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KVĚTEN

2022

(pokračování na straně 3)

Květen 
na Vinohradech 

7. 5.
Výstava vín
Brno-Vinohrady
7. května 2022 vás srdečně zveme 
od 10.00 do společenského sálu Pá-
lava v objektu Bzenecká na 28. roč-
ník Výstavy vín Brno-Vinohrady 
2022.

14. 5.
Vinohradské trhy 
Opět vás přivítá pomyslné tržiště, 
a to v čase od 9.00 do 12.30. Vydláž-
děná plocha před radnicí (ze strany 
parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vi-
nohrady.

25. 5.
Divadlo pro nejmenší
Od 10.00 hodin: Divadlo pro nej-
menší – „O Koblížkovi“ a „Hrnečku 
vař!“
Přijďte si s nimi zazpívat a naučit se 
říkadla a hádanky s tematikou ku-
chyně a vaření. Ve společenském sá- 
le Pálava, Bzenecká 23 (vchod z ulice 
Tvrdonická). Vstupenky před začát-
kem 80 Kč za osobu.
www.domecekvinohradybrno.cz

www.kvicvinohradybrno.cz

Více o akcích na str. 5.

Vinohradské bleší trhy 
opět v květnu

22. května 2022 od 14 h
Chcete prodat věci po jarním úklidu? 

Nebo naopak nakoupit neotřelé zboží či 
ruční výrobky? Neváhejte se zúčastnit na-
šich tradičních bleších trhů, které pořádáme 
před radnicí městské části.

Tentokrát se na všechny prodejce i na-
kupující budeme těšit v neděli 22. května od 
14.00 hodin. Účast na trzích je pro všechny 
bezplatná, prodejci si mohou rezervovat 
místo na info@vinohradskyspolek.cz.

Tomáš Pokorný, Vinohradský spolek

Rozkvetlé Pálavské náměstí. Foto Petr Dvořák.

Vážení vinohradští spoluobčané,
jaro se v plné síle rozprostřelo v našich zemích a nevynechalo ani Vinohrady. 
K mnoha barvám květů se stále sytěji přidává barva zelená, barva trávníků 
a olisťujících se stromů a keřů. Radost mi dělá i vzmáhající se trávníky v pruhu 
mezi loni dlážděnými chodníky od Bzenecké po Vlčnovskou. Přejme si jen tro-
chu více vláhy z nebe, která s vegetací dokáže skutečné divy. A souhlasím 
s Vámi, že pršet může raději v noci a hlavně mimo víkendový čas. A asi většina 
z nás ví a také se shodneme na tom, že vláha je v našich jihomoravských země-
pisných šířkách (tedy i v Brně a na Vinohradech) navýsost potřebná a život li-
mitující. 

Vážení Vinohraďané, nelze si nevšimnout, že naše městská část je od polo-
viny dubna doslova olepená výzvami k podpisu petice týkající se, jak jinak, 
opět GO UP. Petice, jejíž iniciace a spuštění padá na vrub opozice ve vinohrad-
ském zastupitelstvu (má 8 členů oproti 13 členům vinohradské koalice), vyzývá 
kolemjdoucí k podpisu a vyzývá radnici – cituji „k okamžitému jednání …tak, 
aby došlo k odkupu a následnému využití“ a že radnice „proti stavbě neučinila 
žádné podstatné kroky“ – tolik citace. Autoři petice zřejmě nejsou schopni ply-
nuleji vnímat realitu kolem sebe anebo, to spíše, blíží se nám komunální pod-
zimní volby a je třeba vyvinout nějakou tu aktivitu, když po čtyři roky z řad 
opozice takřka žádná smysluplná vidět nebyla. Vinohradská radnice (a sdělu-
ji to již poněkolikáté) – rada městské části i vinohradské zastupitelstvo – 
v rozpětí tří let odmítaly a v usneseních odmítly výstavbu GO UP (poprvé počát-
kem února 2020), a to i přesto, že v této kauze jsme nebyli a nejsme tzv. stranou 
dotčenou. Rozhodnutí v záležitosti výstavby GO UP podle platného Statutu měs-
ta Brna totiž přísluší městu Brnu na čele s primátorkou. V situaci, kdy byly 
soukromým vlastníkem (mimo jiné členem jedné z opozičních stran) prodány 
pozemky tenisových kurtů druhému soukromníkovi (často se šířila Vinohrady 
i nepravda, že pozemky prodala radnice), který na těchto pozemcích hodlal 
posléze postavit areál GO UP a územní plán tomuto záměru ani v nejmenším 
neodporoval, nebyla situace ze zákona pro Vinohrady příznivá. Ten, kdo se měl 
závazně vyjádřit – paní primátorka s městem Brnem v zádech, neměla žádnou 
možnost stavbě zamezit. Všechna vyjádření tzv. dotčených orgánů (převážně 
odborů magistrátu, ale také například hasičů, policie a podobně) byla kladná, 
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Z 55. schůze Rady m. č. 
Brno-Vinohrady, konané 

dne 14. března 2022
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– poskytnutí daru organizaci Člověk v tísni 

o. p. s. ve výši 20.000 Kč na konto SOS 
Ukrajina;

– rozpočtové opatření č. 2;
– poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-

-Vinohrady v roce 2022 těmto subjektům 
z kulturní oblasti: Vinohradský hrozen, 
o.s.; Miroslav Kala; P.S. Blahoslava Hajn-
ce; Carolka Brno, Vinohraďánek;

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu MČ Br-
no-Vinohrady ve výši 50.000 Kč Knihovně 
Jiřího Mahena v Brně, příspěvková orga-
nizace, na podporu činnosti pobočky 
KJM, Velkopavlovická 25, Brno;

– zapojení Městské části Brno-Vinohrady 
do centralizovaného zadávání veřejné za-
kázky na nákup mobilních, hlasových 
a datových služeb; dohodu o centralizova-
ném zadávání veřejné zakázky na nákup 
mobilních hlasových a datových služeb;

– změnu organizační struktury Úřadu měst-
ské části Brno-Vinohrady;

– smlouvu o dílo na akci „Statické zajištění 
společenského sálu – objekt Bzenecká 23“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– za vlastníka pozemku p. č. 7242/3 v k. ú. 

