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ČERVENEC
SRPEN 2021

LÉTO
na Vinohradech

29. 6.
Hurá prázdniny 
Zveme malé i velké na tradiční akci na 
závěr školního roku. Od 16.00 do 18.30. 
Program plný tance a tematických her. 

29. 8. – 1. 9.
Letní kino na Vinohradech
s kinematografem bratří Čadíků. Promí-
tání vždy od 20.00 v areálu zadního 
traktu Bzenecká, vstup ze strany Tvrdo-
nická. Vstupné dobrovolné.

4. 9.
Bavíme se na Vinohradech
Tradiční akce pro malé a velké – odpo-
ledne vystoupí skupina SLZA.

11. 9.
Vinohradské trhy
v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany parku), 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.

Sledujte nás na
www.kvicvinohradybrno.cz
a www.domecekvinohradybrno.cz, FB.

LÉTO S DOMEČKEM

Hurá prázdniny
Zveme malé i velké na tradiční akci na závěr 
školního roku. V úterý 29. 6. se s námi můžete 
vydat na „Dobrodružství v Africe“. Od 16.00 
budou připraveny na hřišti na Valtické úkoly 
na stanovištích a po jejich splnění se můžete 
vydat s divadlem Netratrdlo za zvířátky do 
ZOO v programu plném tance a tematických 
her 17.30–18.30 h.

Kroužky 2021–2022
Přehled naší pravidelné činnosti najdete na 
stránkách www.domecekvinohradybrno.cz.
Připravujeme pro vás nové stránky, kde se bu-
dete moci od 30. 8. do kurzů přihlásit. Do té 
doby přejeme vám všem příjemné letní dny 
strávené ve zdraví a pohodě a těšíme se na vás 
po prázdninách!

Ivana Heindlová

Zaměstnanci firmy Gardner Denver – Shared Service Center, Brno, Czech Republic spolu se svý-
mi dětmi provedli 24. dubna v rámci Dne Země úklid okolí Růženina Dvora. Úklid byl proveden 
ve spolupráci s vinohradskou radnicí. Na snímku rodiče s dětmi po ukončení prací.

Vážení vinohradští spoluobčané,
pandemická situace, ve které se díky covidu-19 již přes rok nacházíme, začíná zřejmě, 
zaplať pánbůh, ustupovat. Klesají počty nakažených, snižují se čísla hospitalizovaných 
na covidových odděleních nemocnic – a zejména a především – výrazně klesají a kles-
ly počty lidí zemřelých přímo na nákazu covidem-19 či ve spojitosti s ještě jiným 
onemocněním. Je možné se z takového vývoje epidemické situace radovat, upřímně 
radovat. Ovšem se značnou obezřetností a opatrností. Nepřítel totiž ještě nebyl úplně 
poražen, boj s ním pokračuje, byť za jiných, pro nás nyní příznivějších okolností. Roz-
volnění všeho druhu – cestování, otevření většiny služeb, škol a podobně, může ještě 
covidovému nepříteli dát šanci k novému nástupu, ke zvednutí praporu. Velké nebez-
pečí může číhat v podobě vražedných mutací – jihoafrické, indické, brazilské a dalších, 
které se vyskytly i na našem území. Věřím, že se je daří trasováním držet na uzdě a že 
nedojde k jejich expanzi. Je tedy důležité nahlížet na situaci optimisticky, využívat 
uvolnění protikoronavirových opatření v naší společnosti, ale současně být obezřetný, 
ohleduplný a dbalý zásad, které jsou nadále v platnosti. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi malý návrat do dění v naší obci v čase na konci 
dubna, či chcete-li, na počátku jara. V den 22. dubna, který letos připadl na čtvrtek, 
si připomínáme a slavíme Den Země. Jedná se o událost celosvětového rozsahu, která 
má upomenout a upozornit na stav životního prostředí na naší planetě Zemi i na zá-
sadní význam ochrany našeho společného životního prostředí. Od roku 1990 se Den 
Země slaví a připomíná i v naší zemi a u sousedů na Slovensku. Na Vinohradech se 
letos do připomínky Dne Země aktivně zapojili zaměstnanci firmy Gardner Denver – 
Shared Service Center, Brno, Czech Republic spolu se svými dětmi. Společně se dne 
24. dubna pustili do úklidu okolí Růženina Dvora. Paní Dědková, zaměstnankyně fir- 
my, veškeré úklidové dění organizovala a dohodla spolupráci s naší městskou částí, 
která zajistila odvoz nasbíraných odpadků do sběrného dvora a jejich předání k ná-
sledné likvidaci. Den Země si připomenuli a aktivně prožili rovněž žáci Základní  
školy Didaktis, sídlící v areálu na Bzenecké ulici č. 23. V průběhu čtrnácti dnů se žáci 
jednotlivých tříd vystřídali v úklidu okolí své školy. Podobně jako uklízející v prv- 
ním uváděném případu, i oni byli vybaveni igelitovými pytli, rukavicemi a především 
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Rada m.č. Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– dopis primátorky města Brna JUDr. Markéty 

Vaňkové ze dne 14. 5. 2021 a právní stanovis-
ko advokátní kanceláře Procházka & Co..

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– odpověď na dopis primátorky města Brna 

JUDr. Markéty Vaňkové ze dne 14. 5. 2021 
podle předloženého materiálu;

– návrh na vybudování areálu koupaliště s ce-
loměstským významem na pozemcích p. č. 
7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Židenice jako 
předmět veřejného zájmu co by důvod 
realizace odkupu pozemků včetně projekto-

vé dokumentace dohromady městem Br-
nem;

Rada m. č. Brno-Vinohrady nadále trvá:
– na usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Vino-

hrady ze dne 19. 4. 2021.

