé nejvyšší republi-
kové soutěže, a toto posílení přineslo již zmí-
něný historický úspěch, kdy mladí hráči z Vi-
nohrad projeli celou soutěží doslova jako nůž 
máslem a v příštím soutěžním ročníku krajské-
ho přeboru se mohou směle postavit dalším 
výzvám. Pozadu nezůstává ani rezervní 
B-tým, který svému áčku nedělá ve 2. třídě br-
něnského přeboru vůbec žádnou ostudu a na 
konci soutěže se před posledním kolem vyhří-
vá na pěkném pátém místě. Oba dva týmy, hrdě 
reprezentující městskou část Vinohrady, se 
svými dlouhodobými úspěchy staly respekto-
vanou organizací. Tímto zveme všechny zá-
jemce a fanoušky na naše tréninky a zápasy.

Podrobnosti najdete na našich aktualizova-
ných webových stránkách www.fftvinohrady.
estranky.cz. 

Děkujeme za přízeň a podporu.
Tým FFT Vinohrady Brno

Příjemnou tradicí pro klienty domovů pro 
seniory v Brně se stal Věstonický pětiboj. Za 
krásného slunečného počasí proběhl v zahradě 
Domova pro seniory Věstonická již třetí ročník 
této sportovní soutěže. Po slavnostním zaháje-
ní, vysvětlení pravidel a drobném občerstvení, 
se začalo soutěžit. Deset pětičlenných týmů 
složených ze čtyř klientů, jejichž věkový prů-
měr se pohybuje kolem 80 let, a jednoho za-
městnance z domovů pro seniory v Brně, sou-
těžilo v pěti disciplínách: košíkové, šipkách, 
maratonu (běžel zaměstnanec a na vozíku vezl 
klienta), vrhu koulí a cyklistice.

Někteří soutěžící se na pětiboj rádi vrací 
každý rok. Své sportovní týmy podpořili svou 
aktivní účastí páni ředitelé a paní ředitelky.

Vyhlášení výsledků a předávání diplomů, 
dárků, medailí a krásného poháru se ujal pan 
ředitel Ing. Nytl a vrchní sestra paní Bc. Hor-
ková.

Jeden ze soutěžících si připravil vtipnou 
báseň o již tradičním sportovním klání, kterou 
po vyhlášení výsledků přednesl a pochvalně 
shrnul příjemný sportovní den.

Poděkování patří sponzorům – společnos-
tem Depend a Perfect Distribution a.s., účast-
níkům a také zaměstnancům, kteří se podíleli 
na organizaci soutěže, která se stala mezi do-
movy pro seniory velmi populární.

Fotografie naleznete na
http://www.ves.brnods.cz/.

Zaměstnanci

Věstonický pětiboj

Mladé kapely 2017

Tatlo Quartet

Fancy Foxx
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Sedmé Vinohradské vozíkohraní slibuje 
pořádnou párty i vstup do nové éry Ligy vo-
zíčkářů Brno. Co patří ke správné párty? 
Hudba, hry, dobří lidé i pivo. My z Ligy vo-
zíčkářů to víme moc dobře, už po sedmé vás 
totiž zveme na jednu takovou – na tradiční 
Vinohradské vozíkohraní.

Proč se v pátek 8. září vypravit odpoledne 
do areálu na Bzenecké 23, k sídlu Ligy vozíč-
kářů?

Každý najde svůj důvod, protože...
...aby se dětem snáze začínaly týdny ve 

školních lavicích, připravujeme pro ně dobro-
družnou cestu plnou úkolů i pěkných cen;

...aby se naši klienti s hendikepem mohli 
potkat s námi i mezi sebou, budeme tu pro ně 
i s našimi službami a také skvělé občerstvení 
v režii Lake view Cafe&Bistro;

...aby byl konec léta pohodový pro všech-
ny, zahraje soubor Lhotár, vystoupí folklorní 
uskupení Ondrášek, své texty přednese i pís-
ničkář Zdeněk Matuščin a z Velkého Meziříčí 
přijede kapela Four covers;

...aby mohli dobromilci provětrat své šat-
níky, bude součástí Vozíkohraní i dobročinný 
bazárek;

Stárnutí a stáří jsou plnohodnotnou etapou 
lidského života, které si jistě zaslouží pozor-
nost většinové společnosti. Důstojnost života 
každého seniora a možnost trávit své stáří ak-
tivně a smysluplně, bez ohledu na omezení 
daná věkem a zdravotním stavem, by měla být 
samozřejmostí.

