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(pokračování na straně 3)

ŘÍJEN
2020

Akce na Vinohradech

ŘÍJEN 2020
Divadlo pro nejmenší
30. 9.
Pohádky z pole, dvorku a zahrádky: 
„O veliké řepě“ a „O kohoutkovi 
a slepičce“, 10.00 hodin. Společenský 
sál Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdo-
nická). Vstupné 70 Kč za osobu.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Vinohradské trhy 
10. 10.
Opět vás přivítá pomyslné tržiště 
v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany parku), 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

Divadlo pro nejmenší
25. 10.
Loutkové divadlo V. Schildera pro vás 
oprášilo jednu z pohádek o Kašpárko-
vi. Přijďte se přenést do atmosféry sta- 
rých trhů a poutí, kde Kašpárek vy-
stupoval v pohádkách spolu s Hon-
zou, králem a princeznou. V 16.00 
uvidíte pohádku „Jak Kašpárek za-
chránil princeznu“. Ve společen-
ském sále Bzenecká 23 (vchod z ulice 
Tvrdonická). Vstupenky 70 Kč za 
osobu zakoupíte před představením 
na místě.
http://www.domecekvinohradybrno.cz/

Sběrové dny
Termíny sběrových dnů:

31. 10. 2020
vždy od 8.00 do 12.00 hod.

VOK bude přistaven jako obvykle v lokalitě 
Pálavské náměstí (za točnou MHD).

V pátek 11. září ve 14 hodin se na Vinohradech uskutečnila svatba dvou vinohradských občanů. 
Paní Ludmily Zelníčkové, dnes již Neubauerové, a pana Jana Neubauera. Svatební obřad probě-
hl v sále zastupitelstva, který se využívá i k vítání nejmenších Vinohraďanů. Novomanželům 
Neubauerovým přejeme hodně štěstí a zdraví na společné cestě životem.

Vážení vinohradští spoluobčané,
letošní rok je pro nás všechny obyvatele České republiky – a nejen pro nás – nepříjem-
ným obdobím. Všichni si neseme nepříjemnou zátěž nebezpečného virového onemoc-
nění covid 19, které nás přibližně od letošního března trápí a ohrožuje. Ve chvíli, kdy 
píšu úvodník, tedy v polovině září, se po jistém prázdninovém zklidnění virus opět 
vzmáhá a pozitivních případů onemocnění dramaticky přibývá. Nevím, jaká bude 
situace v době, kdy řádky, které právě píšu, budete číst. Bude to na přelomu září a října. 
Moc však doufám, že situace se v té době již zlepší, že „zaberou“ ochranná opatření 
přijatá nyní v polovině září. Buďme všichni, prosím, solidárních postojů, neohrožujme 
sebe ani ostatní kolem nás. Zkrátka jsme ve válce a v té musíme být ostražití, ukázně-
ní a odhodlaní zvítězit. 

Vážení Vinohraďané, na přelomu srpna a září zrušil Dopravní podnik města Brna 
(DPMB) trolejbusovou linku č. 27. O zrušení linky jsem nebyl (ani nikdo další z naší 
městské části) dopravním podnikem ani v nejmenším informován. O rušení jsem se 
dozvěděl 26. srpna, kdy bylo oznámeno na facebooku dopravního podniku. Stálo zde, 
že linka č. 27 bude zrušena k 1. září. A také, přes nesouhlas vinohradské rady, kterou 
jsem mimořádně svolal na pátek 28. srpna, linka zrušena byla. Od té doby jsem něko-
likrát písemně i osobně oslovil pana ředitele brněnského dopravního podniku i jeho 
náměstka, které jsem informoval o značném zhoršení kvality městské hromadné do-
pravy, týkající se Vinohrad. A pochopitelně dopravnímu podniku jsem již několikrát 
sdělil nesouhlas se zrušením sedmadvacítky. Pan ředitel mi navrhl jistou dobu pozoro-
vat novou dopravní situaci. Pak se prý uvidí. Já mu sdělil, že již první den nového 
provozu (1. září) došlo k dramatickému zhoršení přepravy na dvou zbývajících linkách 
č. 25 a 26. Rušení spoje č. 27 mi odůvodnilo vedení DPMD hledáním úspor. Navrhl 
jsem tudíž dopravnímu podniku možnou úsporu zrušením linky č. 26 (jede na Kamen-
ný vrch) při ponechání linek č. 27 a 78 a odpovídajícímu posílení linky č. 25 bez závle-
ku na Starou Osadu. Obě linky č. 25 a 26 jedou takřka stoprocentně po společné trase 
od konečné v Líšni až po Bohunice, kde se rozdělují; linka č. 25 pokračuje k bohunické 
nemocnici a linka č. 26 se odklání na Kamenný vrch. Toto spojení na Kamenný vrch 
mohou Vinohrady opravdu postrádat bez jakékoliv bolesti (při posílení spoje č. 25) 

VY rozhodujete

damenavas.brno.cz

Rádi si vybíráte?  
Seznamte se
s projekty
pro Brno
od 19. 10. 2020
na Náměstí Svobody
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Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– podání žádostí o finanční prostředky z rozpoč-

tu MMB na rok 2021 v oblasti školství: 
	 •	 Zřízení	 detašovaného	 pracoviště	MŠ	 Prušá-

necká v budově Bzenecká 23 (investice; cena 6,9 
mil. Kč; požadavek MČ = 5,2 mil. Kč; spolu-
účast MČ 1,7 mil. Kč);

