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ÈERVENEC
SRPEN 2020

Léto 
na Vinohradech

Příměstské tábory
pro děti 
Hurá na olympiádu!
7.–10. 7.
Tábor pro děti od 6 do 12 let.

Víš, co máš za humny?
20.–24. 7.
Jak dobře znáš okolí Vinohrad?
Tábor pro děti od 6 do 12 let.

Detektivní příběhy myšáka 
Očka
3.–7. 8.
S autorkou stejnojmenné knížky Šár-
kou Svobodovou se vydáme po sto-
pách Myšákových případů.
Tábor je pro děti od 4 do 7 let.

Pohádkové království
10.–14. 8.
Zveme děti od 4 do 7 let za hrdiny kla-
sických i nových pohádkových příbě-
hů.

Výtvarné tábory
17.–21. 8.
24.–28. 8.
Děti od 7 let si pod vedením zkušené 
lektorky vyzkoušejí různé výtvarné 
techniky.
Program je připraven každý den 
od 8.00 do 16.00 hodin.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/
tabory/

Filmové léto
30. 8. – Na střeše
31. 8. – Poslední aristokratka
1. 9. – Afrikou na pionýru
Začátky představení ve 20.30 hodin.
Promítání proběhne ve venkovním
prostranství objektu Bzenecká ze
strany Tvrdonická.
Vstupné dobrovolné.

5. 9. – Bavíme se
na Vinohradech
Opět bude připraven bohatý program 
pro všechny generace.
Více na
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

12. 9. – Vinohradské trhy
Přivítá vás pomyslné tržiště a dílničky 
pro nejmenší v čase od 9.00 do 12.30 
– vydlážděná plocha před radnicí (ze
strany parku), Velkopavlovická 25,
Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

V červnu se již opět vinohradští senioři sešli na společném cvičení
ve Společenském sále Bzenecká.

Vážení vinohradští spoluobčané,
Léto přichází a to letošní je, a bude ve srovnání s těmi předešlými, poněkud speci�cké. 
Ubude nepochybně zahraničních dovolených a naopak bude více využívána k rekreaci, 
k dovoleným a dětským prázdninám domácí půda. Možná vzroste počet prázdnino-
vých pobytů u babiček (které ostatně dříve bývaly zcela běžné), lidé na dovolených 
využijí ve větší míře domácí turistiku po památkách a našich (případně slovenských) 
horách, nížinách, řekách, rybnících, koupalištích, či prostě budou své dovolené prožívat 
letos na svých chalupách, chatách či zahradách. I tak se dají příjemně strávit letní dny 
volna a odpočinku, nenáročně, ale k plné spokojenosti. 

Vážení Vinohraďané, prvního dne měsíce června projednávala rada vinohradské 
městské části, kromě mnoha dalších bodů, žádost �rmy FUERTES DEVELOPMENT, 
s.r.o. vyjádřit se coby správce stavbou dotčených pozemků k projektové dokumentaci
stavby „Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“ a ke zřízení
služebnosti. K uváděné stavbě totiž budou, z důvodu uložení inženýrských sítí (vedení
kabelu vysokého napětí, přípojka kanalizace, přípojka vody), dotčeny pozemky ve
vlastnictví statutárního města Brna, u nichž správu vykonává městská část. Jde o po-
zemky – zatravňovací panely pro parkování aut u domu Bořetická 24, chodník ze
zámkové dlažby v parku cihelna, asfaltová plocha pod sportovní halou ZŠ Čejkovická
či travnatá plocha u trafostanice před ZŠ Čejkovická. Multifunkční sportovní centrum
by se podle projektu mělo nacházet v prostoru Růženina dvora na dnes již soukromých 
pozemcích, územním plánem určených ke sportu a rekreaci. Záměr stavby, ke které se
bude s největší pravděpodobností vyjadřovat také město Brno, obsahuje dvě kryté ho-
kejové haly, hotel a parkoviště. Je třeba uvést, že záměr pořízení sportovního hokejové-
ho centra není nic nového a je vinohradské veřejnosti z minulých let známý. Již v mi-
nulosti, kdy ještě pozemky v Růženině dvoře byly z pohledu vlastnického smíšené (sou-
kromé, města Brna), se mnou vedená radnice snažila vlastnicky zcelit prostřednictvím
města Brna držbu pozemků (směnou, odkupem) ve prospěch Vinohrad (potažmo
města Brna). Naše radnice měla (a ještě má) představu využít plochu Růženina dvora
coby lesopark, umožňující rozličné sportovní, herní i odpočinkové aktivity pro široké
spektrum vinohradských obyvatel. Rada města Brna však (je to pár let) odmítla na
naši žádost odkoupit a směnit zbývající soukromé pozemky v Růženině dvoře a připo-
jit je tak ke zde ležícím pozemkům městským, ale naopak pozemky městské prodala
a směnila ve prospěch soukromníka, nikoliv tedy ve prospěch Vinohrad. Záměr zřídit
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Zastupitelstvo městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– částku ve výši 5.000.000 Kč z rezervního fondu

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 možné využití pozemků p. č. 7966/7 
a p. č. 7966/8 a okolních pozemků v k. ú. Žide-
nice pro zřízení: hřiště pro pétanque, dětského
hřiště, multifunkčního sportovního hřiště, par-
kových úprav vč. mobiliáře;

– rozpočtové opatření č. 6;
– dodatek č. 3 – článek IV: Majetek KVIC:

K plnění poslání a úkolů zřizovatel zapůjčuje
KVIC do bezúplatného užívání následující ne-
movitý majetek:
Objekt DDM Valtická 23, nástavba na VS 05, 
č. p. 4239, na pozemku p. č. 8338 v k. ú. Žideni-
ce – zastavěná plocha o výměře 270 m² dle sa-
mostatné smlouvy o výpůjčce ze dne 12. 3.
2007,
Bývalý stravovací pavilon (nový Společenský
sál) v objektu Bzenecká 23, č. p. 4226, na po-
zemku p. č. 9047/22, 9047/41 a 9047/23 v k. ú.
Židenice dle samostatné smlouvy o výpůjčce ze 
dne 5. 9. 2018;

– úplné znění Jednacího řádu Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady s účinností od 18. 5. 2020;

– VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vino-
hrady stanoví termín zasedání VII. Zastupitel-
stva m. č. Brno-Vinohrady na 22. června 2020
v 17.00 hodin ve společenském sále, Bzenecká
23, Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s prodejem pozemku p. č. 8892/1 v k. ú. Žide- 

nice;
– se směnou pozemků p. č. 6238/24 a 2540/49 

v k. ú. Líšeň, p. č. 7652/35 a 7748/22 v k. ú. Ži-
denice a části pozemku p. č. 1526/158 v k. ú.
Komín za pozemky p. č. 4422/79, 4422/80 
a 4422/81 v k. ú. Líšeň, případně s odkupem
pozemků p. č. 7652/35 a 7748/22 v k. ú. Žideni-
ce do majetku Statutárního města Brna;

