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Akce na Vinohradech

LISTOPAD 2020
Vinohradské trhy
7. listopad 2020 
V čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plo-
cha před radnicí (ze strany parku), Velko-
pavlovická 25, Brno-Vinohrady. 

Koncert vážné hudby
15. listopad 2020 
Společenský sál Bzenecká 23 (vchod z ul. 
Tvrdonická). Prof. PhDr. Miloš Schnierer 
a hosté. Začátek 17.00 hodin. 

Akce proběhnou za předpokladu zlepšení 
aktuální epidemiologické situace v návaz-
nosti na vládní nařízení. Sledujte nás pro-
sím na www.kvicvinohradybrno.cz a FB. 
Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Jiří Huňáček

OZNÁMENÍ
V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ 

REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 
o přijetí krizového opatření je uzavřen Spole-
čenský sál v objektu Bzenecká 23 a jsou poza-
staveny veškeré aktivity KVIC Brno-Vinohra-
dy. O dalších krocích vás budeme informovat 
prostřednictvím webových stránek

http://www.kvicvinohradybrno.cz/,
http://www.domecekvinohradybrno.cz/.

Mgr. Jiří Huňáček 
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

Změna úředních hodin 
ÚMČ Brno-Vinohrady

Vážení občané,
oznamujeme, že z důvodu mimořádné situace 
a v souvislosti s usneseními vlády ČR dochází 
ke změně úředních hodin Úřadu městské čás-
ti Brno-Vinohrady, a to takto:

PO: 9.00–11.00 h a 14.00–17.00 h
ST: 9.00–11.00 h a 14.00–17.00 h
Polední př.: 11.15–11.45 hod.

Vzhledem k současné situaci žádáme ob-
čany, aby omezili osobní návštěvy ÚMČ na 
nezbytné minimum a s pracovníky se na 
svých požadavcích předem telefonicky/emai-
lem/datovou zprávou dohodli. Vstup do budo-
vy pouze s ochranou úst a nosu! Dodržujte 
prosím rozestupy. Dezinfekce v budově je 
k dispozici.

Ke komunikaci lze využít:
•	 poštovní	adresu:	
Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
•	 kontakt	na	sekretariát:	
tel: 511 189 001, fax: 544 210 825
e-mail: info@vinohrady.brno.cz
•	 elektronickou	podatelnu:	
podatelna.vinohrady@brno.cz
•	 emailové	adresy	pracovníků	na:	
www.vinohrady.brno.cz/kontakty
•	 ID	datové	schránky:	gxxbyhw
Děkujeme za pochopení. 

ÚMČ Brno-Vinohrady

V sobotu 10. října 2020 se uskutečnily v dopoledních hodinách Vinohradské trhy. Konaly se za 
přísných hygienických opatření a bez hudebního doprovodu. Nabídka však nebyla nijak omeze-
na a tak si všichni milovníci farmářských specialit a dalšího zboží přišli na své.

Vážení vinohradští spoluobčané,
blížíme se ke konci roku 2020. Podzim, kterým se letos prokousáváme, není nikterak 
jásavý. Zápasíme s nemocí, která zasáhla naši společnost barbarsky krutě a nekompro-
misně. Nám všem, ženám, mužům, dětem, mladým, starším i starým, nezbývá než 
bojovat. Bojovat dodržováním ověřeného způsobu boje s infekčním vetřelcem – osobní 
izolací, rouškou, respirátorem, dodržováním odstupu, dezinfikováním rukou, oděvů 
a dalších předmětů i vzájemnou solidaritou. Situace není jednoduchá, neboť nikdo 
z nás takovou patálii dosud nezažil. V těchto chvílích však naděje visí ve vzduchu 
v podobě blížící se možnosti vakcinace vědci vypiplanou antikovidovou vakcínou. Zje-
vit a aplikovat by se na našem území mohla někdy na přelomu roku či začátkem roku 
2021. To je ta naše naděje, to je možné řešení oné kovidové krize. Proto ještě chviličku 
vydržme, zatněme zuby a dodržujme, co je potřeba. Vítězství, vypadá to, přichází. 

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za Vaše názory a poznatky z provozu nově orga-
nizované hromadné dopravy na Vinohradech, po zrušení linky č. 27. Jasná většina 
z Vás není s nově zavedeným provozem spokojena. Týká se to především přepravy 
v čase dopravních špiček. Nechybí ani Vaše obavy z přeplněných ranních a odpoledních 
spojů č. 25 a 26, a to v souvislosti se šířením koronavirové nákazy. V tomto ohledu jsem 
se obrátil na Dopravní podnik města Brna s požadavkem zamezit nebezpečí rychlejší-
ho šíření infekce posílením spojů na obou linkách právě v době dopravních špiček. 
Stovky Vás připojili svůj podpis na podpisové listině vinohradské radnice požadující 
obnovení linky č. 27 a vyjadřující nespokojenost s novým přepravním uspořádáním. 
Vaše názory, poznatky i podpisy na podpisových arších mi budou sloužit jako význam-
ná podpora při jednáních s brněnským dopravním podnikem. Předpokládám, že nej-
později ke konci roku budeme jednat a společně vyhodnocovat situaci v hromadné 
dopravě na Vinohradech po změnách po 1. září. Abych přesně popsal Vaše ohlasy, 
musím říci, že jsem obdržel i dva opačné názory občanů, kterým změna – zrušení 
linky č. 27 a dnešní závlek na Starou Osadu – vyhovuje. Je pravda, že jižní část Vino-
hrad nebyla linkou č. 27 obsluhována (linka končila na Pálavském náměstí). Dnes je 

(pokračování na straně 3)



n 2 n

Koronavirus:
Aktuální situace v Brně

Oficiální informační web města Brna o situaci 
a platných opatřeních v souvislosti s šířením 

nemoci Covid-19:
koronavirus.brno.cz
 800 140 800

MĚSTSKÁ LINKA POMOCI
koronavirus@brno.cz
e-mail pro dotazy k opatřením

Socio Info Point
Odbor	 sociální	 péče	 Magistrátu	 města	

Brna zřídil poradnu Socio	Info	Point. Porad-
na poskytuje rady občanům v případě, že se 
ocitnou v obtížné životní situaci. Slouží jako 
„rozcestník“, nabízí kontakty, zorientování 
a pochopení situace. Dále disponuje komplex-
ními informacemi o nabídce sociálních služeb 
ve městě Brně a poskytuje rady při podání žá-
dostí o různé druhy sociálních dávek.

