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(pokračování na straně 3)

ZÁŘÍ
2022

Září na Vinohradech
Filmové léto –
Kinematograf bratří Čadíků 
opět na Vinohradech
28. 8. – Příšerákovi 2
29. 8. – Prvok, Šampón, Tečka a Karel
30. 8. – Cesta domů
31. 8. – Gump
Začátky představení ve 20.00 hodin. Pro- 
mítání proběhne ve venkovním prostrans-
tví objektu Bzenecká ze strany Tvrdo- 
nická. Vstupné dobrovolné.

2. 9. – 12. ročník
Vinohradského vozíkohraní
Od 15.00 hod. s pestrým kulturním pro-
gramem, soutěžemi pro děti a bohatým 
občerstvením pořádá Liga vozíčkářů.

3. 9.
Bavíme se na Vinohradech
Opět bude připraven bohatý program pro 
všechny generace. Dopoledne pro děti, 
odpoledne – DUKLA VOZOVNA * MOR- 
ČATA 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 opět po prázdninové pauze po-
myslné tržiště v čase od 9.00 do 12.30 – 
vydlážděná plocha před radnicí (ze strany 
parku), Velkopavlovická 25, Brno-Vino- 
hrady. 

11. 9. – Slavnostní otevření
fotbalového hřiště
pro veřejnost
V 8.30 hodin. Nové travnaté hřiště pro ma-
lou kopanou v areálu bývalé ZŠ Bzenecká 
(vedle tenisových kurtů). V 9.00 hodin 
pak bude zahájen fotbalový turnaj druž- 
stev mladých hráčů malé kopané.

13. 9. – Koncert KAREL 
GOTT REVIVAL MORAVA 
Od 18.00 hod. Společenský sál Pálava, 
vstup z ulice Tvrdonická. Vstup volný. 
Akce se koná pod záštitou senátora Jiřího 
Duška. 

18. 9. – Ukliďme Vinohrady
i na podzim 
Sraz účastníků v 9.30 na Pálavském ná- 
městí v parku. Pořádá Vinohradský 
spolek.

25. 9.
Vinohradské bleší trhy
Od 14.00 do 18.00 hodin. Trhů se může 
účastnit každý, a to jak v roli nakupují- 
cího, tak i v roli prodávajícího. Účast je 
bezplatná. Pořádá Vinohradský spolek.

Od 24. 9. do 26. 9.
XII. Výstava hub 
Společenský sál Pálava, vstup z ulice Tvr-
donická. 24. 9. od 13.00 do 18.00, 25. 9. od 
9.00 do 18.00 a 26. 9. od 9.00 do 13.00. 
Pořádá: Mykologický klub Brno ve spolu-
práci s Moravským zemským muzeem 
a KVIC Brno-Vinohrady.

Více na www.kvicvinohradybrno.cz.

Pohled na budoucí podobu parku před radnicí kolem fontány. Na čtyřech místech budou 
vysazeny pestrobarevné záhony květin. Práce budou dokončeny do poloviny září. Pohled 
na nové úpravy parku použit ze studie výsadby.

Vážení vinohradští spoluobčané,
dopisuji poslední úvodník Vinohradského Informu, vycházejícího v pozvolně 
končícím čtyřletém volebním období. Ono končící volební období, odvíjející 
se od podzimu 2018 do září 2022, náleželo (a vlastně ještě chvíli náleží) po 
mém soudu a po zkušenostech, které jsem dosud nasbíral, zřejmě k těm 
dramatičtějším, pohnutějším. Postarala se o to samozřejmě covidová epide- 
mie, která zasáhla dosud nevídaně do našich životů, do našeho způsobu 
života, do všech oblastí existence naší společnosti. Komplikace běžného 
života i pracovních výkonů byly značné. To v prvé řadě. Ale také se v těchto 
uplynulých čtyřech letech na politické scéně naší obce neblaze zjevila dosud 
nevídaná a nepoznaná hrubost, buranství, pomlouvačné kampaně, pokles-
lá šeptanda a vím já, co ještě. Také pravda se často stala překonanou 
a nerespektovanou kategorií, naopak nepravda vítaným nástrojem politick-
ého boje. Turbulence, do kterých byla snaha vtáhnout i často udivenou 
a ohromenou veřejnost, byla někdy až závratná. Po takových nepříjemných 
zkušenostech minulých dnů, měsíců, vlastně i let, věřím a jsem přesvědčen, 
že nové volební období bude prosto takových praktik a projevů i jejich 
nositelů. Že v práci pro obec bude převládat rozumem vyztužená harmonie 
spolupráce protistran, která nechť je samozřejmě i nanejvýš kritická. O tom 
všem rozhodnou blížící se obecní (čili komunální) volby. Budou se konat 
letos na podzim 23. a 24. září. O výsledku, a tedy o směrování rozvoje vino- 
hradské obce, rozhodnete vy, vinohradští voliči, kteří přijdete k volbám, 
kteří přijdete volit. Vážení spoluobčané, srdečně Vás zvu ke komunálním 
volbám, konaným v pátek 23. září či v následující den, v sobotu 24. září. 
Rozhodnete o sobě, rozhodnete o Vašich blízkých, rozhodnete o Vinohra-
dech. A dovolím si s pokorou připomenout: srdce i rozum s sebou.

Vážení Vinohraďané, na samém konci volebního období vinohradská 
radnice dokončuje nebo má připraveno k dokončení do závěru roku ještě 
několik důležitých počinů. Velkou radost mi přináší, jako ostatně vždycky, 
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Z mimořádné schůze Rady 
m. č. Brno-Vinohrady, 

konané dne 15. června 2022

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– realizaci zakázky „Pořízení a instalace lanové-

ho prvku při ulici Velkopavlovická“ na pozem-
ku parcela číslo 8457 v k. ú. Židenice;

– přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Hřiště pro malou kopanou Brno, Bze-
necká 23 II“ podnikající fyzické osobě Stanislav 
Dočkal, IČ 74821644, Palackého 56, Holasice za 
celkovou cenu 901.150 Kč vč. DPH;

– smlouvu o dílo na akci „Kompletní rekon-
strukce bytu č. 13, Mikulovská 6“ s firmou Mi-
chal Hrnčíř s.r.o., Divadelní 614/6 Brno, IČ:268 
86 570 za celkovou cenu 623 429,80 Kč bez 
DPH a 716 944,27 Kč vč. DPH

– přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Výměna vstupní přepážky mezi zádveřím  
a budovou a vstupní dveře do šaten v objektu 
Brno, Bzenecká 23“ firmě OKNARONDR s.r.o., 
IČ 04963971, Řehořova 1299/30, Brno, 618 00 
za celkovou cenu 299.456 Kč bez DPH (daň od-
vede zadavatel);

– přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Vý- 
měna umělého povrchu na tenisovém kurtu 
č. 1“ firmě SPORT CLUB, IČ 26845431, Bahno 
99, Frýdlant nad Ostravicí 739 11 za celkovou 
cenu 508 445 Kč bez DPH, 615 218,45 Kč vč. 
DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s podáním žádosti o stavební povolení na stav-

bu „Oprava účelových komunikací – úseků 
chodníků na ulicích Bzenecká, Mikulovská 
a Bořetická“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zrušuje:
usnesení č 2805/22/8.

Z XV. zasedání 
Zastupitelstva m. č.

Brno-Vinohrady,
konaného dne 13. 6. 2022

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– závěrečný účet městské části Brno-Vinohrady 

za rok 2021 podle předloženého materiálu;
– účetní závěrku městské části Brno-Vinohrady 

k rozvahovému dni 31. 12. 2021 podle předlože- 
ného materiálu;

– rozpočtové opatření č. 5 a č. 6;
– SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Brno-Vi- 

nohrady, p.s. dotaci ve výši 36.000 Kč na mate- 
riální vybavení, na kalové čerpadlo, na zakou- 
pení tabletu a dataprojektoru s příslušenstvím;

– poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Vino- 
hrady v roce 2022 dle žádosti těmto subjektům  
z kulturní oblasti: Lužánky, SVČ Brno – 
25.000,00 Kč, SH ČMS Sbor dobrovolných hasi- 
čů BVIN – 15.000,00 Kč.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s celoročním hospodařením a finančním vypo- 

řádáním městské části Brno – Vinohrady za rok 
2021, a to bez výhrad.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
nesouhlasí:
– se zpoplatněním zvláštního užívání veřejného 

prostranství pro pořádání kulturních a spor-
tovních akcí na území MČ Brno-Vinohrady.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– petici „Žádost o naplňování veřejného zájmu 

vyjádřeného v usnesení č. 153/XI/2021/8 z XI. 
Zasedání ZMČ MČ Brno-Vinohrady konaného 
dne 14. 6. 2021“ adresovanou RMČ a ZMČ 
Brno-Vinohrady a stanovisko RMČ Brno-Vino- 
hrady;

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

– plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů 
městské části Brno-Vinohrady k 31. 3. 2022 po- 
dle předloženého materiálu.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
si vyhrazuje:
– podle § 84 odst. 4 zákona o obcích pravomoc 

rozhodovat ve všech záležitostech souvisejí- 
cích s pozemky p. č. 7966/7 a p. č.7966/8, oba 
v k. ú. Židenice.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady stanoví:
– počet členů Zastupitelstva městské části Brno-

Vinohrady pro volební období 2022–2026 na 
21.