– s návrhem 1. fáze vypořádání a směny pozemků 
mezi statutárním městem Brnem a Ing. Z. 
v k. ú. Líšeň a Židenice podle předloženého do-
pisu č. j. MMB/0110093/2020;

– s předloženým návrhem obecně závazné vy-
hlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 17/2019 o místních
poplatcích;

– s návrhem novely obecně závazné vyhlášky Sta-
tutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu poží-
vání alkoholu na veřejných prostranstvích, ve
znění pozdějších vyhlášek, s těmito připomín-
kami: z přílohy „Přehled veřejných prostranství, 
na kterých je zakázáno požívání alkoholických
nápojů“ v části 19. Brno-Vinohrady, vypustit
lokalitu před budovou radnice-park, p. č.
7652/9, 7652/112 a 7652/80 ÚMČ Brno-Vino-
hrady, Velkopavlovická 25. Doplnit pozemek 
p. č. 7747/4 v k. ú. Židenice přiléhající k domo-
vu pro seniory při ulici Věstonická.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
souhlasí bez připomínek:
– s předloženým návrhem obecně závazné vy-

hlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutární-
ho města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Sta-
tut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s návrhem obecné vyhlášky statutárního města

Brna, kterým se mění vyhláška č. 9/ 2017 v plat-
ném znění, týkající se pohybu psů včetně příloh 
č. 1, 2.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hos-

podaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací 
m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2019;

– účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových organi-
zací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2019; 

– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do
fondů za rok 2019 pro ZŠ Mutěnická 23 – do RF 
ve výši 103.206,75 Kč a do FO ve výši 20.000 Kč, 

MŠ Bořetická 7 – do RF ve výši 45.647,93 Kč 
a do FO ve výši 20.000 Kč, MŠ SNĚHURKA 
Bořetická 26 – do RF ve výši 37.665,90 Kč a do 
FO 20.000 Kč, MŠ Prušánecká 8 – do RF ve vý-
ši 12.314,39 Kč, MŠ Velkopavlovická 15 – do RF 
ve výši 42.194,02 Kč a do FO ve výši 20.000 Kč;

– rozpočty na rok 2020 podle předloženého ma-
teriálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7,
MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánec- 
ká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;

– odpisové plány na rok 2020 podle předloženého 
materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetic- 
ká 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušá-
necká 8 a MŠ Velkopavlovická 15;

– střednědobé výhledy hospodaření na rok 2021
a na rok 2022 podle předloženého materiálu pro 
ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚ-
HURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ
Velkopavlovická 15;

– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace KVIC za rok
2019;

– účetní závěrku KVIC za rok 2019;
– přidělení zlepšeného výsledku hospodaření

KVIC za rok 2019 ve výši 63,38 Kč do rezervní-
ho fondu;

– rozpočet příspěvkové organizace KVIC Brno-
-Vinohrady na rok 2020;

– odpis. plán movitého majetku KVIC na r. 2020;
– střednědobý výhled hospodaření KVIC na rok

2021 a 2022.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit novelu obecně závazné vyhlášky Statu-

tárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, 
ve znění pozdějších vyhlášek a za městskou část 
Brno-Vinohrady doplnit přílohu k vyhlášce 
č. 11/2017 o další stanovený případ: „Letní kino 
na Vinohradech“, termín v noci z 30. 8. 2020 –
31. 8. 2020; 31. 8. 2020 – 1. 9. 2020; 1. 9. 2020
– 2. 9. 2020, vymezení doby nočního klidu od
23.00 do 06.00. Určené území je území městské 
části Brno-Vinohrady.

Z mimoøádné schùze 
Rady m. è.

Brno-Vinohrady, 
konané dne

25. kvìtna 2020

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s textem dopisu starosty m. č. Brno-Vinohrady, 

prvnímu náměstku primátorky města Brna 
Mgr. Petru Hladíkovi.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– úpravu provozní doby Mateřská škola Sněhur-

ka, Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace
dle předloženého materiálu.

– úpravu prázdninového provozu mateřských
škol pro školní rok 2019/2020, stanoveného ře-
ditelkami mateřských škol městské části Brno-
-Vinohrady dle předloženého materiálu.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Memorandum o společném postupu MČ Brno-

-Vinohrady a MČ Brno-Židenice;
– připomínky k návrhu Územního plánu města

Brna podle předloženého materiálu;
– zveřejnění záměru – pacht části pozemku p. č.

7108/1 v k. ú. Židenice o výměře 437 m2 podle
předloženého materiálu;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
vytápěných nebytových prostor, které se nachá-
zí za dveřmi (119 m2) v bezbariérovém domě
Mikulovská 9 za účelem poskytování sociálních 
služeb;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
místnosti (vytápěná místnost, 7,76 m2) v domě
Vlčnovská č. 5 za účelem uskladnění osobních
věcí;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem
místnosti (vytápěná místnost, 7,76 m2) v domě
Vlčnovská č. 9 za účelem uskladnění osobních
věcí;

– zadání vypracování projektové dokumentace
na realizaci bezbariérového vstupu do objektu
Bzenecká 23 ze strany kanceláří a učeben KVIC 
Brno-Vinohrady rampou skládající se ze dvou
ramen tvaru písmene „C“, která by byla umístě-
na podél obvodové stěny objektu;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise
přidělení zakázky na akci: „Rekonstrukce ram-
py v havarijním stavu objekt Bzenecká 23, Br-
no“ �rmě HOLÍK stav, s.r.o. Stavební společnost 
zemní práce, Březina 111, 679 05, IČ: 28344804, 
smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce rampy 
v havarijním stavu objekt Bzenecká 23, Brno 
s �rmou HOLÍK stav, s.r.o. Stavební společnost 
zemní práce, Březina 111, 679 05, IČ: 28344804 
za celkovou částku 483.593 Kč včetně DPH;

– snížení nájemného nájemníkům, kterým z dů-
vodu pandemie coronaviru nebylo umožněno
provozovat činnost ve výše uvedených pro- 
storách objektů Bzenecká 23, Blatnická 9/11,

Z VI. zasedání Zastupitelstva m. è. Brno-Vinohrady, konaného dne 18. 5. 2020

(pokračování na straně 3)

Z 26. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, 
konané dne 1. èervna 2020
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– se zřízením služebnosti k těmto pozemkům.
I přes uzavřenou smlouvu (směnná č. 6317045288) mezi statu-

tárním městem Brnem a vlastníkem pozemků (investorem stavby) 
ze dne 1. 2. 2018, kdy se statutární město Brno zavazuje, že v sou-
vislosti s budoucím využitím pozemků umožní komunikační napo-
jení a vedení veškerých investičních sítí z ulice Jedovnická přes 
dotčené pozemky, RMČ Brno-Vinohrady nesouhlasí se stavbou 
„Multifunkční sportovní centrum se zaměřením na lední hokej“. 