Poradna sídlí v budově Odboru sociální 
péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19, zele-
ná	linka	zdarma:	800	140	800.

Mgr. Martina Kalinová, DiS.
odborný referent Socio-info Pointu

Oprava tiskové chyby
V minulém čísle Informu byla na titulní 

straně fotografie ze svatebního obřadu novo-
manželů Neubauerových, pod kterou bylo uve-
deno chybné příjmení nevěsty Zelničková. 
Správně zní celé jméno nevěsty za svobodna - 
paní Ludmila Zelinková. Tímto se velice 
omlouváme za uvedenou chybu. 

Jiří Motloch

Z mimořádné schůze 
Rady m. č.

Brno-Vinohrady, konané 
dne 25. září 2020

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	schvaluje:
– smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky: „Zřízení 

detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká v budově 
Bzenecká 23“ s firmou Moravská stavební unie – 
MSU s.r.o., IČO 48529303, Jižní náměstí 7, 619 00 
Brno za cenu 11.437.951,19 Kč bez DPH podle 
předloženého materiálu;

– zajištění autorského dozoru na akci: „Zřízení deta-
šovaného pracoviště MŠ Prušánecká v budově 
Bzenecká“ firmou GARANT projekt s.r.o., Staňko-
va 103/18, 602 00 Brno, IČ 06722865;

– zadání opravy betonových základových patek pří-
stupové rampy k ZUŠ Čejkovická 8, firmě HOLÍK 
stav, s.r.o., IČO 28344804, Březina 111,679 05, 
Křtiny za cenu 88.749,60 Kč s DPH.

Zastupitelstvo	m.	č.	Brno-Vinohrady	schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 11;
– střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-

-Vinohrady na období 2022–2026 podle předlože-
ného návrhu;

– změnu plánu nákladů Správy domů m. č. Brno-Vi-
nohrady na rok 2020 podle předloženého mate- 
riálu.

Zastupitelstvo	m.	č.	Brno-Vinohrady	souhlasí:
– s předloženým návrhem změny obecně závazné 

vyhlášky č. 20/2001, kterou vydává Statut města 
Brna, která se týká změny článku 76, oblasti dotací 
v dopravě;

– s prodejem části pozemku p. č. 8554 v k. ú. Žideni-
ce pod vstupním schodištěm do domu a pod při-
pravovanou přístavbou lodžií domu Velkopavlo-
vická 14.

Zastupitelstvo	m.	č.	Brno-Vinohrady
bere	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 předloženého 
materiálu;

– zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od 
VII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, 
konaného dne 22. 6. 2020.

Zastupitelstvo	m.	č.	Brno-Vinohrady	doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– souhlasit s návrhem novely obecně závazné vyhláš-

ky Stat. m. Brna č. 20/2001, Statut m. Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek, a to dle přílohy materiálu;

– upravit používání zábavní pyrotechniky obecně 
závaznou vyhláškou dle přílohy materiálu.

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	schvaluje:
– přiložené Podmínky před přidělením bytu pro 

uchazeče z pořadníku žadatelů o byt s platností od 
21. 9. 2020;

– u bytů po kompletní regeneraci nájemné ve výši 
99 Kč/m2/měsíc;

– rozpočtové opatření č. 12 a č. 13;
– smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky „Celo-

roční údržba komunikací v MČ Brno-Vinohrady“ 
s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 
Brno, IČ 28297849 za cenu 3.735.400 Kč bez DPH 
podle předloženého materiálu;

– harmonogram provádění blokového čištění na rok 
2021 dle přílohy 1, časy provádění blokového čiš-
tění v jednotlivých ulicích dle přílohy 2, VZOR 
tabulky – upozornění na blokové čištění – na vcho-
dy BD dle přílohy 3;

– návštěvní řád hřiště pro psy Velkopavlovická – Rů-
ženin dvůr podle předloženého materiálu;

– zveřejnění záměru – pacht části pozemku p. č. 
7135 v k. ú. Židenice o výměře 2.855 m2 podle 
předloženého materiálu;

– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady pro 
období – 2. polovina roku 2020;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory 
v objektu Velkopavlovická 25, IV. NP o celkové vý-
měře 18,44 m2.

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	souhlasí:
– s textem podpisové akce ke zrušení trolejbusové 

linky číslo 27;
– s realizací akce „Nové VZT objekty kolektoru Vi-

nohrady – I. etapa 2020“;
– za vlastníka svěřených pozemků p. č. 7652/1, 

8417/2, 8899, 8900 a 8903 v k. ú. Židenice a za 
správce pozemku p. č. 7652/101 v k. ú. Židenice 
s jejich dotčením v souvislosti se stavbou „SEK 
Brno – Bzenecká 2“ a se zřízením služebnosti 
k těmto pozemkům za podmínky uvedení povrchu 
pozemků do původního stavu.

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady
bere	na	vědomí:
– předběžnou studii tramvajové trati do Vinohrad.

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	schvaluje:
– u nově uvolněných bytů, které projdou kompletní 

generální opravou a budou přiděleny žadatelům  
z pořadníku uchazečů o byt, stanovuje se ze strany 
pronajímatele vratná jistota (kauce) ve výši 1 mě-
síčního nájmu, která bude nájemci vrácena po 
1. roce řádného užívání bytu a placení nájemného. 
Vratná jistina (kauce) musí být uhrazena na účet 
pronajímatele, ještě před podpisem smlouvy o pro-
nájmu bytu;

– rozpočtové opatření č. 14 a č. 15;
– lokality pro výstavbu nízkonákladových parkova-

cích domů:
 při ulici Žarošická – Vlčnovská, části pozemků 

p. č. 2621 a 1994/15 v k. ú. Maloměřice,
 parkoviště u Billy, pozemek p. č. 8414 v k. ú. Žide-

nice,
 při ulici Věstonická, pozemek p. č. 8882 v k. ú Ži-

denice;
– Plán zimní údržby komunikací pro městskou část 

Brno-Vinohrady, na zimní období 2020–2021;
– společnosti HOLÍK stav, s.r.o. prodloužení termí-

nu dokončení díla „Rekonstrukce rampy v havarij-
ním stavu v objektu Bzenecká 23“ do 14. 10. 2020, 
schvaluje text dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 
11. 6. 2020. 

