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Listopad
na Vinohradech

5. 11.
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.
www.kvicvinohradybrno.cz

12. 11.
Vánoční keramická dílna
v Domečku 
9.00–11.30 hod. Můžete vyrobit dárky 
pro své blízké nebo originální vánoč-
ní dekorace – misky na ovoce, svícny, 
andílky, ozdoby na stromeček apod. 
Cena 320 Kč zahrnuje veškerý mate-
riál, glazování, 2× výpal, odborné ve-
dení. Rezervace místa na www.
domecekvinohradybrno.cz/udalosti.

13. 11.
Pohádky „O Smolíčkovi“
a „O Budulínkovi“
Od 16.00 hodin. Zahraje Loutkové di-
vadlo Vratislava Schildera. Společen-
ský sál Pálava, Bzenecká 23. Vstup 
z ulice Tvrdonická. Jednotné vstupné 
za děti i dospělé 80 Kč za osobu.
www.domecekvinohradybrno.cz

27. 11.
Tradiční podzimní
koncert vážné hudby
Společenský sál Pálava – objekt Bze-
necká 23 (vchod z ulice Tvrdonická). 
Prof. PhDr. Miloš Schnierer a hosté. 
Začátek 17.00 hodin.
Vstupné Kč 50 Kč/osoba. 

4. 12.
Mikulášská pohádka
s nadílkou
V 10.00 hodin. Pohádka bude tento-
krát o tom, jak čerti čekají na Mikulá-
še a je jim dlouhá chvíle, tak trochu 
zlobí. Co z toho všechno vzejde a jest-
li Mikuláš s nadílkou nakonec dorazí, 
se dozvíte v představení divadla Kejk-
le ve společenském sále Pálava.
Pro více informací a předprodej vstu-
penek sledujte
www.domecekvinohradybrno.cz.

www.kvicvinohradybrno.cz

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

přistaven jako obvykle na parkovišti
u Pálavského náměstí (za točnou MHD).

ÚMČ Brno-Vinohrady

Podzim na Hádech. Foto Petr Dvořák.

Vážení vinohradští spoluobčané,
letošní zářijové obecní volby navodily a přinesly radikální změnu ve správě 
naší městské části. V obecních volbách totiž zvítězily strany a uskupení, které 
se dosud – v minulém volebním období (2018–2022) – nacházely v opozičním 
postavení. Vyhraněná byla nejen doba voleb, ale vlastně celé čtyřleté volební 
období. Vinohrady ve své minulosti nezažily tak vypjatý „boj“ prošpikovaný 
hanobením, urážkami, dehonestacemi a především pomluvami a nepravdami, 
rozsévanými v našem relativně malém vinohradském prostoru. K tomu byly 
především využívány sociální sítě, tiskoviny i nepravdy šířené v ústním podání 
(těch pomluv bylo vícero – například, že vlastním dům v Útěchově, ve kterém 
bydlím a na Vinohradech pronajímám tři byty; byl jsem veřejně vyhlašován 
za lháře, zloděje, korupčníka a podobně). Doufejme, že takových „kvalit“ 
na Vinohradech v budoucnu již dosahovat nikdo nebude. 

Vážení spoluobčané, v letošních volbách do obecního zastupitelstva na Vi-
nohradech se na prvním místě umístilo a zvítězilo tak sdružení PLUS Vinohra-
dy s 19.054 hlasy (21,72 %). Těsně za ním, na druhém místě, stanula koalice 
Spolu pro Vinohrady (ODS, KDU-ČSL a Top 09). Koalice získala 18.530 hlasů 
(20,92 %). Sešlost občanů nazvaná Jiří Čejka s občany pro Vinohrady stanula 
na třetím místě a získala 17.132 hlasů (19,53 %). Čtvrté místo náleží SPOLU pro 
Vinohrady. Uskupení získalo 13.776 hlasů (což představuje 15,69 %). Za ním 
se umístilo na místě pátém ANO pro Vinohrady s 9.208 hlasy (10,50 %). Do 
zastupitelstva se ještě dostalo SPD a nezávislí. Tato strana skončila na šestém 
místě a obdržela 7.652 hlasů (8,72 %). Dodejme, že další dva kandidující poli-
tické subjekty – ČSSD a nezávislí kandidáti a RESTART PRO BRNO – nepřekro-
čily pětiprocentní numerus clausus a do vinohradského zastupitelstva se nedo-
staly. 

Vážení vinohradští spoluobčané, uvidíme, zda ti, kteří v minulém volebním 
období chápali politiku a správu obce spíše jako divadelní představení, budou 
schopni rozumně a kultivovaně naši obec spravovat a vést ji ke spokojenosti 
a radosti Vinohraďanů. Přeji jim k tomu fundovanost, energii a pokoru vůči 
našim spoluobčanům. Já spolu se svými kolegy, coby opoziční zastupitelé, 
budeme dbale sledovat kroky vedení obce a seznamovat vás se skutečnostmi, 
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Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 10;
– na základě zápisu z jednání výběrové ko-

mise, přidělení zakázky na realizaci akce: 
„Výsadba stromů pro rok 2022, 2023 
v městské části Brno-Vinohrady“ panu 
Ing. Martinovi Chytrému, Lipůvka 201, 
679 22, IČO: 66557232 za celkovou cenu 
301.726, 81 Kč včetně DPH jako nejvhod-
nější;

– prominutí dluhu jednotlivých dlužníků 
MČ Brno-Vinohrady evidovaných na úse-
ku přestupků dle jmenného seznamu uve-
deného v příloze v celkové výši 97.500 Kč;

– text výzvy k podání nabídky VZMR na ak-
ci: „Výměna uzávěrů topení pro jednotlivé 
větve mateřských škol Brno-Vinohrady“, 
seznam firem, které budou vyzvány 
k předložení nabídky a složení komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek;

– předloženou úpravu Nařízení statutární-
ho města Brna, kterým se vydává „Tržní 

řád“ – v části XXVI MČ Brno-Vinohrady;
– tiskopis „Prodloužení žádosti o pronájem 

obecního bytu na rok…“;
– každoroční povinnost žadatele oznámit 

do 30. 11., zda na své žádosti nadále trvá. 
Ve zvlášť odůvodněných případech lze 
tuto povinnost prominout.

