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(pokračování na straně 3)

DUBEN
2021

DUBEN 
na Vinohradech

10. 4. 2021 – Vinohradské trhy 
proběhnou pouze za příznivých epidemic-
kých podmínek v čase od 9.00 do 12.30 – vy-
dlážděná plocha před radnicí (ze strany parku), 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady. Sledujte 
nás na webu a FB. 

Oznámení
V návaznosti na aktuální epidemickou situaci 
je i nadále uzavřen společenský sál v objektu 
Bzenecká 23 a jsou pozastaveny veškeré aktivi-
ty KVIC Brno-Vinohrady s ním spojené. 
Informace k probíhajícím aktivitám distanční 
výuky jazyků, cvičení a hry na hudební nástro-
je naleznete na webových stránkách
http://www.kvicvinohradybrno.cz/,
http://www.domecekvinohradybrno.cz/.

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno-Vinohrady.

Duben v Domečku

Letní tábory
Dětem od 7 let nabízíme 17.–23. 7. 2021 poby-
tový tábor Scooby Doo v Milovech na Vysoči-
ně. Vydej se s námi na cestu plnou záhad, ta-
jemných postav i přátelství a nebuď strašpytel 
jako Scooby Doo. Ubytování v 4–5 lůžkových 
chatách s vlastním sociálním zařízením neda-
leko Milovského rybníka. Stravování 5× denně, 
pitný režim. Cena 4.000 Kč zahrnuje dopravu 
autobusem z Vinohrad a zpět, ubytování, stra-
vu, veškerý program, pedagogický a zdravotní 
dozor. 

Příměstský tábor Pohyb nás baví 12.–16. 7. 
2021 nabízí ještě pár volných míst pro děti od 
6 let. Týden plný pohybových a míčových her a 
pobytu v přírodě. Cena 1.950 Kč zahrnuje ma-
teriál, vstupné, jízdné, teplé obědy, pitný režim 
a pedagogické vedení. 
Přihlášky na tábory najdete na www.domecek-
vinohradybrno.cz.

Jaro je tady. Koniklece znovu kvetou i na území Vinohrad.

Vážení vinohradští spoluobčané,
jaro přišlo, vesna je tu. Všimli jste si? Ani bych se nedivil, kdyby ne. Vždyť ta nepříjem-
ná, zatracená koronavirová epidemie právě nenahrává plnému vnímání a příjemnému 
prožívání jednoho z nejhezčích ročních období. Svazují nás vládní omezení, obavy  
o zdraví a životy naše a především našich blízkých, mnozí z nás jsou zmítáni existenč-
ními potížemi. Rodiče s dětmi to mají obzvláště těžké a neradostné chvíle zažívají 
naši senioři, z nichž mnozí žijí v izolaci a odtrženi od svých rodin, zvláště pak od mi-
lovaných vnoučat. Vše to už trvá příliš dlouho. Život ve stínu covidu, přesněji živoření, 
se vleče již více jak rok. Přispěla k tomu počáteční neznalost virového onemocnění 
i chatrná znalost jeho původce (celosvětový výzkum však horečně probíhá) i některé 
nepovedené a nevhodně prováděné kroky nařízené vládou (zejména ty rozvolňovací, 
nařízené v tu nejméně vhodnou chvíli). Třetí veličinou, která nahrává covidovému 
rozpínání a ztěžuje boj s ním, jsme my sami. Přesněji někteří z nás. V počínání lidí, 
porušujících pravidla 3R (respirátor, rozestupy, ruce), hraje prim bezohlednost ke své-
mu okolí, ale též i k sobě samotnému. Bezohlednost ke druhým je v dnešní pohnuté 
době tím nejzavrženíhodnějším projevem a postojem vůči ohrožené společnosti, jejím 
oslabeným jedincům různých věkových kategorií. Zhrozil jsem se, když mi jeden z vi-
nohradských známých vyprávěl mrazivou zkušenost, kterou nabyl docela nedávno. Na 
procházce po ulici Tvrdonické potkal známou rodinu z domu, rodiče s dětmi. Protože 
věděl, že jsou na koronavirus pozitivní, a tudíž v povinné karanténě, projevil údiv nad 
tím, že je potkává venku na procházce. Bylo mu odpovězeno, že venku je hezky a oni 
vlastně nějaké zásadní problémy nemají, tak si vyšli ven, mezi lidi, na procházku. 
Nelze vyloučit, že takových jedinců se i na Vinohradech najde jistý počet, byť, věřím, 
že nevelký. Duchovní svět těchto lidí je pro nás, drtivou většinu, nepochopitelný. Domi-
nanci v těchto postojích v rukou pevně třímá sobeckost a bezohlednost. Prosím Vás 
proto, vážení Vinohraďané, buďte opatrní, chraňte sebe i ostatní před nebezpečnou 
nákazou dodržováním nařízení, která se nám nemusí líbit, která některé z nás i poško-
zují. Jsou však často to jediné, co nás před virem chrání a co stojí (byť se to tak třeba 
nejeví) na naší straně. Věřím pevně, že se posunujeme k lepším časům, k porážce pan-
demie, i když zdá se, že jen velmi zvolna. 

Rozkvetlá Bílá hora
Jaro máme všichni spojené s květinami, které 
se rozvíjejí v mnoha barvách a tvarech. Na du-
ben jsme pro vás připravili na Bílé hoře plno 
obrázků, nejen jarních kytiček, a když je všech-
ny poznáte, vyluštíte tajenku, kterou jsme do 
odpovědí zakleli.
Více info na www.domecekvinohradybrno.cz 
a našem FB.

Ivana Heindlová
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Harmonogram 
provádění blokového 
čištění na rok 2021

7. 4., 2. 6., 1. 11.
komunikace Bzenecká, vč. odstavných ploch, 
zálivů a parkovišť před domy, komunikace 
Prušánecká, včetně odstavných ploch, zálivů 
a parkovišť před domy a před restaurací K1, 
komunikace Čejkovická, včetně parkovišť před 
domy a komunikací u přilehlých garážových 
bloků, Křtinská – Zákos.

9. 4., 4. 6., 3. 11.
komunikace Pálavské náměstí za objekty 
OC-01, OC-02, parkoviště a odstavné plochy 
kolem víceúčelového objektu Pálavské nám. 
12, 13, 14, 15 (OC-03), parkoviště před domy 
Pálavské náměstí 6–9, parkoviště u vyhlídky, 
parkoviště před objektem Velkopavlovická 25, 
parkoviště vedle prodejny JYSK, komunikace 
Valtická včetně parkovišť před domy a komu-
nikací u přilehlých garážových bloků, Pálavské 
nám. – Zákos.

12. 4., 7. 6., 5. 11.
komunikace Blatnická, včetně odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy, komuni-
kace Vlčnovská vč. odstavných ploch, zálivů 
a parkovišť před domy, komunikace Tvrdonic-
ká, vč. odstavných ploch, zálivů a parkovišť 
před domy, komunikace Mutěnická, vč. parko-
višť před domy, komunikací u přilehlých gará-
žových bloků a odstavného parkoviště Mutě-
nická.

14. 4., 9. 6., 8. 11.
komunikace u garážových bloků při komuni-
kaci Žarošická, parkoviště před domy Pálavské 
nám. 1, 2 a parkoviště před Domem služeb, 
Révová, Žarošická – Zákos, Věstonická – Zá-
kos.

16. 4., 11. 6., 10. 11.
komunikace Velkopavlovická, vč. odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy a komuni-
kace k prostranství za UMČ Velkopavlovická 
25, komunikace Mikulovská, vč. odstavných 
ploch, zálivů a parkovišť před domy, Mikulov-
ská 9 – plocha dvora a příjezdová komunika- 
ce, odstavné parkoviště nad supermarketem 
BILLA, komunikace Bořetická, vč. parkovišť 
před domy a komunikací u přilehlých garážo-
vých bloků.

