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(pokračování na straně 3)

ČERVENEC
SRPEN 2022

Léto na Vinohradech 
29. 6. – Hurá prázdniny
„Na ostrově s Robinsonem“
Barevné hřiště při ulici Valtická od 
16.00 h. Úkoly na stanovištích od 17.30 
nás bude na asfaltové části hřiště bavit 
Divadlo Kejkle a taneční vystoupení dě-
tí ze ZŠ Mutěnická.

16. 8. – Prázdniny na Havaji
Dětský letní karneval s divadlem Kejk-
le. 17.00–18.00, volné prostranství před 
společenským sálem Pálava, Bzenecká 
23, zadní vchod. Vstup 80 Kč. V případě 
nevlídného počasí budeme vevnitř. 
Přijďte si zakejklovat a zařádit. Těšíme 
se na vás.

Filmové léto
28. 8. – Příšerákovi 2
29. 8. – Prvok, Šampón, Tečka a Karel
30. 8. – Cesta domů
31. 8. – Gump
Začátky představení ve 20.00 hodin. 
Promítání proběhne ve venkovním pro-
stranství objektu Bzenecká ze strany 
Tvrdonická. Vstupné dobrovolné.

3. 9. –
Bavíme se na Vinohradech
Opět bude připraven bohatý program 
pro všechny generace.
Dopoledne pro děti.
Odpoledne:
DUKLA VOZOVNA, MORČATA NA 
ÚTĚKU, LUKÁŠ PAVLÁSEK – STAND-
-UP, ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ 
TRÁVA, PRAŽSKEJ TUZEX.
Soutěže pro dospělé: tuplák a hod kuf-
rem, malé pivovary, vstup volný.

10. 9. – Vinohradské trhy 
Přivítá vás pomyslné tržiště v čase od 
9.00 do 12.30, vydlážděná plocha před 
radnicí (ze strany parku), Velkopavlo-
vická 25, Brno-Vinohrady. 

Více na www.kvicvinohradybrno.cz.

Vítání dětí
V sobotu 4. června 2022 bylo panem sta-
rostou PhDr. Jiřím Čejkou na vinohrad-
ské radnici slavnostně uvítáno a zapsáno 
do pamětní knihy těchto 10 novoroze-
ných občánků:

Nikol Bryndzová, Zoria Glacová,
Ema Mašová, Daniel Nechvátal, 

Josefína Pavlů, Adéla Schwarzerová, 
Richard Šimurka, Jakub Švidernoch, 

Alex Vácha a Tomáš Zavřel.

Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdra-
ví, štěstí a lásky!

Příští vítání dětí se uskuteční 17. 9. 2022. 
Zájemci – rodiče narozených dětí (novo-
rozenci od 6 týdnů do 10 měsíců) – se 
mohou přihlásit na tel.: 511 189 014 či 
e-mailem: strelcova@vinohrady.brno.cz.

Věra Střelcová
Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Ve čtvrtek 9. června 2022 proběhla Vernisáž výstavy fotografií OSADA HAMBURK ve 
vzpomínkách pamětníků. Výstavu zorganizovala a připravila Bc. Jaroslava Lánová, za 
což si zaslouží velké poděkování. Na fotografii je zachycena paní Lánová v diskuzi se 
starostou Čejkou.

Vážení vinohradští spoluobčané,
konečně nadchází, k nemalé radosti školní mládeže i nás, školním škamnám 
dávno odrostlých, doba prázdnin a letních dovolených. Letos budeme trávit 
prázdninový čas volna, domnívám se, spíše na domácí půdě nežli v zahraničí, 
například u moře. Ekonomická a sociální situace naší země totiž není nikterak 
jásavá, je spíše trudná. Tyto okolnosti nám ovšem nemusí prázdninovou dobu 
odpočinku nutně znehodnotit. Důležité je, jak my sami si dovolené či prázdnin 
hodláme užít. Ostatně i pro tyto situace platí ona známá fyzikálně chemická 
poučka, že někdy „méně je více“. Jinými slovy, i prázdniny a obecně letní čas 
volna se dají prožít skromněji a k plné spokojenosti, například u babičky 
na venkově. A těch zážitků, jež si můžeme odnést z pobytu v krásné přírodě 
a z návštěv našich jedinečných památek, může být plná náruč. Tak tedy: hurá 
na prázdniny a dovolené, za poznáním i odpočinkem. 

Vážení spoluobčané. I letošní léto, podobně jako léta předchozí, budou, po-
dle meteorologických prognóz, doprovázet silná letní vedra. Tato často extrémní 
vedra, která se na řadě míst ve světě stala běžnou, ale také závažnou skuteč-
ností, se nezadržitelně posunují i do našich zeměpisných šířek. V boji s letními 
vedry, která pro mnohé lidi může znamenat i smrtelné nebezpečí, je jednou 
z nejdůležitějších a nejúčinnějších zbraní bohatá zeleň. Zeleň, především stro-
my, poskytuje kýžený stín, chládek a ochlazení, zeleň zvlhčuje ovzduší a mírní 
nepříjemné vlivy prašnosti. Proto je žádoucí do blízkého budoucna věnovat 
zeleni a její četnosti seriózní pozornost. Naše obec se v této oblasti řadí, bohu-
dík, mezi obce na zeleň dosti bohaté. Stálo to mnohaleté úsilí v podobě plá- 
novaných výsadeb, tedy v podobě dlouhodobé a postupné výsadby stromů 
a dalších dřevin v naší obci. A ono dílo, charakterizované dosazováním přede-
vším stromů, nikdy nekončí. Ještě letos hodláme provést výsadbu stromů na 
místech, kde kdysi stály a z různých důvodů již nestojí. Zkrátka budeme v ta-
kových místech dosazovat stromy nové, druhově shodné či odolné měnícím se 
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Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Ji-

homoravského kraje na realizaci projektu 
„Rozšíření dětského hřiště na ulici Valtická“ 
podle přiloženého materiálu;