	 •	Modernizace	kuchyně	MŠ	Prušánecká	(inves-
tice; cena 5 mil. Kč; požadavek MČ = 4,5 mil. 
Kč; spoluúčast MČ 500 tis. Kč);

	 •	Oprava	ZTI	tělovýchovného	pavilonu	ZŠ	Mu-
těnická 23 (neinvestice; cena 3 mil. Kč; po- 
žadavek MČ = 2,7 mil. Kč; spoluúčast MČ 
300 tis. Kč; vypracovaná PD);

– odpuštění nájmu nebytových prostor Krejčov-
ství, Pálavské náměstí 7, Brno jednorázově za  
1. čtvrtletí ve výši 2.562 Kč;

– zveřejnění přiloženého záměru pronajmout ne-
bytové prostory – garáž vedenou pod č. 501 
v domě Mikulovská 9;

– Centru sociálních služeb, příspěvkové organi-
zaci nájem nebytových prostor, které se nachází 
v 1. nadzemním podlaží budovy Pálavské ná-
městí 2 (122 m2) za účelem poskytování pečo-
vatelské služby, hygienického střediska a služeb 
s těmito službami souvisejících. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s platností od 1. 1. 2020, s nájemným ve výši 
1 Kč/m2/rok;

– pronájem nebytových prostor v objektu Bze-
necká	23,	místnosti	č.	37	III.	NP	střední	sekce	
výukového pavilonu o celkové výměře 98,72 m2 
Základní	 škole	 a	 mateřské	 škole	 DIDAKTIS	
s.r.o., zastoupené Pavolem Tarábkem, jednate-
lem,	se	sídlem	Mlýnská	44,	602	00	Brno,	IČO:	
02077469. S účinností od 1. 9. 2020, pronájem 
na dobu určitou do 31. 12. 2026 (v souladu 
s Nájemní smlouvou ze 14. 11. 2016) za nájem-
né ve výši 500 Kč/m2/rok;

– organizaci Lužánky – středisko volného času 
Brno, odloučené pracoviště Louka, Brno, drob-
né stavebních úpravy v nově pronajatých neby-
tových	prostorách	ve	II.	NP	jižní	sekce	výuko-
vého pavilonu objektu Bzenecká 23.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve 

výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekonstrukci 
bytového jádra Mikulovská 8, Brno dle přilože-
ného materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady vybírá:
– jako nejvhodnější na realizace veřejné zakázky 

„Celoroční údržba komunikací v MČ Brno-Vi-
nohrady“, zadané zjednodušeným podlimitním 
řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., nabídku 
firmy	FALKY,	spol.	s	r.	o.,	Kaštanová	637/141e,	
Brno,	 IČ	 28297849	 za	 cenu	 3.735.400	 Kč	 bez	
DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady přiděluje:

–	zakázku	 pod	 názvem	 „Integrace	 kamerového	
systému Městské části Brno-Vinohrady do 
MKDS“	firmě	VESELÝ	DOPRAVNÍ	SIGNALI-
ZACE,	s.r.o.,	Bosonožské	nám.	2,	642	00	Brno,	
IČ:	 27702804,	 za	 cenu	 776.534	 Kč	 bez	 DPH, 
939.606,14 Kč vč. DPH a schvaluje smlouvu 
o dílo;

– Prušánecká 11, 13, 15, 17, Pálavské nám. 6, 7, 8, 
9“	firmě	OKNOSERVIS	s.r.o.,	Drčkova	2876/17,	
628	 00	 Brno-Líšeň,	 IČ:	 25519760	 za	 cenu 
521.719,17 Kč bez DPH, 599.977 Kč vč. DPH 
a schvaluje smlouvu o dílo.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu	m.	č.	Brno-Vinohrady:
– souhlasit s návrhem novely obecně závazné vy-

hlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, Sta-
tut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, 
a to dle přílohy materiálu.

Z mimořádné schůze Rady 
m. č. Brno-Vinohrady, 

konané dne 28. srpna 2020
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– předložené nesouhlasné stanovisko (memoran-

dum) ke zrušení trolejbusové linky č. 27. 

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 10;
– požadavky na investiční transfery od města 

Brna pro r. 2021 na realizaci akcí, které jsou nad 
rámec finančních možností městské části podle 
předloženého materiálu;

– příspěvkové organizaci Kulturní, vzdělávací 
a informační centrum městské části Brno-Vi-
nohrady, dlouhodobý pronájem pro školní rok 
2020/2021, který se týká kulturně výchovné 
činnosti na středisku Dům dětí, Valtická 23;

–	pronájem	tělocvičen	v	ZŠ	Mutěnická	23	na	škol-
ní rok 2019/2020;

– předložený záměr na pronájem nebytových 
prostor	 –	místnosti	 č.	 1A	 (12,14	m2) v domě 
Mutěnická 19 za účelem uskladnění osobních 
věcí;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Bzenecká 23 – tělocvičny o cel-
kové rozloze 786,12 m2 na školní rok 2020/2021;

–	Gymnázium	Globe,	s.r.o.,	stavební	úpravy	v	no-
vě	pronajatých	prostorách	II.	NP	–	jižní	sekce	
objektu Bzenecká 23. Prominutí nájemného 
z jižní sekce za období 9/2020 v celkové částce: 
7.819,00 Kč;

– Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 1. 10. 
2012 uzavřené mezi Statutárním městem Br-
nem, Městskou částí Brno Vinohrady, Velko-
pavlovická 25, Brno s účinností od 1. 9. 2020;

–	program	 VIII.	 zasedání	 Zastupitelstva	 m.	 č. 
Brno-Vinohrady konaného dne 14. 9. 2020;

