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KVIC

přeje všem čtenářům
klidné a pokojné Vánoce
a mnoho štěstí
v novém roce.
V lednu se děti mohou těšit na

Karneval na farmì
v sobotu 29. 1. 2022 od 16.00
ve společenském sále Pálava.

Vánoční stromy se letos na Vinohradech rozsvítily bez slavností. Jejich tichá krása bere dech i bez
veselí a okázalosti vůkol.

Vážení vinohradští spoluobčané,

jako každoročně touto prosincovou dobou přichází i k nám na Vinohrady
vánoční svátky. Těšíme se na ně všichni, nejvíce ovšem naše děti či naše vnoučata. Kolem mne, ač věk na to rozhodně mám, žádné vnouče však dosud neběhá. Od ledna příštího roku se ovšem vše změní, pravím Vám. Malinké mimino díky mé dceři (a nejen jí) je na cestě. Vánoce jako lednové novorozeně,
pravda, nestihne, nu což, ty první prožije na konci roku příštího. Proč to drobné odbočení? Jednoduše jsem se chtěl s Vámi podělit o tu velkou radost, kterou
mnozí prožíváte z Vašich dětí, vnuček a vnuků. Ta radost o Vánocích je umocněna dětskými úsměvy, dary od Ježíška, pohodou a klidem. Přeji Vám všem,
vážení Vinohraďané, radost ve Vašich rodinách, radost s přáteli a krásné
a upřímné vztahy se sousedy. Musím také popřát krásné svátky a radost do
života paní Otilii Veselkové, žijící v domě s pečovatelskou službou na Bzenecké
ulici. Tato paní celý profesní život pomáhala lidem jako sálová sestra. Já jí za
to děkuji a přeji jí krásné svátky a vše dobré. To přeji pochopitelně i všem jejím
sousedům v pečovatelském domě na Bzenecké č. 19, 21 a rovněž obyvatelům
obdobného zařízení na Pálavském náměstí č. 1, 2 a na Mikulovské 9. Všem
Vám pěkné a požehnané Vánoce.
Vážení spoluobčané, několik let žily Vinohrady zápasem, který by se mohl
nazvat boj proti uskutečnění GO UP, stavbě, kterou hodlal postavit na ploše
bývalých tenisových kurtů jeden brněnský developer. Kolem této zamýšlené
stavby se odehrálo hodně dramat, hodně pomluv, bylo vyřčeno mnoho nepravd
a očerňování. Zkrátka se dění kolem této stavby přetavilo ve vyhraněně politický zápas vinohradské koalice (radnice) a opozice. Obě strany Go UP odmítaly. Radnice v jisté chvíli navrhla developerovi jako řešení odkup pozemků
určených k zástavbě. Ten souhlasil a tak se radnice obrátila na město Brno
o provedení odkupu pozemků městem, na kterém by se Vinohrady podílely padesáti procenty ceny (maximálně však deseti miliony, později dvanácti miliony). Město nebylo proti a souhlasilo provést odkup. Problém nastal ve chvíli,
(pokračování na straně 3)

Novoroèní
pøání
Vážení a milí
spoluobèané,
pøeji vám klidný
konec roku
a do nového
pøeji pøedevším zdraví,
protože je vzácné.
Michal Krejsa, 1. místostarosta

Doporučujeme
se očkovat
Pokud zvažujete očkování proti onemocnění COVID-19, a to jakoukoliv dávkou, informujeme vás, že je možnost očkování na základě
tel. objednání i u praktických lékařů v objektu
Velkopavlovická 25:

MUDr. Rausová  737 000 342
MUDr. Šídlová  733 404 570
MUDr. Ficker  544 210 911
ÚMČ Brno-Vinohrady

Ze 49. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 15. listopadu 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 14;
– převod částky 134.000 Kč z RF ZŠ Mutěnická
23 do IF za účelem pořízení 2 ks interaktivních laserových dataprojektorů;
– společnosti MIKA CZ, s.r.o., IČ: 253 34 328,
se sídlem Bořetická 4142/5, 613 00 Brno, zastoupené projektantem Ing. M. R. na základě
plné moci, provedení stavebních úprav provozovny Vinárna Pod Radnicí, Velkopavlovická 25, Brno, p. č. 7652/9 v rozsahu: zazdění
stávajícího okna vedoucí z vnitřního prostoru vinárny do stávajícího vstupního prostoru
sousedního objektu, stavební úpravy budou
na náklady žadatele;
– zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu
na pronájem nebytových prostor v I. NP objektu Velkopavlovická 25 v Brně z doby určité na dobu neurčitou, nájemní smlouva je
uzavřena se společností Primapediatrie s.r.o.,
IČ: 292 39 044 se sídlem Velkopavlovická 25,
Brno;
– záměr sloučit nájemní smlouvy na pronájem
nebytového prostoru č. 458, 459, 454, 455,

