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ŘÍJEN
2022

Říjen
na Vinohradech

1. 10.
Společný koncert při
příležitosti Dne seniorů
Od 14.00 h. Společenský sál Pálava, 
vstup z ulice Tvrdonická. Pořadatel 
Senior klub Brno-Vinohrady a KVIC 
Brno-Vinohrady.

8. 10.
Vinohradské trhy 
Přivítá vás opět pomyslné tržiště v ča- 
se od 9.00 do 12.30, vydlážděná plo-
cha před radnicí (ze strany parku), 
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

16. 10.
Divadlo pro nejmenší
Od 16.30 h. Uvidíte „Pohádky ze Špa-
líčku“, kde se střídají nestárnoucí 
Hrubínovy pohádky s písničkami 
s kytarou, akordeonem a flétnou. Dě-
ti se zapojí do představení hrou na 
jednoduché hudební nástroje, naučí 
se novou písničku či říkanku.
Vstupenky 80 Kč za osobu zakoupíte 
před představením na místě. Spole-
čenský sál Pálava, Bzenecká 23, 
vchod z ulice Tvrdonická.
https:
//www.domecekvinohradybrno.cz/

www.kvicvinohradybrno.cz

Filmové léto
na Vinohradech

Ve dnech 28.–31. 8. 2022 proběhl další 
ročník FILMOVÉHO LÉTA. Počasí nám přá-
lo, setlist byl relativně atraktivní, takže jed-
no dětské a tři promítání pro dospělé navští-
vilo celkem 360 malých i velkých diváků.

Na dobrovolném vstupném byla vybrá-
na velmi sympatická částka 10.433 korun ve 
prospěch KONTA BARIÉRY. Díky všem.

Jiří Huňáček

Sběrový den
Poslední sběrový den v tomto roce se bude 

konat v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.:

5. 11. 2022
Velkoobjemový kontejner bude při-

staven jako obvykle na parkovišti u Pálav-
ského náměstí (za točnou MHD).

Upozorňujeme na přísný zákaz odklá-
dat cokoli u popelnic. Domy jsou nově mo-
nitorovány kamerovým systémem se zá- 
znamem. Kamerový systém rovněž snímá 
plochu sídliště. Zakládání skládek je pod 
vysokou pokutou.

ÚMČ Brno-Vinohrady

V neděli 11. září 2022 bylo slavnostně otevřeno nové travnaté hřiště na malou kopanou 
v areálu Bzenecká 23.

Vážení vinohradští spoluobčané,
ve chvíli, kdy píši tento úvodník, v pátek 9. září, na Vinohradech i ve všech 
ostatních obcích naší země komunální volby ještě neproběhly. Do klávesnice 
břinkám nějakých čtrnáct dnů před volbami (23. a 24. září). Vinohradský 
Inform jste dostali a držíte v rukou na přelomu září a října, tedy nějaký týden 
po komunálních volbách a mnozí se jistě oprávněně divíte, že můj úvodník 
neobsahuje pražádný komentář k výsledkům komunálních či senátních voleb 
v naší obci. Ano, je to tím, že obsah Informu se píše o čtrnáct dnů dříve, než jej 
obdržíte do schránek a kdy jej dostanete do rukou. Mezi napsáním rukopisného 
textu a vhozením do schránek stojí grafické zpracování, korektury, tisk v tiskár-
ně na Bubeníčkově ulici v Židenicích a další úkony. A tak se to s Informem 
děje od nepaměti. Omlouvám se Vám všem, ale zkrátka to tak je a tak to termí-
nově vyšlo (či spíše nevyšlo). A zevrubnějšího okomentování volebních výsled-
ků se jistě dočkáte v následujícím listopadovém čísle. Výsledky voleb samozřej-
mě již nějaký týden znát budete, ale patřičný rozbor (dnes se spíše říká analý-
za) jistě nebude od věci. Děkuji za laskavé pochopení.

Vážení Vinohraďané, jedenáctého zářijového dne – připadl na neděli – jsem 
měl velmi příjemnou povinnost zúčastnit se slavnostního otevření prvního fot-
balového hřiště na Vinohradech. V každé běžné české či moravské obci stojí 
kostel, hospoda a také fotbalové hřiště. Tři atributy, které dělají obec obcí, kte-
ré jsou jakýmsi územ „běžné“ české, moravské nebo slezské obce. Kostela se na 
Vinohradech asi nedočkáme, hospod zde máme slušný počet, ale to hřiště, to 
zatraceně chybělo. Fotbal, či spisovně česky kopaná, je sportem nejobecnějším, 
světově dominantním. Na severu, jihu, západě i východě této planety, ve vel-
kých městech i v těch nejzapadlejších sídlech, dokonce i v pralese, se kope 
a běhá za míčem, zkrátka se hraje fotbal. Chtělo by se říci: kam oko pohlédne, 
všude se čutá do míče. Jen na Vinohradech to doposud nebyla pravda. Problém 
byl a je značný, nepřekonatelný. Zejména proto, že v naší zahuštěné městské 
části není prostor či spíše plocha, umožňující umístit fotbalové hřiště o regulér-
ních rozměrech. Proto jsem rád, že se podařilo zbudovat alespoň hřiště o regu-
lérních rozměrech pro malou kopanou s travnatým povrchem. Právě 11. září 
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Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– Rozpočtové opatření č. 9;
– požadavek na investiční transfer od města 