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s předloženým návrhem obecně závazné vy-

hlášky Statutárního města Brna o místních po-
platcích;

– s vyznačením přechodu pro chodce na ulici Bo-
řetická – Čejkovická podle předložené žádosti;

– se vstupem na pozemky p.č.7748/5, 7623/6, 
9637, 9631/2, 9617, 9581, 9618, 7623/22, 7623/ 
36 k. ú. Židenice ohledně realizace průzkum-
ných	 vrtů	 v	 rámci	 připravované	 stavby	 „I/42	

Brno, VMO Vinohrady – doplnění předběžné-
ho	GTP“	za	podmínky	uvedení	dotčených	po-
zemků do původního stavu;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří  
v bytě, Pálavské náměstí 8 dle přiloženého ma-
teriálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s prezentací městské části ve skládané turistické 

mapě Klubu českých turistů (vč. personalizova-
né mapy) podle předložené nabídky ze dne 
26. 6. 2020.

Rada m. č. Brno-Vinohrady odkládá:
– materiál „demontáž starého, nefunkčního zá-

dveří prostředního vchodu do objektu Blatnic-
ká 9/11, Brno“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady trvá:
– na usnesení č. 398/19/8 (ve věci: Soubor staveb 

„Nové Vinohrady“ – žádost o uzavření smlouvy  
o spolupráci) a nesouhlasí s uzavřením smlouvy 
o spolupráci se společností Jedovnická s. r. o. 
podle předloženého návrhu;

– na stávající provozní době pošty Brno 29.
Rada m. č. Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

Kulturní, vzdělávací a informační centrum 
městské části Brno-Vinohrady k 30. 6. 2020;

– zprávu o hospodaření příspěvkových organiza-
cí	m.	č.	Brno-Vinohrady	Základní	škola,	Brno,	
Mutěnická 23, příspěvková organizace; Mateř-
ská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková orga-
nizace;	Mateřská	škola	SNĚHURKA	Bořetická	
26, Brno, příspěvková organizace; Mateřská 
škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organi-
zace a Mateřská škola Velkopavlovická 15, Br-
no, příspěvková organizace k 30. 6. 2020;

– změnu vypracování projektové dokumentace 
vstupu do objektu Bzenecká 23 ze strany kance-
láří	 a	 učeben	KVIC	 Brno-Vinohrady	 rampou	
skládající se ze dvou ramen tvaru písmene „U“, 
která by byla umístěna podél obvodové stěny 

objektu.
Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu	m.	č.	Brno-Vinohrady:
– souhlasit s předloženým návrhem změny obec-

ně závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydá-
vá Statut města Brna, která se týká změny člán-
ku 76, oblasti dotací v dopravě;

– souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 8554 
v k. ú. Židenice pod vstupním schodištěm do 
domu a pod připravovanou přístavbou lodžií 
domu Velkopavlovická 14;

– schválit rozpočtové opatření č. 11;
– schválit střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno-Vinohrady na období 2022–2026 
podle předloženého návrhu;

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

–	doporučit	 Zastupitelstvu	 města	 Brna	 upravit	
používání zábavní pyrotechniky obecně závaz-
nou vyhláškou dle přílohy materiálu;

– vzít na vědomí:
	 •	plnění	rozpočtu	m.	č.	Brno-Vinohrady	k	30.	6.	

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

m. č. Brno-Vinohrady k 30. 6. 2020 podle přilo-
ženého materiálu.

Z mimořádné schůze Rady 
m. č. Brno-Vinohrady, 

konané dne 4. září 2020
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– na základě zápisu o hodnocení nabídek přiděle-

ní	zakázky	na	akci:	„Zřízení	detašovaného	pra-
coviště	MŠ	Prušánecká	v	budově	Bzenecká	23“	
firmě	Moravská	stavební	unie	–	MSU	s.r.o.,	IČO	
48529303, Jižní náměstí 7, 619 00 Brno za cel-
kovou cenu 11.437.951,19 Kč bez DPH.

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 17. srpna 2020

Z 29. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 31. srpna 2020
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a dopravní podnik zrušením dvacet šestky, jedoucí po snad nejdelší 
a dopravně problémové trolejbusové trati v Brně, výrazně ušetří. 
Kamenný vrch by mohl mít ponecháno podobné krátké spojení 
s Mendlovým náměstím, podobně jako měly Vinohrady spojení lin-
kou č. 27 se Starou Osadou. Můj návrh zůstává zatím bez odpovědi. 
Vážení Vinohraďané, je Vás již víc, kteří jste se na mne obrátili se 
svými povýtce negativními poznatky z nově upravené veřejné do-
pravy – zrušením linky č. 27 a závleky na Starou Osadu. Pana ře-
ditele jsem již informoval o katastrofálních prvních dnech v nově 
koncipované hromadné dopravě na Vinohradech, o zpožděních, 
plných trolejbusech a podobně. Hodlám jej však, a jeho pana ná-
městka, pravidelně informovat o nedůstojné a všeobecně dramatic-
ké situaci, která vládne v městské hromadné dopravě na Vinohra-
dech, včetně naprosto nevhodných dopadů na vinohradské cestující. 
Jak jsem již pověděl, od některých z Vás jsem obdržel poznatky či 
názory. Ty mi, včetně mého pohledu, budou sloužit jako podklad 
pro jednání s dopravním podnikem, pro doložení toho, že se nejed-
ná pouze o mé osobní pohledy na dění kolem zrušení sedmadvacít-
ky a zásadního zhoršení přepravní situace na Vinohradech. Velmi 
rád přivítám další podněty a Vás k  jejich zaslání skoro vybízím. 
Vážení Vinohraďané, Vaše postřehy, názory, popsání konkrétní si-
tuace a podobně mohou být při jednání s DPMB velmi prospěšné. 
Zkrátka zajímá mě vše, co dokumentuje onu zpackanou dopravní 
„reformu“, spočívající ve zrušení linky č. 27, v závlecích na Starou 
Osadu, v prodloužení přepravní doby a z toho plynoucího zhoršení 

cestování hromadnou městskou dopravou na Vinohrady i z Vino-
hrad. Vaše příspěvky se stanou tím nejsilnějším argumentem. 