Rozhodnutí RMČ navazuje na usnesení z 15. schůze RMČ ze dne 
7. 10. 2015 a 26. schůze RMČ ze dne 15. 5. 2016, ve kterých RMČ
nesouhlasí s investičním záměrem �rmy FUERTES DEVELOP-
MENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní centrum na lední hokej“ při ulici
Jedovnická.“ Tolik usnesení vinohradské rady z prvního června le-
tošního roku. Důvodem takto formulovaného rozhodnutí je po
mém soudu poznání, že přínos onoho hokejového zařízení s hote-
lem je pro naši městskou část spíše nulový, ne-li problematický (zvý-
šená doprava a s ní spojené další vlivy a zábor jednoho z mála
větších vinohradských pozemků pro širší veřejné využití). Rada
městské části v souvislosti s připomínkami do nově koncipovaného
územního plánu uplatňuje požadavek změny dnešní plochy Rů- 
ženina dvora (včetně plochy hokejových hal a hotelu) na plochy
zeleně.

Tyto následující tři věty budiž odměnou pro ty, kteří se statečně 
„prokousali“ výše publikovaným houževnatým, nevstřebatelným, 
nepěkným a neučesaným textem: není to zase tak dávno, co byl psí 
výběh na Tvrdonické ulici při areálu bývalé školy oddělen od silnice 
vysázenými dřevinami. Ony sazenice, které nepřehlédnete, jsou 
habry. Budou se průběžně stříhat a po několika letech vytvoří tyto 
dnes rozevláté, astenické sazenice velmi bytelný, hustý živý plot. 
A o to jde. 

Vážení vinohradští spoluobčané, mnoho zdraví a krásné letní 
dny. Obé vám přeji s veškerou vážností.

Jiří Čejka, starosta

Sbìrové dny
Termíny sběrových dnů: 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).

Velkopavlovická 25 a Bořetická 24a za období: 
duben 2020; text dodatku k nájemní smlouvě;

– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady
pro období 6–12/2020.

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– snížení nájemného nájemníkům, kterým z dů-

vodu pandemie koronaviru nebylo umožněno
provozovat činnost ve výše uvedených prosto-
rách objektů Bzenecká 23, Blatnická 9/11, Vel-
kopavlovická 25 a Bořetická 24a za období:
květen 2020 a červen 2020. S ohledem, že ná-
sledky koronavirové pandemie nepostihly pou-
ze podnikatelské subjekty, ale i rozpočty ÚSC;

– žádost KJM Brno-Vinohrady ohledně umístění 
skleněné vitríny na chodbě před vstupem do
půjčovny KJM s odvoláním na nedoporučující
stanovisko technika PO.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s podáním žádosti o společný územní souhlas 

a ohlášení stavebního záměru pro účely realiza-
ce projektu „Zahrada MŠ Prušánecká v budově 
Bzenecká 23“ dle projektu Ing. D.H., Lacino- 
va 8, 621 00 Brno;

– s podáním žádosti o povolení stavebních úprav 
pro realizaci akce „Zřízení detašovaného praco-
viště MŠ Prušánecká v budově Bzenecká 23“ dle 
projektu fy GARANT projekt s.r.o., Staňkova
103/18, 602 00 Brno.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– za správce pozemků p. č. 9209, 7747/31, 7747/

30, 7747/29, 7747/28, 7747/105, 7747/104,
7747/103, 7747/102, 7747/101, 7747/100, 7747/ 
99, 7747/98, 7747/97, 7747/96, 7747/44 7747/
107, 7747/38 v k. ú. Židenice: s jejich dotčením 
v souvislosti se stavbou „Multifunkční sportov-
ní centrum se zaměřením na lední hokej“ podle 

předloženého koordinačního situačního vý- 
kresu, se zřízením služebnosti k těmto pozem-
kům. I přes uzavřenou smlouvu (směnná č. 
6317045288) mezi statutárním městem Brnem 
a vlastníkem pozemků (investorem stavby) ze 
dne 1. 2. 2018, kdy se statutární město Brno za-
vazuje, že v souvislosti s budoucím využitím 
pozemků umožní komunikační napojení a ve-
dení veškerých inženýrských sítí z ulice Jedov-
nická přes dotčené pozemky, RMČ Brno-Vino-
hrady nesouhlasí se stavbou „Multifunkční 
sportovní centrum se zaměřením na lední ho-
kej“. Rozhodnutí RMČ navazuje na usnesení 
z 15. schůze RMČ dne 7. 10. 2015 a 26. schůze 
RMČ ze dne 18. 5. 2016, ve kterých RMČ ne-
souhlasí s investičním záměrem �rmy FUER-
TES DEVELOPMENT, s.r.o. Kuřim „Sportovní 
centrum na lední hokej“ při ulici Jedovnická.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření organizace Kulturní,

vzdělávací a informační centrum městské čás- 
ti Brno-Vinohrady, příspěvková organizace 
k 31. 3. 2020;

– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-
cí m. č. Brno-Vinohrady k 31. 3. 2020: 
Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvko-
vá organizace,
Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková
organizace,
Mateřská škola SNĚHURKA Bořetická 26, Br-
no, příspěvková organizace,
Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvko-
vá organizace,
Mateřská škola Velkopavlovická 15, Brno, pří-
spěvková organizace;

– možnost realizace bezbariérového vstupu do
objektu Bzenecká 23 ze strany kanceláří a uče-
ben KVIC Brno-Vinohrady rampou skládající

se ze dvou ramen tvaru písmene „C“, která by 
byla umístěna podél obvodové stěny objektu;

– připomínku k zveřejněnému záměru změny ná-
jemních smluv nebytové prostory objekty Bze-
necká 23, Blatnická 9, Velkopavlovická 25 a Bo- 
řetická 24a, Brno.

Rada městské části Brno-Vinohrady doporučuje:
PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi: 
– vydat nesouhlasné vyjádření k záměru stavby

„SEK Brno – Bzenecká 2“ podle dokumentace
InfoTel, spol. s r. o., zak. č. 2020-51-011 a vyža-
dovat vedení trasy po celé délce komunikací.

Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s celoročním hospodařením a �nanč-

ním vypořádáním městské části Brno-Vinohra-
dy za rok 2019, a to bez výhrad.

schválit:
– rozpočtové opatření č. 8;
– účetní závěrku městské části Brno-Vinohrady 

k rozvahovému dni 31. 12. 2019 podle předlo-
ženého materiálu;

– závěrečný účet městské části Brno-Vinohrady
za rok 2019 podle předloženého materiálu.

vzít na vědomí:
– plnění rozpočtu m. č. Brno-Vinohrady k 31. 3.

2020 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů 

m. č. Brno-Vinohrady k 31. 3. 2020 podle přilo-
ženého materiálu;

– schválit změnu plánu nákladů a výnosů Správy
domů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2020 podle 
přiloženého materiálu;

– změnit rozpočtové opatření č. 6 na nové znění.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

v Růženině dvoře hokejové haly s hotelem odmítla vinohradská ra-
da už v roce 2015 a opakovaně v roce následujícím 2016. Naše od-
mítnutí této stavby bylo rovněž čile publikováno a záporný postoj 
k ní trvá dodnes, kdy ovšem účastníkem řízení bude město Brno. 
Případ je velmi podobný nedávno pohnutě probíranému případu 
zamýšlené výstavby GO UP. Podoba je i v tom, že obec oba záměry 
(GO UP i hokejové centrum) odmítá a má sama záměr využití – ne 
pro úzkou – ale naopak pro širokou veřejnost vinohradskou. 

Vážení spoluobčané, již ustanu s popisem této nezáživné, leč 
velmi zásadní kauzy. Dovolte mi však, než odložím pomyslné pero, 
ještě odcitovat pro Vaši informovanost usnesení rady městské části 
Brno-Vinohrady k projektové dokumentaci stavby onoho hokejové-
ho centra s hotelem. Usnesení bylo přijato 1. června 2020:

„Rada m. č. Brno-Vinohrady  nesouhlasí  za správce pozem-
ků… (následuje výčet parcelních čísel, pozn. autor) 

– s jejich dotčením v souvislosti se stavbou „Multifunkční spor-
tovní centrum se zaměřením na lední hokej“;

Z 26. schùze Rady m. è. Brno-Vinohrady, konané dne 1. èervna 2020
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V současné době Magistrát města Brna, Odbor územního plánování 
a rozvoje, připravuje návrh nového Územního plánu města Brna (dále 
ÚPmB) jako výsledné řešení rozvoje města.

Návrh je zpracováván na  základě Pokynů pro zpracování Návrhu 
ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna  usnesením č. ZM7/ 
3871 na svém zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Zpracovatelem nového 
ÚPmB je Kancelář architekta města Brna (KAM).

V rámci projednávání návrhu ÚPmB bylo možno uplatnit požadav-
ky formou námitek a připomínek. RMČ Brno-Vinohrady podle čl. 18 
Statutu města Brna uplatnila k  návrhu nového ÚPmB své požadavky 
formou připomínek, kde např. požaduje udržení a rozvoj zelených ploch, 
zohlednění ploch pro sportovní využití, návrh rozšíření ploch pro par-
kování či umožnění možného budoucího rozvoje školního areálu ZŠ 
Čejkovická. V rámci připomínek RMČ dále např. nesouhlasila s rozšíře-
ním plochy pro bydlení v lokalitě Pálavské náměstí na úkor zeleně a vy-
hlídkového místa, nebo požaduje v plochách navržených pro komerční 
vybavenost snížení výškového limitu budov.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje na 26. schůzi dne 
1. června 2020 připomínky k projednávané ÚPD:
Zi-5 Odkaliště Hády sever
Připomínka – RMČ požaduje ponechat celou návrhovou plochu pro 
sport S/o1 v této lokalitě dle současného ÚPmB. Z důvodu:
1) Zachování zelených ploch v novém ÚPmB zůstane i nadále vhodným 

doplněním současné lokality, a to především v souvislosti s plánovanou 
výstavbou v Maloměřicích a plánovaným vybudováním tzv. Hapalova 
parku.
2) Zachování plochy pro dopravu (nyní DG-parkoviště) u komunikace
Žarošická, kdy je pro MČ Brno-Vinohrady v souvislosti s nedostatečný-
mi kapacitami pro parkování tento požadavek zásadní.
Zi-8 Čejkovická
S/o1 – připomínka: RMČ požaduje změnit využití části funkčního území 
nyní navrženého pro Sport S/01 na plochu zeleně Z, kromě vyznačeného 
území, kde plochu pro sport S podporuje, a to z důvodu návaznosti plo-
chy sportu na pozemcích p. č. 7966/7, 7966/8, 7966/12, 7966/13, 7966/14, 
7966/15 – viz mapa. Jedná se o území v prostoru bývalého dobývacího 
pásma – Růženin dvůr. Celá lokalita bývalého dobývacího pásma se na-
chází v oblasti vysoké koncentrace okolní zástavby a je vystavena silné-
mu silničnímu provozu z ulice Jedovnické. Je to zásadní a klíčový důvod, 
proč udržet do budoucna zelené plochy právě v této lokalitě mezi oběma 
sídlištními celky. I v rámci plochy veřejné vybavenosti, která je určena 
pro další rozvoj (dostavbu pavilonu) školního areálu (V/a2/s), který se 
zde nachází a je v  těsném sousedství silnic a křižovatky Jedovnická × 
Novolíšeňská, která je zatížena silným provozem a vysokou koncentrací 
škodlivých látek, se RMČ jeví vhodné, aby se v sousedství nově zamýšle-
ného školního pavilonu nacházela funkční plocha Z (zeleně), která bude 
také navazovat na plochy sportu severně od ZŠ Čejkovická. 