Brna pro r. 2023:
 1. Rekonstrukce víceúčelového venkovního 

hřiště na ul. Valtická, (investice, cena 4,5 
mil. Kč, požadavek MČ 4 mil. Kč, spolu-
účast MČ 500 tis. Kč, vypracovaná projek-
tová dokumentace),

 2. II. etapa přestavby stravovacího pavilonu 
bývalé ZŠ Bzenecká 23 na kulturní sál, 
(investice, cena 14 mil. Kč, požadavek MČ 
12,5 mil. Kč, spoluúčast MČ 1,5 mil. Kč, 
vypracovaná projektová dokumentace 
pro provedení stavby),

 3. 3. rekonstrukce venkovního hřiště na ul. 
Bořetická (investice, cena 4 mil. Kč, poža-
davek MČ 3,5 mil. Kč, spoluúčast 500 tis. 
Kč, vydán společný souhlas s umístěním 
a provedením stavby);

– projekt hřiště pro psy na ulici Bořetická po-
dle přiloženého situačního výkresu, text vý-
zvy k podání nabídky na plnění veřejné za-
kázky malého rozsahu „Prvky hřiště pro psy 
Bořetická“ podle předloženého materiálu, 
firmy vyzvané k podání nabídky a složení 
komise pro otevírání obálek a hodnocení na-
bídek;

– text výzvy k podání nabídky na plnění veřej-
né zakázky malého rozsahu „Výstavba stro-
mů pro rok 2022, 2023 Brno-Vinohrady“ po- 
dle předloženého materiálu, firmy, které 
obdrží výzvu a složení komise pro otvírání 
obálek a hodnocení nabídek;

– podání žádostí o finanční prostředky z roz-
počtu MMB na rok 2023 v oblasti školství:

 1. Celková rekonstrukce elektroinstalace vč. 
rekonstrukce kuchyně a sociálního záze-
mí personálu MŠ Sněhurka, Bořetická 26 

(investice; cena 10,5 mil. Kč; požadavek 
MČ 10 mil. Kč; spoluúčast MČ 500 tis. Kč; 
vypracovaná PD),

 2. Rekonstrukce MaR a výměníkové stanice 
ZŠ Mutěnická 23 (investice; cena 5 mil. 
Kč; požadavek MČ 4,5 mil. Kč; spoluúčast 
MČ 500 tis. Kč; vypracovaná energetická 
studie),

 3. Oprava ZTI tělovýchovného pavilonu ZŠ 
Mutěnická 23 (neinvestice; cena 4 mil. 
Kč; požadavek MČ 3,6 mil. Kč; spoluúčast 
MČ 400 tis. Kč; vypracovaná PD),

 4. Tepelné čerpadlo pro kompletní vytápění 
MŠ Velkopavlovická 15 (investice; cena 
2,3 mil. Kč; požadavek MČ 2 mil. Kč; spo-
luúčast MČ 300 tis. Kč; studie – investiční 
rozvaha);

– text výzvy pro podání nabídky veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci: „Kompletní 
rekonstrukce bytu č. 52, Bzenecká 15“ podle 
předloženého materiálu, firmy, které obdrží 
výzvu a složení komise pro otvírání obálek 
a hodnocení nabídek;

– Mateřské škole a Základní škole Sluníčko – 
Montessori, s.r.o., zastoupené jednatelkou 
Jolanou Šulovou, se sídlem Šrámkova 14, 
638 00 Brno, IČ: 25338790 pronájem nebyto-
vých prostor v objektu Bzenecká 23, II NP, 
střední část výukového pavilonu o celkové 
výměře 854,71 m2, na dobu určitou dvou let, 
tj. do 16. 10. 2024 s účinností od 17. 10. 2022;

– program XVI. zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Brno-Vinohrady konaného dne 
19. 9. 2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s tím, aby se Mateřská škola Prušánecká 8, 

Brno, příspěvková organizace zapojila do 
výzvy Operačního programu Jan Amos Ko-

menský, Šablony pro MŠ a ZŠ, č. výzvy 
02_22_002;

– s přijetím dotace ve smyslu Smlouvy č. 
JMK077630/22/OKH – SMLOUVA O PO-
SKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHO-
MORAVSKÉHO KRAJE – k poskytnutí účelo-
vé neinvestiční finanční podpory na realiza-
ci projektu „Hudební festival Mladé kapely“;

– ve 2 případech s příspěvkem na rekonstruk-
ci bytového jádra ve výši 60.000 Kč a zněním 
dohody o rekonstrukci bytového jádra, dle 
přiloženého materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady bere na vědomí:
– zprávu o hospodaření příspěvkových orga-

nizací m. č. Brno-Vinohrady Základní škola, 
Brno, Mutěnická 23, příspěvková organiza-
ce; Mateřská škola Bořetická 7, Brno, pří-
spěvková organizace; Mateřská škola SNĚ-
HURKA Bořetická 26, Brno, příspěvková or-
ganizace; Mateřská škola Prušánecká 8, 
Brno, příspěvková organizace a Mateřská 
škola Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková 
organizace k 30. 6. 2022;