ÚMČ Brno-Vinohrady

Informace pro občany.
Sběrové dny v roce 2021

Termíny sběrových dnů:
12. 6. 2021, 11. 9. 2021 a 6. 11. 2021

vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 
jako obvykle v lokalitě Pálavské náměstí

(za točnou MHD).
ÚMČ Brno-Vinohrady

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 

2020 s firmou MSU s.r.o., Jižní náměstí 7, 
619 00 Brno, IČ 48529303, jejímž předmětem 
je „Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Pru-
šánecká v budově Bzenecká 23“, podle před-
loženého materiálu;

– Rozpočtové opatření č. 1;
– Návrh na vydání – OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY označení místní komunikace po-
dle předloženého návrhu;

– vyřazení projektů z nedokončených investic 
ve výši 135.894 Kč;

– odstranění vrby rostoucí na pozemku p. č. 
8521, k. ú. Židenice, rostoucí v zeleném pásu 
před bytovým domem Velkopavlovická 2, 
Brno-Vinohrady u kontejnerového stání, ob-
vod 136 cm, za podmínky náhradní výsadby 
2 stromů ve vytypovaných lokalitách;

– odstranění pajasanu žláznatého na pozemku 
p. č. 8534, k. ú. Židenice, rostoucí v zeleném 
pásu před bytovým domem Velkopavlovic- 
ká 9, Brno-Vinohrady, obvod 94 cm, za pod-
mínky náhradní výsadby 2 stromů ve vyty-
povaných lokalitách;

– text výzvy k podání nabídky VZMR na akci: 
Výběr zhotovitele prací na akci „Vybavení 
interiéru MŠ Bzenecká“, seznam firem, které 
budou vyzvány k předložení nabídky, složení 
komise pro otevírání obálek a hodnocení na-
bídek;

– zřízení přípravné třídy na Základní škole, 
Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace 
pro školní rok 2021/2022;

– zveřejnění přiloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor (59,43 m2), které se na-
chází za dveřmi č. 4 v domě Valtická 15, ke 
komerčnímu využití (skladovací prostory);

– KVIC Brno-Vinohrady ukončení nájmu ne-
bytových prostor (59,43 m2), které se nachází 
za dveřmi č. 4 v domě Valtická 15, doho- 
dou ke dni 8. 2. 2021, předloženou dohodu 
o ukončení nájmu nebytových prostor v do-
mě Valtická 15 uzavřenou Kulturním, vzdě-
lávacím a informačním centrem Brno-Vino-

hrady, zastoupeným ředitelem Mgr. Jiřím 
Huňáčkem;

– záměr na pronájem nebytových prostor, 
místnosti č. 3 (11,74 m2) v domě Pálavské 
náměstí 9, za účelem uskladnění osobních 
věcí;

– u nájemních smluv na pronájem nebytových 
prostor v domech svěřených m. č. Brno-Vi-
nohrady a u nájemních smluv na bytové pro-
story použití – nepoužití inflačního koefi- 
cientu k 1. dubnu roku 2021 ve výši 3,2 %;

– text výzvy včetně zadávací dokumentace 
a návrhu smlouvy o dílo (dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek) ke zjednodušenému podlimitnímu říze-
ní na veřejnou zakázku na stavební práce: 
„Obnova elektroinstalace společných prostor 
bytových domů Mutěnická 15, 17, 19, 21 
a Vlčnovská 2, 4, 6, 8“, seznam firem, které 
budou vyzvány k předložení nabídky, složení 
komise pro otevírání obálek a hodnocení na-
bídek;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na akci: „Kompletní re-
konstrukce bytu č. 55, Mikulovská 8 a bytu 
č. 12, Vlčnovská 4“ podle předloženého ma-
teriálu, seznam firem, které budou vyzvány 
k předložení nabídky, složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek.

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

ve výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekon-
strukci bytového jádra v bytě, Bzenecká 15, 
Brno, dle přiloženého materiálu;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 
Kč a zněním dohody o výměně vchodových 
dveří v bytě Prušánecká 11, 628 00 Brno dle 
přiloženého materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 9305 

v k. ú. Židenice k rozšíření předzahrádky 
před přízemním bytem domu Bořetická 17.

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 

2020 s firmou MSU s.r.o., Jižní náměstí 7, 
619 00 Brno, IČ 48529303, jejímž předmětem 
je „Zřízení detašovaného pracoviště MŠ Pru-
šánecká v budově Bzenecká 23“, podle před-
loženého materiálu;

– na základě zápisu z jednání výběrové komi- 
se přidělení zakázky na akci: „Vybavení inte- 
riéru MŠ Bzenecká“ firmě BENJAMÍN 
s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 
25523414, za celkovou cenu 1.323.861 Kč vč. 
DPH. Kupní smlouvu na akci: „Vybavení in-
teriéru MŠ Bzenecká“ firmě BENJAMÍN 
s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČ 
25523414, za celkovou cenu 1.323.861 Kč vč. 
DPH; 

– „Budoucí smlouvu o nájmu prostor slouží-
cích podnikání“ mezi MČ Brno-Vinohrady 
a společností Compex, spol. s r. o., se sídlem 

Palackého třída 924/105, 612 00 Brno, IČO: 
121 64 739;

– zajištění květinové výzdoby u firmy TSB 
v rozsahu minulých let, tj. na 14 sloupů VO 
za nabídkovou cenu 4.400 Kč na 1 stožár, tj. 
74.536 Kč; druh květin – převislé pelargónie 
mix červené a bílé barvy;

– rozbory hospodaření a zlepšený výsledek 
hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových orga- 
nizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2020. 
Účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových or-
ganizací m. č. Brno-Vinohrady, za rok 2020, 
a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření 
do fondů za rok 2020;

– rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hos-
podaření příspěvkové organizace KVIC za 
rok 2020. Účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace KVIC za rok 2020 a přidělení zlepše-
ného výsledku hospodaření KVIC za rok 
2020; (pokračování na str. 3)

Z 37. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 8. února 2021

Z 38. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 1. března 2021
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Svět není však ani v těchto dnech šedý. Mile mne potěšil a dodal 
mi kuráže dopis významného muže, sportovce a Vinohraďana pana 
Rudolfa Šmerdy, který loni oslavil sedmasedmdesátiny a je řadu let 
úspěšně činný v plaveckém sportu. Přesněji je pan Šmerda devate-
náctinásobným mistrem světa v plavání v kategorii Masters. Rudolf 
Šmerda tak jedinečně dominuje v tomto sportovním odvětví této 
plavecké kategorie, v ní si drží postavení světového fenoménu. Člo-
věk je to věru skromný. I kategorie, v níž soutěží, zřejmě nepoutá 
tolik pozornosti médií, především těch bulvárních. Ovšem v únoru 
letošního roku vyšel v prestižním dvouměsíčníku Finmag, zabývají-
cím se úspěšnými lidmi, o kterých bulvár nepíše, článek právě 
o Rudolfu Šmerdovi. Desítky titulů, rekordů a medailí nasbíral ten-
to muž hlavně poté, co odešel v roce 2003 do důchodu. Velmi si ce-
níme jeho sportovních a reprezentačních úspěchů. Je ovšem též 
velkým příkladem houževnatosti, pevné vůle a nezdolné cílevědo-
mosti. Je tedy vzorem pro mnohé z nás. Pane Rudolfe Šmerdo, dě-
kuji za dopis, který mne povzbudil a přeji Vám zdraví a další spor-
tovní i osobní úspěchy. 

Vážení Vinohraďané, vinohradské (ale též i líšeňské a židenic-
ké) ovzduší je zkoušeno již delší dobu opakujícími se invazemi ne-
příjemného zápachu takřka nepochybně průmyslového původu. 
Často v této souvislosti slýchám jméno slévárny v areálu bývalého 

Zetoru. Chci Vám sdělit, že kauzu znečišťování našeho ovzduší 
řešíme delší dobu. Žádáme opakovaně o nápravu povolaný orgán 
řešící čistotu ovzduší v městě Brně, kterým je Odbor životního pro-
středí Magistrátu města Brna. Podstoupil jsem osobní jednání 
s majitelem slévárny firmy Heunisch a vyzval jej, pokud jsou pů-
vodci zápachu a znečišťování našeho ovzduší, aby učinili vše pro 
zvrácení tohoto nedobrého stavu. O zjištění původce zápachu a dal-
ší řešení žádáme průběžně Inspekci životního prostředí a též Odbor 
životního prostředí Jihomoravského kraje. Poslední jmenovaná in-
stituce nám v odpovědi z 8. března nastínila další postup a prová-
dění měření, které zatím pomyslného přestupníka za ruku nechytlo. 
Budeme tedy zarputile dál tlačit na tyto instituce a věřit v konečný 
úspěch. Moc doufám, že přijde a nebude to zas tak dlouho trvat. 
Podotýkám, že v rezervě máme také poněkud netradiční kroky, kte-
ré jsou ovšem až oním pověstným krajním řešením. 