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s převzetím dokončeného projektu „Cyk-

lopark mezi Vinohrady a Líšní“ do sprá- 
vy městské části Brno-Vinohrady za pod-
mínky příspěvku na správu projektu 
60.000 Kč/1 rok po dobu 3 let;

– s řešením přechodu ulice Jedovnická po-
dle předloženého investičního záměru 
„Lávka pro pěší a cyklisty přes ulici Jedov-
nická“;

– ve dvou případech s příspěvkem na výmě-
nu dveří o výši 5.000 Kč a zněním dohody 
o výměně vchodových dveří v bytě, dle 
přiloženého materiálu.

Rada m. č. Brno-Vinohrady přiděluje:
– zakázku pod názvem „Kompletní rekon-

strukce bytu č. 52, Bzenecká 15“ firmě 
Kristek - instalo, s.r.o., Mlýnská 326/13, 
602 00 Brno, IČ: 29232201 za celkovou ce- 
nu 389 877 Kč bez DPH a 448 359 Kč vč. 
DPH.

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

hu „Prvky hřiště pro psy Bořetická“ podle 
návrhu hodnotící komise společnost Hřiš-
tě pod Květinou s.r.o., Chlaponice 34, 
397 01 Drhovle, IČ 28088085 za nabídko-
vou cenu 242.121 Kč vč. DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady
bere na vědomí:
– přerušení činnosti školní družiny ZŠ Br-

no, Mutěnická 23, a to dle harmonogramu 
uvedeného v příloze materiálu.

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

konané dne 29. září 2022
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 a 14;
– „Plán zimní údržby komunikací“ pro 

městskou část Brno-Vinohrady, na zimní 
období 2022–2023;

– vyplacení odměny ředitelkám ZŠ a MŠ;
– přidělení zakázky na akci: „Výměna uzá-

věrů topení pro jednotlivé větve MŠ Brno-
-Vinohrady“ firmě René Wágner, Dědic- 
ká 7, 627 00 Brno, IČ 64315789 za celko-
vou cenu 276.856,47 Kč vč. DPH.

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

konané dne 12. října 2022
Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– harmonogram provádění blok. čištění na 

r. 2023 dle přílohy 1. Časy provádění blok. 
čištění v jednotlivých ulicích dle přílohy 
2. VZOR tabulky – upozornění na blokové 
čištění – na vchody BD dle přílohy 3;

– zveřejnění přiloženého záměru na proná-
jem nebytového prostoru o výměře 28,26 
m2, který se nachází v suterénu domu Mi-
kulovská 9, místnost č. 1, ke komerčnímu 
využití (skladovací prostory, kancelář).

Rada m. č. Brno-Vinohrady souhlasí:
– s příspěvkem na rekonstrukci bytového 

jádra ve výši 60.000 Kč a zněním dohody 
o rekonstrukci bytového jádra v bytě, dle 
přiloženého materiálu;

– ve třech případech s příspěvkem na výmě-
nu dveří o výši 5.000 Kč a zněním dohody 
o výměně vchodových dveří v bytě, dle 
přiloženého materiálu;

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– vzít na vědomí pravidla pro výplatu od-

měn neuvolněným členům Zastupitelstva 
m. č. Brno-Vinohrady.

Poslední zasedání rady městské části
Poslední zasedání stávající rady městské části proběhla v září a říjnu. Zářijové zasedání 

se neslo v duchu projednání důležitých bodů, naopak zasedání v říjnu, po komunálních 
volbách, se zabývalo především technickými body a drobnými záležitostmi, které nesnesou 
odkladu. Zásadní rozhodnutí pak připadnou pro nově zvolenou radu, která již bude nepo-
chybně pracovat v době vydání tohoto článku.

Z projednaných bodů stojí za zmínku například souhlas s investičním záměrem lávky 
přes ul. Jedovnická, která souvisí s roky připravovaným projektem „Nové Vinohrady“. Rada 
také schválila přidělení zakázky na výsadbu nových stromů a důležitou změnu v pořadníku 
na obecní byty v naší městské části. Nově musí každý žadatel jednou ročně, vždy do 30. 11., 
prodloužit svoji žádost a bytovému odboru tak sdělit, že jeho žádost o byt v naší měst. 
části trvá. Na závěr bych naší nové radě rád popřál hodně úspěchů v práci pro městskou část.

Mgr. Tomáš Pokorný

Mahenka slaví 100 let fungování!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, 
před 100 lety, přesně 20. 11. 1922, byla v budově německé školy na Veveří 
oficiálně otevřena Veřejná knihovna města Brna. Do provozu ji uvedl dra-
matik, básník, novinář a její první knihovník Antonín Vančura, známý pod 
pseudonymem Jiří Mahen. 

Chcete vědět více o historii a krušných začátcích městské knihovny? 
Zjistíte to třeba tady: (https://www.kjm.cz/historie). 

Dnes je Knihovna Jiřího Mahena v Brně druhou největší veřejnou měst-
skou knihovnou v ČR; vedle Ústřední knihovny a 34 poboček spravuje i Mahenův památník 
a vzdělávací IN-centrum v Kleinově paláci na náměstí Svobody. Je nejen čítárnou a půjčov-
nou knih v mnoha formách, didaktických her, hudebnin a databází, ale také místem tvoře-
ní, inspirace, komunitního setkávání a debat, neformálního vzdělávání a nevšedních příle-
žitostí a zážitků. Přijďte s námi toto silné výročí oslavit v sobotu 19. 11. do Ústřední knihov-
ny a Kleinova paláce v centru Brna, kde bude mimořádně otevřeno až do 17 h a v neděli 
20. 11., kdy pro vás otevřeme dveře a brány na pobočkách a v Mahenově památníku. Kromě 
čtení a klasických služeb pro vás chystáme soutěže, kvízy, putovní hru, komentované 
prohlídky, vernisáže a další kulturní program. Sledujte náš web a sociální sítě, kde po-
stupně zveřejníme další podrobnosti i nějaké to překvapení. Těšíme se na vás.

