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LISTOPAD
2021

Listopad
na Vinohradech

6. 11.
Vinohradské trhy 
Předposlední trhy v letošním roce 
se vám opět přihlásí v sobotu 6. 11. 
v čase od 9.00 do 12.30 h. K dobré 
pohodě zahraje KVIC Band.
www.kvicvinohradybrno.cz

14. 11.
Divadlo pro nejmenší
Zveme velké i malé diváky na před-
stavení Divadla Kufr. Uvidíte veselý 
příběh o zlobivém komínovém krt-
kovi „Velký Fuk“. Ve druhé polovi-
ně představení žonglérská dílna pro 
děti i dospělé. V neděli 14. listopadu 
od 16.00 v sále na Bzenecké 23, 
vstupné 80 Kč za osobu. 

28. 11.
Melodie věčné krásy 
Koncert vážné hudby, společenský 
sál Pálava, Bzenecká 23 (vchod z uli-
ce Tvrdonická). Prof. PhDr. Miloš 
Schnierer a hosté… Začátek 17 ho-
din. Koncert proběhne v souladu se 
všemi vládními opatřeními. Vstup-
né dobrovolné.

30. 11.
Slavnostní rozsvícení vino-
hradského vánočního stromu
Od 15 do 18 h. – volné prostranství 
před radnicí, Velkopavlovická 25, 
Brno-Vinohrady. Doprovodný pro-
gram. Rozsvícení stromu bude v 17 
hodin.

Termín sběrového dne
6. 11. od 8.00 do 12.00 hod.

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

ÚMČ Brno-Vinohrady

V sobotu 2. října se ve společenském sále Pálava na Bzenecké slavil Dne seniorů, kde více než 
šedesát diváků zpívalo s cimbálovkou Javor, užívalo si taneční vystoupení a kreace několika 
skupin souboru Carolka, vedeného Zuzanou Kovandovou a nakonec prožívalo koncert Pěvecké-
ho sboru Blahoslava Hajnce (na fotografii), který vystoupil na Vinohradech po hodně dlouhé 
přestávce. Více na straně 8. 

Vážení vinohradští spoluobčané,
podzim, i ten vinohradský, právě vrcholí. Listí opadává z korun listnatých stro-
mů, sychravé, deštivé počasí a vlhký chlad námi pronikají až na dřeň. Ocitli 
jsme se zkrátka v pozdní podzimní atmosféře, se kterou přicházejí očekávané 
adventní dny a týdny, za nimi pak dětmi netrpělivě očekávaná doba vánočních 
svátků, po nichž přichází nezadržitelně konec roku. A nastupuje rok nový. 

Právě v čase blížícího se závěru roku nás zastihla dobrá zpráva o zdařilém 
postupu Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
v šetření znečišťování vinohradského (ale i líšeňského, židenického i juliánov-
ského) ovzduší silným zápachem. Onen zápach sužoval i Vinohrady dlouhý 
čas, snad až dva roky. Za původce těchto patálií se odhadem považovala Slé-
várna šedých litin HEUNISCH, s.r.o. v Líšni. Oprávněné stížnosti našich oby-
vatel na neočekávaně se vynořující nehorázný zápach nebraly konce. Já jsem 
se za vinohradskou radnici se žádostmi o nápravu obracel na příslušné orgány, 
řešící narušování životního prostředí: na Odbor životního prostředí Magistrátu 
Města Brna, Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
či na Českou inspekci životního prostředí. Také jsem s majitelem slévárny pa-
nem Heunischem jednal na naší radnici. Požádal jsem ho o sjednání nápravy 
při kontaminaci ovzduší zápachem v případě, že jeho firma je oním původcem. 
To v té době ještě nebylo „autorství“ zápachu slévárně měřením prokázáno, 
či přesněji řečeno dokázáno. Značnou úlohu v řešení neblahé situace sehrála  
i řada našich občanů, kteří se rovněž vytrvale obraceli na uváděné instituce 
a požadovali řešení, tedy ukončení obtěžujícího puchu. 

A právě docela nedávno byl původce zápachu na Vinohradech „chycen za 
ruku“. Byla jím skutečně společnost Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. Měření, 
které odhalilo zdroj zápachu, objednal Odbor životního prostředí KÚ Jihomo-
ravského kraje. Samotné měření prováděl Český hydrometeorologický ústav 
na stanovištích na Věstonické ulici a na ulici Masarova v Líšni. V protokolu 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
5. 12. od 16 h.

Loutkové divadlo V. Schildera si pro vás 
připravilo pohádku „Jak švec napálil čerta“ 
a po ní přijde nadělovat Mikuláš. V neděli 
5. 12. od 16.00 ve společenském sále Pálava, 
Bzenecká 23. 

Vstupenky je potřeba zakoupit předem 
v Domečku, Valtická 23, od 15. 11. Jednotné 
vstupné pro děti i dospělé je 80 Kč za osobu. 
Nadílku připravte dětem vlastní, odevzdáte 
podepsanou při vstupu. Představení se koná 
za dodržení platných vládních opatření.

www.domecekvinohradybrno.cz
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– střednědobý výhled rozpočtu městské části 

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

– návrh novelizace obecně závazných vyhlášek 
města Brna, týkající se určení spádových obvo-
dů mateřských škol a základních škol, nacháze-
jících se na území městské části Brno-Vinohra-
dy podle předloženého materiálu;

– odsvěření níže uvedeného majetku příspěvkové 
organizaci KVIC městské části Brno-Vinohra-
dy, Bzenecká 23, Brno a svěření tohoto majetku 
do užívání příspěvkové organizaci MŠ Bořetic-
ká 7, Brno a sice: mycí stroj na bílé nádobí, pod-
stolový – WINTERHALTER UC-L – 133.342,00 
Kč, automatický změkčovací filtr AKZ 1 – 
11.228,80 Kč;

– přiloženou změnu Kritérií pro hodnocení nalé-
havosti bytové potřeby žadatelů o byt a způsob 
výběru žadatelů o pronájem bytů v MČ Brno-
-Vinohrady s platností účinnosti od 1. 1. 2022.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:

– s nabytím pozemku p. č. 1955/4 v k. ú. Malomě-
řice do majetku Statutárního města Brna;

– s předloženým návrhem obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutární-
ho města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Sta-
tut města Brna, ve znění pozdějších předpisů 
s výjimkou nového odstavce (5) článku 83.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– s prodejem pozemku p. č. 7092/3 v k. ú. Žide- 

nice;
– s prodejem pozemku p. č. 7366/1 v k. ú. Žide- 

nice.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– plnění rozpočtu městské části Brno-Vinohrady 

k 30. 6. 2021 podle předloženého materiálu;
– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů 

městské části Brno-Vinohrady k 30. 6. 2021 po-
dle předloženého materiálu;