456, 474–480 s nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor č. 445, 446, 447,
454, 455, 456, 474–480 z důvodu užívání stejným nájemcem HANYDENT s.r.o. a zveřejnění záměru změny této nájemní smlouvy
z doby neurčité na dobu určitou v trvání
15 let u těchto nebytových prostor v objektu
Velkopavlovická 25, IV. NP o celkové výměře 79,34 m2 – hlavní prostory a o výměře
51,40 m2 – vedlejší prostory;
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě Ing. Kamil Koutný na položení nové podlahové krytiny v zasedací místnosti Rady
m. č. Brno-Vinohrady dle přiložené cenové
nabídky bez provedení průzkumu trhu;
– termíny zasedání Rady m. č. Brno-Vinohrady
pro období 1–6/2022.
Rada městské části Brno-Vinohrady
souhlasí:
– s příspěvkem na výměnu dveří o výši 5.000
Kč a zněním dohody o výměně vchodových
dveří dle přiloženého materiálu;
– se stavbou „V09 Vlčnovská 8a, Brno – instalace DPS – realizace PD“ za podmínek, že

nedojde k poškození domů a zařízení;
– s pronájmem části pozemku p. č. 9556 v k. ú.
Židenice pro opravu vstupního schodiště
a přístavbu lodžií nad vstupem do domu
Mutěnická 13 podle předloženého materiálu.
Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkové organizace KVIC k 30. 9. 2021;
– zprávu o hospodaření příspěvkových organizací m. č. Brno-Vinohrady – Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace; Mateřská škola Bořetická 7, Brno,
příspěvková organizace; Mateřská škola
SNĚHURKA Bořetická 26, Brno, příspěvková
organizace; Mateřská škola Prušánecká 8,
Brno, příspěvková organizace a Mateřská
škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková
organizace k 30. 9. 2021.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady:
– schválit termíny zasedání Zastupitelstva m. č.
Brno-Vinohrady pro rok 2022.

Z 50. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 29. listopadu 2021
Rada městské části Brno-Vinohrady
schvaluje:
– vyplacení odměny ředitelkám ZŠ Mutěnická
23, MŠ Bořetická 7, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8, MŠ Velkopavlovická 15;
– dodatek č. 3 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 –
stavební práce“, podle předloženého materiálu;
– dodatek č. 2 Kupní smlouvy ze dne 26. 7.
2021 s firmou GOZ GASTRO s.r.o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, IČ 28302672,
jejímž předmětem je „Modernizace kuchyně
MŠ Prušánecká – VYBAVENÍ GASTRO“,
podle předloženého materiálu;
– rozpočtové opatření č. 15;
– harmonogram provádění blokového čištění
na rok 2022 dle přílohy 1;
– časy provádění blokového čištění v jednotlivých ulicích dle přílohy 2;
– vzor tabulky – upozornění na blokové čištění
– na vchody BD dle přílohy 3;
– realizaci návrhu opravy „Statické zajištění
společenského sálu, objekt Bzenecká 23“ dle
projektu společnosti GARANT projekt s.r.o.,
text výzvy k podání nabídky, seznam firem,
které budou vyzvány k předložení nabídky
a složení komise pro otevírání a hodnocení
nabídek;
– program XIII. zasedání Zastupitelstva m. č.
Brno-Vinohrady konaného dne 13. 12. 2021.