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– vyplacení odměny ředitelkám ZŠ a MŠ;
– Rozpočtové opatření č. 5;
– Rozpočtové opatření č. 6;
– poskytnutí příspěvku z rozpočtu m. č. Brno-

-Vinohrady ve výši 30.000 Kč Knihovně Jiří-
ho Mahena v Brně, příspěvková organizace 
na podporu činnosti pobočky KJM, Velko-
pavlovická 25, Brno;

– zveřejnění záměru na pronájem nebytových 
prostor, místnosti č. 3 (7,78 m2) v domě Bze-
necká za účelem uskladnění osobních věcí;

– zveřejnění záměru pronajmout střechu k vy-
budování mikro distribučního bodu Vlčnov-
ská 9, p. č. 10155 k. ú. Židenice, jež bude ře-
šen nájemní smlouvou se společností Net-
com Solution s.r.o.;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekon-
strukce bytu č. 6, Vlčnovská 5, bytu č. 29, 
Valtická 15 a bytu č. 2, Vlčnovská 9“ s firmou 
Kristek-instalo, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 
Brno, IČ: 29232201 za cenu 1.286.784 Kč bez 
DPH a 1.479.802 Kč vč. DPH;

– Středisku volného času, pracovišti Louka 
umístěním výukových prvků ve venkovním 
areálu objektu Bzenecká 23, Brno: 1. Rezer-
voár na dešťovou vodu (rozměry výška nádr-
že 50 cm, průměr 80 cm, délka stavby 4 m), 
2. Dešťová zahrada (velikost 5 × 2,5 m, do 
hloubky 50 cm), 3. Luční trávník (velikost 3 
× 4 m). Za pravidelnou údržbu, opravy, pří-
slušné revize a případnou následnou likvida-
ci mobiliáře bude plně odpovídat pracoviště 
Louka, Bzenecká 23, Brno a vše bude na je-
jich náklady. 

– připojení internetového kabelu do ordinace 
č. 155, společnost Praktik pro děti s.r.o., IČO: 
106 79 081 se sídlem Velkopavlovická 4310/ 
25 v objektu Velkopavlovická 4310/25, Brno 
628 00 v 1. NP;

– záměr Ligy vozíčkářů, z.ú. IČ 004 99 412, 
Bzenecká 23, 628 00 Brno-Vinohrady o pro-
nájem víceúčelového prostoru v polyfunkč-
ním objektu Vinohrady-Pálavské náměstí 
pro chráněné bydlení.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s podáním žádosti do Rejstříku škol a škol-

ských zařízení o provedení následujících 
změn: 1. navýšení kapacity mateřské školy 
z 90 dětí na 162 dětí, 2. zápis nového místa 
výkonu činnosti mateřské školy na adrese 
Bzenecká 23, 3. zápis činnosti školní jídelny 
– výdejny na adrese Bzenecká 23 s kapacitou 
72 strávníků, vše s účinností od 1. 9. 2021;

– s novým posouzením kapacity Základní ško-
ly, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organi-
zace;

– s aktualizací ploch: Park bývalé cihelny parc. 
č. 7747/1, 7747/12, 7747/13, 7747/14, 7747/ 
62, 7747/82, 8625 k. ú. Židenice, Park u ÚMČ 
Velkopavlovická parc. část č. 7652/112 k. ú. 
Židenice, Park Bzenecká parc. č. 7652/1, 
7652/22, 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8783, 
část 8788 k. ú. Židenice, Park Bzenecká 
u DPS par. č. 9139/1, 9139/2, 9139/3 k. ú. Ži-
denice v seznamu ploch nejvýznamnější ze-
leně v Brně;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových 
dveří dle přiloženého materiálu;

– s rekonstrukcí telekomunikační sítě PODA 
a.s. v domech Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlč-
novská 2, 4, 6, 8 za podmínky, že rekonstruk-
ce sítě PODA a.s. bude zcela v koordinaci 
s rekonstrukcí společné elektroinstalace do-
mu a zcela na náklady PODA a.s.;

– s rekonstrukcí telekomunikační sítě NET-
BOX v domech Mutěnická 15, 17, 19, 21 
a Vlčnovská 2, 4, 6, 8 za podmínky, že rekon-
strukce sítě NETBOX bude zcela v koordina-
ci s rekonstrukcí společné elektroinstalace 
domu a zcela na náklady společnosti SMART 
Comp a.s.;

– s rekonstrukcí telekomunikační sítě Vodafo-
ne Czech Republic a.s. v domech Mutěnická 
15, 17, 19, 21 za podmínky, že rekonstrukce 
sítě Vodafone Czech Republic a.s. bude zcela 
v koordinaci s rekonstrukcí společné elektro-
instalace domu a zcela na náklady společnos-
ti Vodafone Czech Republic a.s..

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

strukce bytu č. 6, Vlčnovská 5, bytu č. 29, Val- 
tická 15 a bytu č. 2, Vlčnovská 9“ firmě Kris-
tek-instalo, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 
Brno, IČ: 29232201 za cenu 1.286.784 Kč bez 
DPH a 1.479.802 Kč vč. DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady nedoporučuje:
– Zastupitelstvu MČ Brno-Vinohrady doporu-

čit Zastupitelstvu města Brna doplnit novelu 
obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění 
pozdějších vyhlášek dalšími výjimkami.

Rada m. č. Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření organizace Kulturní, 

vzdělávací a informační centrum městské 

části Brno-Vinohrady, příspěvková organi-
zace k 31. 3. 2021;

– zprávu o hospodaření příspěvkových organi-
zací m. č. Brno-Vinohrady k 31. 3. 2021: Zá-
kladní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvko-
vá organizace, Mateřská škola Bořetická 7, 
Brno, příspěvková organizace, Mateřská ško-
la SNĚHURKA Bořetická 26, Brno, příspěv-
ková organizace, Mateřská škola Prušánecká 
8, Brno, příspěvková organizace, Mateřská 
škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková 
organizace.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s celoročním hospodařením a fi-

nančním vypořádáním městské části Brno-
-Vinohrady za rok 2020, a to bez výhrad;

– souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 
9636 v k. ú. Židenice podle předloženého 
materiálu;

– souhlasit se svěřením jednotky č. 4237/2 jiný 
nebytový prostor, umístěné v budově č. p. 
4237 stojící na pozemku p. č. 8274 k. ú. Žide-
nice včetně spoluvlastnického podílu o veli-
kosti 3647/5794 na společných částech budo-
vy č. p. 4237 stojící na pozemku p. č. 8274 
v k. ú. Židenice;

– souhlasit se svěřením jednotky č. 4239/2 jiný 
nebytový prostor, umístěné v budově č. p. 
4239, jež je součástí pozemku p. č. 8238 k. ú. 
Židenice včetně spoluvlastnického podílu 
o velikosti 2043/4190 na pozemku p. č. 8238 
k. ú. Židenice a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 2043/4190 na společných částech 
budovy č. p. 4239, jež je součástí pozemku 
p. č. 8238 k. ú. Židenice. Městské části Brno-
-Vinohrady;

– schválit účetní závěrku městské části Brno-
-Vinohrady k rozvahovému dni 31. 12. 2020 
podle předloženého materiálu;

– schválit závěrečný účet městské části Brno-
-Vinohrady za rok 2020 podle předloženého 
materiálu;

– schválit Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Ma-
teřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková 
organizace;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-
-Vinohrady k 31. 3. 2021 podle předloženého 
materiálu;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a ná- 
kladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady 
k 31. 3. 2021 podle přiloženého materiálu.