Vážení vinohradští spoluobčané, prožíváme zvláštní a drama-
tické období. Asi málokoho z nás by napadlo, že se budeme prát 
s neviditelným nepřítelem, že společnost se bude zmítat v chaosu 
a že bude názorově dosti citelně rozdělena. Nám všem přeji, vážení 
Vinohraďané, aby dnešní neblahý stav neměl již dlouhého trvání. 
Jednotlivě každému z Vás přeji nezdolné zdraví, silnou imunitu 
a potřebný optimismus do dalších dnů. Jiří Čejka, starosta

(dokončení ze str. 2)
– rozpočet KVIC na r. 2021 dle předloženého 

materiálu, odpisový plán movitého majetku 
KVIC na r. 2021 dle předloženého materiálu, 
střednědobý výhled hospodaření KVIC na 
rok 2022 a 2023 dle předloženého materiálu;

– poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Brno-Vi-
nohrady v roce 2020 z kulturní oblasti;

– záměr na pronájem nebytových prostor, 
místnosti č. 2c (19,65 m2) v domě Mutěnická 
17, za účelem uskladnění osobních věcí; 

– záměr na pronájem nebytových prostor, 
místnosti č. 3 (11,74 m2) v domě Vlčnovská 
5, za účelem uskladnění osobních věcí;

– záměr na pronájem nebytových prostor, 
místnosti č. 10K (3,8 m2) v domě Mutěnická 
17, za účelem uskladnění osobních věcí; 

– záměr na pronájem nebytových prostor, 
místnosti č. 7 (7,74 m2) v domě Mutěnická 
17, za účelem uskladnění osobních věcí; 

– záměr na pronájem nebytových prostor bý-
valé kočárkárny (10,28 m2) v domě Vlčnov-
ská 5, pro komerční účely;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekon-
strukce bytu č. 55, Mikulovská 8 a bytu č. 12, 
Vlčnovská 4“ s firmou Kristek-instalo, s.r.o. 
Mlýnská 236/13, 602 00 Brno, IČ: 29232201 
za cenu 917.963 Kč bez DPH a 1.055.657 Kč 
vč. DPH;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory v objektu Velkopavlovická 25, I. NP 
o celkové výměře 78,39 m2;

– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor, které musí 
být na základě usnesení vlády uzavřeny, sní-
žením nájemného o 50 % za měsíc leden, 
únor, březen 2021 v objektech svěřených MČ 
Brno-Vinohrady;

– demontáž starého, nefunkčního zádveří pro-
středního vchodu do objektu Blatnická 9/11, 
Brno. Náklady na demontáž a úkony spojené 
s likvidací kovové přepážky budou na vrub 
žadatelů;

– program X. zasedání Zastupitelstva m. č. Br-
no-Vinohrady konaného dne 15. 3. 2021;

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– se změnou užívání objektu Pálavské náměstí 

4282/4c z pizzerie na vietnamskou restauraci 
podle předložené dokumentace AMTIS spol. 
s r. o. z 12/2020;

– s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra 
ve výši 60.000 Kč a zněním dohody o rekon-
strukci bytového jádra v bytě, Vlčnovská 9, 
Brno, dle přiloženého materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s využitím pozemku p. č. 7652/55 v k. ú. Ži-

denice pro dopravní propojení ulice Čejko-
vická s ulicí Jedovnickou.

Rada m. č. Brno-Vinohrady přiděluje:
– zakázku pod názvem „Kompletní rekon-

strukce bytu č. 55, Mikulovská 8 a bytu č. 12, 
Vlčnovská 4“ firmě Kristek – instalo, s.r.o., 
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ: 2923201 za 
cenu 917.963 Kč bez DPH a 1.055.657 Kč vč. 
DPH;

Rada m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
– PhDr. Jiřího Čejku, písemně vyzvat společ-

nost PROPERITY vici s.r.o. k předání dokla-
dů, prokazujících výdaje za zpracovanou sta- 
vebně technickou dokumentaci k projektu 
sportovně rekreačního areálu GO UP Brno-
-východ ve výši 8.626.200 Kč k umožnění 
provedení příslušného znaleckého posudku.

Rada m. č. Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– informaci o pronájmu pozemků p. č. 7999/ 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 v k. ú. Židenice;
– režim provozu mateřských škol v měsících 

červenec a srpen pro školní rok 2020/2021, 
stanovený ředitelkami mateřských škol měst-
ské části Brno-Vinohrady dle předloženého 
materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení č. 2126/21/8 z mimořádné schůze 

Rady městské části Brno-Vinohrady, konané 
dne 11. 2. 2021.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
– PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi m. č. Brno-

-Vinohrady vydat nesouhlasné vyjádření 
k záměru stavby „Dočasná stavba pro rekla-
mu – reklamní bigboard na pozemku p. č. 
7652/26 v k. ú. Židenice“ podle předložené 
dokumentace firmy Atelier WIK s.r.o., z 01/ 
2021.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 

9229 v k. ú. Židenice pod vstupním schodiš-
těm do domu a pod připravovanou přístav-
bou lodžií domu Čejkovická 13;

– schválit Rozpočtové opatření č. 2;
– souhlasit s předloženým návrhem obecně zá-

vazné vyhlášky statutárního města Brna, kte-
rou se mění a doplňuje obecně závazná vy-
hláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších předpisů; 

– vzít na vědomí rozbory hospodaření a zlep-
šený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěv-
kových organizací m. č. Brno-Vinohrady, za 
rok 2020. Účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěv-
kových organizací m. č. Brno-Vinohrady za 
rok 2020 a přidělení zlepšeného výsledku 
hospodaření do fondů za rok 2020;

– vzít na vědomí rozbor hospodaření a zlepše-
ný výsledek hospodaření příspěvkové orga-
nizace KVIC za rok 2020. Účetní závěrku 
příspěvkové organizace KVIC za rok 2020 
a přidělení zlepšeného výsledku hospodaření 
KVIC za rok 2020;

– vzít na vědomí rozpočet KVIC na rok 2021 
dle předloženého materiálu, odpisový plán 
movitého majetku KVIC na rok 2021 dle 
předloženého materiálu, střednědobý výhled 
hospodaření KVIC na rok 2022 a 2023 dle 
předloženého materiálu.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Vážení Vinohraďané,
od začátku roku probíhá v České republi-

ce registrace k očkování proti nemoci Covid- 
-19. V případě vašeho zájmu o vakcínu se mů-
žete registrovat níže uvedenými způsoby. Po-
kud se vám nepodaří žádná ze zmíněných 
variant a o očkování máte zájem, využijte ter-
mín 7. dubna 9.00–11.00, kdy budeme všechny 
zájemce starší 60 let registrovat v zasedacím 
sále v přízemí radnice, vedle Cukrárny u Losa. 
Registrace po telefonu

Nejsnazší varianta je registrace po telefonu 
přes celostátní linku 1221. Linka je bezplatná 
a jedná se o nejbezpečnější a nejrychlejší va- 
riantu registrace.
Registrace po internetu

Registrace probíhá online na stránkách 
Ministerstva zdravotnictví registrace.mzcr.cz.
Registrace u praktického lékaře

Od prvního března probíhá registrace nově 

V dubnu pokračujeme s distribucí respirá-
torů pro sociálně potřebné. Našim občanům, 
kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, nabízíme 
k dispozici respirátory třídy FFP2. Tímto kro-
kem chceme pomoci nejohroženějším skupi-
nám, pro které jsou povinné respirátory citel-
ným zásahem do rozpočtu.

Respirátory budeme vydávat 6. dubna od 

9.00 do 10.00 v přízemí budovy radnice – vý-
dejové okénko vedle Kadeřnictví Iveta. Respi-
rátory budou vydávány osobám sociálně po-
třebným na základě předložení adekvátních 
dokumentů o tíživé životní situaci a na základě 
individuálního posouzení pracovníky ÚMČ.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Vážení občané,
v poslední době se v některých domech na úze-
mí MČ Brno-Vinohrady začaly ve větší míře 
vyskytovat cizí osoby, které mohou být pod zá-
minkou vpuštěni do domu i samotnými obyva-
teli. Jedná se především o osoby bez domova. 
Tyto osoby se následně zdržují na 
únikových schodištích, kde pole-
hávají nebo se pohybují i v jiných 
částech domu, např. v prostorách 
sklepů. Bohužel jsme se již ze stra-
ny těchto osob setkali i s agresivi-
tou.