Vážení vinohradští spoluobčané, i v dnešní rozviklané době jsou 
však události, které potěší, podpoří mysl a přinesou radost. Jedné 
takové jsem se zcela nedávno aktivně zúčastnil i já. V pátek 11. září 
se totiž na Vinohradech uskutečnila svatba dvou vinohradských 
občanů. Paní Ludmily Zelníčkové, dnes již Neubauerové, a pana 
Jana Neubauera. Oba svatebčany znám dlouhou dobu. Jsou to lidé, 
kterých si vážím, neboť se starají, a dobře starají, o milého mladšího 
člena své rodiny. Svatební obřad proběhl v sále našeho zastupitel-
stva, který se využívá i k vítání nejmenších Vinohraďanů. Dovoluji 
si ještě jednou, a snad i Vaším jménem, popřát novomanželům 
Neubauerovým hodně štěstí a zdraví na společné cestě životem. 

Ještě jedna vinohradská realita mi – a doufám, že i Vám – při-
náší radost a dobrý pocit. I v měsíci září jsou letošní Vinohrady 
sytě a nádherně zelené, jsou jaksi více živé a šťavnaté. Po nějakých 
pěti suchých letech se příroda usadila a přinesla nám opravdu nor-
mální léto i s dostatkem vláhy. Deště letos byly i na Vinohradech 
častější a vydatnější. To se k mé i Vaší radosti projevilo na onom 
sytě zeleném, nádherném habitu Vinohrad. Přejme si, aby příští 
jaro s létem byly podobné.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám všem mnoho zdraví 
a sil k překonání potíží, které na nás v letošním roce doléhají. Jistě 
bude opět dobře a normálně. 

Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Pokračující zvýšená hygienická 
opatření ve společných prostorách 

obecních domů
Vážení občané, nájemníci,
v	souvislosti	se	zhoršující	se	situací	kolem	onemocnění	COVID-19	začal	
ve zvýšené míře Bytový odbor ÚMČ Brno-Vinohrady neprodleně uplat-
ňovat preventivní hygienická opatření ve společných prostorách obec-
ních domů a v domech s pečovatelskou službou. 

Pracovníci úklidu ve spolupráci s domovníky ve zvýšené míře desin-
fikují všechny dotykové plochy v domě podobně jako v jarních měsících. 
Pracovníci úklidu rovněž dbají na zvýšená hygienická opatření a pravi-
delnou frekvenci úklidu společných prostor domu.

V obecních domech jsme rovněž vylepili upozornění na povinnost 
nošení roušky ve společných prostorách-chodbách domu. Prosíme ná-
jemníky domů o respektování tohoto nařízení ministerstva zdravotnic-
tví. Bohužel jsme se již v domech na Mikulovské ulici setkali s tím, že 
někdo tato upozornění strhává, roztrhá a rozhází po chodbě domu. Pro-
síme, ponechte tuto informaci i pro ostatní nájemníky domu.

Věříme, že situaci společně zvládneme, děkujeme za pochopení.
Bc. Michal Krejsa, místostarosta m. č. 

Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru Bytového a všeobecného

Seznamte se s finálovými nápady
v Dáme na vás

Čtvrtý ročník Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna, 
vrcholí. Na jaře jste přicházeli s nápady a do konce září posuzovaly jejich 
proveditelnost příslušné odbory a městské části. V říjnu už jsou finalisté 
známí. Seznámit se s nimi můžete v galerii na našem webu damenavas.
brno.cz. Od 19. října se na finálové projekty můžete podívat také na Ná-
městí Svobody, kde bude výstava finálových projektů. V Dáme na vás 
nezahálíme!	Zrealizovali	jsme	už	13	vašich	projektů	a	téměř	tři	desítky	
jsou v realizaci. Během letošního podzimu otevřeme např. knihovnu na 
Křižovatce, kavárnu na hřišti Bzzzukot, industriální naučnou stezku 
u	řeky	Svitavy,	pověsíme	tabule	v	podjezdu	hlavního	nádraží.	Začne	také	
fungovat rekonvalescenční program pro onkologicky léčené děti, vítězný 
projekt	z	roku	2019,	který	získal	historicky	nejvíce	hlasů.	Záleží	jen	na	
vás, kterým projektům pomůžete, aby se staly skutečností. Máte už vyti-
pované projekty pro Brno, kterým dáte v listopadu svůj hlas?

Územní plán ve finiši
Výstava 381 346 územních plánovačů

Zeleň,	cyklostezky,	modrozelená	infrastruktura,	zahrádky	a	regulace	
výšek budov – nejen s těmito horkými tématy se můžete od 8. října de-
tailně	seznámit	na	výstavě	KAM	v	brněnském	Urban	centru.	Součástí	
výstavy bude i série seminářů pro odbornou a širokou veřejnost. Co 
všechno	řeší	a	má	řešit	územní	plán?	A	kdo	o	tom	všem	rozhoduje?	Cí-
lem seminářů je představit a prodiskutovat s co nejširší veřejností návrh 
nového ÚP města Brna a kroky, které zbývají do jeho dokončení v roce 
2022.

