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ŘÍJEN
2021

Říjen
na Vinohradech

2. 10. od 14 h. –
Den seniorů na Vinohradech
proběhne za podpory KVIC ve spole-
čenském sále „Pálava“. Zahraje a zazpívá 
cimbálová muzika Javor a spolu s ní 
vystoupí i country taneční skupiny Ca-
rolka (pod vedením Zuzany Kovando-
vé) a jako překvapení i další hosté. 

9. 10. – Vinohradské trhy 
Opět vás přivítá pomyslné tržiště v ča-
se od 9.00 do 12.30 – vydlážděná plocha 
před radnicí ( ze strany parku ), Velko-
pavlovická 25, Brno-Vinohrady.
www.kvicvinohradybrno.cz

17. 10. od 16 h. –
Divadlo pro nejmenší 
Společenský sál „Pálava“, Bzenecká 23. 
„Brémští muzikanti aneb Zvířátka 
a loupežníci“. Vstupné 80 Kč před před-
stavením. Rezervace vstupenek do 12. 10. 
2021. Vzhledem k opatřením, která ná-
vštěvu divadla provázejí, potřebujeme 
dopředu znát zájem diváků za těchto 
podmínek. Vstupenky je tedy potřeba si 
předem zarezervovat na našich strán-
kách www.domecekvinohradybrno.cz. 

Filmový konec prázdnin 
na Vinohradech

Od 29. 8. do 1. 9. na pozvání Kulturního, 
vzdělávacího a informačního centra naší měst-
ské části zavítal na Vinohrady opět po roce pu-
tovní Kinematograf bratří Čadíků. V průběhu 
čtyř večerů, kdy k divákům i filmům bylo po-
časí milosrdné, měli možnost obyvatelé Vino-
hrad (a nejen ti) zhlédnout filmové produkce 
pod širým nebem, přesněji na asfaltové ploše 
před tělocvičnou u společenského sálu Pálava. 
Promítaly se „Mlsné medvědí příběhy“ pro 
malé diváky a pro ty starší „3Bobule“ (s mož-
ností občerstvení u vinařského stánku Vinař-
ství Vican, spoluproducentem filmu), „Havel“ 
a „Štěstí je krásná věc“. A to vše zdarma, bez 
vstupného.

V průběhu představení se mezi přítomný-
mi diváky vybíral dobrovolný příspěvek, který 
bude poukázán Nadaci Charty 77 – Konto Ba-
riéry. Vinohradští filmoví diváci přispěli pěk-
nou částkou 4.112 Kč a tím se touto akcí poda-
řilo úspěšně spojit letní kulturní zážitky s pod-
porou dobré věci.

Mgr. Jiří Huňáček
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

V úterý 31. srpna 2021 proběhlo slavnostní otevření odloučeného pracoviště mateřské školy 
Prušánecká – nových tříd v areálu bývalé základní školy Bzenecká.

Vážení vinohradští spoluobčané,
letošní prázdniny a dovolené jsou nenávratně za námi. Nadchází podzimní 
roční doba, která uvozuje konec kalendářního roku spojeného trvale a pevně 
s oslavou vánočních svátků. Letošní léto – ostatně i to loňské – jsme si užili 
v plné parádě. A přitom to letošní i to loňské léto byly plné vláhy v podobě někdy 
až silných dešťů, které na rozdíl od těch předchozích suchých pěti let přinesly 
tolik vody, že i naše Vinohrady byly (a jsou) stále krásně a svěže zelené. Během 
těchto dvou, na deště bohatých, let se doplnily zásoby spodní vody takřka v ce- 
lé zemi opět na normální hodnoty. Především předchozími čtyřmi bezdeštnými 
léty byla jižní Morava sužována suchem a vedry, které neprospívaly ani půdě, 
ani rostlinám, živočichům či lidem. To vše změnil loňský a především letošní 
rok, které přinesly časté srážky s přijatelnými, místy i nižšími teplotami. Přesto 
jsem počal mít obavy o osud nedávno vysázených červených kaštanů v břehu 
na Tvrdonické ulici. Kaštany tam vysázeli s naší pomocí pracovníci brněnských 
tepláren u příležitosti výročí teplárenského podniku. Tak někdy na přelomu 
července a srpna nebylo možné přehlédnout usychání okrajů listů mladých 
kaštanů. Stromky jsme tedy opatřili při spodní části kmene vodními vaky 
pro zajištění dostatku vláhy. V té době také docela slušně pršelo a zdálo se, že 
z nedostatku vláhy zdravotní potíže červených kaštanů být nemusí. Příčinou 
může být nemoc stromů, která napadá především kaštany. Nemoc se nazývá 
klíněnka jírovec. V Brně i na Vinohradech tuto nemoc dřevin důvěrně známe 
a umíme s ní více méně bojovat. Nyní čekáme na odborný posudek dendrologa, 
který by měl poukázat na skutečnou příčinu usychání listů nedávno vysáze-
ných kaštanů. Snad jen mohu dodat, že ve chvíli, kdy píši tuto úvahu – na 
počátku září – se mi stav stromků jeví výrazně lepší. Tak tedy vyčkejme na 
vyjádření odborníka dendrologa a pak případně učiníme příslušné kroky.