Z 60. schůze Rady
m. č. Brno-Vinohrady, 

konané dne 27. června 2022

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– smlouvu o dílo na akci „Hřiště pro malou kopa-

nou Brno, Bzenecká 23 II“ s podnikající fyzic- 
kou osobou – Stanislav Dočkal, IČ 74821644, 
Palackého 56, Holasice za celkovou cenu 
901.150 Kč vč. DPH;

– rozpočtové opatření č. 7;
– podání žádosti na MMB o dotaci ve výši 63.000 

Kč na zajištění úklidu kontejnerových stání a ve 
výši 416.000 Kč na zajištění oprav kontejnero- 
vých stání na rok 2023;

– podání návrhu na změnu obousměrného úse- 
ku místní komunikace III. třídy na ulici Velko- 
pavlovická číslo úseku 5772–5773 na jedno- 
směrný ve směru na Pálavské náměstí;

– podání návrhu na stanovení časového omezení 
na dobu 3 hodin v době od 7.00 do 21.00 hodin 
pro parkování na vyhrazených parkovacích 
místech na Pálavském náměstí pro vozidla 
označená parkovacím průkazem pro osoby se 
zdravotním postižením;

– podání návrhu na umístění dopravní značky 
IP 26 a „Obytná zóna“ na ulici Tvrdonickou;

– text výzvy k podání nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce trval- 
kových záhonů před radnicí“ podle předlože- 
ného materiálu;

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

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

akci „Rozšíření dětského hřiště na ulici Valtic- 
ká“ firmě Lubomír Straka, Faměrovo náměstí 
31/29, 618 00 Brno, IČ 11484497 za nabídkovou 
cenu 90.604,80 Kč včetně DPH;

– na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Pořízení a instalace lanového prvku při 
ulici Velkopavlovická“ firmu Berger-Huck 
s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, IČ 
45535264 za nabídkovou cenu 1.374.058 Kč 
včetně DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady podporuje:
– záměr výstavby „SPORT FOR LIVING“, k.ú. 

Židenice na pozemcích p.č. 7966/7 a p. č. 

7966/ 8 v k. ú. Židenice podle předloženého 
materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– souhlasit bez připomínek s umístěním a prove-

dením stavby „SPORT FOR LIVING“, k.ú. Žide- 
nice na pozemcích p. č. 7966/7 a p. č. 7966/8 
v k. ú. Židenice podle předloženého materiálu.

Z mimořádné schůze Rady 
m. č. Brno-Vinohrady, 

konané dne 19. 7. 2022
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– prodloužení termínu realizace akce „Pořízení 

a instalace lanového prvku při ulici Velkopav-
lovická“ do 30. 9. 2022;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise 
přidělení zakázky na akci: „Konvektomat pro 
ZŠ Mutěnická 23“ firmě GOZ GASTRO s.r.o., 
Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, IČ 28302672 
za celkovou cenu 366.233,12 Kč vč. DPH;

– text výzvy k podání nabídky VZMR na akci: 
Výběr zhotovitele projektové dokumentace na 
akci „Projekt modernizace kuchyně MŠ Boře- 
tická 7“;

– rozpočtové opatření č. 8;
– na základě zápisu z jednání výběrové komise, 

přidělení zakázky na realizaci akce: „Rekon-
strukce trvalkových záhonů před radnicí 
v městské části Brno-Vinohrady“ společnosti 
Zahradnictví Zahrada, Lipůvka 201, 679 22 Li- 
půvka za celkovou cenu 205.664 Kč včetně 
DPH jako nejvhodnější.

Z mimořádného zasedání 
Zastupitelstva m. č.

Brno-Vinohrady,
konaného dne 21. 7. 2022

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady
neschvaluje:
– vyjádření ke stavebnímu záměru „SPORT FOR 

LIVING“, k. ú. Židenice.

Z mimořádné schůze Rady 
m. č. Brno-Vinohrady, 

konané dne 3. srpna 2022
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– přidělení zakázky na akci: Výběr zhotovitele 

PD na akci „Zpracování PD havarijních prostorů 
MŠ Sněhurka Bořetická 26“ firmě KIP Brno 
spol. s r. o., IČ 46973249, Mojmírovo nám. 14 b, 
612 00 Brno za cenu 195.000 Kč bez DPH;

– na základě zápisu z jednání výběrové komise 
zrušení VZMR: „Projekt modernizace kuchyně 
MŠ Bořetická 7“.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– se stavebním záměrem nazvaným „Obytný 

soubor Šedova 2. etapa“ s následujícími připo- 
mínkami: objekt SO 50.3 – Vodní plocha:

 – zvětšit hloubku jezírka nad min. hranici 1 m 
a to z důvodu samočistící funkce jezírka 
i z důvodů zimního období (riziko úhynu 
vodních živočichů následkem mrazu),

 – do jezírka i jeho okolí vysadit vhodné rost- 
liny např. lekníny nebo kosatce, s ohledem 
na samočistící funkci jezírka,

 – na dno sedimentační jímky, přes kterou pro- 
teče dešťová voda ze střech, než steče do je- 
zírka, umístit folii, popř. filtr, opět z důvodu 
zabránění výraznějšího znečištění.
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plánovaná náhradní výsadba nových stromů za stromy, 
které především z důvodu nemoci musely být odstraněny. 
Náhradní výsadby jsou garantem stavu, který nedopustí 
úbytek dřevin na Vinohradech. Naopak. Často požaduji, 
spolu s vinohradskou radou, za nuceně pokácený strom 
výsadbu více – dvou či tří – nových stromů. Letos na podzim 
bude vysazeno třicet šest stromů jako náhrada za nuceně 
odstraněné dřeviny. Od podzimu tak budeme potkávat
v našich ulicích nově vysazené javory (kleny i babyky), 
sakury (tedy japonské třešně – kvetoucí nádherně růžovými 
květy), kaštany, břízy, lípy, habry a další druhy. Zase bude 
na Vinohrady o poznání hezčí pohled. 

V rámci výsadby zeleně doznají i záhony v parku před 
radnicí okázalé změny. Namísto travin dnes nevzhledně 
rostoucích a roztřapených na okrajích travnatých zavla- 
žovaných ploch budou podle projektu zahradních architektů 
osázeny záhony pestrými květinami. Druhově pestré rost- 
liny nejen oživí, ale též zkrášlí tato místa s vodotryskem, 
jež jsou hojně navštěvována veřejností. Jak budou plochy
v parku před radnicí s nově vysazenou pestrou květenou 
vypadat, vám přibližuje celkový pohled ze studie zahrad-
ních architektů, otisknutý na titulní stránce dnešního 
čísla. 

Vážení spoluobčané, mnohým z Vás, a především naší 
mládeži, přinese nepochybně radost ze hry a z pohybu 
nedávno zbudované hřiště pro malou kopanou s travnatým 
povrchem. Nově zbudované fotbalové hřiště je hráčům
k dispozici v areálu bývalé základní školy na Bzenecké 
ulici v sousedství dvou tenisových kurtů. Slavnostní 
otevření fotbalového hřiště pro veřejnost se uskuteční v ne- 
děli 11. září 2022 v 8.30 hodin slavnostním výkopem. 
V 9.00 hodin pak bude zahájen fotbalový turnaj družstev 
mladých hráčů malé kopané. Cítím to ve svých starých fot-
balových kostech, že především vinohradská fotbalová 
mládež, ale též odrostlejší fotbalová veřejnost, prožijí na 
této zelené ploše mnoho sportovních zážitků a hodně ra-
dosti ze hry. Na slavnostní zahájení v neděli 11. září 2022 
jste pochopitelně všichni zváni. Začátek je v 8.30 hodin.

Radost mi pochopitelně dělá i zpráva, která již podrob- 
něji zazněla na stránkách minulého Informu. Nejpozději 
do konce letošního roku bude dokončena výstavba třetího, 
v tomto případě oploceného, výběhu pro pejsky. Výběh 
bude stát na ploše při ulici Věstonické, vedle budovy býva- 
lého K-masa. V prostoru výběhu budou rozmístěny herní 
prvky pro dovádění a snad i pro výcvik vinohradských 
pejsků. Ti odjinud budou mít pochopitelně také vstup
volný. 

Vážení spoluobčané, nezmínil jsem všechny kroky, 
které se ještě na Vinohradech do konce roku uskuteční. 
Například ve třech vinohradských ulicích započala oprava 
chodníků dlážděním a měla by být završena na přelomu 
září a října. Byl opraven povrch tenisového kurtu a usku- 
tečnila se řada dalších, převážně drobnějších akcí. 

Vážení vinohradští spoluobčané, přeji Vám po příjemně 
strávených prázdninách a dovolených úspěšný nástup do 
zaměstnání a škol. Přeji Vám zdraví a slušné životní pod-
mínky, které, doufám, nebudou ohroženy. A konečně Vám 
přeji dobrou volbu v pátek či sobotu 23. nebo 24. září.

Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

Letní zasedání rady
Členové rady městské části se tradičně setkávají i během letních 

měsíců, velká část bodů však byla v podstatě technická a souvisela 
s investicemi schválenými na jaře. Pro úplnost doplním, že je to 
třeba zelené hřiště na malou kopanou, velká lanová „pyramida“, 
úpravy zeleně, nový tenisový kurt nebo připravovaná oprava chod- 
níků.