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 20. května 2021

Ze 42. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 24. května 2021
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velkým nadšením. I oni si kladli otázku: „proč někdo odhodí na 
zem takřka cokoli, když o pár metrů dál stojí odpadkový koš?“. Ani 
v naší městské části nejsou výjimkou černé skládky. A to se, prosím 
pěkně, v bezprostřední blízkosti Vinohrad nacházejí hned dva sběr-
né dvory. Vysloužilé vybavení našich domácností do obou dvorů 
můžeme uložit v podstatě zdarma. Přesto však mnoho „tvůrců“ 
černých skládek riskuje odložením vysloužilého vybavení (nejčastě-
ji vedle kontejnerového stání) až padesátitisícovou pokutu. Zaměst-
nanci firmy Garden Denver se svými dětmi a žáci Základní školy 
Didaktis jdou svým počínáním příkladem a jsou hodni následová-
ní. Oni si uvědomují nezbytnost zdravého životního prostředí pro 
budoucnost rodu Homo sapiens sapiens (tak jsme označeni my lidé) 
a vlastně veškerého života na naší planetě Zemi. Narozdíl od těch, 
kteří problém čistoty životního prostředí chápou (a je nás většina), 
žijí s námi i na Vinohradech jedinci, kterým je dodržování základ-
ních a běžných pravidel nakládání s odpady či odpadky úplně jed-
no. Těchto lidí není mnoho, však jejich nezodpovědné počínání je 
bohužel dosti patrné. Moc děkuji rodičům pracujícím ve firmě Gar-
den Denver – Shared Service Center a jejich dětem i žákům, peda-
gogům a vedení Základní školy Didaktis za důležité osobní přispě-
ní ke Dni Země a především za přispění ke zlepšení životního pro-
středí na Vinohradech. Tito všichni jsou nám příkladem hodným 
následování, jsou též příkladem myslících a odpovědných lidí. 

Vážení vinohradští spoluobčané, nastal čas dovolených a prázd-
nin, v dnešních dnech však bolestně zkoušený koronavirovou epide-
mií. Moc Vás žádám, vážení Vinohraďané, o vědomé naplňování 
nutných zásad ochrany sebe i ostatních. Přeji Vám, abyste si plně 
užili dny volna, odpočinku či prázdninového poznávání na domácí 
půdě i v zahraničí. Naberte síly tělesné i duševní a oddejte se nejví-
ce tomu, co Vás baví a zajímá. Já Vám všem k tomu přeji bezbřehé 
zdraví a dobrou mysl. Po prázdninách a dovolených Vám přeji spo-
kojený a nekomplikovaný návrat domů na Vinohrady.

Jiří Čejka, starosta

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– podání podnětu k provedení přezkumného ří-

zení závazného stanoviska Odboru územního 
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna č. j. 
MMB/0519498/2019/SiZ ze dne 9. 9. 2019 ve 
znění sdělení č. j. MMB/0375619/202/SiZ ze 
dne 12. 10. 2020 pro stavební záměr „Multi-
funkční sportovní centrum se zaměřením na 
lední hokej“ podle předloženého materiálu;

– připomínky k opakovanému veřejnému projed-
nání Návrhu územního plánu města Brna podle 
předloženého materiálu;

– text výzvy k podání nabídek pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce  s ná- 
zvem: „Modernizace školní kuchyně MŠ Prušá-
necká 8, Brno MČ Brno-Vinohrady – stavební 
práce“ podle předloženého materiálu. Seznam 
firem, které budou vyzvány k předložení nabíd-
ky. Komisi pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek;

– Zadávací dokumentaci/Výzvu k podání nabíd-
ky pro zadání podlimitní veřejné zakázky na 
dodávky s názvem: „Modernizace školní ku-
chyně MŠ Prušánecká 8, Brno MČ Brno-Vino-
hrady – VYBAVENÍ GASTRO“ podle předlo-
ženého materiálu. Komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek;

– ke zveřejněnému oznámení záměru „Obytný 
soubor Šedova“ posuzovanému ve smyslu záko-
na č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů připo-
mínky: provedení náhradní výsadby za pokáce-
nou zeleň;

– text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Oprava účelových 
komunikací – úseků chodníků Prušánecká – 
Vlčnovská a Pálavské nám. – Prušánecká“ podle 
předloženého materiálu, firmy vyzvané k podá-
ní nabídky, komisi pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek;

– text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné 

zakázky malého rozsahu „Pronájem světelné 
vánoční výzdoby“ podle předloženého mate- 
riálu. Firmy, které obdrží výzvu. Komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení;

– Rybníkářství Pohořelice, a.s. IČO: 46964062 se 
sídlem Pohořelice, Vídeňská 717 prodej kaprů  
v prosinci r. 2021 na parcele 9390/1 (15 m2) na 
Pálavském nám. mezi objekty OC-01 a OC-02;

– rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky spo-
lečnosti PERFECTED s.r.o. IČ.: 27683028, Hy-
bešova 726/42, 602 00 Brno. Smlouvu o dílo na 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
„Kamerové zabezpečení v obecních bytových 
domech v městské části Brno-Vinohrady“;

– použití znaku MČ Brno-Vinohrady na akci 
„Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Brno-
-Vinohrady“;

– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v objektu Bze-
necká 23, ze dne 14. 11. 2016, uzavřenou mezi 
Základní školou a Mateřskou školou Didaktis, 
s.r.o. se sídlem Mlýnská 44, 602 00 Brno, zastou-
penou jednatelkou Mgr. Máriou Tarábkovou, 
IČ: 02077469 a Statutárním městem Brnem, 
MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 
628 00 Brno – bod: 3.1. Cena nájmu – nájemné 
je stanoveno dohodou smluvních stran a je jed-
norázově sníženo o částku 7.103,50 Kč;

– program XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno 
– Vinohrady konaného dne 14. 6. 2021;

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč 

a zněním dohody o výměně vchodových dveří 
dle přiloženého materiálu;

– s rekonstrukcí telekom. sítě Vodafone Czech 
Republic a.s. v domech Vlčnovská 2, 4, 6, 8 za 
podmínky, že rekonstrukce sítě Vodafone 
Czech Republic a.s. bude zcela v koordinaci 
s rekonstrukcí společné elektroinstalace domu 
a zcela na náklady Vodafone Czech Republic a.s.

Rada m. č. Brno-Vinohrady ruší:
– VZMR Výběr zhotovitele prací na akci „Moder-

nizace kuchyně MŠ Prušánecká“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zrušuje:
– v usnesení č. 2131/20/8 z 1. 3. 2021 pověřovací 

část usnesení a první odrážku ukládacího usne-
sení;

– usnesení číslo 1079/20/8 ze dne 2. 11. 2020.