– zprávu o hospodaření příspěvkové organiza-
ce Kulturní, vzdělávací a informační cent-
rum m. č. Brno-Vinohrady k 30. 6. 2022;

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit střednědobý výhled rozpočtu měst-

ské části Brno-Vinohrady na období 2024–
2028 podle předloženého návrhu;

– vzít na vědomí plnění rozpočtu městské čás-
ti Brno-Vinohrady ke 30. 6. 2022 podle před-
loženého materiálu;

– vzít na vědomí plnění plánu výnosů a ná- 
kladů Správy domů m. č. Brno-Vinohrady 
k 30. 6. 2022 podle přiloženého materiálu.

Vandalismus
V posledních měsících vandalismus v naší městské části zesílil. 

Skupinou mladistvých jsou poškozována dětská hřiště. 
Poslední incident proběhl na Valtické, přičemž poškození bylo tako-

vého rozsahu, že představovalo riziko poranění malých dětí. Člen rady 
MČ Brno-Vinohrady pro bezpeč-
nost Mgr. Ing. Martin Hynšt dohodl 
s oblastním vedením městské poli-
cie zvýšený dozor nad dětskými 
hřišti. Škody v každém případě 
přesahují hranici pro trestný čin. 
I za dospívající nezletilé děti mají 
trestněprávní odpovědnost jejich 
rodiče. 

Díky spolupráci s ředitelkou 
Základní školy Mutěnická probe-
rou učitelé problematiku vandalis-
mu v rámci třídnických hodin. 

Obracíme se na občany Vino-
hrad, aby v případě, že jsou svědky 
takového chování, neprodleně vo-
lali na linku 156 městské policie. 

Dodatečná hlášení městské nebo státní policii mají smysl tehdy, pokud 
je např. pořízena fotografie pachatelů nebo je možné uvést jejich přesný 
popis nebo je známa jejich totožnost.

Likvidace škod stojí nemalé finanční prostředky ze skromného roz-
počtu poskytovaného naší městské části Městem Brnem, které pak není 
možné využít pro modernizaci dětských hřišť.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Petra Vrabcová, odbor tajemnice

Z 61. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 29. srpna 2022
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bylo ono hřiště slavnostně otevřeno fotbalovým zápasem. 
Hřiště bude sloužit fotbalové veřejnosti, mládeži i dospělým. 
A to je dobře. 

Vážení spoluobčané, od letních měsíců jsme se poněkud 
vzdálili a se vším všudy nás stále patrněji obkličuje podzim 
se svými barvami, plískanicemi i stále kratšími dny. Nadchá-
zí zimní čas, který mnozí nemají dvakrát rádi. Snad jej pře-
čkáme ve zdraví a bez stresů. Vždyť brzy nadejde adventní 
doba a v jejím závěru přijdou Vánoce, které potěší jistě nás 
všechny, nejvíce samozřejmě děti. Přeji vám, vážení vinohrad-
ští spoluobčané, především mnoho zdraví a klidné podzimní 
dny. Konečně, i ty mohou mít svá kouzla.

Jiří Čejka, starosta

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)

KAREL GOTT REVIVAL MORAVA
V úterý 13. září 2022 se ve Společenském sále Pálava konal pod 

záštitou senátora Jiřího Duška koncert KAREL GOTT REVIVAL MO-
RAVA za přítomnosti starosty PhDr. Jiřího Čejky, který je na fotogra-
fii s muzikanty a asistentkou senátora Jiřího Duška. Koncert probě-
hl za velkého diváckého zájmu.

Jiří Huňáček

Slavnostní otevření nového 
travnatého hřiště na malou kopanou

V neděli 11. září 2022 bylo slavnostně otevřeno nové travnaté 
hřiště na malou kopanou v areálu Bzenecká 23. Po přestřižení pásky 
a slavnostním výkopu byl zahájen přátelský zápas v malé kopané 
mezi Hombres Brno a Vinohrady Fotbal a Futsal team. Na konzu-
maci dortu jako hlavní ceny se podílela obě družstva.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., místostarosta
Petra Vrabcová, úsek tajemnice
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Tak už jsme se dočkali. Prázdniny utek-
ly jako voda a my se opět po dlouhé době 

Léto skončilo jako vždy až moc brzy 
a žáci se opět setkali ve školách. Abychom 
si na sebe všichni zvykli a mohli si jako tříd-
ní kolektiv neformálně užít ještě trochu 
pěkného počasí, rozhodli jsme se pro naše 
žáky na II. stupni zorganizovat adaptační 
dopoledne. 

Každá třída se svým třídním učitelem 
vyrazila do přírody v blízkosti Vinohrad, 
nejčastěji se jednalo o Mariánské údolí ne-
bo Bílou horu. 