Výstava má název 381 346 územních plánovačů, to je totiž celkový 
počet obyvatel Brna, kterých se nový plán týká. Otevřena bude v Urban 
centru vedle Staré radnice do 27. listopadu, každý všední den od 10 do 
12 a od 13 do 18 hodin. Vernisáž výstavy pro veřejnost je ve středu 
7. října v 18 hodin. Vstup je zdarma. Program seminářů najdete na www.
kambrno.cz.

Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna

Urban centrum Brno
Mečová 5, Stará radnice
po–pá 10–12 a 13–18
vstup zdarma

výstava o novém 
Územním plánu města Brna
vernisáž 7. 10. v 18 h

územních plánovačů
381 346
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Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 26 001
místnost	v	budově	ZŠ	Mutěnická	
23 pro občany s trvalým pobytem 
Bořetická 4–16 sudá
Bořetická 9–13 lichá
Mutěnická 2–8 sudá 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informace pro voliče hlasující
ve volební místnosti

Dovolujeme si upozornit voliče, že v souladu s mimořádným opat-
řením	Ministerstva	zdravotnictví	ČR	č.	j.:	MZDR	20588/2020-15/MIN/
KAN	platným	od	1.	9.	2020	do	odvolání	je	nutné	vstupovat	do	volebních	
místností s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je např. rouška,  
respirátor, ústenka, šátek šál nebo jiné prostředky. 

Doporučujeme, aby si volič případně přinesl vlastní propisku na 
úpravu hlasovacích lístků. Pokud tak neudělá, za plentou budou propis-
ky, které budou průběžně dezinfikované, stejně jako stolek za plentou, 
který slouží jako pracovní plocha.

Informace pro voliče v karanténě / 
izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona 
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do 
Senátu v roce 2020. Dne 19. srpna 2020 návrh zákona schválila Poslanec-
ká sněmovna (sněmovní tisk 971) a postoupila ho Senátu (senátní tisk 
303). Senát návrh schválil ve znění postoupeném Poslaneckou sně- 
movnou dne 20. srpna 2020. Prezident republiky zákon podepsal dne 
21. srpna 2020 a dne 24. srpna 2020 byl zákon publikován ve Sbírce zá-
konů jako zákon č. 350/2020. Téhož dne také nabyl účinnosti.

Zákon	 je	 určen	 pro	 osoby,	 jimž	 nařídila	 karanténu	 nebo	 izolaci 
z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktic-

ký	lékař.	Zákon	též	umožní	hlasování	voličům	umístěným	v	zařízeních,	
která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu 
hlasování:

•	 Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. 
drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý 
okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd mo-
torového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlaso-
vat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

•	 Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo 
uzavřeno – pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení 
na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro 
hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 
hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.

•	 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan 
v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může 
do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že 
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové 
drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem 
domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 ho-
din do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní	 způsoby	 hlasování	 budou	 zajišťovat	 speciální	 hlasovací 
komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřa-
dem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského 
úřadu.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Starosta městské části Brno-Vinohrady podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
oznamuje:

volby	do	Zastupitelstva	kraje	Jihomoravského	se	uskuteční
ve dnech 2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a 3. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči budou 3 dny přede dnem konání voleb dodány hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Brně 26. 8. 2020 PhDr. Jiří Čejka, v.r. starosta
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Říjen v Domečku
Nabízíme volná místa v kroužcích:
Kreativ – středa 15.15, výtvarný kroužek pro 
děti od 7 let.
Chobotnice – čtvrtek 15.00, rukodělný krou-
žek pro děti od 9 let.
Keramika – pátek 15.15, pro děti od 6 let.
Míčové hry – pondělí 15.30 od 7 let.
Cvičení na balonech – úterý 15.30, děti 5–7 let, čtvrtek 15.30, od 7 let.
Jóga pro děti – pátek 15.15, od 5 let
Více informací najdete na www.domecekvinohradybrno.cz
nebo na tel: 544 216 684, 739 263 997

Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera pro vás oprášilo jednu z pohádek o Kaš- 
párkovi. Přijďte se přenést do atmosféry starých trhů a poutí, kde Kašpá-
rek vystupoval v pohádkách spolu s Honzou, králem a princeznou. 
V neděli 25. října v 16.00 uvidíte pohádku „Jak Kašpárek zachránil 
princeznu“. Ve společenském sále Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonic-
ká). Vstupenky 70 Kč za osobu zakoupíte před představením na místě.

Ivana Heindlová

Říjnových Dnů dobrovolnictví
se zúčastní také Liga vozíčkářů

z Vinohrad
Obstojí vaše svaly v gerontoobleku, který vám přidá i třicet let? 

Jaký je život s hendikepem? Jakou činností zaujmout dítě, které je 
zvyklé trávit svůj čas na ulici? Jsou zákazníci nadačního obchůdku 
stejní jako zákazníci v běžném supermarketu? To vše se dozvíte se na 
Dnech dobrovolnictví 15.–16. října, které si pro vás připravila dvacít-
ka neziskových organizací z Brna a Jihomoravského kraje.

Říjnové Dny dobrovolnictví mají za cíl představit možnosti dobro-
volnictví a ukázat, jak mohou zájemci pomoci ve své komunitě i jak se 
mohou zapojit v místních organizacích. Obyvatelé Vinohrad tak mají 
jedinečnou možnost navštívit místní organizaci Liga vozíčkářů.