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	souhlasí:
– s budoucí správou stojanů pro cyklisty a ploch pod 

stojany v lokalitách:
 0037 Mikulovská 4, p. č. 8426, k. ú. Židenice – 

správa plochy a správa stojanu,
 0222 Velkopavlovická 25, ÚMČ Brno-Vinohrady, 

p. č. 7652/80, 7652/9, k. ú. Židenice – správa plo-
chy a správa stojanu,

 0223 Billa Žarošická, p. č. 8904/1, k. ú. Židenice – 
správa stojanu,

 0224 Blatnická 9, p. č. 8980, k. ú. Židenice – správa 
plochy a správa stojanu,

 0226 Restaurace K1 Žarošická 25, p. č. 8757, k. ú. 
Židenice – správa stojanu,

 podle předloženého materiálu;
– s umístěním 4 laviček pro 1 osobu na pozemcích 

p. č. 7623/149 9395/6 k. ú. Židenice;
– s úpravou prostranství za domem Pálavské náměs-

tí 6 po dokončení stavby „Rekonstrukce kanalizač-
ního potrubí u domu Pálavské náměstí 6, 7, 8, 9“ 
podle předloženého nákresu;

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	žádá:
– o finanční příspěvek z rozpočtu města Brna na 

správu stojanů;

Rada	městské	části	Brno-Vinohrady	trvá:
na usnesení č. 850/20/8 z 26. RMČ ze dne 1. 6. 2020.

Z VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady, konaného dne 14. září 2020

Z 30. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 21. září 2020

Z 31. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 12. října 2020
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střed a jih naší městské části dopravně podpořen autobusovou lin-
kou č. 78, která Vinohrady spojuje s Líšní a dále s šalinou (tramva-
jí) č. 12 i se Starou osadou. Brněnskému dopravnímu podniku opět 
navrhnu úsporu zrušením dlouhé linky č. 26 jedoucí na Kamenný 
vrch (spolu s posílením linky č. 25 vedoucí do Bohunic k nemocnici) 
a obnovení linky č. 27 tak, aby bylo umožněno použití linky č. 27 
i obyvateli žijícími na jihu Vinohrad. Tím by odpadla potřeba zá-
vleku trolejbusu č. 25 na Starou Osadu. Doufejme, že se to povede. 

Vážení Vinohraďané, v minulém čísle našeho měsíčníku jsem 
Vás informoval o svatbě pana Jana Neubauera a paní Ludmily Ze-
linkové, která se na Vinohradech uskutečnila v sobotu 11. září 
a které jsem se účastnil coby oddávající. V textu, kterým jsem se 
svatbě věnoval, jsem ovšem učinil kardinální chybu. Paní nevěstu, 
která vstupovala do manželství pod příjmením Zelinková, jsem 
uvedl jako Zelníčkovou. Tu chybu si nedovedu nijak vysvětlit, leč 

stalo se. Moc se oběma manželům omlouvám, více paní Zelinkové, 
dnes již Neubauerové, jejíž příjmení se mi podařilo tak nešťastně 
zkomolit. Moc se omlouvám a ubezpečuji, že až oba manželé oslaví 
zlatou svatbu a já budu o té slávě podávat report, dám si velký pozor 
na reálie, aby se ta ostuda nezopakovala. Ještě jednou se omlouvám. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidný podzim, pokud je to ales- 
poň trochu možné. Moc nám všem přeji, abychom byli jednotní 
v našem koronavirovém zápase. Přeji nám všem zdraví a hodně sil 
i trpělivosti při onom zápolení s virem i při překonávání nástrah 
dnešní pohnuté doby. Při tomto zápolení si udělejte tu a tam ales-
poň malinko času na Vaše blízké, na děti, na rodiče, na přátele. 
Mějme čas na vlídné slovo se sousedem, se známým (to vše pocho-
pitelně v odstupu nejméně dvou metrů). A přes tu všechnu patálii 
neopomeňme vnímat i krásy letošního podzimu. Zkrátka se ne- 
dejme. Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Vážení čtenáři, 
během letošního roku městská část Brno-Vino-
hrady začala kompletně opravovat nově uvolňo-
vané obecní byty před jejich novým pronájmem 
zájemcům z pořadí žadatelů o byt MČ. I když se 
každoročně na Vinohradech uvolní tímto způso-
bem jen nevelký počet obecních bytů, je důležité, 
abychom rekonstrukci/obnovu bytového fondu 
zahájili a soustavně se jí věnovali. 

První letošní byty, určené ke kompletní gene-
rální opravě (GO), se uvolnily až v polovině letoš-
ního roku.

Každý takto uvolněný byt je tedy příležitostí 
k provedení kompletní GO, která v sobě zahrnuje 
především celkovou výměnu elektroinstalace, po-
řízení zděného nového bytového jádra, obnovu 
podlah, novou kuchyňskou linku atd. Kompletní 
GO každého bytu je finančně velmi náročná, ale 
vytváří jeho novou vyšší užitnou hodnotu. Je pro-
to nezbytné, aby u bytů, které projdou celkovou 
GO a budou pronajaty novým nájemníkům z by-

Další tři třídy mateřské školy
Na Vinohradech se zvýší kapacita mateřských škol o přibližně 60 

míst. Díky tomu bude vyřešen dlouhodobý problém rodičů, kteří potře-
bují umístit vinohradské děti do mateřských škol. 

Rada schválila realizaci veřejné zakázky „Zřízení detašovaného pra-
coviště Mateřské školy Prušánecká v budově Bzenecká 23“. Většina ná-
kladů bude hrazena z rozpočtu města Brna. Pro letošní rok MČ Brno-

-Vinohrady již získala dota-
ci 10 milionů Kč. V pondělí 
5. října 2020 bylo předáno 
staveniště v bývalé základní 
škole na Bzenecké firmě 
Moravská stavební unie – 
MSU s.r.o. V průběhu 8 mě-
síců budou provedeny sta-
vební práce, které přemění 
2. nadzemní podlaží (1. pat-
ro) severní sekce na 3 nové 

třídy. Součástí projektu detašovaného pracoviště MŠ Prušánecká je též 
nová zahrada s orientací k ulici Tvrdonické. Pokud nedojde k nepředví-
datelným situacím, bude v nových prostorách zahájena výuka v září 
2021.