– pasportizaci bytových domů.
– Zprávu o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady 

od XI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vino-
hrady, konaného dne 14. 6. 2021.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu města Brna:
– schválit do připravované obecně závazné vy-

hlášky statutárního města Brna o místních po-
platcích pro Městskou část Brno-Vinohrady: do 
přílohy č. 1 základní sazbu za prvního psa ve 
výši 800 Kč/rok a druhého a dalšího psa 1.200 
Kč/rok, do přílohy č. 4 základní sazbu v nové 
výši 10 Kč/m2/den, do přílohy č. 4 nové sazby za 
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobní automobil: lokalita I – 10 000 R, lokalita 
II – 10 000 R, lokalita III – 14 000 R; pro náklad-
ní automobil: lokalita I – 18 000 R, lokalita II – 
18 000 R, lokalita III – 40 000 R; do přílohy č. 4 
– vymezení lokalit: do lokality I doplnit „Velko-
pavlovická 8a“.

Rada městské části Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 12;
– Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 7. 7. 2021 

s firmou DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 
642 00 Brno, IČ 26255618, jejímž předmětem je 
„Modernizace kuchyně MŠ Prušánecká – sta-
vební práce“, podle předloženého materiálu;

– Dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 26. 7. 2021 
s firmou GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 888/ 
164, 627 00 Brno, IČ 28302672, jejímž předmě-
tem je „Modernizace kuchyně MŠ Prušánecká 
– VYBAVENÍ GASTRO“, podle předloženého 
materiálu;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekonstruk-
ce bytu č. 11, Valtická 17“ s firmou Michal Hrn-
číř s.r.o., Divadelní 614/6, Brno, IČ:26886570 za 
cenu 495.003,27 Kč bez DPH a 569.253,76 Kč 
vč. DPH;

– pronájem tělocvičen pro školní rok 2020/2021 
dle přiloženého materiálu;

– nájemní smlouvu mezi Statutárním městem 

Brnem, se sídlem Velkopavlovická 25, 628 00 
Brno, IČ: 449 92 785 zastoupeno starostou 
městské části Brno-Vinohrady PhDr. Jiřím Čej-
kou a společnosti Moje ambulance, a.s., IČ 
27798941, se sídlem Vítkovická 3077/16, Mo-
ravská Ostrava 702 00, Ostrava. Jejímž předmě-
tem je pronájem nebytových prostor bývalého 
společenského sálu, Pálavské náměstí 15, 628 00 
Brno-Vinohrady dle přílohy.

– společnosti Moje ambulance, a.s. IČ 277 98 941, 
se sídlem Vítkovická 3077/16, Moravská Ostra-
va 702 00, Ostrava, zastoupená manažerem di-
vize Morava Ing. P. K. na základě plné moci 
drobné stavebních úpravy v pronajatých neby-
tových prostorách bývalého společenského sálu 
na Pálavském náměstí 15 Brno v rozsahu: 
sádrokartonové příčky, instalaci podhledů do 
výše 2,6 m, úpravu elektroinstalace pro nové 
svítidla do SDK příček, úpravu vodoinstalace – 
ordinace, sesterna, denní místnost, úpravu 
podlah – buď nové PVC na staré nebo stržení 

(stěrka a nové, podle zvoleného postupu), úpra-
vu VZT tras. Stavební úpravy budou provedeny 
na náklady žadatele.

Rada městské části Brno-Vinohrady souhlasí:
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000 Kč 

a zněním dohody o výměně vchodových dveří 
v bytě dle přiloženého materiálu;

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

„Rozšíření parkoviště Žarošická“ podle doku-
mentace Ing. arch. Tomislava Hermana z 09/ 
2021;

– vydat souhlasné vyjádření k záměru stavby 
„Novostavba rodinného domu Brno-Vinohra-
dy“ podle dokumentace Sollaron architects, 
s.r.o. z 08/2021.

Policisté z židenického obvodního odděle-
ní se v posledních týdnech zabývají zvýšeným 
počtem případů vloupání do sklepů bytových 
domů na Vinohradech. Zloději si nejčastěji od-
nášejí kola, koloběžky, sportovní vybavení i 
nářadí. Podle poznatků kriminalistů ke kráde-
žím vloupáním dochází nejčastěji kolem třetí 
hodiny ráno a pachatelé s odcizenými věcmi 
často odjíždí z Vinohrad nočními rozjezdy. Na 
dopadení pachatelů intenzivně pracujeme a na 
bezplatnou linku 158 přivítáme jakékoliv in-
formace od občanů, kteří si všimnou podezře-
lých osob a věcí. Nebuďte lhostejní ani tehdy, 
když v domě zjistíte pohyb podezřelých osob 
nebo když slyšíte podezřelé zvuky (třeba páče-
ní) z prostor sklepů, hlavně v nočních a brz-
kých ranních hodinách. Raději neprodleně za-

volejte policisty, kteří místo zkontrolují. Pokud 
zjistíte, že už k vloupání došlo, nevstupujte do 
sklepa, nemanipulujte s předměty, nic neuklí-
zejte a volejte policii. Neumožňujte také vstup 
do domu lidem, které neznáte a kteří se pod 
různými záminkami snaží dostat dovnitř. 
Zvažte instalaci kamerového systému a bezpeč-
nostních zámků či stálé zamykání dveří (ovšem 
s ohledem na požární bezpečnost). Pokud se 
chcete dozvědět více o praktickém a účinném 
zabezpečení vašeho majetku, řadu informací a 
tipů najdete na webových stránkách www.poli-
cie.cz nebo také v mobilní aplikaci „Zabezpeč-
te se!“ - ta je zdarma ke stažení v App Store a na 
Google Play.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
Oddělení tisku a prevence

Vítání dětí 
V sobotu 16. října 2021 bylo – po 20-ti mě-

síční pauze způsobené covidovou situací – pa-
nem starostou PhDr. Jiřím Čejkou na vino-
hradské radnici slavnostně uvítáno a zapsáno 
do pamětní knihy těchto 13 novorozených ob-
čánků:

Daniel Baďura, Jakub Blumenstein, 
Miroslav Kala, Natálie Kedrová,
Jiří Pavlacký, Natálie Prchalová,
Lukáš Soukup, Matyáš Sprisl,
Samuel Ševčík, Mikolas Štarha,
Eliška Štolfová, Filip Zapletal
a Marek Zouhar.

Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, 
štěstí a lásky!

Věra Střelcová
Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Z XII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 13. září 2021

Prevence vloupání do sklepů bytových domů
na Vinohradech

Ze 46. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 20. září 2021
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krajského úřadu je uvedeno: „…že nebylo zjištěno porušení 
povinností stanovených ve stávajícím platném znění integro-
vaného povolení a platnou legislativou. Bylo však bez dalších 
pochybností potvrzeno, že předmětné zařízení společnosti 
Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o. je významným zdrojem 
zápachu, který masivně obtěžuje občany, a to v přímé závis-
losti na meteorologických podmínkách, především pak na 
směru a síle větru“. Důležité pro nás je, že měření neprokáza-
lo nebezpečné koncentrace látek v ovzduší. V závěru odborné 
zprávy Českého hydrometeorologického ústavu (který měření 
prováděl) autoři uvádějí následující: „Z pohledu o ochraně 
ovzduší nevykazovaly lokality Brno – Masarova a Brno – 
Věstonická jakkoliv zhoršenou kvalitu ovzduší po stránce pře-
kračování imisních limitů či koncentrace látek, které jsou  
v zákoně o ochraně ovzduší definovány jako znečišťující lát-
ky.“ K zápachu a jeho možným dopadům na životní prostře-
dí tatáž odborná zpráva uvádí: „Výsledky této zprávy nejsou 
v rozporu s pozorovaným zápachem. Je v praxi nemožné zjiš-
ťovat v ovzduší koncentrace všech potenciálních látek, které 
by se v něm mohly nacházet. Zápach může být vyvolán na-
příklad i velmi nízkými koncentracemi těkavých látek. Tako-
výto zápach může být svým charakterem více či méně obtě-
žující, avšak z pohledu imisních limitů pro ochranu zdraví 
nezávadný.“ Tolik tedy odborníci z Českého hydrometeorolo-
gického ústavu. V současné době probíhá na Jihomoravském 
krajském úřadě správní řízení „ve věci vydání změny č. 13 
integrovaného povolení pro zařízení „slévárna šedé litiny“ 
v k. ú. Líšeň.“ Slévárna by měla pod vlivem správního řízení 
modernizací technicky zajistit, aby nedocházelo k únikům 
zapáchajících látek, případně by její provoz mohl být ohro-
žen. Věřme, že náprava, která přijde, přijde co nejrychleji. 
Jako městská část to budeme požadovat. 

Vážení Vinohraďané, další příjemná zpráva v pozdně 
podzimním čase se vztahuje k bývalému společenskému sálu 
nad Albertem. Po zbudování nového kulturního a společen-
ského sálu „Pálava“ v areálu bývalé základní školy na Bzenec-
ké, sál nad Albertem ztratil význam kulturního zařízení. 
Dlouho a lopotně jsme hledali jeho využití. Zájemců o proná-
jem bývalého společenského sálu bylo více, leč vždy před uza-
vřením smlouvy se objevily nějaké komplikace, nějaké nepře-
klenutelné překážky a muselo se kráčet dál. Podávali jsme 
inzeráty, postupovali jsme sami nebo ve spolupráci s realitní-
mi kancelářemi, ale úspěch se nedostavoval. Až letos v polo-
vině roku se na obzoru objevila, coby vážný zájemce, společ-
nost MOJE AMBULANCE, a.s. S tou jsme si nakonec plácli. 
Smlouvu o pronájmu jsme uzavřeli letos na podzim, přesněji 
30. října. Společnost v prostorách bývalého společenského sá-
lu zbuduje dvě ambulance praktických lékařů, čekárnu a zá-
zemí pro personál. Pro veřejnost by se měly ambulance otevřít 
co nejdříve. Společnost počítá se zahájením ordinování v prů-
běhu ledna či února následujícího roku. Tak z toho mám, 
stejně jako řada Vás, radost.

Vážení Vinohraďané, dovolte mi v samém závěru úvodní-
ku jedno malé, leč důležité sdělení. V úterý 30. listopadu v 17 
hodin se uskuteční slavnostní zažehnutí vinohradských vá-
nočních stromů v prostoru před radnicí. Zažehnutí vánočních 
stromů bude doprovázeno vánočními vinohradskými trhy, 
které budou zájemcům otevřeny již v 15 hodin. Těším se na 
setkání s Vámi i na setkání s vinohradskými dětmi, pro které 
je slavnost určena především. Všichni buďte, prosím, vážení 
vinohradští spoluobčané, zdraví, šťastní a spokojení.

Jiří Čejka, starosta

Vážení čtenáři,
začátkem října letošního roku byla dokončena 
třetí etapa obnovy elektroinstalací páteřních 
rozvodů ve společných prostorách obecních 
domů. Jednalo se o čtyřpodlažní bytové domy 
Mutěnická 15, 17, 19, 21 a Vlčnovská 2, 4, 6, 8.

Cílem obnovy, stejně jako v předchozích 
dvou etapách, byla oprava páteřních rozvodů, 
instalace nových rozvodných skříní, výměna 
domovních telefonů, instalace světel s pohybo-
vými čidly, vč. instalace nouzových únikových 
světel. Zakázka byla realizována společností 
ELEKTRO PLUS, s. r. o., jejíž pracovníci si tím-
to zaslouží poděkování za kvalitně odvedenou 
práci. Poděkování rovněž náleží stavebnímu 
a technickému dozoru celé akce Bc. Martinu 
Olbrechtovi za jeho pečlivou a zodpovědnou 
práci při zajištění všech tří etap obnovy elekt-
roinstalací v letech 2018–2021, a v neposlední 
řadě nájemníkům, kteří byli průběhem realiza-
ce zakázky dotčeni.

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Obnova elektroinstalací postupně probíha-
la v letech 2018–2021 ve 12. p., 8. p., 4. p. obec-
ních domech a v domě Mikulovská 9, kde navíc 
proběhlo vybudování nových evakuačních vý-
tahů. 

Náklady za výše uvedené období a rozsah 
prací dosáhly v souhrnu částky 57 mil. Kč vč. 
DPH. Z toho 41 mil. Kč uhradil bytový odbor 
ÚMČ Brno-Vinohrady, 8,8 mil. Kč bylo po-
skytnuto jako dotace ze strany MMB a 7,2 mil. 
Kč jako bezúročná zápůjčka. 