Mgr. Radka Lokajová

Budou letos?
Už dvakrát překazila Brněnské Vánoce pandemie, ale letos jí to nevyjde! Že ne?! Pořa-

datelé na tom, aby byly Brněnské Vánoce ty druhé nejlepší na světě – hned po těch vašich 
doma, pracují už od ledna a připravují osvědčenou klasiku i novinky. 

Také letos se můžete těšit na Brněnské Vánoce na náměstí Svobody s velkým barem, 
kulturním programem a prvním vánočním stromem, na Dominikánské náměstí se zajíma-
vou gastronomií a betlémem a na nádvoří Staré radnice s December Design Days a vánoční 
hvězdou. Adventní trhy opět proběhnou i na Zelném trhu a Moravském náměstí u Jošta. 
Chystají se taky novinky, ale o těch zas příště! Těšte se!

25/11–23/12 Brněnské Vánoce                                www.brnenskevanoce.cz

Z 62. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, konané dne 12. září 2022
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které nastanou. Budeme vás seznamovat s možnostmi řešení 
řady problémů a budeme otevřeně kritizovat a upozorňovat 
veřejnost na poklesky či nepodařené kroky v činnosti nového 
vedení Vinohrad. Na rozdíl od partnerů na opačném břehu 
tak budeme hledět konat slušně, bez hanobení, urážek a ší-
ření nepravdivých a zavádějících informací. 

Vážení Vinohraďané, dopsal jsem poslední úvodník s vě-
domím, že na stránkách Vinohradského Informu s vámi budu 
ve spojení coby člen zastupitelstva. Své příspěvky, které již 
jistě nebudou na „titulce“, budu uvozovat postaru: „Vážení 
vinohradští spoluobčané“. 

Přeji vám zdraví a radost ze života a rád se s vámi budu 
i nadále potkávat ve vinohradských ulicích. 

Jiří Čejka, starosta

Paměť národa letos opět připomene 
Den válečných veteránů 

veřejnou sbírkou
Připnout si vlčí mák na znamení úcty k válečným veteránům se 

stalo znovunalezenou českou podzimní tradicí. Od 1. do 30. listopa-
du 2022 bude napříč Českou republikou probíhat sbírka Paměti ná- 
roda v podobě kasiček umístěných na sbírkových místech. Cílem je 
vybrat peníze na natáčení příběhů válečných hrdinů a poskytnutí 
podpory v rámci Centra pomoci Paměti národa. Sbírka v ulicích 
připadne letos na 7.–11. listopadu. 

Sbírková místa jsou často knihovny, muzea, galerie, ale i podni-
ky jako kavárny nebo trafiky. „Jsou to podniky, které se přihlásí 
formou on-line dotazníku, my jim po domluvě doručíme zapečetě-
nou kasičku s máky a po skončení sbírky je zase vyzvedneme,“ 
vysvětlila koordinátorka sbírky pro jižní Moravu Eliška Cyprianová. 
Zájemci o kasičku se mohou skrze formulář na webu denveteranu.
cz hlásit do 21. října. Jedním ze sbírkových míst bude i Café Pa-
měti národa v Brně na Radnické 10, jehož otevření plánuje vedení 
jihomoravské pobočky na začátek listopadu.

Dobrovolníci se mohou zapojit i do sbírky v ulicích. Na www.
denveteranu.cz se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i skupiny 
kamarádů, spolužáků nebo rodiny. Pomohou tak uchovat archiv 
pametnaroda.cz a financovat Centrum pomoci Paměti národa, které 
nabízí pamětníkům respirátory a ochranné prostředky, nákupy po-
travin a drogerie, doručení léků nebo možnost si telefonicky popo-
vídat. Skrze portál darujme.cz je také možné přispět online převo-
dem na transparentní účet sbírky libovolnou částkou.

„Rádi bychom kampaní všem československým válečným vete-
ránům poděkovali, vyjádřili úctu a zároveň – s pomocí veřejnosti – 
přispěli k tomu, abychom mohli pro archiv Paměť národa zazname-
nat vzpomínky těch, kteří ještě ve sbírce nejsou,“ vysvětluje záměr 
sbírky provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček.

Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první 
světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na 
zapadni frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají 
hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. Právě 11. listopadu 1918 byla 
podpisem příměří ukončena 1. světová válka a toto datum tedy při-
pomíná mezinárodní Den válečných veteránů.

Anna Michlová, Paměti národa Jižní Morava

Vítání dětí
V sobotu 17. září 2022 bylo panem starostou PhDr. Jiřím Čejkou 

na vinohradské radnici slavnostně uvítáno a zapsáno do pamětní 
knihy těchto 8 novorozených občánků:

Mia Auer, Jiří Daněk, Evelína Joja, Emílie Kramerová,
Adam Kůs, Olívie Malínská, Nina Mertová a David Vitouch.

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

Příští vítání dětí se uskuteční 3. 12. 2022. Zájemci – rodiče naro-
zených dětí (novorozenci od 6 týdnů do 10 měsíců) se mohou při-
hlásit na tel.: 511 189 014 či e-mailem: strelcova@vinohrady.brno.cz.

Věra Střelcová, Odbor sociálních věcí, školství a kultury

Děti se dočkaly
Na konci Velkopavlovické vybudovala firma BERGER-HUCK 

nový hrací prvek pod názvem Věž s ptačími hnízdy Černý les. 
Prvek tohoto typu je na Vinohradech jediný, dětem jsme ho slí-
bili, přičemž prosazení jeho realizace bylo velmi obtížné.

Šest a půl metrů vysoký lanový prvek byl vztyčen a zabetonován 
ke konci září. Nosnou část tvoří 4 sloupy a 6 příčných trámů z dou-
glasky. Lanové prvky se skládají z kolmého šplhacího komínu, ho-
rizontálního tunelu pro lezení, tří výstupních sítí, 8 výstupních 
žebříků, 5 šplhacích lan, šplhací stěny, ptačího hnízda HUCK 
(Ø 1,00 m), síťového mostu ve tvaru V a sítě z lana Herkules. Sklu-
zavka je vyrobena z ušlechtilé oceli. 