Zájemci	 si	 mohou	 vybrat	 z	 pestrého	 programu	 aktivit,	 exkurzí 
i workshopů. V rámci akce Přisedni si a Dobroklub mohou obyvatelé 
Vinohrad například posedět u jednoho stolu s klienty Ligy vozíčkářů  
a popovídat si, jaký je život s hendikepem a jaké to je být dobrovolníkem. 
V pátek se mohou zájemci účastnit také průvodu centrem Brna k třice-
tiletému výročí organizace s příznačným názvem Postiženi uměním.

Hlavním pořadatelem je Regionální dobrovolnické centrum Jiho-
moravského kraje (dříve Dobrovolnické centrum 67), které na akci spo-
lupracuje s dalšími organizacemi z Brna a okolí. „Akce se zúčastní na 
dvacet pět organizací, veřejnost bude mít po dobu dvou dnů příležitost 
nahlédnout pod pokličku jejich práce, vidět jejich zázemí, to, jak s dobro-
volníky pracují a zapojit se do široké škály činností,“ uvedla ředitelka dob-
rovolnického centra Kateřina Petrášová.

V průběhu obou dnů představí Regionální dobrovolnické centrum 
Jihomoravského kraje možnosti dobrovolnictví u nás i v zahraničí a zá-
jemcům pomůže s výběrem vhodné organizace. Nerozhodným může  
k výběru pomoci také závěrečný páteční večer s jarmarkem neziskových 
organizací, koncerty a výstavou fotografií.

Program Dnů dobrovolnictví a více informací o akci naleznete na 
www.dnydobrovolnictvi.cz a na Facebooku @Dobrovolnickecentrum67.

Přivítání prvňáčků na ZŠ Mutěnická

Tak už jsme se dočkali. Prázdniny utekly jako voda a my se opět po 
dlouhé době zdraví a plní sil přivítali s našimi žáky. Nechyběli mezi nimi 
ani naši letošní prvňáčci, kteří s úsměvem na tváři a netrpělivostí vyhlí-
želi	své	nastávající	paní	učitelky,	paní	Mgr.	Denisu	Adamíkovou,	Brigitu	
Kárníkovou a Mgr. Marcelu Kolískovou. 

Přestože jejich první den proběhl netradičně, bez přítomnosti jejich 
nejbližších, odnesli si prvňáčci ze svého prvního školního dne mnoho 
zážitků,	radosti	s	také	školních	pomůcek	a	krásných	dárečků.	Ani	deštivé	
počasí nepřekazilo nadšení z prvního usednutí do lavic a setkání s nový-
mi kamarády. 

Poprvé	 se	 do	 školy	 podívali	 i	 naši	 nulťáčci	 z	 přípravné	 třídy,	 pod	
vedením paní učitelky Mgr. Libuše Kroupové. 

Našim prvňáčkům, jejich rodičům a všem žákům přejeme přede-
vším pevné zdraví a úspěšný školní rok 2020/2021. 

Mgr. Marcela Kolísková

Zahájení školního roku 
na ZŠ Čejkovická

Vážení zákonní zástupci, rád bych vám všem popřál úspěšné zvlád-
nutí školního roku 2020/2021. Žáky, pedagogické pracovníky a zákonné 
zástupce čeká rok plný nenadálých změn a zvratů. Otevřená komunikace 
a vzájemná spolupráce pomůže nám všem zvládnout tyto nelehké časy. 

Jiří Odehnal, ředitel školy

V loňském roce se naši žáci zúčastnili mnoha soutěží a rádi bychom 
připomenuli jejich krásné výsledky: Logická olympiáda – 11. místo 
v krajském kole kategorie B, Matematická olympiáda, Pythagoriáda – 
2 úspěšní řešitelé postupující do okresního kola, Pangea – 1 řešitel postu-
pující	do	celostátního	kola,	MaSo,	PIšQworky,	Sudoku,	Astronomická	
olympiáda a další.

Bohužel	vzhledem	k	vývoji	epidemiologické	situace	a	opatřením	MZ	
ČR byly soutěže v jarním termínu buď zrušeny bez náhrady, nebo posu-
nuty, případně převedeny do distanční formy. 

V letošním školním roce dle doporučení ministra školství nebudou 
celostátní soutěže zatím vyhlašovány, nicméně pokud nám to epidemio-
logická situace dovolí, vyzkoušíme si alespoň školní kola některých sou-
těží. Iveta Marečková

Poděkování Sboru dobrovolných 
hasičů Brno-Židenice

Chtěla bych touto cestou poděkovat členům Sboru dobrovolných 
hasičů	Brno–Židenice	pod	velením	pana	Michala	Adamčíka	a	pana	Mar-
ka Bohanese za operativní zásah v budově mateřské školy Velkopavlovic-
ká. 15.

Ve dnech 8. a 10. září do pozdních večerních hodin pracovali na li-
kvidaci rozsáhlých rojů vos, jež se nacházely pod pláštěm budovy školy. 
Zajistili	tak	bezpečný	pobyt	našich	dětí	v	prostorách	školní	zahrady.

Děkuji za vaši ochotu, vstřícnost a spolupráci. 
Simona Halvová, ředitelka MŠ Velkopavlovická
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Bavíme se na Vinohradech 2020 
První zářijovou sobotu proběhla již tradiční vinohradská festiva-

lová akce Bavíme se na Vinohradech, a to na „Palouku u tří borovic“, 
za areálem bývalé ZŠ Bzenecká. Již podruhé byla tato kulturní událost 
rozšířena o přehlídku mini pivovarů. Na akci se spolupodílel a záštitu 
převzal starosta Vinohrad PhDr. Jiří Čejka. 