Dále se setkáváme i s případy 
podomního prodeje, který je na 
území města Brna zakázán. Podo-
mní prodejci se při nabídce svých produktů 
dokonce odkazují na spolupráci s radnicí MČ 
Brno-Vinohrady, což je vždy lživé tvrzení.

V zájmu bezpečnosti všech obyvatel domů 
v naší městské části neotvírejte cizím osobám 
a v žádném případně nevpouštějte cizí osoby 
do svých domů. O současné situaci byl také 
vyrozuměn vedoucí našeho revíru Městské po-
licie a spraveno i stavební bytové družstvo 

MÍR. Pohybem cizích osob po do-
mě se zvyšuje riziko vandalismu, 
poškozování věcí, případně vlou-
pání. Pokud budete svědky pohy-
bu cizích osob (např. osoby bez 
domova) po domě, volejte nepro-
dleně Městskou policii 156 nebo 
Policii ČR 158.

Buďme všichni obezřetní 
k pohybu cizích osob v prosto- 

rách našich domů!
Děkuji za obezřetnost.

Michal Krejsa, 1. místostarosta

Koronavirus:
Aktuální situace v Brně

INFORMAČNÍ WEB BRNA
koronavirus.brno.cz

E-MAIL PRO DOTAZY K OPATŘENÍM 
koronavirus@brno.cz

MĚSTSKÁ LINKA POMOCI
 800 140 800

Linka je zdarma a je v provozu
ve všední dny od 7.30 do 15.00.

Zdravotnické linky
 800 140 222
BRNĚNSKÁ OČKOVACÍ LINKA
Bezplatná linka města Brna poskytuje poradenství 
ohledně očkování, pokud jsou volné termíny, slouží 
i k registraci k očkování.

 800 129 921
KRAJSKÁ OČKOVACÍ LINKA
Bezplatná krizová linka Jihomoravského kraje dopl-
ňuje státní linku 1221 a pomáhá seniorům s registra-
cí k očkování. V provozu je v pracovní dny od 8 do 
16 h.

 773 768 994
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Linka Krajské hygienické stanice Jihomoravského 
kraje je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 h. 

 1221
CELOREPUBLIKOVÁ LINKA HYGIENY
Centrální linka hygieny je k dispozici v pracovních 
dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 h.

         MUNI pomáhá
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Potřebujete přinést nákup, pohlídat děti nebo do-
ručit bavlněnou roušku? Svou pomoc nabízí pro-
střednictvím Masarykovy univerzity přes 4500 
dobrovolníků.

 737 234 078
DOBRÉ SRDCE NA DÁLKU
Pro lidi, kteří jsou v době epidemie osamělí a nema-
jí nikoho, kdo by je vyslechl, spustila Diecézní cha-
rita Brno program Dobré srdce na dálku. Dobro-
volník bude zájemci pravidelně telefonovat – 1–3× 
týdně, vždy nejdéle 30 minut a ze skrytého telefon-
ního čísla. 

         PRESAFE.CZ
PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Psychosociální poradenství osobám v karanténě 
i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktuální situací, 
nabízí zdarma brněnský spolek PRESAFE.

 770 600 800
DLUHOVÁ LINKA ČLOVĚKA V TÍSNI
Hrozí vám v důsledku opatření proti šíření korona-
viru dluhy nebo dokonce exekuce? Člověk v tísni 
rozšířil fungování dluhové linky. Dovoláte se každý 
všední den od 8 do 18 h.

 731 197 477
MODRÁ LINKA DŮVĚRY
Pokud se psychicky necítíte dobře, potřebujete po-
radit, povzbudit, využijte Modrou linku důvěry. 
Funguje denně od 9 do 21.

■2■

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
• s platností od 2.11.2020 nevyužívat automaticky 

možnosti uvedené v Článku 10 a čl. 3 (společ-
ný nájem bytu) dle Pravidel o pronájmu bytů v 
domech v majetku statutárního města Brna a 
nájem bytů v těchto případech řešit postupem 
uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3;

• záměr vybudování parkourového hřiště v loka-
litě Růženin dvůr, případně v jiné vhodné loka-
litě MČ Brno-Vinohrady;

• záměr umístění fontány na pozemku p. č. 
9395/2 v k. ú. Židenice;

• záměr umístění nádob na bioodpady na veřej-
ných prostranstvích v městské části Brno- Vi-
nohrady;

• zveřejnění přiloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor, které se nachází v suteré-
nu domu Bzenecká 19,21 (108 m2) za účelem 
poskytování pečovatelské služby, hygienického 
střediska a služeb s těmito službami souvisejí-
cích;

• zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor, které se nachází v suterénu domu Pá-
lavské náměstí 7 (19,5 m2) za účelem zřízení 
skladu elektro;

• zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor – místnosti č. 3 (11,6 m2) v domě Prušá-
necká 15, za účelem uskladnění osobních věcí;

• v souvislosti s usnesením zasedání Zastupi-
telstva města Brna č. Z8/16 ze dne 21.04.2020 
žádost o poskytnutí kompenzace ve výši 3.600 
Kč za prominutí místního poplatku společnosti 
STEAK HOUSE K1, s.r.o., se sídlem Žarošická 
24, která provozuje předzahrádku před svojí 
provozovnou;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, II. NP o 
celkové výměře 36,83 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 17,55 m2;
• vedlejší prostor o výměře 19,28 m2;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o 
celkové výměře 81,84 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 73,97 m2;
• vedlejší prostor o výměře 7,87 m2;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o 
celkové výměře 87,41 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 77,69 m2;
• vedlejší prostor o výměře 9,72 m2;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
• s přerušením činnosti školní družiny o prázd-

ninách ve školním roce 2020/2021 v ZŠ Mutě-
nická 23 takto:

• podzimní prázdniny 29. 10. 2020 - 30. 10. 
2020 provoz ŠD nepřerušen;

• vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 03. 01. 2021 
provoz ŠD přerušen;

• jednodenní pololetní prázdniny 29. 01. 2021 
provoz ŠD nepřerušen;

• jarní prázdniny 22. 02. 2021 - 28. 02. 2021 
provoz ŠD nepřerušen;

• velikonoční prázdniny 01.04. 2021 provoz ŠD 
nepřerušen;

• hlavní prázdniny 01.07. 2021 - 31. 08. 2021 
provoz ŠD přerušen;

• s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve 
výši 60 000,- Kč a zněním dohody o rekonstruk-
ci bytového jádra v bytě, Mikulovská 4, Brno, 
dle přiloženého materiálu;

• s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5000,- Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří v 
bytě, Mikulovská 4, 628 00 Brno dle přiložené-
ho materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady nedoporu-
čuje:
• novelizovat obecně závazné vyhlášky města 

Brna týkající se určení spádových obvodů ma-
teřských škol a základních škol v MČ Brno-Vi-
nohrady;

Rada městské části Brno-Vinohrady pověřuje:
• bytovou a dislokační komisi projednáním ná-

vrhu na změnu nebo aktualizaci kritérií pro 
hodnocení naléhavosti bytové potřeby žadatele 
o byt;

Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vě-
domí s připomínkami:
• stavební záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa, 

k. ú. Židenice“ v celém rozsahu podle předlo-
žené dokumentace Arch. Design s. r. o. zak. č. 
B-19-093-000 z 05/2020 včetně předmětných 
připomínek a návrhů na změny požadovaných 
MČ Brno-Vinohrady, které jsou zakresleny v 
koordinačním výkresu, a to jmenovitě:
a) výstavba mateřské škola na pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Brno (v sou-
sedství Domova pro seniory Věstonická) dle 
předchozí dohody s investorem se závazkem 
investora převést objekt MŠ do vlastnictví 
statutárního města Brno;

b) realizace výstavby tak, aby směrem k součas-
né zástavbě v MČ Brno-Vinohrady docháze-
lo ke snižování intenzity výstavby (výstavba 
nižších objektů) nepřevyšujících stávající bu-
dovu Domova pro seniory Věstonická;

c) přesunutí výškové budovy do jižní části Obyt-
ného souboru Šedova (k poliklinice Viniční).