Židenice a správce pozemku p. č. 7652/34 
v k. ú. Židenice se stavebním záměrem 
„Obytný soubor Šedova 1. etapa“ podle 
dokumentace pro územní rozhodnutí;

– s realizací akce „Nové VZT objekty kolek-
toru Vinohrady – III. etapa 2022“ a s pří-
padným dlážděním v minimálním mož-
ném rozsahu;

– s příspěvkem na rekonstrukci bytového 
jádra ve výši 60.000 Kč a zněním dohody 
o rekonstrukci bytového jádra v bytě dle 
přiloženého materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady stanoví:
– u nově uzavíraných smluv na pacht zahrá-

dek pachtovné ve výši 3,50 Kč/m2 na dobu 
určitou 10 let.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady:
– poskytnout dotaci z rozpočtu MČ Brno-

-Vinohrady v roce 2022 těmto subjektům 
z kulturní oblasti: Lužánky, SVČ Brno; SH 
ČMS Sbor dobrovolných hasičů BVIN.

Sběrové dny
Sběrové dny se budou konat v sobotu 

vždy od 8.00 do 12.00 hod.:
4. 6., 3. 9. a 5. 11. 2022

Velkoobjemový kontejner bude při-
staven jako obvykle na parkovišti u Pálav-
ského náměstí (za točnou MHD). Upozor-
ňujeme na přísný zákaz odkládat cokoli 
u popelnic. Domy jsou nově monitorovány 
kamerovým systémem se záznamem. Ka-
merový systém rovněž snímá plochu sídliště. 
Zakládání skládek je pod vysokou pokutou.

ÚMČ Brno-Vinohrady

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– poskytnutí dotací z rozpočtu m. č. Brno-

-Vinohrady ve výši:
 5.000 Kč – Vinohrady Fotbal a Futsal Team 

z.s. – využití dotace na startovné,
 38.000 Kč – Pionýr, z.s. – 34. PS Lesná 

(VOK Kometky) – využití dotace na mate-
riální vybavení základny, na materiální 
vybavení akcí, drobné odměny do soutěží,

 12.000 Kč – Brněnský svaz malé kopané, 
z.s. – využití dotace na nákup sportovního 
vybavení, odměny, pronájmy hřišť,

 12.000 Kč – Florbal Židenice, z.s. – využití 
dotace na pronájmy sportovišť na Vino-
hradech,

 5.000 Kč – Vinohradský spolek, z.s. – vy-
užití dotace na opravu stávajících záhonů 
(cetrisové desky),

 11.000 Kč – inBalance, z.s. – využití dotace 
na pronájem tělocvičny, opravu a nákup 
modulárních žíněnek,

 5.000 Kč – R. B. – využití dotace na polo-
žená gumových pásů na podlahu posilov-
ny,

 5.000 Kč – TAJV, z.s. – využití dotace na 
materiální vybavení, sportovní, organi-
zační zajištění,

 11.000 Kč – Rodinné centrum Jasmínka, 
z.s. – využití dotace na materiální vybavení;

– zveřejnění záměru – pachtu části pozem-
ku p. č. 7135 v k. ú. Židenice podle před-
loženého materiálu;

– stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích pro žadate- 
le Kulturní, vzdělávací a informací cent- 
rum Brno-Vinohrady, p.o., Bzenecká 23, 
628 00 Brno na veřejně přístupných úče-
lových komunikacích parkoviště při ul. 
Pálavské náměstí a parkoviště za objek-
tem Velkopavlovická 25 z důvodu záboru 
parkovacích míst pro umístění mobilních 
prodejních stánků a pro vozidla prodejců 
při akci Vinohradské trhy 2022, které se 
budou konat 5. 2., 5. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6., 
10. 9., 8. 10., 5. 11., 29. 11. a 3. 12. 2022;

– Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo NS-P-037- 

2020 Smlouvy o poskytnutí připojení 
k síti veřejného osvětlení;

– společnosti Lužánky středisko volného 
času, Lidická 50, Brno, IČ 00401803, pra-
covišti Louka, Bzenecká 23, Brno zapůj-
čení venkovního areálu a tělocvičny 21. 5. 
2022 od 14 do 18 hodin na sportovní 
a kulturní využití akce LoukaFest. Zapůj-
čení tělocvičny: bezúplatně;

– výši nájmu na tenisový kurt v areálu Bze-
necká 23 ve výši 150 Kč/hodina s účinnos-
tí od 5. 4. 2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním prodejního stánku na po-

zemku p. č. 9609/1 v k. ú. Židenice podle 
předloženého záměru.

Rada m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– pořádání akce LoukaFest 2022 dne 21. 5. 

2022 od 14 do 18 hodin v areálu objektu 
Bzenecká 23.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
PhDr. Jiřímu Čejkovi, starostovi:
– vydat souhlasné vyjádření i za vlastníka 

pozemku p. č. 7641/1 v k. ú. Židenice 
k záměru umístění a provedení stavby 
„Brno, Židenice, p. č. 7391/1, k. sm. NN, 
SS300“ podle dokumentace ELING Plus 
s. r. o., zak. č. EPK092-2021, za podmínky 
uvedení dotčených ploch do původního 
stavu. 

Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit SH ČMS Sbor dobrovolných hasi-

čů Brno-Vinohrady, p.s. – dotaci ve výši 
36.000 Kč na materiální vybavení, na ka-
lové čerpadlo, na zakoupení tabletu a data 
projektoru s příslušenstvím;

– souhlasit s bezúplatným nabytím pozem-
ků p. č. 7623/19, p. č. 7623/21 a p. č. 
8753/1 v k. ú. Židenice, s omezujícími 
podmínkami dle předloženého materiálu, 
do vlastnictví statutárního města Brna;

– souhlasit se správou části pozemků p. č. 
7623/19, p. č. 7623/21 a p. č. 8753/1 
v k. ú. Židenice v rozsahu: plochy zeleně 
s trvalými porosty.

První dubnová schůze rady (druhá pro-
běhne až po uzávěrce Informu) projednáva-
la například přidělení dotací sportovním 
spolkům, řadu drobných změn v nájmech 
pozemků i bytů nebo nové žádosti o byt. 
Nové žádosti o byt se na Vinohradech obje-
vují pravidelně, nicméně pro žadatele platí 
podobná pravidla a čekací lhůty jako v ji-
ných částech Brna. Není žádným tajem-
stvím, že čekací lhůty jsou velmi dlouhé. 
Pro mladé rodiny bývá často smysluplnější 
využít tzv. startovací byty. Podrobné infor-
mace ohledně bydlení (nejen) na Vino- 
hradech najdete na loni spuštěném webu 
bydleni.brno.cz.

Na schůzi radních jsme probrali také 
nový podnikatelský záměr na Vinohradech 

– prodejní stánek pro prodej lokálních pro-
duktů. Po obdobných službách je na Vino-
hradech v posledních letech poptávka a tak 
se domnívám, že v případě úspěšné realiza-
ce bude mít obchod, nabízející čerstvé lo-
kální produkty, dostatek zákazníků.