Jednou z možností pro seniory, kteří chtějí 
co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, 
ale již pro svůj věk, zdravotní omezení a sníže-
nou soběstačnost nemohou zůstat během dne 
ve své domácnosti sami a zároveň chtějí aktiv-
ně trávit svůj volný čas, je právě služba Den-
ního stacionáře. Nachází se v prostorách Do-
mu Naděje na Velkopavlovické 13, hned ved-
le mateřské školky u lesoparku. K domu 
přilehá krásná velká zahrada, která našim kli-
entům přináší příjemné útočiště k odpočinku 
i různým aktivitám, a to obzvlášť nyní, v let-
ním období.

Denní stacionář funguje každý pracovní 
den od 7.00 do 16.00. Služba má ambulantní 
charakter, proto je určena pro osoby alespoň 
částečně schopné chůze. Klienti se během dne 
věnují různým aktivitám, které pro ně připra-
vují dva instruktoři terapie. Klientům je k dis-
pozici také pečovatelka, pokud potřebují po-

Mladé kapely 2017
V sobotu 10. 6. se na palouku u Akátek 

uskutečnil další – v pořadí už 7. ročník – open 
air festival Mladé kapely. Na rozdíl od před-
chozího roku počasí přálo (nebyla ukrutná 
vedra ) a přihlížející tak nemuseli nutně sedět 
hluboko ve stínu borovic. Osm kapel, rozpros-
třených svou produkcí v širokém rockovém 
spektru, se staralo o zábavu zpočátku jen něko-
lika desítek diváků, v průběhu osmi hodin mu-
ziky se kolem pódia vystřídalo kolem čtyř sto-
vek diváků a posluchačů.

Akce začala ve 13.30 tvrdým grungem 
původně neanoncovaných SAFE ESCAPE 
a ukončila ji ve 21.30 rock´n´rollová sestava 
13 STEPS TO HELL. Na punkové BLOODY 
MARY, vystupující v růžových šatečkách i pa-
ruce, dorazila početná kohorta pankáčů s ba-
revnými přelivy a odpovídajícími battle dresy. 
Celá akce byla podpořena výborným zvukem 
a velmi originálním spíkrem Janem Šlaj- 
chrtem, citujícím odkazy, vázající se k názvům 
kapel a příslovím z celé zeměkoule. Vše zaští-
tila žízeň hasící jednotka z restaurace Teniska, 
a tak řečeno slovy spíkra – při nástupu skupiny 
FANCY FOXX – každá liška chválí nejvíce 
svůj ocas. Povedlo se… 

(KVIC)

Zahradní slavnost
Že „se zase něco děje na Mutěnické“ si 

všimli obyvatelé Vinohrad ve čtvrtek 18. květ-
na 2017. V odpoledních hodinách se školní 
zahrada zaplnila rodiči s dětmi, kteří se přišli 
pobavit na tradiční Zahradní slavnost, kterou 
každoročně pořádá školní družina. Letos vše 
na téma Cesta kolem světa.

Při vstupu každý cestovatel obdržel ces-
tovní pas a přesunul se do letištního terminálu, 
kde čekal na odlet letadla. Čekání na start všem 
zpříjemnily malé tanečnice z pohybových 
kroužků (mažoretky, roztleskávačky a aerobič-
ky), které svým vystoupením oživily program 
slavnosti. Každý pasažér si potom mohl zvolit 
svoji vlastní trasu cestování. Podmínkou bylo 
navštívit všech dvanáct stanovišť – států – 
a v každém z nich splnit tématický úkol. A po-
tom již hurá na celnici, kde na všechny úspěšné 
cestovatele čekala sladká odměna.

