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ÈERVEN
2020

Akce na Vinohradech

ÈERVEN 2020
Činnost Domečku od 11. 5.
v omezeném rozsahu a za zpřísně-
ných hygienických podmínek.
V provozu jsou: kroužky pro děti – 
výtvarné a hudební, individuální 
zdravotní cvičení a cvičení na balo-
nech, čtvrtek pro dospělé keramika 
a večerní kurzy cvičení. Pokud se nic 
nezmění, školní rok bude ukončen 
26. 6. 2020.
www.domecekvinohradybrno.cz

Od 25. 5. budeme postupně 
otevírat Společenský sál
v omezeném rozsahu
a za zpřísněných hygienických pod-
mínek v souvislosti s vládními opat-
řeními. Návštěvníci jsou povinni do-
držovat všechna pravidla dle platných 
vládních nařízení – hygienická, epi-
demiologická, organizační a další na-
řízení související s bojem proti koro-
naviru. 
www.kvicvinohradybrno.cz

13. 6. od 9.00 hod.
VINOHRADSKÉ TRHY
Opět vás přivítá pomyslné tržiště 
v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany parku), 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady. 
www.kvicvinohradybrno.cz

27. 6., 14.00–21.00
palouk za areálem
Bzenecká 23
MLADÉ KAPELY –
open air festival
mladých začínajících kapel
Akce proběhne za předpokladu příz-
nivého vývoje epidemiologické situa-
ce a v návaznosti na vládní opatření.
www.kvicvinohradybrno.cz

O dalších krocích, náhradních termí-
nech vás budeme informovat pro-
střednictvím webových stránek – 
www.kvicvinohradybrno.cz,
www.domecekvinohradybrno.cz.

Mgr. Jiří Huňáček,
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

Termíny sbìrových dnù
26. 9. 2020 a 31. 10. 2020

vždy od 8.00 do 12.00 hod.
VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě 

Pálavské náměstí (za točnou MHD).

V sobotu 16. 5. 2020 se opět konaly Vinohradské trhy,
tentokrát za přísných hygienických nařízení.

Vážení vinohradští spoluobčané,
letošní zimní, jarní a zřejmě i letní měsíce prožíváme a prožijeme v sevření a ve 
stínu infekčního (korona)virového nebezpečí, které obstoupilo i naši zemi a ohro-
žuje i naše občany. Pod tichou hrozbou koronavirové pandemie byl také v naší 
zemi utlumen život a dění snad ve všech oblastech. Koronavirus podle všeho pocu-
chal společenské vztahy, životní zvyklosti, podlomil ekonomiku. Podmínky, ve kte-
rých jsme žili, a ještě tak trochu žijeme, neumožňovaly naše běžné fungování podle 
zažitých zvyklostí. Věřím, že právě z těchto důvodů si naše česká, moravská i slez-
ská veřejnost nijak zvlášť nepřipomínala jedno významné výročí – a sice 75. výro-
čí osvobození naší země od jha nacismu a také ukončení v pořadí již druhé světové 
války v Evropě. I já mám značně nejisté svědomí, neboť o této významné události, 
včetně osvobození města Brna před pětasedmdesáti lety, jsem měl vzpomenout na 
stránkách již minulého čísla Vinohradského Informu. Alespoň drobně – zmínkou 
– mi dovolte právě nyní odčinit onen nedostatek. Ano, před sedmdesáti pěti lety,
8. května, byla podepsáním kapitulačního protokolu o�ciálně ukončena válka
v Evropě a bylo současně v tom čase dokončeno osvobození občanů a území celého
československého státu od nacistického Německa. Historickou pravdou je, že pře-
vážnou část našeho území osvobodila, spolu s rumunskou královskou armádou,
od východu postupující sovětská Rudá armáda. Ta, spolu s rumunskou armádou,
nesla na osvobození našeho území a na osvobozovacích bojích zásadní a největší
podíl. Při osvobozovacích bojích na našem území padlo na 140 tisíc rudoarmějců
a 38 tisíc vojáků královské rumunské armády. Ztráty americké armády, která osvo-
bodila v podstatě západní a jižní Čechy, byly podstatně menší, neboť nacistická
vojska i na našem území měla ke konci války tendenci se Američanům raději
vzdát, než s nimi bojovat a nepadnout tak do obávaného zajetí Rudé armády (což
na významu americké účasti na osvobozování Československa vůbec nic neubírá).
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Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– vyplacení odměny ředitelkám ZŠ a MŠ;
– projekt pro zřízení hřiště pro psy podle před-

loženého materiálu a pověřuje PhDr. Jiřího
Čejku, starostu m. č. Brno-Vinohrady, podá-
ním žádosti o územní souhlas ke změně vy- 
užití území a k umístění oplocení hřiště pro
psy;

– rozpočtové opatření č. 5;
– rozpočtové opatření č. 4;
– výši nájmu na tenisový kurt v areálu Bzenec-

ká 23 s účinností od 1. 5. 2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– Body Brno, v.o.s. Velkopavlovická 25, 628 00

Brno prominutí nájemného za období 17. 3.– 
13. 4. 2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– se zadáním Zpracování projektové doku-

mentace ve stupni provádění stavby na akci:
Stavební úpravy střechy bytového domu,
Pálavské náměstí 12, 13, 14, 15, Brno-Vino-
hrady u Ing. Tomáše Petříčka, Ph.D. IČ:
69646171 za částku 122.000 Kč;

– s umístěním a provedením stavby „Brno, Ža-
rošická p. č. 2015/3, k. sm. NN, SS300“ na
pozemcích ve vlastnictví města Brna p. č.
1904/8 a 1904/54 v k. ú. Maloměřice podle
dokumentace �rmy Projekce Tóth, č. zak.
03_11_20, se zřízením věcného břemene
umístění a provozování elektrorozvodného
zařízení (zřizování a provozování vedení) na

pozemku p. č. 1904/54 v k. ú. Maloměřice;
– s tím, aby se ZŠ Brno, Mutěnická 23, p.o., MŠ 

Bořetická 7, Brno, p.o., MŠ Sněhurka Boře-
tická 26, Brno, p.o., MŠ Prušánecká 8, Brno,
p.o. a MŠ Velkopavlovická 15, Brno, p.o.
zapojily do výzvy OP VVV Šablony III,
č. 02_20_080;

– ve dvou případech s příspěvkem na výměnu
dveří a zněním dohody o výměně vchodo-
vých dveří v bytě, dle přiloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady
požaduje:
– 30denní lhůtu na projednání návrhu obecně

závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 17/2009 o místních poplatcích.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– změnu provozu mateřských škol v měsících

červenec a srpen pro školní rok 2019/2020,
stanovený ředitelkami mateřských škol měst-
ské části Brno-Vinohrady dle předloženého
materiálu;

– přerušení provozu Mateřská škola Bořetic- 
ká 7, Brno, příspěvková organizace; Mateřská 
škola Sněhurka Bořetická 26, Brno, příspěv-
ková organizace; Mateřská škola Prušánec- 
ká 8, Brno, příspěvková organizace a Mateř-
ská škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěv-
ková organizace v době od 1. 5. do 31. 5.
2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady trvá:
– na prioritě odkupu pozemků p. č. 7966/7

a p. č. 7966/8 v k. ú. Židenice Statutárním 
městem Brnem v souladu s názorem 1. ná-
městka primátorky města Brna Mgr. Petra 
Hladíka.

Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:

schválit:
– částku ve výši 2,7 mil. Kč jako podíl městské

části Brno-Vinohrady na odkup pozemků
p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Židenice do
vlastnictví města Brna;

– budoucí využití pozemků p. č. 7966/7 a p. č.
7966/8 v k. ú. Židenice pro petanque, grill
point, vodní prvek, 2× dětské hřiště, multi-
funkční sportovní hřiště, výsadba stromů +
mobiliář, parkur.

souhlasit: 
– s předloženým návrhem obecně závazné vy-

hlášky, kterou se mění obecně závazná vy-
hláška statutárního města Brna č. 17/2009
o místních poplatcích;

– s návrhem obecné vyhlášky statutárního
města Brna, kterým se mění vyhláška č. 9/
2017 v platném znění, týkající se pohybu psů 
včetně příloh č. 1, 2.

PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi, m. č.
Brno-Vinohrady:
– vydat souhlasné vyjádření k záměru stavby

„Samoobslužné bezkontaktní mycí centrum, 
ul. Jedovnická, Brno“ podle dokumentace
�rmy TIPRO projekt s. r. o., č. zak. 2019-35-
02+03.

Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– vyplacení odměny řediteli KVIC;
– rozpočtové opatření č. 7;
– společnosti Lužánky středisko volného času,

Lidická 50, Brno, IČ 00401803, pracoviště
Louka, Bzenecká 23, Brno bezúplatné zapůj-
čení venkovního areálu a tělocvičny na 19. 9. 
2020 od 14 do 20 hodin na sportovní a kul-
turní využití při akci LoukaFest;

– odstranění dvou pingpongových stolů umís-
těných v areálu objektu Bzenecká 23, Brno;

– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu
na pronájem nebytových prostor pro objekty 
Bzenecká 2, Blatnická 9, Velkopavlovická 25
a Bořetická 24a, Brno;

– dodatek k nájemní smlouvě (ukončení ná-
jmu části nebytových prostor v objektu Bze-
necká 23 – Mateřská škola a Základní škola
Sluníčko – Montessori, s.r.o.) ze dne 1. 9.
2008 uzavřené mezi Statutárním městem
Brnem, Městskou částí Brno Vinohrady,
Velkopavlovická 25, Brno s účinností od 1. 8. 
2020;

– realizaci návrhu opravy rampy objektu Bze-
necká 23, Brno, dle projektu Ing. M. N., text
výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky ma-
lého rozsahu na realizaci akce: „Rekonstruk-

ce rampy v havarijním stavu objekt Bzenecká 
23, Brno;

– umístění dveřního mobiliáře – hmyzích ho-
telů, xylofonu, ptačí budky, krmítka a vyvý-
šených záhonů ve venkovním areálu objektu
Bzenecká 23 a vrchní části lesoparku Akátky. 
Za pravidelnou údržbu, opravy, příslušné re-
vize a případnou následnou likvidaci mobi- 
liáře bude plně odpovídat pracoviště Louka,
Bzenecká 23, Brno a vše bude na jejich ná- 
klady;

– Základní škole a mateřské škole DIDAKTIS
s.r.o., zastoupené P.T. jednatelem, se sídlem
Mlýnská 44, 602 00 Brno: Provedení rekon-
strukce sociálního zařízení v pronajatých ne- 
bytových prostorách objektu Bzenecká 23,
3. NP střední sekce výukového pavilonu
v rozsahu: Kompletní výměna podlahových
dlaždic, obkladů na stěnách, výměna dveří,
instalace bojlerů s přivedením elektrické
energie. Rekonstrukce bude na náklady
žadatele, za dodržení všech stavebních před-
pisů a
neschvaluje Postupné umoření nákladů za
provedené stavební úpravy a rekonstrukci
sociálního zařízení odečtem z nájemného;

– program VI. zasedání Zastupitelstva m. č.
Brno-Vinohrady konaného dne 18. 5. 2020;

Rada městské části Brno-Vinohrady 
neschvaluje:
– zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

s �rmou EUROPLAKAT spol. s r. o., spočíva-
jící ve snížení nájemného za pronájem ploch
pro umístění reklamních zařízení v  r. 2020
celkem o 14.997 Kč.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s příspěvkem na výměnu dveří a zněním do-

hody o výměně vchodových dveří v bytě, dle
přiloženého materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení č. 708/20/8;
– usnesení č. 634/19/8.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s návrhem 1. fáze vypořádání

a směny mezi statutárním městem Brnem
a Ing. J. Z. v k. ú. Líšeň a Židenice podle před-
loženého dopisu č. j. MMB/0110093/2020;

– schválit rozpočtové opatření č. 6;
– souhlasit s návrhem novely obecně závazné

vyhlášky Statutárního města Brna č. 5/2010,
ve znění pozdějších vyhlášek, a to dle přílohy 
materiálu.

Z 24. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 20. dubna 2020

Z 25. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 4. kvìtna 2020
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jistý čas již stojí v areálu školy na Bzenecké ulici a je veřejností, 
co vím, docela oblíbena, tedy využívána. Proto onen slíbený zá-
měr zřídit obdobné venkovní cvičiště i v jižní části Vinohrad. Po 
zvládnutí potřebných náležitostí bylo cvičiště zřízeno a postupně 
osazeno cvičebními prvky. Jeho otevření blokovala koronavirová 
situace v zemi. Ovšem po uvolnění protikoronavirových opatře-
ní byla venkovní posilovna před pár dny otevřena pro veřejnost. 
Stojí vedle mateřské školky na Velkopavlovické ulici. Jen račte 
vstoupit. V  polovině května radnice osadila novými herními 
prvky také dětské hřiště při Tvrdonické ulici a větší dětské hřiště 
v parku naproti restaurace K 1. 