Pøipomínky k návrhu Územního plánu mìsta Brna

(pokračování na straně 5)
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u staveb je vždy stanoven po atiku domu z uliční řady, tedy hřeben střech, 
ať již sedlové nebo rovné odstupňované, bude mít další prostor na navýše-
ní, cca 3 a více metrů). Požadavek akcentuje okolní výšku komerčních
budov, vč. stávajícího objektu elektrorozvodny. V souvislosti s plánovanou 
realizací tzv. Hapalova parku, na který má návrhová plocha W (komerce)
navazovat, RMČ požaduje snížení výškového limitu komerčních budov.
Zi-11 Růženin dvůr
Připomínka – RMČ požaduje celé návrhové území S/a1 (Zi-11) a území 
Kynologického klubu Zetor Brno, z. s. ponechat podle nyní platného 
ÚPmB. Vklínění celé lokality, určené pro sport v předstupni chráněné 
krajinné oblasti, je značně nevhodné. V rámci ochrany přírody této lo-
kality, která plynule navazuje na CHKO Moravský kras, je nutné a žádou-
cí ponechat celou oblast nyní navrhovanou pro plochy sportu jako loka-
litu krajinné zeleně. 
Zi-14 Pálavské náměstí
Připomínka – RMČ nesouhlasí s rozšířením navrhované plochy pro by-
dlení B/r2 na úkor posledních zelených ploch Z, které navazují na pro-
stor vyhlídkového místa na Pálavském nám.
Dále RMČ nesouhlasí s rozšířením navrhované plochy pro bydlení B/r2 
na úkor odstranění vyhlídkového místa na Pálavském nám. Rozšíření 
funkční plochy B/r2 zahrnuje odstranění zelených ploch a zrušení celé 
tzv. Vyhlídky, což je pro samosprávu MČ Brno-Vinohrady naprosto ne-
přijatelné. Požadujeme celou návrhovou plochu (Zi-14) (kromě plochy 
pro veřejnou vybavenost V/v2) ponechat dle současného ÚPmB.
RMČ požaduje změnit funkční a prostorové využití v  rámci návrhové 
plochy Zi-14, plochy veřejné vybavenosti V/v2 (konečná trolejbusů) na 
plochu dopravy D/v2 (viz mapa). Požadavek na změnu vychází ze zada-
né studie-technického prověření výstavby tramvajové trati z MČ Brno-
-Židenice (od konečné tram. č. 12 - Juliánov) do MČ Brno-Vinohrady se 
zakončením v prostoru Pálavského náměstí, v místě požadované změny.
Zi-15 Odkaliště Hády západ
Připomínka – RMČ požaduje změnu návrhového území pro sport S/o2 
na plochu zeleně Z. V těsné návaznosti na nyní navržené plochy sportu 
navazují plochy pro komerční vybavenost, které v sobě zahrnují čerpací 
stanice, opravnu automobilů, prodejnu automobilů a další komerční 
stavby. Již v současné době je celá lokalita značně civilizačně zatížená. 
Vysoká hustota zalidnění sídliště Vinohrady neumožnuje již další zvyšu-
jící se koncentraci obyvatel v této lokalitě za účelem sportovních aktivit. 
Plocha pro sport za těmito komerčními stavbami, a to v souvislosti s plá-
novaným vznikem velkého parku, není pro tuto lokalitu vhodná.
Požadovaná plocha zeleně v  dotčené ploše (Zi-15) plynule naváže na 
ostatní plochu zeleně, zamýšlenou na realizaci tzv. Hapalova parku a vy-
tvoří kompaktní funkční celek.
Zi-16 Odkaliště Hády východ
Připomínka – RMČ požaduje v návrhové ploše pro sport snížení výško-
vého limitu z S/a2 na S/a1 (především z důvodu, že výškový limit u staveb 
je vždy stanoven po atiku domu z uliční řady, tedy hřeben střech, ať již 
sedlové nebo rovné odstupňované, bude mít další prostor na navýšení, 
cca 3 a více metrů). Navrženou plochu pro sport v  této lokalitě RMČ 
považuje za dostatečnou možnost pro trávení volného času obyvatel, a to 
s návazností na nově zbudovaný park. Zdejší návrhová lokalita pro plo-
chu sportu se doplňuje s  funkční plochou pro komerci a plánovanou 
výstavbou tzv. Nových Vinohrad. Rovněž RMČ požaduje nerozšiřování 
plochy pro komerční vybavenost o území krajinné oblasti. Tento poža-
davek již navazuje na usnesení RMČ ze dne 14.10.2019.
Text s mapou je dostupný i na webových stránkách úřadu MČ Brno-Vino-
hrady. http://www.vinohrady.brno.cz/

Dìtská høištì

Vše o mìstských bytech 
na jednom místì.

Brno otevírá
Kontaktní místo pro bydlení

Máte zájem o městské byty nebo o informace k bydlení v Brně? 
Pomoc s orientací v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé 
od 1. června na Kontaktním místě pro bydlení v budově Magistrátu 
města Brna na Malinovského náměstí 3.

Cílem otevření Kontaktního místa pro bydlení je usnadnit lidem 
orientaci v možnostech bydlení a pomoci s řešením jejich životní situace. 
Nové pracoviště je určené nejen pro lidi v bytové nouzi, ale i pro všechny 
zájemce o městské bydlení. Na jednom místě získají informace o mož-
nostech napříč městskými částmi. I když tu nebude možné žádosti o byt 
spravovaný městskou částí přímo podat, ušetří Kontaktní místo několik 
cest na různé úřady. 

Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrá-
tu města Brna na Malinovského náměstí č. 3, přístup do něj je bezbarié-
rový.

Fungovat bude v běžných úředních hodinách, tedy v pondělí a ve 
středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. 

Jakub Mészáros, TIS MMB

Pøipomínky k návrhu ÚpmB (dokončení ze strany 4)

Zi-9 Žarošická jih
Připomínka – RMČ požaduje změnit návrhové území W (komerce) na 
plochu D (doprava.)
MČ Brno-Vinohrady vzhledem k vysoké koncentraci zástavby a nedo-
statku parkovacích míst jednoznačně upřednostňuje vznik funkčního 
území, které bude re�ektovat potřeby obyvatel, pro vznik nových parko-
vacích stání. RMČ upozorňuje, že celá návrhová lokalita pro výstavbu 
komerčního využití není vhodná i z důvodu vysoké koncentrace sítí (zá-
sobování elektrickou energií) a (zásobování pitnou vodou).
Zi-10 Jedovnická 
Připomínka – RMČ požaduje na návrhové ploše pro komerční využití 
(W) snížení výšky z  v3 na v1 (především z  důvodu, že výškový limit

Ke každému svátku patří dárky. Každoročně 1. června, již od roku 
1925, kdy vzniklo doporučení a od roku 1954 vyhlášení OSN, 

oslavujeme Mezinárodní den dětí.
Letos městská část Brno-Vinohrady nadělila našim dětem lezec-

kou čtyřstěnu na kruhovém pískovišti na ulici Tvrdonická a několik 
balančních prvků ve tvaru žlutých květin a modrých mraků na hřiš-
tích vedle restaurace K1 a na Blatnické (za výměníkovou stanicí). 