Věříme, že nově obnovená elektroinstalace 
bude sloužit nájemníkům k jejich plné spoko-
jenosti.

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

vedoucí odboru bytového a všeobecného

Ukončení 3. etapy obnovy elektroinstalací 4. p. obecních bytových domů
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Žáci základní umělecké školy koncertovali 
v klubu pro seniory

Ve čtvrtek 30. září 2021 zavítali žáci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose do klubovny 
Senior klubu, Bzenecká 19, Brno-Vinohrady, aby svojí hrou a příjemnou 

hudbou zpestřili odpoledne vinohradským seniorům. V průběhu programu se 
přítomným hostům představili žáci studující hru na kytaru a akordeon. V na- 
plněné klubovně našli mezi přítomným seniorkami a seniory laskavé, pozorné 
a vděčné publikum. Všechna vystoupení se našim mladým umělcům nadmíru 
povedla, účinkující sklidili zasloužený potlesk a posluchači byli více než spokoje-
ni. Působivým a dojemným závěrem setkání bylo spontánně vytvořené akordeo-
nové duo, ke kterému se při interpretaci ruské lidové písně připojil sbor snad 
všech přítomných posluchačů. 

Naše upřímné poděkování patří p. Ing. Luďku Hoďboďovi, neúnavnému 
a nadšenému organizátorovi aktivit Senior klubu na sídlišti Brno-Vinohrady, bez 
jehož zápalu a obětavosti by podobná setkávání nevznikla. Společné chvíle, kte- 
ré spojí dohromady různé generace, jsou vždy darem pro všechny zúčastněné. 
K tomu, abychom si navzájem dělali radost, abychom vykouzlili pro druhé ne-
všední zážitky a prožili tak společně nezapomenutelné chvíle, stačí leckdy jen 
věnovat se s láskou tomu, co máme rádi. A tím je pro naše žáky hudba a umění. 
Doufáme, že tato tradice, v podobě setkávání se s nejstaršími občany našeho měs-
ta, zůstane nedílnou součástí současné i budoucí historie naší školy.

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková, zástupkyně ředitelky

Mobilní Trilopark na ZŠ Mutěnická
Děti ze školní družiny se mohly v pondělí 27. září vypravit na návštěvu do 

prvohor a druhohor. Na školní hřiště totiž přijel Mobilní Trilopark. Skupinky 
dětí tak navštívily tři stanoviště – na prvním nahlédly až do hlubin praoceánu 

a osahaly si originály zkame-
nělých hlavonožců, hvězdic, 
trilobitů a dalších živočichů. 
Na dalším stanovišti si zahrá-
ly na paleontology a pomocí 
štětečků odkrývaly kostru 
raptora. Zde si také mohli zá-
jemci zakoupit sádrové imita-
ce fosilií a koster, například 
šavlozubého tygra, tyrano-
saura, trilobitů, ammonitů 
atd. Poslední stánek nabízel 
možnost vybrat si a vytvořit 
sádrový odlitek vyhynulých 
mořských živočichů či části 
těl (především zuby) dino-
saurů, ryb nebo větších savců. 
Tuto „zkamenělinu“ si děti 
odnesly na památku i domů. 

Hana Blažková
vychovatelka ŠD

Novinky na ZŠ Čejkovická
Adaptační den s úsměvem

Zážitky, tvoření, hry, aktivity a vše, co nás baví, co máme 
rádi a jací jsme… To vše jsme se snažili zjistit 20. září s dětmi 
z 2. B. Začali jsme reportáží O nás, vytvořili si schránku důvěry 
na naše trápení i radosti, vyšli jsme si na výlet na Bílou horu, kde 
jsme upevňovali vztahy, poznávali kamarády a okolí. 

Empík a cyklista
Ve dnech 21. a 23. září 2021 se žáci čtvrtých ročníků zúčast-

nili prvního bloku dopravně výchovného programu „Empík 
cyklista“ na Dopravním hřišti Riviéra. Cílem akce je zvýšit bez-
pečnost našich žáků při cestě do školy a seznámit je s pravidly 
silničního provozu. V první části akce se žáci ve třídě seznámili 
s povinnou výbavou kola, s dopravními značkami a základními 
pravidly silničního provozu. Ve druhé části si žáci vyzkoušeli 
interaktivní test. Poté následovala praktická výuka, kde strážníci 
městské policie ukázali dětem dopravní značky na hřišti a sezna-
movali je s řešením různých typů křižovatek. Nakonec měli žáci 
možnost zajezdit si a vyzkoušet získané vědomosti v praxi. Ti, 
kteří měli z jízdy na kolech obavy, mohli použít koloběžky. 

Žáci si užili výuku literatury přímo v centru 
Brna

Žáci třídy 7. A měli možnost vyzkoušet si zážitkové učení 
přímo v centru města Brna. Cílem výuky s názvem „Po stopách 
brněnských pověstí“ bylo zopakovat si tento literární žánr, ori-
entovat se podle mapy, samostatně se rozhodovat, řešit problé-
my a týmově spolupracovat. Každá skupina obdržela zjednodu-
šenou mapu centra města Brna, kde byla otazníkem vyznačena 
místa, kam se mají žáci dostat, najít určitou věc, ke které existu-
je určitý příběh, vyfotit ji, zapsat ji do mapky a zároveň i název 
budovy, ve/na které je věc umístěna. Po návratu na stanoviště 
bylo jejich úkolem popsat svůj objev. Při správném vyřešení 
se mohli vydat za dalším otazníkem. Pod otazníky bylo ukryto 
6 předmětů. Jakmile našli poslední, vrátili se na stanoviště, kde 
dostali pracovní list s otázkami k jednotlivým příběhům. Jejich 
vyřešením se dopracovali k závěru, že předměty byly skutečné, 
ale příběhy vymyšlené. Tím dospěli do cíle k závěrečné definici 
pověsti.

Žákovský parlament na Čejkovické
se rozrostl o další členy 

Ve čtvrtek 23. září proběhly na Základní škole Čejkovická 
doplňující volby do žákovského parlamentu, ve kterých žáci pá-
tých, osmých a devátých ročníků volili své zástupce. Žákovský 
parlament aktivně působí na ZŠ Čejkovická již řadu let jako dů-
ležitý prostředek participace žáků na životě školy. Třídní kolek-
tivy si nejdříve vyrobily občanské průkazy a připravily kandidát-
ky se seznamem zájemců o členství. V den voleb se dostavily do 
volebního prostoru před aulou, kde na ně již čekala volební ko-
mise sestavená ze stávajících členů. U volební komise voliči ob-
drželi kandidátky. Jejich úkolem bylo označit jedno nebo dvě 
jména na kandidátce a vhodit ji do urny. Celkem bylo v doplň-
kových volbách odevzdáno 84 platných hlasů. Do stávajícího 
žákovského parlamentu, který tvoří 13 žáků, bylo pro školní rok 
2021/2022 zvoleno 11 nových členů, kteří budou ve čtvrtek 
21. 10. 2021 v aule slavnostně uvedeni do funkce vedením školy.