Vážení vinohradští spoluobčané, průběh letošního roku je 
skutečně speci�cký. Všichni se potýkáme se situací, kterou jsme 
nikdy nezažili, kterou neznáme a kterou jsme dosud neřešili. Ale 
poznáváme ji a věřím, že budeme schopni se s ní v budoucnu, 
v případě, že by opět nastala, rázně vypořádat. Buďme trpěliví 
a ukáznění, abychom nevystavovali sebe i ostatní možnému 
zdravotnímu nebezpečí. Z něho pak může dále vyplývat i pro-
hloubení nemoci naší ekonomiky. To vše si jistě nikdo z nás ne-
přeje. Zato já Vám přeji hodně zdraví těla i mysli a radosti ze 
života. No a také pěkné prázdniny a dovolené. 

Jiří Čejka, starosta

Nové workoutové hřiště bylo za podpory dotace Odboru školství
Města Brna dokončeno vedle mateřské školy Velkopavlovická 15 

a sousedí tak se zadní stranou atletického oválu základní školy Mutěnic-
ká. Instalované prvky jsou určeny pro osoby vyšší než 140 cm s hmot-
ností nepřekračující 120 kg, přičemž na tabulce každého nářadí je uve-
den způsob praktického využití a instrukce ke cvičení. 

Cílem workoutových pohybových aktivit je rozvíjet fyzickou kon- 
dici, aniž by byly potřeba stroje jako v posilovnách, vystačíte si pouze 
s vlastní hmotností. Sestava žebřin je určená k protahování celé horní 
poloviny trupu, především však posilování svalů paží, ramen a břicha, 
sestava kladin pak k procvičování chůze, zvyšování pohyblivosti dolních 
končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy těla. Další prvky (nízké 
hrazdy, stálky a step) jsou ideální pro kliky, ale i trénink nohou a celko-
vou balanci. 

Nové hřiště vhodně doplňuje pohyblivá (spíše �tness) zařízení hřiště 
na Tvrdonické, určená rovněž ke zvyšování pohyblivosti horních i dol-
ních končetin, ohebnosti kloubů a zvyšování kapacity srdce a plic, dále 
pak též k procvičování a uvolnění svalů pasu, zvyšování ohebnosti beder-
ní páteře a zpevňování zad.

Vážení nájemníci,
v rámci 2. etapy obnovy elektroinstalací ve společných prostorách obec-
ních bytových domů již v současné době pokračují práce v domě na 
Pálavském nám. 6, 7, 8, 9. Obnovu elektroinstalace v celém domě zajiš-
ťuje společnost ELEKTRO PLUS, spol. s r. o., která rovněž v koordinaci 
s Bytovým a všeobecným odborem ÚMČ Brno-Vinohrady zajištuje pra-
videlné informování nájemníků o postupu prací. Rovněž s přihlédnutím 
na současnou epidemiologickou situaci jsou pracovníci zhotovitelské 
�rmy v souladu s bezpečnostními pokyny a nařízeními vlády vybaveni 
nezbytnými hygienickými pomůckami. Pro úplnost ještě uvedu, že 
v současné době provádějí ze zadní strany domu Brněnské vodárny re-
konstrukci kanalizace vč. přípojek. Zadní vchody domu jsou tak z důvo-
du bezpečnosti uzavřeny.

Po dobu prací prosíme nájemníky o spolupráci, trpělivost a pocho-
pení. Děkujeme.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Hlavní tíhu bojů však, ať se to líbí či ne, nesla i na našem území 
sovětská vojska. Jako historik mám tak trochu tísnivý pocit, když 
právě v době, kdy se má ono důležité výročí připomínat a opráv-
něně děkovat tehdejším spojencům – všem osvoboditelům, sly-
ším slova a vidím činy zpochybňující právě zásluhy a úsilí bo- 
jujících i padlých rudoarmějců. Tedy jisté tlumení zásluh či vý-
znamu oné východní části tehdejšího spojeneckého válečného 
svazku. Spolu s někdy jednoduchými a zjednodušujícími výro-
ky, akcentací například excesů vojáků (dějí se ovšem ve všech 
armádách), tak někteří interpreti našeho osvobozování vytváří 
zkreslený, více či méně pokroucený výklad historie, jakoby nás 
tehdy před 75 lety osvobozovaly jakési skupiny násilníků a opil-
ců. Takto utilitárně to samozřejmě nebylo. Braňme se, přede-
vším ve svých myslích, jakémukoliv překrucování našich starších 
a zejména moderních dějin. I těch dějin, zachycujících dny 
a týdny našeho osvobození, které proběhly právě před sedmdesá-
ti pěti lety. Važme si všech vojáků i civilistů, žen, mužů i dětí, 
kteří svým bojem a svými činy nám před třemi čtvrtinami stole-
tí vydobyli svobodu. A nediferencujme mezi nimi a moc jim 
všem poděkujme. 

Vážení spoluobčané, před časem jsem v našem vinohraském 
měsíčníku slíbil zbudování a otevření druhého venkovního cvi-
čiště (chcete-li venkovní posilovny). Jedna venkovní posilovna 

Nové workoutové høištì

Obě hřiště budou sloužit k tréninku, zábavě a k aktivnímu odpočin-
ku Vinohraďanů všech věkových kategorií.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

2. etapa obnovy elektroinstalací bytových domù pokraèování
– Pálavské nám. 6, 7, 8, 9
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Vy sami nejlépe víte, co vám na Vinohra-
dech chybí, co by ocenili lidé ve vašem 

sousedství. Současná situace spojená s pande-
mií nám ukázala, jak je pro nás veřejný prostor 
důležitý a nenahraditelný. Podílejte se na tom, 
aby byl čas v něm trávený co nejpříjemnější. 
S participativním rozpočtem Dáme na vás se 
váš nápad může stát skutečností.
Jak to funguje?

Svůj projekt můžete do 15. 6. přihlásit na 
webových stránkách damenavas.brno.cz. Na-
jdete tu pár jednoduchých zásad a pravidel. 
Přihlašovací formulář pak chce stručný popis 
projektu, jeho lokaci, orientační rozpočet a ve-
řejný přínos. Se vším vám rádi poradíme, nevá-
hejte se na nás obrátit. Kontakty také najdete na 
našich webových stránkách. 

Na Vinohradech se nezahálí!
Vinohrady jdou ostatním brněnským čtvr-

tím příkladem. Jeden projekt z Dáme na vás, 
pumptrack na Bořetické, je v realizaci, další dva 
zajímavé návrhy jsou už přihlášené: kuličkové 
hřiště a sdílený gril na Bzenecké a hřiště na Val-
tické.
Dejte jim palec!