– na základě zápisu z jednání výběrové komi-
se přidělení zakázky na akci: „PD na rekon-
strukci elektroinstalace MŠ Sněhurka Boře-
tická 26“ firmě KIP Brno s.r.o., IČ 46973249, 
Mojmírovo nám. 3106/14 b, 612 00 Brno za 
celkovou cenu 192.390,00 Kč vč. DPH;

– změnu tržního řádu v souvislosti s regulací 
bikesharingu s možností parkování na měst-
ských stojanech; 

– zábor na vystavení panelu v rámci propaga-
ce informační kampaně „Dáme na vás“ v mě- 
síci červenci na 4 týdny na adrese Velkopav-
lovická (mezi Radnicí a MP Brno);

– text výzvy pro podání nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci: „Kompletní 
rekonstrukce bytu č. 13, Mikulovská 6“ po-
dle předloženého materiálu;

– umístění zařízení pro provozní informaci 
s textem „Parkoviště vyhrazeno pouze pro 
návštěvníky a nájemce areálu“ u vjezdu zad-
ního traktu areálu Bzenecká 23, Brno;

– text výzvy k podání nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Výměna vstupní 
přepážky mezi zádveřím a budovou a vstup-
ní dveře do šaten v objektu Brno, Bzenecká 
23“;

– program XV. zasedání Zastupitelstva m. č. 
Brno-Vinohrady konaného dne 13. 6. 2022. 

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s umístěním výdejních automatů společnos-

ti Zásilkovna s. r. o. na pozemcích p. č. 8984/ 
1 p. č. 9581 a p. č. 7652/84 v k. ú. Židenice 
podle předloženého materiálu a s uzavřením 
nájemní smlouvy na užívání částí pozemků 
z úrovně města Brna.

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

vzdělávací a informační centrum městské 
části Brno-Vinohrady, příspěvková organiza-
ce k 31. 3. 2022;

– zprávu o hospodaření základních a mateř-
ských škol příspěvkových organizací m. č. 
Brno-Vinohrady k 31. 3. 2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zrušuje:
– veřejnou zakázku malého rozsahu „Hřiště 

pro malou kopanou Brno, Bzenecká 23“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit rozpočtové opatření č. 5;
– souhlasit s celoročním hospodařením a fi-

nančním vypořádáním městské části Brno-
-Vinohrady za rok 2021, a to bez výhrad;

– schválit závěrečný účet městské části Brno-
-Vinohrady za rok 2021 podle předloženého 
materiálu; 

– schválit účetní závěrku městské části Brno-
-Vinohrady k rozvahovému dni 31. 12. 2021 
podle předloženého materiálu;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno-
-Vinohrady k 31. 3. 2022 podle předloženého 
materiálu;

– souhlasit s prodejem pozemku p. č. 8512 
v k. ú. Židenice;

– doporučit Zastupitelstvu města Brna souhla-
sit s využitím předkupního práva k pozem-
ku p. č. 9149/51 v k. ú. Židenice a stavbě 
č. p. 4287 z úrovně Statutárního města Brna;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a ná- 
kladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady 
k 31. 3. 2022 podle přiloženého materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– záměr vybudování psího výběhu Bořetická;
– umístění psích pisoárů na místech dle před-

ložené mapy;
– záměr pořízení a instalace lanového prvku 

„Věž s ptačími hnízdy“ při ulici Pálavské ná-
městí – Věstonická;

– přijetí transferu z města Brna ve výši 60.000 
Kč na úklid pumptrackového hřiště;

– text výzvy k podání nabídky na realizaci pro-
jektu „Rozšíření dětského hřiště na ulici Val-
tická“ podle přiloženého materiálu;

– text výzvy k podání nabídky na realizaci pro-
jektu „Rozšíření dětského hřiště na ulici Val-
tická“ podle přiloženého materiálu;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory v objektu ZŠ Mutěnická 23 (ven-
kovní sportovní hřiště a tělocvičny) ve škol-
ním roce 2022/2023;

– zveřejnění záměru pronajmout nebytové 
prostory Kulturního, vzdělávacího a infor-
mačního centra městské části Brno-Vinohra-
dy, příspěvková organizace za účelem pro-
vozování kulturně výchovné činnosti ve 
školním roce 2022/2023 ve středisku Dům 
dětí, Valtická 23, Brno-Vinohrady;

– text výzvy k podání nabídky VZMR na akci: 
„Konvektomat pro ZŠ Mutěnická 23“;

– text výzvy k podání nabídky na zakázku ma-
lého rozsahu na akci „Výměna umělého po-
vrchu na tenisovém kurtu č. 1;

– pořízení dvou fitness prvků za cenu 127 342 
Kč vč. DPH u firmy COLMEX, s.r.o., Kubelí-
kova 1224/42, Praha;

– text výzvy k podání nabídky na veřejnou za-
kázku malého rozsahu „Hřiště pro malou 
kopanou Brno, Bzenecká 23 II.“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady vybírá:
– na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

„Oprava účelových komunikací – úseků 
chodníků na ulicích Bzenecká, Mikulovská 
a Bořetická“ podle návrhu hodnotící komise 
společnost ZEMAKO, s. r. o., Bohunická ces-
ta 501/9, 664 48 Moravany, IČ 25504011 za 
nabídkovou cenu 4.594.870,11 Kč vč. DPH;

– na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava kontejnerových stání“ podle ná- 
vrhu hodnotící komise společnost SALORA 
s. r. o., Jilemnického 867/16, 614 00, Brno, IČ 
25317491 za nabídkovou cenu 330.670,71 Kč 
vč. DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady:
schválit rozpočtové opatření č. 6.

Z posledních dvou jednání rady
Program posledních dvou jednání rady byl skutečně nabitý. 