V příštím roce budou tradičně probíhat opravy kontejnerových 
stání. Rada schválila opravu osmi kontejnerových stání, které dosud 
neprošly opravou. S pomocí dotace z MMB by se tak mělo dostat na 
další kontejnerová stání napříč celými Vinohrady.

Tržní řád města Brna bude na náš návrh rozšířen o další dvě 
místa, a to o lokalitu nového pumptracku a lokalitu Věstonická (nad 
discgolfovým hřištěm). Díky tomu budou moci tyto lokality použí- 
vat „pojízdné“ kavárny a občerstvení. Na základě jedné z žádostí 
dochází k této úpravě. Snad se díky tomu dočkáme na Vinohradech 
kvalitních foodtracků s jídlem i výběrovou kávou. Jedním z posled-
ních bodů, který rada během první poloviny léta projednala, byl bod 
související s Obytným souborem Šedova. Dlouho připravovaný 
stavební záměr, respektive jeho druhá etapa, dostala od radních 
souhlas s několika dílčími připomínkami. Investor tak může 
pokračovat s přípravou stavebního záměru, který v budoucnu pro-
pojí Vinohrady a Židenice.

Mgr. Tomáš Pokorný, místostarosta 

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

12 hodin. Velkoobjemový kontejner bude přistaven jako obvykle 
na parkovišti u Pálavského náměstí (za točnou MHD). Upozorňu- 
jeme na přísný zákaz odkládat cokoli u popelnic, za to hrozí vysoká 
pokuta. Domy jsou monitorovány kamerovým systémem se zá- 
znamem, který snímá i plochu sídliště.

ÚMČ Brno-Vinohrady
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta městské části Brno-Vinohrady podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů znění a v souladu s §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění

oznamuje:

Volby do Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady a do Zastupitelstva města Brna
a I. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

ve dnech 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a 24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním pasem České republiky, průkazem o povolení k pobytu, jde-li o cizince). 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i 
ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb je termín stanoven na pátek 30.9.2022 v době od 14,00 hod. do 22,00 hod. a sobotu 1.10 2022 v době od 
8,00 hod. do 14,00 hod. V případě konání II. kola voleb obdrží volič hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

V Brně 15. 7. 2022 PhDr. Jiří Čejka, v.r. starosta

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako 
samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo 
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak 
by tomu mělo být i u elektrozařízení, 
i když toto tvrzení neplatí na sto procent. 
Starou pračku, televizi nebo ledničku by-
chom se asi do popelnice vyhodit nepo- 
koušeli. U velkých elektrospotřebičů ne-
zaváháme a odvezeme je do nejbližšího 
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak 
běžných věcí denní potřeby jako jsou žá- 
rovky, fény či holicí strojky. Ty se do po- 
pelnice před domem vejdou bez nejmen- 
ších problémů, tak proč pro ně hledat 
speciální sběrné místo? Navíc je nevyha-
zujeme každý den, tak proč si přidělávat 
práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně 
vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepří- 
stupných místech, kde by jejich těžba byla 
nejen časově, ale především finančně velmi 
náročná. Nezbývá než začít s přírodními 
zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých 
elektrospotřebičů. 

Díky recyklaci lze vy- 
užít mnoho materiálů – ko- 
vy včetně vzácných, plasty 
či sklo. Kromě využitelných 
surovin však obsahují ele-
kt- rozařízení také různé 
škodlivé látky, které se díky 
ekologické recyklaci ne- 
dostanou do životního pro- 
středí. 

Recyklace má smysl, 
pomozte nám chránit pří- 
rodu v našem městě a nevy-
hazujte elektrozařízení do 
směsného odpadu.

V našem městě můžete vysloužilá elekt- 
rozařízení odevzdat ve sběrném dvoře (Lí- 
šeňská 2755/35, 636 00 Brno). Světelné 
zdroje pak můžete zanést také do malé 
sběrné nádoby, která je umístěna v budově 
městského úřadu (Velkopavlovická 25, 
Brno)

Zpětný odběr světelných zdrojů a dal- 
ších elektrozařízení pro naše město zajišťuje 

kolektivní systém EKO- 
LAMP, který v České re-
publice funguje již od ro- 
ku 2005. Vytváří síť sběr- 
ných míst a plně hradí 
přepravu sběrných kontej- 
nerů do recyklační firmy 
i samotnou recyklaci. Jen 
za loňský rok se v České 
republice díky EKOLAMPu 
sebralo a ekologicky zpra-
covalo 551 tun světelných 
zdrojů, téměř 963 tun ma- 
lých a 2.668 tun velkých 
elektrozařízení.

Díky ekologickému zpracování se poda- 
řilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze 
všech sebraných elektrozařízení. 

Více se o problematice nakládání
s nefunkčními světelnými zdroji

a dalšími elektrozařízeními dočtete na
www.ekolamp.cz.

Recyklace má smysl
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Vážení čtenáři,
na konci volebního období se sluší shrnout 
nejdůležitější záležitosti v oblasti péče 
o obecní bytový fond. Během celého voleb-
ního období jsme se vám snažili pravidelně 
přiblížit a informovat o všech podstatných 
záležitostech, které se týkaly obecního by-
dlení.

Reálně mohu konstatovat, že se v oblas-
ti péče o bytový fond stihlo za jedno volební 
období zrealizovat řadu větších i menších 
projektů, některé vyžadovaly určitý čas na 
přípravu, jiné se mohly zrealizovat ihned. 
Během této doby jsme se navíc museli potý- 
kat se dvěma vlnami pandemie covidu-19, 
do dnešní doby nevídanou inflací či nedo- 
statkem stavebního materiálu na trhu. Nic- 
méně se i přes veškerá úskalí podařilo řadu 
věcí zlepšit a dotáhnout do zdárného konce. 

Značným způsobem se podařilo zlepšit 
úklidy v domech, za což velmi děkuji pra- 
covníkům úklidu a domovníkům, kteří se 
o tuto službu zasluhují, a to i v době zvýše- 
ných hygienických nároků v souvislosti 
s pandemií covidu-19.

Kromě běžných oprav realizovala byto- 
vá správa v současném končícím volebním 
období následující akce:

r. 2018–2021 – finančně i co do rozsahu 
nákladnou akcí byla kompletní rekonstruk- 
ce staré elektroinstalace za novou ve společ- 
ných prostotách obecních domů. Opraveny 
byly páteřní rozvody a nové rozvodné skří- 
ně, vyměněno a rozšířeno stávající osvětlení 
včetně pohybových čidel na chodbách do- 
mů, dále byla zahrnuta instalace nouzových 
únikových osvětlení s vlastními zdroji zálo-
hy a kompletně vyměněny domovní telefo-
ny. Výměnu starých elektrorozvodů v do-
mech na Pálavském nám. 1, 2 a Bzenecké 
19, 21 bylo nutno z důvodu nepříznivé pan-
demické situace odložit a přikročeno k ní 
bude příští rok,

Vážení čtenáři,
během celého volebního období jsme hos- 
podařili s finančními přebytky, ze kterých 
jsme mohli hradit splátky za dřívější za-
teplování obecních domů, navíc jsme neby-
li nuceni použít finance z rezervního fondu, 
což z neznalosti, či se zlým úmyslem, šířili 
někteří členové opozice.

Nad rámec běžných každoročních 
oprav činil celkový objem finančních pro- 

středků investovaný na realizované akce 
ve volebním období let 2018–2022 více jak 
80.000.000 Kč. Rovněž dalších 34.000.000 
Kč bylo zaplaceno na splátky za zateplení 
domů z let minulých.

Rád bych touto cestou poděkoval za vel- 
mi dobře odvedenou práci vedoucí Odboru 
bytového a všeobecného Ing. Evě Králíčko- 
vé, vedoucí Správy domů paní Radce Boha- 
nesové a všem ostatním kolegyním na by-

Bytový odbor – shrnutí činnosti a poděkování
tovém odboru. Poděkování si zaslouží také 
všichni zaměstnanci našeho úřadu za svoji 
dobře odvedenou práci v čele s tajemnicí 
JUDr. Evou Goláňovou.

Rovněž děkuji za spolupráci všem čle- 
nům Rady městské části, kteří k řešení byto- 
vé problematiky postupovali vskutku od- 
povědně. 

Přeji vše dobré.
Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta MČ

r. 2019 – byly zbudovány 2 nové lůžkové 
evakuační výtahy v domě Mikulovská 9 
včetně nové elektroinstalace, protipožárních 
dveří a nových podlahových krytin ve spo- 
lečných prostorách celého domu,

od r. 2020 – současnost – byla zahájena 
postupná kompletní generální rekonstrukce 
uvolněných obecních bytů,

od r. 2020 – mají nájemníci možnost vy- 
užít finanční příspěvek k rekonstrukci pů- 
vodního bytového jádra za nové, či příspě- 
vek na výměnu vchodových dveří,

r. 2021 – pro zvýšení 
bezpečnosti a z důvodu 
prevence kriminality jsme 
nechali ve vstupních čás- 
tech obecních bytových 
domů zbudovat nový ka-
merový systém,

r. 2021 – v 8 obecních bytových domech 
byly v prostoru u schránek kompletně vymě- 
něny staré závětrné dveře za nové a v pří- 
zemí všech domů provedeno broušení po- 
dlah.