Hana Blažková, vychovatelka ŠD

...aby návštěvníci poznali práci psích asis-
tentů, ukážou se naši čtyřnozí hrdinové;

...aby celou tu atmosféru podtrhly energic-
ké rytmy, bude připraven bubenický workshop 
od Jumping Drums.

I my k letošnímu Vozíkohraní máme jeden 
speciální důvod. Kromě toho, že rádi lidem dě- 
láme radost, slavíme rok silných sedmiček. Je 
to už 27 let, co pomáháme hendikepovaným 
lidem z Brna i z celé ČR na cestě k samostat-
nosti (osobní asistencí, sociální rehabilitací, 
poradenstvím, bezbariérovou dopravou atd.). 
Letošní Vozíkohraní je už sedmé v pořadí a na- 
víc máme rok 2017. Aby byly tyto cifry sym-
bolem štěstí, dopřáli jsme si změnu loga i gra-
fického vizuálu. Začátek Vozíkohraní jsme 
naplánovali na 15 hodin, končit pak celá akce 
bude kolem desáté večerní.

Buďte u toho, vstupte s Ligou do nové, 
doufejme, že šťastné éry, a přijďte si uloupnout 
i kus té své, sedmičkové radosti. Těšíme se na 
vás.

Bc. Ladislava Blažková, tisková mluvčí
Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno

tel.: +420 725 468 329
ladislava.blazkova@ligavozic.cz

moci v různých úkonech sebeobsluhy a péče 
o vlastní osobu. 

Snažíme se společně s klienty vytvářet ta-
kový program, který odráží jejich individuální 
zájmy a potřeby. Klienti se mohou účastnit růz-
ných kulturních programů, arteterapie, muzi-
koterapie, tanců vsedě, mezigeneračních set- 
kávání s dětmi, chodí na procházky do okolí, 
vyjíždí i mimo denní stacionář. Mohou trávit 
čas ve společnosti druhých osob, popovídat si 
u kávy nebo jen tak relaxovat při poslechu dob-
ré hudby. Veškerá činnost probíhá za nepřetrži-
tého dohledu našich pracovníků, takže v den-
ním stacionáři mohou trávit čas i klienti s leh-
čím stupněm demence. 

Pokud Vás náš denní stacionář zaujal nebo 
máte ve svém okolí někoho blízkého, kdo by 
mohl či chtěl službu denního stacionáře využí-
vat, přijďte se podívat mezi nás! Po předchozí 
domluvě se můžete přijít nezávazně podívat 
a informovat se na další podrobnosti. 

Kontakt na sociální pracovnici:
Mgr. Zuzana Bednaříková, tel. 775 865 857, 
email: socialni.vinohrady.brno@nadeje.cz

Martina Walczysko
vedoucí domova

Vinohradské vozíkohraní

Denní stacionář Domu Naděje Brno-Vinohrady

DOMEČEK PŘEJE
KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Všem dětem i dospělým, kteří navštěvovali naše kur-
zy či akce, děkujeme za přízeň a přejeme příjemné proži-
tí letních měsíců.

Na příští školní rok jsme pro vás připravili opět nabídku 
rozmanitých kurzů, jejich přehled najdete na

www.domecekvinohradybrno.cz.

Zápis zahájíme v pondělí 4. září 2017.

Head Hunterz
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Brno-Líšíí eň, Sedláčkova 4 (parkoviště           )

Mytí bez šškrkrábábanancckrábanccůůů ppomomocípoommoocíí vyvyssokkéékééhoooho tt ttllalal kkuukkuu ůůůů
měkčkk ené –osmotickéé vvooddy, oohhhřřřř 55°5 CC. átáttéé é nnaa teepppeplolottutut 55 55°5°5 CCCCřřř

5 mycích boxů, 8 mycích programu vše si obsluhujete sami:

• spodní mytí pomocí zabudovaných trysek
• chemické předmytí
• vysokotlaké mytí mikropráškem
• mytí kartáčem s aktivní pěnou
• oplach vozidla
• nano vosk
• leštící oplach vodou bez minerálů-osmóza
• vzduchový fukar

Cena je stejná u každého z 8 mycích programůů
Platíte pouze za čas, po který auto umýváte. 