Vážení spoluobčané, když jsem započal úvodník tématem veřejné zeleně, 
dovolte mi ještě se pár řádky u tématu pozdržet. Nebudu dlouhý. Ono letošní 
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Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2021 

s firmou DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno, IČO 262 55 618, jejímž předmě-
tem je „Modernizace kuchyně MŠ Prušánec-
ká – stavební práce“, podle předloženého 
materiálu;

– na základě doporučení hodnotící komise 
přidělení veřejné zakázky: „Modernizace ku-
chyně MŠ Prušánecká – VYBAVENÍ GAST- 
RO“ firmě GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 
888/164, 627 00 Brno, IČO 283 02 672 za 
cenu 2.849.652,87 Kč bez DPH;

– SOD na akci: „Modernizace kuchyně MŠ 
Prušánecká – VYBAVENÍ GASTRO“ firmě 
GOZ GASTRO, s.r.o. Olomoucká 888/164, 
627 00 Brno, IČO 283 02 672 za cenu 
2.849.652,87 bez DPH;

– rozpočtové opatření č. 9;

– text výzvy k podání nabídky na realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Doplnění 
inventarizace – dendrologie solitérních stro-
mů v MČ Brno-Vinohrady“ podle předlože-
ného materiálu, firmy vyzvané k podání na-
bídky, složení komise pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek;

– realizaci stavby „Rampa pro MŠ Prušánecká“ 
na pozemku Statutárního města Brna, svěře-
ného městské části Brno-Vinohrady, k. ú. Ži- 
denice na prarc. 9047/4 v areálu MŠ Prušá-
necká 8;

– organizaci Lužánky – SVČ Brno, Lidická 50, 
Brno, Louka, Bzenecká 23, Brno pronájem 
tělocvičny a to: 1) v týdnu od 9. 8. do 13. 8. 
2021 jednu hodinu v úterý a ve středu, 2) 
v týdnu od 16. 8. do 20. 8. 2021 7 hodin, 
celkem 9 hodin, cena pronájmu ve výši: 
322,50 Kč/hodina + DPH.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s podáním žádosti do Rejstříku škol a škol-

ských zařízení o provedení změny – snížení 
kapacity Základní školy, Brno, Mutěnická 23, 
příspěvková organizace z 800 na 500 žáků;

Rada městské části Brno-Vinohrady ruší:
– usnesení č. 2348/21/8 z 44. schůze Rady m. č. 

Brno-Vinohrady, a sice odrážku:
 – zrušení zadávacího řízení na výše uvede-

nou veřejnou zakázku v zákonem stanove-
ných lhůtách,

 – v zákonem stanovených lhůtách následné 
zahájení opakovaného výběrového řízení 
a současně schvaluje zadávací dokumentaci 
pro opakované zadávací řízení „Moderniza-
ce kuchyně MŠ Prušánecká – VYBAVENÍ 
GASTRO“.

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno- 
-Vinohrady, konané dne 2. srpna 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– záměr umístění fontány na pozemku p. č. 9390/1 v k. ú. Židenice podle 

předloženého materiálu;
– text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Oprava zpevněných ploch Brno, Bzenecká 23“, seznam firem, které 
budou vyzvány k předložení nabídky, složení komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek;

Rada městské části Brno-Vinohrady ruší:
– VZMR „Oprava zpevněných ploch Brno, Bzenecká 23“ a odmítá na-

bídku firmy ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, 
IČ 255 04 011 za nabídnutou cenu 1.449.137,17 kč vč. DPH.

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno- 
-Vinohrady, konané dne 11. srpna 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– posouzení stavu kybernetické bezpečnosti MČ Brno-Vinohrady od 

společnosti TSB Brno;
– zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v objektu ZŠ Mutě-

nická 23 (venkovní sportovní hřiště a tělocvičny) ve školním roce 
2021/2022;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise přidělení zakázky na ak-
ci: „Oprava zpevněných ploch Brno, Bzenecká 23“ firmě DIRS Brno 
s.r.o., IČ 262 55 618, Jihlavská 731/38, 642 00 Brno za celkovou cenu 
1.203.649.21 Kč vč. DPH; smlouvu o dílo.

Rada městské části Brno-Vinohrady 
schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 10;
– rozpočtové opatření č. 11;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise, 

přidělení zakázky na realizaci akce: „Doplně-
ní inventarizace – dendrologie solitérních 
stromů v m. č. Brno-Vinohrady“ společnosti 
Atregia s.r.o., Vážného 99/19, 621 00 Brno, 
IČ: 020 17 342 za celkovou cenu 331.782,00 Kč 
vč. DPH jako nejvhodnější, SoD na realizaci 
akce „Doplnění inventarizace – dendrologie 
solitérních stromů v m. č. Brno-Vinohrady“ 
společnosti Atregia s.r.o., Vážného 99/19, 
621 00 Brno, IČ: 020 17 342 za celkovou cenu 
331.782,00 Kč vč. DPH;

– požadavek na investiční transfer od města 
Brna pro rok 2022 na realizaci akce „Výstavba 
venkovního hřiště na ulici Bořetická“ ve výši 
2.500.000 Kč;

– záměr výstavby rozhledny na pozemku p. č. 
7623/1 v k. ú. Židenice;

– podání žádosti o finanční prostředky z roz-
počtu MMB na rok 2022 v oblasti školství:

 1. rekonstrukce MaR a výměníkové stanice 
ZŠ Mutěnická 23 (investice, cena 4,45 mil. 
Kč, požadavek m. č. 4 mil. Kč, spoluúčast 
m. č. 450 tis. Kč),

 2. oprava ZTI tělovýchovného pavilonu ZŠ 
Mutěnická 23 (neinvestice, cena 4 mil. Kč, 
požadavek m. č. 4,6 mil. Kč, spoluúčast m. č. 