Žáci VIII. B si v Mariánském údolí uspo-
řádali barevný piknik. Předem jsme si roz-
dali barvy a v určené barvě každý donesl 
něco dobrého k snědku. Zábava a povídání 
pak plynulo samo, hráli jsme karty, badmin-
ton a házelo frisbee. Čas jsme si našli i na 
hry utužující kolektiv. Na zpáteční cestě ně-
kteří žáci využili možnosti jízdy na bobové 
dráze. Mgr. Iveta Smejkalová

S IX. A jsme se vydali na Bílou horu, kte-
rá se nachází nedaleko školy. Šli jsme tedy 
pěšky, a jelikož nám počasí přálo, procház-

ka byla moc příjemná. Na Bílé hoře jsme si 
ještě na rosou mokré trávě roztáhli pikniko-
vé deky, vybalili pití a jídlo, které donesli 
žáci a užívali si jeden z posledních letních 
dnů letošního roku. Vedle dobrého jídla 
a pití nechyběla ani skvělá nálada, při které 
jsme si v kruhu sdíleli zážitky z prázdnin 
a zahráli i nějaké hry. Po poledni jsme se 
vydali pěšky zpět do školy a zakončili adap-
tační den ve školní jídelně obědem.

Mgr. Gabriela Kostková

Třída VIII. A se vydala z Líšně k Mucho-
vě boudě. Zde jsme si na sice mokré, ale 
krásně zelené louce rozprostřeli deky a za-
čali připravovat piknikovou tabuli. Každá 
skupina měla jiný výběr jídel – někteří vsa-
dili na domácí výrobky, jiní na zeleninu 
a ovoce. Na piknikových dekách se objevily 
buchty, pomazánky, jednohubky, plnění 
šneci a jiné pochutiny. Paní učitelka přines-
la pro celou třídu domácí věnečky z odpa- 
lovaného těsta. Připravené misky a talíře 
s jídlem jsme dozdobili květinami a listy, 

aby lahodily i oku. Pak již mohlo začít spo-
lečné ochutnávání a hodnocení laskomin. 
Brzy jsme měli plná bříška. A to byl čas na 
několik pohybových her. Při cestě zpátky 
Mariánským údolím jsme pak měli čas si 
s kamarády povykládat, jak jsme prožili 
prázdniny. Vždyť jsme se celé dva měsíce 
neviděli!

PhDr. Marcela Kuchyňková
ZŠ Mutěnická

Dne 3. 6. 2022 se uskutečnil dlouho 
odkládaný „Den s integrovaným záchran-
ným systémem“. Akce byla určena celé-
mu prvnímu stupni, kde si více než 160 
žáků prošlo výchovně vzdělávacími či 
sportovními aktivitami. 

Celý den začal s hasičskou posádkou 
z Líšně, která nám ukázala několik způsobů 
hašení a na závěr nečekaně osvěžila všech-
ny přítomné. Poté pokračovaly hromadné 
ukázky pod taktovkou Police ČR. Oddělení 
hlídkové služby nám představilo záchyt ne-
bezpečného pachatele. Jakmile se u něj ob-
jevil nůž, použití distančního elektrického 
paralyzéru bylo nutností. Chvíli poté přijel 
psovod se svým psím parťákem. Oba nám 
nejprve představili, jak sehraným týmem 
jsou. Poté, co se vyskytl v naší blízkosti 
i ozbrojený zločinec, který neváhal použít 
i svou střelnou zbraň, tak nás čtyřnohý člen 

policejního sboru ujistil, že je velmi důleži-
tým článkem policie a pachatele zneškod-
nil. Velmi důležitou posilou v pátrání po 
pohřešovaných, ztracených či hledaných 
osobách je také čtyřnohý hrdina – pes Choo- 
co, který nás spolu se svým parťákem Ing. 
Satorou (z organizace RESDOGS) přesvěd-
čil o tom, že nám se na akci žádný žák ne-
může ztratit. 

Nejen hromadné ukázky naše žáky za- 
ujaly. Všichni jsme si měli možnost projít 
statická či aktivní stanoviště, kterých bylo 
celkem 15. Zde jsme si obhlídli velké hasič-
ské auto, vozidla patřící dopravní policii či 
jejich motocykl. Vyzkoušeli jsme si balistic-
ké vesty, osahali krátké i dlouhé zbraně či 
další vybavení nutné pro úspěšné zákroky 
všech přítomných jednotek. Žáci si pomocí 
radaru mohli zjistit, zda jim do pošty přijde 
pokuta za rychlý běh nebo si vyzkoušeli 

fungování alkoholtestru. Před zákonem se 
naši žáci rozhodně neschovají, jelikož kaž-
dému z nich byly odebrány otisky prstů. 
Pod vedením hasičů jsme si zabalili eva- 
kuační zavazadalo či se společně seznámili 
se symboly nebezpečných látek. Přebyteč-
nou energii jsme vybili na hřišti s Nerf pis-
tolemi, na nízkém lanovém centru, při střel-
bě lukem na terč, balance bordech či během 
jiných aktivit, které si pro žáky připravili 
organizátoři akce a organizace Newman 
school. Posílena byla i týmová spolupráce 
při zneškodňování bomby či během ošetře-
ní zraněného jedince a přenesení ho do bez-
pečí. 