Vinohradští tenisté musí od této sezony 
počítat s vyšší sazbou za hodinu hraní, kon-
krétně 150 Kč. Vzhledem ke zvýšeným ná-
kladům jsme museli přistoupit k této ne-
zbytné úpravě ceny. Věřím, že je tento krok  
v aktuální situaci pro všechny sportovce po-
chopitelný. Kompletní výpis všech přijatých 
usnesení najdete tradičně na straně 2, pří-
padně na našich webových stránkách.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Z 56. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady,
konané dne 4. dubna 2022

Dubnová schůze radních
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tedy ve prospěch stavby. Jediné záporné, nesouhlasné stano-
visko (přesněji stanoviska) zaujala rada a zastupitelstvo naší 
městské části. V takové situaci, kdy výstavbě GO UP nestálo  
v podstatě nic v cestě (nesouhlas naší radnice i řady občanů 
nebyl překážkou), jsme svolali jednání s novým majitelem 
pozemků, stavebníkem GO UP a developerem panem Maršál-
kem na naší radnici. Hodně jsme přemýšleli o tom, jak neře-
šitelnou kauzu obrátit v náš prospěch. V průběhu jednání 
jsem se otázal pana Maršálka, zda by oba nabyté pozemky 
neprodal (milá opozice, na to existuje i zápis z jednání). Pan 
Maršálek odpověděl, že ano. To byl zlom v celém případu 
GO UP. Obrátili jsme se tedy na město Brno (na paní primá-
torku), neboť jen město může nabývat či prodávat pozemky 
(městská část je pouhým pověřeným správcem), zda by od-
koupilo oba pozemky. Vedení města Brna souhlasilo a dohod-
li jsme se i na naší finanční spoluúčasti, kterou město určilo 
částkou 10 miliónů korun, později se částka zvýšila na milió-
nů dvanáct (částku si hodláme od města půjčit a splácet po 
dobu čtyř let). Během přibližně tří let jsme podstoupili (za 
vinohradskou městskou část) v kauze GO UP mnoho desítek 
jednání a korespondence s magistrátními odbory, se zástupci 
brněnské radnice (počínaje paní primátorkou a konče jed- 
notlivými členy politických klubů), s developerem, právníky 
a podobně. V dnešní době, kdy kauza GO UP je projednávána 
v orgánech brněnského magistrátu a kdy byla stažena z jed-
nání brněnského březnového zastupitelstva k novému projed-
nání (na kterémžto zastupitelstvu jsem vystoupil a vyzýval 
členy zastupitelstva k odkupu obou pozemků), jednáme (lo-
bujeme) s příslušnými funkcionáři brněnské radnice i členy 
zastupitelstva. Nedávno jsme například jednali s náměstkem 
primátorky p. Kerndlem (ODS), s klubem ODS, s radním 
Čumou (Piráti), s náměstkem primátorky Hladíkem (KDU-
-ČSL), s radním Suchým (KDU-ČSL), s náměstkem primátor-
ky Olivou (ČSSD), s předsedou R. Černým (ANO) a ještě má-
me domluvena další jednání. V této chvíli a při těchto krocích 
opozice olepuje Vinohrady peticí, která je jaksi popletená, 
když tvrdí, že radnice neučinila žádné kroky k zamezení vý-
stavby GO UP a vyzývá radnici k jednání, cituji, „…aby došlo 
k odkupu…“ (což tři roky, jak výše sděleno, děláme). Petice je 
zmatená v tom, že se obrací na naši radnici, která jak již po-
vězeno o záležitosti GO UP nerozhoduje. Místo toho by se mě-

la petice logicky obracet se žádostí o odkup pozemků na vel-
kou radnici, na funkcionáře a členy zastupitelstva města Br-
na. Takovou petici bych podepsal i já (a odhlédl bych v zájmu 
celku od nepravdivého tvrzení o mé osobě), neboť by se spoji-
la naše společná touha, naše společné přání, zamezit výstav-
bě GO UP. Správný směr petice by tedy měl cílit na brněnskou 
radnici. 

Petice se tak vlamuje do příslovečných otevřených dveří, 
vyzývaje vinohradskou vládnoucí koalici k jednání, která 
ovšem probíhají, a to již přibližně tři roky, namísto toho, aby 
byla adresována tomu, jenž v otázce odkupu GO UP rozhodu-
je – a tím je město Brno – resp. jeho rada a zastupitelstvo. No 
a také jsem jaksi nezaznamenal, že by členové naší opozice 
přesvědčovali své stranické kolegy v radě a zastupitelstvu měs-
ta Brna, aby koupi obou pozemků GO UP (spolu s námi) 
schválili. Namísto toho olepují (či jejich pobratimové) Vino-
hrady peticí, která nejen nepravdivě pomlouvá vedení vino-
hradské radnice, ale také plete občany. Inu, vítejte v čase před-
volebních klání.

Vážení spoluobčané, omlouvám se za ono delší popsání 
a vysvětlování polepených Vinohrad. Už jsem přestal. A tudíž 
začnu odjinud a již stručně. Občas chodívám na Hády i pod 
Hády a nemohl jsem si nevšimnout, že mizí pod údery demo-
ličních strojů nedostavěný objekt jakéhosi závodu, známý 
pod názvem Ergon. Objekt stojí na území městské části Malo-
měřice-Obřany a na jeho místě má vzniknout obytná zóna 
bytového rázu. Pro Vaši informaci, rada naší městské části 
nesouhlasila s pojednáním komunikace vedoucí od silnice na 
Jedovnické ulici k Ergonu jako hlavní příjezdové komunikace 
k budoucí obytné zóně. Poukázala na to, že přístup je možný 
z Kulkovy ulice.

Vážení Vinohraďané, dovoluji si Vás pozvat po dvou letech 
covidové odmlky na opět vzkříšenou Vinohradskou výstavu 
vín, která se uskuteční v sobotu 7. května od 10.00 hodin ve 
společenském sále Pálava (přístup z ulice Tvrdonické či Bze-
necké). Kromě rozličných vzorků vín z celé jižní Moravy nebu-
de chybět ani kulturní folklórní program. Zajistí jej, spolu 
s Vaším zpěvem, hned tři cimbálové muziky.

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám krásné květno-
vé dny, jejich příjemné prožití a zdraví spojené s úspěchy.

Jiří Čejka, starosta

Možná jste si také všimli, že na dveřích 
domů a na některých budovách se objevila 
vylepená výzva k podepsání petičních ar-
chů (ke které se nikdo nehlásí).

Podpisem na tyto archy se má požado-
vat „okamžité jednání RMČ Brno-Vinohra-
dy, tak aby došlo k odkupu a následnému 
využití“ ploch pozemků GO-UP.