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

„Propojení optické trasy mezi SSZ 4.16 Jedov-
nická – Novolíšeňská a SSZ 4.5 Jedovnická – 
Žarošická“ podle dokumentace č. zak. 01/2021/ 
2508, vypracoval Ing. Luděk Obrdlík.

Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– vzít na vědomí dopis primátorky města Brna 

JUDr. M. Vaňkové ze dne 14. 5. 2021 a právní 
stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Miloše 
Procházky podle předloženého materiálu;

– schválit návrh na vybudování areálu veřejného 
koupaliště s celoměstským významem na po-
zemcích p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 v k. ú. Žide-
nice jako předmět veřejného zájmu coby důvod 
realizace odkupu obou pozemků včetně projek-
tové dokumentace dohromady Městem Brnem. 
Městská část Brno-Vinohrady se bude na této 
transakci podílet částkou 50 %, nejvýše však 
12 mil. Kč podle usnesení č. 131/IX/2020/8 
a č. 152/Mim/2021/8;

– schválit název „Společenský sál Pálava“;
– schválit rozpočtové opatření č. 7;
–schválit rozpočtové opatření č. 8;
– souhlasit s prodejem částí pozemků p. č. 8444, 

8445 a 8447/1 vše v k. ú. Židenice pod stávající-
mi balkony a vstupním schodištěm do domu 
Velkopavlovická 1.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Na snímku žáci jedné ze tříd ZŠ Didaktis. Žáci této základní školy v rámci 
Dne Země uklízeli po dobu dvou týdnů širší okolí své školy na Bzenecké 
ulici. I tyto jejich práce se uskutečnily ve spolupráci s městskou částí.

Ze 43. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 3. června 2021
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V rámci pokračující tvorby nového Územ-
ního plánu města Brna, uplatnila (stejně 

jako v roce 2020) MČ Brno-Vinohrady k jeho 
návrhu své požadavky formou připomínek,
a to následovně:

Zi-7 Šedova
B/v5 – připomínka: RMČ nesouhlasí s výš-

kovým limitem B/v5 pro celou lokalitu Šedova. 
RMČ navrhuje v rámci připomínky zanesení 
dvou hodnot pro funkční a prostorové využití 
plochy. RMČ navrhuje lokalitu Šedova v polo-
vině rozdělit na dva výškové limity v jedné 
funkční ploše (viz funkční plocha Zi-8, která 
obsahuje rovněž dvě funkční a prostorové vyu-
žití), a to na severní část s limitem B/v4 a jižní 
část s limitem B/v5. RMČ Brno-Vinohrady re-
fl ektuje snahu snížit defi cit bytů na trhu, ovšem 
nesouhlasí s jednotným výškovým limitem 
plochy bydlení v hodnotě B/v5 pro celou loka-
litu a tedy s navyšováním výškových limitů 
v celém dotčeném území, jak uvádí nový Návrh 
ÚPmB z roku 2021. RMČ navrhuje rozdělení, 
kdy severní polovina směrem k sídlišti Vino-
hrady, bude akcentovat nižší výškový limit
(B/v4), oproti jižní polovině, kde zůstane na- 
vrhovaný limit zachován (B/v5).

Zi-8 Čejkovická
S/a3 – připomínka: RMČ požaduje snížit 

nově navrženou výšku z hodnot S/a3 na hod-
notu S/a2 a změnit S/o1 na S/a1. Původní výš-
kové hodnoty v dané lokalitě se pohybovaly na 
stupni 1 (3–7 m). RMČ konzistentně nesouhla-
sí se vznikem hokejových hal s hotelem v dané 

lokalitě s ohledem na okolní silnou zástavbu 
území. RMČ dále požaduje (z důvodu dvou 
funkčních využití S/a1, S/a2) doplnění a upřes-
nění textové části charakteristiky lokality, roz-
voj lokality, ochrana hodnot, a to o jednoznač-
nou specifi kaci k čemu je jedna a druhá hodno-
ta v jedné funkční ploše určena. V současném 
Návrhu nového ÚPmB z roku 2021 se na jedné 
funkční ploše určené pro sport nacházejí dvě 
značky (S/o1, S/a3), které mezi sebou nedispo-
nují ohraničením. 

RMČ požaduje zajistit jednoznačné ohra-
ničení plochy S/a2 určené pro záměr hokejo-
vých hal od zbývající plochy S/a1 do nového 
ÚPmB.

RMČ navrhuje doplnění ohraničení zmí-
něných ploch zanesením do nového ÚPmB
a doplnění textu charakteristiky lokality: Loka-
lita je určena pro rozvoj volnočasových a spor-
tovních aktivit nejen pro Vinohrady. Plochy vy-
cházejí z dokumentu Koncepce sportu města 
Brna na léta 2018–2030, který v lokalitě uvádí 
jako záměr hokejové haly ohraničené plochou
S/a2 a zbývající ohraničenou plochu S/a1.

Zi-10
W/v3 – připomínka: RMČ Brno-Vinohra-

dy trvá na svém požadavku na snížení výšky 
budov z W/v3 na W/v2 v předmětné lokalitě. 
Rada městské části bere na vědomí záměr vy- 
užití území pro možný vstup do lokality spor-
tovně rekreačního areálu (tzv. Hapalův park)
a navrhuje výškové omezení, které by umožni-
lo adekvátní výstavbu, která by sloužila dotče-
né lokalitě.

Zi-16 Odkaliště Hády východ
C/v4 – připomínka: RMČ požaduje snížit 

výškový limit území z C/v4 na C/v3. 
RMČ refl ektuje potřebu bytové výstavby ve 

městě Brně. Plocha obytná smíšená umožnuje 
rozvoj bydlení v této lokalitě, oproti ploše ko-
merce, která je uvedena v Návrhu ÚPmB z roku 
2020. RMČ akceptuje změnu funkční plochy
z plochy komerční na plochy smíšené obytné. 

Ovšem navýšení výškového limitu nově
v ploše obytné smíšené přinese další negativní 
vlivy v této lokalitě. Výškový limit 4 umožňuje 
mimo jiné i výstavbu lokální dominanty do
40 m. MČ Brno-Vinohrady dlouhodobě a kon-
zistentně nepodporuje vznik lokálních domi-
nant na tomto území, které budou při výšce
40 m působit rušivě s ohledem na horizont 
okolí. 