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhá za plného provozu ostat-
ních nájemců objektu, omlouváme se za zvýšený hluk a případné další 
problémy s přestavbou spojené.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Miroslava Jojová, úsek školství

Anketa o názvu společenského sálu 
jde do finále

Během celého měsíce září bylo možné hlasovat o novém názvu spo-
lečenského sálu na Bzenecké. Řada zajímavých návrhů padla jak v online 
hlasování, tak i v offline hlasování v pobočce naší knihovny. Kulturní 
komise vybrala nakonec šest nejlepších názvů (první tři návrhy s největ-
ším počtem hlasů a tři „horké tipy“), až do 15. 11. tak můžete hlasovat 
o finálových názvech. A které to jsou?

•	Společenský	sál	Hamburk	 •	Společenský	sál	Bzenda
•	Společenský	sál	Akátky		 •	Společenský	sál	Bzenecká
•	Společenský	sál	Hrozen	 •	Společenský	sál	Pálava

Ať už se rozhodnete hlasovat pro dosavadního vítěze, který odkazu-
je na původní kolonii na našem území nebo třeba pro neformální „Bzen-
du“, neváhejte hlasovat a na pojmenování nového společenského sálu se 
podílet. Hlasovat můžete do 15. 11. na www.brnoid.cz případně v poboč-
ce naší Knihovny Jiřího Mahena na Velkopavlovické 25 (budova úřadu 
městské části). Aktuální situace kulturním akcím v sále sice nenahrává, 
o to více se však můžete těšit na program pro příští rok.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Písně lásky a nadějí
Koncert	bude	věnován	odkazu	A.	Dvořáka	a	V.	Nováka.
Neděle	15.	listopadu	v 17	hod.	(Společenský	sál	na	Bzenecké).
Koncert se bude konat za předpokladu uvolnění mimořádných opatření.

Miloš Schnierer

tového pořadníku, bylo rovněž stanoveno nové 
nájemné. Pro představu, MČ Brno-Vinohrady 
musí od roku 2017, kdy vedení MMB stanovilo 
pravidla tzv. ekonomického nájemného, bez vý-
jimky a striktně postupovat při určování výše ná-
jemného dle těchto pravidel. V případě MČ Brno-
-Vinohrady je tak současná výše nájemného urče-
ná MMB u nově pronajímaných obecních bytů 
(před jejich rekonstrukcí) stanovena pro letošní 
rok částkou 88,40 Kč/m2/měs. Jedná se o mini-
mální možnou cenu, jakou může ze strany města 
MČ Brno-Vinohrady v tomto případě stanovit.

Bytová a dislokační komise se proto na svém 
zářijovém zasedání zabývala návrhem na novou 
výši nájemného také u bytů po kompletní GO. 
Posoudila celkové náklady na rekonstrukci a nově 
stanovenou dobu technické a uživatelské život-
nosti bytu a rovněž vzala v úvahu i současné ceny 
za m2 v jiných srovnatelných brněnských měst-
ských částech panelového typu. Po zvážení a pro-
jednání všech možností doporučila bytová a dis-

lokační komise RMČ Brno-Vinohrady pro nové 
nájemné u bytů po kompletní GO nájemné v roz-
mezní 95–105 Kč/m2/měs. RMČ Brno-Vinohrady 
následně na svém zasedání dne 21. 9. 2020 projed-
nala toto doporučení bytové a dislokační komise 
a schválila, že u nově uvolněných bytů, které pro-
jdou kompletní GO, bude měsíční nájemné činit 
99 Kč/m2. Nájemné v ostatních obecních bytech 
na Vinohradech zůstává nezměněno.

RMČ Brno-Vinohrady ve spolupráci s byto-
vou s dislokační komisí také schválila, že každý 
nový nájemník, který dostane k pronajmutí byt po 
jeho kompletní GO, uhradí tzv. vratnou kauci ve 
výši 1 měsíčního nájmu, která mu bude po 1. roce 
řádného užívání bytu a placení nájemného vráce-
na, tak jak je to i v jiných brněnských městských 
částech.

Bc. Michal Krejsa,
1. místostarosta m. č. 
Ing. Eva Králíčková,

vedoucí odboru Bytového a všeobecného

Nově uvolňované obecní byty projdou generální opravou
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Redukce otevírací doby České pošty 
na Vinohradech

Česká pošta se rozhodla redukovat otevírací dobu svých pracovišť. K re-
dukci došlo na poštách v celé České republice i ve městě Brně, včetně Vino-
hrad. V Brně se zúžení otevírací doby nevztahuje pouze na tři místa (pošta 
na hl. nádraží, v Králově poli a v Lískovci). Na konci září jsem na Vinohra-
dech jednal s ředitelem pobočkové sítě České pošty pro jižní Moravu Ing. Bc. 
Jiřím Rotschedlem. Seznámil jsem jej s naším nesouhlasem s redukcí otvíra-
cí doby pošty na Vinohradech. Bylo mi sděleno, že opatření platné pro celou 
republiku je neměnné. Shodli jsme se však na tom, že někdy na konci roku 
situaci vyhodnotíme a případně ji upravíme. Bylo mi slíbeno, že na naší poš-
tě budou jako protiváha redukované otvírací době v provozu všechna čtyři 
okénka, což se, myslím si, stalo. Pan ředitel mi rovněž slíbil, že vinohradské 
veřejnosti kroky České pošty objasní, ozřejmí. Slib splnil a Vy si můžete níže 
přečíst vysvětlující text pana ředitele, tedy stanovisko České pošty.

Jiří Čejka, starosta

Stanovisko České pošty
Jaké	byly	důvody	úpravy	provozní	doby	některých	poboček	České	pošty	
od 1. 10. 2020?