TentoTent čas je přepočten na tzv. impulzy.ppulzy.
1 impulz 10 KCena zaa 1 impuulzz = 10 Kččč 50 = 50 sekkund

y, pp

Nejšetrnější způsob mytí auta

NEJVYBAVENĚJŠÍ MYČKA v ČR

Provoz NON-STOP, 7 dní v týdnu

STŘEDISKO SLUŽEB PRO OSOBY
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

AUDIOHELP z. s.
V centru města Brna, na ulici Běhounská 2/22

v pasáži Typos, se nachází středisko služeb pro osoby
se sluchovým postižením AUDIOHELP z.s.

Hlavním cílem je pomáhat našim uživatelům překonávat 
obtíže spojené se ztrátou sluchu – konkrétně se zaměřujeme na 
osoby nedoslýchavé, seniory. 

Rádi zodpovíme vaše dotazy a poradíme, jak postupovat 
v určitých situacích – vyšetření sluchu, předání kontaktů na lékař-
ská pracoviště, jak získat sluchadlo nebo i jiné kompenzační po-
můcky, např. bezdrátové zařízení na poslech televize, zesílený 
telefon, vibrační budík či signalizace bytového zvonku nebo tele-
fonu. Některé z nich je možné zapůjčit k osobnímu vyzkoušení. 
Dále provádíme základní servis sluchadla (vyčištění tvarovky, 
výměna hadičky).

Službu je také možno poskytnout přímo v domácím prostředí 
pro klienty těžko pohyblivé a imobilní.

Můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 541 240 381 nebo 
prostřednictvím e-mailu: cknh.audiocentrum@seznam.cz.

Otevírací doba střediska je
PO, ÚT, ST 8.00–15.00 hodin a ČT 8.00–12.00. 

Na středu a čtvrtek je nutné se telefonicky objednat,
jedná se o dny výjezdů za klienty.

Mgr. Zuzana Kisely
sociální pracovnice
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www.kvicvinohradybrno.cz
uzávěrka pro vydání září 2017

do 18. 8. 2017

Inzerci odesílejte v příloze pouze na e-mail:

inzerce@vinohrady.brno.cz

Prvý zákon o  zaopatrovaní invalidov začal na našom území platiť 
v roku 1875. Neskôr po roku 1914 sa tu začala formovať výroba orto-
pedických a protetických pomôcok, najmä protéz dolných končatín. 

V  roku 1915 založil MUDr. Ľudovít Bakay prvé Štátne ortopedické dielne 
v Bratislave, kde sa vyrábali pomôcky, najmä protézy pre vojnových invalidov. 

História predchodcu  akciovej spoločnosti PROTETIKA  Bratislava sa za-
čala písať 1. januára 1923, kedy vznikla v Bratislave samostatná filiálka 
družstva invalidov ODIP v bývalých štátnych ortopedických dielňach na 
Vajnorskej ulici č. 2, pod taktovkou skúseného ortopéda MUDr. Chlum-
ského. Družstvo sa stalo jediným dodávateľom ortopedických a  pro-
tetických pomôcok aj ortopedickej obuvi pre vojnových invalidov na 
celom území Slovenska.

Od svojho založenia  PROTETIKA, a.s. prešla rôznymi organizačnými for-
mami od výrobného ortopedického družstva invalidov Ortopédia, cez 

celoštátny národný podnik ORTHOPEDIA. V roku 1957 sa vyčlenil slo-
venský národný podnik ORTOPÉDIA, ktorý sa stal v roku 1960 súčasťou 
združenia zdravotníckych podnikov SPOFA  Praha. Od 1. januára  1962 
nesie   názov PROTETIKA. Národný podnik sa v roku 1989 pretransfor-
moval na štátny podnik a dňom 1.mája 1992 bola založená akciová spo-
ločnosť PROTETIKA Bratislava so sídlom na Bojnickej ulici č. 10. 