Rovněž jsme naslouchali podnětům 
našich nájemníků, a pokud to bylo v našich 
silách, pomohli jsme. 

Bc. Michal Krejsa, 1. místostarosta MČ

Akce realizované bytovým odborem v letech 2018–2022
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Problematika zdravotnictví 
na Vinohradech 

Jako neuvolněný místostarosta naší městské části mám v ny- 
nějším volebním období na starost oblast zdravotnictví. Ve své funk- 
ci čerpám ze zkušeností, které jsem získal jako primář dětské klini- 
ky ve fakultní nemocnici. Podařilo se nám nejen udržet, ale i zlepšit 
zdravotní péči na Vinohradech otevřením dvou nových ambulancí 
a generační výměnou lékařů ve stávajících zdravotnických ambu-
lancích. Ve spolupráci s místostarostou pro oblast školství prof. 
Dvořákem a s ředitelkami vinohradských škol se podařilo minimal-
izovat v minulém covidovém období ložiska nákazy v našich ško- 
lách, a proto nedošlo díky nadstandardním hygienicko-epidemio-
logickým opatřením k takovému vektorovému přenosu do rodin 
a na seniory, jako v jiných městských částech. Obdobně periodicky 
prováděné dezinfekce budovy radnice a domů s pečovatelskou služ- 
bou vedly ke snížení úmrtnosti seniorů.

MUDr. Mgr. Miroslav Šeda, Ph.D., místostarosta

Kamerový systém na Vinohradech
se zlepšil

Vzhledem k tomu, že pracuji u policie ČR, vím, že v rámci Brna fun-
guje městský kamerový dohledový systém (dále jen MKDS), který po- 
máhá nejen složkám integrovaného záchranného systému (IZS), ale 
i Dopravnímu podniku města Brna, Brněnským komunikacím (BKOM) 
a dalším institucím, které ho využívají při své práci. Když jsem v roce 
2018 začal působit na radnici, překvapilo mě, že naše městská část pro-
vozuje kamerový systém samostatně a o možném připojení k MKDS se 
dříve vůbec neuvažovalo. Hledal jsem příčiny, proč tomu tak je. Bylo mi 
řečeno, že to nejde, že není volné optické vlákno pro připojení do 
MKDS. Ve svém životě se řídím heslem „kdo chce, hledá způsoby, kdo 
nechce, hledá důvody“. Dotazem na odbor dopravy Magistrátu města 
Brna bylo zjištěno, že připojení možné je. Toto ovšem nebyl jediný pro-
blém. Na domech, kde byly kamery umístěny a domy nebyly ve vlast-
nictví obce, nebyl smluvně upraven vztah mezi městskou částí a vlast-
níky těchto domů. V podstatě byly kamery na tyto domy instalovány 
bez jakékoliv dohody. I toto bylo z naší strany napraveno a byly uzavřeny 
smlouvy s vlastníky domů, kde jsou kamery umístěny. Energie přece 
jen něco stojí. S tím souvisí další problémy – aktualizace softwaru, ne- 
kompatibilní kamery, které neodpovídaly podmínkám pro připojení do 
MKDS, mimo jiné též vzhledem k jeho výrobci. Po vypracování studie 
a získání finančních prostředků z Magistrátu města Brna, jednalo se 
o částku 2 miliony korun, byly stávající kamery připojeny do MKDS. 
Samozřejmě tím naše práce nekončí a budeme se snažit, aby došlo 
k dalšímu rozvoji kamerového systému na Vinohradech. Byla podána 
žádost na Odbor dopravy MMB o navýšení počtu kamer na Vinohra-
dech, a to zejména na ulice Bzeneckou, Velkopavlovickou a Vlčnovskou. 
V budoucnu je třeba využívat a rozšířit kamerový systém tak, aby se na 
Vinohradech žilo spokojeně a bezpečně. 

Mgr. Ing. Martin Hynšt, člen rady 

Open air festival Mladé kapely 18. 6. 2022 obrazem

Akci podpořil Jihomoravský kraj.
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Nové hřiště na minikopanou

„Zelená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý, věc je záludná“ 
zpívá se v písničce Františka Ringo Čecha. Vinohrady se dočkaly. 
V areálu bývalé školy na Bzenecké vzniklo nové travnaté hřiště na 
minikopanou. Přestože je primárně určené občanům Vinohrad, 
vzhledem k parametrům může sloužit i k soutěžním utkáním. 
Trávník má umělé zavlažovaní a musí být periodicky ošetřován. 

Nového umělého povrchu tenisového hřiště se na podzim 
dočkají tenisté, v areálu Bzenecká jsme ještě rozšířili o 2 prvky stá- 
vající workoutové hřiště a vybudovali největší vinohradské písko- 
viště pro nejmenší. V roce 2020 jsme otevřeli zcela nové workoutové 
hřiště na Velkopavlovické. V letošním roce pak ve stejné lokalitě 
pump track.

Za poslední čtyři roky došlo k doplnění dětských hřišť mnoha 
novými herními prvky, ať už se jedná o pyramidy, lanovou dráhu, 
šplhací sestavu, čtyřstěnu, stonožku, balanční prvky nebo nové 
domečky a skluzavky. Dopravní hřiště vznikla na Prušánecké a nej- 
nověji na Bořetické. Okolí hřišť byla vymalována uměleckými grafi- 
ty s pohádkovými tématy. Překvapení pro starší děti, největší lanový 
prvek na Vinohradech, 6,5 m vysoká „Věž s ptačími hnízdy – Černý 
les“, bude vybudován v září vedle dětského hřišti u konce Velkopav-
lovické ulice. 

Nejsou tedy pravdivá tvrzení jistých volebních novin o špatném 
stavu dětských hřišť. Ostatně lídr tohoto uskupení byl 16 let uvolně- 
ným místostarostou na plný úvazek za nemalý plat a jeho kritika 
stávajících poměrů na Vinohradech je ukázkou dřívější vlastní 
práce. 

Aktuální informace o hřištích naleznete na webových stránkách 
radnice „Mapa dětských hřišť a sportovišť“– https://www.vinohrady.
brno.cz/mc-vinohrady/mapa-detskych-hrist-a-sportovist, kterou 
jsme před 2 lety vytvořili.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Vinohradské školství proti drahotě
Na rozdíl od okolních států stávající pětikoaliční vláda neudělala 

nic s růstem cen energií (zejména elektrické), čímž roztočila spirálu 
rekordního zdražování, které pro některé rodiny představuje pád do 
chudoby. Městská část může Vinohraďanům pomáhat pouze ne- 
přímo. O prázdninovém provozu mateřských škol jsem psal v minu- 
lém čísle Informu. V letošním roce nedojde k navýšení „školného“ 
(úplata za předškolní vzdělávání mateřských škol) a také nedo-
jde ke zvýšení poplatků za zájmové kroužky na Základní škole 
Mutěnická (ZŠ Čejkovická není v gesci MČ Brno-Vinohrady). Z roz- 
počtu obce plánujeme navýšit rozpočet školských zařízení tak, aby 
tento stav platil i pro rok 2023. 

Letitým problémem byl nedostatek míst ve vinohradských ma- 
teřských školách (MŠ). V roce 2021 se podařilo dokončit přestavbu 
objektu Bzenecká 23 a tak zajistit 72 nových míst pro předškolní 
vzdělávání. Součástí projektu detašovaného pracoviště MŠ Prušá- 
necká je též nová zahrada s orientací k ulici Tvrdonická. Investičně 
velmi náročné bylo zvýšení kapacity kuchyně MŠ Prušánecká, do- 
končené v letošním roce. Zajistíme i snížení energetické náročnosti, 
připravujeme studii pro tepelné čerpadlo umístěné na střeše MŠ 
Velkopavlovická. Zpracovává se projekt pro rekonstrukci rozvodů 
elektrické energie a kuchyně v MŠ Sněhurka a ve výhledu je také 
renovace kuchyně a odpadů v MŠ Bořetická. Na Základní škole Mu- 
těnická jsme provedli opravu odpadů, osvětlení chodeb a pro další 
potřebné rekonstrukce máme připraveny projekty. V případě ne- 
dostatečné kapacity budeme podporovat zvýšení budovy o jedno 
podlaží. 

Poděkování patří především paní Miroslavě Jojové z úseku škol- 
ství, bez jejíž pomoci by záměry mé čtyřleté práce nebylo možné 
uskutečnit. O tom, zda bude vinohradské školství prioritou, rozhod-
nou spoluobčané ve volbách.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta

Tak jako každým rokem nás před za- 
čátkem letních prázdnin čekal jeden velmi 
důležitý úkol – cvičný požární poplach pro 
děti a zaměstnance naší mateřské školy. 
Ten se vždy vyhlašuje zcela neočekávaně, 
aby prověřil rychlost a ukázněnost při hro-
madné evakuaci „ohrožené hořící“ budovy.

Tato akce se konala ve středu 22. 6. Le-
tos jsme měli veliké štěstí, neboť se nám ji 
po dvouleté covidové přestávce podařilo 
zrealizovat za účasti SDH Brno Vinohrady.