Protože je hrací prvek dimenzován až pro 64 dětí starších 6 let, 
měkčená dopadová plocha má 83 m2, bezpečný prostor je vymezen 
na 12 × 10 m, výška pádu není větší než 3 m a vše je certifikováno 
v Německu pro Evropskou unii, představuje prvek v dané kategorii 
maximální možné záruky bezpečnosti. Je však nezbytné řídit se 
pokyny uvedenými v návštěvním řádu. V areálu věže je zakázáno 
jezdit na kole, koloběžce nebo venčit psy. Pobyt v areálu je na vlast-
ní nebezpečí a městská část Brno-Vinohrady neodpovídá za případ-
né úrazy. Je však její povinností provádět pravidelné revize hracích 
prvků věže.

Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc., 
Petra Vrabcová, úsek tajemnice

Vážení vinohradští spoluobčané (dokončení ze strany 1)
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Tradiční běh Akátkami
V pátek 23. září bylo v Akátkách pěkně rušno. Sešli se tam žáci 

základní školy Mutěnická, aby se zúčastnili tradičního podzimního 
Běhu Akátkami za zdravím. Na start se za dohledu pedagogů posta-
vilo 128 běžců a běžkyň z 1. stupně. Všichni bojovníci uběhli něko-
lik stovek metrů a úspěšně tento závod dokončili. A co víc? Všichni 

si závod náramně užili. A o to šlo především. Ti nejrychlejší z nich 
se na trati či v cílové rovince „poprali“ o umístění na stupních vítězů 
a obdrželi čestný diplom a sladkou odměnu.

Pojďme si nyní představit vítěze jednotlivých kategorií:
1. ročník hoši: 1. Filip Kurucz, 2.Milan Žáček, 3.Jakub Ošmera
2. ročník hoši: 1. Libor Literák, 2. Konstantin Shaitor, 3. Andreas Šustr
3. ročník hoši: 1. Adam Bednář, 2. Dominik Petz, 3. František Kopřiva 
4. ročník hoši: 1. Jiří Lojek, 2. Lukáš Odrazil, 3. Matěj Vrba
5. ročník hoši: 1. Matyáš Moc, 2. Vojtěch Kulendík, 3. Jakub Vaňátko
1. ročník dívky: 1. Sabina Kutláková, 2. Izabela Paulusová,
 3. Timea Šulcová
2. ročník dívky: 1. Lea Mácová, 2. Lucie Poláková, 3. Michaela Holá
3. ročník dívky: 1. Izabela Samsonová, 2. Sofiia Machynko,
 3. Sofie Medková
4. ročník dívky: 1. Terezie Matuchová, 2. Natálie Maděrová,
 3. Daniela Malá
5. ročník dívky: 1. Julie Sovadinová, 2. Dominika Sedláčková,
 3. Darina Stupačuková

Tereza Kučerová, ZŠ Mutěnická, foto: Sabina Holcmanová

Evropský den jazyků
V pondělí 26. září se na základě prohlášení Rady Evropy každo-

ročně slaví Evropský den jazyků, který má za cíl propagovat jazyko-
vou rozmanitost a studium jazyků. Oslavy nechyběly ani na Mutěnce. 

Žáci se na úvod dozvěděli, že po světě máme přes 7.000 různých 
jazyků. Tipovali jsme, které z nich jsou nejrozšířenější. Dále nás 
čekali aktivity jako „Uhádni jazyk“, a to pouze na základě nahrávky. 
Na internetu jsme si pak vyhledávali základní slova v různých jazy-

cích. Vysvětlili jsme si význam slavného výroku připisovaného 
T. G. Masarykovi „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“. V prů-
běhu nám došlo, že máme i jazyky programovací nebo Morseovu 
abecedu, stále se jedná o dorozumívací prostředek. 

Vyvrcholením bylo vytvoření společného plakátu. Na tento pla-
kát měl každý žák příležitost zapsat zdvořilostní frázi v něm vybra-
ném jazyce.

Mgr. Iveta Smejkalová, ZŠ Mutěnická

Olympiáda dětí a mládeže Olomouc 
Jmenuji se Natálie Jabůrková, florbal hraji 

od svých pěti let. Momentálně působím v klubu 
Bulldogs Brno jako brankářka. K florbalu mě 
vedla chuť po bojovnosti, týmovosti a neskuteč-
ných zážitcích. S florbalem jezdím na různé ligo-
vé i neligové turnaje, ale i na větší akce, na které 
se jen tak někdo nedostane. Příkladem jsou třeba 
Kempy talentované mládeže nebo Olympiáda 
dětí a mládeže (ODM). Letos mi přišla pozvánka 
s možností jet na ODM. Olympiáda začala velko-
lepým zahajovacím ceremoniálem a další den se 
už šlo do boje. Do každého zápasu jsme šly 
s odhodláním zvítězit a probojovaly jsme se až 
do semifinále. Měly jsme z toho neskutečnou ra-
dost. Hrály jsme proti domácímu Olomouckému 
kraji. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale nakonec 
jsme na Olomouc těsně nestačily. Prohra nás 
mrzela, ale šly jsme do zápasu o třetí místo s ješ-
tě větším nasazením, abychom zabojovaly 
o bronz. Hrály jsme proti Libereckému kraji 
a zvítězily jsme. Bylo to něco neskutečného. Prv-
ní místo obsadil Olomoucký kraj, druhé Hlavní 
město Praha a třetí my, Jihomoravský kraj. Na 
olympiádě jsem si užila každou minutu a odná-
ším si z ní nové zkušenosti do mého dalšího 
sportovního rozvoje.

Sportovní den 1. stupně
Dne 23. 9. pořádala ZŠ Čejkovická sportovní 

den pro první stupeň. Děti byly rozřazeny do 
družstev po třech až osmi dětech. Z 9 soutěžních 
disciplín se dětem nejvíce líbila ta s názvem 
Lasser, na které se všem dařilo. Všem výhercům 
moc gratulujeme a už se všichni těšíme na příští 
ročník. 