Páťáci v Praze
I tento školní rok se v říjnu uskutečnil tradiční výlet 5. tříd 

do Prahy. Během prvního dne jsme viděli historický Vyšehrad, 
obdivovali jsme Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha a užili jsme si i plavbu lodí po Vltavě. Celý druhý den jsme 
věnovali návštěvě Zoo Praha. Poslední den jsme vyšlápli na Pet- 
řínskou rozhlednu, sledovali jsme výměnu stráží na Pražském 
hradě, přešli jsme stále poloprázdný Karlův most a viděli při 
práci Staroměstský orloj. 

Mgr. Iveta Marečková
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Covid nás neodradil
Od posledního setkání s hudbymilovnými posluchači našeho sídliš-

tě uplynul dlouhý čas. Takže po dvou letech se opět doufám v hojném 
počtu sejdeme v neděli 28. listopadu v podvečerních 17 hodin ve spo-
lečenském sále „Pálava“ na Bzenecké, abychom se po nezasloužené 
přestávce pohroužili do populárních melodií. Naše nám dobře známé 
brněnské pěvecké duo „L + L“ Lenka Cafourková – soprán a Lukáš Hacek 
– baryton se tentokrát představí v rozmanitém repertoáru tak, aby oslovil 
každého něčím. Nebo lépe: pro každého vše. A nebudou chybět nové 
dosud na Vinohradech neuvedené melodie. 

Zazní pro náš zdravý život symbolický repertoár z českých a světo-
vých oper, z vídeňských operet, italských a španělských serenád. Slavnou 
písní „O sole mio“ připomeneme 100. výročí narození legendárního 
Enrica Carussa, který spolu s Emou Destinnovou šířil slávu italských 
oper a serenád. Naše malá vzpomínka bude patřit též letošním 90. naro-
zeninám Jiřího Suchého v melodiích nezapomenutelného Jiřího Šlitra.

Myslíme si právem, že jakýkoli styk se skutečnou uměleckou kultu-
rou je velmi důležitý pro rozvoj našeho zdraví. Říká se: ve zdravém těle, 
zdravý duch. Ale cožpak nemůže platit opačná varianta? Ve zdravém 
duchu tkví i inspirace pro zdravý organismus. Přijďte, máte naše srdečné 
pozvání. Miloš Schnierer

Listopadových Dnů dobrovolnictví
se zúčastní také Liga vozíčkářů

z Vinohrad
Obstojí vaše svaly 

v gerontoobleku, který 
vám přidá i třicet let? Jak 
těžké je obsluhovat ploši-
nu pro vozíčkáře? Kde 
všude mohu jako dobro-
volník pomoci? To vše se 
dozvíte se na Dnech dob-
rovolnictví 25.–27. listo-
padu, které si pro vás 
připravily neziskové or-
ganizace z Brna a Jiho-
moravského kraje.

Listopadové Dny dob-
rovolnictví mají za cíl 
představit možnosti dob-
rovolnictví a ukázat, jak 
mohou zájemci pomoci ve 
své komunitě i jak se mo-
hou zapojit v místních or-
ganizacích. Obyvatelé Vi-

nohrad tak mají jedinečnou možnost navštívit místní organizaci Liga 
vozíčkářů.

Zájemci si mohou vybrat z pestrého programu aktivit, exkurzí 
i workshopů. V rámci akce Přisedni si a Dobroklub mohou obyvatelé 
Vinohrad například posedět u jednoho stolu s klienty Ligy vozíčkářů 
a popovídat si, jaký je život s hendikepem a jaké to je, být dobrovolníkem. 

Hlavním pořadatelem je Regionální dobrovolnické centrum Jiho-
moravského kraje (dříve Dobrovolnické centrum 67), které na akci spo-
lupracuje s dalšími organizacemi z Brna a kraje. „Tuto akci pořádáme již 
druhým rokem. Věříme, že letos budou mít zájemci a zájemkyně příležitost 
nahlédnout pod pokličku práce neziskových organizací naživo. Mohou tak 
vidět jejich zázemí, seznámit se a hned na místě se zapojit,“ uvedla ředi-
telka Kateřina Petrášová.

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

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

Listopad v Domečku
Divadlo pro nejmenší

Zveme velké i malé diváky na představení Divadla Kufr. Uvidíte ve-
selý příběh o zlobivém komínovém krtkovi „Velký Fuk“. Ve druhé polo-
vině představení žonglérská dílna pro děti i dospělé. V neděli 14. listo-
padu od 16.00 hod. v sále na Bzenecké 23, vstupné 80 Kč za osobu. 

Mikulášská nadílka
Loutkové divadlo V. Schildera si pro vás připravilo pohádku „Jak 

švec napálil čerta“ a po ní přijde nadělovat Mikuláš. V neděli 5. 12. od 
16.00 hod. ve společenském sále „Pálava“, Bzenecká 23. Vstupenky je 
potřeba zakoupit předem v Domečku, Valtická 23, od 15. 11.. Jednotné 
vstupné pro děti i dospělé je 80 Kč za osobu. Nadílku připravte dětem 
vlastní, odevzdáte podepsanou při vstupu. Představení se koná za do-
držení platných vládních opatření. Ivana Heindlová

Knihovna Jířího Mahena
Milí čtenáři,
sychravý podzim se už naplno hlásí o slovo, a proto vám tyto dny chceme 
zpříjemnit několika akcemi, které se během listopadu budou konat v na-
ší knihovně.

V pondělí 8. 11. se v dospělém oddělení uskuteční autorské čtení 
spisovatelky Blanky Hoškové, známé brněnské autorky románů pro že-
ny, která představí zejména svou nejnovější knihu „Když se přání neplní“. 
Přijďte posedět, odpočinout si a zaposlouchat se do jejích poutavých pří-
běhů. Součástí besedy je i autogramiáda. Akce se koná od 18.00 hodin 
a vstup je zdarma. Pro zájemce nabízíme také možnost vypůjčit si nebo 
rezervovat další autorčiny knížky z našeho fondu.