Pomineme-li úvodní text výzvy deho- 
nestující starostu Jiřího Čejku, prohlašuje-
me, že vedení vinohradské radnice jedná po 
několik let s vedením města Brna o nabytí 
pozemků GO-UP do vlastnictví města Brna.  
V současné době vinohradská radnice jedná 
s jednotlivými funkcionáři i zastupitelský-
mi kluby Zastupitelstva města Brna.

Městská část Brno-Vinohrady (Rada 
městské části a Zastupitelstvo městské čás-

ti) nebyla nikdy účastníkem řízení k výstav-
bě GO-UP, přesto se vždy vyslovila k této 
věci zamítavě.

Podstatné je, že o koupi pozemků GO-
-UP rozhoduje podle platného Statutu měs-
ta Brna Rada města Brna a Zastupitelstvo 
města Brna. Na jejich rozhodnutí záleží, 
zda k odkupu dojde.

Proto zástupci Vinohrad léta jednali 
a jednají a snažili se a snaží se ovlivňovat 
představitele města Brna, politické kluby, 
funkcionáře, pro souhlas s odkupem po-
zemků GO-UP do vlastnictví města Brna za 
finanční účasti naší městské části.

Z uvedených důvodů je petice neúčelná, 
nepravdivá a uvádí tak občany naší městské 
části v omyl.

Členové RMČ Brno-Vinohrady

Vítání dětí 
V sobotu 19. března 2022 bylo panem 

starostou PhDr. Jiřím Čejkou na vino-
hradské radnici slavnostně uvítáno a za-
psáno do pamětní knihy těchto 14 novoro-
zených občánků:

Matyáš Čejka, Jakub Galšneider. Lenka 
Chalabalová, Sebastian Janota, Adéla No-
votná, Viktorie Piknerová, Štěpán Potůček, 
Natálie Rosenbergrová, Matylda Ryšavá, 
Eliška Skybová, Rozálie Šejnohová, Ella Šo-
tolová, Iveta Vejtasová a Jana Vočková.

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

Příští vítání dětí se uskuteční 4. 6. 2022, 
zájemci – rodiče narozených dětí (vítáme 
děti od 6 týdnů do 10 měsíců) se mohou při-
hlásit buď telefonicky na tel.: 511 189 014 či 
e-mailem: strelcova@vinohrady.brno.cz.

Věra Střelcová
Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

!POZOR!
Nepravdivá petice ke GO-UP!
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Vzhůru za zážitky!
Na jaře navštívila třída 4. C stálou expozici Moravského zemské-

ho muzea Brno. Expozice představuje některé zástupce obratlovců 
žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány ve 
skupinách ve svém přirozeném prostředí. Kromě informativních 
textů jsou připojeny také mapky rozšíření s fotografiemi zvířat a 
prostředí, v němž žijí. Oživením expozice jsou tři velká sladkovodní 
akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. A jeli-
kož žáci 4. ročníků právě zvířata, žijící v okolí našich domovů, pro-

bírali, byla pro ně tato návštěva velmi přínosná. Nejenže si žáci 
krásně u jednotlivých exponátů a výkladu paní průvodkyně osvěži-
li, co už probrali, ale dozvěděli se i mnoho úžasných kuriozit a no-
vinek ze života zvěře. Paní průvodkyně kladla při svém výkladu 
žákům různé otázky a oni se nadšeně hlásili, aby jí mohli na vše 
odpovědět. Všichni si dopoledne v muzeu velmi užili. Fotili si jed-
notlivá zvířata a už v hlavách drželi všechny odpovědi na otázky, 
které pak ve škole doplnili do pracovních listů, které muzeum ško-
lám dává k dispozici. Největším trhákem byl ovšem kapr Fanda, 
který je v muzejním akváriu již 10 ze svých 24 let. Tento rybí obr 
posloužil dětem jako vděčný objekt k fotografování. V březnu pak 
žáci třídy 4. B vyrazili do brněnského planetária a vydali se po sto-
pách minulé i současné sluneční soustavy. Ve výpravném předsta-
vení nahlédli pod pokličku vzniku Slunce a planet. Na vlastní oči 
spatřili ta nejzajímavější zákoutí našeho systému planet a uviděli 
místa, kam se doposud mohly odvážit jen meziplanetární sondy. 
Jsme rádi, že je epidemiologická situace příznivější, a proto žáky 
čeká v květnu ještě trocha kultury v podobě návštěvy divadelního 
představení. Věřme, že se situace bude vyvíjet příznivě i nadále a že 
si žáci budou moci užívat různých akcí a výletů a sbírat zážitky 
i mimo školní lavice.

Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická

ZŠ Čejkovická pomáhá
dětem z Ukrajiny

Ukrajinští žáci
Dne 13. 4. 2022 navštěvuje naši školu již téměř 40 ukrajinských 

dětí od 1. do 9. ročníku. Vzdělávají se s ukrajinskými učitelkami 
a postupně se začleňují do kmenových tříd na Čejkovické. Zejména 
žáci II. stupně se podle ukrajinských pedagogů těší na poznávání 
českých dětí. Velmi pozitivně hodnotím nezbytnost komunikace 
v anglickém jazyce, vedoucí k rozvoji jazykových dovedností jak 
ukrajinských, tak českých dětí. Ochota a spolupráce nezbytná pro 
začleňování nových žáků je patrná i ze strany pedagogů školy. Při-
jímání ukrajinských dětí s sebou nese mnoho práce navíc, ale člo-
věk cítí, že má tato práce smysl a pomáhá lidem, kteří tuto pomoc 
potřebují. A nejsou to jen děti, ale i jejich příbuzní a taktéž ukrajin-
ští pedagogové.

Na závěr bych rád poděkoval všem rodičům, kteří přispěli fi-
nančně nebo materiální pomocí pro ukrajinské děti. Díky této po-
moci mají žáci z Ukrajiny bezplatné obědy a dostatek školních po-
můcek a hygienických potřeb pro pobyt ve škole. Význam těchto 
darů doceňuji ve chvílích prvního setkání s rodiči či příbuznými 
ukrajinských žáků, kteří jsou za tuto pomoc velmi vděční.

Mgr. Jiří Odehnal, ředitel školy

Olympiáda z Anglického jazyka
Kabinet anglického jazyka vyhlásil na letošní jaro Olympiádu 

v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: v kategorii A 
se utkali žáci z 6. a 7. ročníků a v kategorii B pak 8. a 9. ročníky. Před 
jarními prázdninami žáci skládali písemnou část anglické olympiá-
dy, kde byly testové úlohy zaměřeny na praktické použití jazyka. 