Exkurze-DPMB Slatina
V říjnu navštívili žáci třetích ročníků v rámci 

prvouky vozovnu DPMB ve Slatině. Hned v úvo-

du absolvovali soukromou jízdu autobusem po 
areálu vozovny Slatina. Následně měli možnost 
zhlédnout mnoho různých autobusů od historic-
kých až po nejmodernější. Dále si děti prošly 
garáže, dílny, nahlédly do interiérů autobusů, 
také pod kapoty a podvozky. V neposlední řadě 
si také mohli někteří vyzkoušet tankování auto-
busů CNG.

Adaptační den 1. ročníku
Dne 27. 9. proběhl adaptační den pro první 

ročníky. Žáci z 1. B se těšili na předem připrave-
ný program, který pro ně nachystala paní třídní 
učitelka ve spolupráci s paní vychovatelkou. Nej-
dříve jsme se všichni vydali na Dětské hřiště 
a Skatepark Bzzzukot, kde děti obdržely prázdné 
domečky, do kterých postupně musely nastěho-
vat všechny členy rodiny, a to samozřejmě podle 
předem určených pravidel. Všichni hru společ-
nými silami zvládli a do domečků nastěhovali 
nejenom celou rodinu, ale také jejich domácí 
mazlíčky a také nevítaného hosta – netopýra. 
Protože nám počasí nepřálo, využili jsme nových 
půdních prostor ve škole a program pokračoval 
v novém zrcadlovém sálu. Žáci se přeměnili na 
veverky a během pohybových her měli obstarat 
zásoby na zimu. Všem veverkám se podařilo se-
hnat dostatek oříškůa dokonce i nějaké sladkosti 
za odměnu. Celý den jsme si společně moc užili.

Vídeň
V úterý 27. 9. jsme navštívili jedinečnou vý-

stavu KLIMT – The Immersive Experience v Marx 
Halle ve Vídni. Zhlédli jsme výstavu o životě 
a tvorbě umělce Gustava Klimta a zjistili jsme, 
jak vypadají jeho obrazy. Ještě lépe jsme si je pak 
mohli prohlédnout v interaktivní místnosti na 
konci prohlídky. Následně jsme měli možnost 
vidět i originály jeho obrazů, především slavný 
obraz Polibek v překrásném zámku Belveder. 

Závěrem náročného dne jsem se vydali na Step- 
hansplatz, kde jsme si mohli koupit něco dobré-
ho a drobné dárečky. Výlet byl pro všechny vel-
kým zážitkem a obohacením.

Dětská etiketa hravě
V pondělí 3. 10. navštívili žáci 2. A a 2. B 

Knihovnu Jiřího Mahena, kde byl pro žáky při-
pravený program „Dětská etiketa vesele i hravě“. 
Na začátku programu přečetla paní knihovnice 
dětem pohádku o princi Emilovi, který zachránil 
princeznu před strašlivým drakem tím, že se 
k němu choval slušně a pěkně s ním mluvil. Po-
tom si všichni povídali o pravidlech slušného 
chování v různých situacích, které nás denně 
potkávají (škola, MHD, divadlo, lékař). Na závěr 
se děti rozdělily do skupinek a vyzkoušely si za-
hrát krátké scénky. Program se dětem líbil.

Den přírodních věd v ZOO
V Zoo Brno jsme se dne 5. 10. zúčastnili sou-

těže pro 8. a 9. ročník. Letošní téma bylo „Bouř-
livé objevy“. Úkoly se týkaly také genetiky a ob-
jevů J. G. Mendela. Tříčlenné týmy si na stanovi-
štích vyslechly přednášky na zajímavá témata. 
Pak odpovídaly na otázky nejen z přírodopisu, 
ale i z fyziky a chemie.

Pasování na čtenáře
Ve středu 5. 10. se naši prvňáčci poprvé vy-

dali do Knihovny Jiřího Mahena v Brně na po-
bočku na Vinohrady, kde je uvítal král a královna 
knih. V knihovně dětem král s královnou předčí-
tali popletenou pohádku. Žáčci se ale nenechali 
zmást a pohádku zvládli převyprávět tak, jak má 
být správně. Na základě správně vyřešeného 
úkolu proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na 
rytíře a čtenáře knih. Děti si z knihovny odnesly 
nejenom krásné šerpy a odznáčky, ale také po-
zvánku na další návštěvu knihovny.

Mgr. Iveta Marečková

Na ZŠ Čejkovické si hrajeme, sportujeme a poznáváme
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Listopad v Domečku
Loutkové divadlo V. Schildera nám přiveze 

dvě pohádky, ve kterých je ukryta touha po přá-
telství a dobrodružství a ve kterých se dětská 
zvědavost a neposlušnost nevyplácí, ale nako-
nec vše dobře dopadne. Příběhy „O Budulínko-
vi“ a „O Smolíčkovi“ uvidíte v neděli 13. listo-

padu 2022 od 16.00 ve společenském sále Pálava (vchod z ulice 
Tvrdonická). Vstupenky zakoupíte na místě před představením, 
jednotné vstupné pro děti i dospělé 80 Kč za osobu.

Vánoční keramická dílna
V Domečku jsme pro vás opět připravili předvánoční keramic-

kou dílnu, ve které si můžete vyrobit dárky pro své blízké nebo 
originální vánoční dekorace – misky na ovoce, svícny, andílky, 
ozdoby na stromeček apod. V sobotu 12. 11., 9.00–11.30 hod. 
v Domečku, Valtická 23. Cena 320 Kč zahrnuje veškerý materiál, 
glazování, 2× výpal, odborné vedení. Vhodné pro dospělé a děti od 
6 let, mladší v doprovodu rodičů.
Rezervace místa na www.domecekvinohradybrno.cz/udalosti.

Mikulášská pohádka s nadílkou
Pohádka bude tentokrát o tom, jak čerti čekají na Mikuláše a je 

jim dlouhá chvíle, tak trochu zlobí. Co z toho všechno vzejde a jest- 
li Mikuláš s nadílkou nakonec dorazí, se dozvíte v představení diva-
dla Kejkle v neděli 4. 12. v 10.00 hodin ve společenském sále Pála-
va. Pro více informací a předprodej vstupenek sledujte www.
domecekvinohradybrno.cz.