Počasí se oproti uplynulému ročníku vydařilo a děti si dopolední 
program opravdu užily. Vystupovalo oblíbené divadlo Kejkle, konaly se 
hry, soutěže, pohádka, skákací hrad, malování na obličej a přítomny by-
ly po celý den i stánky s cukrovou vatou a hračkami. 

Od 14. hodiny byl program určen především dospělejšímu publiku. 
Hudební část programu zahájila hodinovým koncertem pupulární sku-
pina O5 & Radeček, poté vystoupila proslulá kapela KERN. 

Díky dobrému počasí se mohly konat oblíbené soutěže v házení kuf-
rem pro ženy a muže čekala vytrvalostní soutěž s napřaženou paží s vel-
kým půllitrem plným vody. Po urputném soutěžení již přišla na řadu 
skupina	MORČATA	NA	ÚTĚKU	z nedalekých	Židenic,	 jejíž	 energic-
ké vystoupení publikum nejen rozvášnilo, ale i výborně bavilo. Večer 
patřil nejen oblíbeným stánkům s občerstvením, ale především skupině 
DRUNKEN	WEASEL.	Na	závěr	vystoupila	sestava	PRAŽSKEJ	TUZEX.

Všechna odpolední vystoupení proběhla za velkého zájmu návštěv-
níků, kteří si koncert všech rockových hudebních skupin nenechali ujít
a vydrželi až do pozdního večera. Kompletním programem všechny pří-
tomné provedla osvědčená moderátorka Petra Klímová. 

Na přípravě, organizaci a zajištění celé akce se podíleli pracovníci 
KVIC	v čele	s ředitelem	Mgr.	Jiřím	Huňáčkem,	kterým	patří	velké	podě-
kování.

Jiří Motloch

Projekt se uskutečnil za fi nanční podpory
statutárního města Brna.
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l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

l Koupím 1+KK/2+KK. SPĚCHÁ T: 602 886 668.

l Hledáme větší byt id. na Vinohradech. T: 606 022 012.

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

l Koupím chatu nebo zahr. v okolí Brna. Tel: 725 002 155.

l Knihy Ryšavý, máme OTEVŘENO, příjďte si nakoupit, velké slevy www.rysavy.cz, t. 775 368 748.

N Á B O R O V Ý
P Ř Í S P Ě V E K

12 000 Kč

Denně doprava zdarma 
Brno–Vinohrady – Rajhrad autobusem tam i zpět

//  Nástupní mzda 22 000 Kč + BONUS až 8 000 Kč

// Náborový příspěvek po zkušební době 12 000 Kč

// Výroční bonus 18 000 Kč

Brigáda s odměnou až 160 Kč/hod. 

+420 734 870 883 
www.pracujpronas.cz/sklad

Práce ve skladu v Rajhradě 
Mzda po zkušební době 
26 000 Kč + BONUSY 8 000 Kč

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, KOBERCŮ,
MYTÍ OKEN, PRAVIDELNÝ, ÚKLID KANCELÁŘÍ A FIREM.

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

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

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

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

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

Letní hasičský tábor
Prázdniny jsou již za námi, děti již znovu usedly do školních lavic 

a	my	stále	vzpomínáme	na	příjemně	strávený	srpnový	týden.	I	v	letošním	
komplikovaném roce se nám podařilo zorganizovat letní hasičský tábor, 
a to za krásného slunečného počasí.

Letos, ačkoli při prvním lednovém plánování tábora jsme netušili, co 
nás čeká, jsme zvolili téma integrovaný záchranný systém. Tedy téma, 
které je dnes velmi ožehavé a zástupci těchto složek mají letos nejvíce 
práce a jsou pro nás velmi důležití a nepostradatelní.

Ve druhém srpnovém týdnu jsme se tedy ocitli ve výcvikovém táboře. 
V úvodní scénce jsme dětem ukázali, co nás čeká a že nemusí mít strach. 
Je pravda, že dostat se přes rozbouřenou a studenou řeku byl na první den 
dost velký úkol, ale všichni jsme to zvládli. Každý den byl poté inspirován 
některou ze složek. Strávili jsme krásných osm dní u břehu řeky Želetavky.

Děti si vyzkoušely roli hasičů, a to když zachraňovaly zvířátka ze stro-
mů	 i	 vyprošťovaly	 je	 z	 hořící	 budovy.	 Také	 jsme	 si	 hráli	 na	 detektivy 
a odlévali stopy ze sádry, prováděli rozbor půdy, měřili pH, hledali otisky 
prstů, vrahy i zloděje. Jeden den nás i navštívil obávaný virus a jen jako 
nakazil polovinu tábora, zachraňovali jsme tonoucího. V policejním dni 
jsme si vyzkoušeli demonstrovat, nechyběl vojenský výcvikový blok a ta-
ké střelba ze vzduchovky či skluz přes vodu. Obávané vaření děti zvládly 
s úsměvem a usmažily vynikající bramborové placičky. Noční stezku 
odvahy	zvládly	všechny	děti	a	naučily	se	chodit	potichu.	Zařadili	 jsme 
i odpočinkové dopoledne s výrobou svíček, sádrových masek či ozdob ze 
zkumavek.

Se spoustou zážitků, vzpomínek, kufrem špinavého prádla, s náboj-
nicí na krku, plackou na prsou, diplomem a drobnými cenami jsme po-
sléze	děti	v	pořádku	předali	šťastným	rodičům.	Vše	by	se	neobešlo	bez	
finanční	podpory	MŠMT	(Ministerstvo	školství	mládeže	a	tělovýchovy).