400 tis. Kč, vypracovaná PD);
– finanční vypořádání předložené firmou 

MSU s.r.o., Jižní náměstí 7, 619 00 Brno, IČ 
48529303 k akci: „Zřízení detašovaného pra-
coviště MŠ Prušánecká v budově Bzenecká 
23“, podle předloženého materiálu;

– text výzvy pro podání nabídky veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na akci: „Kompletní re-
konstrukce bytu č. 11, Valtická 17“ podle 
předloženého materiálu;

– pronájem nebytových prostor bývalého spo-
lečenského sálu Pálavské náměstí 13, Brno 
o celkové výměře 435,15 m2 společnosti Mo-
je ambulance, a.s. se sídlem Vítkovická 3077/ 
16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 
277 98 941. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 10 let, od 1. 10. 2021. Nájem-
né je stanoveno ve výši 925,20 Kč/m2/rok 
s inflační doložkou. Nájemce bude dále hra-
dit stanovené zálohy za služby spojené s pro-
nájmem nebytových prostor. Stavební úpra-
vy v rozsahu sádrokartonové příčky;

– program XII. zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady konaného dne 13. 9. 2021;

Rada městské části Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– pronájem nebytových prostor bývalého spo-

lečenského sálu Pálavské náměstí 13, Brno 
o celkové výměře 435,15 m2 z důvodu ne-
předložení potřebných dokumentů společ-

nosti Liga vozíčkářů, z.ú., IČ 004 99 412;
– pronájem nebytových prostor bývalého spo-

lečenského sálu Pálavské náměstí 13, Brno 
o celkové výměře 435,15 m2 zapsaném spol-
ku DANZA BRNO, z.s. IČ 48 511 536, se síd-
lem Krátká 122 664 52 Sokolnice.

Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s umístěním výdejních automatů společnosti 

Zásilkovna s. r. o. na pozemcích p. č. 8982 
a p. č. 9645 v k. ú. Židenice, s uzavřením ná-
jemní smlouvy na užívání části pozemků 
z úrovně města Brna;

– ve dvou případech s příspěvkem na rekon-
strukci bytového jádra ve výši 60.000 Kč 
a zněním dohody o rekonstrukci bytového 
jádra v bytě, dle přiloženého materiálu;

– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 4.429 Kč 
a zněním dohody o výměně vchodových 
dveří v bytě dle přiloženého materiálu;

– s investičním záměrem města Brna „Vybudo-
vání čtyřtřídní mateřské školy v m. č. Brno-
-Vinohrady“ dle přiloženého materiálu za 
podmínky zachování původních stromů na 
ploše hřiště a zahrady plánované mateřské 
školy.

Rada městské části Brno-Vinohrady
nesouhlasí:

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 19. července 2021

Z 45. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 30. srpna 2021

(pokračování na straně 3)
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deštivé počasí (podobně jako i v loňském roce) „zařídilo“ vel-
mi hezkou, příjemnou a zeleně šťavnatou tvář Vinohrad. Žlu-
tou barvu suchých trávníků a předčasně schnoucího listí, 
na které jsme v minulosti byli nuceni si zvyknout, nahradila 
letos příjemná a náladu zlepšující sytě zelená barva stromů, 
keřů, trávníků. V takovém prostředí se přeci jenom o poznání 
lépe žije, lépe se dýchá. Pokud ovšem pominu čas od času su- 
rové zásahy do našeho vinohradského ovzduší průmyslovým 
výrobcem, sídlícím někde v areálu bývalého Zetoru. Situaci 
řeší odbory životního prostředí jihomoravského kraje i města 
Brna. S těmi spolupracujeme a dodáváme jim k prováděné-
mu měření také poznatky Vás – občanů i naší městské části. 
Věřím, že v jednom z příštích čísel Informu Vás, vážení Vino-
hraďané, budu moci informovat o situaci pouze pozitivně 
formulovanými větami. 

Vážení vinohradští spoluobčané, letos v létě byly dostavě-
ny tři nové učebny, které tak rozšířily kapacitu jedné ze čtyř 
našich mateřských školek. Tou rozšířenou školkou se stala 
mateřská školka na Prušánecké ulici a ony tři třídy byly po-
staveny jako pobočné třídy této školky v areálu bývalé školy 
na Bzenecké ulici. Jako nezbytná součást oněch tří nových 
vedlejších tříd školky Prušánecká bylo v areálu Bzenecká zbu-
dováno také nové dětské školní (chtělo by se říci školkovní) 
hřiště. Je krásné, funkční. Děti mají na hřišti dostatečný pro-
stor a dostatečný počet herních prvků. Jsou tam spokojené. 
Hřiště je tak pěkné a přitažlivé, že ještě ve chvílích, kdy neby-
lo otevřeno, rodiče kráčející po Tvrdonické ulici své děti pře-
nášeli přes plot, aby si mohly jejich ratolesti na tak příjemném 
hřišti zaskotačit. Tři nové třídy spolu s novým hřištěm byly 
slavnostně otevřeny a zprovozněny v úterý 31. srpna. Mám 
z toho velkou radost, neboť těmito kroky jsme na Vinohra-

dech vytvořili dostatečnou kapacitu, zaručující vinohrad-
ským rodičům bezproblémové umístění dětí do našich čtyř 
předškolních zařízení, chcete-li, do mateřských škol. Zevrub-
nější přiblížení výstavby a otevření nových tříd mateřské škol-
ky Prušánecká – Bzenecká najdete uvnitř dnešního Informu. 