A byla to, věřte mi, veliká paráda. Učitel- 
ky s dětmi a všichni zaměstnanci organi- 
zovaně opouštěli budovu školky, kam už 
v tu chvíli dorazila tříčlenná „zasahující“ 
posádka dobrovolných hasičů v houkajícím 
autě a v plné výstroji a druhé menší vozidlo s velitelem zásahu. 
Hasiči měli pro všechny připravenou ukázku, jak správně uhasit 
vařící olej, který se vznítil v hrnci na plotně. Zároveň názorně 

předvedli, co by se stalo, pokud by se olej 
hasil nesprávným způsobem. Potom si děti 
ve skupinkách prohlédly hasičské auto a je- 
ho vybavení.

Také nás velmi potěšilo zjištění, že dva 
členové posádky jsou naši bývalí absolven-
ti, ačkoli je to už osmnáct let, co opustili 
brány naší školky.

Proto jsme moc rády, že na Vinohra-
dech působí sdružení dobrovolných hasičů, 
a to i z toho důvodu, že poskytují dětem 
a mládeži možnost zájmové činnosti a je-
jich členská základna se tímto rozrůstá.

Přejeme jim hodně úspěchů v hasičském 
sportu, dobré zázemí i podmínky pro 
úspěšnou realizaci jejich práce. A už se moc 

těšíme na příští společnou akci.

Eva Němčanská
ředitelka mateřské školy Bořetická 7, Brno

Cvičný požární poplach v MŠ Bořetická 7 za účasti SDH Brno-Vinohrady
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Zdravotně postižení jako ohrožená 
skupina v krizových situacích – 
seminář, který k něčemu bude

Nikdo si to nepřejeme, ale může to nastat – požár, havárie vody, 
elektřiny, musíme rychle opustit byt… Pro každého člověka 
extrémně náročná situace. A ještě náročnější, pokud má člověk 
nějaký fyzický nebo jiný hendikep, pohybové nebo smyslové ome-
zení.

O tom všem, a hlavně o konkrétních návodech, aby průšvih ne-
nastal a když už nastane, tak co dělat a nedělat… si budeme povídat 
s odborníky nejpovolanějšími – se členy Integrovaného záchran-
ného systému Jihomoravského kraje.

Seminář proběhne v pátek 16. září 2022 od 9 do 13 hodin ve 
Společenském sále na Bzenecké 23 a je určen široké veřejnosti. 
Z organizačních důvodů je však nutné předem se nahlásit (do 12. 9. 
2022) na e-mailové adrese: brno@nrzp.cz , nebo na tel.: 736 751 211 
(stačí sms).

Na setkání s vámi se těší pořádající organizace Národní rada 
osob se zdravotním postižením. Záštitu nad akcí přijal starosta MČ 
Brno-Vinohrady PhDr. Jiří Čejka.

PhDr. Lukáš Karnet
krajský koordinátor NRZP ČR pro Jihomoravský kraj

Komunitní zahrada pod ořechem

První komunitní setkání amatérských zahradníků proběhlo 
v čase rozkvětu sakur, v půlce dubna. Přivítali jsme po nějakém čase 
zakládajícího člena zahrady, sdíleli jsme dosavadní zkušenosti se 
zahradou, a ačkoliv bylo ještě docela chladno, zvládli jsme přichystat 
všechny záhony na letošní zahradničení. Pročistili jsme ovocný 
záhon jahod i zakrslých malin, vypleli všechny ostatní záhony 
a poprvé nachystali nový záhon vyrobený z Cetris desek, na kterém 
letos snad sklidíme pěknou úrodu rajčat a paprik. V průběhu letních 
prázdnin se pravidelně střídáme v zalévání, protože léto bývá ob-
vykle velmi suché. Původní dřevěné vyvýšené záhony i přes snahu 
o opravu pomalu dosluhují a letos nás čeká díky přispění vinohrad-
ské radnice výměna části záhonů. Velké komunitní setkání, zamě- 
řené na výstavbu nových záhonů, plánujeme opět na podzim 
k ukončení sezóny. Zahrada je místem mezigeneračního setkávání, 
protože se nachází v areálu Domova pro seniory Věstonická. Potká- 
vají se převážně rodiny s malými dětmi, které aktivně tráví volný čas 
venku, společnou prací a poznáváním přírody. 

Chtěli byste se s námi setkávat na zahradě?
Pokud vás baví práce s rostlinami a máte pozitivní vztah k příro- 

dě, jste vítáni. Žádné předchozí zkušenosti nejsou potřeba, rádi vás 
všechno naučíme a pomůžeme si navzájem.

Pokud máte chuť a čas připojit se k zahradničení, napište na 
FACEBOOK: Komunitní zahrada pod Ořechem nebo volejte na tel.: 
605 13 27 29.

Martina Böhmová, za Komunitní zahradu pod ořechem

Vinohradské bleší trhy v září

Srdečně všechny zveme na další Vinohradské bleší trhy, které 
proběhnou před radnicí městské části, tentokrát v neděli 25. září 
2022 od 14.00 do 18.00 hodin. Trhů se může účastnit každý, a to jak 
v roli nakupujícího, tak i v roli prodávajícího.

Účast na trzích je bezplatná, prodejci si mohou rezervovat mís-
to na info@vinohradskyspolek.cz.

Součástí trhů bude i doprovodný program od místních orga-
nizací. Těšíme se na viděnou.

Katka Foretová, Vinohradský spolek

Dětský karneval – prázdniny na Havaji 
16. 8. 2022 obrazem
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KJM Vinohrady v září
Milí čtenáři,
od 1. 9. se naše pobočka opět vrací k běžné provozní době, která je 
pro dětské i dospělé oddělení následující:

pondělí 13.00–18.00
úterý 10.00–12.00, 13.00–18.00
středa zavřeno
čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–18.00
pátek 10.00–15.00

Nejen vinohradské obyvatele, ale i zájemce ze sousedních MČ 
srdečně zveme ve čtvrtek 22. 9. od 18.00 hodin na přednášku Histo- 
rie panelových sídlišś v Líšni, Vinohradech a Židenicích. O zají-
mavostech míst nám všem velmi blízkých bude hovořit PhDr. Lu- 
káš Karnet. Přednáška se bude konat v zasedací místnosti zastupi-
telstva, kterou naleznete v chodbě přímo naproti knihovně a vstup 
na ni je zdarma. Připraveno bude i drobné občerstvení.

Během prázdnin jsme díky finanční dotaci MČ Vinohrady rov- 
něž dokoupili 76 ks knih a 9 ks audioknih a mohli tak obohatit náš 
fond o dosud chybějící a vámi žádané tituly – jako ochutnávku vy-
bírám např. knihu Frišta od novinářky Petry Procházkové, román 
Podbrdské ženy od Jany Poncarové, knihy rozhovorů Aby po nás 
něco zůstalo: Zpověď novodobých zámeckých pánů nebo David 
Hecl: Mluví k vám kapitán, napínavou autobiografii Hon na Esco-
bara od protidrogových agentů Stevea Murphyho a Javiera Peni 
nebo několik knih v angličtině a němčině. Nejen tyto zmíněné titu-
ly, ale i mnohé další si u nás již můžete vypůjčit anebo rezervovat.

A v rámci projektu „Poprvé do školy, poprvé do knihovny“ mají 
prvňáčci od 1. 9. do 31. 10. na všech pobočkách KJM novou regis-
traci zdarma! Totéž platí i pro prvňáčky, kteří u nás čtenářský prů- 
kaz již mají založený a právě v tomto období jim končí jeho roční 
platnost. Pokud tedy máte doma prvňáčka, přijďte mu založit nebo 
obnovit čtenářský průkaz, vypůjčit knížky vhodné pro začínajícího 
čtenáře a podpořit ho tak v prvních samostatných čtenářských 
krůčcích.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

SKVĚLÁ ZÁBAVA l VÝTEČNÉ OBČERSTVENÍ lBÁJEČNÝ PROGRAM

Vinohradské vozíkohraní

od 15.00 do 22.00
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady

AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST,VSTUP ZDARMA 

2. září 2022  
PÁTEK 

Partneři: Tel.: 725 036 370, www.ligavozic.cz

... klíč k samostatnosti

 
 

l VERNISÁŽ VÝSTAVY KRESEB 
       ligové klientky Kristýny Duževičové

l Turnaj v deskové hře PROVĚTREJ KOLEČKA

l ŽIVÁ HUDBA KE KÁVĚ

l PREZENTACE AUTOMOBILŮ 
      s ručním řízením a se speciální úpravou
      Autoškola - Autopůjčovna

l   Chceš zažít rychlou jízdu s větrem ve vlasech?
      Chceš si sestavit letadlo? 
      Zastav se na stanoviště  

                 
 

l POHÁDKA od BARKY pro malé i velké

l PREZENTACE TRÉNINKOVÉHO BYTU
    TĚLOCVIČNY   a        s ukázkami cvičení a nových strojů
       

l AKTIVITY PRO DĚTI 
      ve spolupráci s

l    LANOVKA nejen pro vozíčkáře

l DISKOTÉKA pod širým nebem, DJ LUK

Na Vozíkohraní vystoupí
zpěvačka Týna Mrázková

Již 12. ročník Vinohradského vozíkohraní s pestrým kulturním 
programem, soutěžemi pro děti a bohatým občerstvením pořádá 
Liga vozíčkářů pro širokou veřejnost v pátek 2. 9. od 15.00 hod. Tra-
diční akce se koná v sídle neziskové organizace na Bzenecké 23, 
Brno-Vinohrady a v přilehlém okolí. Vstup je zdarma.