Podívejte se na tyto i jiné projekty po celém 
Brně v galerii projektů na našem webu a pod-
pořte je do 30. 6. 2020. Nápad potřebuje mini-
málně 300 „líbí se mi“, aby mohl postoupit do 
�nále. Vaše podpora je důležitá!

Bc. Eva Čajková
koordinátorka participace obyvatel

Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna

VY navrhujete

Kašlete
na pochyby! 
Navrhněte 
projekt pro Brno 
do 15. 6. 2020

damenavas.brno.cz

Dobře, že se hasiči nedají
Že na Vinohradech působí Sbor dobrovolných hasičů, ví nejspíš vět-

šina obyvatel našeho sídliště. Hasiči šili a rozdávali roušky, i dezinfekci 
jsme od nich dostali. Pomáhali od začátku nouzového stavu a pomáhají 
stále. Provádějí dezinfekci společných prostor a zařízení domů, prostorů 
s kontejnery na komunální odpad apod. Nezbývá, než při práci obdivo-
vat jejich sehraný tým a poděkovat za aktivní přístup k požadavkům, 
které nastolil nouzový stav. 

Ráda bych obrátila Vaši pozornost k činnosti dobrovolných hasičů, 
která už tak běžně známá není. Jedná se o záslužnou práci s mládeží. 
Padesátka mladých hasičů ve věku 6–15 let díky obětavosti starších členů 
SDH pravidelně sportuje, získává dovednosti hasičských záchranářů, učí 
se týmové spolupráci. Až pět družstev vinohradských mladých hasičů se 
pravidelně zúčastňuje přeborů a soutěží v požárních sportech. Na Vino-
hrady se vracejí jako vítězové, jsou šikovní a úspěšní. Příklad mají ve 
svých instruktorech. 

Aktuálně je plocha za Gymnáziem Globe prázdná, vyzdobená dět-
skými kresbami.

Těším se, až prostor zaplní nadšení a radost ze sportovní činnosti 
mladých členů Sboru dobrovolných hasičů. 

Ing. Marie Novotná

Krize může dopadnout na psychiku 
mladých. Na koho se obrátit?

Koronavirová krize způsobila řadu problémů, kterým budeme muset 
v blízké budoucnosti čelit. Jednou z nich je i dopad izolace a narušení 
každodenního života mnoha lidí.

Mezi ohrožené skupiny v tomto ohledu patří i studující. Nejasnosti 
ohledně návratu do škol a v požadavcích na ukončení ročníků zhoršují 
už tak zvýšenou hrozbu psychických obtíží, způsobených změnou den-
ního režimu i omezením kontaktu s přáteli a volnočasových aktivit. Vět-
šímu riziku jsou vystaveni mladí lidé, kteří se již setkali s vážnějšími 
duševními potížemi, ale i u ostatních může aktuální situace psychické 
potíže vyvolat.

V organizaci Práh jižní Morava pomáháme mladým lidem, kteří se 
s psychickým trápením setkávají poprvé, ale zatím se nedá říct, že by 
trpěli duševním onemocněním.

Nabízíme podporu při zvládání psychických potíží. Školákům a stu-
dujícím s psychickými obtížemi také individuálně a systematicky pomá-
háme zvládat školu.

Na Tým včasné podpory se mohou obracet sami mladí lidé, kteří si 
se svým trápením a bolestí na duši nevědí rady, ale také jejich kamarádi, 
rodiče, učitelé apod.

Volejte na 604 191 035 v pracovních dnech mezi 9–17 h nebo pište 
na vcasnapodpora@prah-brno.cz.

Mgr. Martin Novák

WORKSHOP 2020
„Policistou na zkoušku“

WORKSHOP 2020
„Policistou na zkoušku“

Nutná registrace předem, počet 
míst na akci omezen.

Chceš se stát naším kolegou a
nahlédnout do tajů policejních
služeb? Vyzkoušej, zda máš fyzičku 
pro přijetí.

naborbrno@pcr.cz

+420 724 187 391
+420 974 622 621 - 4

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
NÁBOROVÉ CENTRUM

REGISTRACEREGISTRACE

Stárneme 
spolu

Vlastnit psa nebo 
kočku má pozitivní vliv na 
kvalitu lidského života. Stejně 
jako jejich majitelé i psi a kočky 
trpí zdravotními problémy, 
které vyžadu j í nák ladnou 
veterinární péči. Může se stát, 
že ačkoliv byste rádi dopřáli 
svému čtyřnohému příteli vše, 
co potřebuje, je tato péče mimo 
Vaše finanční možnosti.  

...je projekt finanční podpory 
veterinární péče pro psy a kočky 
patřící seniorům ve finanční a 
sociální tísni

Kontakt:

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.  
Palackého třída 1946/1, 
612 42, Brno 

Tereza Jelínková 
773 677 136 
tereza.jelin@gmail.com

Barbora Červená
724 507 426 
bara.cervena@gmail.com

www.vsf-cz.eu

•  Je Vám 55 let a více? 

•  Pobíráte starobní či 
invalidní důchod?

•  Máte trvalé bydliště v 
Brně?

•  Máte přiznanou nějakou 
formu sociální podpory?

jsou-li vaše odpovědi ANO, 
kontaktujte nás a popište nám 
svůj případ. Pokusíme se vám 
pomoci

• Je Vám 55 let a více? 

• Pobíráte starobní či 
invalidní důchod?

• Máte trvalé bydliště v
Brně?

• Máte přiznanou nějakou ě
formu sociální podpory?

jsou-li vaše odpovědi ANO, 
kontaktujte nás a popište nám 
svůj případ. Pokusíme se vám 
pomoci

Máte nápad pro Vinohrady? Sem s ním!
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Pro zdravý rozvoj každého města je napros-
to zásadní kvalitní územní plán. Územní 

plán je koncepční dokument, který zjednodu-
šeně řečeno stanoví, kde se může stavět a za 
jakých podmínek, a kde se naopak stavět ne-
může. Každý nový územní plán přichází s urči-
tou vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí 
uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury. 
Proto z povahy věci nikdy není možné vyhovět 
všem dotčeným vlastníkům, na jejichž zájmy 
tyto koncepce mohou narážet. Proces pořizo-
vání územního plánu, zvlášť pro tak velké měs-
to jako je Brno, proto není vůbec snadný ze-
jména v tom, aby se podařilo skloubit tyto 
koncepce s obrovskou řadou veřejných a sou-
kromých zájmů, které se spolu střetávají. Ná-
stroj, kterým může veřejnost výslednou podo-
bu územního plánu přece jen ovlivnit, jsou 
námitky a připomínky. 