Z 32. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, 
konané dne 2. listopadu 2020

 773 768 994
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Linka Krajské hygienické stanice Jihomoravské-
ho kraje je v provozu od pondělí do pátku od 8 
do 15 hodin. 

Zdravotnické linky

 1221
CELOREPUBLIKOVÁ LINKA HYGIENY
Centrální linka hygieny je k dispozici v pracov-
ních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 
do 16.30 hodin.

6 MUNI pomáhá
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Potřebujete přinést nákup, pohlídat děti nebo 
doručit bavlněnou roušku? Svou pomoc nabí-
zí prostřednictvím Masarykovy univerzity přes 
4500 dobrovolníků.

Pomoc od dobrovolníků

 737 234 078
DOBRÉ SRDCE NA DÁLKU
Pro lidi, kteří jsou v době epidemie osamělí 
a nemají nikoho, kdo by je vyslechl, spustila 
Diecézní charita Brno program Dobré srdce na 
dálku. Dobrovolník bude zájemci pravidelně te-
lefonovat – 1–3x týdně, vždy nejdéle 30 minut a 
ze skrytého telefonního čísla. 

6 PRESAFE.CZ
PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Psychosociální poradenství osobám v karanténě 
i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktuální si-
tuací, nabízí zdarma brněnský spolek PRESAFE.

Psychická a sociální 
podpora

 770 600 800
DLUHOVÁ LINKA ČLOVĚKA V TÍSNI
Hrozí vám v důsledku opatření proti šíření ko-
ronaviru dluhy nebo dokonce exekuce? Člověk 
v tísni rozšířil fungování dluhové linky. Dovolá-
te se každý všední den od 8 do 18 hodin.

 731 197 477
MODRÁ LINKA DŮVĚRY
Pokud se psychicky necítíte dobře, potřebujete 
poradit, povzbudit, využijte Modrou linku dů-
věry. Funguje denně od 9 do 21.

Patří papírová rouška do tříděného odpa-
du? Musejí nakažení covid-19 dělat s od-
padem něco speciálního? A zavřou se teď 
kvůli vládním nařízením sběrné dvory? Na 
základní otázky týkající se odpadu v době 
epidemie odpovídá městská společnost 
SAKO Brno.
Jednorázové roušky, třídit, nebo netřídit? 
Použité papírové roušky házejte vždy do ko-
munálu. Pokud byste je vytřídili do barevného 
kontejneru, putovaly by na třídicí linku, kde by 
s ní přišli do styku pracovníci. Z popelnice na-
opak míří rovnou do spalovny, z auta až do kot-
le ji překládají jen stroje. Vysoká teplota spalo-
vání navíc bezpečně ničí viry a další patogeny.
Z preventivních důvodů by také osoby nemoc-
né a v karanténě neměly třídit odpad. Opět 

by totiž hrozilo, že se s ním setkají pracovníci 
dotřiďovacích linek. Všechen odpad dávejte v 
zavázaném pytli do směsného odpadu; v ideál-
ním případě pytel na povrchu dezinfikujte. 
Sběrné dvory zůstávají otevřené. Upravují 
se ale pravidla jejich provozu tak, aby byla v 
souladu s vládními opatřeními. Samozřejmé je 
nošení roušky a dodržování rozestupů. Vstup 
bude umožněn vždy jen jedné osobě (či vjezd 
jednomu vozidlu) odkládající odpady, teprve 
po jejím odchodu bude do prostoru vpuštěn 
někdo další. Obsluha také bude lidi pouze smě-
rovat ke správným kontejnerům, ale nebude s 
manipulací s odpadem z hygienických důvodů 
pomáhat. Proto je také dočasně pozastaven 
sběr předmětů na REUSE a RENAB pointech.
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INFORMAČNÍ WEB BRNA
KORONAVIRUS.BRNO.CZ
E-MAIL PRO DOTAZY K OPATŘENÍM 
koronavirus@brno.cz

MĚSTSKÁ LINKA POMOCI

 800 140 800
Linka je zdarma a je v provozu ve všední dny 

od 7.30 do 15.00.

SAKO radí, jak nakládat s odpady v době epidemie

■2■

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
• s platností od 2.11.2020 nevyužívat automaticky 

možnosti uvedené v Článku 10 a čl. 3 (společ-
ný nájem bytu) dle Pravidel o pronájmu bytů v 
domech v majetku statutárního města Brna a 
nájem bytů v těchto případech řešit postupem 
uvedeným v odstavcích 1, 2 a 3;

• záměr vybudování parkourového hřiště v loka-
litě Růženin dvůr, případně v jiné vhodné loka-
litě MČ Brno-Vinohrady;

• záměr umístění fontány na pozemku p. č. 
9395/2 v k. ú. Židenice;

• záměr umístění nádob na bioodpady na veřej-
ných prostranstvích v městské části Brno- Vi-
nohrady;

• zveřejnění přiloženého záměru na pronájem 
nebytových prostor, které se nachází v suteré-
nu domu Bzenecká 19,21 (108 m2) za účelem 
poskytování pečovatelské služby, hygienického 
střediska a služeb s těmito službami souvisejí-
cích;

• zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor, které se nachází v suterénu domu Pá-
lavské náměstí 7 (19,5 m2) za účelem zřízení 
skladu elektro;

• zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor – místnosti č. 3 (11,6 m2) v domě Prušá-
necká 15, za účelem uskladnění osobních věcí;

• v souvislosti s usnesením zasedání Zastupi-
telstva města Brna č. Z8/16 ze dne 21.04.2020 
žádost o poskytnutí kompenzace ve výši 3.600 
Kč za prominutí místního poplatku společnosti 
STEAK HOUSE K1, s.r.o., se sídlem Žarošická 
24, která provozuje předzahrádku před svojí 
provozovnou;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, II. NP o 
celkové výměře 36,83 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 17,55 m2;
• vedlejší prostor o výměře 19,28 m2;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o 
celkové výměře 81,84 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 73,97 m2;
• vedlejší prostor o výměře 7,87 m2;

• zveřejnění záměru pronajmout nebytové pro-
story v objektu Velkopavlovická 25, III. NP o 
celkové výměře 87,41 m2 z toho:
• hlavní prostor o výměře 77,69 m2;
• vedlejší prostor o výměře 9,72 m2;

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
• s přerušením činnosti školní družiny o prázd-

ninách ve školním roce 2020/2021 v ZŠ Mutě-
nická 23 takto:

• podzimní prázdniny 29. 10. 2020 - 30. 10. 
2020 provoz ŠD nepřerušen;

• vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 03. 01. 2021 
provoz ŠD přerušen;

• jednodenní pololetní prázdniny 29. 01. 2021 
provoz ŠD nepřerušen;

• jarní prázdniny 22. 02. 2021 - 28. 02. 2021 
provoz ŠD nepřerušen;

• velikonoční prázdniny 01.04. 2021 provoz ŠD 
nepřerušen;

• hlavní prázdniny 01.07. 2021 - 31. 08. 2021 
provoz ŠD přerušen;

• s příspěvkem na rekonstrukci bytového jádra ve 
výši 60 000,- Kč a zněním dohody o rekonstruk-
ci bytového jádra v bytě, Mikulovská 4, Brno, 
dle přiloženého materiálu;

• s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5000,- Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových dveří v 
bytě, Mikulovská 4, 628 00 Brno dle přiložené-
ho materiálu;

Rada městské části Brno-Vinohrady nedoporu-
čuje:
• novelizovat obecně závazné vyhlášky města 

Brna týkající se určení spádových obvodů ma-
teřských škol a základních škol v MČ Brno-Vi-
nohrady;

Rada městské části Brno-Vinohrady pověřuje:
• bytovou a dislokační komisi projednáním ná-

vrhu na změnu nebo aktualizaci kritérií pro 
hodnocení naléhavosti bytové potřeby žadatele 
o byt;

Rada městské části Brno-Vinohrady bere na vě-
domí s připomínkami:
• stavební záměr „Obytný soubor Šedova 1. etapa, 

k. ú. Židenice“ v celém rozsahu podle předlo-
žené dokumentace Arch. Design s. r. o. zak. č. 
B-19-093-000 z 05/2020 včetně předmětných 
připomínek a návrhů na změny požadovaných 
MČ Brno-Vinohrady, které jsou zakresleny v 
koordinačním výkresu, a to jmenovitě:
a) výstavba mateřské škola na pozemcích ve 

vlastnictví statutárního města Brno (v sou-
sedství Domova pro seniory Věstonická) dle 
předchozí dohody s investorem se závazkem 
investora převést objekt MŠ do vlastnictví 
statutárního města Brno;

b) realizace výstavby tak, aby směrem k součas-
né zástavbě v MČ Brno-Vinohrady docháze-
lo ke snižování intenzity výstavby (výstavba 
nižších objektů) nepřevyšujících stávající bu-
dovu Domova pro seniory Věstonická;

c) přesunutí výškové budovy do jižní části Obyt-
ného souboru Šedova (k poliklinice Viniční).