Kromě vystoupení zpěvačky Kristýny Mrázkové z Bučovic se 
návštěvníci mohou také těšit na prodejní vernisáž kreseb a maleb 
ligové klientky Kristýny Duževičové, divadelní a hudební vystou- 
pení pod taktovkou Divadla BARKA nebo prohlídky Tréninkového 
bytu a rehabilitační tělocvičny. Nejen pro děti bude na Vozíkohraní 
připraveno celkem 10 různorodých stanovišť. Například lanovka, 
malování kamínků, slalom ve speciálním vozíku Benecykl, vyrábění 
placky nebo magnetky, soutěže trénující smysly od Didaktisu a dal- 
ší. Minout by návštěvníci rozhodně neměli stanoviště u astronoma, 
kde budou moci objevit svou rodnou hvězdu.

Liga vozíčkářù

Ukliïme Vinohrady i na podzim
Tradiční úklidová akce Vinohrad v podání dobrovolníků. 

Přidejte se a pojďte s námi společně uklidit vybraná místa našeho 
sídliště. Pro každého účastníka máme připravené úklidové po- 
můcky, ti nejmenší pomocníci se 
zase můžou těšit na drobnou od- 
měnu.

Sraz účastníků v neděli 18. 
září 2022 v 9.30 hodin na Pálav- 
ském náměstí v parku. Uvítáme 
účast všech věkových kategorií, 
jednotlivců, skupin přátel i ro-
din. 

Tomáš Pokorný
Vinohradský spolek

Jeden z mnoha nálezů z minulých 
ročníků úklidu,
foto: Vinohradský spolek
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POHYBOVÉ

Hrátky s miminky (45 min.) – pro děti od 6 měsíců a jejich rodiče.
Vede: Hana Novotná.
pondělí 10.30–11.15 hod., 90 Kč/hodina, 400 Kč/5 lekcí,
rezervace na webu

Cvičení s batolaty 1–2 roky (60 min.) – pro chodící děti od jednoho 
roku a jejich rodiče. Básničky, písničky, cvičení na balonech, s ná- 
činím. Vede: Dobra Mrhačová.
čtvrtek 9.00–10.00 hod., 90 Kč/hodina, 400 Kč/5lekcí,
rezervace na webu

Cvičení rodičů s dětmi (60 min.) – pro děti od 2 let a jejich rodiče. 
Cvičení s říkadly, písničkami, drobným náčiním i na nářadí.
Vede: Ivana Heindlová.
úterý 10.00–11.00 hod., 90 Kč/hodina, 400 Kč/5 lekcí,
rezervace na webu

Tanečníci (45 min.) – pro děti od 2 let a jejich rodiče. Pojďme si užít 
společný čas v pohybu s hudbou, písničkami i říkadly.
Vede: Ivana Heindlová.
pondělí 9.00–9.45 hod., 1.000 Kč/pololetí, 1.800 Kč/roční

Veselé cvičení (60 min.) – určeno dětem od 3 do 6 let. Pohybové 
hry, cvičení s hudbou i na nářadí. Vede: Dobra Mrhačová.
úterý 16.30–17.30 hod., 90 Kč/hodina, 400 Kč/5 lekcí,
rezervace na webu

NOVINKA
Cvrčci (45 min.) – tanečně hudební kroužek pro děti 3–4leté. Ob-
jevování světa tance v úzkém propojení se světem hudby, rozvíjení 
představivosti a rytmických dovedností. Vede: Hana Novotná.
čtvrtek 16.45–17.30 hod., 1.000 Kč/pololetí, 1.800 Kč/roční

Taneční rytmika (60 min.) – pro děti 5–7 let. Hlavní náplní je ryt-
mická a pohybová průprava, důraz na správné držení těla a pěknou 
chůzi. Práce s hudbou, rozvíjení pohybové fantazie, taneční choreo-
grafie, cvičení na gymnastickém koberci, vystoupení.
Vede: Ivana Heindlová.
pondělí 16.45–17.45 hod., 1.050 Kč/pololetí, 1.900 Kč/roční

Cvičení na balonech pro děti 5–7 let (45 min.) – seznamování 
s balanční pomůckou, hravé cvičení pro správné držení těla a zpev- 
nění svalů. Vede: Dobra Mrhačová.
úterý 15.30–16.15 hod., 1.000 Kč/pololetí, 1.800 Kč/roční

Cvičení na balonech pro děti od 7 let (60 min.) – zaměřeno na ná- 
pravu vadného držení těla, posílení svalů celého těla zábavnou for-
mou, hry. Vede: Ivana Heindlová.
čtvrtek 15.30–16.30 hod., 1.050 Kč/pololetí, 1.900 Kč/roční

Míčovky (60 min.) – pro děti od 7 let. Naučíme se a zdokonalíme 
základní obratnost při hře s míčem. Házení, chytání, odbíjení, drib-
ling, postřeh, spolupráce. Základy míčových her – vybíjená, házená, 
hod na koš. Vede: Ivana Heindlová
pondělí 15.30–16.30 hod., 1.050 Kč/pololetí, 1.900 Kč/roční

Pohybovky (60 min.) – pro děti 6–12 let. Hodina plná intenzivního 
pohybu, sportovní všehochuť: základy gymnastiky, obratnost, rych- 

lost, cvičení s náčiním (švihadla, velké míče), hry.
Vede: Ivana Heindlová
středa 16.45–17.45 hod., 1.050 Kč/pololetí, 1.900 Kč/roční

NOVINKA
Pingpongová herna (90 min.) – otevřená pro všechny děti od 6 let, 
které si chtějí zahrát. Cena 600 Kč/10 vstupů formou permanentky.
pátek 14.00–15.30 hod. (příchod a odchod kdykoliv během této doby)

NOVINKA
Zdravotní cvičení pro děti (45 min.) – je určeno dětem od 2. třídy. 
Cvičení na principu DNS podle prof. Pavla Koláře pod vedením zku- 
šené fyzioterapeutky. Cena 120 Kč/lekce, cvičení probíhá jako po-
loletní kurz (16 lekcí).
středa 15.45–16.30 hod. 
Informace a přihlášky: Mgr. Hana Fojtová, 724 841 459
nebo hafojtova@seznam.cz.

Cvičení na balonech pro dospělé (60 min.) – posilovací, protaho-
vací a uvolňovací cviky pro všechny partie těla. Cvičení s dalšími 
pomůckami – overball, theraband. Vede: Ivana Heindlová.
úterý 19.40–20.40 hod., 1.600 Kč/pololetí, 2.900 Kč/roční 

SM systém (50 min.) – cvičení s pružnými lany pro dospělé sys-
témem MUDr. Smíška. Vede: Ivana Heindlová.
úterý 8.30–9.20 hod. začátečníci a mírně pokročilí,
Domeček 1.300 Kč/pol., 2.400 Kč/roční
úterý 18.00–18.50 hod. pokročilí,
tělocvična Bzenecká 1.800 Kč/pol., 3.300 Kč / roční
čtvrtek 19.25–20.15 hod. pokročilí,
Domeček 1.800 Kč/pol., 3.300 Kč/roční

Jóga pro dospělé (90 min., 75 min.) – jógová cvičení pro začátečníky 
i pokročilejší zájemce. Otevírá se všem bez ohledu na věk či tělesný 
stav. Vede: Eva Pohlodková.
středa 19.00–20.30 hod., 1.900 Kč/pololetí, 3.500 Kč/roční,
čtvrtek 10.30–11.15 hod., 1.300 Kč/pololetí, 2.400 Kč/ročn
Milan Pohlodek:
čtvrtek 18.00–19.15 hod., 1.700 Kč/pololetí, 3.100 Kč/roční
David Kratochvíl:
pondělí 18.00–19.15 hod., 1.700 Kč/pololetí, 3.100 Kč/roční

NOVINKA
Jemná jóga (75 min.) – je zaměřená na protažení, rozhýbání kloubů 
a následné uvolnění. Ásany na sebe plynule navazují v pomalém 
tempu s důrazem na prožitek a zdravotní aspekt v jednotlivých po- 
zicích. Praxi zakončíme prodlouženou relaxací. Tato jóga je vhodná 
pro začátečníky, mírně pokročilé i pro seniory.
Vede: Jolana Stejskalová.
pátek 16.45–18.00 hod., 1.700 Kč/pololetí, 3.100 Kč/roční

NOVINKA
Zdravotní cvičení pro dospělé (50 min.) – cvičení vycházející 
z principu neuromuskulární stabilizace (DNS – dle prof. Koláře). 
Zpevníme střed těla a protáhneme zkrácené svaly ve vývojových 
pozicích. Cvičení vede zkušená fyzioterapeutka.
středa 12.00–12.50 hod., 130 Kč/lekce, hradí se celý kurz 16 lekcí
středa 18.00–18.50 hod., 150 Kč/lekce, hradí se celý kurz 16 lekcí
Informace a přihlášky: Mgr. Hana Fojtová, 724 841 459
nebo hafojtova@seznam.cz.