Pingpongová a badmintonová herna
Máš volné páteční odpoledne a venku už je nevlídno? Přijď si 

zahrát pingpong nebo badminton do Domečku! Pro děti od 6 let 
máme otevřeno vždy v pátek 14–15.30 h. Platba formou perma-
nentky 600 Kč za 10 vstupů, možno čerpat kdykoliv během školního 
roku.

Jóga pro dospělé
Ještě stále se k nám můžete přidat ve cvičení: 
Jóga ve středu 19.00–20.30 je otevřena pro všechny bez ohledu na 
věk a tělesný stav. 
Jemná jóga v pátek 16.45–18.00 je zaměřena na nenásilné rozhý-
bání kloubů a uvolnění, vhodná i pro seniory. 
Obě lekce si můžete přijít nezávazně vyzkoušet v Domečku, Valtic-
ká 23. Ivana Heindlová

Melodie pro podzimní pohodu 
aneb Co v televizi neuslyšíte

Během uplynulých 33 sezon, kdy na Vinohradech vytrvale 
naše obyvatele oslovujeme pěveckou kulturou našich mladých 
pěvců, jsme poznali několik desítek adeptů operního a koncert-
ního zpěvu. Vždy absolventů brněnské konzervatoře a odcho-
vanců pěvecké školy Janáčkovy akademie múzických umění. 
Mnozí zůstali našim pořadům věrni a určitě si vydobyli příznivé 
přijetí u našeho domácího publika. Připomeňme aspoň dvojici 
jednu z nejvěrnějších – sopranistku Lenku Cafourkovou a bary-
tonistu Lukáše Hacka vedle dalších, jejichž profese je zanesla 
daleko od jejich studentského působiště.

Letos poznáme další dvojici z JAMU. Šárku Neprašovou a Petera 
Gáče. Slečna Neprašová vyniká mimořádně rozsáhlým a ohebným 
koloraturním sopránem, který zvládá do extrémních výšek, což ne-
ní vlastní každé sopranistce. Podle toho zazní neobvyklý repertoár. 
Z Hoffmannových povídek J. Offenbacha nebo valčík Adély z ne-
smrtelné operety Johanna Strausse, syna. Bravurní je valčík Il bacio 
(Polibek) psaný pro slavnou Adelinu Patti.

Objevem pro budoucí svět tenoristů je Peter Gáč, který k nám 
přichází z východního Slovenska. Slibuje podobně, jako již v minu-
losti slovenští pěvci, nesporně úspěchy na operním jevišti.

Náplní jejich duet budou písně a dueta z Lehárových a Nedba-
lových operet a též serenády a písně z muzikálů. Skladatelé klasic-
kých operet již od 19. století předpokládali úspěšné pěvecké a he-
recké kreace díky operním pěvcům. Franz Lehár přitom myslel na 
slavného tenoristu Vídeňské státní opery Richarda Taubera, a tak 
i další party v podstatě zábavné hudby byly myšleny jako reprezen-
tativní úkoly operních pěvců. Takto jsou přijímáni dodnes. Tím se 
liší od charakteristiky rolí v muzikálech, kdy hlasu napomůže 
audiovizuální technika. Ale i v tomto případě vítězí školený hlas. 
Tak chápeme i naše pěvecké popularizační pořady. 

Myslím, že pestrý program z oper, operet a muzikálů bude 
optimistickým začátkem onoho vždy pověstného předvánočního 
adventního shonu. Tak si ho užijme v náruči nesmrtelných melodií. 
Kdy?

V neděli 27. listopadu 2022
v obvyklých 17 hodin

ve společenském sále Pálava na Bzenecké.
Prof. PhDr. Miloš Schnierer

Listopad v knihovně
Milí čtenáři,
v listopadu na vinohradské pobočce navážeme na naši snahu zvát si k nám pra-
videlně zajímavé hosty – aby byla tato setkání tematicky pestrá, tentokrát je po 
úspěšné zářijové přednášce PhDr. Lukáše Karneta o historii panelových sídlišť 
na řadě program pro děti. V úterý 22. 11. od 10.30 do 12.00 a poté od 13.00 do 
16.00 pořádáme v dětském oddělení ve spolupráci s oblíbeným hračkářstvím 
Agátin svět herní akci Agátin svět v knihovně aneb Kdo si hraje, nezlobí! Dopo-
ledne si budeme hrát především v rámci čtenářského projektu BOOKSTART, ale 
odpoledne již bude patřit všem malým i velkým hračičkám bez rozdílu věku. 
Společenské nebo logické hry si u nás budete moci nejen prohlédnout a zahrát, 
ale některé přímo zakoupit či se jen přijít inspirovat ohledně nákupu vánočních 
dárků. Věnovat se vám budeme nejen my, ale především paní Kateřina Plesková, 
pracovnice Agátina světa a odbornice na kreativní hračky pro děti.

V listopadu nás také čeká jedno významné kulaté výročí – Mahenka slaví 100 
let fungování! Loni si totiž KJM připomněla 100 let od jejího založení, ale letos 
v neděli 20. listopadu uplyne přesně 100 let od okamžiku, kdy KJM (konkrétně 
Ústřední knihovna a 14 poboček) pod vedením Jiřího Mahena čtenářům poprvé 
otevřela své brány. Co však víte o ní a o jejím zakladateli? Pro ty, kteří by si chtě- 
li své znalosti vyzkoušet, jsme připravili vědomostní kvíz, který u nás lze vyplnit 
od 1. 11. do 30. 11. – vylosované znalce naší „Mahenky“ na začátku prosince 
kontaktujeme e-mailem a odměníme je knižními cenami. 