V řadě usnesení vyčnívají především ta, která se týkají nových pro-
jektů. Mezi ně patří například poskytnutá dotace z JMK, která bude 
využita na rozšíření dětského hřiště na Valtické. Došlo také ke 
schválení výzvy k veřejné zakázce hřiště na malou kopanou, které 
se připravuje v areálu bývalé ZŠ Bzenecká. Věřím, že obě hřiště 
budeme moci otevřít co nejdříve. 

Na první červnové radě jsme projednali i rozdělení příjmů, kte-
ré naše městská část tradičně obdržela na jaře. Rozdělení financí 
musí schválit ještě zastupitelstvo, ale předpokládám, že bude odpo-
vídat tomu navrženému radou. Peníze se rozdělily například na 
sport (nový povrch tenisového hřiště, nové cvičební prvky v areálu 
Bzenecká), zeleň (výsadba v rámci celého sídliště i přímo před rad-
nicí) ale třeba i na velký lanový herní prvek pro děti a nový psí vý-
běh. Všechny tyto investice budou dokončeny v průběhu roku 
a některé z nich již během léta. K některým z nich najdete bližší 
informace v tomto i v následujícím čísle.

Výpis usnesení naleznete tradičně na druhé straně Vinohrad-
ského Informu a na webových stránkách městské části.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Sbírka oblečení
Odbor sociální péče MMB pořádá sbírku 

oblečení a dalších potřeb pro Oddělení so- 
ciálních kurátorů MMB – aktuálně nemají 
v šatníku dostatečné zásoby potřebných vě-
cí zejména pro muže, jako jsou: trička, mi-
kiny, svetry, kalhoty, tepláky, bundy, tašky, 
batohy, spacáky, karimatky.
Sbírka probíhá každou první středu v mě-
síci 16.00–20.00 hod. na ul. Křenová 20.
Kontaktní osoba: Bc. Jana Balážová
Tel. 544 502 623, 544 502 600,
mail: kuratori@brno.cz.

Sběrové dny na Vinohradech
Sběrové dny se budou konat v soboty 3. 9. a 5. 11. 2022 od 8 do 

12 hod. Velkoobjemový kontejner bude přistaven jako obvykle na 
parkovišti u Pálavského náměstí (za točnou MHD). Upozorňujeme 
na přísný zákaz odkládat cokoli u popelnic, za to hrozí vysoká po-
kuta. Domy jsou monitorovány kamerovým systémem se zázna-
mem, který snímá i plochu sídliště. ÚMČ Brno-Vinohrady

Z 59. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 30. května 2022

Z mimořádné schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 6. června 2022
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přírodním podmínkám. Těch dosazovaných stromů bude ko-
lem třiceti až pětatřiceti. Kromě této výsadby se provádí i tak-
zvaná náhradní výsadba. Za stromy, které z různých důvodů 
– především zdravotních a bezpečnostních – musely být (po-
chopitelně na doporučení a pokyn odborníka dendrologa) 
odstraněny, se jako náhrada vysazují nejméně stromy dva, 
spíše však více. Vysazují se – i letos – celé skupiny stromů. 
Například letos při nově zbudované cyklodráze určené mlá- 
deži, či jsou vysazovány aleje, jak se stalo nedávno na ulici 
Tvrdonické. V těchto výsadbových a dosadbových počinech
a krocích hodláme samozřejmě pokračovat i nadále. Samo-
zřejmě bez ohledu na názory, byś ojedinělé, jejichž nositelům 
zeleň překáží v uskutečňování jejich záměrů „vonících“ asfal-
tem a teplotu kumulujícím betonem. Pro naši obec, v níž žije 
na žalostně malém území (tak to bylo bohužel naprojektová-
no a postaveno) velký počet obyvatel, je zeleň, zelené plochy, 
nezpochybnitelnou životní nutností, determinující naše bytí 
zde na Vinohradech, a to i kvůli stále častějším a vyšším let-
ním (a nejen letním) teplotám. V neposlední řadě také ony 
zelené trávníky, křoviny a stromy, stojící ve shlucích, v alejích 
či jako solitéry, jsou přece i krásné a naši obec proměňují
v obec hezčí. Zkrátka, jsou krásné a stojí, jaksi samozřejmě, 
ve službách života.

Vážení Vinohraďané, kromě plánovaných výsadeb dřevin 
hodlá naše radnice v čase končícího volebního období uskuteč-
nit ještě další, tu menší, tu větší kroky pro pozvednutí života 
na Vinohradech. Kromě plánovaných oprav dalších úseků 
chodníků dlážděním (v ul. Mikulovská, Bzenecká, Bořetická) 
hodláme provést opravy dětských hřišś, provést opravu povrchu 
tenisového kurtu č. 1 v areálu bývalé školy na Bzenecké ulici, 
uskutečnit úpravu parku před radnicí, či zřídit (v již pořadí 
třetí) psí výběh v prostoru mezi ul. Věstonickou a Bořetickou, 
vedle objektu bývalého K-masa. Kromě opravy několika kontej-
nerových stání hodláme rozšířit venkovní posilovnu v areálu 
bývalé školy na Bzenecké o dva cvičební prvky (z prostorových 
důvodů o víc prvků rozšířit nelze), a sice o šlapací zařízení pro 
jednoho cvičence a o rotoped. V záměru je rovněž pořízení
a instalace lanového prvku „Věž s ptačími hnízdy“. Pro tento 
záměr se zvažuje umístění onoho prvku určeného větším dětem.

Vážení vinohradští spoluobčané a vinohradské děti, přeji 
Vám krásné a příjemné prožití letních prázdnin a dovolených. 
Naberte sil, prožijte hezké chvíle a vraśte se ve zdraví a bohat-
ší o četné zážitky a mnohá poznání zpět domů na Vinohrady. 
A vám, kteří zůstanete po celé léto na Vinohradech, přeji hod-
ně klidu, radosti a chladivého stínu v rozpálených letních 
dnech. Jiří Čejka, starosta

Domovnické minimum nabízí klíč
ke spokojenému bydlení

V září odstartuje už pátý ročník vzdělávacího programu Městské poli-
cie Brno, který nese název Domovnické preventivní minimum. Otevírá se 
pro širokou veřejnost a pro účastníky je bezplatný. S ohledem na limitova-
nou kapacitu je vhodné se co nejdříve rozhodnout a podat přihlášku.