Balanční prvky z nerezu, květina žlutá a modrý mrak, jsou certi�- 
kovány dle EN 1176 pro veřejná dětská hřiště. Díky své pádové výšce 
0,55 m jsou vhodné spíše pro menší děti do 10 let. Za pomoci rodičů 
(záchrana pro případ pádu) se mohou i malé děti po vysazení nejprve na 
květině postavit. Následně dokáží udělat několik krůčků. Po získání jis-
toty při pohybu ve výšce pak opatrně přecházejí z květiny na květinu. 
Přecházením po sestavě tam a zpět bez dotyku se zemí se rozvíjí obrat-
nost, rovnováha a přesnost pohybu. Slezení či seskočení dolů by u nej-
menších mělo být opět prováděno pod kontrolou rodičů. Větší děti již 
dokáží sami na sestavu vyskočit a přeběhnout ji. To však již vyžaduje 
určitou obratnost.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Petra Vrabcová, sekretariát místostarosty, dětská hřiště



n 6 n

Domeèek pøeje krásné prázdniny
Děkujeme všem za přízeň

a spolupráci v náročném škol-
ním roce 2019/2020 a přejeme 
dětem i dospělým příjemně strá-
vené léto! 

Těšíme se na vás opět v září
v pohybových, výtvarných i hu-
debních kroužcích. Jejich pře-
hled najdete v příštím čísle Infor-
mu a na našich stránkách www.
domecekvinohradybrno.cz.

Přihlášky přijímáme od 31. srpna 2020.
Ivana Heindlová

Jazykový kurz angliètiny pro dìti
Od září 2020 nabízíme jazykový kurz angličtiny pro nejmenší děti 

od 3 do 6 let. Kurz bude v případě zájmu probíhat v učebně Jazykové 
školy KVIC v objektu Bze-
necká 23, Brno-Vinohrady.
Termíny kurzu:
od 14. 9. 2020 do 31. 1. 
2021 vždy v pondělí v čase 
od 16.00 do 17.00 hodin. 
Kurzovné 2.520 Kč.

V ceně kurzovného není 
zahrnuta učebnice, každý 
účastník si ji opatří sám, po 
dohodě s lektorem.

Proč angličtina pro nej-
menší? Děti se v tomto věku učí přirozeně a spontánně, získávají od za-
čátku přirozenou výslovnost, budují si slovní zásobu a získávají schop-
nost práce v kolektivu. Učit se bude zábavnou formou, která bude rozvi-
nuta do široké škály aktivit a činností.

Kurz bude otevřen pouze v případě 5 závazně přihlášených.
Přihlášky naleznete na www.kvicvinohradybrno.cz.

Být sama sebou
Centrum naděje a pomoci pořádá o prázdninách v termínu 27. 7. 

– 31. 7. 2020 týdenní kurz pro dospívající dívky ve věku 12–18 let pod 
názvem Být sama sebou.

Kurz je zaměřen na získání zdravého sebevědomí dospívajících 
a uvědomění si svojí jedinečnosti. V rámci tohoto preventivního progra-
mu si dospívající dívka může za pomocí testů a her zjistit, v čem je dobrá, 
za co se může pochválit a co naopak by bylo dobré na sobě změnit 
k lepšímu.

Bližší informace včetně přihlášky jsou na: https://www.cenap.cz/
byt-sama-sebou-1.

Těšíme se na mladé slečny, které na sobě chtějí více pracovat.
Bc. Terezie Vondrová, soc . pracovnice Centra naděje a pomoci

MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka, vedoucí Centra naděje a pomoci
www.cenap.cz

Baví tì sportovat? PØIJÏ SI 
S NÁMI ZAHRÁT FLORBAL! 

Florbal je fenomén a hrát ho může každý. Ať jsi holka nebo kluk! 
Stačí si vzít jen tričko, kraťasy a boty do tělocvičny. O zbytek se už posta-
ráme. Tréninky začínají 8. 9. 2020 a budou probíhat každé úterý od 15.30 
do 16.30 na ZŠ Mutěnická, určeny jsou zejména pro děti ve věku od 6 
do 10 let. A kromě tréninků si můžeš vyzkoušet i zápasy na turnajích 
v rámci Jihomoravské ligy přípravek. Tak přijď a zkus to u nás!

Pro více informací kontaktujte sportovní manažerku klubu Jitku 
Drápalovou (tel. 773 763 663, email: jitka.drapalova@� orbalzidenice.cz, 
#FlorbalZidenice, #KdeFlorbalZnamenaVice).

Mgr. Lukáš Konvičný, manažer klubu Florbal Židenice, z. s.

JAZYKOVÁJAZYKOVÁ  ŠKOLAŠKOLA, BZENECKÁ 23,, BZENECKÁ 23,  

BRNO-VINOHRADY / BUDOVA BÝVALÉ  ZŠ /BRNO-VINOHRADY / BUDOVA BÝVALÉ  ZŠ /

nabídka pro školní rok 2020/2021 - odpolední 
a večerní kurzy angličtiny a italštiny

 Výuka začíná od 14. září  -  lx týdně -  celkem 36 vyučovacích dvojhodin.

 Informace :   na tel.  544 216 529  * 737 259 478 
* e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz   * www.kvicvinohradybrno.cz *

 Přihlášky  nových  a  stávajících  pokračujících  zájemců  přijímáme
do  30.08.  e-mail adrese, nebo v kanceláři KVIC, Bzenecká 23
po telefonické dohodě.

 Kurzovné se hradí pouze  bankovním převodem  ( číslo účtu uvedeno
na přihlášce )  před zahájením  výuky do termínu  14.09. 2020

 angličtina  mírně pokročilí, pokročilí,  pokračující  začátečníci, 
konverzace

  italština   konverzace

Kurzy budou zřízeny podle typů – skupiny od 6 do 10 frekventantů.

Ceník  -  celoroční  předplatné  

dospělí       Kč 3 500,- 
konverzace  -  angličtina, Kč 3 850,- 
studenti  do 19 let  Kč 3 100,- 

V ceně není zahrnuta učebnice, kterou si účastníci opatří sami. Vyučovací hodina trvá      
45 minut, dvojhodina 90 minut. Kurzovné se hradí bankovním převodem před zahájením kurzu
a je nevratné. Zameškané hodiny vlastní vinou se nenahrazují, kurzovné  se nevrací. Rozvrh 
kurzů  bude zveřejněn do 30.06.2020, přihlášky ke stažení na  www.kvicvinohradybrno.cz

Učebny Jazykové školy se nachází v objektu bývalé ZŠ na Bzenecké 23, Brno – Vinohrady
  (zastávka MHD Pálavské náměstí, trolejbus č. 25,26 a 27)

itaaalšlšlšššlšl tiiina

angllličtiiina

Ceník - celoroční předplatné

nabídídíddídídka pro školní rok 2020/0/0//2021 - odpolední
a večerní kurzy angličtiny a italštiny



n 7 n

PRONAJMU ZAHRADU, Střelice u Brna, 300 m2, ovocné stromy, chatka. 
Vhodné rovněž na prázdniny pro rodinu s dětmi. Tel. 722 910 500.

l	Elektrikář Brno a okolí, telefon: 731 372 489.

l	Koupím garáž, ulice Věstonická. T: 605 808 021.