Od září se opět scházíme na schůzkách, a to mladší žáci v pondělí 
a ve středu (16.00–18.00), starší žáci od 11 let v pondělí a ve středu 
(18.00–20.00)	a	dorostenci	ve	čtvrtek	(18.00–20.00).	Máte-li	chuť	proží-
vat dobrodružství a závodit či trénovat s námi, přijďte se na nás podívat. 

Monika Pavlíková, za SDH Brno-Vinohrady

Termín uzávěrky
pro vydání č. 180 (listopad 2020)

do 16. 10. do 10.00 hodin.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace o akcích Senior klubu – září 2020

SENIOR KLUB V ŘÍJNU
Vážení senioři, bez rozdílu věku a zájmů, zve-
me 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;

 PC KURZ PRO SENIORY
	 v ZŠ	Mutěnická	je	dočasně	do	konce	roku	

pozastaven.

Po letní přestávce jsme začali v klubu téměř 
normálně – při poprázdninovém posezení 

se nás sešlo i k mému milému překvapení více 
než třicet a všichni byli rádi, že si mohou při 
kávě a zákusku popovídat nejen o letních zážit-
cích a podzimních očekáváních, souvisejících 
s možným negativním vlivem kovidu na klubo-
vou činnost. Chtíc nechtíc se mu bohužel mu-
síme přizpůsobit a naučit se s ním žít.

Jednou z těchto skutečností je vynucené 
omezení kontaktů s dětmi ze základní školy 
minimálně do konce kalendářního roku – bo-
hužel nebudou moci chodit do klubovny se 
svými vystoupeními k blahopřání jubilantům 
a naopak PC kurz pro seniory na počítačích PC 
učebny	ZŠ	také	nemůže	probíhat.	

Vynucené omezení se týkalo hned další 
plánované	akce	–	exkurze	do	hasičské	stanice	
byla kvůli úhroze zavlečení nákazy do jejích 
prostor zrušena a tak jsem využil pěkného po-
časí a pozval zájemce na letošní druhou vy-
cházku do Sherwoodu. Na zahrádce restaurace 
se nás sešlo dvaadvacet, všichni si vybrali, čím 
chtějí být pohoštěni a k překvapení přítomných 
i náhodných kolemjdoucích nás na zahrádce 
už čekal Milan Vaňura se svou novou harmoni-
kou a po vzájemném přivítání se hrál pro ra-
dost a dobrou náladu populární melodie i pís-
ničky na přání téměř dvě hodiny.

V druhém týdnu Eliška Vacková pokračo-
vala ve svém cestování po Rakousku – a při 
přednášce pana starosty, při níž připomněl mé-
ně známé události z let 1919 až 1920, spojené 
s utvářením a upevňováním hranic nově vznik-
lého Československa, jsme pocítili další zpřís-
ňování opatření – vynucené používání roušek 
i ve vnitřních prostorách klubovny, nařízené 
od 10. 9.

Nevím, jak se bude vyvíjet situace a jaká 
budou přijímaná opatření v dalších dnech a tý- 
dnech – budeme se snažit se pružně přizpůso-
bovat a tak věřím, že proběhnou jak připravo-
vané	akce	ke	Dni	seniorů,	tak	i	exkurze	8.	10.	
na brněnskou hvězdárnu a 29.10. zájezd do 
sklípku v Nechorech (300 Kč), i když pravdě-
podobně v rouškách.

V listopadu bych mimo plánované akce rád 
uskutečnil i už víceméně pravidelnou návštěvu 
programu v planetáriu hvězdárny v závislosti 
na nabídnutých filmech – ale o tom budu psát 
konkrétněji až za měsíc.

Takže mi nezbývá, než nám všem popřát co 
nejvíc zdraví a optimismu při zvládání nečeka-
ných situací v závěru tohoto hodně neobvyklé-
ho roku – kovid nás jen tak nedostane a s úsmě- 
vem jde všechno líp.

Program i další informace a dokumentační 
fotografie z akcí najdete jako stále na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior-
-klub nebo 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

Letošní druhá vycházka do Sherwoodu.

1. 10. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ na VINOHRADECH 
(vystoupení hostů – od 15.00)
KVIC	a	Ing.	L.	Hodboď	(společenský	sál)

6. 10. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování, s promítáním), Eliška Vacková

8. 10. – ČTVRTEK
MLÁDEŽI DO 60 LET NEPŘÍSTUPNO – 
exkurze do hvězdárny Brno 
Ing.	L.	Hodboď	
(odjezd 15.00, návrat do 19 h – náhradní 
termín za 31. 3.)

13. 10. – ÚTERÝ
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH RAKOUSKÉHO 
CÍSAŘE Fr. Josefa I. (1. část) 
Bc. Michal Krejsa 

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

17.	10.	–	SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 14 hodin), Renata Spurná

20. 10. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Točník, Troja, Trosky, Trpisty) 
Dr.	L.	Šubert

22. 10. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU –
AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI 
PhDr. Jiří Čejka

27. 10. – ÚTERÝ
SLAVNÉ ŽENY ČESKA I SVĚTA
Mgr. Lukáš Karnet

29. 10. – ČTVRTEK
SKLÍPEK NECHORY
(odjezd 14 hod, cena 300 Kč) 
Ing.	L.	Hodboď

Naše motto:
podzim je tu a my si to po létě a karanténě 
nejen v klubovně užíváme…