Osm zkušených lektorů ze šesti institucí přiblíží během tří měsíců v pat-
nácti výukových blocích praktické informace, ze kterých mohou čerpat zejmé-
na domovníci, nájemníci, vlastníci i správci bytových domů, členové společen-
ství vlastníků, bytových družstev, ale i obecních bytů.

Jednotlivé předměty i formát výuky Domovnického minima jsou koncipo-
vány tak, aby našly uplatnění u všech, kdo se podílejí na správě bytových do- 
mů a záleží jim na bezpečném bydlení. Přednášky se zaměří na elektronické
i mechanické zabezpečovací systémy i požární prevenci a dotknou se rovněž 
témat často velmi ožehavých. K takovým patří třeba plánování a řízení domov-
ních schůzí a někdy i z toho pramenící konflikty. Účastníci se dále dozvědí, jak 
se dá těmto nepříjemným situacím předejít a pokud už k nim přece jen dojde, 
jak se dají efektivně zvládnout. Zmíněná problematika se bude probírat sku-
tečně v obsáhlém kontextu a tak dojde řeč i na psychická onemocnění a sou-
sedské vztahy i spory, které v domech s více bytovými jednotkami nezřídka 
hrají podstatnou roli.

Výuka tohoto programu bude probíhat od 1. září do 14. prosince 2022, a to 
každou středu od 15 do 18 hodin. Místem konání budou prostory Areálu do-
pravní výchovy a vzdělávání na Bauerově ulici 7. Garantem a realizátorem pro-
gramu je statutární město Brno – Městská policie Brno. Maximální počet účast-
níků je 25 osob. Přihlášky posílejte na e-mail: luboslav.fiala@mpb.cz.

Podrobné informace o rozvrhu a organizaci programu jsou zveřejněny na 
www.mpb.cz. Pavel Šoba, MP Brno

Kam se žárovkou, když dosvítí?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvíti-

la. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na 
směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpeč-
né látky. 

V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V po-
sledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější 
druhy. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky 
nebo čím dál častěji LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter svět-
la – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden há-
ček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši. Důvodem 
jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít. Navíc zářivky 
(trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba 
odborně zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších kon-
centracích může rtuś ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je 
vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je 
odevzdat ho ve sběrném dvoře (Líšeňská 2755/35, 636 00 Brno, Líšeň). Obslu-
ha sběrného dvora ho od vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné 
nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů 
i dalších elektrozařízení pro naši obec (Brno) zajišśuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na 
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší nepohodlí spojené se 
správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vyna-
hradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivi-
tách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na 
naše čtyřnohé parśáky a díky poslední 

schůzi radních a zastupitelů můžu říct, že se 
na ně dostane letos hned dvakrát. Rada měst-
ské části a posléze zastupitelstvo vyhradilo 
v červnu peníze na vybudování nového psího 
výběhu v lokalitě Bořetická, a to na louce ved-
le střediska Help Me. Poměrně rozsáhlá louka, 
často využívaná pejskaři i psy již dnes, dosta-
ne plot, několik prvků, laviček a dalších úprav. 
Po oplocení se bude jednat o největší uzavřený 
prostor na Vinohradech, kde bude možné bez 
obav pustit svého psa, případně vyzkoušet ně-
které herní a cvičební prvky. Vhodných pro-

storů na Vinohradech je minimum a nový 
oplocený areál tak jistě potěší jak psy, tak
i jejich majitele. Momentálně probíhají pro-
jekční práce, poté bude potřeba získat potřeb-
ná povolení a pak se může přikročit k realiza-
ci. Očekávám, že pokud půjde vše dobře, tak 
bude psí výběh hotov během podzimu.

Druhou novinkou, kterou jistě nepřehléd-
ne žádný pes, jsou psí záchody, které se v nej-
bližších dnech objeví na několika místech
našeho sídliště. Malé betonové pisoáry jsou 
určené pro psí kluky, kteří jsou tradičním „po-

strachem“ fasád, stromů, aut i dalších prvků 
ve městě. Psí pisoár je místem pro ně jako stvo-
řeným. Na Vinohradech je od léta najdete
v místech výběhů i na několika křížení cest.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Psí novinky

Nový psí výběh 
dostane i něko-
lik prvkù pro 
hru i výcvik.
Ilustrační foto
překážky.
Foto Hřiště pod 
květinou s.r.o.
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Čas se zastavit nedá
Ano, je tomu bohužel tak. Na vlastní žádost, po několika le-

tech přesluhování, odchází do důchodu dlouholetá ředitelka na-
ší Základní školy Mutěnická PaedDr. Ilona Sokolová. 

Paní Dr. Sokolová byla jmenována ředitelkou, tehdy nově ote-
vřené Základní školy Bzenecká, již v roce 1993. Od roku 2006 se 
stala ředitelkou sloučených základních škol (Mutěnická a Bzenec-
ká). V těsné spolupráci se zřizovatelem MČ Brno-Vinohrady, s vede-
ním města Brna, Krajským úřadem JMK a především z různých 
operačních investičních programů EU postupně realizovala rozsáh-
lou opravu budovy ZŠ Mutěnická (postavenou již v roce 1987). Vě-
novala se též projektům, které sloužily k využívání nových pedago-
gických metod, vybavení odborných učeben a také návštěv i stáží 
žáků a pedagogů v zahraničí. Paní ředitelka Sokolová podporovala 
ve škole růst dalších výrazných osobností, včetně svých budoucích 
nástupců. 