Vážení spoluobčané, v sobotu 4. září se konala tradiční 
vinohradská kulturní akce známá pod názvem „Bavíme se 
na Vinohradech“. Letos ji navštívilo značné množství ná-
vštěvníků z Vinohrad i odjinud. Mnoho lidí přilákali oblíbení 
interpreti, oblíbené skupiny. Značnou část návštěvníků zřej-
mě oslovily a přilákaly stánky, ve kterých se čepovala piva 
pěti malých pivovarů. Já jsem ochutnal piva z tišnovského 
pivovaru i z pivovaru líšeňského. Musím uvést, že oba chme-
lové produkty bylo možné bez pochybností označit za „ex-
cellente“, tedy za výborné či chcete-li výtečné. Proč o tom tak 
hovořím? Záměrem městské části a vinohradského kulturní-
ho střediska je ve velmi blízké budoucnosti rozšířit kulturní 
podnik Bavíme se na Vinohradech o jakousi sekci malých 
pivovarů, kdy návštěvník bude moci ochutnat a posoudit 
a porovnat jednotlivé pivovarské produkty. Jakousi pivní ob-
dobu tradiční vinohradské výstavy vín. Ta piva, co jsem 
ochutnal, byla opravdu skvělá. Nepochybně byla vynikající 
i ta, co jsem neochutnal. Půjde-li vše jak má, za rok v září by 
mohla k hudbě a soutěžím nabízet své výrobky nějaká ta de-
sítka malých pivovarů. 

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji mnoho úspěchů 
v životě v práci i ve škole (školce). A protože ono obtěžující 
onemocnění neustále krouží mezi námi a zřejmě bude opět 
eskalovat, přeji Vám hodně zdraví a mnoho vzájemné ohle-
duplnosti. Věřme, že to překonáme ve zdraví či alespoň bez 
větších ztrát. Moc všem držím palce. Jiří Čejka, starosta

– s realizací předloženého projektu „U vino-
hradské fontány bude fajn“;

– s realizací projektu „Multifunkční hřiště Bze-
necká“ z důvodu jiného záměru ze strany 
m. č. Brno-Vinohrady, nereálnosti umístění 
400 m oválu, který by zasáhl stávající venkov-
ní posilovnu, která je hojně využívána veřej-
ností.

Rada městské části Brno-Vinohrady 
bere na vědomí:
– popis projektu „U vinohradské fontány bude 

fajn“ na území městské části Brno-Vinohra-
dy podle předloženého materiálu, že finanční 
prostředky na realizaci a správu projektu 
„U vinohradské fontány bude fajn“ budou 
hrazeny z prostředků PaRo města Brna po 
dobu tří let, že realizace projektu „U vino-
hradské fontány bude fajn“ je závislá na vý-
sledku hlasování občanů města, které pro-
běhne v listopadu 2021;

– zprávu o hospodaření příspěvkové organiza-
ce Kulturní, vzdělávací a informační cent-
rum městské části Brno-Vinohrady k 30. 6. 
2021;

– zprávu o hospodaření příspěvkových organi-
zací m. č. Brno-Vinohrady Základní škola, 
Brno, Mutěnická 23, p. o.; Mateřská škola 
Bořetická 7, Brno, p. o.; Mateřská škola SNĚ-
HURKA Bořetická 26, Brno, p. o.; Mateřská 
škola Prušánecká 8, Brno, p. o. a Mateřská 

škola Velkopavlovická 15, Brno, p. o. k 30. 6. 
2021.

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

„Oprava hřiště u ZŠ Brno, Čejkovická“ podle 
dokumentace Jan Dudr, zak. č. 21/2021;

– vydat souhlasné vyjádření k záměru stavby 
„Rodinný dům Révová“ podle dokumentace 
Ing. Arch. Libor Vlček z 07/2021;

– vydat souhlasné vyjádření ke stavbě „Pří-
stavba restaurace Pálavský Šenk“ podle do-
kumentace Ing. arch. Adéla Hýlová z 06/2021;

Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s nabytím pozemku p. č. 1955/4 

v k. ú. Maloměřice;
– souhlasit s prodejem pozemků p. č. 7242/3 

a 7795/2 v k. ú. Židenice;
– souhlasit s předloženým návrhem obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Brna, 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, 
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 
pozdějších předpisů s výjimkou článku 83 
odst. 5;

– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 7092/3 
v k. ú. Židenice;

– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 7366/1 

v k. ú. Židenice;
– schválit střednědobý výhled rozpočtu měst-

ské části Brno-Vinohrady na období 2023– 
2027 podle předloženého návrhu;

– schválit Změnu Kritérií pro hodnocení nalé-
havosti bytové potřeby žadatele o byt a způ-
sob výběru žadatelů o pronájem bytů v MČ 
Brno-Vinohrady s účinností od 1. 1. 2022;

– novelizovat obecně závazné vyhlášky m. Br-
na týkající se určení spádových obvodů ma-
teřských škol a základních škol v m. č. Brno-
-Vinohrady podle předloženého materiálu;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu městské čás-
ti Brno-Vinohrady k 30. 6. 2021 podle před-
loženého materiálu;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a ná- 
kladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady 
k 30. 6. 2021 podle přiloženého materiálu;