V uplynulých měsících jsme zaznamenali na našich pobočkách nutnost 
řešit zajištění chodu pošt během nouzového stavu a hledali jsme cesty, jak 
udržet pobočky dostupné pro veřejnost, i když celá řada jiných subjektů byla 
dobrovolně uzavřená – např. úřady a také některé banky. Toho jsme byli 
schopni dosáhnout jen za cenu zavedení jednosměnného provozu. Donutil 
nás k tomu nižší počet našich pracovníků, neboť byli nemocní nebo byli 
s dětmi doma na OČR. Na našem regionu nám chybělo přes 270 pracovníků 
z 1.900. Nastavení jednosměnných provozů se ukázalo i ekonomicky velmi 
výhodné (vzhledem k délce úvazků našich pracovníků, kdy musel být chod 
jedné přepážky zajišťován dvěma pracovníky). Po zohlednění přestávky pra-
covníků a předání pracoviště byla každá přepážka dostupná veřejnosti jen 8,5 
hodiny a díky tomu jsme nemohli mít otevřené všechny přepážky v nejvytí-
ženějších časech. Zavedením jednosměnného provozu došlo sice k redukci 
otevírací doby pošty na 7 hodin týdně, nicméně nám to umožnilo těchto 
7 hodin zajistit jen jedním pracovníkem a navýšit tak počet otevřených pře-
pážek současně. Na naší pobočce Brno-Vinohrady dříve mohlo být otevřeno 
průměrně 2,5 až 3 přepážky a po zavedení změny budou veřejnosti k dispo-
zici všechny přepážky po celou otevírací dobu, snad až na výjimečné situace, 
kdy pracovníci náhle onemocní nebo nastane jiná, nepředvídatelná situace. 

Proč	není	možné	změnit	novou	provozní	dobu?
Otevírací dobu pobočky nastavila Česká pošta v rámci své strategie jed-

notně u více než 1.200 poboček, aby se zvýšila transparentnost v tom, jak 
jednotlivé pobočky mají otevřeno. Pošta Brno-Vinohrady patří do segmentu 
pošt, které mají nyní rozsah 35 hodin v pracovním týdnu, a proto její doba 
byla stanovena pevně na: v pondělí a ve středu 10.00–12.00 a 13.00–18.00 
a ve zbylé dny: 8.00–12.00 a 13.00–16.00. Každá pošta v jednosměnném pro-

vozu má stanovenou i hodinovou pauzu na oběd (12.00–13.00). Česká pošta 
má vesměs dva základní segmenty zákazníků – dopolední klient (nejčastěji 
senioři nebo maminky na rodičovské dovolené či firemní klienti) a odpoled-
ní klienti (nejčastěji lidé v produktivním věku, kteří přes den pracují). Dopo-
lední klienti chodí na pošty častěji (někdy týdně, jindy měsíčně) a naopak 
odpolední klienti navštěvují poštu 2 až 3 krát za rok. Je tedy logické, že jsme 
museli jednosměnný provoz nastavit více ve prospěch dopoledních klientů 
a naopak zpřístupnit nově pobočky před 18.00 alespoň 2 dny v týdnu pro 
odpolední či večerní klienty. 

Sídliště	Brno-Vinohrady	je	typické	tím,	že	zde	bydlí	převážně	mladí	lidé	
v	produktivním	věku.	Jak	si	tyto	klienty	chcete	získat,	když	má	pobočka	
pošty	otevřeno	jen	2	dny	v	týdnu	pro	tuto	skupinu	obyvatel?

Lidé na sídlištích většinou jen bydlí a zřídkakdy pracují. V Brně mohou 
klienti využívat celou řadu dalších poboček v celém městě. Zdaleka již nepla-
tí, že si zásilku musíte vyzvednout tam, kde je vaše domovská pošta. Klienti 
často o možnosti přeposlání zásilky na jinou pobočku vůbec nevědí, přitom 
je to běžně fungující servis, které pro naše zákazníky zajišťujeme denodenně, 
stačí na domovskou poštu zatelefonovat a požádat o přeposlání na jinou po-
bočku. Kromě toho si klienti mohou zřídit zákaznickou kartu a navést na ni 
zmocnění k vyzvedávání zásilek. Zásilky (kromě zásilek určených výhradně 
do vlastních rukou adresáta) pak za adresáta může vyzvednout osoba opráv-
něná k vyzvednutí, tj. např. manžel či manželka na rodičovské dovolené. Na-
ši klienti mohou dále využívat stále se zahušťující síť Balíkoven k vyzvedává-
ní „Balíků Do balíkovny“, což opět přispěje k vyšší kvalitě poskytovaných 
služeb. Pro obyvatele sídliště Brno-Vinohrady bude nejzásadnější změna 
navýšení počtu otevřených přepážek a v důsledku toho zrychlení doby obslu-
hy zákazníků.

Jsou	některé	pobočky	v	Brně	otevřené	v	jiných	časech?
Brno má určené celkem tři velké oblastní pošty – Brno 2 (hlavní nádraží), 

Brno 25 (Starý Lískovec) a Brno 12 (Královo Pole), které jsou otevřeny nej-
méně od 8.00 do 18.00 každý pracovní den. Brno 2 jako největší pošta na 
Jižní Moravě je v provozu od 6.00 do 24.00 každý den. Kromě těchto pošt se 
nezměnila otevírací doba u pošt v obchodních centrech Olympie, Velký Špa-
líček a Javor. Zbylé pošty v Brně mají otevřeno stejně jako pošta Brno-Vino-
hrady.

Mezi	klienty	se	objevují	negativní	ohlasy	na	provedené	změny,	co	tím	Čes-
ká	pošta	sleduje?

Na jakékoliv změny lidé většinou reagují negativně, i když v konečném 
důsledku změna může vést k posunu ve zkvalitnění služeb. Změny otevíra-
cích dob přinášejí dva základní efekty. První je zvýšení produktivity našich 
pracovníků, což vede k druhému efektu – zvýšení počtu otevřených přepážek 
v jeden moment. Díky tomu zrychlujeme dobu obsluhy. Vycházíme z dlou-
hodobého trendu, který významně urychlila koronavirová pandemie letos na 
jaře. Velká skupina klientů se naučila během tří měsíců využívat online služeb 
a díky tomu nám významně klesl počet klientů na pobočkách. 

Ing. Bc. Jiří Rotschedl, ředitel pobočkové sítě JM
(Poznámka: text byl redakčně krácen)

Čtvrťáci ze ZŠ Mutěnická
na dopravním hřišti

I za současné situace se za dodržení všech hygienických opatření roz-
běhla na dopravním hřišti Riviéra celoroční dopravní soutěž Empík cyk- 
lista. Soutěž již po 18. organizuje Městská policie Brno pro žáky 4. roč-
níku brněnských základních škol.