Rada městské části Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– záměr odsvěření níže uvedeného majetku
příspěvkové organizaci Mateřská škola, Prušánecká 8, Brno a svěření tohoto majetku do
užívání příspěvkové organizace Mateřská
škola Velkopavlovická 15, Brno, a sice: konvektomat Lainox ICON – 102.401,21 Kč,
podstavec pod konvektomat Lainox ICON –
6.954,02 Kč.
Rada městské části Brno-Vinohrady zrušuje:
– usnesení č. 2410/21/8.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
– pronájem pozemků p. č 1955/2 a p. č. 1955/8
v k. ú. Maloměřice k užívání jako zahrada do
doby konkrétní realizace změny využití území dle Územního plánu města Brna.
Rada městské části Brno-Vinohrady
doporučuje:
Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit s návrhem obecné vyhlášky o stanovení obecního systému hospodářství města Brna;
– souhlasit s nabytím pozemku p. č. 8380/3
v k. ú. Židenice do majetku města Brna;
– souhlasit s prodejem pozemku p. č. 8509
v k. ú. Židenice;
– souhlasit s prodejem pozemku p. č. 7092/3
v k. ú. Židenice;
– souhlasit s prodejem pozemku p. č. 7795/2
v k. ú. Židenice a s prodejem části pozemku
p. č. 7242/3, která leží v návrhové ploše byn2n

dlení dle platného Územního plánu m. Brna;
– nesouhlasit s prodejem pozemku p. č. 9149/9
v k. ú. Židenice;
– schválit rozpočet měst. části Brno-Vinohrady
na rok 2022 s příjmy ve výši 67.912.000 Kč,
s výdaji ve výši 70.145.000 Kč, financováním
ve výši 2.233.000 Kč;
– schválit závazné ukazatele rozpočtu v členění
dle paragrafů rozpočtové skladby včetně finančního vztahu k příspěvkovým organizacím, jejichž je městská část zřizovatelem,
podle předloženého materiálu;
– schválit rozpočet fondů m. č. Brno-Vinohrady na rok 2022 – Fondu rezerv a rozvoje,
Fondu bytové výstavby a Sociálního fondu
podle předloženého materiálu;
– schválit Rozpočtové opatření č. 15;
– schválit plán výnosů a nákladů Správy domů
m. č. Brno-Vinohrady na rok 2022 podle přiloženého materiálu;
– zrušit usnesení č. 170/XII/2021/8;
– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. BrnoVinohrady k 30. 9. 2021 podle předloženého
materiálu;
– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady
k 30. 9. 2021 podle přiloženého materiálu;
– odsvěřit níže uvedený majetek příspěvkové
organizaci Mateřská škola Prušánecká 8,
Brno a svěřit do užívání příspěvkové organizaci Mateřská škola Velkopavlovická 15,
Brno, a sice: konvektomat Lainox ICON –
102.401,21 Kč, podstavec pod konvektomat
Lainox ICON – 6.954,02 Kč;

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
kdy město Brno změnilo koncepci koupě a věc postavilo tak,
že ono koupí pozemek (s odhadní cenou přibližně 15 milionů)
a naše městská část odkoupí od developera projektovou dokumentaci ke GO UP jako jeho náklady za přibližně 8 milionů
korun. Problém byl v tom, že projektová dokumentace měla
bez uskutečnění GO UP nulovou hodnotu a nebyla, přes
tvrzení druhého tábora, použitelná. Toto řešení, odkup dokumentace, které by nás (radnici) přivedlo do kriminálních
potíží (koupit něco s nulovou hodnotou za miliony obecních
korun), doporučovala opozice, podporována městem Brnem.
Náš postoj, postoj radnice, trval na původním řešení, které
spočívalo v tom, že město Brno odkoupí od developera pozemky a městská část se na koupi bude podílet padesáti procenty (maximálně však dvanácti miliony korun). Rozpoutal
se boj mezi radniční koalicí a opozicí s podporou města Brna
na stránkách tisku či před objektivy televizních kamer. Radnice svůj postoj podepřela právními stanovisky, která jednoznačně potvrzovala názor radnice, včetně obav z nezákonného postupu v případě odkupu dokumentace s nulovou
hodnotou za obecní peníze. Radnice byla vystavena tlaku,
nepravdám, pomluvám a kdoví čemu ještě. Nebudu dál popisovat onu smutnou dobu a rovnou uvedu, že jsme vytrvale