MČ Brno-Vinohrady již několikrát upo-
zorňovala na nevhodnou výšku lokální domi-
nanty v této lokalitě v souvislosti s horizontem. 
Vznik nové zástavby v plochách obytných smí-
šených je především směřován pro bydlení, 
občanské vybavení, služby nebo pro objekty 
pro maloobchod.

Nově stanovená plocha pro smíšené obytné 
využití výrazně podporuje rozvoj bydlení ve 
srovnání s původním Návrhem ÚPmB z roku 
2020, který v této lokalitě připouštěl využití pro 
komerční vybavení z 50 %. Právě z důvodu roz-
voje bydlení na plochu požaduje RMČ snížení 
výškového limitu z C/v4 na C/v3. 

Michal Krejsa, místostarosta
za RMČ Brno-Vinohrady

Připomínky k návrhu ÚPmB 2021
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V areálu bývalé základní školy Bzenecká by-
la dokončena přestavba 1. patra severní 

sekce na nové tři třídy Mateřské školy Prušá-
necká – detašované pracoviště Bzenecká. Kom-
pletní dokončení interních i externích prostor 
nákladem necelých 17 milionů Kč, včetně
kolaudace, má termín do začátku července.
V září budou děti navštěvovat třídu žlutou, 
modrou a zelenou. Podle vyjádření pracovnic 
Krajské hygienické stanice, jejichž posouzení je 
součástí kolaudačního řízení, je prostorové 
uspořádání a celková plocha tříd i zázemí na 
vysoké úrovni. V době redakční uzávěrky to-
hoto čísla byl nainstalován i nábytek a přiveze-
ny koberce. Každý koberec bude v barvě třídy. 
Přípravna a výdej jídel plně odpovídá gastro-
nomickým požadavkům bezpečnosti a kvality 
stravování 21. století (vše v nerezu). K detašo-
vanému pracovišti náleží nové dětské hřiště, 
které je oploceno, osazeno herními prvky
a umístěno v areálu bývalé ZŠ Bzenecká ze stra-
ny Tvrdonické ulice. Od hlavního vstupu do 
nové mateřské školy je vzdáleno cca 100 m.
Z přiložené fotografi e je patrná snaha vytvořit 

prostředí v plném souladu s ekologickými po-
žadavky. Původní stromy zůstaly, byly pouze 
dosazeny dvě jabloně. Hrací prvky jsou ze dře-
va nebo dokonce z živého vrbového proutí, 
které již raší. Nový zahradní domek a živý plot, 
který se teprve rozrůstá, opticky oddělí zahra-
du od dalších zelených ploch před budovou. 
Účelem nové zahrady je též realizace projektu 
„Skutečně zdravá škola – vzdělávání o ekolo-
gickém zemědělství“, podpořeného Minister-

stvem zemědělství ČR. Věřím, že v době vydání 
tohoto čísla Vinohradského Informu už mo-
hou rodiče ofi ciálně přihlásit své děti k navště-
vování mateřské školy Prušánecká v souladu
s platnou legislativou. Důležité je, aby se až 72 
dětem v nových prostorách líbilo.

V souvislosti se stravováním nových tříd 
bude od začátku prázdnin zahájena rekon-
strukce stávající kuchyně Mateřské školy Pru-
šánecká. Kapacita bude zvýšena na dvojnáso-
bek a zároveň proběhne modernizace. Součástí 
projektu je nová vzduchotechnika a samozřej-
mě moderní gastronomická technologie. To se 
neobejde bez významných stavebních úprav
v přízemí objektu a rekonstrukce centrálních 
odpadů. Předpokládaná částka přesahující
9 milionů Kč bude z necelé poloviny hrazena 
dotací města Brna. Abychom mohli tak fi nanč-
ně nákladnou stavbu realizovat, bylo nutné od- 
ložit vybudování nových sportovních hřišť na 
příští rok. Vinohradské školství je v tomto ka-
lendářním roce investiční prioritou.

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

Mapa dìtských høišś, sportovišś
a školských organizací na Vinohradech 

Prázdniny začínají. Jejich část však děti i dospělí stráví na Vinohra-
dech. Aby měli rodiče přehled, kde se dětská hřiště nachází, které hrací 
prvky tam naleznou a jaké je zaměření sportovišť, připravili jsme na 
webových stránkách naší městské části Mapu dětských hřišť a sportovišť. 
Na stránkách Městské části Brno-Vinohrady (http://www.vinohrady.
brno.cz/) kliknete na MČ VINOHRADY a na pátém místě svislé role-
ty naleznete odkaz. Přímá adresa je http://www.vinohrady.brno.cz/
mc-vinohrady/mapa-detskych-hrist-a-sportovist. Vlastní mapu Vino-
hrad je možné zvětšovat i zmenšovat, případně posunovat. Čtyři druhy 
ikonek označují dětská hřiště, sportoviště, školská zařízení, a abychom 
nezapomněli na naše čtyřnohé kamarády, tak též oba výběhy pro psy. 
Kliknutím na ikonku se dozvíte adresu a název. Pokračuje se přes odkaz 
„Zjistit více“. Hlavním obsahem stránek je fotodokumentace, v někte-
rých případech doplněná textem. U sportovišť naleznete též „Návštěvní 
řád“ a druhy sportů, pro které bylo hřiště zejména vybudováno. U škol-
ských zařízení se uvádí odkaz na webovské stránky konkrétní organiza-
ce. U areálu Bzenecká 23 jsou dvě ikonky. První odkazuje na sportoviště, 
u druhé (ikonka školy) 8 organizací, které se nacházejí v komplexu býva-
lé základní školy. Ale to už bychom byli na konci prázdnin a na začátku 
školní docházky. Dětem i jejich rodičům přejeme, aby jim prázdniny 
utíkaly co nejpomaleji a aby se jim na Vinohradech líbilo.

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Společenský sál Pálava

Nový společenský sál v objektu Bzenecká 23 se konečně dočkal nové-
ho názvu. V minulém roce jste mohli na stránkách Informu zazna-

menat informace o veřejné anketě a během podzimu mohli všichni Vi-
nohraďané název navrhnout a posléze o těchto návrzích hlasovat. Hlaso-
vání proběhlo online na platformě BrnoID a také offl  ine, a to přímo
v naší knihovně v budově radnice. Hlasů i návrhů se sešlo mnoho, mezi 
fi nalisty se objevily názvy jako (Společenský sál) Bzenecká, Hamburk 
nebo Akátky. Vítězný návrh, Společenský sál Pálava, nakonec posvětilo 
14. června naše místní zastupitelstvo. Název sálu se tak nese v duchu 
pojmenování ulic i veřejných prostranství na Vinohradech. 