Cílem soutěže je seznámit žáky s pravidly silničního provozu se za-
měřením na cyklisty. A proč právě čtvrťáky? V tomto ročníku dosáhnou 
žáci hranice 10 let, odkdy by již neměli jezdit na kole po chodníku, ale 
měli by se přesunout na silnici.

V prvním ze tří bloků se naši žáci seznámili s povinnou i doporuče-
nou výbavou jízdního kola a se základními dopravními značkami. Jejich 
význam si pak ověřili přímo na dopravním hřišti. To si nejdříve prošli se 
strážníkem, který jim vysvětlil, jak se u jednotlivých značek a na různých 
křižovatkách chovat. A potom už natěšené děti nasedly na zapůjčená 
kola a koloběžky a vše si vyzkoušely v praxi.

Přejme dětem, ať letošní ročník proběhne, jak má a ať se jim podaří 
závěrečné testy i jízdy, aby mohly získat „řidičák na kolo“ a případně 
i hodnotné ceny.

Mgr. Tereza Kučerová

Dáme na vás
Participativní rozpočet do škol

Základní škola Mutěnická se přihlásila do projektu Město Brno Par-
ticipativní rozpočet do škol. Společně s námi se přihlásilo dalších 26 zá-
kladních škol zřizovaných městem. V letošním školním roce dostanou 
žáci druhého stupně příležitost vymyslet nápady na to, co chtějí ve své 
škole vylepšit. Každá škola dostane na projekty svých žáků 35.000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází a vymýšle-
ním nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami 
zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků. Navržené 
projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany ve-
dení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm, co postupují do celo-
školního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů. 

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí 
veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolu-
práce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický 
systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům. 

Přejeme všem zapojeným žákům, aby zvítězil právě Váš projekt.
Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II. stupeň, ZŠ Mutěnická

Zdroj: https://damenavas.brno.cz/
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Památka zesnulých v r. 2020
Ve	dnech	29.	10.–6.	11.	2020	je	otevírací	doba	na	Ústředním	hřbi-

tově	a	hřbitově	v	Židenicích	od	7.00	do	19.00	hodin.	Ostatní	hřbitovy	
jsou	otevřeny	od	7.00	do	21.00	hod.

Správa hřbitovů města Brna ve výše uvedených dnech omezuje vjezd 
vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v souladu s Řádem veřej-
ného pohřebiště statutárního města Brna a za jím stanovených podmínek 
umožněn, a to od 7.00 hod. do 16.00 hod., přičemž vozidla návštěvníků 
jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto omezení platí 
i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na 
hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V do- 
bě Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace 
lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo 
zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že ná-
vštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned kon-
taktovat PČR nebo Městskou policii.

Vzhledem	k	vyhlášení	nouzového	stavu	a	stálým	změnám,	sleduj-
te	prosím	případné	aktualizace	na	našich	webových	stránkách	http://
www.hrbitovybrno.cz/.

Ing. Alena Říhová v.r., ředitelka Správy hřbitovů města Brna

ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY BEZ 
BAKTERIÍ A PLÍSNÍ

Bydlíte v panelovém 
nebo bytovém domě? 
Cítíte, co vaří nebo kouří váš soused?

Chcete vidět, jak vypadají 
vaše odvětrávací šachty?

Podle WHO mohou dlouhodobé účinky „syndromu 
nemocných budov“ být příčinou astmatu, chronických 
chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

Je pravděpodobné, že odvětrávací 
šachty ve vašem domě nikdo 
nečistil třicet a více let. Mohou být 
ve špatném stavu!

www.plicedomu.cz

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 Koupím chatu nebo zahr. v okolí Brna. Tel.: 725 002 155.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Koupím starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený k rekonstrukci – jsem přímý zájemce. Tel. 601 270 860.
l Výměna OB 1+1 Kohoutovice po rekons. s výtahem za větší. Tel. 777 887 270.
l Knihkupectví Ryšavý, Máme OTEVŘENO i přes okénko a mail.objednávky, www.rysavy.cz, 775 368 748.
l Knihkupectví Ryšavý, v prodeji Koloidní stříbro od českého výrobce různé intenzity, 775 368 748.

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

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

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

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/

Termín uzávěrky pro vydání č. 181 (prosinec 2020)
do 13. 11. do 10.00 hodin. Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Informace z Domečku
Milí návštěvníci a příznivci červeného Domečku, mrzí nás, že se 

s vámi nemůžeme setkávat a doufáme, že se to brzy změní. Přejeme vám, 
abyste toto nelehké období překonali ve zdraví a s veselou myslí a tě- 
šíme se na viděnou. Aktuální informace o naší činnosti najdete na 
www.domecekvinohradybrno.cz Ivana Heindlová

Co nového v SK Vinohrady
SK Vinohrady po vedením Bc. Tomáše Hlobila se nyní zaměřuje pře-

vážně na vyhledávání nových žákovských talentů v basketbale. Přípravka 
U 10 chodí trénovat do Sportovní haly ZŠ Čejkovická a některé děti také 
do sportovního střediska ve Šlapanicích. Tréninky probíhají dvakrát tý- 
dně, a to v úterý 16.00–17.00 a ve čtvrtek 15.00–16.00. 

Svoje tréninkové úsilí a píli mohou prokázat v soutěži, do které jsou 
přihlášeny, a tou je jihomoravská liga basketbalových nadějí. Další akti-
vitou je pořádání žákovského turnaje škol ve streetbale, kterého se účast-
ní až 20 družstev a mnoho utkání, byť jen žákovských, je velice vyrovna-
ných a atraktivních. Je na škodu, že sotva jsme začali s tréninky, tak nám 
nastoupila druhá vlna covid-19. Co bude dál se teprve uvidí. 

V pétanque je situace odlišná. Hrají ji především již odrostlejší hráči, 
kteří přešli z juniorské kategorie, kde byli v širším reprezentačním výbě-
ru – jako například Lucka Hejmalová, dnes již Stoklásková nebo Jitka 
Bednářová, do kategorie dospěláků, obě dokončily vysokoškolská studia 
a v dnešní době již pracují a také vychovávají své děti. Jsou mezi námi už 
i hráči seniorského věku a jak je vidět, hrát se dá od útlého věku až do 99 
let. Dříve jsme chodili trénovat společně do Slatiny na takzvaný Hejlo-
drom (treninkové centrum juniorské reprezentace), kde byla možnost 
tréninku i v zimním období, ale z důvodu bytové výstavby se toto středis-
ko zrušilo a tak nám nezbývá v rámci možností, než trénovat každý sám 
individuálně, například na zahradách, chalupách či jiných přijatelných 
prostorách. Rádi bychom se ještě v letošním roce zúčastnili některého 
z plánovaných turnajů, ale nevíme, co nám přinese epidemie. 