Dům dětí Brno-Vinohrady, Valtická 23 nabízí ve školním roce 2022–2023 

KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
PŘIHLÁŠKY DO KROUŽKŮ podávejte elektronicky na našich stránkách www.domecekvinohradybrno.cz.

Do 31. 8. je zápis otevřen pro ty, kteří chodili v minulém školním roce. Noví zájemci se mohou přihlašovat
od 1. září 2022, Bližší informace na našich stránkách nebo na tel.: 544 216 684, 739 263 997.

Začátek pravidelné činnosti je v pondělí 19. 9. 2022.
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VÝTVARNÉ

NOVINKA
Veselé tvoření (60 min.) – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od 
2 let. Přijďte si vyzkoušet různé výtvarné techniky se skřítkem Tvo- 
řínkem. Střídá se zde práce s keramickou hlínou, papírem a barva-
mi. Vede: Dobra Mrhačová.
pondělí 10.00–11.00 hod., 100 Kč/hodina, 450 Kč/5 lekcí,
rezervace předem

Pastelka (60 min.) – výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let. 
První seznámení s výtvarkou a keramikou na motivy pohádek.
Vede: Alena Výstrková.
čtvrtek 9.30–10.30 hod., 100 Kč/hodina, 450 Kč/5 lekcí,
rezervace předem

Malíčci (75 min.) – výtvarný kroužek pro děti 3–6 let. Seznámení 
s různými technikami, keramika, malba, kresba, koláže.
Vede: Irena Krátká
čtvrtek 16.45–18.00 hod., 1.200 Kč/pololetí, 2.200 Kč/roční

Duha (75 min.) – výtvarný kroužek pro děti od 4 let. Hravou formou 
se naučíme pracovat s barvami, papírem i keramickou hlínou.
Vede: Dobra Mrhačová.
pondělí 16.30–17.45 hod., 1.200 Kč/pololetí, 2.200 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro předškolní děti od 4 let. Práce s hlínou, 
jednodušší tvary, kachle, nádoby. Vede: Alena Výstrková.
úterý 17.00–18.00 hod., 1.200 Kč/pololetí, 2.200 Kč/roční

Keramika (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky i pokročilé SE 
SLUŽBOU VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠD MUTĚNICKÁ. Kachle, figury, ná-
doby, různé keramické techniky. Vede: Dobra Mrhačová.
pondělí 15.15–16.15 hod., 1.200 Kč/pololetí, 2.200 Kč/roční

NOVINKA
Keramika s výtvarkou (60 min.) – pro děti od 6 let, začátečníky 
i pokročilé. Kachle, figury, nádoby, různé keramické techniky. Kera- 
miku občas vystřídá malování, práce s papírem a další výtvarné 
techniky. Vede: Šárka Krátká.
pátek 15.15–16.15 hod., 1.200 Kč/pololetí, 2.200 Kč/roční

Výtvarná dílna (60 min.) – pro děti od 5 let. Různé výtvarné tech-
niky, práce s přírodními materiály, keramika a další. 
Vede: Šárka Krátká.
pátek 14–15 hod., 100 Kč/hodina, 450 Kč/5 lekcí, rezervace předem

Barevný svět 1 (90 min.) – výtvarný kroužek pro děti 6–12 let. Za- 
hrnuje různé výtvarné techniky, práce s barvou, papírem, keramic- 
kou hlínou atd. Vede: Alena Výstrková.
úterý 15.15–16.45 hod., 1.300 Kč/pololetí, 2.400 Kč/roční

Barevný svět 2 (60 min.) – výtvarný kroužek pro děti 6–12 let. Za- 
hrnuje různé výtvarné techniky, práce s barvou, papírem, keramic- 
kou hlínou atd. Vede: Alena Výstrková. 
středa 16.00–17.00 hod., 1.100 Kč/pololetí, 2.000 Kč/roční

Kreativ (90 min.) – výtvarný kroužek pro starší děti 12–15 let. Tvo- 
ření z různých materiálů – keramika, sklo, textil, smalty, kašírování, 
mozaika, kresba a malba s tematickým zaměřením.
Vede: Alena Výstrková.
středa 17.10–18.40 hod., 1.300 Kč/pololetí, 2.400 Kč/roční

Chobotnice (90 min.) – őchutnávka mnoha výtvarných technik pro 
děti 9–14 let. Korálkování, kašírování, pedig, smaltování, zdobení 
textilu, vyrábění různých dárkových a dekoračních věciček. 
Vede: Irena Krátká.
čtvrtek 15.00–16.30 hod., 1.300 Kč/pololetí, 2.400 Kč/roční

Keramika pro dospělé (120 min.) – tvůrčí kurz pro dospělé, kteří si 
chtějí vyzkoušet práci s keramickou hlínou a dát jí vlastní tvar 
a myšlenku. Určeno úplným začátečníkům i pokročilým. 
Vede: Alena Výstrková. úterý 18.30–20.30 hod., 1.500 Kč/8 lekcí

HUDEBNÍ

Hra na kytaru (45 min.) – výuka pro 1–3 žáky, od 10 let.
Vede: Ivana Heindlová, Libor Hořejší.
1.800/1.400/1.200 Kč/pololetí, 3.300/2.600/2.200 Kč/roční
den a čas dle individuální domluvy

Hra na basovou kytaru (45 min.) – výuka pro 1–2 žáky. Pro děti od 
10 let i dospělé, začátečníky i pokročilé. Zaměřeno na rock, country 
a blues. Vede: Libor Hořejší.
1.800/1.400 Kč/pololetí, 3.300/2.600 Kč/roční
den a čas dle individuální domluvy

OSTATNÍ

Klubíčko (180 min.) – klub pro nejmenší neboli Klubíčko, je určen 
dětem od dvou let, které si v něm vyzkoušejí být aspoň chvíli bez 
rodičů. Čekají je zde hry, cvičení, výtvarné činnosti.
Vede: Dobra Mrhačová.
středa 8.30–11.30 hod., cena 300 Kč rezervace předem
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              Ozeleò své okolí
Statutární město Brno chce pro své občany vytvářet příjemné

a zdravé prostředí, které bude odolné vůči extrémním výkyvům 
počasí. Lze toho mimo jiné dosáhnout tvorbou většího množství 
zelených ploch a jejich udržováním v dobré kondici. Prostřednictvím 
dotačního programu Vnitroblok! je možné revitalizovat nejen vni-
trobloky, ale jakékoliv plochy přiléhající k bytovým domům nebo 
budovám veřejné vybavenosti. Jde například o předzahrádky a jiné 
plochy vhodné pro trvalé umístění zeleně. Díky programu Vnitro- 
blok! můžete získat dotaci až do výše 250.000 Kč. Dotační program 
začíná 15. září 2022 a trvá do 31. října 2022. Podrobné informace
k programu a dotační pravidla naleznete na stránce www.ekodotace.
brno.cz. Odbor životního prostředí MMB

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

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

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

 Prodám domek 2+1, Blanensko. Ne RK. Tel.: 774 148 979.

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

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

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.

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

Termín uzávěrky pro vydání č. 201 – říjen 2022
do 9. 9. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz.
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Ètvrtletník pro brněnské seniory 
SENIOR ŽURNÁL

Začátkem září vychází nové číslo časopisu SENIOR ŽURNÁL, 
jehož vydavatelem je Sociální nadační fond. Časopis je určen 

seniorům města Brna a je-
jich rodinným příslušníkům. 
Vychází každého čtvrt roku 
a je poskytován zdarma. Na-
jdete jej v infocentrech jak 
Magistrátu města Brna, tak 
úřadů městských částí, je 
distribuován do domovů pro 
seniory a dalších zařízení 
sociálních služeb i do orga-
nizací, které se na seniory 
zaměřují. Můžete jej najít
ve vozech Dopravního pod-
niku města Brna. Lze si jej
i stáhnout (viz QR kód). 
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 tré-
nování paměti, luštění křížovek apod.

Sociální nadační fond, založený městem Br-
nem, při jeho tvorbě spolupracuje s městem a Od-
borem sociální péče Magistrátu města Brna.

www.socialni-nadacni-fond.cz

Společenský sál Pálava, Brno-Vinohrady.
Vstup z ulice Tvrdonická.

3. ČÍSLO – pOdzim 2022 – zdARmA 

 ČT VRTLE TN ÍK  PRO BRNĚNSKÉ  SEN IORY

S E N I O R  Ž U R N Á L

S
  TÉMA ČÍSLA:

Kdo se stále učí, 
zůstává mladý 

Školní léta ve 

filmu

str. 8

Veterináři bez 
hranic: Stárneme 
spolu

str. 9
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Přepni do stavu beztíže 
za tři, dva, jedna…

Optický internet vhodný 

pro studentské byty

www.netbox.cz

Jiří Oliva
kandidát na primátora města Brna

Když stát selhává, město pomáhá

ČSSD a nezávislí kandidáti
za Vinohrady, kde se dobře žije,
budoucnost naší městské části
nám není lhostejná

Naše priority:

1. Nájemné v obecních bytech
 odpovídající skutečným nákladům
2. Slušná a otevřená radnice
3. Kvalitní služby pro všechny
4. Snížení nákladů na správu městské
 části
5. Podpora školství, sportu a kultury
6. Zlepšení dopravní obslužnosti
 na Vinohradech

7. Bezpečnost

Česká strana sociálně demokratická
a nezávislí kandidáti Vás zvou na ko-
munální volby, které se uskuteční ve 
dnech 23.–24. 9. 2022 na Vinohradech.