– vzít na vědomí pasportizaci bytových domů;
– doporučit Zastupitelstvu města Brna schvá-

lit do připravované obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna o místních poplat-
cích pro Městskou část Brno-Vinohrady: do 
přílohy č. 4 základní sazbu v nové výši 10 Kč/
m2/den; do přílohy č. 4 nové sazby za vyhra-
zení trvalého parkovacího místa pro: lokalita 
I a II: os. auto 12 000 R, nákl. auto 18 000 R; 
lokalita III: os. auto 14 000 R, nákl. auto 
20 000 R; do přílohy č. 4 – vymezení lokalit: 
do lokality I doplnit „Velkopavlovická 8a“.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta městské části Brno-Vinohrady podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů

oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

ve dnech 8. 10. 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a 9. 10. 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Brně 26. 7. 2021 PhDr. Jiří Čejka, v.r. starosta

Milí čtenáři,
díky finančnímu příspěvku MČ Vinohrady 
v hodnotě 30.000 Kč jsme do fondu v uplynulých 
týdnech dokoupili prozatím 60 nových knih za 
12.339 Kč. Jedná se především o tituly, které do-
posud v naší nabídce chyběly, o povinnou četbu 
nebo o žádané bestsellery např. od Aleny Morn-
štajnové nebo Karin Lednické. Tyto knihy, které 
jsou na hřbetě označeny znakem naší MČ, si 
k nám již můžete přijít vypůjčit. MČ Vinohrady 
tímto mnohokrát děkujeme za velmi štědrý fi-
nanční příspěvek.

A na co dalšího se můžete v knihovně těšit v říjnu? Ve čtvrtek 7. 10. 
od 14.00 do 17.00 v rámci projektu „Poprvé do školy, poprvé do knihov-
ny“, během kterého je možné prvňáčkům v září a v říjnu zařídit roční 
registraci i přeregistraci zdarma, proběhne v dětském oddělení slavnost-
ní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Každý prvňáček i s doprovo-

dem je srdečně zván! Zároveň v rámci celorepub-
likové akce Týden knihoven, který tento rok při- 
padá na termín 4. 10. – 10. 10., mají na bezplatnou 
registraci nárok všichni do 18 let.

U prvňáčků ještě chvíli zůstaneme – od 1. 10. 
na naší pobočce startuje čtenářská soutěž „Šňůr-
ka plná písmenek“ určená speciálně pro prvňáč-
ky, jejímž cílem je podpora jejich zájmu o četbu 
a rozvoj čtenářských návyků během prvního ro-
ku školní docházky. Více informací o soutěži se 
dozvíte u knihovnic.

Na konci měsíce si přijdou na své hlavně 
kreativní děti i dospělí, jelikož ve dnech 26. 10. a 29. 10. budeme mít 
v dětském oddělení přichystanou halloweenskou výtvarnou dílničku. 
Přijďte si na ozdobu a pro radost vyrobit papírovou dýni, ducha nebo 
jiné strašidlo, fantazii se meze nekladou! 

Linda Miklová, vedoucí pobočky

V rámci měsíce října bude probíhat dotazníkový průzkum zaměřený 
na Knihovnu Jiřího Mahena v Brně. Tato anketa je určena pře- 

devším těm, kteří nyní nejsou v naší knihovně registrováni, nikdy ji ne-
navštívili nebo již nejsou dále našimi čtenáři. Vaše odpovědi, aktuální 
potřeby a názory jsou pro nás cenné, neboť naším cílem a prioritou je 
neustálé zlepšování služeb pro všechny naše minulé, stávající i potencio-
nální čtenáře. Proto bychom chtěli požádat Vás, obyvatele města Brna 

Anketa Knihovny Jiřího Mahena v Brně pro obyvatele Brna
(stálé i přechodné), o vyplnění online dotazníku, jehož link naleznete na 
webu KJM – www.kjm.cz.

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění netrvá déle než 10 minut.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu, které si velmi ceníme.

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Vinohradská pobočka Knihovny Jířího Mahena zakoupila za příspěvek 
MČ Brno-Vinohrady 60 nových knih



n 5 n

Slavnostní otevření mateřské školy na Bzenecké

Na jaře roku 2019 se náš plán rozšířit počet míst v mateřských 
školách na Vinohradech sešel se záměrem města Brna. 

Z původní skromné představy vytvoření jedné nové třídy jsme 
nakonec vybudovali třídy tři. 

31. srpna 2021 tak mohlo proběhnout slavnostní otevření od-
loučeného pracoviště mateřské školy Prušánecká – nových tříd 
v areálu bývalé základní školy Bzenecká. 

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí Odboru sociálních vě-
cí, školství a kultury MČ Brno-Vinohrady, přivítal 1. náměstka pri-
mátorky Mgr. Petra Hladíka, starostu PhDr. Jiřího Čejku, místosta-
rostu pro školství, mládež a tělovýchovu prof. MVDr. Petra Dvořá-
ka, CSc., vedoucího Odboru školství a mládeže Magistrátu města 
Brna Mgr. Petra Hrušku, MBA., člena rady MČ Brno-Vinohrady 
Mgr. Ing. Martina Hynšta, tajemnici JUDr. Evu Goláňovou, ředitel-
ku MŠ Zuzanu Davidovou, zástupce projektantů, stavitelů a vino-
hradských školských zařízení. Projevy přednesl pan starosta, který 
vyzdvihl význam rozšíření MŠ Prušánecká a zajištění dostatečného 
počtu míst v mateřských školách pro naši městskou část a pan ná-
městek Hladík, který zdůraznil koncepci navýšení celkového počtů 
tříd pro Město Brno a naši spolupráci.