Nálada všech zúčastněných jednotek 
byla velmi přátelská a profesionální. Vše 
podtrhlo příjemné slunečné počasí. První 
ročník byl více než vydařený. Děkujeme 
všem za spolupráci.  Mgr. Iveta Marečková

Den s integrovaným záchranným systémem na ZŠ Čejkovické

Adaptační dopoledne pro II. stupeň

Přivítání prvňáčků na ZŠ Mutěnická

zdraví a plní sil přivítali s našimi žáky. Ne-
chyběli mezi nimi ani naši letošní prvňáčci, 

kteří s úsměvem na tváři a netrpělivostí vy-
hlíželi své nastávající paní učitelky, paní 
Mgr. Editu Záhořákovou a Mgr. Marcelu 
Kolískovou. 

Letos poprvé zahájili svůj první den 
slavnostním uvítáním na školní zahradě za 
účasti pana starosty PhDr. Jiřího Čejky a pa-
na místostarosty prof. MVDr. Petra Dvořá-
ka, CSc. Ani větrné počasí nepřekazilo nad-
šení z netradičního začátku, prvního used-
nutí do lavic a setkání s novými kamarády. 
Děti si odnesly ze svého prvního školního 
dne mnoho zážitků, radosti a také školních 
pomůcek a krásných dárečků. 

Poprvé se do školy podívali i naši nul-
ťáčci z přípravné třídy, pod vedením paní 
učitelky Mgr. Libuše Kroupové. 

Našim prvňáčkům, jejich rodičům 
a všem žákům přejeme především pevné 
zdraví a úspěšný školní rok 2022/2023. 

Mgr. Marcela Kolísková
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Bavíme se na Vinohradech 3. 9. 2022 obrazem

Robert Křesťan & Druhá Tráva.

Moderátorka Petra Klímová v akci. Pardubická Dukla Vozovna.

Doprovodný sortiment občerstvení a prodejců oslovil nejen dospělé. Morčata na útěku baví publikum.

Stand Up komik Lukáš Pavlásek. Závěrečná kapela Pražskej Tuzex.
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Říjen v knihovně 
Milí čtenáři,
podzim se už hlásí o slovo, a jeli-
kož se dny opět krátí, večery pro-
dlužují a venku již bývá sychravě-
ji, je říjen ideální čas na to začít 
letní tempo trochu zpomalovat 
a trávit více času v pohodlí domo-

va s horkým nápojem v jedné ruce a dobrou knihou 
v ruce druhé – k tomu nás může inspirovat výrok C. S. 
Lewise, autora slavných Letopisů Narnie: „Nenajdete 
dostatečně velký šálek čaje ani dostatečně dlouhou kni-
hu, aby mě uspokojili.“ A jaké plány máme tento měsíc 
v naší vinohradské knihovně?

V rámci čtenářského projektu BOOKSTART aneb 
S knížkou do života zažijeme ve středu 26. 10. od 
9.30 hod. dýňobraní, jelikož říjnové setkání bude vě-
nováno jednomu ze symbolů podzimu - dýni. Přečte-
me si o ní tematickou pohádku, budeme výtvarně tvo-
řit a pokud úroda dá, tak si na dýni i pochutnáme. 
Zváni jsou všichni rodiče a zájemci s dětmi ve věku 
0–6 let.

Po několikaměsíční odmlce přijde na řadu v týdnu 
od 24. 10. do 27. 10. u našich dětských čtenářů velmi 
oblíbená výtvarná dílnička, tentokrát na téma Přišel 
podzim do zahrady. Je libo vyrobit si roztomilého jež-
ka, sovičku, dýni, halloweenské strašidlo nebo cokoliv 
jiného z barevných listů podle své fantazie? Výrobky 
si poté můžete odnést a mohou vám doma posloužit 
např. jako originální podzimní dekorace.

A první říjnový týden je již 26 let spjat s celostátní 
akcí Týden knihoven, kterou vyhlašuje Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků (SKIP). Letos proběh-
ne od 3. 10. do 9. 10. a v rámci něj mají všichni do 18 
let novou registraci zdarma.

Také připomínám, že do konce října pro všechny 
prvňáčky stále platí možnost přijít se k nám v dopro-
vodu zákonného zástupce s platným OP zdarma nově 
registrovat nebo si registraci obnovit, pokud jim plat-
nost čtenářského průkazu právě během října končí.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Říjen v Domečku
Divadlo pro nejmenší

Po letní přestávce se opět těšíme na malé diváky i jejich 
rodiče a prarodiče! První představení pro ně připravilo Diva-
dlo Paravánek na neděli 16. 10. 2022 od 16.30 hodin. Uvidíte 
„Pohádky ze Špalíčku“, kde se střídají nestárnoucí Hrubíno-
vy pohádky s písničkami s kytarou, akordeonem a flétnou. Děti se zapojí do před-
stavení hrou na jednoduché hudební nástroje, naučí se novou písničku či říkan-
ku. Vstupenky 80 Kč za osobu zakoupíte před představením na místě. Společen-
ský sál Pálava, Bzenecká 23, vchod z ulice Tvrdonická.