Výroba ortopedicko-protetických pomôcok sa kontinuálne zvyšova-
la a  zdokonaľovala úmerne udalostiam a pokroku, ktoré nasledovali. 
Sortiment ortopedických a  terapeutických pomôcok v  tomto období 
expandoval – zavádzali sa nové technológie, zvyšoval sa počet zamest-
nancov. Vznikli aj nové výrobné prevádzky v Piešťanoch, v Senci, Gab-
číkove a v Častej. Koncom roka 1988 bola PROTETIKA plne stabilizova-
ným podnikom, ktorý zamestnával 537 ľudí a dosiahol tržby vo výške 
88 miliónov Kčs.

Po zmene politického systému po roku 1989 sa spoločnosť reštruktu-
ralizovala na akciovú spoločnosť. Z pôvodne centrálnej výroby v Bra-
tislave boli vytvorené ďalšie strediská ortopedickej protetiky vo via-
cerých mestách na Slovensku. Rozšírením výrobných kapacít sa zlepšila 
dostupnosť zdravotníckych pomôcok zákazníkom z celého Slovenska. 
Bolo otvorených celkovo 76 merných miest pre ortopedických tech-
nikov, ktorí poskytujú zákazníkom prvý kontakt – odobratie mier na 
individuálnu zdravotnícku pomôcku. Zdravotnícke pomôcky a orto-
pedicko-protetické sandále predáva spoločnosť v 30 výdajniach a pre-
dajniach. V roku 2001 získala spoločnosť PROTETIKA ako prvý výrobca 
zdravotníckych pomôcok na Slovensku certifikát EN ISO 9001:2000.

Princíp otvorenej spoločnosti a zmena v prístupe k zákazníkom si vyžia-
dal modernizáciu aj v korporátnom štýle spoločnosti. V minulom roku 
prebehol proces redizajnu značky a predajných miest PROTETIKA. Nové 
logo a korporátne vizuálne prvky budú postupne zavedené vo všetkých 
prevádzkach. Do života sme uviedli aj novú web stránku spoločnosti 
www.protetika.sk.

N e w s l e t t e r

UŽ 90 rOKOV PÍŠeMe HIstÓrIU OrGANIZOVANeJ
OrtOPeDICKO –PrOtetICKeJ  VÝrOBY NA slOVeNsKU

Filiálka družstva ODIP v Bratislave

Nové logo na priečelí výdajní a predajní PROTETIKA Vynovený interiér prevádzok

            široký výběr

dětská obuv
PAPUČKY, CAPÁČKY, SEZÓNNÍ OBUV, ŠKOLNÍ BATOHY, 
PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ AJ. ZA VELICE PŘÍZNIVÉ CENY.
VYŠKOLENÝ USMĚVAVÝ PERSONÁL. 

PŘIPRAVTE SVÉ DĚTI DO ŠKOLY!
KE KAŽDÉMU NÁKUPU OBAL NA PŘEZŮVKY ZDARMA.*
*Platí do vyčerpání zásob.

CENTRUM
ZDRAVÉ 
DĚTSKÉ 
OBUVI

NOVÁ PRODEJNA

BRNO - ŽIDENICE, STARÁ OSADA 3984/15

(u supermarketu ALBERT)

otevíráme 14. 8. 2017

l Pronájem bytu v Brně – HLEDÁM. T: 731 070 463.

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

l Hledám pro své klienty byt na Vinohradech. Rychlé nastěhování. Děkuji Vám. T: 734 319 616.

l Hledám chatu k rekreaci se zahradou, možno i mimo Brno. T: 607 127 906.

l Byt na Vinohradech nebo okolo – hledám! T: 739 826 409.

l Hledám k pronájmu zahrádku v Židenicích. Volejte prosím po 17. Děkuji. T: 737 646 461.

l Koupím levně starší zachovalou kuchyňskou linku. email: vcerna1@seznam.cz.

l Koupím garáž na ul. Žarošická. Platím hotově. T: 724 037 362, e-mail: zuzana@seznam.cz.