Pan starosta s panem náměstkem přestřižením pásky završili 
přestavbu na nové 3 třídy. Pracovníci městské části, projektanti, sta-
vitelé a kolektiv paní ředitelky Davidové po dobu přibližně roku 
a půl vytvořili zázemí pro 72 dětí starších 3 let. Většinu nákladů 
(více než 17 milionů) hradilo město Brno, investorem byla MČ Vi-
nohrady. 

Součástí slavnostního setkání bylo předání bronzového certifi-
kátu Skutečně zdravá škola, který MŠ Prušánecká získala. Věříme, 
že k dosažení ještě vyššího ocenění pomůže nové školní hřiště – 
ekologická zahrada, která se nachází v areálu.

Hosté si prohlédli vybavení školky a seznámili se s pedagogický- 
mi i technickými pracovnicemi. Rád jsem přijal ujištění pana ve-
doucího Odboru školství Mgr. Hrušky, že za tak v této době relativ-
ně nízkou částku se již těžko kdy takový záměr podaří realizovat. 
Plánovaná nová čtyřtřídní mateřská škola pro sídliště Šedová bude 
stát necelých 100 milionů. Naše městská část bude mít i z dlouho-
dobé perspektivy zajištěn dostatečný počet míst v mateřských ško-
lách. 

Ve svém projevu jsem zejména 
poděkoval všem, které vybudování 
nové školky stálo velké úsilí, zejména 
Ing. Smolíkovi (Garantprojekt), pra-
covníkům stavební firmy a paní ředi-
telce Davidové. Zvláštní poděkování 
si vedle všech spolupracovníků radni-
ce MČ Brno-Vinohrady zaslouží paní 
Miroslava Jojová (úsek školství), kte-
rá zvládla přetěžký úkol administra-
tivního zabezpečení celé akce. Věřte, 
že i pro mne nebylo jednoduché akci 
koordinovat a zajistit dodržení pláno-
vaného harmonogramu.

Vše však ještě není úplně hotové. V současné době probíhá rekonstruk-
ce a zdvojnásobení kapacity kuchyně na MŠ Prušánecká. Náklad přibližně 
10 mil. Kč zajišťuje z větší části MČ Brno-Vinohrady.

O tom, zda se všechno dobře podařilo, rozhodnou děti. Od rodičů již 
paní ředitelka získává první kladné ohlasy.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
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Ve středu 1. září ožily školní budovy ruchem, který v posledních dvou měsících utichl. 
Žákům skončily jejich prázdniny, pedagogům jejich zasloužená dovolená a školní rok 
2021/2022 byl zahájen. 

Jak už to tak bývá, někteří se těšili více, jiní méně. Kdo ale jistě nemohl dospat, byli naši 
prvňáčci. ZŠ Mutěnická přivítala v tomto školním roce tři první třídy. Z paní učitelek i z paní 
asistentek vyzařovala pohoda a dobrá nálada, což jistě ocenili lehce nervózní rodiče. K nervozitě 
ale nebyl sebemenší důvod. 

Tým zkušených pedagogických pracovníků měl vše ve svých rukách. Žáčci se přesunuli do 
svých tříd, usadili se na svá místa a vedení školy i obce jim společně s třídními učitelkami popřá-
lo do jejich budoucích školních let mnoho zdaru a chuti poznávat nové, učit se a objevovat. 

Na naše prvňáčky toho i letos čeká mnoho. Budou se učit číst, psát, počítat, mluvit cizím 
jazykem i objevovat svět kolem nás. Mezi všemi těmito aktivitami nezapomínáme ani na rozvoj tělesné či umělecké stránky v různých výchovách. 
Žákům neupřeme ani různé hry a volnočasové aktivity, kterých si dosyta užijí s našimi vychovatelkami ve školní družině. 

Věříme, že epidemiologická situace zůstane po celý rok školám příznivá a naši žáci se tak budou moci připravovat na půdě školy se svými spolu-
žáky a učiteli. Bc. Sabina Holcmanová

Divadlo pro nejmenší
Vážení diváci, malí i velcí, rádi bychom vás opět pozvali na pohádky 

Loutkového divadla V. Schildera. Vzhledem k opatřením, která návštěvu 
divadla provázejí, potřebujeme dopředu znát zájem diváků za těchto 
podmínek. Vstupenky je tedy potřeba si předem zarezervovat na na-
šich stránkách www.domecekvinohradybrno.cz, Představení bude 
v neděli 17.10.2021 od 16.00 ve společenském sále „Pálava“, Bzenecká 
23, vchod z ulice Tvrdonická. Olinka s Vildou vám zahrají pohádku 

„Brémští muzikanti aneb Zvířátka a loupežníci“. Vstupné 80 Kč před 
představením. Rezervace vstupenek do 12. 10. 2021.

Volná místa v kroužcích
V některých kurzech Domečku nabízíme ještě volná místa pro děti 

i dospělé. Informace najdete na našich webových stránkách www. 
domecekvinohradybrno.cz, kde se můžete i přihlásit. Nabízíme také 
možnost si první hodinu napřed vyzkoušet. Ivana Heindlová

V sobotu 4. září se Vinohrady probudily 
do krásného pozdně letního dne, ve kte-

rém se konal pod záštitou starosty PhDr. Jiří-
ho Čejky další ročník tradiční a oblíbené ak-
ce pro malé i velké obyvatele naší městské 
části „Bavíme se na Vinohradech“, doplněný 
účastí malých pivovarů.

V dopoledním programu, který se protáhl 
až do odpoledních hodin, se na 180 dětí v do-
provodu rodičů nejprve účastnilo rozmanitých 
soutěží s plněním úkolů, které pro ně připravi-
ly lektorky „Domečku“ pod vedením paní Iva-
ny Heindlové. V další části dětského programu 
bavilo děti divadlo „Kejkle“.