Volná místa v kroužcích
Rádi vás uvítáme v kroužcích, kde nám ještě zbývají volná místa. Můžete se za 
námi přijít podívat a činnost si nezávazně vyzkoušet.
Keramika pro děti od 4 let – úterý 17.00–18.00 h.
Kreativ – výtvarný kroužek pro mládež 12–15 let – středa 17.10 – 18.40 h.
Cvičení na balonech pro děti od 5 let – úterý 15.30–16.15 h.
Pohybovky pro děti 6–12 let – středa 16.45–17.45 h.
Tanečníci – dopolední tancování pro děti od 2 let a jejich rodiče – pondělí 9.00–
9.45 h.
Dospělým nabízíme lekce jógy ve večerních hodinách v pondělí, středu, čtvrtek 
či pátek. 

Více informací najdete na našich stránkách www.domecekvinohradybrno.cz. 
Dotazy vám rádi zodpovíme i telefonicky 739 263 997.

Ivana Heindlová

Velký úspěch plavců Masters
z Vinohrad na ME V Římě

Začátkem září se konalo po dlouhé „covidové“ odmlce již osmnácté ME 
v plavání Masters v Římě. Z klubu PVK Brno se zúčastnilo 7 plavců, šest z nich 
vyplavalo medaile.

Nejúspěšnějším plavcem byl František Pokorný (81 let) se ziskem 3 zlatých 
a 2 stříbrných medailí. Velkým úspěchem byly i 3 zlaté a 1 stříbrná Dády Ferebau-
rové z Vinohorad (92 let) a tradičně byl úspěšný i Rudolf Šmerda z Vinohrad (79), 
který po zdravotních komplikacích získal „pouze“ 1 zlatou, 2 stříbrné a 1 bronzo-
vou medaili. Další 3 plavci získali medaile, celkem 16. 1 zlatou a 1 stříbrnou ve 
štafetách, kde plavali ve věkové kategorii 320–359 let !!!

Věříme, že přes vyšší věk plavců i v dalších letech budeme pro Vinohrady 
vozit tituly ME a MS.

R. Šmerda, PVK Brno

Informace o osvětlení společných 
prostor v bytových domech ÚMČ

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 
Sb. jsem obdržel od bytového odboru ÚMČ následující informace.

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v do-
mech Valtická 15 a 17, Mikulovská 4, 6 a 8 a Bzenecká 13, 15, 17 
byla provedena v roce 2018.

Z porovnání spotřeby v letech 2017 až 2021 vyplývá, že i přes 
instalaci světelných a pohybových čidel a svítidel LED nedošlo 
v domě Valtická 17 k žádné úspoře elektrické energie (2017 – 10.584 
kWh, 2021 – 11.250 kWh).

Doba svícení LED světel může být nastavena v rozmezí 5 sekund 
až 5 minut, průměrná životnost je 15.000 hodin, počet cyklů zap./
vyp. více než 10.000. 

Začátkem června 2022 bylo provedeno seřízení nastavení čidel 
na schodišti a na chodbách ve Valtická 17 na interval svícení 5–7 
sekund (poznámka autora – bylo ukončeno téměř roční trvalé sví-
cení na schodišti tamtéž), ve Valtická 15 počátkem července na in-
terval 5 až 8 sekund na schodišti a 17 až 23 sekund na chodbách 
u bytů.

Závěr autora – až do výše uvedené doby byly intervaly svícení 
nastaveny na zbytečně dlouhou dobu 17–23 sekund, což je 3× až 5× 
déle, než je třeba k bezpečnému průchodu osvětleným prostorem 
na schodišti nebo na chodbě, a proto ani po nákladné rekonstrukci 
nedošlo k žádné úspoře elektřiny a peněz nájemníků.

Luděk Hodboď
(pokračování informace v příštím čísle)

Informace o osvětlení společných 
prostor v bytových domech ÚMČ – 

odpověď
Autor výše uvedeného článku bohužel neustále poukazuje na 

věci, které mu byly buď několikrát vysvětleny nebo vyplývají z plat-
né legislativy či bezpečnosti. Nastavení délky svícení světel, které 
autor článku neustále požaduje zkracovat, mají zanedbatelný vliv 
na celkovou spotřebu elektrické energie v domě. Bohužel častým 
spínáním z důvodu krátkých termínů (jak autor článku neustále 
požaduje) dochází k rychlejšímu opotřebení samotného spínání, 
které je ohraničeno záruční dobou. 

Jednoznačně odmítáme neustále nastavovat délku spínání jed-
notných světel za cenu domnělé úspory. Dlužno podotknout, že 
veškeré požadavky na zkracování délky svícení v jednolitých vcho-
dech ze strany autora článku jdou finančně na vrub nájemníků 
v konkrétním domě.

Připomínáme, že z pohledu legislativy a bezpečnosti v domě je 
třeba brát na zřetel další technické prvky v domech, které v 80. le-
tech nebyly povinné, a to nouzová světla, či výtahové záložní zdro-
je a jejich chlazení v letních měsících, které mají bohužel vliv na 
spotřebu. Takové jsou předpisy a je nutné je dodržovat. 

Neustálé zkracování délky svícení jednotlivých světel v celém 
domě, které je označeno jako ta největší příčina zvýšené spotřeby 
elektrické energie, je naprosto nepravdivé a ani není příčinou zvy-
šujících se cen elektrické energie na světových trzích.