K příležitosti tohoto výročí chystáme také výstavu Všechno nejlepší, Mahen-
ko! Nejen historická fakta, ale i zajímavosti ze života naší knihovny můžete 
během listopadu zhlédnout ve výstavním prostoru v chodbě naproti knihovně.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky
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Besední dům rozezní 19. 11. 2022 
koncert Společná věc 2022 

Na koncertě vás čeká velkoplošná projekce spojená s tóny tajem-
ného Vodnářského zvonu. Výjimečný, tajuplný, harmonizující –
i takové přívlastky si získal nástroj, který má název Vodnářský zvon. 
Objevil ho a na koncertech Společná věc na něj hraje biotronik To-
máš Pfeiffer, který se s vámi o něj podělí dne 19. 11. 2022 v 18 h
v Besedním domě, Komenského náměstí 6. Všichni jste srdečně zvá-
ni. Je vytvořen ze sedmi kovů, které podle tradice mají zastupovat 
planety ve vesmíru – je spojen s vesmírem a podle legend má půso-
bit na tělo i duši a uvádět je do potřebné rovnováhy. Tento nástroj je 
unikátní – jeho zvuk nese staletou duchovní sílu, která vám může 
pomoci při vaší cestě životem. Nástroji se říká Vodnářský zvon pro-
to, že připomíná obrácený zvon naplněný vodou. Zvuk vzniká jak 
samotným nástrojem, tak i přispěním toho, kdo na něj vkládá ruku. 
Je to tajemství zvuku, tajemství rezonance. 

Těšíme se již šestnáctým rokem na vaši návštěvu. Vstupenky je 
možno zajistit v e-obchodě www.dub.cz nebo na tel. č. 603 723 713.

Společenství Josefa Zezulky

a objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým internetem

Přepni do stavu beztíže
s netboxem
Přepni do stavu beztíže

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

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 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.

E-shop s pøírodními produkty na Vinohradech.
Objednejte z pohodlí domova a osobnì vyzvednìte

na Velkopavlovické. WWW.HNIZDECKOO.CZ

Termín uzávěrky pro vydání č. 203 – prosinec 2022
do 11. 11. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz.
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Informace o osvětlení společných 
prostor v bytových domech ÚMČ II.

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

Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v byto-
vých domech v péči ÚMČ Vlčnovská 3, 5, 7 a 9, Prušánecká 11, 13, 
15 a 17 a Pálavské náměstí 6, 7, 8 a 9 byly realizovány koncem roku 
2019 a v roce 2020.

V uvedených domech bylo v červnu 2022 provedeno nastavení 
čidel světel na délku intervalu svícení v rozmezí 10 až 20 sekund 
(doba svícení LED světel může být v rozmezí 5 sekund až 5 minut, 
průměrná životnost je 15.000 hodin, počet cyklů zap/vyp více než 
10.000). 

Závěr autora – jak bylo uvedeno v prvním příspěvku v říjnu, 
intervaly svícení ve společných prostorách části bytových domů by-
ly nastaveny na dobu 17–23 sekund, v druhé skupině domů byly 
podle téže informace nastaveny na dobu 10–20 sekund (viz údaj 
výše), což je ale stále 2–4× déle, než je třeba k bezpečnému průcho-
du osvětleným prostorem.

Zatím jediným domem, v němž jsou intervaly svícení nastaveny 
na dobu 5–7 sekund, postačující k bezpečnému průchodu, zřejmě 
zůstává od června 2022 dům Valtická 17. Bezpečnost pohybu na 
chodbách v něm narušena nebyla a jak se to projeví v úspoře elek-
trické energie a nákladů nájemníků na ni, se prokáže až ve vyúčto-
vání za rok 2023, protože do poloviny roku 2022 byly i v něm doby 
svícení všude nastaveny na dlouhý interval 17 až 23 sekund a na 
schodišti se svítilo téměř rok po celý den při každém průchodu.

Na obsah odpovědí místostarosty Bc. Krejsy a Ing. Králíčkové 
nereaguji – soudný čtenář si jistě dokázal srovnat obsah obou pří-
spěvků a závěr si udělat sám, proč jsem vytrvale žádal o úpravu 
nastavení čidel světel na krátký interval svícení.

Luděk Hodboď

Jihotyrolské toulání
s vinohradskými seniory

Závěrem letošního října jsme se 
za podzimní přírodou vypravili do 
severních regionů Itálie. Z italských 
cestovních kanceláří jsem v klubov-
ně předem nachystal různé brožur-
ky, z kelímku zavoněl citronový li-
kér a tak již nic nebránilo v zahájení 
obrazové besedy v přítmí spolku 
pana Hodbodě. Jsem rád, že moje 
eurocesty mohu přiblížit a třeba rakouský advent přiláká i vás. Mějte se 
hezky, senioři!

Mgr. Pavel Resch

Začni sportovat a přijď na florbal!
Florbal je fenomén a hrát ho může každý. Ať jsi holka nebo kluk! 

Stačí jen tričko, kraťasy a boty do tělocvičny. O zbytek se už postaráme 
my. Dvacetiletá tradice, výchova mládeže na prvním místě, dívčí i chla-
pecká družstva, spousta akcí pro děti i rodiče. To jsme my! Tak se k nám 
přidej i ty! Florbalový kroužek pro děti dlouhodobě vedeme na ZŠ Mu-
těnická. Tréninky začínají 27. září a budou probíhat každé úterý od 
15.30 do 16.30. Trénujeme ale také v nedalekých Židenicích! Tak na nic 
nečekej, začni sportovat a přijď za námi #NaFlorbal! Pro více informací 
kontaktuj Šárku Starou (sarka.stara@florbalzidenice.cz, nabor@florbal 
zidenice.cz, +420 608 409 062). Židenice, kde florbal znamená více. 

Mgr. Lukáš Konvičný, Florbal Židenice, z. s.

Ü Koupím garáž na Vinohradech. Prosím volejte tel: 725 285 622.
Ü Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
Ü KNIHY RYŠAVÝ, NOVINKA – Alena Horká: Záhady a mystéria, www.rysavy.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Spolehlivost, kvalita, osobní přístup. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

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

SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, 
příjme na zkráceny pracovní úvazek recepční na 
Domov mládeže. Jedná se o 12hodinový provoz. 
Vzdělání může být i bez maturity. Vhodné i pro aktivní důchod-
ce. Požadujeme dobrý zdravotní stav a bezúhonnost. Nástup 
možný dle dohody.
Info: Havlíčková A., t. 777 990 780, mail: havlickova@sssebrno.cz

KADEŘNICTVÍ Blatnická 4, Brno-Vinohrady
objednávky na tel. č. 727 986 909 a nově také

KOSMETIKA Blatnická 4, Brno-Vinohrady
objednávky na tel. č. 721 830 140

Květinové trhy
v Bolzanu
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PROGRAM NA LISTOPAD 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 Společenském sále Pálava, Bzenecká 

s podporou KVIC – kromě rozhýbání 
těla se i dobře naladíte J;

n	ve čtvrtek (od 10.15 a 12.30, 90 min.) 
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY

 pro seniory (možno zapojit se kdykoli 
v průběhu roku) v malé klubovně.