Na konci března se pak konala ústní část. V této části si žáci lo-
sovali z 9 témat jako je například rodina, nakupování, počasí, 
prázdniny nebo popis obrázku. Hodnocena byla výslovnost, grama-
tika, slovní zásoba a v neposlední řadě také interakce, plynulost 
a oční kontakt. 

První ročník naší olympiády dopadl následovně: 

Kategorie A: 
1. místo:
Lukáš Lněnička 
2. místo:
Adéla Sýkorová 
3. místo:
Beáta Balážová 

Kategorie B: 
1. místo:
Josef Rochl 
2. místo
Lucie Rousová 
3. místo
Karolína Čechová a Jenifer Rochlová 

Vyhlášení proběhlo v pátek 8. dubna. Vítězové byli odměnění 
diplomem, mapkou anglického jazyka a beletrií v anglickém jazyce. 

Žáci tímto získali nejenom cennou zkušenost pro jejich další 
vzdělávání a zkoušky v angličtině, ale také sami zjistili, ve kterých 
oblastech mají mezery a v čem naopak vynikají. Všem zúčastně-
ným žákům děkujeme, gratulujeme vítězům a těšíme se na příští 
rok! 

Za kabinet anglického jazyka ZŠ Mutěnická
Mgr. Iveta Smejkalová, Mgr. Gabriela Kostková,

Mgr. Kristýna Odvárková

ZŠ Čejkovická
Recitační soutěž – městské kolo

Již tradičně se Základní škola Brno, Čejkovická 10, účastnila re-
citační přehlídky pod názvem Dětská scéna 2022. Soutěž proběhla 
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, kde žáci Vojtěch Daněk (1. B), 
Gabriela Grimová (3. B) a Michaela Dobešová (5. B) odvážně vy-
stoupili před odbornou porotou, tvořenou lektory dětského divadla, 
dětského přednesu a dramatické výchovy. Velkého úspěchu se do-
čkala Gabriela Grimová, která získala ocenění poroty za živý projev 
a cenu diváka. Na recitační přehlídce III. a IV. kategorie se následu-
jící den sešli vynikající recitátoři ze základních škol a víceletých 
gymnázií a připravili svými výkony a kvalitními texty všem přítom-
ným neskutečný zážitek. Porota, složená z odborníků dramatic-
kých oborů, pedagogické fakulty a JAMU, měla nelehký úkol, vy-
brat dva postupující.

Žáci Zdeněk Havlát (7. A) a Natálie Šancová (9. A) nezklamali 
a svou recitací přispěli k velmi úspěšné soutěži, která se pro ně 
i ostatní účastníky stala velkou zkušeností a inspirací pro příští 
ročník. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna ve školní družině proběhla noc s Andersenem, 

kterou se tematicky prolínalo 135. výročí narození Josefa Lady. Dě-
ti putovaly po škole v pěti týmech a plnily úkoly, které si nachystaly 
paní vychovatelky. Děti si vyráběly masku kocoura Mikeše, balan-
covaly nad rybníkem hastrmanů, složily si záložku chytré kmotry 
lišky, naučily se Ladova říkadla, řešily křížovku a mnoho dalšího. 
V závěru dne jsme si společně prohlédli věci, které ještě pamatují 
doby našich prababiček. Každý si z večera odnesl drobnou odměnu.

Mgr. Iveta Marečková
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Milí čtenáři,
letošní květnový měsíc máme nabitý před-
náškovými a vzdělávacími akcemi, na které 
vás do knihovny srdečně zveme. Ti, kteří se 
zajímají o historii našeho majestátního 
města a chtěli by si svoje znalosti rozšířit či 
oživit, by si rozhodně neměli nechat ujít 
přednášku na téma Výpravy do historie 
města Brna: Dominikánské ná-
městí a Nová radnice, která se 
uskuteční ve čtvrtek 5. 5. od 18.00 
hodin O těchto dvou historicky
i společensky významných mís-
tech a jejich zajímavostech bude 
hovořit Bc. Michal Krejsa. Před-
náška se bude konat v zasedací 
místnosti zastupitelstva, kterou 
naleznete v chodbě přímo naproti 
knihovně a vstup na ni je zdarma. 
Připraveno bude i drobné občerst-
vení.

O necelý týden později, ve 
středu 11. 5. od 9.30 hodin, se
v rámci pravidelného čtenářské- 
ho projektu BOOKSTART aneb
S knížkou do života uskuteční se-
tkání s paní Coronou Kimaro Cer-
mak, vinohradskou autorkou ně-
kolika dětských knížek původem
z Tanzánie, která mj. působí také 
jako učitelka v MŠ a své pedagogic-
ké a tvůrčí aktivity prezentuje i na 
vlastním YouTube kanále. Na akci 

zveme všechny rodiče a zájemce s dětmi ve 
věku 0–6 let.

A pro šikovné dětské čtenáře máme opět 
přichystané měsíční soutěže o ceny z naše-
ho kouzelného košíku plného odměn – ten-
tokrát poznávací test poeticky nazvaný 
Rozkvetlý květen a kreativní úkol Květen, 
pastelku do ruky berem!

Kromě toho připomínám také rozmani-
tost našeho fondu a možnost zapůjčení ne-
jen knih a časopisů, ale i stále více oblíbe-
ných audioknih, jejichž nabídku pravidelně 
obměňujeme. V dětském oddělení máme 
k dispozici i hračky, deskové hry anebo lát-
kové maňásky.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

KVĚTEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenší

Loutkové divadlo V. Schildera si 
pro nejmenší diváky připravilo dárek 
ke Dni dětí v podobě dvou kuchyň-
ských pohádek: „O Koblížkovi“ a „Hr-
nečku vař!“

Přijďte si s nimi zazpívat a naučit se 
říkadla a hádanky s tématikou kuchyně 
a vaření.

Ve středu 25. května 2022 od 10.00 hodin ve společenském 
sále Pálava, Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdonická) Vstupenky 
před začátkem 80 Kč za osobu.

Ivana Heindlová

S Loukafestem kolem světa
Po třech letech se opět můžeme potkat na Loukafestu v tradič-

ním jarním termínu: 21. 5. 2022, 15–18 h, v tradiční podobě. Vše se 
odehraje na lužáneckém pracovišti Louka na Vinohradech. 

Letos frčí všechny kroužky a tak nebudou chybět taneční, hu-
dební a sportovní vystoupení. K vidění bude ukázka tvorby dětí
i dospělých z výtvarného oddělení. 