PaedDr. Ilona Sokolová se věnovala též veřejné činnosti. V le-
tech 1998–2002 se stala starostkou naší městské části Brno-Vinohra-
dy, později také neuvolněnou místostarostkou pro školství. Dodnes 
je členkou vinohradského zastupitelstva. Po dvě volební období 
byla zastupitelkou KÚ Jihomoravského kraje i uvolněnou členkou 
rady KÚ JMK.

Paní ředitelka byla v roce 2008 poprvé oceněna Magistrátem 
města Brna u příležitosti Dne učitelů v kategorii „Výrazná pedago-
gická osobnost roku“. A v letošním roce získala z Magistrátu města 
Brna u příležitosti Dne učitelů „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pe-
dagogickou činnost“.

Za všechny žáky, spolupracovníky i vinohradské občany si do-
volujeme poděkovat za mnohaletou činnost ve prospěch vinohrad-
ského školství a popřát paní ředitelce co nejvíce zdraví a dalšího 
aktivního života na zaslouženém odpočinku.

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Další školní rok za námi
A je to zase tady. Jako každý rok i tento tomu není jinak. 

Konec června se nezadržitelně blíží a s ním i fakt, že všichni 
žáci i učitelé opět zhodnotí uplynulý školní rok a po rozdání 
vysvědčení společně uzavřou školní brány, které se pro žáky 
znovu v plné síle otevřou ve čtvrtek 1. září. 

Jaký vlastně byl tento školní rok? Myslím, že ho můžeme pova-
žovat za velmi dobrý. Po všech zkušenostech s různými uzavřeními 
a karanténami, se vším tím testováním a rouškami, můžeme říct, že 
se tento školní rok co nejvíce podobal tomu, který všichni známe 
a že se vydařil. 

Jakmile to podmínky dovolily, začali se žáci naší školy vydávat 
vstříc dobrodružstvím mimo školní lavice. Znovu mohli navštívit 
různé sportovní, kulturní nebo jiné vzdělávací akce. Naše škola se 
napříč ročníky vydala zkoumat hvězdy do planetária, usedla v pol-
strovaných židlích před oponu divadelního jeviště, přišla si poslech-
nout poutavé programy do knihovny nebo se vydala prozkoumat 
naše hlavní město. 

O to víc nás ve škole všechny těší, že nám pro letošní školní rok 
nebyly zapovězeny ani delší třídní výlety do různých koutů naší 
republiky. Tyto jsou jak pro žáky, tak pro třídní učitele a jejich asi-
stenty vždy milým zpestřením konce školního roku, který nabízí 
strávit učitelům den se třídou vždy trochu jinak a v jiné atmosféře, 
než v té školní. Doufejme tedy v poklidný návrat do nového školní-
ho roku. 

K tomu Vám s týmem ZŠ Mutěnická přejeme příjemně strávené 
léto a hodně odpočinku i zážitků! 

Bc. Sabina Holcmanová, ZŠ Mutěnická

LÉTO V DOMEČKU

Děkujeme všem dětem i dospělým za přízeň v uplynulém škol-
ním roce a těšíme se na všechny opět v září! Nabídku kroužků na-
jdete na našich stránkách www.domecekvinohradybrno.cz. Ti, co 
už chodili, se mohou přihlašovat, pro všechny ostatní bude přihla-
šování otevřeno od 1. září elektronicky na stránkách. Přejeme krás-
né prázdniny se spoustou nevšedních zážitků, ale i klid a odpočinek 
se všemi milými blízkými.

Závěrečné vystoupení
Ve čtvrtek 9. června jsme se sešli ve společenském sále Pálava 

na Bzenecké, abychom společným vystoupením pohybových 
kroužků zakončili letošní sezónu. Přes šedesát dětí předvedlo své 
taneční a pohybové dovednosti, od nejmenších tanečníků ze Sedmi-
krásky po ty nejstarší ze cvičení na velkých míčích. Děkujeme za 
spolupráci všem rodičům a milou podporu přítomným divákům 
a věříme, že si všichni užili příjemnou atmosféru tohoto odpoledne.

Ivana Heindlová

Příměstské tábory pro děti 
11. 7. – 15. 7. 2022 – Týden v pohybu 
Týden plný pohybových a míčových her, výlety do okolí, koupání. 
Tábor pro děti od 6 do 10 let.
25. 7. – 29. 7. 2022 – Máme rádi zvířata 
Příměstský tábor o zvířatech známých i neznámých. Tábor pro děti 
od 5 do 8 let.
8. 8. – 12. 8. 2022 – S papouškem Čiko za indiány 
Příměstský tábor pro nejmenší. Tentokrát se s papouškem vydáme 
do Ameriky, domova různých indiánských kmenů, zajímavých zví-
řat a vysokých hor a rozlehlých prérií. Tábor pro děti od 4 do 7 let.
15. 8. – 19. 8. 2022 – Výtvarný I 
Tábor, ve kterém si děti pod vedením zkušené lektorky vyzkoušejí 
různé výtvarné techniky včetně práce s keramickou hlínou a vyrobí 
si mnoho pěkného. Celodenní výlet do umělecké dílny, hry, pobyt 
v přírodě. Tábor pro děti od 7 do 14 let.
22. 8. – 26. 8. 2022 – Výtvarný II 
Děti si pod vedením zkušené lektorky vyzkoušejí různé výtvarné 
techniky včetně práce s keramickou hlínou a vyrobí si mnoho pěk-
ného. Celodenní výlet do umělecké dílny, hry, pobyt v přírodě. Tá-
bor pro děti od 6 do 12 let.