Z 32. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, 
konané dne 2. listopadu 2020

 773 768 994
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Linka Krajské hygienické stanice Jihomoravské-
ho kraje je v provozu od pondělí do pátku od 8 
do 15 hodin. 

Zdravotnické linky

 1221
CELOREPUBLIKOVÁ LINKA HYGIENY
Centrální linka hygieny je k dispozici v pracov-
ních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 
do 16.30 hodin.

6 MUNI pomáhá
https://munipomaha.cz/potrebuji-pomoc
Potřebujete přinést nákup, pohlídat děti nebo 
doručit bavlněnou roušku? Svou pomoc nabí-
zí prostřednictvím Masarykovy univerzity přes 
4500 dobrovolníků.

Pomoc od dobrovolníků

 737 234 078
DOBRÉ SRDCE NA DÁLKU
Pro lidi, kteří jsou v době epidemie osamělí 
a nemají nikoho, kdo by je vyslechl, spustila 
Diecézní charita Brno program Dobré srdce na 
dálku. Dobrovolník bude zájemci pravidelně te-
lefonovat – 1–3x týdně, vždy nejdéle 30 minut a 
ze skrytého telefonního čísla. 

6 PRESAFE.CZ
PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Psychosociální poradenství osobám v karanténě 
i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktuální si-
tuací, nabízí zdarma brněnský spolek PRESAFE.

Psychická a sociální 
podpora

 770 600 800
DLUHOVÁ LINKA ČLOVĚKA V TÍSNI
Hrozí vám v důsledku opatření proti šíření ko-
ronaviru dluhy nebo dokonce exekuce? Člověk 
v tísni rozšířil fungování dluhové linky. Dovolá-
te se každý všední den od 8 do 18 hodin.

 731 197 477
MODRÁ LINKA DŮVĚRY
Pokud se psychicky necítíte dobře, potřebujete 
poradit, povzbudit, využijte Modrou linku dů-
věry. Funguje denně od 9 do 21.

Patří papírová rouška do tříděného odpa-
du? Musejí nakažení covid-19 dělat s od-
padem něco speciálního? A zavřou se teď 
kvůli vládním nařízením sběrné dvory? Na 
základní otázky týkající se odpadu v době 
epidemie odpovídá městská společnost 
SAKO Brno.
Jednorázové roušky, třídit, nebo netřídit? 
Použité papírové roušky házejte vždy do ko-
munálu. Pokud byste je vytřídili do barevného 
kontejneru, putovaly by na třídicí linku, kde by 
s ní přišli do styku pracovníci. Z popelnice na-
opak míří rovnou do spalovny, z auta až do kot-
le ji překládají jen stroje. Vysoká teplota spalo-
vání navíc bezpečně ničí viry a další patogeny.
Z preventivních důvodů by také osoby nemoc-
né a v karanténě neměly třídit odpad. Opět 
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Obezřetnost k pohybu cizích osob v domech

Registrace k očkování proti nemoci COVID-19
i u praktických lékařů. U lékařů se 
zpravidla můžete registrovat tele-
fonicky nebo během osobní ná-
vštěvy, očkování pak proběhne 
přímo v ordinaci vašeho lékaře.
Registrace na úřadu

Pokud se vám nepodaří regis-
trovat po telefonu ani po interne-
tu, můžete navštívit úřad městské 
části, v dubnu konkrétně 7. 4. 
2021, v přízemí budovy radnice, 
v zasedacím sále vedle Cukrárny 
u Losa, od 9.00 do 11.00.

K registraci si nezapomeňte 
s sebou přinést občanský průkaz, kartičku ZP 
a mobilní telefon (pokud jej vlastníte).
Registrace pro imobilní

Registrace pro imobilní občany, kteří ne-
mohou opustit svůj domov, probíhá na čísle 
771 135 452. Linka funguje v pracovní dny od 
8 do 12 a od 13 do 15 hodin. Kapacita této služ-
by je omezená a slouží občanům, kteří ne- 
mohou opustit svůj domov. V případě snížené 
pohyblivosti doporučuji klasickou registraci 
a k dopravě využít Senior bus, který vás na mís-
to očkování může přivézt i odvézt. Objednávky 
senior busu probíhají na čísle 731 518 348 (pra-
covní dny 7.00–15.00, cena za dopravu je 50 Kč).

V případě, že se vám žádná z variant regis-
trací nepovede a o očkování máte přesto zájem, 
kontaktujte náš sociální odbor na telefonním 
čísle 511 189 007 s žádostí o pomoc.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta
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V minulém roce jsme kvůli pandemii
COVID snížili zasaženým vinohradským pod-
nikatelským subjektům nájemné v pronajatých 
prostorách ve vlastnictví naší městské části. 
Domníváme se, že lokální podnikate-
lé potřebují v těchto těžkých časech 
naši fi nanční podporu. Během první 
vlny pandemie jsme se snažili jednat 
rychle, reagovat na nařízené uzavření 
provozoven a tím způsobený radikál-
ní pokles tržeb výraznou slevou, a to ve formě 
50 % z ceny nájemného plošně všem našim ná-
jemcům nebytových prostor k podnikání. Po-
dobně jsme postupovali i během podzimní vl-
ny pandemie a nájemné za podzimní měsíce 
bylo dotčeným subjektům sníženo již na přelo-

mu roku 2020/2021. Zpětně mají tyto subjekty 
možnost požádat o státní podporu v programu 
COVID – Nájemné, což všem našim nájem-
cům doporučujeme.

Rada městské části připravila 
další snížení nájmů pro první čtvrtle-
tí roku 2021. Pro období leden až bře-
zen 2021 bude všem našim nájem-
cům sníženo nájemné o 50 %. Pro 
další formy podpory v této nelehké 

době doporučujeme všem nájemcům podrob-
ně sledovat stránky Ministerstva průmyslu
a obchodu, kde jsou zveřejněny všechny Covid 
dotační programy pro fi rmy a OSVČ.

Ing. Mgr. Martin Hynšt
radní městské části Brno-Vinohrady

Milí rodiče, 
rok se s rokem sešel a již za pár týdnů 

čeká Vaše ratolesti zápis do 1. třídy. Pokud jste 
se rozhodli přihlásit Vaše dítě do školy, která se 
po všech stránkách kvalitně postará o jejich 
vzdělání, přihlaste je k nám. Základní škola 
Mutěnická je tou nejlepší volbou. Bezbariérová 
modernizovaná škola s kvalifi kovanými peda-
gogy a plně vybavenými učebnami nabízí Va-
šim budoucím prvňáčkům skvělé prostředí
k výuce i zábavě. A že je škola i zábavou, to dě-
ti u nás jistě také poznají. 

Milé paní učitelky a páni učitelé se postara-
jí hravou formou o jejich výuku, a to nejenom 
v českém jazyce. Vždyť u nás se učí anglický 
jazyk už od 1. ročníku. A po vyučování štafetu 
převezmou úžasné paní vychovatelky ve školní 
družině, které dětem připraví řadu her a soutě-
ží uvnitř i na hřišti a v krásné zahradě.

A že po pilném studiu a všech hrách vy-
hládne, to nám vůbec nemusí vadit. Naše paní 
kuchařky dětem zdravě a chutně uvaří a pro 

hladové jazýčky je zde možnost využít i auto-
mat na mléčné výrobky.

A že je dnes doba covidová? I s tím se naše 
škola bravurně popasovala. V době distanční 
výuky jsou všichni naši žáci připojeni a v on-
-line hodinách pilně pracují se svými učiteli
i asistenty pedagoga. A ze zpráv některých žáků 
i rodičů víme, že se nám i v této formě výuky 
daří velmi dobře. Prostě jsme ten správný tým. 
Tak, co říkáte? Je pro Vás naše škola jasnou vol-
bou? Pak neváhejte a přihlaste své dítě k nám. 