A nezapomněli jsme ani na dětské návštěvníky, pro které máme při-
chystané dvě tematické soutěže k výročí 17. listopadu, a to jak ve verzi 
pro děti školou povinné, tak i pro ty nejmenší. Tři vylosovaní účastníci  
z každé kategorie získají cenu podle vlastního výběru.

Během října jsme také aktualizovali naši nabídku audioknih a dopl-
nili ji o několik nových titulů. Pokud jste tedy tomuto fenoménu posled-
ních let ještě nepropadli, je načase ho vyzkoušet! Audioknihy je možné 
zapůjčit domů na 14 dní. Linda Miklová, vedoucí pobočky
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Akátky rozsvítí lampionky
Po roce se opět můžeme setkat s vílou Maceškou na lampionovém 

průvodu s kouzelnými stanovišti pro děti. Akce se bude konat 12. 11. 2021 
na Bzenecké na Vinohradech v areálu střediska volného času Louka. 

Ve výtvarné dílně si vyrobíme vlastní lampion a pak se vydáme do tmy 
na tajemné putování po lesoparku Akátky. Po cestě potkáme několik průvod-
ců noční oblohou, u kterých splníme drobný úkol. Pokud se nám podaří 
splnit všechna stanoviště a dojít až na konec trasy, určitě potkáme i vílu Ma-
cešku a svatého Martina. 

Na výrobu lampionu je potřeba donést malou zavařovací sklenici. Začá-
tek dílny je v 16:00, začátek samotného průvodu je uveden na vstupence. 
Pokud máte vlastní lampion, můžete se zúčastnit pouze průvodu, je ale po-
třeba dodržovat čas začátku ze zakoupené vstupenky. Vstupenky můžete 
zakoupit v kanceláři Louky v úředních hodinách.

Za kolektiv pracovníků Louky Kateřina Hájková,
SVČ Lužánky, pracoviště Louka

Komunitní zahrada pod ořechem hlásí 
ukončení další sezony

V Komunitní zahradě pod ořechem se členové dohromady setkávají dva-
krát do roka v areálu zahrady Domova pro seniory Věstonická. Podzimní 
schůze mezi záhony byla o plánování věcí příštích – co zasadíme, kam s tím, 
co uděláme příští rok jinak a od čeho už radši třeba i úplně upustíme. Po 
probrání všech důležitých věcí a náležitém posilnění z vlastnoručně připra-
vených pochutin jsme se dali do práce manuální – oprava květinového záho-
nu a zazimování všech ostatních záhonů je každý rok nezbytností. Během 
schůze si děti hrají na hřišti, pomáhají, pobíhají a ve zcela mimořádných 
chvílích i tiše sedí a poslouchají.
Jak vlastně vypadá naše komunitní zahradničení?

Na jaře je schůze k otevření zahrádkářského roku, kde si osvěžíme plány, 
co chceme pěstovat. Dohodneme se, co kdo zařídí, vypěstuje, zasadí, vypleje, 
označí a hlavně bude zalévat. Během jara a léta už docházíme na zahradu 
každý sám podle vlastních možností a o své práci, výpěstcích a potížích in-
formujeme ostatní členy. Letos byla krásná úroda jahod, kterou děti při kaž-
dé návštěvě úspěšně eliminovaly dřív, než jsme si stihli dojít pro motyčky 
a pustit se do pletí záhonů. Slibně se tvářila i rajčata, ale během prvního 
týdne v září je napadla plíseň a nám se podařilo zachránit jenom pár zelených 
kousků bez známek napadení. Na zeleninovém záhonku se urodily dýně, cu-
kety a hlavně úplně úžasně sladké melounky. „Melounky“ píšu zcela záměr-
ně, protože velikost byla tak akorát do dlaně, ale barva a chuť úplně dokona-
lá. Meduňce, bazalce, tymiánu, rozmarýnu a pár dalším rostlinkám se daří 
v bylinkovém oddílu. Posledním záhonem je květinový, kterému letos od 
srpna začala vévodit lichořeřišnice spolu s echinaceou a měsíčkem.
Kdo se může stát komunitním zahradníkem/zahradnicí?

Kdokoliv, koho baví práce s rostlinami a má dobrý vztah k přírodě. Žád-
né předchozí zkušenosti nejsou potřeba, rádi Vás všechno naučíme a pomů-
žeme si navzájem. Tohle všechno a možná ještě něco víc můžete čekat od 
členství v naší komunitní zahradě. Pokud máte chuť a čas připojit se k zahrad-
ničení napište na FACEBOOK: Komunitní zahrada pod Ořechem nebo vo-
lejte na tel: 605 13 27 29.

Za Komunitní zahradu pod Ořechem Mirka Švehlová a Martina Böhmová

Vinohradští hasiči byli vidět i slyšet 
aneb Neobyčejný rok za námi

Přestože v jarních měsících byl život ve světě i u nás nekompromisně 
přidušen lockdownem, nebáli jsme se objevit se mezi vámi. Když bylo nejhů-
ře, pomáhali jsme dezinfikovat bytové domy, nosit nákupy důchodcům…  
A naše děti také nezahálely, vyhlásili jsme pro ně i pro širokou veřejnost akci 
,,hejbni kostrou“ a pravidelně každý týden zveřejňovali různorodé výzvy 
a podporovali pohybové aktivity všech členů i příznivců našeho sboru. 

A po dlouhé pauze a uvolnění situace jsme si opět v červnu zasoutěžili 
a opět jsme slyšeli krásný cinkot medailí, ne nadarmo jsme na sobě makali 
i v covidové pauze.

V dnešních dnech už jen vzpomínáme na tábor, který se konal v srpnu. 
Děkujeme všem statečným účastníkům dobrodružné akce ve jménu Harryho 
Pottera. Krásné tábořiště v srdci Vysočiny u vsi Dolní Bory, skvělý program, 
báječné jídlo a společnost hasičských kamarádů... záruka skvělého prázdni-
nového zážitku. 

A září se již rozběhlo naplno, děti se pravidelně setkávají na schůzkách, 
v současné době máme i nově otevřenou lekci pro úplná ,,prťata“ – hasičskou 
přípravku. Trénujeme, co se do nás vejde a úspěchy se hned vzápětí dostavi-
ly, a to nejen na Vinohradské soutěži konané 18. září. Kdo šel okolo, nemohl 
přeslechnout střelbu a burácení silných motorů... Také v závodě požárnické 
všestrannosti, konané okresním sdružením 9. října, se ukázalo, že intenzivní 
soustředění na naší vinohradské hasičce přináší své ovoce. Letos jsme zvítě-
zili ve všech kategoriích. Mladší žáci obhájili první místo již po páté. Starší 
žáci svoji etapu prvních míst právě zahájili. A dařilo se i u dorostenců.