Bc. Tomáš Hlobil, Sportovní klub Vinohrady

Velké finále je tady! Dáme na vás, 
hlasujte o vítězích i letos.

Ve 4. ročníku Dáme na vás, participativním 
rozpočtu města Brna, rozhodnete o 33 milionech 
korun. Obyvatelé Brna letos navrhli 134 projektů, 
95 z nich získalo podporu. Do hlasování postupu-
je 65 proveditelných projektů, o kterých vy máte 
možnost rozhodnout v listopadovém finále.

A	jak	hlasování	probíhá?	
Hlasovat mohou občané Brna (s trvalým byd-

lištěm v Brně) starší 18 let 1.–30.	listopadu, a to 
elektronicky na damenavas.brno.cz nebo pomocí 
full účtu na brnoid.cz. Každý má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hla-
sy. Jednomu projektu lze dát maximálně 2 kladné a 1 záporný hlas. Pořa-
dí projektů se určí podle počtu kladných hlasů. Vítězné jsou ty projekty, 
které se vejdou do 33 milionů korun. V příštím roce začne Kancelář par-
ticipace s jejich realizací.

Městská	část	Brno-Vinohrady má ve finále čtyři projekty: Nové	hři-
ště	pro	Vinohrady,	Kuličkové	hřiště	s	grilem	na	Bzenecké,	Víceúčelové	
hřiště	 Bořetická	 a	 Osvěžte	 se	 deštěm,	 Vinohrady! Na facebookové 
stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa k těmto i všem ostatním 
finálovým projektům a vybrat si své favority.

Nebuďte ke svému okolí lhostejní a pomozte rozhodnout, co se u vás 
vylepší, opraví nebo postaví, aby byly Vinohrady ještě lepší místo pro 
život.

Hlasujte!	Dáme	na	vás…
Mgr. Eva Čajková, koordinátorka participace obyvatel

Kancelář participace, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

VY rozhodujete

Hlasujte 
ve velkém
finále
1.–30. 11. 2020

damenavas.brno.cz
brnoid.cz

Nová volnočasová zóna na 
Vinohradech? Záleží i na vašem hlasu!

Už jste slyšeli o projektu kuličkového hřiště s dalšími herními prvky 
pro děti, gril pointem a odpočinkovou zónou v areálu bývalé ZŠ Bzenecká?

Nevšední nápad si klade za cíl oživit venkovní areál bývalé školy 
a otevřít ho jak těm mladším, tak i starším občanům. 

V projektu se počítá s moderní kuličkovou dráhou pro všechny vě-
kové kategorie, několika dalšími herními prvky jak pro nejmenší, tak 
i pro starší děti, včetně mlhovníčku pro ochlazení v parních letních 
dnech. Součástí budou i aktivity pro dospělé – v areálu by vzniklo místo 
pro elektrický veřejný gril zastřešený altánem a také relaxační zóna s mo-
derním posezením.

Realizace projektu však závisí na každém z nás – projekt je přihlášen 
do Participativního rozpočtu města Brna a potřebuje získat dostatečný 
počet hlasů od nás, Vinohraďáků. Projekt můžete podpořit na interneto-
vých stránkách https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1344 a můžete 
mu udělit až dva hlasy. Pokud vás projekt zaujal, budeme rádi i za váš hlas 
a v případě realizace se budeme těšit na viděnou v naší nové multifunkč-
ní volnočasové zóně.

Mgr. Nikola Vasilevská, navrhovatelka projektu

Víceúčelové hřiště Bořetická
Cílem tohoto projektu je vybudování oploceného multifunkčního 

hřiště na ulici Bořetická. Součástí hřiště by byly branky, koše na basketbal 
a herní prvky vyznačené v povrchu hřiště, který by byl vystaven ze spe- 
ciálního umělého povrchu s mantinely.

Toto hřiště je nyní pouze betonovou plochou, kde je jeden koš na 
basketbal. Je zde tedy potenciál k rozšíření o další sportovní možnosti pro 
děti i dospělé. Nově vzniklý prostor by tak nabídl možnost zahrát si hned 
několik her – od basketbalu, přes volejbal, nohejbal, futsal, vybíjenou až 
po aktivity pro nejmenší z edice tzv. her na chodník jako je např. skákání 
panáka, twister, fit square, skok do dálky, abeceda a další.

Chtěli bychom Vás poprosit o podporu projektu ve finálovém hlaso-
vání, kde mu můžete udělit až dva hlasy. Předem za Vaši podporu děku-
jeme.

Bližší informace k projektu na:
https://damenavas.brno.cz/projekt/?id=1334 

Vladimír Konečný, navrhovatel projektu

100
350 Kč

1200
900 Kč

200
450 Kč

600
450 Kč

550 Kč

Optický internet
od netboxu

Nabídka platí pro nové zákazníky do 30. 11. 2020 na prvních 12 měsíců.
Dostupnou rychlost lze ověřit na www  .netbox.cz/mapa-pokryti.
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UniCredit Bank Expres, 
Pálavské náměstí 4246/5, Brno-Vinohrady
mob.: 602 894 460  |  www.unicreditbank.cz

Informace k úrokové sazbě: Úroková sazba 1,59 % je platná pro fixaci na 5 let, při sjednání pojištění schopnosti splácet a při poskytnutí úvěru ve výši maximálně 80 % hodnoty poskytnutého zajištění.
Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 2,29 % p. a., pevná úroková sazba na 10 let. Výše měsíční splátky 8 763 Kč. Roční procentní sazba 
nákladů (RPSN) 2,34 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí 4 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková 
splatná částka 2 637 577,71 Kč.
O aktuální nabídce se lze informovat v kterémkoliv obchodním místě UniCredit Bank. Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Půjčte si u nás na koupi nové nemovitosti 
nebo refinancujte svou stávající hypotéku.