odmítali řešení s odkupem dokumentace a plédovali jsme pro
odkup GO UP jako celku městem s podílem naší městské
části. Po jednáních na magistrátě v nedávné době došlo k obratu v postojích a v polovině listopadu jsme byli informováni
majetkovým odborem brněnského magistrátu, že město Brno
bude projednávat odkup pozemků GO UP za odhadní cenu
přibližně 30 milionů korun. Na dotaz magistrátu jsme město
Brno ujistili, že naše účast na odkupu samozřejmě platí.
Účast bude představovat 12 milionů korun. Ty si Vinohrady
od města půjčí a budou je postupně splácet po dobu pěti let.
Tak tedy alespoň stručně takto o problému, který trápil hodně
vinohradských občanů. V tomto čase můžeme výsledek popisovaných dějů považovat za hezký vánoční dárek lidem v naší
obci. GO UP na Vinohradech nebude. Využití získaných
pozemků se bude postupně uskutečňovat v kontextu naší
koncepce zdravých, zelených a hrajících si Vinohrad.
Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám všem krásné
prožití vánočních svátků, hodně dárečků dětem od Ježíška,
i nám dospělým. Přeji Vám zdraví a neumdlévající radost ze
života. A přeji Vám všem také úspěšný rok 2022.
Jiří Čejka, starosta

Zbudování nového kamerového systému v obecních bytových domech
Vážení čtenáři,
v druhé polovině letošního roku jsme přistoupili ke zbudování nového kamerového systému
v obecních bytových domech. Opodstatnění
vycházelo především z negativních vlivů v domech, jako byly různé krádeže, poškozování
vstupních dveří do domu, ničení schránek nájemníků, černé skládky v domě, ničení sklepních prostor v domech atd. Těmito negativními
vlivy je ohrožován majetek městské části, ale
také majetek a potenciálně i zdraví a bezpečnost
obyvatel bytového domu. Je proto oprávněným
zájmem městské části kamerový systém v bytových domech nainstalovat a využívat ho
k ochraně majetku, bezpečnosti, zdraví a života
osob, pohybujících se v bytovém domě. Oprávněný zájem představuje pro městskou část
právní titul ke zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému dle čl. 6,
odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (městská část
z toho důvodu nevyžadovala souhlasy jednotlivých obyvatel bytových domů).

Instalace kamer je provedena tak, aby zasahovaly skutečně jen do těch prostor, kde je to
nutné, což jsou pouze společné prostory bytových domů a také, aby bylo respektováno právo
na ochranu soukromého a osobního života
všech osob, nacházejících se v bytových domech a přilehlých pozemcích. Kamerový systém provádí kontinuální záznam obrazu ve
vysokém rozlišení, včetně nočního režimu se
záznamovou smyčkou. Důležité informace pro
obyvatele jsou vždy umístěny v jednotlivých
vchodech každého domu. S kamerovým systémem se na Vinohradech můžeme setkat
i v jiných domech, a to v těch pod správou SVJ,
kde se osvědčil.
Rozšíření kamerového systému i ve všech
obecních bytových domech na Vinohradech je
tak krokem k ochraně majetku před poškozením a krádeží, jakož i ochraně všech osob žijících v byt. domě a v případě nutnosti poslouží
jako důležitý nástroj pro Policii ČR, čímž dojde
ke zvýšení bezpečnosti obyvatel domu.

Kompletní článek naleznete na webu
ÚMČ: https://www.vinohrady.brno.cz/.
Další informace k ochraně osobních údajů
a nejčastější dotazy naleznete zde: https://www.
vinohrady.brno.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Michal Krejsa, 1. místostarosta m. č.

Třetí dávka očkování – důležitý bod v boji s epidemií
Vážení Vinohraďané, možná si ještě někdo
z vás vzpomene na jarní sérii článků s instrukcemi k očkování proti nemoci Covid-19. Velká
část (nejen vinohradské) populace se během
jarních měsíců nechala očkovat a jak vidíme na
dostupných datech, očkování je funkční a efektivní způsob, jak bojovat s pandemií. Aktuálně
probíhá přeočkování, respektive očkování třetí,
posilující dávkou. Posilující dávku je možné
absolvovat šest měsíců po dávce první, velká
část české populace na ni tedy získává aktuálně
nárok.
Očkovat se můžete u velké části praktických lékařů, případně v očkovacích centrech,