Kvůli pandemii koronaviru nebylo možné v poslední době náš nový 
společenský sál adekvátně využívat. Během léta se můžete těšit na aktivi-
ty převážně ve venkovních prostorách, ale věřím, že na podzim bude 
možné kulturní i společenské akce v našem nově pojmenovaném sále bez 
obav pořádat. Můžu slíbit, že je na co se těšit.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Florbal Židenice
Elitní brněnský fl orbalový klub K1 Florbal Židenice hledá do svých 

řad děvčata a chlapce od 5 do 15 let. Téměř 20 letá historie a tradice, více 
než 20 trenérů, kompletní dívčí, ale i chlapecká struktura, spousta akcí 
pro členy i rodiče a hlavně super kolektiv, hromada zábavy a skvělé zážit-
ky Chceš toho být součástí? Přidej se k nám a pojď na fl orbal! Trénujeme 
po celém Brně i během letních prázdnin. Pro více informací kontaktuj 
sekretářku klubu Šárku Starou (tel. č. 608 409 062, sarka.stara@fl orbal
zidenice.cz), #FlorbalZidenice #KdeFlorbalZnamenaVice.

Mgr. Lukáš Konvičný

Jedna přestavba školky končí, druhá začíná
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Škola po drátě –
ohlédnutí ZŠ Mutěnická

Vzdělání je mnohem více než jen to, co se naučíme ve škole. Pande-
mie změnila životy mnoha lidí na Zemi často velmi negativně, ale možná 
z ní vzešlo i něco dobrého. Téměř po celý školní rok s několika pauzami 
byly dveře naší školy zavřené a výuku ve škole nahradila ta za obrazov-
kami. Pokud se za tímto distančním školním rokem ohlédneme, zhod-
notí ho všichni zúčastnění jako velmi náročný. Žáci, pedagogičtí pracov-
níci i rodiče si často sáhli na dno svých sil. Všichni se jednohlasně shod-
li na tom, že otevření škol uvítali a že ve školním prostředí s učiteli 
a spolužáky se výuce prostě daří lépe. 

I když pandemie přerušila naše pravidelné zvyklosti, každodenní 
činnosti a připravila nás o různé školní akce a události, přivedla nás také 
k tomu, že jsme vyzkoušeli nové věci, nové způsoby komunikace, práce  
i tvoření. Všichni si, ať chtěli či ne, prohloubili počítačové znalosti, našli 
nové způsoby a formy komunikace, naučili se větší zodpovědnosti a tře-
ba i samostatnosti, když z domu vypracovávali zadané úkoly a komuni-
kovali o učivu se svými učiteli po drátě. S návratem do školního prostře-
dí se ze tříd pak staly testovací laboratoře a z žáků vědci, mnohdy velmi 
nadšení, kteří se těšili na svůj velký objev. 

Školy se pomalu budou vracet k normálnímu fungování, a to za do-
držování předepsaných protiepidemických opatření. To nejdůležitější 
ovšem je, že jsme se všichni přesvědčili o tom, že jsme to zvládli, zase 
a znovu, poprat se s tou nelehkou situací, před kterou jsme všichni stáli, 
že jsme zabojovali a postupně vyhráváme. Na závěr školního roku mo-
hou proběhnout i školní výlety, které klasicky ukončují poslední školní 
měsíc. 

Do nadcházejících letních měsíců vejděme pozitivně naladěni. Za 
celý kolektiv přejeme všem žákům naší základní školy a jejich rodinám 
mnoho slunných dní, dostatek odpočinku k nabrání potřebných sil, hod-
ně zážitků ke vzpomínání, a to vše za pevného zdraví. V září se těšíme na 
každého jednoho žáka, kterého přivítáme na půdě školy. 

Bc. Sabina Holcmanová

Zápis do kroužků na Louce
právě probíhá

Čas neuvěřitelně letí a i když se to nezdá možné, už nám běží zápis 
do kroužků na další školní rok 2021/2022.

A co to vlastně zna-
mená? Pokud Vaše dítě 
chce chodit opět do 
kroužku, který miluje, 
tak je čas ho na něj opět 
přihlásit. Pokud Vaše 

dítě chce vyzkoušet nový kroužek, tak je čas ho na něj přihlásit. Pokud 
Vy chcete chodit do nějakého kroužku, je čas se na něj přihlásit.

A kdy to vlastně vypukne?
Elektronického přihlašování na kroužky pro školní rok 2021/2022 

právě PROBÍHÁ.
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách http:// 

louka.luzanky.cz/krouzky/, kde je zveřejněna nabídka různých volnoča-
sových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

Naše pracoviště Louka nabízí přes 90 kroužků pro všechny věkové 
kategorie s různým zaměřením na sport, tanec, výtvarnou výchovu, ja-
zyky, hudbu, rukodělné činnosti, bojové sporty a další aktivity.

Mezi letošní novinky patří Bojové sporty, Housle, Klavír, Kytary, 
Family sport, Ruština pro děti i dospělé, Příroda všemi smysly a mno-
ho dalších tradičních kroužků.

Ochutnávku za naší činnosti můžete vidět i naživo na malém rodin-
ném festivalu LOUKAFest, který se bude konat v sobotu 18. 9. 2021.

Pokud hledáte ještě příměstské tábory na poslední chvíli, mrkně-
te na naše stránky www.louka.luzanky.cz.

Za kolektiv pracovníků Louky
Mgr. Eva Petrášová

SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Knihovna Jiřího Mahena
Milí čtenáři,
začíná období, na které se 
mnozí z nás těší celý rok 
a které je spojené nejen 
s pěkným počasím a zážitky, 
ale i s odpočinkem a různý-
mi aktivitami. V knihovně 
jsme se rozhodli léto strávit 
herně a nachystali jsme pro 
vás Velkou prázdninovou 
knižní šifru, a to ve verzi pro 
dospělé i dětské čtenáře. Malou odměnu získá každý soutěžící, ale 6 vy-
losovaných luštitelů se může těšit na krásné mahenovské ceny! Nezapo-
mněli jsme ani na oslavu Mezinárodního dne přátelství, který si celý svět 
připomíná 30. července, proto v dětském i dospělém oddělení během 
celého měsíce najdete pravidelně aktualizovanou výstavku knih s tímto 
tématem, jež vás zahřejí u srdce.