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

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

Příjmeme pracovníky muže i ženy na malý objekt
v Brně-Líšni na HPP s invalidním důchodem.
Jedná se o zkrácený úvazek na pozici vrátný, strážný.

Nástup ihned nebo dle dohody.
PPH spol. s r. o., Wurmova 3, Brno. tel.: 602 595 682

Firma Kadlec – elektronika, s.r.o.
hledá do výroby

ELEKTROMECHANIKA
SLABOPROUD

a do servisního střediska
SERVISNÍHO TECHNIKA

ELEKTRO-SLABOPROUD
pro servis svých výrobků a zařízení.

Podmínkou je vzdělání elektro, oprávnění
dle vyhlášky 50, min. § 6, znalost práce
na PC (HW i SW), schopnost pracovat

v kolektivu, zručnost a spolehlivost,
pro servis ŘP sk. B.

Nabízíme zajímavou práci v moderní
a zavedené české firmě v BRNĚ SLATINĚ,

stravenky, dodatečnou dovolenou,
příspěvek na sport

nebo zdravotní prevenci.
Podrobný popis pozic najdete na:

www.kadlecelektro.cz
Profesní životopis nám pošlete na e-mail:

info@kadlecelektro.cz
Možnost nástupu ihned nebo dohodou.
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Informace o akcích Senior klubu
A máme tu konec prvního pololetí či začá-

tek druhého, konec jara či začátek letního ob-
dobí – záleží na míře optimismu či pesimismu 
v každém z nás. Asi se nenajde nikdo, kdo by 
se na léto netěšil, návštěvníky akcí Senior klu-
bu nevyjímaje. Byl by to ale z mé strany projev 
neúcty k organizátorům a lektorům, pokud 
bych zde nepřipomněl akce, které v klubu na 
přelomu května a června proběhly.

Na prvním místě se sluší připomenout po-
znávací zájezdy, připravené Vlastou Jelínko-
vou – díky ní nespočívají v pouhém „proběh-
nutí“ zámků či hradů, byť sebekrásnějších, ale 
významnou částí je vždy i seznámení s jinými 
zajímavostmi v dané lokalitě. V květnu to byl 
mj. například monumentální chrám svaté Mar-
kéty v Jaroměřicích, začátkem června pak vý-
robna čajů a bylinek v Čejkovicích a plavba 
po Baťově kanále v okolí Strážnice. Všichni 
účastníci, včetně mne, se vždy jen vezeme 
v autobusu a využíváme Vlastou připravený 
program, ale málokdo si umí představit, kolik 
času a úsilí Vlastu příprava každého zájezdu 
(včetně průběžného doplňování na poslední 
chvíli se odhlašujících účastníků náhradníky) 
stojí – snad ji potěší naše a mé poděkování tou-
to cestou.

Významně přispěli do našeho „jarního“ 
programu svými přednáškami i Ing. Jelínek 
a Dr. Šubert – první nám ve dvou částech osob-
ními zážitky a fotografiemi přiblížil vzdálenou 
zemi s velmi zajímavou historií i současností 
– Mexiko, druhý nás pravidelně a postupně se-
znamuje se zajímavými stránkami naší histo-
rie, zhmotněnými do hradů a zámků i do živo-
ta osudů jejich majitelů, stavitelů i uživatelů.

Trochu jinak se „toulá časem“ Bc. Michal 
Krejsa – koncem května na komentovaných 
fotografiích přiblížil, jak se v čase vyvíjely 
a měnily Zábrdovice, což bylo o to zajímavěj-
ší, že to mnohým z přítomných připomnělo 
Brno v době jejich mládí.