například ve Vakcinačním centru Bohéma
(Janáčkovo divadlo) nebo třeba v centru Bluedent ve Slatině (Matlachova 24, spojení autobusem 78 + trolejbusem 31, zastávka Krejčího).
Tato centra poskytují očkování jak prvními
dvěma dávkami, tak i třetí, posilující dávkou.
V centrech není třeba registrace předem a obvykle bývá čekací lhůta minimální. V aktuální
nedobré situaci a nekontrolovatelném šíření
viru je očkování důležitější, než kdy dřív. Můžete se díky tomu viru zcela vyhnout, případně
onemocnění prodělat s mnohem menšími následky, než člověk neočkovaný nebo očkovaný
pouze dvěma dávkami. Nezapomínejme, že se
n3n

jedná o nemoc, která v některých případech
končí na jednotkách intenzivní péče a v těch
nejhorších i smrtí. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů neváhejte kontaktovat
Odbor sociálních věcí, školství a kultury ÚMČ
Brno-Vinohrady.
Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Vinohradské školství v roce 2021

Mikulášská nadílka

Končící rok 2021 představoval v mateřských školách a v základní
škole, kde je zřizovatelem městská část Brno-Vinohrady, výrazné zatížení pandemií COVID-19.
Základní škola přešla po celostátním uzavření do režimu distanční
výuky. Mateřské školy vzorně používaly režimová opatření. Díky spolupráci s většinou rodičů, kterou si paní ředitelky velmi pochvalují, byla
zajištěna významná režimová opatření a tak se v první polovině roku
vinohradské školství nestalo zdrojem šíření pandemie. Na vinohradských školách je výborný výsledek proočkovanosti pedagogických pracovníků.
Zde je též na místě poděkovat všem rodičům, kteří nechali
a v budoucnu nechají své děti
očkovat proti COVID-19. Je to
jediná cesta pro omezení karantén, zajištění bezpečné prezenční výuky a zabránění šíření tohoto nebezpečného respiratorního onemocnění dětmi do
rodin.
I přes výše uvedené problémy se rozvoj vinohradského
školství nezastavil. V září byly
otevřeny nové tři třídy mateřské
školy (v areálu Bzenecká) a tak
byl vyřešen mnohaletý problém
Přírodní betlém MŠ Prušánecká
nedostatku míst v mateřských
školách pro vinohradské děti. Ježíšek pak přinese Mateřské škole Prušánecká dokončení velmi náročné rekonstrukce kuchyně. Zároveň bychom chtěli všem, kteří se na přípravě Vánoc pro děti podíleli, touto
cestou srdečně poděkovat.
Přejeme všem dětem, rodičům a pracovníkům ve školství, kteří na
Vinohradech pracují nebo bydlí, krásné Vánoce a do roku 2022 co nejvíce
zdraví a štěstí.

V neděli 5. 12. 2021 se ve společenském sále Pálava konala mikulášská
nadílka, kterou předcházela pohádka „Jak švec napálil čerta“.

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

Škola v pøírodì na Mutìnické

I

přes těžké covidové období se na naší škole podařilo zorganizovat dva
týdny školy v přírodě v Jedovnicích s intenzivní výukou plavání. Druháci a potom i třeťáci se během týdne naučili nebát se vody a naučili se
přeplavat bazén. Kromě plavání, které bylo dvakrát denně, nám zbyl čas
nejen na výuku, ale i na procházky krásnou zasněženou krajinou, řešení
rébusů, hraní her a soutěží. Večer jsme měli na hotelu kino, kde nesměl
chybět popcorn v kornoutku. Veliké poděkování patří nejen vedení
školy, které nás podporovalo, ale hlavně rodičům, kteří s námi spolupracovali a dodali i ceny do našich soutěží. Díky tomu si děti odnáší zážitky,
na které jen tak nezapomenou.
Mgr. Jaromír Špaček
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Jiří Motloch

KUCHYÒSKÉ LINKY a VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
 Koupím garáž na Vinohradech, platím hotově. Prosím volejte tel. 725 285 622.
 Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 Prodám byt 5+1 v OV na Vinohradech. Tel.: 774 624 624.

Termín uzávìrky pro vydání è. 194 (únor 2022)
do 14. 1. 2022 do 10.00 hod.
Info: http://www.kvicvinohradybrno.cz

Leden v Domečku
Přejeme všem dětem i dospělým krásné vánoční dny a hodně
zdraví a pohody do roku 2022.
Těšíme se, že se s vámi budeme
opět setkávat!