Program je připraven každý den od 8.00 do 16.00 hodin. 
www.domecekvinohradybrno.cz/tabory

O prázdninový provoz mateřských 
škol je velký zájem

Na začátku roku 2022 vyslyšely paní ředitelky moji prosbu, 
a i přes řadu problémů s čerpáním dovolené učitelek rozšířily letní 
prázdninový provoz vinohradských mateřských škol až na první 
týden v srpnu. Mohli jsme tak učinit díky navýšení kapacity Mateř-
ské školy Prušánecká o nové 3 třídy na odloučeném pracovišti Bze-
necká. V lednu se ještě zdražování (mylně nazývané inflace, kdy 
současně rostou ceny a mzdy) drželo v únosnějších mezích. V sou-
časné době se již řada rodičů dostává do finančních problémů. 
Prázdninový pobyt dětí v mateřských školách je významně levnější 
než jiné prázdninové organizované aktivity. Jsem rád, že se nám tak 
alespoň nepřímo podařilo zmírnit nastupující problémy mnoha ro-
dičů s drahotou. 

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
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Léto v knihovně na Vinohradech
Milí čtenáři, v souvislosti s prázdninami vás chci nejprve upo-

zornit na změnu provozní doby, která bude od 1. 7. do 31. 8. 2022 
na vinohradské pobočce následující:

pondělí: zavřeno
úterý: 10.00–12.00, 13.00–18.00
středa: zavřeno
čtvrtek: 10.00–12.00, 13.00–18:00
pátek: zavřeno

Tato provozní doba platí pro dětské i dospělé oddělení. Knihovna 
také bude z důvodu dovolené ve dnech 11. 7. – 22. 7. uzavřena, 
proto se nezapomeňte včas předzásobit letním čtením, najednou si 
můžete půjčit až 30 ks!

I během prázdnin máme přichystáno spoustu aktivit a soutěží. 
Myslíte si, že máte v literatuře přehled a nemůže vás nic překvapit? 
Otestujte si vaše znalosti v naší Prázdninové knižní šifře! Máme 
připravenou verzi pro dětské i dospělé čtenáře – malou odměnu 
získá každý soutěžící, ale 4 vylosovaní luštitelé se na konci prázd-
nin mohou těšit na krásné mahenovské a knižní ceny.

Pilným dětským čtenářům určitě udělá radost i soutěž Knihovní 
batůžky, spočívající v knize ukryté v tajemném balíčku. Více infor-
mací o pravidlech a průběhu soutěže jim sdělíme na pobočce.

A že Vinohrady a moře nejdou dohromady? Ale kdepak, u nás 
mořskou atmosféru díky výtvarné dílně Za mořem do knihovny 
mít budeme! Přijďte si vyrobit nebo ozdobit mořské živočichy, ma-
jáky, lodičky, sluneční brýle a další předměty patřící k létu. K dispo-
zici bude i vědomostní kvíz Poznáš oblíbené světové turistické 
destinace?

Do fondu jsme pro předškoláky i školáky díky finančnímu pří-
spěvku MČ Vinohrady nově zakoupili i několik nových Albi knih
z populární edice Kouzelné čtení, které je již možné si vypůjčit nebo 
rezervovat. Aby knihy správně fungovaly, je nutné mít vlastní elek-
tronickou Albitužku.

Krásné a odpočinkové léto strávené ve společnosti dobrých knih 
přeje

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Vernisáž výstavy fotografií
OSADA HAMBURK ve vzpomínkách 

pamětníků 9. 6. 2022 obrazem
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Na Vinohradech žije šampion
Jmenuji se Ozzy, jsem spořádaný pes 

chodící po Vinohradech na vodítku nebo
s náhubkem a jsem lokální patriot. Přesto-
že můj páníček také leccos v životě doká-
zal (místostarosta, primář dětské kliniky 
fakultní nemocnice), co si budeme poví-
dat, kam se na mě hrabe. Národní nebo 
mezinárodní výstavy buď vyhrávám, nebo zcela výjimečně končím 
na předních místech. Zvítězil jsem ve své kategorii na mistrovství 
České republiky, a také Slovenské republiky, získal jsem opakovaně 
mezinárodní ocenění CACIB a stal jsem se šampionem krásy. 

Nejraději mám vycházky do Sherwoodu, což jsou sice již Žide-
nice, ale mají tam výborné uzeniny. Jsem pes přející, pánovi ne-
chám pečivo, hořčici, kečup, křen a zeleninovou oblohu, pivo také 
nepiji. Nejlepší je smečka přejících páníčků, ti mým žádostivým 
pohledům většinou neodolají. Mám velký rajon vycházek, zejména 
na psí hřiště a do Akátek, který si pečlivě značkuji. Podle kondice 
páníčka, chodím nebo běhám, já mohu běhat samozřejmě vždy. 
Bydlení na Vinohradech mně jde k duhu, a proto všem mým kole-
gům a příznivcům vzkazuji pro Vinohrady ano.

Za Ozzyho Petr Dvořák

Mezi čokoládou, sýrem a plátnem
Letošní jaro bylo pro mě velice krásné – stal jsem se novým lek- 

torem seniorského klubu. Připravil jsem pro seniorky a seniory tři 
díly švýcarského cyklu Křížem krážem Švýcarskem. Èekalo na mě 
to nejvlídnější přijetí od všech členů (a současně i lektorů – napří-
klad Eliška Vacková) a pana Hodbodě. Budu se snažit v tomto usku-
pení lektorsky působit co nejdéle, tak krásných setkání plných po-
hody a úsměvů se nechci vzdát. Nehledej lepší.

Mgr. Pavel Resch

Velké hasičské úspěchy
Neskutečně úspěšný víkend proběhl 21. a 22. 5. ve Šlapani-

cích. Konal se zde vrchol hasičské sezony, a to postupová okres-
ní soutěž hry PLAMEN a hry DOROST. Letos šlo o jubilejní
50. ročník pod záštitou primátorky města Brna M. Vaòkové.

Kdo nezažil neuvěří… je krásný pocit vyhrát ve všech! věkových 
kategoriích. I přes velkou konkurenci si naši závodníci odváželi ně-
kolik zlatých medailí. Závodníci se poprali s požárním útokem, šta-
fetou dvojic, během na 4×60, ale také speciálním požárním útokem 
CTIF, při kterém nesmí závodníci promluvit ani slovíčko. Následo-
vala soutěž jednotlivců, ve které si také naši závodníci vedli velmi 
dobře a umístili se na předních místech včetně prvního.