Magistrát města Brna dne 24. 3. 2020 zve-
řejnil návrh nového územního plánu města 
Brna, který má nahradit stávající od začátku 
roku 2023. Od tohoto dne je možné uplatňovat 
námitky a připomínky, a to až do sedmi dnů od 
konání veřejného projednání návrhu, které je 
v současné době plánované na 17. 6. 2020. Lhů-
ta k podání námitek a připomínek běží do 
24. 6. 2020. Magistrát však avizoval, že vzhle-
dem k nouzovému stavu se termín může pří-
padně ještě prodloužit.

Všem obyvatelům Brna a zejména vlastní-
kům nemovitostí a všem stavebníkům proto 
doporučujeme najít si chvíli času, do návrhu 
územního plánu nahlédnout a zjistit, zda ne-
přináší do jejich lokality nějakou nevítanou 
změnu. To by byl dobrý důvod pro uplatnění 
námitky nebo připomínky. Mezi námitkou 
a připomínkou je přitom zásadní rozdíl. Připo-
mínku bere pořizovatel (tj. Magistrát města 
Brna) na vědomí a při jejich vyhodnocení ne-
musí postupovat tak důsledně, jako v případě 
uplatnění námitky, o které musí rozhodnout, 
zda jí vyhovuje zcela nebo částečně nebo ji za-
mítá, a své rozhodnutí musí také řádně odů-
vodnit. Námitky mohou uplatňovat vlastníci 

nemovitostí, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti. Ostatní subjekty uplatňují připo-
mínky.

Podání námitek či připomínek může vést 
k úpravě návrhu územního plánu. V přípa-
dech, kterým jsme se v minulosti věnovali, ně-
kolikrát došlo k vyhovění podaným námitkám 
vlastníků pozemků, mezi nimiž byli jak sou-
kromé osoby, tak i developeři. 

Podání námitek může pomoci například 
zachránit investici do pozemku developerům, 
kteří je koupí pro své stavební projekty. V ná- 
vrhu územního plánu se však může objevit zá-
sadní změna funkčního využití těchto pozem-
ků, která by znemožnila realizaci projektu 
a zmařila celou investici. To však může vlastník 
pozemků, v tomto případě developer, pro-
střednictvím podaných námitek zvrátit. 

Jiným typickým příkladem může být zásah 
do vlastnických práv soukromých osob, spočí-
vající ve vymezení komunikace na jejich po-
zemku. Pomocí námitek lze např. docílit toho, 
aby bylo upraveno vedení koridoru takové do-
pravní stavby, aniž by bylo nepřiměřeně zasa-
ženo do vlastnických práv. Na základě podání 
námitek je možné docílit například redukce 
ploch určených k výstavbě nebo ke změně 
z navrženého sportovně-rekreačního využití 
na zemědělskou půdu. Příkladů, kdy pořizova-
tel vyhoví námitkám vlastníků, jsou stovky. 
A sami pak máme zkušenost z několika desítek 
jiných případů, kdy námitkám vlastníků, kte-
rým vyhověno nebylo, dal nakonec za pravdu 
až soud, když zrušil územní plán v části, v níž 
nezákonně zasahoval do práv vlastníků. Ať již 
šlo o případy, kdy územní plán bránil v mož-
nosti využívat pozemky, tak případy, kdy něja-
ká sousední plocha, např. dopravního korido-
ru, měla přinést neúměrnou zátěž a tzv. nega-
tivní imise v podobě hluku, prachu či vibrací. 

Pokud není námitkám vyhověno, má jejich 
podání smysl pro možnost následné obrany 
vlastnických práv. Obecně platí, že proti vyda-
nému územnímu plánu je možné podat ke 
správnímu soudu návrh na jeho zrušení či zru-

šení jeho části, a to do jednoho roku od nabytí 
účinnosti. V zákoně sice není výslovně stano-
vena podmínka, že lze tento návrh podat jen za 
situace, kdy byly ze strany navrhovatele uplat-
něné námitky, nicméně judikaturou bylo dovo-
zeno, a z naší praxe dobře víme, že nepodání 
námitek může zásadně snižovat šance na 
úspěch soudního přezkumu. Týká se to zejmé-
na situací, kdy by vlastník chtěl napadat územ-
ní plán z hlediska tzv. nepřiměřenosti zásahu 
územním plánem zvoleného řešení do jeho 
práv. Platí, že do vlastnického práva lze pro-
střednictvím územního plánu zasahovat pouze 
výjimečně, v nezbytně nutné míře a nejšetrněj-
ším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k za-
mýšlenému cíli, s vyloučením libovůle a diskri-
minace. Judikatura přitom jasně stanovuje 
nároky na kvalitu odůvodnění rozhodnutí 
o námitkách. Pokud by vlastník námitky vůbec 
nepodal, pak se soud otázkou přiměřenosti zá-
sahu zabývat nebude, resp. může tak učinit
pouze ve výjimečných případech. Pokud vlast-
ník naopak podá kvalitně zpracované námitky, 
může se domoci zrušení příslušné části územ-
ního plánu právě z důvodu nedostatečného
odůvodnění námitek nebo nepřiměřeného zá-
sahu do vlastnických práv. Uplatnit námitky
proto jednoznačně doporučujeme.

Často se veřejnost také domnívá, že o vy-
pořádání své námitky bude vyrozuměna ještě 
během procesu pořizování územního plánu. 
Není tomu tak. Rozhodnutí o námitkách je až 
součástí vydaného územního plánu. Výjimkou 
je situace, kdy se koná tzv. opakované veřejné 
projednání územního plánu. Při něm lze čás-
tečně zjistit, zda se uplatněné námitky již urči-
tým způsobem projevily v upraveném návrhu 
územního plánu, o kterém se opakované veřej-
né projednání koná. Dle harmonogramu pro-
jednání nového územního plánu města Brna se 
s opakovaným veřejným projednáním v násle-
dujícím roce počítá. 

Kristýna Ryšavá a Jiří Nezhyba,
Frank Bold Advokáti

Právě v těchto dnech se projednává s veřej-
ností nový Návrh územního plánu, doku-

mentu, který významně ovlivní, jak bude Brno 
v budoucnu vypadat a jak se v něm bude žít. 
Jsme to my, obyvatelé a obyvatelky města, kteří 
Brno dobře znají a vědí, co kde schází nebo 
naopak přebývá. Je důležité, abychom se s ob-
sahem dokumentu obeznámili a připomínko-
vali ho.