Odpolední program zahájilo nejvíce oče-
kávané vystoupení populární pražské skupiny 
„Slza“, jejíž produkci sledoval zcela zaplněný 
prostor palouku „U tří borovic“, složený přede-
vším z mladých fanynek a fanoušků, kteří se 
sem sjeli z celého Brna. Po vystoupení dua „Va-
šic&Janík“ na podium nastoupil další tahák 
od˝poledního programu – rocková formace 
„Morčata na útěku“, jejichž set naplnil očekává-
ní natěšených posluchačů a byl nepřeslechnu-
telnou zvukovou kulisou téměř na celých Vino-
hradech.

V časové pauze před dalšími účinkujícími 
se odehrály tradiční soutěže – v hodu kufrem 
(ženy) a držení tupláku (muži i ženy), ceny pro 
vítěze těchto soutěží věnovala Tiskárna Settro-
nic.

V podvečerní části programu vystoupilo 
s úspěchem mladé vinohradské punkové se-
skupení „ŇUŇU“ a závěr programu pod rouš-
kou tmy obstaral další soubor z hlavního města 
„Pražskej Tuzex“.

Celá akce proběhla v duchu sloganu „jed-
li…pili…hodovali a dobře se pobavili“. 

Těšíme se s KVICem na další ročník.
Mgr. Jiří Huňáček

Ohlédnutí se za dalším ročníkem akce „Bavíme se na Vinohradech“

ZŠ Mutěnická – naši prvňáčci

Říjen v Domečku
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 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.

 Koupím 3+1 Vinohrady. Nabídněte. T: 602 886 668.

 Koupím byt Líšeň/ Vinohrady. Nabídněte. T: 602 185 147.

 Koupím chatu se zahr. do 50 km od Brna. Tel.: 725 002 155.

 SERVIS POČÍTAČŮ i u Vás, kvalita a TOP ceny, tel. 608 880 107.

 www.YogaAdela.cz Účinné uvolnění zad ve Slatině. T. 774 743 899.

 MUŽE A ŽENY S OZP NA RECEPCE A VRÁTNICE. Tel. 602 595 682, pph. kolarik@seznam.cz.

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ
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 klíè. Tel.: 513 034 551

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

MALBY 14 Kè/m2, nátìry dveøí 350 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

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

SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKÙ A POÈÍTAÈÙ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny,

rychle a spolehlivì, 25 let praxe. Bednáø, tel.: 608 880 107.

Mgr. Lubomír Mokrý, certifikovaný specialista v oblasti BOZP 
– dokumentace BOZP – prevence rizik – školení zamìstnancù.

Kontakt: tel. 731 285 196, e-mail: lubomokry@seznam.cz

Koupím byt DB, OV 1+KK–2+KK a 3+1 až 4+1 v Brně.
PLATÍM V HOTOVOSTI. Právní servis vyřídím! Prosím nabídněte: 775 20 21 22.

Termín uzávìrky pro vydání è. 191 (listopad 2021)
do 15. 10. 2021 do 10.00 hod.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Hodiny angličtiny pro důchodce! 
Nebojte se a pojïte s námi do toho
Svět se pomalu ale jistě vrací do normálu a my se snažíme, aby i naše 

hodiny zase byly jako dřív. Protože spousta z vás pravděpodobně netuší, 
co jsme zač, představíme se. Děláme hodiny angličtiny pro důchodce. 
Věkově (nahoru) to není nijak omezené, letos máme v kurzech i jednoho 
člověka, který už má devadesát let!

Snažíme se dělat hodiny zábavné a nemůžeme říct, že nám už pár 
vrásek od smíchu nepřibylo. Naše paní lektorka Jája, Jaroslava Sobotková, 
dělá vše pro to, aby se u ní její studenti cítili plni života a radosti. Každá 
lekce je jiná. A neučí se jen studenti od lektorky, ale mnohokrát je to
i naopak. 

Jája je také velmi zajímavá osobnost. Představte si, že odjela s manže-
lem a dvěma malými dětmi na rok a půl do Austrálie! Bez zařízené práce, 
jen s touhou cestovat a poznávat. A dle jejích slov jí to dalo tolik zkuše-
ností, že by se to sem nevlezlo, kdybychom to chtěli napsat. Pro její pří-
běhy a další stejně zajímavé si musíte přijít do našich hodin. 

Naše celoroční kurzy:
Senior Klub, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady, čtvrtek: 8.30–10.00 začáteč-
níci; 10.15–11.45 středně pokročilí; 10.15–11.45 pokročilí; 12.30–14.00 
mírně pokročilí.

Nejbližší víkend s rodilými mluvčími na Ramzové se koná
11.–14. 11. 2021.

Všichni jste zváni kdykoli na hodinu zdarma. Přijďte se podívat
a pobavit!

Karolína Stárková 

JAVOR
Cimbálová muzika

     JAVOR
    Cimbálová muzika z jižní Moravy

kontakt: email: javorcimbal@seznam.cz

Pojďte a zaposlouchejte se do krásných lidových písní
v podání cimbálové muziky JAVOR.

Den seniorů na Vinohradech
ve společenském sále Pálava

v sobotu 2. října 2021 od 14 hodin

Jako hosté vystoupí
country taneční skupiny Carolka Brno

Zvou Vás pořadatelé
KVIC a Senior klub Brno-Vinohrady
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Informace o akcích Senior klubu – září 2021

PROGRAM NA ŘÍJEN 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 „Pálava“ Bzenecká 

s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla 
se i dobře naladíte J;

n	ve čtvrtek (od 8.30, 10.15 a 12.00, 90 min.)
 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.