Vrcholem naší sezony byla hasičská zábava, konaná v pátek 8. října 
v Dělnickém domě na Jamborové ulici. Kdo přišel, neprohloupil, tancovalo 
se, soutěžilo se, losovala se štěstíčka a každý, kdo chtěl vyhrát lepší cenu, tak 
se musel trochu proběhnout. 

V současné době mimo jiných drobných akcí pro děti již opět chystáme 
lednový hasičský ples pro členy a příznivce sboru a zase se bude na co těšit, 
tentokrát přijde zahrát úžasná kapela Akcent. 

Vše, co děláme, podnikají naši členové dobrovolně, zadarmo a ve svém 
volném čase a společně s vámi doufáme, že nás již nečeká další podivná se-
zona… J

Za SDH Brno-Vinohrady Monika Pavlíková a Lucie Košinarová

Rybníky v Mariánském údolí jsou 
častým cílem výletů nejednoho Brňáka. 
V Líšni je však i jiný vodní fenomén stojící 
za pozornost – veřejné studny. Přestože 
mnohé z nich již zanikly nebo si jich při 
letmém pohledu na ulici nevšimnete, stále 
se zde nachází více než 30 studní, které 
jsou osazeny ruční pumpou.

Přibližně před rokem jsme založili ini-
ciativu „Líšeň za vodou“, která hledá a sbí-

rá veškeré informace o historii a stavu těchto studní. Považujeme je totiž 
nejen za cenný vodní zdroj, ale i za součást naší historie. Proto se ve 
spolupráci s líšeňskou radnicí snažíme o renovaci studní a zprovoznění 
pump.

Ačkoliv dříve bývala voda z veřejných studní nedílnou součástí kaž-
dodenního života, v současnosti nachází uplatnění nejvýše při zalévání 
zahrádek. To bychom rádi změnili. U několika studní s pumpou bychom 
rádi vybudovali vodní herní prvky pro děti, aby studny a jejich okolí 
opět ožily. Studny se navíc nacházejí ve staré zástavbě s malebnými ulič-
kami a neméně krásnými výhledy, proto chceme vést kolem nich pro-
cházkovou trasu, na níž se dozvíte něco o studnách i o Líšni.

Přijeďte se projít ulicemi Staré Líšně už nyní a nechte své děti vydo-
vádět u sedmi pump, které jsou v současnosti funkční. Jejich polohu 
(a nejen to) najdete na naší facebookové stránce @Líšeň za vodou a na 
www.lisenzavodou.cz.

Budeme také moc rádi za Váš hlas pro projekt Za vodou v Líšni, 
který se uchází o finanční podporu v rámci participativního rozpočtu 
města Brna. Hlasování bude probíhat celý listopad. Líšeň za vodou

Přijeďte do Líšně za studnami 
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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.

SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny,

rychle a spolehlivě, 25 let praxe. Bednář, tel.: 608 880 107.

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.

ZDRAVOTNÍ SESTRA KOUPÍ BYT. Hledám byt pro sebe,
slušné jednání. Prosím napsat SMS: 724 968 684.

Termín uzávěrky pro vydání č. 192 (prosinec 2021)
do 12. 11. 2021 do 10.00 hod.

Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

l Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
l SERVIS POČÍTAČŮ i u Vás, kvalita a TOP ceny, tel. 608 880 107.
l www.YogaAdela.cz Účinné uvolnění zad ve Slatině. T. 774 743 899.
l K podzimnímu večeru DOBROU KNIHU z Knihkupectví Ryšavý, t. 775 368 748.
l Od 1. ledna 2022 dlouhodobě pronajmu garáž na ul. Věstonické za 2000 Kč/měsíc. T: 603 722 027.

Památka zesnulých 2021 
Otevírací doba veřejných pohřebišť:

Ve dnech 25. 10.–3. 11. 2021 je otevírací doba na Ústředním hřbitově 
a ostatních hřbitovech od 7.00 do 19.00 hodin.
Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace:

S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržova-
ných hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hro-
bových míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného 
stavu a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu 
pronajatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/ 
2017 Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hro-
bového místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobča-
nů ke svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku 
v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.
Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově
a hřbitově v Židenicích:

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného 
počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období Pa-
mátky zesnulých omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 25. 10. 
–3. 11. 2021 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude v sou-
ladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za jím sta-
novených podmínek umožněn, a to od 7.00 h do 16.00 h, přičemž vozidla 
návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. Toto 
omezení je platné i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP-P.
Předcházení krádežím na brněnských veřejných pohřebištích:

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na 
hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. 
V době Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncent-
race lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet 
nebo zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, 
že návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned 
kontaktovat PČR nebo Městskou policii.
Nájemní smlouvy si občané mohou vyřídit několika způsoby:
1. V kanceláři Správy hřbitovů města Brna, p.o. na Ústředním hřbitově, 

Vídeňská 96 se uzavírají smlouvy na nájem hrobové místa a hřbitovní 
služby pro všechny brněnské hřbitovy.

2. Prodloužení stávající smlouvy a platbu za nájem lze provést elektronic-
ky po přihlášení na stránkách Brno ID – https://www.brnoid.cz/cs/
mestske-hrbitovy. Po kontrole správnosti základních identifikačních 
údajů o smlouvě a nájemci bude žadateli vyčíslena výše nájmu a zob-
razen návrh nové nájemní smlouvy. Následně po zaplacení dané částky 
v e-shopu žadatel obdrží podepsanou nájemní smlouvu na e-mail.