V souvislosti s letními prázdninami je důležité upozornit i na změnu 
naší provozní doby. Od 1. 7. do 31. 8. 2021 tedy platí, že otevřeno bude 
pouze v úterý a ve čtvrtek v čase 10.00–12.00 a 13.00–18.00. Knihovna 
bude z důvodu čerpání dovolené ve dnech 12. 7.–23. 7. 2021 uzavřena. 
Přijďte se předzásobit letním čtením s předstihem, můžete si najednou 
půjčit až 30 ks! K vracení výpůjček lze i během uzavření pobočky využít 
návratový box v režimu 24/7, avšak na toto období termíny vracení na-
stavené nejsou.

Linda Miklová, vedoucí pobočky

Střípky ze školky na Prušánecké
Ve čtvrtek 10. června jsme na zahradě mateřské školy na Prušánecké 

přivítali rodiče a hosty na prvním farmářském trhu. Zahrada se během 
chvíle zcela zaplnila. Rodiče přispěli zdravými výrobky, stoly se prohý-
baly pod dobrotami z ovoce a zeleniny, nechybělo zeleninové suši i kvě-
tinové sirupy. Navštívila nás i paní včelařka s čerstvě stočeným medem 
a paní Hrušková ze „Skutečně zdravé školy“ s ochutnávkou zdravých 
svačinek i s recepty. Farmářský trh je školní podnikatelský projekt, který 
je součástí plnění kritérií pro mezinárodně oceňovaný program „Skuteč-
ně zdravá škola“. Tento program rozvíjí kulturu stravování ve všech eko-
logických, ekonomických, sociálních a zdravotních souvislostech. Pro 
udělení bronzového titulu je zapotřebí splnit dvacet kritérií v oblastech: 
Angažovanost a kultura stolování, Kvalita jídla a místo jeho původu, 
Vzdělávání o jídle a stravování a Místní společenství a spolupráce. Far-
mářský trh je posledním kritériem, které nás dělilo od žádosti o bronzo-
vý titul. 

Ve školce byla vytvořena skupina na 
podporu projektu, jejíž součástí jsou 
nejen zaměstnanci školky, ale i rodiče. 
Na úklid používáme ekologické pro-
středky, a co se týká zdravého jídelníčku 
a chutnosti stravy, je už naše „školková“ 
kuchyně vyhlášená. Minulý týden jsme 
ještě s předškoláky navštívili „Farmu 
Ráječek“, kde jsme se dozvěděli mnoho 
o pěstování rajčat a další zeleniny od 
sazeničky po prodejnu. 

Získání titulu pro nás bude zname-
nat velký závazek a možná v budoucnu 
budeme usilovat o stříbro, ale to už je 

jiná kapitola. Teď budeme trpělivě čekat, zda bronzové, tolik důležité 
ocenění, naše školka dostane.

Součástí programu na zahradě bylo také pasování předškoláků na 
školáky. V letošním roce od nás odchází do základních škol 29 dětí. Díky 
štědrým sponzorským darům od rodičů jsme mohli předškolákům opět 
dát pěkné dárky, mezi které patří například trička, knihy a medaile 
s pamětními listy. 

Přejeme hodně šťastných dní a nezapomeňte na svoji školku!

Zuzana Davidová, ředitelka MŠ Prušánecká 8
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Vybraná sběrná střediska odpadu 
v Brně odebírají staré pneumatiky 

zdarma
Od začátku června mohou Brňané celkem na 26 sběrných střediscích 

odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak 
pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat sta-
ré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna 
částkou 55 Kč za pneumatiku s diskem a 30 Kč za pneumatiku bez disku. 

„Již nyní registrujeme zvýšený zájem veřejnosti, což nás těší. Doufám, 
že o to méně vysloužilých pneumatik budeme nacházet při úklidu nelegál-
ních skládek,“ podotýká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Br-
no, která má na starosti provoz sběrných středisek odpadu na území 
města.

Sběrných středisek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky 
zdarma, je prozatím dvacet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo 
dostatečnou kapacitu středisek, které umožní najednou skladovat až 50 
kusů pneumatik. „Od července se k nim přidá i právě dokončované sběr-
né středisko odpadu v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené kri-
térium splňuje také,“ doplňuje Filip Leder.

Seznam sběrných středisek odpadu, kde lze odevzdat staré pneumati-
ky s diskem a bez disku:

SAKO Brno, a.s.

OS Logo je Vám oporou!
Jsme Občanské sdružení Logo, které již 19 let 

zlepšuje kvalitu života dětem i dospělým se závažný-
mi poruchami komunikace a hybnosti. Jako důkaz 
přinášíme příklad přímo z praxe od naší sociální pra-
covnice:

Pan Jan nás vyhledal v roce 2018, kdy působil jako skladník. Kvůli 
nemoci ale musel změnit zaměstnání a celý svůj dosavadní život, čehož 
nebyl sám schopný. Během jednoho roku spolupráce jsme společně do-
kázali neuvěřitelné věci! Pan Jan se s naší pomocí naučil pracovat s počí-
tačem, s programy MS Office a s internetem. Také se naučil vyhledávat 
pracovní nabídky na internetu a odpovídat na ně. A to vše dokázal 
i přesto, že nevlastní svůj osobní počítač. S naší podporou si pan Jan 
našel i práci, kde je velmi spokojený a dokonce učí své kolegy, jak praco-
vat s počítačem. Sám je spokojený s tím, kam svůj život posunul.

„Spolupráce s Logem byla moc příjemná. Udělal jsem první krok 
k novému životu a jsem odhodlaný na sobě pracovat i nadále.“ 

Pokud řešíte podobnou obtížnou situaci, neváhejte se na nás obrátit. 
Rádi Vás podpoříme stejně jako pana Jana. Nikdy není pozdě na to začít! 

Najdete nás v části Brno-Štýřice na adrese: Renneská třída 45. Jsme 
tu pro Vás od 8:00 do 16:00. Dostanete se k nám tramvají č. 5 nebo 6 
(zastávka Celní) nebo tramvají č. 8 (zastávka Vsetínská). V případě zá-
jmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. Služby jsou poskytovány 
bezplatně. Dále poskytujeme odborné sociálního poradenství a ranou 
péči.

Pro více informací navštivte naše stránky nebo nám zavolejte.
Tel.: 775 564 605, 775 564 615
www.oslogo.cz , facebook.com/www.oslogo.cz

Eva Šolcová, DiS.

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

l Muže a ženy s OZP na recepce a vrátnice. T. 602 595 682, pph. kolarik@seznam.cz.

l KOUPÍM BYT 5+1, možná výměna za 3+1 OV, tel.: 774 906 402.

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

l Sháním zahrádku ke koupi či pronájmu, nabídněte na tel.: 777 260 808.

l Pronájem garáže, ul. Vlčnovská, 2600 Kč/měs. T.: 604 794 116.

l Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

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.