Vydáme se na cestu kolem světa, kde si děti užijí zábavné atrak-
ce, spoustu stanovišť pro malé i velké a v závěru na ně bude čekat 
malá odměna. Občerstvit se budete moci u malých cukrářů a kucha-
řů z kroužků vaření. „Odreagovat se děti budou moci také na tram-
políně nebo skákacím hradě. Chybět nebude ani oblíbené malování 
na obličej“, řekla jedna z organizátorek akce Lucie Supová.

Kapacita letos není omezena, vstupenky se dají koupit na místě 
v den akce. 

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

Knihovna na Vinohradech v květnu
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„Tak nám zrušili 27“, říkali jsme si 
smutně v narážce na klasika v září 2020. 
Dopravní podnik, aniž by cokoliv avizo-
val, zrušil oblíbený vinohradský „výtah“ 
– trolejbusovou linku č. 27, která během 
10 minut dovezla cestující ze Staré Osady 
na Pálavské náměstí.

Nyní na jaře, po téměř dvou letech, nás 
čeká obnovení sedmadvacítky, ale takové, 
jaké jsme si jistě nepřáli. Další etapa měst-
ského okruhu pokračuje výstavbou pře-
mostění Tomkova náměstí. Provoz přes ná-
městí bude veden provizorně dvěma pruhy 
a pro trolejbusy prostor nebude. Tangen- 

ciální trolejbusové linky 25/26 budou ve 
směru z města ukončeny ve Štefánikově 
čtvrti. Odtud bude vyjíždět autobus směr 
Vinohrady, konkrétně na Pálavské náměstí. 
Takové cestování se už na první pohled jeví 
jako zdlouhavé. Proto bude většina Vino-
hraďanů cestovat opět hlavně přes Starou 
Osadu. Přibližně na rok tedy ztratíme přímé 
spojení s centrem města.

Nedá se nic dělat, jen doufat, že po do-
stavbě se přes „Tomkáč“ dostaneme naopak 
rychleji, neboť kolon si zatím užíváme pře-
hršel. To asi všichni chápeme.

V období těsně před začátkem výluky 

jednáme intenzivně s Dopravním podnikem 
města Brna o podpůrných opatřeních. Ape-
lujeme na posílení tramvají ze Staré Osady, 
také na prověření možnosti vést trolejbuso-
vou linku z Vinohrad také opačným smě-
rem – po Jedovnické (nová manipulační 
trať), kolem obchodních center ve Slatině 
po Olomoucké k Hlavnímu nádraží… Zá-
kladní schéma výluky změnit nelze. Lze 
však zlepšit parametry nabízených alterna-
tivních spojení.

PhDr. Lukáš Karnet
člen rady MČ Brno-Vinohrady

Vážení rodiče, 
možná jste si doma všimli, že vaše dítě 
rádo zpívá, zkouší hrát na nějaký nástroj, 
tancuje, baví ho se předvádět nebo tráví 
spoustu času nad papírem s tužkou a pas-
telkami… Pokud chcete u svého dítěte tyto 
vlohy dál systematicky rozvíjet, přiveďte 
ho k nám!

Srdečně zveme všechny zájemce ve vě-
ku od pěti let k zápisu do Základní umělec-
ké školy PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně-Žide-
nicích, školy s dlouholetou tradicí umělec-
kého vzdělávání dětí.

Náš pedagogický sbor tvoří kvalifikova-
ní pedagogové, řada z nich je aktivní i kon-
certně, mnozí z nich vyučují na vyšších ty-
pech škol uměleckého zaměření. Výuka 

probíhá také v moderní kruhové budově na 
ulici Čejkovická na sídlišti Brno-Vinohrady. 
Zde vyučujeme hudební, taneční a literárně 
dramatický obor. 

Zápisy nových žáků do hudebního obo-
ru pro školní rok 2022/2023 budou probíhat 
v budově ZUŠ, Čejkovická 8, Brno-Vinohra-
dy ve vybraných termínech od 26. května do 

1. června 2022. Pro děti od pěti let otevíráme 
i letos kolektivní přípravné studium Notič-
ka, kde se žáci hravou formou seznamují 
s hudbou. 

Zápis do tanečního oboru proběhne 
v budově ZUŠ Čejkovická v úterý 31. května 
2022, zájemce o literárně dramatický obor 
zde rádi přivítáme ve čtvrtek 2. června 2022. 
Již nyní můžete vyplnit elektronickou při-
hlášku a zarezervovat si čas Vaší přijímací 
zkoušky na webových stránkách školy.

Všechny informace a přesné termíny zá-
pisu naleznete na www.zus-brno.cz.

Těšíme se na vás!
Kolektiv pedagogů

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose

Život tropí hlouposti…
a my je fotografujeme – to bývala oblíbená rubrika, do níž čtená-
ři kdysi rádi přispívali. Mne napadlo jiné pokračování nadpisu 
po přečtení Upozornění pro občany na straně 2 dubnového Infor-
mu – „…a my na ně upozorňujeme“.

Tak na mne totiž zapůsobilo doporučení ke zvýšení záloh za 
energie, při jehož čtení jsem si připomněl, že v prosinci a v lednu 
jsem SD a ÚMČ také upozorňoval na to, že od počátku prosince jsou 
chybně nastavena čidla světel na schodišti Valtická 17, takže reagu-
jí na každý průchod bez ohledu na intenzitu venkovního světla – 
v současné době svítí po větší část dne a v létě budou svítit zbytečně 
ještě mnohem déle a za větší náklady.

V odpovědi mi tehdy bylo vysvětleno, že objednání servisního 
zásahu firmy stojí Správu domů a tudíž i nájemníky peníze a že 
servisní zásahy nelze objednávat opakovaně, na každý popud ná-
jemníků. Na mou námitku, že ke změně nastavení oproti předchá-
zejícímu stavu došlo zřejmě svévolně, pracovníky firmy, v průběhu 
odstraňování týden trvající závady na osvětlení téhož schodiště na 
přelomu listopadu a prosince a že by tudíž uvedení do původního 
stavu mělo proběhnout na náklady servisní firmy, už nikdo nerea-
goval.

A tak jsem si v roli nájemníka při seznamování se s Vyúčtová-
ním služeb za rok 2021 tuto epizodu připomněl a vybavilo se mi 
jiné rčení z doby mého mládí (s prominutím) – „je to tu jak u blbých 
na dvorečku“ aneb – my vám to připomeneme a vy plaťte, protože 
do nastavení čidel jinak nemáte co mluvit, ledaže byste omezili cho-
zení po schodech a tím i snížili frekvenci rozsvěcení světel a v ko-
nečném důsledku snížili spotřebu energie, kterou zaplatíte (připo-
míná mi to některá doporučení představitelů státu na snížení teplo-
ty v bytech v zájmu dosažení úspor energie občany).