Nová síla
pro Brno

Leoš NěmecRobert Šlachta
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NOVÉ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ: 
UDĚLÁME MAXIMUM 
Nové integrované povolení pro provoz slévárny HEUNISCH mění některé parametry podmínek, 
za kterých může vyrábět. Většina se týká opatření, která by měla omezit pachovou stopu výroby.

Provoz slévárny není zastaralý, průběžně se inovuje. 
Od  zahájení výroby pod značkou HEUNISCH slévárna do 
technologií investovala přes 20 milionů eur. Začátkem roku 
2022 zprovoznila nový odprašovací systém v přípravně formo-

vací směsi. Ve stejném roce se v jaderně začalo používat ekolo-

gičtější pojivo, které mělo podle výrobce zajistit nejekologičtěj-
ší možný proces výroby jader. Postupem času se ale ukázalo, 
že provedené zásahy byly pravděpodobně emisně náročnější. 
Toto zjištění přitom nemohlo být známo předem a nešlo jej ani 
jakkoli urychlit. Ve slévárenském provozu je k němu zapotřebí 
určitý čas, technologické procesy se mohou měnit v horizontu 
let, nikoli měsíců. 

V roce 2020/21 bohužel vše ovládl koronavirus a slévárna na 
eliminaci emisí mohla pracovat jen částečně. Odborné firmy, 
které  mohly původ emisí detekovat, případně navrhnout 
možnosti řešení, nepracovaly, spolupráci odmítly nebo nebyly 
schopny šetření provést, či přinést konkrétní návrhy řešení. 
Politický tlak navíc negativně ovlivnil spolupráci mezi slévárnou 
a úřady, stejně tak jako aktivity, vedoucí k efektivnímu řešení 
celé záležitosti. V té době slévárna pod časovým tlakem začala 
být obviňována, že problém bagatelizuje a řešení najít nechce. 
Ke kauze zápachu se v  této době už nepřistupovalo fakticky, 
ale pouze emotivně. 

Krajský úřad si letos objednal pachovou studii, která měla přijít 
s možným řešením. Autor byl ve slévárně dvě hodiny, neprovedl 
jediné měření a předložil více než stostránkovou zprávu. Byl to 
čistě teoretický materiál, částečně založený na údajích, k nimž 
nebyl uveden žádný zdroj. O této zprávě jsme chtěli diskutovat 
s autorem studie, Krajským úřadem a odborníky, k tomu jsme 

bohužel nedostali potřebný prostor. Na základě pachové studie 
Krajský úřad slévárně HEUNISCH zpřísnil integrované povolení 
do podmínek, které jsou bezprecedentní, a které nemusí splňo-

vat žádná jiná slévárna v Česku. Od května 2023 musí slévárna 
splňovat hodnotu 50 mg/m3 TOC. 

Slévárna na snížení pachové stopy pracuje dlouhodobě. 
V první polovině roku provedla optimalizaci na vzduchotechnice 
a v květnu přešla na nový pojivový systém, který by podle testů 
měl emise snižovat cca o 25 %. V červenci odstartovala další 
dílčí projekty pro snižování emisí. Prvním je testování formo-

vací směsi pro nižší pachovou stopu. V první polovině prázdnin 
dále testovala další surovinu jádrové směsi, která může mít 
pozitivní dopad na pachový vjem. Současně zahájila přípravy 
na zkoušky nových nátěrových hmot v jaderně, které jsou na 
bázi vody a  vhodné pro použití v letních měsících. Poměrně 
rozsáhlým dalším projektem jsou možnosti užití dopalovací 
komory tak, aby se přes ni částečně dopaloval a tím neutralizo-

val vzduch. Posledním krokem, který o prázdninách realizovala, 
je instalace dalších dopalovacích hořáků v chladicím tunelu 
formovny. S  odbornými firmami neustále probíhají technická 
jednání, která mají za cíl nalézt technologie pro snížení pacho-

vých projevů a slévárna prověřuje všechny dostupné možnosti, 
jak dostát novým podmínkám provozu. 

V Evropě právě probíhají jednání o nových limitech TOC mj. 
pro všechny slévárny v Unii. Evropský parlament o  změnách 
rozhodne na konci roku, předpokládá se, že návrh bude 
přijat. Na splnění nových podmínek norma předepisuje osm 
let, zatímco slévárna HEUNISCH dostala méně než jeden rok. 
I přesto udělá vše pro to, aby nařízení v termínu dodržela.

www.heunisch.eu
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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 12.30, 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 a léto 2022
Dávám se do psaní hned začátkem 

července, dokud mám zážitky ze závěru 
klubové činnosti v červnu v čerstvé pa- 
měti, abych si později nemusel vybavovat 
vzpomínky začátkem srpna, před letní 
uzávěrkou Informu.

V průběhu blahopřání jubilantům 
v červnu jsme si připomněli stoleté výročí 
narození paní Milady Hledíkové, připadající 
na začátek června, a pak už jsme blahopřáli 
osmi přítomným, zejména devětaosmdesá- 
tileté člence týmu Jarce Havlíčkové, které 
mj. přišly popřát její dcera, vnučka, dvě 
pravnučky a na svět se chystající prapra- 
vnučka – tolik generací jedné rodiny při 
blahopřání oslavenkyni jsme v klubu určitě 
ještě neměli a byl to moc hezký zážitek… J	
Půlkulatá jubilea slavily i paní Nováková 
a Süsserová.

Třetí týden byl tradičně „historický“ – 
Luděk Šubert zcela mimořádně připomněl 
dvě významná data, související se staro- 
věkým Egyptem a jeho více než pět tisíciletí 
trvající historií a místostarosta Krejsa nás 
vrátil téměř do současnosti, když připomněl 
zvláštní osud následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este na přelomu 19. a 20. 
století.

Poslední týden měl být oddychově re- 
kreační, a tak i začal posledním cvičením 
v sále. Vzhledem k teplotám se nás sešlo jen 
deset, ale s optimismem jsme si popřáli, 
abychom se ve zdraví opět v pondělí v září 
sešli. Život nebo pánbůh tomu chtěli, aby-
chom při posledních akcích museli řešit 
drobné nástrahy – nejdříve jsme v úterý 
k mému překvapení až u Sherwoodu zjistili, 
že mají uzavírací den, ale naštěstí díky zna- 
lostem místopisu některými z nás jsme se 
přesunuli krátkým pochodovým cvičením 
na Blatnickou do Hattricku, kde jsme na 
zahrádce nalezli azyl a poseděli (dodatečně 
se omlouvám těm, kteří za námi do Sher-

woodu vyrazili se zpožděním a nenalezli 
nás…).

Výlet do Nemojanského Mlýna začal 
pro změnu komplikacemi při nakládání 
elektrického vozíku do autobusu (podrob-
nosti viz na webu u fotodokumentace), ale 
i ty jsme společným úsilím a dobrou vůlí 
zvládli a vlastní pobyt v areálu hotelu pak 
byl velmi příjemný a pro nováčky v tomto 
areálu i inspirativní – a po návratu na Vino- 
hrady jsme se na dva měsíce rozešli s přá- 
ním pohodového prožití léta.

Jak jsem avizoval v červnu, koncem září 
máme v plánu navštívit archeologické nale- 
ziště v Mikulčicích, ukázku péče a výcviku 
dravých ptáků v Miloticích a větrný mlýn ve 
Starém Poddvorově (podrobnosti o zájez-
dech jsou na webu).

V sobotu 1. 10. od 14 hodin opět chystá- 
me k připomenutí Dne seniorů společné vy- 
stoupení cimbálky Javor a Pěveckého sboru 
B. Hajnce ve společenském sále Pálava 
a pravděpodobně poslední výjezd tohoto 
roku je plánován na čtvrtek 3. 11. do sklípku 
„U Jeňoura“ v Prušánkách.

V době distribuce zářijového vydání In-
formu už budou letní měsíce jen vzpomín- 

kou, ale ne důvodem ke smutnění – každá 
akce Senior klubu je příležitostí k tomu se 
něco nového dozvědět nebo setkat se s jiný-
mi lidmi a vzájemně se obohatit či povzbu-
dit. V průběhu října už zase začnu chystat 
program akcí v roce 2023 a opět přivítám 
nabídky ke zpestření obsahu akcí. V prů- 
běhu jara nejen mne velmi potěšila nabídka 
témat i způsob podání cestopisných před- 
nášek Mgr. Resche a těšíme se i na další no-
vou tvář mezi našimi lektory – ve čtvrtek 
8. 9. přijde do klubovny Ing. Bc. Blažek při- 
blížit historii dechovky a rádi přivítáme 
další…

Závěrem opět připomenu, že je na kaž- 
dém z čtenářů Informu, zda si o našich ak-
cích bude jen číst nebo jestli mezi jejich 
účastníky zavítá a přesvědčí se, jak dalece si 
ve svém zpovídání 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

Výlet do Nemojanského mlýna. Foto Luděk Hodboď. 

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

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