Mladší a starší žáci, ale i dorostenky, si skutečně odváželi zlaté 
medaile, což je posunulo na krajské závody, ty se odehrály o dva 
týdny později, a to 4. a 5. 6. ve Znojmě.

V krajské soutěži naši mladí hasiči šířili slávu nejen Vinohrad, 
ale také celého města Brna. V sobotu 4. 6. proběhlo krajské kolo hry 
PLAMEN, kde mimo disciplín, které již absolvovali na okresní sou-
těži, se navíc poprali se závodem požární všestrannosti a štafetou 
CTIF. Družstvo starších žáků si vedlo výborně a vybojovalo ve velké 
konkurenci krásné 4. místo. Následující den, v neděli, si naše doros-
tenky sáhly až na dno sil a poté se postavily na bedny vítězů, umís-
tily se na úžasném 3. místě.

Na obou soutěžích vládla přátelská atmosféra. Zněla slova chvá-
ly, uznání a gratulace i z konkurenčních sborů. Děkujeme všem, 
kteří nám pomáhají, vedoucím za práci s dětmi, rozhodčím za od-
povědné a náročné rozhodování, rodičům za podporu a trpělivost. 

Palce ale nepouštějte, ještě nás čeká srpnové krajské kolo jed-
notlivců a také se těšíme do přírody na tradiční hasičský tábor.

Monika Pavlíková a Lucie Košinarová, za SDH Brno-Vinohrady

Oslavte Den koček na bazárku!
Oslavte Mezinárodní den koček nákupem na dobroČIČInném 

bazárku! Podpoříte tím 11 ověřených kočičích útulků, které na jižní 
Moravě pomáhají stovkám koček bez domo-
va. Bazárek se spolu s výstavou kočičích fo-
tek a přednáškou na kočičí téma uskuteční
v sobotu 13. srpna od 10 do 18 hodin v Brně 
v tzv. Bílém domě ve foyer u kavárny JAGA. 
Přijďte si koupit a zažít něco hezkého a po-
moci kočkám, které to nemají v životě lehké. 
Na Den koček s Kryšpínem srdečně zve Cha-
ritativní kočičí spolek Kryšpín, který jihomo-
ravským kočičím útulkům pomáhá pomá-
hat. Přidejte se! Mňau!

Den koček s Kryšpínem
13. 8. 2022, 10.00–18.00

Brno – foyer kavárny JAGA, Bílý dům, Žerotínovo náměstí
www.spolek-kryspin.cz                        https://fb.me/e/1Oz1nN42R

Lenka Němcová
předsedkyně Charitativního kočičího spolku Kryšpín 

Florbal Židenice

Brněnský florbalový klub K1 Florbal Židenice hledá do svých 
řad děvčata a chlapce od 5 do 15 let. Dvacetiletá historie a tradice, 
25 trenérů, dívčí i chlapecká družstva, spousta akcí pro hráče, Liga 
rodičů pro rodiče a hlavně přátelský kolektiv, hromada zábavy
a skvělé zážitky. Trénujeme nejen v Židenicích, ale i na Èejkovické 
a Mutěnické na Vinohradech. Chceš se stát součástí? Přidej se k nám 
a pojď na florbal! Pro více informací kontaktuj sekretářku klubu 
Šárku Starou (+420 608 409 062, sarka.stara@florbalzidenice.cz). 
#FlorbalZidenice #KdeFlorbalZnamenaVice

Mgr. Lukáš Konvičný

Luganské jezero, Švýcarsko
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Termín uzávěrky pro vydání č. 200 – září 2022 do 12. 8. 2022 do 10.00 hodin.
Info: www.kvicvinohradybrno.cz. Maximální délka příspěvku je 1.800 znakù včetně mezer.

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

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

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

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

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

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

 Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

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

 Knihy Ryšavý,Táborská 30. Rozdáváme knihy, stavte se, www.rysavy.cz, 775 368 748.

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Nová odlehčovací služba
s celodenní péčí

Nově vznikající odlehčovací služba bude otevřena 1. 7. 2022 
v prostorách Domova pro seniory Kociánka. 

Jejím posláním je odlehčit pečujícím 
o své blízké a umožnit jim tak odpočinek 
nebo čas k zajištění nezbytných záleži-
tostí jako je lékařský zákrok, služební 
cesta, nemoc apod. Služba je poskytová-
na s 24hodinovou ošetřovatelskou péčí 

s kapacitou 24 klientů. Je určena i lidem upoutaným na lůžko 
s potřebou nejvyšší míry dopomoci.

Cílovou skupinou jsou tedy osoby starší 60 let, které mají sní-
ženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich přirozeném so- 
ciálním prostředí.

Pro bližší informace, představení služby i případnou prohlíd-
ku prostoru kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Ladu Kunešo-
vou, tel.: 724 947 300, e-mail: kunesova@koc.brno.cz.

Žádost o poskytování odlehčovací služby naleznete taktéž na 
webu www.koc.brnods.cz. 

Těšíme se na Vás!
Tým odlehčovací služby DS Kociánka, p.o.

Čtvrtletník pro brněnské seniory 
SENIOR ŽURNÁL

V polovině května 2022 vychází časopis 
SENIOR ŽURNÁL, jehož vydavatelem je So-
ciální nadační fond. Časopis je určen senio-
rům města Brna a jejich rodinným přísluš-
níkům. Vychází každého čtvrt roku a je 
poskytován zdarma. Najdete jej v infocent-
rech jak Magistrátu města Brna, tak úřadů 
městských částí, je distribuován do domovů 
pro seniory, dalších zařízení sociálních slu-
žeb i do organizací, které se na seniory za-
měřují. Můžete jej najít ve vozech Doprav-
ního podniku města Brna. Lze si jej i stáh-

nout (viz QR kód). Další číslo vyjde začátkem září 2022.
Časopis přináší seniorům i jejich rodinám informace z oblasti 

sociálních služeb a sociální péče vůbec, nabízí poučné i zábavné 
články, ale také hry ve stylu trénování paměti, luštění křížovek 
apod.