Karneval na farmě

Rádi bychom vás pozvali na
náš tradiční dětský karneval, a to
v sobotu 29. 1. 2022 od 16.00 ve
společenském sále Pálava na Bzenecké 23. Spolu s divadlem Netratrdlo se vydáme na farmu za zvířátky,
budeme společně sázet, sklízet, krmit a starat se, ale hlavně si budeme
hrát a tancovat. Pokud nám to epidemická situace dovolí, budeme se na
vás moc těšit!
Aktuální informace najdete na www.domecekvinohradybrno.cz.
Ivana Heindlová

Kurz angličtiny je ideální dárek
na poslední chvíli. Pomůžete
s Alzheimerem i mentální pohodou
Vánoce se blíží a vy ještě nemáte vybraný dárek pro své blízké?
Vymýšlet pozorné dárky může člověku zabrat spoustu času. Vánoce jsou
bohužel obdobím, kdy má většina lidí času méně kvůli uzávěrkám
a přípravám na konec roku. Jestli se bojíte, že vám kvůli tomu dárek nedorazí domů včas, nezoufejte. Jednou z možností je koupit své rodině
zážitkový dárek. Většinou pak stačí vytisknout certifikát nebo hezky napsat na dárkovou kartu, co vaše milované čeká.
Co je ale ještě lepší, než jen čistě zážitkový dárek, je dárek takový,
který vašim blízkým pomůže se rozvíjet. Mnoho studií dokázalo, že učení
se něčeho nového i po vystudování, a obzvlášť v pozdějším věku, pomáhá
udržet mysl i tělo šťastné a v mentální i fyzické pohodě. Učení jazyků také
pomáhá s prevencí Alzheimerovy choroby. A proto si myslíme, že jedním z velice dobrých vánočních dárků pro rodiče či prarodiče, je kurz
angličtiny.
Spolek Sejděme se nabízí kurzy angličtiny pro seniory. Protože současná pandemická situace pro osobní docházení do lekcí není příznivá,
je možné navštěvovat kurzy online. Technologie se nikdo nemusí bát,
zatím to všichni zvládli na jedničku s hvězdičkou. Neváhejte proto a kontaktujte naši lektorku ještě dnes.
Více informací o kurzech můžete nalézt na webových stránkách
lektorky Jaroslavy Sobotkové www.jaroslavasobotkova.cz, na telefonu
+420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.cz.
Těšíme se na vás.
Karolína Stárková, za spolek Sejděme se
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SBÍRKA
VÝTVARNÝCH
POTŘEB
Jedná se o:
•
•
•
•
•
•

prstové barvy
tempery
barvy na sklo
vodové barvy
štětce
tenké a tlusté trojhranné
pastelky
• chlupaté drátky
• nalepovací očka

•
•
•
•
•

vlnkovaný papír (lepenka)
tvrdé výkresy
skicáky
barevné papíry
barevné kreslicí papíry
velikosti A3, A4
• ozdobné děrovačky
• lepidla
• plastelíny nebo modelíny

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

Sbírka probíhá
od 3. ledna do 31. ledna 2022

Sběrná místa:
Magistrát města Brna
Odbor zdraví
Dominikánské náměstí 3
602 00 Brno
Otevírací doba:
Po, St
8.00–17.00 hod.
Út
8.00–14.00 hod.
Čt
8.00–14.00 hod.
Pá
8.00–13.00 hod.

Chovánek
Vrátnice
Vejrostova 1361/8
635 00 Brno-Bystrc
Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.

Sbírku pořádá statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými
organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně.
Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Klokánek
Vrátnice
Michalova 4/2586
628 00 Brno-Líšeň
Otevírací doba:
Po–Pá 8.00–18.00 hod.