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

(pokračování v příštím čísle) 
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Obèanské návrhy Dáme na vás slouží 
ke zlepšení života v Brnì

Od letošního jara mohou obyvatelé 
Brna využívat občanské návrhy Dáme 
na vás jako další z participativních ná-
strojů, které umožòují lidem zapojit se 
do správy a řízení města. 

Do občanských návrhů Dáme na vás mohou obyvatelé města 
celoročně podávat veřejně prospěšné návrhy i bez konkrétní finanč-
ní částky či umístění, návrhy regulativního charakteru či ideové my-
šlenky na zlepšení kvality života v Brně. Občanské návrhy slouží 
městu i jako zásobník dobrých nápadů, které mohou pomoci město 
dále rozvíjet. Podané návrhy sbírají podporu a ty, které dosáhnou 
minimální hranice podpory, budou předloženy k projednání vedení 
města. Rada města Brna následně rozhoduje, zda se bude návrh 
dále zpracovávat a realizovat.

V galerii na stránkách navrhy.damenavas.cz je již podáno šest 
desítek návrhů, které mohou Brňané s trvalým bydlištěm v Brně 
podpořit či odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu na Brno iD. 
Tento účet velká část Brňanů již využívá pro elektronickou šalinkar-
tu či platbu za odpady, takže představuje velmi snadnou možnost 
hlasování.

Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás a pojďte s námi 
vylepšit život v Brně!

Tým Dáme na vás

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

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

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

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

 KNIHY RYŠAVÝ, NOVINKA – Brno včera, dnes a zítra? Sleva s inz.10 %.

 KNIHY RYŠAVÝ, slevy na naše knihy pokračují, www.rysavy.cz, 775 368 748.

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

SVP  HELP  ME, z.s.
BOŘETICKÁ 2,   629 00  BRNO –VINOHRADY
Tel.:  544216178  Tel./fax:  544216178

                                                                              www.svphelpme.cz
                                                                              e-mail: helpme@volny.cz                                                            

6.9.2022

Nabídka pracovního místa

Středisko výchovné péče  HELP ME, z.s.,  se sídlem Bořetická 2,  629 00 Brno-

Vinohrady

příjme s nástupem ihned do pracovního poměru 

kuchře/ku  do  školní  kuchyně  ve  SVP  HELP  ME  s internátní  částí
s pracovním úvazkem 8 hodin denně.

Jedná se o zastupování za nemoc cca do konce roku 2022.

Bližší informace je možno sjednat na tel.č. 544216178, 602547563
e-mail: helpme@volny.cz

Nebo osobně přímo u nás ve SVP HELP ME.

Mgr. Vladislav Vaňák 

 ředitel SVP HELP ME v.r. 

      

Středisko výchovné péče HELP ME, z.s.,
se sídlem Bořetická 2, 629 00 Brno-Vinohrady
příjme s nástupem ihned do pracovního poměru
kuchaře/ku do školní kuchyně ve SVP HELP ME s internátní 
částí s pracovním úvazkem 8 hodin denně. Jedná se o zastu-
pování za nemoc cca do konce roku 2022.
Bližší informace je možno sjednat na tel. čísle 544 216 178,
602 547 563, e-mail: helpme@volny.cz. Nebo osobně přímo
u nás ve SVP HELP ME.

Termín uzávěrky pro vydání č. 202 – listopad 2022
do 14. 10. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz.
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PROGRAM NA ŘÍJEN 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:
 v pondělí (13.30–14.30)
 CVIÈENÍ PRO SENIORY ve Společen-

ském sále Pálava, Bzenecká s podporou 
KVIC – kromě rozhýbání těla se i dobře 
naladíte ;
 ve čtvrtek (od 8.30, 10.15 a 12.30, 90 

min.) KONVERZAÈNÍ KURZ ANGLIÈ- 
TINY pro seniory (možno zapojit se kdy-
koli v průběhu roku) v malé klubovně.

Informace o akcích Senior klubu – září 2022

JAVOR
Cimbálová muzika

     JAVOR
    Cimbálová muzika z jižní Moravy

kontakt: email: javorcimbal@seznam.cz

Pojďte a zaposlouchejte se do krásných písní 
v podání obou souborů.

Společný koncert při příležitosti Dne seniorů 
ve společenském sále Pálava

v sobotu 1. října 2022 od 14 hodin

Vystoupí
Cimbálová muzika Javor a 

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

Zvou Vás pořadatelé
KVIC a Senior klub Brno-Vinohrady

Máme za sebou nejen léto, ale i první dva 
týdny v září a tak opět, vzhledem k termínu 
uzávěrky poměrně časně, zkouším vyprodu-
kovat pravidelný příspěvek do Informu.

Pokud je mi známo, návštěvníky či náv- 
štěvnice klubu nepotkalo přes léto nic hrozné-
ho, naopak paní Havlíčková se stala koncem 
června očekávanou praprababičkou (viz po-
slední Inform a informace o jubilantech) – za 
všechny všem upřímně blahopřeji. Na malé 
klubovně a na lavičkách v okolí naopak probí-
hala občasná setkání, přispívající k udržování 
kontaktů, dokonce došlo i na občasné naturál-
ní zásobování zájemkyň medem, cuketami či 
jinými produkty zahrady.