Sociální nadační fond, založený městem Brnem, 
při jeho tvorbě spolupracuje s městem a Odborem 
sociální péče Magistrátu města Brna.

www.socialni-nadacni-fond.cz
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PROGRAM NA ZÁŘÍ 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;

Informace o akcích Senior klubu – červen 2022

1. 9. – ČTVRTEK
POPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V KLUBOVNĚ, 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Květnovou informaci o proběhnuvších 
akcích jsem obrazně ukončil v Mikulově po-
pisem setkání s jezdkyněmi na koních na 
louce u jeskyně Turold – na nečekaný 
a krásný zážitek se docela obtížně navazuje 
připomenutím akcí, probíhajících „jenom“ 
v klubovně. Ale takový už je život… J

Karel Mifek se v polovině května musel 
omluvit a místo jeho Setkání s písničkou 
proběhlo setkání s internetem prostřednic-
tvím směsi videí a naučným i zábavným 
obsahem. Na blahopřání květnovým jubi-
lantům už byl přítomen, a tak jsme i s jeho 
podporou a doprovodem popřáli a zazpívali 
třem přítomným jubilantkám, mj. i dlouho-
leté člence týmu Senior klubu třiadevadesá-
tileté Jaroslavě Studené.

V dalším týdnu jsme cestovali historií 
a Evropou – Luděk Šubert přiblížil život 
a význam osobnosti Louise Raduita de Sou-
ches pro Moravu a Brno a Mgr. Resch pro- 
vedl zájemce o svou přednášku horami 
a průsmyky Švýcarska (a k potvrzení svých 
vzpomínek přinesl na ochutnání i pravý 
švýcarský sýr). 

Květen uzavřela Hanka Žaludová dalším 
pokračováním svého nekonečného seriálu 
neautorského čtení, ve kterém tentokrát při-
blížila život a vloženými ukázkami i dílo 
Jerome Klapky Jerome (mj. objasnila i pů-
vod jeho neobvyklého jména). 

Začátek června patřil opět cestování. 
Nejdříve jsme po devíti letech vyrazili na 
prýgl, i když pouze v čtvrtinovém počtu 
oproti roku 2013 (tehdy dva autobusy, pro-
najatá loď, dva harmonikáři… J). Přesto to 
ale byl pěkný zážitek a příjemně prožitý 
den včetně toho, že jsme se střídavými 
úspěchy otestovali dostupnost lodní dopra-
vy (bez problémů) a hradu Veveří (50 % 
úspěšnost) pro vozíčkářky (podrobnosti 
a zkušenosti jsou na našem webu u fotore-
portáže). Po prýglu nás zavedla Eliška Vac-

ková prostřednictvím videa na pobřeží Jižní 
Afriky a Mgr. Resch provedl zájemce (včet-
ně osmadevadesátileté paní Vančuříkové!) 
vesnicemi a městy Švýcarska, čímž sice 
ukončil svou švýcarskou trilogii, ale máme 
od něj přislíbena další, nejen cestovatelská 
pokračování.

V době distribuce červencového (prázd-
ninového) vydání Informu už budou naše 
ostatní červnové akce jen vzpomínkou 
(včetně návštěvy Nemojanského mlýna) 
a o jejich průběhu budu informovat až na 
začátku září. V září chceme využít ještě pří-
znivého počasí (doufám, že to s tříměsíč-
ním předstihem nezakřiknu) k tomu, aby-
chom uskutečnili ještě jeden zájezd 27. 9. na 
archeologické naleziště v Mikulčicích a zá-
mek Milotice.

Mezitím nás ale všechny čeká léto, a tak 
přeji nejen všem návštěvníkům našich akcí, 
ale třeba i jen čtenářům této stránky jeho co 
nejpříjemnější prožití, počínajíc počasím 

(i s tím občasným a nezbytným svlažujícím 
deštěm J) a končíc (jenom obrazně) náv- 
štěvou zajímavých míst a obohacujícími 
setkáními se známými i neznámými pří-
jemnými lidmi či zvířaty v přírodě i jinde 
(nejen na louce u Turoldu J).

A na závěr opět připomenu či si přihřeji 
polívčičku – je na každém, zda si o našich 
akcích bude jen číst v Informu nebo jestli 
mezi účastníky zavítá osobně a přesvědčí 
se, jak dalece si o akcích vymýšlím (Slováci 
mají krásné rčení – „dobrých ludí se vela 
vmestí“… 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 pro-
gram). 

Ing. Luděk Hodboď
luhod@seznam.cz

tel. 602 169 899

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

8. 9. – ČTVRTEK
HISTORIE A SOUČASNOST DECHOVKY 
(povídání s ukázkami)
Ing. Bc. Ota Blažek

13. 9. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

15. 9. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v SRPNU a v ZÁŘÍ 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

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

20. 9. – ÚTERÝ
ČESKÁ HISTORIE (Ernest Gideon
von Laudon a Morava)
Dr. Luděk Šubert

22. 9. – ČTVRTEK
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH
ZITY BOURBONSKO-PARMSKÉ,
Bc. Michal Krejsa 

27. 9. – ÚTERÝ
ZÁJEZD – MIKULČICE, zámek
MILOTICE, větrný mlýn St. Poddvorov
Ing. L. Hodboď, 8.00, 150 Kč

29. 9. – ČTVRTEK
DEN SENIORŮ V KLUBU
(příjemné chvíle s hosty), Ing. L.Hodboď

Naše motto:
léto je za námi, ale nesmutníme
a společně si podzim užíváme… J

Výlet s plavbou po prýglu na Veveří.
Foto Luděk Hodboď.