V

Informace o akcích Senior klubu – prosinec 2021

zhledem k uzávěrce posledního letošního
čísla Informu už začátkem prosince proběhlo od mého předcházejícího psaní v klubu
méně akcí, které ale byly o to více zajímavé
nebo přínosné pro jejich návštěvníky.
Místo historické přednášky PhDr. Čejky
jsme se pobavili i poučili při zhlédnutí pestré
sbírky krátkých videí, kolujících po internetu,
a poté nás mile překvapil Karel Mifek, který
přišel s nabídkou pravidelných „setkání s písničkou“ v příštích měsících – na té první jsme
vydrželi poslouchat jeho zpívání i povídání
téměř dvě hodiny a to další bude už v lednu.
V průběhu setkání s jubilanty jsme poblahopřáli zejména jednadevadesátileté paní Boženě Brzobohaté i aktivním členům klubu,
Elišce Vackové a Zdeňkovi Sedlářovi. Luděk
Šubert se blíží k závěru svého cyklu povídání
o historii českých hradů a doktorka Miriam
Ruberová nás poutavě i humorně seznámila
s důležitými i kuriózními informacemi o očích,
nejen těch našich.
Aktivními akcemi byly na konci listopadu pletení košíčků z pedigu s laskavým dohledem a pomocí Hanky Žaludové (zvládla to
i čtyřiadevadesátiletá Marie Kepáková) a na
začátku prosince mikulášská nadílka s tombolou a následným pohoštěním, kterou zvládli
nejen anděl s čertem, ale aktivně se do ní zapojili i všichni přítomní. Jedinou chybu jsem
učinil já tím, že jsem mezi organizátory této
akce opomněl uvést do programu i další členky
týmu klubu, za což se jim touto cestou ještě jednou omlouvám.
Většina zbývajících akcí v prosinci i v lednu
bude podobně akčních, se zapojením přítomných hostů do dění – bude jen dobře, když se
do klubu přijdou podívat i pobavit i další
návštěvníci… 
Kromě akcí v klubovně klubu pokračuje
i pondělní cvičení ve společenském sále Pálava

i přes kolísavé počty cvičících – vzhledem
k velikosti sálu nám nečiní dodržovat po celou
dobu cvičení potřebné rozestupy.
Podobně pokračují i konverzační kurzy
angličtiny pro seniory ve třech úrovních – můj
úsměv vyvolává skutečnost, že nám sice covid
znemožňuje pokračovat v PC kurzech na ZŠ
Mutěnická, ale na druhé straně nám pomohl
zvýšit počítačovou gramotnost účastníků kurzů i tím, že nárazově přecházíme i k distančním
formám výuky s využitím internetu… 
Závěrem svého informačního sloupku chci
upřímně poděkovat všem lektorům, pracovníkům ÚMČ i svým spolupracovníkům, podílejícím se na činnosti klubu – bez jejich podpory
by se nedařilo pokračovat v naší aktivní činnosti. Současně bych rád popřál jim všem,
návštěvníkům našich akcí i čtenářům této

stránky do nastávajícího roku nezbytné zdraví
a odolnost či imunitu nejen vůči covidu a jiným nemocem, ale i vůči lidské hlouposti a sobeckosti, především pak co nejvíc osobní pohody, spokojenosti, radosti a alespoň občasného štěstí nejen v rodinách, ale ve všem vašem
konání…
Program i další informace a dokumentační
fotografie z akcí najdete jako vždy na odkazu
www.vinohrady.brno.cz/organizace/seniorklub nebo je získáte přímo u nás v době našich
akcí v klubovně na Bzenecké 19 (viz program).
Případným zájemcům o fotografie z proběhlých
akcí v minulosti sděluji, že jsou u mne v počítači
či na CD trvale k dispozici k případnému
vyhledání a zkopírování – stačí se domluvit…
Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz, tel. 602 169 899

Pletení košíčků z pedigu 25. listopadu 2021

PROGRAM NA LEDEN 2022
Vážení senioři všech věkových skupin, pohlaví 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:
 v pondělí (13.30–14.30)
CVIČENÍ PRO SENIORY
ve Společenském sále Bzenecká s podporou KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře naladíte ;
 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;
 v pátek
(14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
KURZ PC PRO SENIORY
v ZŠ Mutěnická je dočasně po dobu karanténních opatření pozastaven.

4. 1. – ÚTERÝ
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
6. 1. – ČTVRTEK
TŘI KRÁLOVÉ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
11. 1. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování)
E. Vacková
13. 1. – ČTVRTEK
CO NÁM PŘINESL INTERNET…
Ing. L. Hodboď
18. 1. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
Ing. Karel Mifek

20. 1. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LEDNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků
25. 1. – ÚTERÝ
ČESKÉ HRADY
(Žebrák, Žirovnice, Žleby, Žumberk)
Dr. Luděk Šubert
27. 1. – ČTVRTEK
NOVÝ ZÉLAND – evoluční laboratoř
na konci světa (1. část)
Ing. Miroslav Čapek
Naše motto:
i další nelehký rok 2021 máme za sebou
a program v klubu si opět konečně
užíváme… 
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