Zápis k povinné školní docházce pro školní 
rok 2021/2022 proběhne v termínu od 1. do
16. 4. 2021, a to bez přítomnosti dětí. 

Sledujte, prosím, webové stránky naší školy 
www.zsmutenicka.cz a také stránky o zápisu do 
ZŠ v Brně www.zapisdozs.brno.cz.

K zápisu se mohou hlásit děti, které se na-
rodily mezi daty 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
a děti s odkladem školní docházky.

Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická

Konkurz Brněnského Dětského Divadla 
(BDD) se uskuteční v neděli 23. května 2021 
od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly 
Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Br-
no. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různý-
mi zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež 
do 18 let. 

BDD je dětský divadelní soubor, který se 
ve všech oblastech své výchovně umělecko-
-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní za-
pojení dětí různého věku již od samého po- 
čátku přípravy každé jednotlivé divadelní in-

scenace. Děti, které konkurzem úspěšně 
projdou, se mohou již zúčastnit Letního
soustředění BDD 2021 v termínu od 7. 8. do 
21. 8. 2021.

Přihlásit se k účasti na konkurzu a další in-
formace lze získat na e-mailové adrese: detske-
divadlo-brno@seznam.cz nebo na tel. na čísle: 
+420 603 584 610. Základní informace o práci 
BDD najdete také na www.brdd.cz.

Projekt BDD se koná za fi nanční podpory 
Jihomoravského kraje, statutárního města Br-
na a MČ Brno-střed.

Prázdninový provoz 
mateřských škol

Rada m. č. Brno-Vinohrady vzala na vědo-
mí předpokládaný prázdninový provoz tří ma-
teřských škol (MŠ) v roce 2021.

MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka Bořetická 26 
a MŠ Velkopavlovická 15 stanovují dle zákona 
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon) letní prázdninový provoz ve 
školním roce 2020/2021 od 7. 7. do 23. 7. 2021. 
Vzhledem k plánované rekonstrukci kuchyně 
MŠ Prušánecká 8 letos prázdninový provoz ne-
zajišťuje. Děti z této MŠ budou přijaty na 
prázdninový provoz (od 7. 7. do 23. 7.) do výše 
uvedených mateřských škol. Mimo uvedený 
termín je provoz v mateřských školách m. č. 
Brno-Vinohrady v době prázdnin přerušen. 
Dále ředitelky zveřejní v MŠ informace pro ro-
diče o možnosti a podmínkách předškolního 
vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateř-
ských školách po dobu přerušení provozu.

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

Když se jídlo stává past- 
vou pro oči – Food art

Do Nového roku jsme vykročili s opravdo-
vou chutí, a to doslova! Žáci druhého stupně se 
pustili do trochu netradiční tvorby. Umění to-
tiž nemusí být nuda, ale i pěkná zábava, v tom-
to případě i lahodná zábava.

Už jste někdy slyšeli o novém, moderním
a všemi oblíbeném umění v podání food artu? 
Pokud ne, tak po tomto příspěvku budete v ob-
raze. Food art je známý po celém světě, je to 
forma nového a velmi oblíbeného umění nejen 
mezi odborníky z vyhlášených restaurací, ale
i pro amatérské nadšence a právě těmi jsme se 
stali i my!

Trend focení pokrmů je nám všem dobře 
známý, ale když se jídlo stává skutečným umě-
ním, tak to už se jedná o skutečný skvost, který 
si jeho „stvořitel“ do sebemenšího detailu po-
řádně promyslel. A protože i naši žáci dokážou 
svá díla dotáhnout k dokonalosti, tak jsme se 
rozhodli, z bezpečí domova a ve spolupráci
s plnou lednicí, vytvořit vlastní „food art“ a vy-
tvořit tak obrazy bez pastelek.

Navíc, kdy jindy budeme mít takový pří-
stup k našim lednicím a plným spižírnám, než 
právě v době „covidové“, zavřeni doma při on-
-line výuce. Jen se podívejte a třeba i inspirujte 
tvorbou našich žáků: Tesař, Lojková, Pernica, 
Blažková, Zikmundová, Krupičková.

Mgr. Markéta Kubátová, ZŠ Mutěnická

Konkurz Brněnského Dětského Divadla

Zápis do 1. třídy na ZŠ Mutěnická

Slevy na nájemném za nebytové prostory 
poskytované městskou částí
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Ukliďme svět! Na Den Země
i po celý rok nás příroda potřebuje!
Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou 

v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli 
pandemii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovol-
níci však mohou uklízet po celý rok. Počítají se i individuální a rodin-
né úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami, zaměřenými na 
poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na úze-
mí celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. 
Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců příro-
dy. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V  letech 
2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od 
roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět 
není však jen samotné uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují 
vztah k přírodě s prostředí ve svém okolí. 

Českého svazu ochránců přírody

l Elektrikář – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
l Mladá rodina koupí byt na Vinohradech. Máme hotovost, 739 059 029.
l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte, tel.: 725 285 622.
l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
l Koupím byt na Vinohradech. Prosím volejte na 602 673 552.

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

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/

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

Opravy a servis počítačů, notebooků, tabletů a telefonů.
Měníme displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice.

Chcete zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, 
wi-fi, internet? Se vším Vám ochotně poradím a přijedu.

Miroslav Novotný
tel. 731 248 454, mail: novotnymir@volny.cz

Individuální FYZIOTERAPIE/masáže – Mgr. Soňa Ranušová
Web: Fyzio5, kvalita a osobní přístup. Bez žádanky a čekání. Email: sona@fyzio5.cz

CÍTÍTE CO VAŘÍ 
SOUSED?

Bydlíte v panelovém nebo 
bytovém domě? Pravděpodobně 
máte hrubé nánosy nečistot a mastnot 
v odvětrávací šachtě.

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme 
kamerou zadarmo. 
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO 
mohou být příčinou astmatu, chronických chřipek, 
srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Termín uzávěrky pro vydání č. 186 (květen 2021) do 16. 4. do 10 h.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz
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Žáci ZUŠ nezahálí

Letošní jaro je sice zcela odlišné, než jsme zvyklí, přesto je v Základní 
umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 kreativní 

a tvořivé. Studentky a studenti naší ZUŠ nezahálí, naopak. Právě v tuto 
chvíli možná pilují poslední části svých skladeb, které nacvičili pod vede-
ním svých učitelů na online lekcích a připravují se je nahrát. Nahrávky 
pak odesílají svým vyučujícím, aby se tak mohli podílet na některém
z řady jarních online koncertů, které sdílíme s našimi příznivci na našem 
školním YouTube kanále a na Facebooku. Objevili jsme nový – virtuální 
svět umění. Díky on-line prostoru můžeme být našim posluchačům na 
blízku. Stále plánujeme a nadšeně tvoříme nové projekty. V jedinečných 
průchozích prostorách funkcionalistického Paláce Alfa v Brně (na rohu 
ulic Jánská a Poštovská) představí od 7. do 30. dubna 2021 svou tvorbu 
desítky našich mladých výtvarníků. Přijďte se pobavit do Alfa pasáže
prohlídkou výstavy osobitých ilustrací žáků výtvarných ateliérů ZUŠ 
PhDr. Zbyňka Mrkose inspirovanou slovníkem dnešní mateřštiny.

Přejeme si, aby se žáci mohli na umění a tvůrčí činnost spolehnout 
jako na svého dobrého a podnětného průvodce, a to i v současné složi-
té době. Naším cílem je vést děti k umělecké tvořivosti, samostatnosti
a kreativitě. Sami vidíme, že přestože se svět mění ze dne na den, to hlav-
ní zůstává neměnné. Svět je stále plný fantazie, krásy a tvořivosti a hudba 
a umění žijí v každé době.

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková
zástupkyně ředitele ZUŠ

Balíčky a online aktivity 
nejen na Louce

Protože se s dětmi stále nemůžeme vídat naživo,
připravujeme pro ně alespoň aktivity na dálku.

Výběr se pomalu, ale jistě rozšiřuje a už v tuto chvíli Vám můžeme 
nabídnout pestrou paletu jak aktivit online, tak balíčků pro děti nebo 
rodiny na doma.