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

l	Škola hledá pracovníka na úklid na DPP. Tel. 544 218 778.

l	Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

l	Knihy Ryšavý, máme OTEVŘENO, příjďte si nakoupit knihy na léto, www.rysavy.cz, tel. 775 368 748.

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

Pravidelný úklid domácností, firem, èištìní kobercù
a sedaèek. Dezinfekce prostor od virù. Tel.: 777 111 787.

Spol.vlastníků nabízí parkovací stání s bezpečnostními parkovacími sloupky
na ulici Věstonická 22. Bližší informace na emailu xHronovaD@seznam.cz.

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

Nabízím doučování Mat-Fyz 6.–9. tř. ZŠ, Prima-kvarta gym. 
Během prázdnin ZDARMA v důsledku virové pandemie a absence 

školní docházky. Info: www.mat-fyz.cz, tel. 774 621 703.

Termín uzávìrky pro vydání è. 178
(záøí 2020)

do 14. 8. do 10.00 hodin.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Po několika měsících můžeme s klidným
svědomím říct, že to nejhorší máme za se-

bou a postupně se u nás vrací život do normálu. 
Když se ohlédneme zpět, je na co se dívat. 
Z rekapitulace našich činností během nouzové-
ho stavu můžu jmenovat dlouhý seznam. Tak 
např. naši členové chodili vinohradským senio-
rům na nákupy, vyzvedávali léky, zajišťovali 
obědy, nosili roušky, dezinfekci a jiné potřeby. 
Naše členky šily roušky, praly je, žehlily a balily 
do mikrotenového pytlíku s návodem na použi-
tí. Rovněž jsme sbírali roušky od dárců nejen 
z Vinohrad. Každé pondělí jsme pravidelně na-
chystané roušky rozdávali, rozlévali jsme desin-
fekci na ruce, později jsme i rozdávali jednorá-
zové rukavice. Dnes už můžeme říct, že jsme 
rozdali téměř 2.500 roušek a kolem 500 litrů 
dezinfekce do vlastních nádob.

Nabídli jsme pomoc SVJ s dezin�kováním 
veřejných prostranství před domem, za do-

mem, kontejnerových kójí, schodišť, zábradlí, 
dveří, zvonků, schránek, výtahů a dalších pro-
stor. Denně nám volali předsedové a byli z na-
šich služeb nadšení a objednávali si plošnou 
dezinfekci opakovaně. Stále ještě máme připra-
veny postřikovače jak motorové, tak ruční, k to- 
mu 500 l profesionální dezinfekce na povrchy.

Spolupracujeme s místní cukrárnou Dob-
roty Nebíčko. Někteří lidé, včetně zastupitelů, 
nám osobně přispěli na náš účet. Někteří lidé 
nám přidali drobný příspěvek za dezinfekci ne-

Hasièi se vrací do zajetých kolejí
bo roušky. Psal o nás: Inregion.cz, Vinohradský 
Inform, Plus pro Vinohrady. Reportáž s námi 
udělali i Události České televize.

V současné době máme v plném proudu 
rozjeté schůzky mladých hasičů, kteří zpočátku 
trénovali požární útok i s rouškami a v měsíci 
červnu proběhla jejich zatím jediná letošní sou-
těž v požárním útoku, a to v Ořešíně. Dnes se ve 
velkém chystá tábor, který proběhne v srpnu 
a jak jinak je na co se těšit.

V červnu byli hasiči vidět na první velké 
akci po skončení nouzového stavu, a to v dětský 
den pořádaný v Hattriku. Společně s restaurací, 
s Dobroty nebíčko a s Plus pro Vinohrady jsme 
vytvořili kouzelné odpoledne plné soutěží, 
s ukázkami požárních útoků, s ukázkami kyno-
logů… Děti se pobavily v požární pěně, neza-
pomenuly si opéct špekáček a vyzvednout 
drobné ceny. 

Monika Pavlíková, Za SDH Brno-Vinohrady
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Termín uzávěrky pro vydání č.178/ září 2020 
do 14.08. 2020 do 10:00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz

Hasiči se vrací do zajetých kolejí
Po několika měsících můžeme s klidným svědomím říct, že to nejhor-
ší máme za sebou a postupně se u nás vrací život do normálu. Když se 
ohlédneme zpět, je na co se dívat. Z rekapitulace našich činností během 
nouzového stavu můžu jmenovat dlouhý seznam. Tak např. Naši členové 
chodili vinohradským seniorům na nákupy, vyzvedávali léky, zajišťovali 
obědy, nosili roušky, dezinfekci a jiné potřeby. Naše členky šily roušky, 
praly je, žehlily a balily do mikrotenového pytlíku s návodem na použití. 
Rovněž jsme sbírali roušky od dárců nejen z Vinohrad. Každé pondělí 
jsme pravidelně nachystané roušky rozdávali, rozlévali jsme desinfekci 
na ruce, později jsme i rozdávali jednorázové rukavice. Dnes už můžeme 
říct, že jsme rozdali téměř 2500 roušek a kolem 500 litrů dezinfekce do 
vlastních nádob.
Nabídli jsme pomoc SVJ s dezin�kováním veřejných prostranství před 
domem, za domem, kontejnerových kójí, schodišť, zábradlí, dveří, zvon-
ků, schránek, výtahů a dalších prostor. Denně nám volali předsedové a 
byli z našich služeb nadšení a objednávali si plošnou dezinfekci opakova-
ně. Stále ještě máme připraveny postřikovače jak motorové, tak ruční, k 
tomu 500l profesionální dezinfekce na povrchy.
Spolupracujeme s místní cukrárnou Dobroty Nebíčko. Někteří lidé včet-
ně zastupitelů nám osobně přispěli na náš účet. Někteří lidé nám přidali 
drobný příspěvek za dezinfekci nebo roušky. Psal o nás: Inregion.cz, vino-
hradský Inform, Plus pro Vinohrady. Reportáž s námi udělali i Události 
České televize.
V současné době máme v plném proudu rozjeté schůzky mladých hasičů, 
kteří zpočátku trénovali požární útok i s rouškami a v měsíci červnu pro-
běhla jejich zatím jediná letošní soutěž v požárním útoku a to v Ořešíně. 
Dnes se ve velkém chystá tábor, který proběhne v srpnu a jak jinak je na 
co se těšit.