Termín uzávěrky pro vydání č. 189 (září 2021)
do 13. 8. 2021 do 10.00 hod.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Pedikúra – provádím, mohu přijet kamkoliv, 
z pohodlí domova. Tel. 702 862 428, Klocová

Bohunice: Ukrajinská,
Brno-jih: Košuličova,
Brno-sever: Bieblova,
Brno-sever: Dusíkova,
Brno-sever: Jana Svobody,
Brno-sever: Okružní,
Brno-střed: Plynárenská,
Brno-střed: Veveří,
Brno-střed: Vídeňská,
Bystrc: Páteřní,
Bystrc: U Zoo,
Černovice: Mírová,
Chrlice: Zámecká,
Jehnice: Plástky,

Líšeň: Josefy Faimonové,
Medlánky: Rysova,
Nový Lískovec: Oblá,
Ořešín: Drozdí,
Slatina: Mikulčická,
Starý Lískovec: Vltavská,
Tuřany: Malínská,
Tuřany: Sladovnická,
Útěchov: Adamovská,
Žabovřesky: Korejská,
Žabovřesky: Sochorova,
Žebětín: Pod Kopcem,
Židenice: Lazaretní (od 07/2021)
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Informace o akcích Senior klubu – červen 2021

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2021
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 J;

n	ve čtvrtek (od 8.00, 9.45 a 12.00, 90 minut)
 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
 pro seniory (možno zapojit se kdykoli 

v průběhu roku) v malé klubovně;

n	v pátek
 (14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
 KURZ PC PRO SENIORY
 v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karan-

ténních opatření pozastaven.

Nerad bych to zakřikl, ale vypadá to, že 
jsme dočkali jakéhosi konce karantény  

i začátku „normálního“ léta. Obé nám sice mo-
hou námi neovládané přírodní síly narušit 
(např. novými mutacemi nebo nelaskavým po-
časím), ale na to jsme většinou připraveni to 
zvládnout…

Společné akce jsme zahájili nenápadně – 
cvičením ve společenském sále v pondělí 
31. května, na kterém se sešlo 10 cvičenek a já 
J	(historický okamžik byl zdokumentován, 
je na webu). V úterý 1. června to v klubovně 
„hučelo“ podstatně více – na setkání se známý-
mi přišla téměř třicítka zájemců o komuni- 
kaci a čas všem přítomným u šálku kávy přímo 
letěl.

První červnový týden gradoval v zahrádce 
v Sherwoodu – na mé pozvání „na jedno“ rea-
govalo mnohem víc zájemců, než obvykle při-
jde do klubovny (38 přítomných byl zhruba 
trojnásobek návštěvy na následné cestopisné 
přednášce 8. června v klubovně). I hostinského 
jsme potěšili, protože mi později v krátkém 
rozhovoru ve výčepu řekl, že už si plnou za-
hrádku vyfotil a posílá to přes sítě známým 
a kolegům… J Stejně jako jsme udělali radost 
hostinskému, ji měli i přítomní – počasí bylo 
příjemné, obsluha byla rychlá a k náladě hrál 
na harmoniku Milan Vaňura. Ke zpěvu sice na 
rozdíl od minulosti nedošlo, maximálně se ob-
čas někdo přidal pobrukováním, ale zábava 
nevázla a tak to byly velmi příjemné dvě hodin-
ky, prožité v milé společnosti a v přírodě…

Následující týden už asi touha po setkávání 
vyprchala a tolik netáhla – na cestování s Eliš-
kou po Rakousku i na přednášku pana starosty 
přišlo mnohem méně zájemců. Pan starosta se 
předem omluvil a tak jsme se pobavili hraním 
společenských her – otestovali jsme i moderní 
„bombu“, což byl pro některé nečekaný zážitek, 
spojený s procvičováním paměti… J

Ze zářijového programu považuji za vhod-
né upozornit na zájezd do Dolních Kounic 
a Moravského Krumlova 14. září (program je 
na webu klubu), hlásit se je možno okamžitě od 
začátku září stejně jako na exkurzi na hvězdár-
nu ve středu 15. září. 

Z připravovaných akcí v říjnu bych rád při-
pomněl již tradiční Den seniorů na Vinohra-
dech, který proběhne v sobotu 2. října od 14 
hodin ve společenském sále opět s kapelou Se-
branka a country tanečními skupinami soubo-
ru Carolka, a na zájezd 7. října do Kunštátu 
a Boskovic. 

Odkládané a očekávané návštěvy ve sklíp-
ku „U Jeňoura“ v Prušánkách-Nechorech jsou 
plánovány na 14. října (a poté ještě v listopadu). 
V závislosti na programu digitária hvězdárny 
připravujeme i jeden až dva zájezdy na podve-
černí představení – doporučuji proto sledovat 
Inform, případně naše webové stránky.

Na říjnové zájezdy bude možno se hlásit po 
15. září u mne v klubovně, v níž budou zveřej-
něny (kromě webu) i programy zájezdů.

Jsem rád, že se nám daří i se stanovenými 
omezeními klubovou činnost obnovovat – jak 
budeme úspěšní, bude především záviset na 
tom, zda přijmete naše pozvání (nejen „na jed-
no“) a zda na naše akce po prázdninách při- 
jdete…

Program i další informace a dokumentační 
fotografie z akcí najdete jako vždy na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/senior 
-klub (dílčí komplikace s dostupností někte-
rých našich záložek, zejména Fotogalerie, kon-
cem května a začátkem června jste možná ani 
nezaregistrovali, byly úspěšně vyřešeny) nebo 
je získáte přímo u nás v době našich akcí v klu-
bovně na Bzenecké 19 (viz program).

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Fotografie z červnového setkání v Sherwoodu 

2. 9. – ČTVRTEK
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ 
Ing. L. Hodboď, E. Vacková

7. 9. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková

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

14. 9. –ÚTERÝ
ZÁJEZD – Dolní Kounice, Mor. Krumlov 
(8.00, zatím 190 Kč), Ing. L. Hodboď

15. 9. – STŘEDA
EXKURZE HVĚZDÁRNA KRAVÍ HORA 
(15.00 odjezd), Ing. L. Hodboď

16. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným nejen v srpnu a v září 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

18. 9. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

21. 9. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Třeboň, Tuchoraz, 
Týnec nad Sázavou, Týřov) 
Dr. Luděk Šubert

23. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH CÍSAŘE FRANTIŠKA 
JOSEFA I. (1.část)
Bc. Michal Krejsa

30. 9. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ V KLUBU 
(vystoupení hostů) 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto: 
léto bylo dlouhé – těšíme se opět
na společné akce nejen v klubovně… J