Je to až k nevíře – už zase máme za sebou 
léto, v době distribuce tohoto čísla už bo-

huželasi i to „babí“ (já si ho v době psaní pří-
spěvku 10. 9. ještě užívám J), ale to nebrání 
tomu těšit se na pestré říjnové akce (viz pro-
gram).

Září jsme v klubu po letní přestávce a červ-
novém rozjezdu po koronavirové přestávce za-
hájili až nečekaně úspěšně a aktivně. Hned na 
první akci, poprázdninovém posezení (2. 9.), 
jsme měli v klubovně takříkajíc „plný dům“, 36 
účastníků, což překonalo naše očekávání a já 
musel vyběhnout do Alberta dokoupit další ba- 
lení zákusků, abychom mohli pohostit všechny 
přítomné. Přítomní si toho měli tolik co poví-
dat, že jsme se rozcházeli až téměř po dvou ho-
dinách.

Podobně úspěšně proběhlo i první cvičení 
ve společenském sále „Pálava“, v němž se nás 
sešlo o třetinu víc, než průměrně chodilo cvičit 
v červnu (16). Cestopisné zajímavosti věnovala 
Eliška Vacková zajímavostem Tyrolska – puto-
vání po Brixenu, ledovcích, zámcích a hradech 
i připomenutí zvyků a zvláštností života míst-
ních obyvatel bylo opravdu poučné.

Po mnohaměsíční přestávce, v které probí-
hala výuka na dálku podobně jako ve všech 
ostatních školách, se ve čtvrtek 9. 9. sešli naživo 
v malé klubovně i účastníci konverzačních kur-
zů angličtiny pro seniory. Připomínám to ze-
jména proto, že vítáni jsou kdykoli v průběhu 
roku všichni zájemci všech úrovní znalostí – 
přijďte si kterýkoli čtvrtek poslechnout průběh 
hodiny a pak se rozhodněte – nezkouší se a ne- 
známkuje… J

Poslední akcí, kterou zmíním, byla třetí 
a asi poslední letošní vycházka do Sherwoodu, 
která se uskutečnila za hojné účasti na mé po-
zvání jako náhradní program místo plánované 
přednášky pana starosty, který se kvůli své nut-

né účasti na jiné akci předem omluvil – užili 
jsme si slunečné počasí a příjemně se pobavili.

Na zájezd 14. 9. do Dolní Kounice a Mor. 
Krumlova se přihlásilo téměř 40 zájemců, na 
exkurzi 15. 9. na hvězdárnu polovina.

Je čas věnovat se připraveným akcím v říj-
nu. V rámci Dne seniorů na Vinohradech, 
který proběhne za podpory KVIC ve společen-
ském sále „Pálava“ 2. 10. od 14 hodin, zahraje 
a zazpívá cimbálová muzika Javor a spolu s ní 
vystoupí v přestávkách i country taneční skupi-
ny Carolka (pod vedením Zuzany Kovandové). 
Věřím, že neodoláte a přijdete se nejen podívat, 
ale také si zazpívat a třeba i zatančit – cimbálka 
je připravena hrát a zpívat i na přání přícho- 
zích… J

Připomínám i zájezd 7. 10. do Kunštátu-
-Rudky (cílem je mj. jeskyně Blanických rytířů, 
Burianova rozhledna a modelová železnice) 
a dlouho odkládanou a očekávanou návštěvu 

14. 10. ve sklípku „U Jeňoura“ v Prušánkách-
-Nechorech s obvyklým hudebním doprovo-
dem harmoniky Karla Mifka.

Jsem rád, že se nám v září podařilo klubo-
vou činnost obnovovat – jak budeme úspěšní 
i v dalších měsících, bude záviset mj. i na tom, 
zda přijmete naše pozvání a zda na naše akce 
přijdete…

Program i další informace a dokumentační 
fotografie z akcí najdete jako vždy 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). 
Ještě jednou připomínám případným zájem-
cům o fotografie z proběhlých akcí v minulosti, 
že jsou u mne v počítači či na CD k dispozici 
k případnému vyhledání a zkopírování – stačí 
se domluvit…

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

Fotografie z vycházky do Sherwoodu 9. září 2021. 

2. 10. – SOBOTA
DEN SENIORŮ NA VINOHRADECH 
(14.00, společenský sál) 
Ing. L. Hodboď (cimbálová muzika Javor
a country skupiny Carolka)
5. 10. – ÚTERÝ
SPOLEČENSKÉ HRY – BAVÍME SE 
SPOLEČNĚ 
Ing. L. Hodboď
7. 10. – ČTVRTEK
ZÁJEZD – Kunštát-Rudka, Křetín,
Boskovice (8.00, zatím 110 Kč)
Ing. L. Hodboď
12. 10. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková
14. 10. – ČTVRTEK
VÝLET – SKLÍPEK Prušánky - Nechory 
(14.00, 300 Kč)
Ing. L. Hodboď

19. 10. – ÚTERÝ
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH CÍSAŘE
FR. JOSEFA I. (2. část) 
Bc. Michal Krejsa

21. 10. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v říjnu
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

23. 10. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

26. 10. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Valdek, Valečov, 
Velhartice, Veltrusy)
Dr. Luděk Šubert

Naše motto:
doháníme akce z jara – zájezdy i zpěv
ve sklípku…J