V červnu byli hasiči vidět na první velké akci po skončení nouzového 
stavu a to dětský den pořádaný v Hattriku. Společně s restaurací, s Dob-
roty nebíčko a s Plus pro Vinohrady jsme vytvořili kouzelné odpoledne 
plné soutěží, s ukázkami požárních útoků, s ukázkami kynologů… Děti 
se pobavili v požární pěně, nezapomenuli si opéct špekáček a vyzvednout 
drobné ceny. 

Za SDH Brno-Vinohrady Monika Pavlíková
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Informace o akcích Senior klubu – èervenec 2020

SENIOR KLUB V ZÁØÍ
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.

Poslední týden v květnu jsme opatrně zahá-
jili činnost klubu.
Na první cvičení 25. 5. jsme se před sálem 

sešli čtyři (jen jsme si popovídali), ale 1. 6. už 
nás bylo 13 a protože bylo slunečno, zacvičili 
jsme si před sálem. V  pondělí 8. 6. přišlo 14 
cvičících, ale kvůli mrholení se cvičilo v sále. 
Do konce června se sejdeme ještě 3× a doufám, 
že potřeba cvičit tělo i ducha se obnoví i u těch, 
kteří trošinku zlenivěli a odvykli si.

První přednáška po karanténě 26. 5. pro-
běhla částečně s rouškami a Dr. Šubert v ní při-
pomněl některé méně známě hrady. Na něj pak 
navázal velmi zajímavým cestopisným povídá-
ním o osobních zážitcích v daleké Kostarice 
Ing. Jelínek – obou přednášek se zúčastnil té-
měř stejný počet posluchačů jako v  období 
před karanténou.

Červen otevřela Hanka Žaludová opakova-
ným pletením z pedigu – tentokrát si všichni 
účastníci (8) odnesli i za její případné pomoci 
dokončený vlastní výtvor (viz fotodokumenta-
ce na webu). Hned poté nastalo skutečné „tes-
tování“ činnosti klubu, protože na 4. června 
jsme doplánovali blahopřání jubilantům za 
měsíce karantény. Celkem se v klubu sešlo až 
nečekaně téměř 40 účastníků včetně 13 osla-
venců, z nichž největší obdiv a ovace sklidila ke 
svým šestadevadesátinám paní Jana Vančuří-
ková – udělali jsme jí podle jejích slov uspořá-
dáním a průběhem oslavy skutečnou radost 
a ona nám to vrátila svou pohodou a čipernos-
tí. Jinak jsme respektovali požadavky na dezin-
fekci i na možnost výdeje občerstvení do balíč-
ku, část přítomných se chránila rouškou – zpí-
vat se v ní ale moc nedalo.

V  druhém týdnu června Eliška Vacková 
zamířila v rámci svého cyklu za zajímavostmi 
Vídně a poté PhDr. Karnet vysvětlil okolnosti 
a důvody přijetí zákona o tzv. „velkém“ Brnu 
v  dubnu 1919 a připomněl i historické okol- 

nosti připojování dalších městských částí poz-
ději v průběhu 20. st. Zajímavé pro přítomné 
bylo i připomínání si změn v  názvech ulic 
a náměstí či změn ve vedení zejména tramva- 
jových tratí ve městě nad historickými fotogra-
�emi.

Jsem rád, že mohu konstatovat, že klubová 
činnost se velmi rychle vrátila do téměř nor-
málního předkaranténního stavu, a současně 
vyjádřit naději, že stejně úspěšně proběhnou 
i zbývající červnové akce.

Obsah některých zářijových akcí (viz pro-
gram) podrobněji přiblížím v dalším čísle In-
formu na začátku září – v  něm připomenu 
i významné akce v říjnu – podívejte se.

Předpokládám, že od začátku září bude 
moci začít i páteční kurz PC v ZŠ Mutěnická 
v závislosti na možnostech a rozhodnutí vedení 
školy.

Rád bych stručně připomněl ještě několik 
drobností – pokračuje konverzační kurz ang-
ličtiny pro seniory (v květnu probíhal i dálkově 

s využitím PC) a zájemci mohou přijít kdykoli 
„na náslech“, pokračuje i sběr dioptrických 
brýlí pro charitu v lékárně a v ordinaci. Vzhle-
dem k přerušení klubové činnosti asi některé 
z návštěvnic našich zimních akcí zapomněly, že 
si objednaly fotogra�e a protože na ně nemám 
jiný kontakt, dovoluji si jim to připomenout 
jmenovitě (paní Kovářová, Svítilová, Zedková 
(2×), Sedláčková, Macků (2×), Balážová, Dra-
hanová) – prosím, stavte se pro ně.

Na závěr bych chtěl popřát všem návštěvní-
kům našich akcí i čtenářům těchto řádek pří-
jemné a pohodové prožití léta, co nejvíc krás-
ných zážitků a nabrání fyzických i duševních sil 
do blížícího se závěru neobvyklého roku.

Program i další informace a dokumentač- 
ní 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

Na blahopřání jubilantům se v klubu sešlo téměř 40 účastníků včetně 13 oslavenců.

1. 9. – ÚTERÝ
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ
V KLUBOVNĚ 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
3. 9. – ČTVRTEK
EXKURZE – HASIČSKÁ STANICE LÍŠEŇ 
(15.30–17.00)
Ing. L. Hodboď (odchod z klubovny 14,50)
8. 9. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování, s promítáním), E. Vacková
10. 9. – ČTVRTEK
100 let ČESKOSLOVENSKA – VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI (cyklus), PhDr. Jiří Čejka
15. 9. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – JAMES HERRIOT 
Mgr. Hanka Žaludová
17. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM, narozeným 
v SRPNU a v ZÁŘÍ

Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
19. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 14 hodin), Renata Spurná
22. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Sychrov, Štěkře, 
Šumburk, Švihov), Dr. Luděk Šubert
24. 9. – ČTVRTEK
ZÁJEZD – Olešnice (muz. veteránů),
V. Opatovice (topogr. muz.), Boskovice 
(zeměděl. muz., žid. čtvrť) nebo Blansko 
(muz. litiny)
Ing. L. Hodboď (odjezd 8.00, bez zajištění
společného oběda, 120 Kč)
29. 9. – ÚTERÝ
DEN SENIORŮ V KLUBU 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
Naše motto:
plní dojmů a zážitků z léta se na přátele 
v klubovně těšíme.