Luděk Hodboď

Odpověď na článek
Život tropí hlouposti…

Vážení nájemníci,
dovolujeme si v návaznosti na článek „Život tropí hlouposti“ od 
Ing. Luďka Hodbodě upozornit, že je nutné dodržovat příslušné 
platné normy, které stanovují příslušnou svítivost na chodbách 
a schodištích domu, platí to i v domě Valtická 17. 

Světla na schodišti domu jsou neustále napájena, jelikož sníma-
jí pohyb kolem sebe, přestože světlo nesvítí. Při rozsvícení mají 
všechna světla úspornou LED žárovku. Spotřebovaná energie je tak 
zanedbatelná. 

Během jasného dne, třeba i dopoledne, se tak na schodišti domu 
(např. Valtická 17) u francouzského okna světlo nerozsvítí, jelikož 
je v prostoru dostatek světla, v rohu schodiště se kvůli šeru rozsvítit 
musí, a to na základě nastavené požadované a platné normy. 

Po upozornění Ing. Hodbodě na domnělý nesoulad rozsvěcení 
světel na schodištích domu (i v rohu schodiště) a měnícího se roč-
ního období (což mu bylo vysvětleno) v minulém roce se Bytová 
správa a servisní firma snažily najít nejlepší možné řešení nastavení 
světel, za předpokladu, že budou dodrženy všechny příslušné nor-
my. Změny bylo co možná nejlépe dosaženo.

Autor článku však i přesto opětovně upozorňoval na nesoulad 
nastavení světel na schodišti domu, i když mu bylo nepočítaně vy-
světleno, že na spínání světla má vliv měnící se roční období a také 
počasí během dne. Servisní firma vše několikrát přenastavovala, 
dlužno podotknout na účet nájemníků, ale bylo to marné. V tomto 
případě si vypůjčíme pisatelovu větu z jeho článku „je to tu jak 
u blbých na dvorečku“.

Bc. Michal Krejsa, místostarosta MČ
Ing. Eva Králíčková, vedoucí odboru bytového a všeobecného

Z Vinohrad zase jen s přestupem

Zápis žáků do ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose



n 7 n

ZAPLATÍME V ROCE 2022 ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VÍC?
KOHO SE TATO POVINNOST TÝKÁ?

BRNO BRNO

70+ 4-

částka: 670 Kč
číslo účtu (fyzické osoby): 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka bez lomítka
číslo účtu (právnické osoby): 111182222/0800
variabilní symbol: IČ
splatnost: 31. května 2022

a)  fyzických osob přihlášených  
ve městě Brně k pobytu  
(u občanů ČR jde o trvalý pobyt,  
u cizinců stačí, aby v Brně pobývali 
déle než 3 měsíce)

b)  fyzických a právnických osob,  
které mají na území města  
ve vlastnictví byt, stavbu určenou  
k rekreaci nebo rodinný dům,  
v němž není nikdo hlášen k pobytu

Nově musí uhradit poplatek i majitelé chat či chalup na území Brna, kteří nemají trvalé bydliště ve městě Brně. 
Tito vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobývají. 
Poplatková povinnost může u jedné osoby nastat v obou případech, jak podle písmena a), tak i podle písmena 
b), může se tedy kumulovat.

Výjimku z placení mají senioři,  
kteří v daném roce platby dosáhli 
nebo dosáhnou věku 70 let a více. *

Osvobozeny jsou také děti  
do 3 let včetně, dále třetí  
a každé další dítě. **

Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žádným způsobem dokládat.

70+

*  Pokud osobě osvobozené z důvodu věku vznikla současně poplatková povinnost z důvodu 
 vlastnictví bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu, pak se osvo-  
 bození na tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit.

 
** Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplatnit osvobození pro své třetí  

a další dítě, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického 
formuláře. Tato povinnost je podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození a je nutné ji 
splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, po datu splat-
nosti nárok na toto osvobození ze zákona zaniká.

+

Uhrazení poplatku za pravidelný svoz odpadu se pomalu, ale jistě blíží. Co bude v roce 2022  
jinak? Jak se vyznat v tom, kdo je poplatníkem a kdo platit nemusí? A je třeba platit i za chalupu  
na území Brna?

Ačkoliv se poplatek za komunální odpad díky změně zákona o místních poplatcích nově jmenuje „poplatek 
za obecní systém odpadového hospodářství“, pro Brňany se mnoho nemění. Podstatné je, že částka zůstává  
i pro rok 2022 stále stejná.

Koho se týká poplatková povinnost:

Zásadní změnou schválenou  
novým zákonem je, že nově  

jsou poplatníky nejen fyzické,  
ale i právnické osoby.

Kdo nic neplatí:

Další výjimky, ohlašovací povinnost, formuláře a podrobné informace najdete  
na www.brno.cz/odpady

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

Termín uzávěrky pro vydání č. 198 – červen 2022 do 13. 5. 2022 do 10.00 hodin.
Info: www.kvicvinohradybrno.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 KOUPELEN, JADER, INTERIÉRÙ NA KLÍÈ.
Spolehlivost, kvalita, osobní pøístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

MALBY 21 Kè/m2, nátìry dveøí 450 Kè/ks, radiátorù, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotovì = SLEVA 250 Kè!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

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/

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.

ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTÌ
Vnitøní žaluzie, rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie,

zastínìní lodžie, sítì proti hmyzu.
Akèní sleva 20 %. Tel.: 605 374 881, www.domove.cz

 Elektrikář - opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.

 Pronajmu garáž na Věstonické (mezi Muť. a Boř.). Tel. 545 211 907 – večer.

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

 Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel. 725 285 622.

 Koupím 1+kk nebo 2+kk v Brně. FINANCE MÁME. Tel. 606 023 600.

 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.

 Knihy Ryšavý, Táborská 30, naše 30letá činnost se chylí ke konci, navštivte nás, 775 368 748, www.rysavy.cz

Hledáme lešenáře: práce na IČO, dobrá fyzická kondice
(práce ve výškách). Máme velké množství zakázek,

zajištěna práce po celý rok. Tel.: 777 330 044.

Pomohu Vašemu dítìti pøi øešení školního neúspìchu
plynoucího ze vzdìlávacích i jiných obtíží (šikana).

PaedDr. Renata Veselá, www.veselarada.cz
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PROGRAM NA KVĚTEN 2022
Vážení senioři všech věkových skupin, 
pohlaví a zájmů, zveme vás kromě účasti 
na akcích v klubovně Bzenecká 19 (za-
čátky v 15.00, otevřena od 14.30) – viz 
program níže – i k zapojení se do pravidel-
ných činností:

n	v pondělí (13.30–14.30)
 CVIČENÍ PRO SENIORY ve Společen-

ském 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 ANGLIČ- 
TINY pro seniory (možno zapojit se kdy-
koli v průběhu roku) v malé klubovně;

n	v pátek
 (14.00–16.00, mimo školní prázdniny)
 KURZ PC PRO SENIORY v ZŠ Mutěnic-

ká je dočasně po dobu karanténních 
opatření pozastaven.