Informace o akcích Senior klubu – říjen 2022

Dávám se do psaní před uzávěrkou 
v polovině října, za oknem je ještě 

hřející sluníčko a za sebou máme docela 
akční průběh září a začátek října. 

Než zmíním konkrétní akce, připomenu 
ty pravidelné, na něž mi občas nezbývá pro-
stor. Pokračují pondělní cvičení v sále, ve 
kterých se začínají objevovat noví zájemci 
či spíše zájemkyně o fyzickou aktivitu, při-
měřenou seniorskému věku, stejně jako 
čtvrteční konverzační lekce angličtiny, při-
spívající svým průběhem a konverzačními 
tématy k předávání si pozitivní energie i vě- 
domostí ze zajímavých oblastí lidské čin-
nosti jako přidané hodnoty k vlastní jazyko-
vé výuce. Je to až k nevíře – cvičení „běží“ 
už od března 2011 (díky Milanu Siklenkovi 
a Elišce Čtvrtečkové) a angličtina od září 
2014 (díky lektorce Jaroslavě Sobotkové) 
a oběma aktivitami postupně prošly už de-
sítky zájemců o ně – a další jsou vítáni… J

V polovině září zastoupil Karla Mifka 
v rámci Setkání s písničkou Milan Vaňura se 
svými klávesami a byla to pro přítomné za-
jímavá a nečekaná změna i doklad toho, jak 
si jsou muzikanti ochotni vzájemně se za-
stoupit. Poté jsme poblahopřáli a zazpívali 
šesti srpnovým a zářijovým oslavenkyním, 
zejména pětadevadesátileté Otýlii Vesel-  
kové.

Další týden byl zasvěcen historii – Lu-
děk Šubert se věnoval působení Ernesta von 
Laudona na Moravě v průběhu jeho života 
a Bc. Michal Krejsa přiblížil život Zity Bour-
bonsko-Parmské – a poslední týden září pa-
třil zábavě. V úterý 27. jsme navštívili nale-
ziště v Mikulčicích, zámek Milotice a větrný 
mlýn ve Starém Poddvorově, přičemž dešti-
vé počasí nám bohužel zhatilo připravenou 
ukázku dravých ptáků ve voliérách i při je-
jich výcviku – snad někdy příště. 

Ve čtvrtek jsme při příležitosti Dne se- 
niorů přivítali a pohostili v klubovně zá-
stupce ZUŠ Zb. Mrkose, mladého, ale velmi 
šikovného harmonikáře Martina Šlegla, kte-
rý si po několika sólových písních vyžádal 
přítomnost Karla Mifka a pak už 
to byl koncert dua dvou vzájem-
ně se doplňujících harmonikářů, 
k nimž se po krátké chvíli podob-
ně přidal i soubor Stará Líšeň, 
který poté vystoupil i samostat-
ně. A v sobotu 1. 10. proběhl dal-
ší společný koncert Pěveckého 
sboru B. Hajnce a cimbálky Javor 
ve Společenském sále Pálava za 
účasti téměř padesáti diváků,  
z nichž se většina zapojovala do 
zpívání a v závěru i aplaudovala 
sólu Zdeňka Sedláře s cimbálkou 

(podrobnosti a fota z obou akcí jsou na na-
šem webu).

Øíjen jsme začali v klubovně pletením 
košíčků z pedigu a opakováním zajímavé 
prezentace Ing. Blažka o historii dechovky 
včetně již funkčního zvukového doprovodu 
– byl to příjemný zážitek pro všechny… J

V dalším týdnu jsme potom cestovali 
s E. Vackovou do Rudolfínské Prahy a PhDr. 
L. Karnet zajímavým a objektivním způso-
bem připomněl historické období, v němž 
působil a dění ovlivňoval L. I. Brežněv.

V době šíření Informu do schránek za-
čátkem listopadu budeme mít těsně před 
posledním zájezdem roku do sklípku „U Je- 
ňoura“ v Nechorech a pomalu se začneme 
chystat na Mikuláše a další prosincové svát-
ky – neseďte sami doma a přijďte si je užít 
společně. J

V plném běhu je příprava programu akcí 
v roce 2023, ale případné nabídky či náměty 
ke zpestření jeho obsahu jsou z mé strany 
vítány kdykoli. 

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

Den seniorů ve Společenském sále Pálava – 1. 10. koncert – cimbálka JAVOR, Pěvecký sbor Blahoslava 
Hajnce. Foto Luděk Hodboď. 

Den seniorů v klubovně 29. 9. Foto Luděk Hodboď. 

1. 11. – ÚTERÝ
DOPORUČENÍ PRO PÉČI O ZRAK
NEJEN V ZIMNÍM OBDOBÍ
MUDr. Miriam Ruberová

3. 11. – ČTVRTEK
BAVÍME SE VE SKLÍPKU V NECHORECH 
Ing. L. Hodboď
(odjezd ve 14.00, 350 Kč)

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

10. 11. – ČTVRTEK
CO NÁM PŘINESL INTERNET
(směs krátkých videí a prezentací)
Ing. Luděk Hodboď

15. 11. – ÚTERÝ
LUDWIG von BENEDEK a Morava
Dr. Luděk Šubert

22. 11. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

24. 11. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
NAROZENÝM V LISTOPADU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

29. 11. – ÚTERÝ
ADVENT V RAKOUSKU A ŠVÝCARSKU
Mgr. Pavel Resch

Naše motto:
před blížící se zimou se pobavíme
a zahřejeme nejen ve sklípku… J