V předchozích fázích se do projednávání 
zapojily stovky lidí a desítky zástupců veřejnos-
ti, aby ovlivnili, co a kde se bude nebo nebude 
stavět. Nyní se opět nabízí jedinečná příležitost 
se k dokumentu vyjádřit. 

V NESEHNUTÍ máme vizi města zeleněj-
šího a zdravějšího, města zmírňujícího klima-
tickou krizi. Do územního plánu proto bude-
me navrhovat opatření jako je podpora rozvoje 

udržitelné dopravy, rozšiřování ploch zeleně, 
rozvoj maloobchodů nebo zadržování a recyk-
lace vody. Na konci května budeme spouštět 
web www.udrzitelnebrno.cz, kde si můžete na-
še návrhy přečíst a podpořit je. 

Jak jinak se do procesu připomínkování 
nového územního plánu můžete zapojit? Po-
kud máte trvalé bydliště v Brně nebo tady vlast-
níte nemovitost, můžete na Odbor územního 
rozvoje a plánování podat vlastní připomínku. 
Aby měl váš návrh větší váhu, můžete se stát 
zástupcem veřejnosti, potřebujete na to získat 
250 podpisů lidí s trvalým pobytem v Brně. 
Můžete se také obrátit na spolky a komunity ve 
vaší městské části, abyste návrhy prosazovali 
společně.

Pokud potřebujete s formulací a formální 
stránkou připomínek a námitek poradit, obrať-

te se na náš e-mail ekoporadna@nesehnuti.cz, 
v rámci naší poradny vám rádi pomůžeme.

Mgr. Barbora Kosinová, koordinátorka kampaně 
Udržitelné Brno program Občanské oko Nezávislé 

sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ

Ověřte si, jak se nový územní plán města Brna dotýká 
vašich stavebních projektů nebo nemovitostí

Zelený a žitelný územní plán pro Brno
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Zprávy z Domeèku
Sběr hliníku
O dva měsíce později, 
ale přece je tu opět po 
roce! Ve středu 17. 
června můžete při-
nést nasbíraný drob-
ný hliníkový odpad. 
Jako vždy pouze hli-
ník bez plastů a jiných 
kovů – nápojové ple-
chovky, víčka od jo-
gurtů nebo staré hli-
níkové nádobí. Od-
poledne mezi 16.00 
–18.00 hodinou, Do-
meček, Valtická 23.

Všem sběračům drobná odměna ve spolupráci s bezobalovým obchůd-
kem Vážím si.

Loutkové divadlo V. Schildera
Vaši staří známí a oblíbení loutkoherci Olinka s Vildou pro vás měli na 
jaro připraveno několik pohádek. Rádi by se s vámi v tomto školním 
roce alespoň rozloučili, proto se budeme snažit domluvit ještě jedno 
představení pro nejmenší. Sledujte nás na www.domecekvinohradybrno. 
cz nebo na FB.

Hledáme lektora keramiky
Na příští školní rok hledáme lektora/lektorku keramického kroužku 
a výtvarné dílny pro děti. K práci je potřeba mít zkušenosti s tvořením 
z keramické hlíny, výtvarné nápady, kladný vztah k dětem a hlavně chuť  
a radost z tvoření. Kroužky budou probíhat v pátek odpoledne. 
Kontakt: domecek@vinohrady.brno.cz, tel.: 739 263 997.

Ivana Heindlová

Zápis žáků 
do ZUŠ PhDr. Zbyòka Mrkose

Srdečně zveme všechny zájemce ve věku od pěti let k přijímacím
zkouškám do budovy ZUŠ Čejkovická 8, Brno-Vinohrady. Také ve 

školním roce 2020/2021 nabízíme studium pro děti a mládež z městské 
části Brno-Vinohrady a blízkého okolí v moderní kruhové budově ZUŠ 
Čejkovická 8 v uměleckých oborech – hudebním, tanečním a literárně-
-dramatickém. Pro děti od pěti let otevíráme kolektivní přípravné stu- 
dium, kde se žáci hravou formou seznamují s uměním.

Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose patří k brněnským 
školám s dlouholetou tradicí vzdělávání dětí a mládeže v uměleckých 
oborech. Pedagogický sbor tvoří kvali�kovaní pedagogové, kteří využí-
vají tradiční i moderní metody výuky a vzdělání nejen v klasických, ale 
i moderních směrech umění. Samozřejmostí naší školy je také pestrá 
nabídka souborů a celoročních kulturních aktivit. 

Pro zápis do naší ZUŠ vyplňte prosím nejdříve elektronickou při-
hlášku, kterou naleznete spolu s dalšími důležitými informacemi k ta- 
lentové zkoušce do jednotlivých oborů na stránkách školy http://www.
zus-brno.cz/o-skole/prijimaci-zkousky/. U zápisu preferujeme osobní 
účast. S ohledem na mimořádnou situaci je však v letošním roce možné 
rezervovat si čas a zúčastnit se přijímacího řízení i distanční formou. 
Sledujte prosím i aktualizované informace na našich stránkách http://
www.zus-brno.cz/. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: 
info@zus-brno.cz nebo tel. 548 212 105.

Bc. Eva Honzáková
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose

Tìšíme se na prázdniny s Lipkou

Ačkoli pořádání letních táborů ovlivní situace spojená s epidemií
koronaviru, je Lipka připravena dodržet všechny požadavky hy-

gieniků a tábory uskutečnit. V případě, že tábory kvůli epidemiolo-
gické situaci nebudou moci proběhnout, budou přihlášeným vráceny 
peníze bez storno poplatků. Podívejte se tedy na nabídku příměst-
ských i pobytových táborů, ze které si určitě vyberete!

Pracoviště Lipová plánuje na začátek prázdnin 1.–3. července ověře-
ný model tábora pro rodiče a prarodiče s dětmi od 3 let. Na příměstském 
táboře nazvaném Pojďme spolu na tábor do říše obrů! vytvoříme pro-
stor pro společné objevování i samostatné tvoření. Děti od 7 do 11 let 
lákáme na Dovolenou v pravěku. Na pobytovém táboře 11.–18. červen-
ce se naučíme rozdělávat oheň bez sirek, ulovíme mamuta a po boji se 
zrelaxujeme v pravěkém wellness. Pro čarodějnické učně od 7 do 9 let 
otevíráme 13.–17. července Čarodějnou akademii na Lipové. Na rozvrhu 
tábora Živelné čarování bude Krocení živlů, Bylinná laboratoř i Čaro-
sport a Tvořeniště. Na pobytový tábor Za hranice světů zveme táborníky 
od 9 do 15 let. Příběh z říše fantazie pod hvězdnou oblohou prožijeme 
9.–21. srpna. Posledních pár míst hlásí také příměšťák Jak vycvičit…, 
24.–28. srpna na něm děti od 8 do 12 let vyzkouší komunikaci s koňmi, 
psi, hlodavci a další zvířenou.