Informace o akcích Senior klubu – duben 2022
Před měsícem vyslovené očekávání 

„normálního“ počasí mi zatím moc nevy-
šlo, spíše jde stále o aprílové (u PC sedím 
před Velikonocemi). Podobně jak na hou-
pačce jsme na tom i s některými akcemi 
v klubu – některé se daří více, některé 
mají odezvu a návštěvnost slabší.

Zatím se např. nedostavil předpoklá- 
daný nárůst zájemců o pondělní cvičení – 
stále to kolísá okolo desítky přítomných. 
V pondělí 11. 4. jsem sice měl dva telefonic-
ké dotazy na místo konání, ale potenciální 
zájemci ho asi bohužel nenašli, snad příště. 
Upřímně obdivuji pětaosmdesátiletou paní, 
která od poloviny března chodí pravidelně 
a určitě mezi cvičenkami není jen do počtu. 
Víc cvičenců třeba přiláká očekávané otep-
lení na začátku května – a možná pomohou 
i mnou vlastnoručně upečené bramborové 
placky, které občas nosím do sálu pro radost 
a dobrou náladu… J

S rostoucím zájmem naopak probíhají 
konverzační kurzy angličtiny, jejichž součás-
tí se staly i víkendy s rodilými mluvčími v za- 
jímavých místech Moravy nebo Vysočiny.

Zpět do března – Luděk Šubert pokračo-
val v dalším historickém cyklu, tentokrát 
o vojenských pevnostech, vybudovaných 
na našem území v polovině 18. století jako 
reakce na tehdejší vývoj vojenství. Poté 
jsme s téměř plným autobusem vyrazili do 
digitária hvězdárny na představení o málo 
známém Brně a jeho historii – a autorský 
film pracovníků hvězdárny všechny oprav-
du zaujal a mile překvapil. Poté jsme se po-
bavili nad směskou videí, kolujících po in-
ternetu a zájemci nejen o sklípek Herbenka 
v Hustopečích, ale i o místní specialitu, 
mandlovku, ho navštívili téměř asi po třech 
letech společně s Vlastou Jelínkovou.

Začátek dubna byl výrazně ve znamení 
vzdělávacích akcí. Poprvé mezi nás zavítal 
Mgr. Pavel Resch, jehož nabídku na před-

nášky se zážitky z cest po Evropě jsem rád 
přijal a zvědavi byli i návštěvníci klubu. Při-
šlo jich více než obvykle a nebyli zklamáni 
– nový lektor uplatnil své pedagogické zku-
šenosti a očekávané fotografie doplnil i zají-
mavými informacemi o Švýcarsku samém, 
jeho jazykovém složení i ekonomických 
aktivitách jeho obyvatel a osobními zkuše-
nostmi z opakovaných pobytů – je na co se 
těšit i příště, přesvědčte se sami.

Opakovaně jsme vyrazili do digitária 
hvězdárny, tentokrát s cílem pátrat po zdro-
jích vody ve sluneční soustavě. Promítání 
mělo být ve 3D (prostorovém) formátu, ale 
protože technika občas v souladu s Murphy-
ho zákony dělá něco jiného, než je očekává-
no, podívali jsme se „jenom“ na film, bez 
prostorového zážitku. Hvězdárna je ale vel-
mi seriózní organizace a nechce své náv- 
štěvníky zklamat, proto jsem obdržel jako 
náhradu volné vstupenky, takže letos učiní-
me ještě jeden výlet na Kraví horu, někdy na 
podzim.

Na cestopis Mgr. Resche o švýcarských 
jezerech navázala videem s příběhem řeky 
Inn Eliška Vacková a poté jsem opět zpro-
středkoval „cestování“ po internetu.

V době seznamování se s obsahem této 
informace už budeme mít za sebou i výlet 
do Lednice a tak budou mít případní zájem-
ci čas tak akorát přihlásit se na další pozná-
vací zájezd 12. 5., tentokrát do Mikulova, 
jehož cílem bude nejen zámek a město sa-
motné, ale i jeho okolí včetně jeskyně Tu-
rold. A blíží se nám i červen a dva zájezdy 
v jeho průběhu – na začátku června uvažu- 
ji (na popud jedné z našich návštěvnic) 
o zopakování plavby po přehradě (v několi-
ka možných variantách) a program měsíce 
i první poloviny roku bychom měli uzavřít 
v tradičním Nemojanském mlýně.

Je jen na vás, jestli si o našich akcích 
budete jen číst v Informu nebo jestli mezi 
návštěvníky zavítáte i osobně a přesvědčíte 
se, jak dalece si o akcích vymýšlím… J

Program i další informace a dokumen-
tační fotografie najdete stále na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/ 
senior-klub nebo je získáte přímo u nás 
v době našich akcí v klubovně na Bzenecké 
19 (viz program). 

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

Vystoupení žáků ZUŠ PhDr. Zb. Mrkose v průběhu březnového blahopřání jubilantům. 
Foto Luděk Hodboď. 

3. 5. – ÚTERÝ
DĚTI VÁLKY – POVÁLEČNÁ ŘECKÁ 
EMIGRACE DO ČSR
Bc. Vít Škornička (PhDr. Lukáš Karnet)

5. 5. – ČTVRTEK
JAK PEČOVAT O (SVOU) VÝŽIVU
V SENIORSKÉM VĚKU
Mgr. Jana Eliášová (SZŠ, Merhautova)

10. 5. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování), E. Vacková

12. 5. – ČTVRTEK
VÝLET – MIKULOV a okolí (odjezd 8.00) 
Ing. L. Hodboď

17. 5. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

19. 5. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,

NAROZENÝM V KVĚTNU 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

21. 5. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

24. 5. – ÚTERÝ
ČESKÁ HISTORIE (Louis Raduit
de Souches a Morava), Dr. Luděk Šubert

26. 5. – ČTVRTEK
KŘÍŽEM KRÁŽEM ŠVÝCARSKEM
(2. díl – Horami a průsmyky) 
Mgr. Pavel Resch

31. 5. – ČTVRTEK
NEAUTORSKÉ ČTENÍ – JEROME KLAP-
KA JEROME, Mgr. Hanka Žaludová

Naše motto:
kocháme se krásami jara a radujeme se 
ze života – nejen v klubovně,
ale už i v přírodě… J