Zajištění údržby hrobu:
1. Lze objednat na zahradnickém středisku na Ústředním hřbitově, Ví-

deňská 96, Brno.
2. Tyto služby lze objednat písemně, e-mailem nebo také přes Brno ID 

https://www.brnoid.cz/cs/mestske-hrbitovy.
Na Ústředním hřbitově a hřbitově v Židenicích si lze zapůjčit nářadí 

na údržbu hrobů a zakoupit svíčky a materiál na hrob.
Bližší informace naleznete také na našich webových stránkách www.

hrbitovybrno.cz.
Provozní doba kanceláře správy hřbitovů:
Ústřední hřbitov, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 213 805, 517 543 201-204, 
kancelar@hrbitovybrno.cz
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 8.00–11.00, 11.30–17.00 h
ÚTERÝ a STŘEDA 8.00–11.00, 11.30–14.00 h
PÁTEK zavřeno
Provozní doba zahradnického střediska:
Ústřední hřbitov, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 212 920,
zahradnici@hrbitovybrno.cz
PONDĚLÍ 8.00–11.00, 11.30–17.00 h
STŘEDA 8.00–11.00, 11.30–14.00 h
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK zavřeno
V období Památky zesnulých v době od 25. 10. do 3. 11. 2021
je provozní doba tato:
Kancelář správy hřbitovů na ÚH bude zajišťovat styk se stranami
(úřední hodiny):
• po 25. 10. – 8.00–17.00 h, út 26. 10. a st 27. 10. – 8.00–14.00 h,
• čt 28. 10., pá 29. 10., so 30. 10., ne 31. 10. – zavřeno,
• po 1. 11. – 8.00–17.00 h, út 2. 11. a st 3. 11. – 8.00–14.00 h
Kancelář zahradnického střediska na ÚH (úřední hodiny):
• po 25. 10. – 8.00–17.00 h, st 27. 10. – 8.00–14.00 h,
• út 26.10., čt 28. 10., pá 29. 10., so 30. 10., ne 31. 10., út 2. 11. – zavřeno,
• po 1. 11. – 8.00–17.00 h, st 3. 11. – 8.00–14.00 h.

Správa hřbitovů města Brna, p.o.
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Informace o akcích Senior klubu – říjen 2021

PROGRAM NA LISTOPAD 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.

Druhá polovina září a začátek října byly na-
bity akcemi. Na zájezd do Dolních Kounic 

a Mor. Krumlova byl autobus téměř plný a za 
pěkného počasí jsme si prohlédli klášter, syna-
gogu i zámek a odpoledne pak téměř všichni 
i nově zpřístupněnou expozici Muchovy Slo-
vanské epopeje. Při zahájení exkurze na hvěz-
dárně nás přivítal osobně senátor a „ředitel 
všech strojů“ Jiří Dušek a pak už jsme si vy-
slechli komentář průvodce při procházení zá-
zemím hvězdárny a zhlédli film v digitáriu – po- 
drobnosti o obou akcích jsou na našem webu.

Blahopřání srpnovým a zářijovým jubilan-
tům proběhlo po dlouhé přestávce a bylo te- 
prve druhé v tomto roce – klubovna byla téměř 
plná a přítomní se pobavili a poblahopřáli ze-
jména čtyřiadevadesátileté paní Marii Kepáko-
vé. Po oslavě proběhly dvě vzdělávací akce – 
Dr. Šubert opět pokračoval v putování po čes-
kých hradech a místostarosta Bc. Krejsa připo-
mněl životní příběh císaře Františka Josefa I. 
(zatím jeho první část).

Přelom září a října byl věnován připome-
nutí Dne seniorů – nejdříve jsme ho oslavili 
v klubovně, v níž vystoupili žáci ZUŠ hrou na 
harmoniky a kytary (předem nepřipravené 
společné a spontánní vystoupení dvou věkově 
hodně vzdálených harmonikářů bylo úžasným 
zážitkem) a poté s půlhodinkou písniček i sou-

bor Stará Líšeň. V sobotu si pak více než šede-
sát diváků ve společenském sále „Pálava“ zpí-
valo s cimbálovkou Javor, užívalo si taneční 
vystoupení a kreace několika skupin soubo- 
ru Carolka, vedeného Zuzanou Kovandovou, 
a nakonec prožívalo koncert Pěveckého sboru 
Blahoslava Hajnce, který vystoupil na Vinohra-
dech po hodně dlouhé přestávce – program 
trval téměř tři hodiny a podrobnosti včetně 
fotografií opět najdete na webu (kdo tam nebyl, 
může litovat).

Z říjnových akcí považuji za vhodné připo-
menout zejména zájezd do Kunštátu (Jeskyně 
blanických rytířů) a na modelovou železnici 
v Křetíně, následující čtvrtek pak poprvé letos 
i do sklípku „U Jeňoura“, v jehož průběhu hrálo 
třicítce přítomných písničky všeho druhu do-
konce kvarteto muzikantů – harmonikář, basi-
sta, houslistka a kytarista. To nelze popsat, je to 
nutno vidět – a tak se podívejte alespoň na fo-
tografie opět na webu…

Z listopadových akcí připomínám zejména 
poslední zájezd do sklípku 4. 11. (přihlásit se je 
možno či nutno u mne do konce října), blaho-
přání jubilantům, opět pletení košíčků z pedigu 

a zejména přednášku či besedu s paní doktor-
kou Ruberovou o očích (viz program).

Připravujeme i návštěvu představení v di-
gitáriu hvězdárny, ale tam se musíme přizpůso-
bit nabízenému programu a tak to možná ještě 
nějaký čas potrvá. Podstatnější je ale prosinco-
vá akce ve společenském sále „Pálava“ – po 
úspěchu společného vystoupení cimbálky Ja-
vor a Pěveckého sboru Bohuslava Hajnce na 
Den seniorů 2. 10. je připravováno jejich další 
společné vystoupení na 11. 12., tentokrát za-
měřené zejména na vánoční koledy a jiné písně 
či melodie, vztahující se k adventu.

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 oslavy Dne seniorů 2. 10. ve společenském sálu Pálava 

2. 11. – ÚTERÝ
SLAVNÉ ŽENY ČESKA I SVĚTA
(pokračování), Mgr. Lukáš Karnet

4. 11. – ČTVRTEK
VÝLET – SKLÍPEK, Prušánky - Nechory 
(14.00, 300 Kč), Ing. L. Hodboď

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

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

16. 11. – ÚTERÝ
PŘEKVAPENÍ VEDOUCÍHO…
Ing. L. Hodboď

18. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v listopadu
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

20. 11. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK 
(klubovna – od 13 hodin)
Renata Spurná

23. 11. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY (Vimperk, Volyně,
Vrch. Janovice, Vysoký Chlumec)
Dr. Luděk Šubert

25. 11. – ČTVRTEK
OPĚT PLETEME Z PEDIGU –
PŘIJĎTE SI POHRÁT … J
Mgr. Hana Žaludová

30. 11. – ÚTERÝ
CO JSTE O OČÍCH NEVĚDĚLI 
MUDr. Miriam Ruberová

Naše motto:
podzim nám utíká – začínáme se chystat
na adventní svátky…J