Klubová činnost začala 1. září poprázdni-
novým setkáním v klubovně, na které přišlo
k mému milému překvapení více než třicet zá-
jemců o setkávání se. Po přivítání jsme se vzá-
jemně informovali o událostech léta, připo-
mněl jsem nejbližší klubové akce, zejména 
zájezdy, a pak už se povídalo nad kávou a zá-
kuskem.

Při prvním pondělním cvičení 5. září se 
sešlo nedočkavých devět cvičících a po hodině 
protahovacích cviků jsme všichni konstatova-
li, že nám tento pravidelný pohyb a setkávání 
se scházely a že se těšíme na další opakování
i na další zájemce o přiměřený zdravý pohyb.

Na úterní cestopisné zajímavosti, které 
přilákaly 18 diváků, Eliška Vacková vybrala
a připravila cestopisné pásmo o zajímavostech 
Švýcarska, čímž doplnila a završila předchozí 
několikeré povídání Mgr. Resche o této zemi.

Ve čtvrtek 8. 9. pak mezi nás poprvé přišel 
nový lektor, Ing. Bc. Ota Blažek se svou audio-
vizuální přednáškou o historii a současnosti 
dechovky. Bohužel kvůli technickým potížím 
se i přes velkou snahu nepodařilo zprovoznit 
ozvučení prezentace, ale přesto více než dva-
cítka přítomných nelitovala – doprovodný ko-
mentář Ing. Blažka k jednotlivým snímkům 
byl tak zajímavý a vtipný, že všichni nejen 
souhlasili se zopakováním přednášky v novém 
termínu 6. října, ale budou se těšit i na další 
podobná vystoupení s hudební tématikou.

Víc už se toho před uzávěrkou Informu
v klubu neudálo a tak zkusím připomenout
i další akce. Kromě cvičení se rozeběhly i čtvr-
teční konverzační kurzy angličtiny – dveře ma-
lé klubovny jsou pro další zájemce stále ote-
vřeny. Zářijový zájezd už je pasé a z říjnového 
programu (viz tato stránka) připomínám ze-
jména už téměř tradiční společný koncert Pě-
veckého sboru Blahoslava Hajnce a cimbálky 
Javor v sobotu 1. října od 14 hodin ve Spole-
čenském sále Pálava, konaný při příležitosti 
Dne seniorů. Hned další 
akcí pak bude opět pletení 
košíčků z pedigu pod do-
hledem Hanky Žaludové – 
přijďte si něco vytvořit .

Vzhledem k termínu 
3. 11. považuji za nutné 
připomenout i zájezd do 
sklípku „U Jeňoura“ v Pru-
šánkách-Nechorech – při-
hlásit se je nutné do 27. 
října (kvůli rezervaci 
míst). Obrazně ve „hvěz-
dách“ je zatím možný zá-
jezd do hvězdárny Brno – 
zatím nevím, s jakým 
předstihem bude zveřej-
něn program v digitáriu
a zda bude v nabídce ně- 
co nového a zajímavého
v odpoledních promíta-
cích časech.

Jak jsem psal už v zá-
ří, začínám chystat pro-
gram akcí v roce 2023
a přivítám případné na-
bídky ke zpestření obsa- 
hu klubových akcí. V prů-
běhu jara jsme takto přiví-
tali Mgr. Resche a máme 
za sebou i návštěvu další 
nové tváře mezi naši-
mi lektory – Ing. Bc. Blaž-
ka – a rádi přijmeme i dal- 
ší… 

Závěrem opět připomenu, že je na každém 
z čtenářů této stránky, zda si o našich akcích 
bude jen číst nebo jestli mezi nás zavítá a pře-
svědčí se, jak dalece si vymýšlím… .

Program i další informace a dokumentač- 
ní 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

1. 10. – SOBOTA
DEN SENIORÙ NA VINOHRADECH
(s hosty ve Společenském sále Pálava)
Ing. L. Hodboï, cimbálka JAVOR, 
Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

4. 10. – ÚTERÝ
OPÌT PLETEME Z PEDIGU
(třeba dárky nejen na vánoce)
Mgr. Hanka Žaludová

6. 10. – ČTVRTEK
HISTORIE A SOUÈASNOST DECHOVKY 
(povídání s ukázkami)
Ing. Bc. Ota Blažek (pokračování)

11. 10. – ÚTERÝ
CESTOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI
(pokračování)
E. Vacková

13. 10. – ČTVRTEK
L. I. BREŽNÌV A JEHO DOBA
PhDr. Lukáš Karnet

18. 10. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIÈKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

20. 10. – ČTVRTEK
BLAHOPØÁNÍ JUBILANTÙM,
NAROZENÝM V ØÍJNU
Ing. L. Hodboï a tým spolupracovníků

25. 10. – ÚTERÝ
JOSEF V. RADECKÝ, hrabě z Radče,
a Morava
Dr. Luděk Šubert

27. 10. – ČTVRTEK
JIHOTYROLSKÉ TOULKY 
(povídání nad fotografiemi)
Mgr. Pavel Resch

Naše motto:
ač neradi, pomalu se zazimováváme
a na program v klubovně si zase
zvykáme… 