Atraktivní úroková sazba.

U hypotéka

Naše bydlení 
stojí na pevných 
základech.

JIŽ OD
1,59 %

p. a.

01906_UCB_E_Brno_Vinohrady_HYPOTEKA_DVA_A_KRABICE_inz_188x265_V01.indd   1 12.10.20   17:59
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Informace o akcích Senior klubu – říjen 2020

SENIOR KLUB V LISTOPADU
UPOZORNĚNÍ:	V	souladu	s	USNESENÍM	VLÁDY	ČESKÉ	REPUBLIKY	ze	dne	12.	října	2020	č.	1021	o	přijetí	krizového	

opatření	byly	přerušeny	veškeré	aktivity	Senior	klubu	a	to	do	ukončení	těchto	mimořádných	opatření.

Po prázdninách a téměř normálním prů-
běhu akcí v klubovně v září, nepočítám-li po- 
užívání roušek při přednáškách, se nám to na 
přelomu měsíců náhle zvrtlo – ale to trochu 
předbíhám.

Druhou polovinu září zahájila Hanka Ža-
ludová už asi osmým pokračováním svého ne-
autorského čtení – tentokrát přiblížila život 
a dílo Jamese Herriota včetně ukázek z jeho 
tvorby. Relativně normálně, i když částečně 
ovlivněné nařízeným používáním roušek, což 
se trochu projevilo na menším počtu oslaven-
ců, proběhlo i zářijové blahopřání jubilantům, 
narozených v srpnu a v září – nejstarší třiade-
vadesátiletá klubová dobrá duše Marie Kepá-
ková sklidila zasloužený obdiv a ovace pří- 
tomných. Dr. Šubert poté upoutal pozornost 
přítomných svým poutavým přiblížením histo-
rických zajímavostí o dalších českých hradech, 
na což jsme, obrazně řečeno, navázali zájezdem 
do muzeí veteránů a zemědělských strojů a ze-
jména prohlídkou velké plastické mapy Mora-
vy a Slezska v Moravském topografickém cent-
ru ve Velkých Opatovicích, což byl v podstatě 
nepřenositelný a nepopsatelný zážitek – to se 
musí vidět.

A pak nás covid začal opět ovlivňovat víc, 
než jsme čekali – z důvodů minimalizace hroz-
by nákazy se z účasti na Dni seniorů v klubovně 
29. 9. omluvili pozvaní hosté ze ZUŠ Dr. Mrko-
se a ze souboru Stará Líšeň, takže jsme posedě-
li u občerstvení a s harmonikářem Karlem Mi-
fkem. Den seniorů na Vinohradech 1. 10., kte-
rý měl proběhnout ve společenském sále, jsem 
musel zrušit kvůli karanténě v kapele Sebranka 
– a poté už následovalo vyhlášení stavu nouze 
a pozastavení všech akcí, prozatím (v době uzá-
věrky) do 2. 11.

Jak to bude probíhat v listopadu, v době 
psaní příspěvku, nedokážu odhadnout. Jsem 

ale optimista a tak jsem na listopad naplánoval 
a domluvil některé akce, které v říjnu nemohly 
proběhnout. Místo exkurze na hvězdárnu 
(8. 10.) je pro případ příznivého vývoje situace 
připraven zájezd na hvězdárnu 17. 11. na dvě 
filmová představení (viz program) a návštěva 
sklípku v Nechorech je přesunuta na čtvrtek 
26. 11. – uvidíme, přizpůsobíme se situaci. Bu-
de-li klubová činnost povolena, přijďte se na 
uvedené akce přihlásit.

Budeme-li moci být „jenom“ v klubovně, 
chtěl bych touto cestou pozvat zejména všech-
ny oslavence z letních a podzimních měsíců, 
kteří nemohli do klubovny přijít v září a v říjnu, 
alespoň na blahopřání jubilantům v listopadu 
19. 11. nebo třeba v prosinci.

Takže mi opět nezbývá, stejně jako před 

měsícem, než nám všem popřát co nejvíc zdra-
ví a optimismu při zvládání nečekaných situací 
v závěru tohoto hodně neobvyklého roku – stá-
le jsem přesvědčen, že covid nás jen tak nedo-
stane a s úsměvem jde všechno líp.

Aktuálnější informace v závislosti na opat-
řeních vlády se budu snažit zveřejňovat na na-
šem webu nebo na dveřích klubovny na Bze-
necké 19, případně použijte mé telefonní číslo 
– rád vám na vaše případné dotazy odpovím.

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

Prohlídka muzea veteránů a zemědělských strojů.

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;

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

pozastaven.

3. 11. – ÚTERÝ
NEAUTORSKÉ	ČTENÍ	–	PAOLO	COELHO
Mgr. Hana Žaludová
5. 11. – ČTVRTEK
TO	NEJLEPŠÍ	Z	ČESKÉ	KLASIKY
(povídání	s	ukázkami),	Mgr. Petr Škranc
10. 11. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ	ZAJÍMAVOSTI
(pokračování,	s	promítáním),	Eliška Vacková

12. 11. – ČTVRTEK
100	let	ČESKOSLOVENSKA	–	VÝZNAMNÉ	
UDÁLOSTI	(cyklus),	PhDr. Jiří Čejka

17. 11. – ÚTERÝ
HVĚZDÁRNA	–	DVOJPŘEDSTAVENÍ
16.00	Brno	360	(2D	–	známá	místa	jinak,
s	využitím	dronů,	60	min.)
18.00	Vesmír	(3D	–	cesta	napříč	Galaxií,
55	min.),	Ing. L. Hodboď (odjezd 14.50)

19. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ	JUBILANTŮM,
narozeným	v	LISTOPADU	(i	dříve)	
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
21. 11. – SOBOTA
RUČNÍ	PRÁCE	–	PATCHWORK	
(klubovna	–	od	14	hodin)
Renata Spurná
24. 11. – ÚTERÝ
ČESKÉ	HRADY
(Točník,	Troja,	Trosky,	Trpisty)
Dr. Luděk Šubert
26. 11. – ČTVRTEK
SKLÍPEK	NECHORY	(odjezd	14	hod,	
cena	300	Kč),	Ing. L. Hodboď

Naše motto:
a zvláštní rok, plný neobvyklých událostí, 
nám pomalu či spíše rychle spěje k závěru.