Pokud je vám od 9 do 11 let, můžete se díky Rozmarýnku stát hned 
od začátku prázdnin 1.–5. července Strážci Země. Na pobytovém táboře 
v srdci Českomoravské vrchoviny zažijete dobrodružství při hledání klí-
čů k přírodě. Ostřílené táborníky od 15 do 20 let lákáme na Expedici 
EKO. S batohem na zádech vyrazíme 6.–12. července s partou kamarádů 
za zážitky i dobrovolnickou výpomocí na zámku. Příměšťák V kůži do-
spěláka nabídne dětem ve věku 9–13 let příležitost vyzkoušet, jak úžasné 
je naplánovat, připravit a zrealizovat vlastní nápad. Tábor se uskuteční ve 
dvou turnusech, 27.–31. července a 17.–21. srpna. Léto zakončíme kuli-
nářským táborem !Jídlo! na cestách. Od 24. do 28. srpna s dětmi od 9 
do 13 let přijdeme na kloub tajemství místních potravin a něco dobrého 
z nich uvaříme.

S pracovištěm Rychta se mohou všichni akční nadšenci od 14 let 
vydat na oblíbený putovní tábor. Letos nás 21.–26. srpna zavede puto-
vání do opuštěného kraje Rychlebských hor.

Kamenná láká na příměstské tábory, jejichž cílem je dětem přiblížit 
historii i přírodu ve městě. Tábory na Špilberku pro děti od 8 do 12 let 
se uskuteční 27.–31. července a 17.–21. srpna.

Pracoviště Jezírko hlásí poslední volná místa na vesmírném pobyťá-
ku Tauri pro starší děti od 13 do 17 let. Uskuteční se 3.–7. srpna přímo 
na Jezírku.

Celou nabídku příměstských i pobytových táborů najdete spolu 
s přihláškami na stránce www.lipka.cz/tabory.

Nezapomínáme ani na plánování následujícího školního roku. 
Od 1. června spustíme přihlašování na zájmové kroužky. Nabídku 
všech pracovišť Lipky najdete ke konci května na stránce www.lipka.cz/
krouzky.

Amálka Čípková, Lipka



l	Hledám někoho na aplikaci inzulínu za úplatu (Vinoh.). T: 606 877 312.
l	Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l	Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l	Pronájem garáže dlouhodobě, Věstonická 8. T. 603 744 788.
l	Elektrikář – Brno a okolí, telefon: 731 372 489.
l	Knihy Ryšavý, máme OTEVŘENO, příjďte si nakoupit četbu na léto, www.rysavy.cz, t. 775 368 748.
l	Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel. 797 676 748.
l	Pronájem garáže, Vlčnovská 2 500/M. T. 774 821 459.
l	Pronájem garáže, Vlčnovská – dlouhodobě. T. 603 453 450.
l	Pronajmu garáž, Věstonická 30, 2200 Kč. Tel. 773 547 778.

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

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

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíè. Tel.: 513 034 551

mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

PROFESIONÁLNÍ ÈIŠTÌNÍ SEDAÈEK, KOBERCÙ,
MYTÍ OKEN,PRAVIDELNÝ, ÚKLID KANCELÁØÍ A FIREM.

Rychlost, kvalita, spolehlivost!
Kontakt: www.rtuklid.cz, tel. 608 709 595, info@rtuklid.cz

Termín uzávìrky pro vydání è. 177
(èervenec–srpen 2020)

do 12. 6. do 10.00 hodin. Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup.

Tel. 777 141 165, 773 518 654

Novinky z angliètiny pro seniory
Naši studenti přistoupili k nenadálé a zásadní situaci, která přišla 

s koronavirem, zcela fenomenálně. Po počátečním výpadku způsobeným 
obecným chaosem a nejistotou, co bude dál, se studenti bez váhání po-
nořili do tajů elektroniky a byť s obavami, ale statečně, se postavili novin-
kám a novým způsobům komunikace čelem. Obdivovala jsem jejich vy-
trvalost a odhodlání tu bariéru elektronů zdolat. Znám lidi mnohem 
mladší, kteří by to vzdali už v půlce cesty. Nikoli však naši úžasní studen-
ti. Téměř všichni se hodin účastní. Chybí jen ti, kteří tráví tento čas na 
svých chalupách a chatách bez možnosti internetu. Jsem na všechny naše 
studenty nesmírně hrdá a myslím, že si z jejich houževnatosti a chuti do 
nových věcí můžeme vzít inspiraci a sílu. 

Pro další školní rok plánujeme rozšířit stávající kurzy pro pokročilé 
o hodiny s rodilým mluvčím. Uzavřeli jsme spolupráci se skvělou a ne-
smírné příjemnou americkou lektorkou, která se bude pravidelně podílet 
na výuce. Kromě této novinky poběží i všechny stávající kurzy na Vino-
hradech, v Líšni i v Židenicích (středa a čtvrtek, všechny úrovně). V říjnu 
proběhne už tradiční víkendový pobyt s rodilými mluvčími pro senio-
ry na Ramzové v termínu od 22. 10. do 25. 10. 2020. Všechny kurzy jsou 
stále otevřeny pro veřejnost a je možno se přihlásit na adrese sejdemese@
volny.cz nebo na telefonním čísle 603 22 33 53 (J. Sobotková). Více infor-
mací najdete na našich stránkách https://sejdeme-se.webnode.cz/.

Jaroslava Sobotková, Sejděme se, z.s.

Koronavirus vzdìlávání na Univerzitì 
tøetího vìku MU nezastavil

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na seniory 
i v době pandemie a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity. Program 
výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na 
Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově univerzitě jako na 
jedné z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově nejohroženěj-
ší skupinu nebezpečí onemocněním COVID-19.

V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu 
na YouTube. V předem stanovený čas jsou posluchačům U3V vysílány 
přednášky z různých oborů, např. astronomie, dějin umění, ekonomie, 
historie či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly 
nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná se 
např. o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské Ameri-
ky, Trénování paměti nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory senioři 

komunikují pomocí video 
přenosu v reálném čase 
s možností aktivního vstu-
pu do diskuse. 