PhDr. Čejka v červnu uzavřel své sezna-
mování s osudy manželek českých panovníků 
(poslední vzpomínanou byla Zita Parmská, 
manželka posledního rakouského císaře a ne-
korunovaného českého krále Karla I. (zemřela 
v exilu v roce 1989) a od září bude svým po-
sluchačům přibližovat neméně zajímavé osudy 
manželek československých (českých) prezi-
dentů. Eliška Vacková ve svém cyklu ukázala 
jiný pohled na Karlštejn i putování s Luďkem 
Munzarem k pramenům jedné z moravských 
řek – Dyji.

Poslední pravidelnou akcí, kterou chci při-
pomenout, je měsíční blahopřání jubilantům – 
nechodí sice mezi nás všichni, kteří v daném 
měsíci na Vinohradech slaví své narozeniny, 
což je trochu škoda, ale i tak je to příležitost 
popřát těm, kteří přijdou, a především se spo-
lečně pobavit a zazpívat si – poděkování za 
vytváření pohodových chvil náleží mj. i kucha-
řinkám v čele s Eliškou Vackovou a muzikant-
skému triu Martin Dobčák, Zdeněk Sedlář 

a Standa Třasák a také dětem a vychovatelkám 
školní družiny ZŠ Mutěnická.

Drobná vzpomínka na pedigové pletení – 
Hanka Žaludová udělala radost paní Dvořáko-
vé, protože jí zakončila a přinesla hotový koší-
ček – v klubovně díky tomu zavládla chvíle 
radosti a úsměvů, souvisejících mj. i s fotogra-
fií v minulém čísle Informu.

Na závěr si dovolím popřát všem čtenářům 
Informu pohodové prožití letních měsíců a na-
čerpání sil a pozitivní energie do druhé polovi-
ny roku. A informace na závěr – na 21. září 
chystá Vlasta Jelínková ještě jeden zájezd, pro-
to si nenechte ujít zářijový Inform.

Závěrem jako obvykle – další informace 
a především fotografie z klubových akcí najde-
te 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 ZÁŘÍ
Vážení senioři všech věkových skupin, po-
hlaví a zájmů, zveme Vás k účasti na akcích 
ve velké klubovně Bzenecká 19 (začátky 
v 15.00, otevřena od 14.30) – viz program 
níže.

Každé pondělí v době 14.00–15.30 probíhá 
cvičení pro seniory ve Společenském sále 
v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poš-
tě) za řízení Ing. Siklenky a s podporou 
KVIC – vstup zdarma, přezůvky s sebou.

Každý čtvrtek od 8.00 a od 9.45 (90 minut) 
v malé klubovně cvičíme především konver-
zaci v kurzech AJ pro seniory (začátečníci 
a mírně pokročilejší – přijďte mezi nás).

Každý pátek (začínáme 8. 9.) v době 14.00–
16.00 pokračuje 6. ročník kurzu PC pro 
seniory (i začátečníky) v ZŠ Mutěnická – 
účast zdarma.

5. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ v klubu
Ing. L. Hodboď
7. 9. – ČTVRTEK
MANŽELKY ČESKOSLOVENSKÝCH 
PREZIDENTŮ (zahájení), PhDr. J. Čejka

12. 9. – ÚTERÝ
KRÁSY NAŠÍ VLASTI (s promítáním)
E. Vacková
14. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V SRPNU A ZÁŘÍ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

16. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

19. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Kostelec n. Sázavou; 
Kostomlaty pod Milešovkou,
Košumberk, Kouty)
Dr. L. Šubert

21. 9. – ČTVRTEK
ZÁJEZD na rozloučenou s létem 2017
(cíl bude upřesněn v srpnu)
Vlasta Jelínková

26. 9. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ V KLUBU, E. Plíhalová,
E. Vacková a tým spolupracovníků

29. 9. – PÁTEK
DEN SENIORŮ NA VINOHRADECH
(od 14.00 u „pošty“)
Ing. L. Hodboď

Naše motto:
prázdniny utekly jak voda a byly plné krásných zážitků – přijďte se o ně s námi podělit
a pobavit se při společných akcích.