Mezi aktivitami online najdete například cvičení rodičů s dětmi Má-
mo, táto hýbejme se!, Zkus cirkus s rodiči nebo cvičení pro děti Pohy-
bovky, Jóga a různé cirkusové aktivity. Mimo jiné nabízíme dětem Do-
učko z matiky.

Další možností jsou balíčky na doma, které lze zakoupit v novém lu-
žáneckém e-shopu a které si můžete vyzvednout na jakémkoliv lužánec-
kém pracovišti. Zde najdete například Mozaikové zrcadlo, Drátkované 
srdce, Velikonoční výzdobu, Keramické balíčky nebo i balíček Elek-
trostavebnice – policejní houkačka a maják. Takže kdo má rád vyrábě-
ní rukama, přijde si určitě na své.

Stejně tak pro milovníky vaření jsou k dispozici balíčky z kulinářské 
soutěže L-Gurmán, která začala na začátku března prvními balíčky 
z cyklu Domácí cukrárna nebo Piknik uprostřed obýváku a bude po-
kračovat až do začátku června.

Více o online aktivitách a balíčcích najdete na www.luzanky.cz/
aktivity online, https://obchod.luzanky.cz, https://l-gurman.luzanky.cz. 

Budeme se těšit na Vaši online návštěvu.
Mgr. Eva Petrášová

Za kolektiv pracovníků Lužánky – pracoviště Louka

„Kdyby bylo  
po mým, 
tak to 

 

 

DĚKUJEME  
ZA KOLEDU

Do statických kasiček v Brně a okolí jste přispěli 858 272 Kč.
Prostřednictvím online kasičky jste darovali 875 051 Kč. 

Tříkrálová sbírka celkem přinesla pro pomoc Charity  
v Brně a okolí 1 733 323 Kč.

Tříkrálová sbírka online až do 30. 4. 2021 
číslo účtu: 66008822/0800, VS: 77706100

Více o Tříkrálové sbírce v Brně: www.brno.charita.cz
   Charita.brno         charita_brno   Charita.brno         charita_brno



Vinohradský inform. Ev. číslo: MK ČR E 15 174. Číslo vydání: 185, datum vydání: 26. 3. 2021, místo vydání: Brno. Periodicita: 11× ročně. Vydává: Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvko-
vá organizace, Bzenecká 23, 628 00 Brno, tel.: 544 216 529, e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz, www.kvicvinohradybrno.cz, www.facebook.com/inform.brno.vinohrady. IČO: 00400912. Odpovědný redaktor: Jiří Motloch. Výroba: 
Settronic, Bubeníčkova 30, Brno, tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz. Uzávěrka příštího čísla je 16. dubna 2021. Redakce si vyhrazuje právo výběru příspěvků a jejich redakční úpravy. Celkový náklad: 5850 kusů.

Informace o akcích Senior klubu – březen 2021 (karanténa)

PROGRAM NA DUBEN 2021
UPOZORNĚNÍ: V souladu s platnými protiepidemickými opatřeními jsou přerušeny veškeré aktivity Senior klubu

a to do ukončení těchto mimořádných opatření.
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)
 PC KURZ PRO SENIORY
 v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karan-

ténních opatření pozastaven.

1. 4. – ČTVRTEK
SPOLEČENSKÉ HRY, VOLNÁ ZÁBAVA
Ing. Luděk Hodboď

6. 4. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování)
Eliška Vacková

8. 4. – ČTVRTEK
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(videa z přírody i odjinud)
Ing. Luděk Hodboď

13. 4. – ÚTERÝ
SPOLEČENSKÉ HRY, VOLNÁ ZÁBAVA
Ing. Luděk Hodboď

15. 4. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V DUBNU
Ing. Luděk Hodboď
a tým spolupracovníků

Venku je opět pěkný a polojasný březnový 
den těsně před uzávěrkou (12. 3., půl desáté) 
a já si stejně jako před měsícem lámu hlavu nad 
obsahem svého měsíčního příspěvku. Nejvíc ze 
všeho mne překvapuje, jak i v karanténě čas 
letí („jako jelen, byvše do pr…e střelen“ – tak si 
pamatuji toto rčení z mládí) – a mně k tomu 
pocitu přispívá i měsíční cyklus Informu a tý-
denní frekvence činností s tím spojených: 
v půli měsíce zpracování a odeslání příspěvků, 
další týden posouzení obtahu čísla redakční 
radou, poté tisk a distribuce – a po dvou tý- 
dnech opět podněcování básnického střeva, 
aby něco vyprodukovalo. Před rokem to bylo 
snazší, stále se něco dělo, teď je to skoro jako 
vaření sekerkové polévky pro lakomou selku 
(doufám, že tu pohádku znáte).

Několik pozitivních informací bych ale 
přesto měl. V termínu blahopřání jubilantů 
18. února přišlo do klubovny pro krátké setká-
ní, osobní blahopřání a dárkový balíček od 
ÚMČ devět oslavenců – jsem rád, že alespoň 
touto cestou jsem jim mohl za ÚMČ i za sebe 
osobně poblahopřát, a potěšilo mne, že všichni 
přišli do klubovny v dobré pohodě a s nadějí, že 
v dohledné době se v ní opět budeme setkávat 
společně. Věřím, že i 18. 3. (po uzávěrce) to 
proběhne obdobně a tak zvu touto cestou půl-
kulaté a kulaté jubilanty dubnové i z předchá-
zejících měsíců opět na plánovaný termín bla-
hopřání jim 15. dubna od 14.30 do 16 hodin 
– těším se na osobní setkání a vzájemné „dobí-
jení baterek“ úsměvem, optimismem a poho-
dou.

Při této příležitosti i jinak (SMSkou) jsem 
v únoru a březnu dostal několik tipů na možné 
poznávací zájezdy, za což i touto cestou děkuji. 
Zatím to sice vypadá, že jejich jarní sezónu bu-
deme muset oželet, ale třeba se situace v létě 

změní k lepšímu natolik, že se budeme moci 
někam společně podívat alespoň na podzim.

Kromě jubilantů jsme museli oželet i jiné 
společné akce, spojené se začátkem roku – tří-
králové a masopustní posezení i oslavu a připo-
menutí MDŽ, už tradičně spojenou s vystou-
pením dětí ze ZUŠ a souboru Stará Líšeň. Rád 
bych alespoň dodatečně touto cestou popřál 
všem ženám a dívkám k jejich svátku co nejvíc 
zdraví, silnou imunitu, pohodu a optimismus 
– obvyklý karafiát je tentokrát bohužel jen 
symbolický a i foto je loňské.

Těšit se můžeme i na jaro a velikonoční 
svátky, vycházející letos na začátek dubna – 
a po nich snad i na postupné rozvolňování nut-
ných opatření v omezení pohybu a kontaktů. 
Stále tu tak zůstává nadějná možnost v omeze-
né míře alespoň částečně obnovit klubovou 
činnost snad ještě před létem. Nevím jak vám, 
ale mně začíná scházet i pravidelné pondělní 
cvičení – samotnému se mi doma cvičit nechce 
nebo si nevzpomenu a tak pociťuji, jak mi tělo 
chřadne a chřadne … nejvyšší čas, abychom 

mohli začít společně se protahovat alespoň 
venku před společenským sálem – snad od 
května? 

Minulý měsíc březnový program a ilust-
rační foto s mým vědomím z prostorových dů-
vodů na této stránce nebyly, dubnový provizor-
ní jsem připravil (nemá zatím smysl získávat 
lektory k jejich akcím v klubovně). Stále jsem 
optimista – PES se jednou překlopí do stupně 
dva a otevřou se dveře klubovny.

Aktuálnější informace o klubových akcích 
v závislosti na opatřeních vlády se budu snažit 
zveřejňovat na našem webu nebo na dveřích 
klubovny na Bzenecké 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

20. 4. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Točník, Troja, Trosky,
Trpisty), Dr. Luděk Šubert

22. 4. – ČTVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU (bude-li možná)
PhDr. Jiří Čejka 

27. 4. – ÚTERÝ
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO
(společenské hry a jiná zábava) 
Ing. Luděk Hodboď

29. 4. – ČTVRTEK
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(videa z přírody i odjinud) 
Ing. Luděk Hodboď

Naše motto:
akce plánujeme, ale nekonáme a čas letí ja-
ko jelen, už i březen máme za sebou a PES 2 
ne a ne přijít – jsme na něj ale v klubu při-
praveni.

Fotografie z oslavy MDŽ v klubu v březnu 2020.