Pro seniorskou veřej-
nost je také na webových 
stránkách Univerzity třetí-
ho věku MU vytvořena 
sekce pro studium doma, 
kde jsou pravidelně zveřej-

ňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např. pohybovým 
aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v před-
náškových místnostech Masarykovy univerzity. Připravujeme proto také 
kurzy na nový akademický rok, který nás čeká. Přihlašování do těchto 
kurzů se uskuteční od září 2020. Zájemci se budou moci přihlásit do 
1. ročníku tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do jednoletých
kurzů Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a Univerzita třetího 
věku v Moravském zemském muzeu. Bližší informace o připravovaných
kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.
muni.cz.

Tereza Tlapáková, Masarykova univerzita, Univerzita třetího věku
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Informace o akcích Senior klubu – èerven 2020

V polovině května, těsně před uzávěrkou 
červnového vydání Informu, to vypadá 

s možností klubové činnosti podstatně lépe 
než před měsícem – a jak tomu bude v době, 
kdy budete číst tuto stránku, opravdu nevím, 
ale protože jsem optimista, je na ní uveden 
i program na červen.

Až po uzávěrce vydání květnového Infor-
mu došlo 23. dubna rozhodnutím vlády ke 
zkrácení termínů jednotlivých opatření karan-
tény, mj. o povolení k provádění společenských 
a kulturních akcí od 25. května s omezeními. 
Stihl jsem rychle upravit program na poslední 
týden května a díky vstřícnosti redaktora In-
formu byl ještě těsně před tiskem vložen do 
květnového vydání místo avizovaného červno-
vého programu. K dalšímu uvolňování opatře-
ní pak došlo koncem dubna – stát se sice může 
všelicos, i v květnu může dojít ke zhoršení epi-
demiologické situace, ale proč stahovat kalhoty 
daleko před brodem – raději budeme doufat, 
že budeme moci v klubovně i mimo ni, třeba 
i v rouškách nebo s jinými omezeními a pod-
mínkami, fungovat, setkávat se a vzájemně si 
dělat radost.

Proto je nutno červnový program považo-
vat za možný, ne za závazný – realizace pláno-
vaných akcí bude závislá na konkrétní situaci 
koncem května i v průběhu června. Stále proto 
platí podmíněná realizace zájezdu 30. 6. (Ne-
mojanský mlýn – bude mj. záviset i na možnos-
tech jeho provozovatele akci umožnit) a po-
dobně podmíněná je realizace blahopřání jubi-
lantům 4. 6. (za březen až květen) a 18. 6. (za 
červen a červenec). Budou-li moci blahopřání 
proběhnout, chtěli bychom umožnit dodateč-
nou oslavu i jubilantům i za předcházející mě-
síce, v nichž blahopřání neproběhlo, tzn. slaví-
cím narozeniny v březnu, dubnu a květnu. 

Velmi rádi je v klubovně přivítáme, a nebu-
dou-li chtít či moci přijít v červnu, přivítáme je 

třeba i v září nebo v říjnu, ale v té souvislosti 
k nim mám jednu velkou prosbu – vzhledem 
k možnému většímu počtu oslavenců 4. 6. 
a 18. 6. žádám oslavence, aby mi svou účast na 
těchto oslavách mimořádně oznámili s předsti-
hem na můj mobil nebo v klubovně, abychom 
se na případné větší počty mohli v klubu při-
měřeně připravit. Děkuji za pochopení a re-
spektování této mé výjimečné prosby.

Protože oslava je tradičně spojena i s drob-
ným pohoštěním, jsme připraveni i na mož-
nost, že jeho konzumace nebude v klubovně 
možná – v takovém případě by si účastníci 
oslavy odnesli „výslužku“ (chlebíčky) s sebou, 
hygienicky zabalené.

Jinak předpokládám, že od pondělí 1. červ-
na by mohlo začít i tradiční cvičení v novém 
společenském sále – rozestupy jsme v něm 
schopni dodržet a cvičení v rouškách může být 
i zajímavé. Realizace pátečního kurzu PC v ZŠ 
Mutěnická bude záviset na rozhodnutí vedení 
školy – s jeho obnovením asi budeme muset 

počkat až do nového školního roku.
Na jaře se bohužel nemohl uskutečnit žád-

ný z plánovaných zájezdů, a tak budeme zkou-
šet v září a v říjnu ještě něco mimořádného 
připravit – sledujte proto v srpnu naše webové 
stránky a také zářijový Inform, abyste případně 
mohli rychle zareagovat a přihlásit se.

Poslední větší klubovou akcí před karanté-
nou bylo připomenutí MDŽ, proto je na této 
stránce připojena ilustrační fotogra�e z vy-
stoupení žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose s je- 
jich učitelkou v průběhu této pěkné akce i jako 
naše dodatečné poděkování za tehdejší krásný 
zážitek.

Program i další informace a dokumentační 
fotogra�e z akcí najdete na odkazu www. 
vinohrady.brno.cz/organizace/senior-klub ne-
bo je získáte přímo u nás v době našich akcí 
v klubovně na Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

Z vystoupení žáků ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose s jejich učitelkou v klubu na MDŽ.

SENIOR KLUB V ÈERVNU – po karanténì
Vážení senioři všech věkových skupin, pohla-
ví 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 (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podpo-
rou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dob-
ře naladíte;

n	ve čtvrtek
(od 8.00, 9.45 a 12.00, 90 minut)
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
pro seniory (možno zapojit se kdykoli
v průběhu roku) v malé klubovně;

n	v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
KURZ PC PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická – účast i případné konzul-
tace zdarma.

2. 6. – ÚTERÝ
PLETEME OPĚT Z PEDIGU
(v únoru nám to nestačilo),
Mgr. Hanka Žaludová
(začátek ve 14 hodin i o něco dříve…

4. 6. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v BŘEZNU až KVĚTNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

9. 6. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková

11. 6. ČTVRTEK
BRNO PŘED 100 LETY –
VZNIK „VELKÉHO BRNA“ (1919)
Mgr. Lukáš Karnet, Bc. Michal Krejsa

16. 6. – ÚTERÝ
75. VÝROČÍ KONCE VÁLKY V EVROPĚ 
Dr. Luděk Šubert

18. 6. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v ČERVNU a ČERVENCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

20. 6. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 14 hodin), Renata Spurná

23. 6. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Valdek, Valečov, 
Velhartice, Veltrusy), Dr. Luděk Šubert

25. 6. – ČTVRTEK
NÁVŠTĚVA SHERWOODU (příprava
na Nemojany), Ing. Luděk Hodboď

30. 6. – ÚTERÝ
NEMOJANSKÝ MLÝN (odjezd v 9.30 – 
bude-li to možné) Ing. Luděk Hodboď

Naše motto:
na léto se těšíme, mezi lidi po karanténě 
pro radost vyrážíme.




