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PROSINEC
2022

Prosinec
na Vinohradech

Pozvánka do Betléma
V měsíci prosinci si k nám můžete přijít 
prohlédnout keramický betlém, který vy-
tvářejí děti v kroužcích Domečku už 25 
let. Někteří z prvních tvůrců mohou uká-
zat tu svoji figurku již svým dětem. Uvidí-
te téměř 400 postaviček koledníků, pastý-
řů, oveček a dalších zvířat, kteří všichni 
spěchají obdarovat Ježíška. Přijďte se po-
dívat do Domečku, Valtická 23, v pracovní 
dny v době konání kroužků.

Mikuláš na Bílé hoře od 2. 12.
Zveme děti i dospělé na cestu za Mikulá-
šem! Po čertovské stezce vás provede čer-
tík Smolda od pátku 2. 12. do neděle 4. 12. 
2022 Začátek je na cestě od ulice Líšeňské 
(CDV). Povede vás červený plamínek, na 
konci po splnění všech úkolů vás čeká ma-
lá odměna od Mikuláše. Můžete jít za svět-
la i za tmy s baterkou. Více na www.dome-
cekvinohradybrno.cz

3. 12. – Vinohradské trhy 
Přivítá vás letos naposledy pomyslné trži-
ště v čase od 9.00 do 12.30 – vydlážděná 
plocha před radnicí (ze strany parku), Vel-
kopavlovická 25, Brno-Vinohrady. Na trži-
šti se objeví s nadílkou pro děti Mikuláš  
s čertem a andělem.
http://www.kvicvinohradybrno.cz/

3. 12. –
Společný předvánoční koncert
Od 14 hod. – ve společenském sále Pálava 
vystoupí Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce 
a cimbálová muzika Javor. Usedněte a za-
poslouchejte se do známých i neznámých 
koled v podání obou souborů.

4. 12. –
Mikulášská pohádka s nadílkou
Od 10 hod. Zveme vás na představení diva-
dla Kejkle o tom, jak čerti čekají na Miku-
láše a je jim dlouhá chvíle, tak trochu zlo-
bí. Je to spíš legrace, tak si ji pojďte s námi 
užít. A až se vydovádíme, přijde nadělovat 
Mikuláš! Společenský sál Pálava. Pro více 
informací a předprodej vstupenek sledujte 
www.domecekvinohradybrno.cz.

15. 12. – Vánoční koncert pro Vino-
hrady aneb Vánočně naladěná ZUŠka
V 17.30 hod. ve společenském sále Pálava, 
Bzenecká 23, vystoupí učitelé a žáci ZUŠ 
PhDr. Zbyňka Mrkose. Přijďte se zapo-
slouchat do tónů hudby, které vás sváteč-
ně naladí a společně s našimi mladými 
umělci symbolicky přivítejme Vánoce. 

19. 12. – Dětský vánoční
karneval s Divadlem Kejkle
Společenský sál Pálava, Bzenecká 23 (zad-
ní vchod z ulice Tvrdonická). Začínáme v 
16.00 hod. a končíme v 17.30 hod. Přijďte 
se pobavit, trochu si zařádit a možná při-
jde i sněhulák. Tak ahoj ... ahoj. Vstupné 
80 Kč/osoba. Vstupenky budou v prodeji 
na místě.

21. 12. – Adventní koncert s Pěvec-
kým sborem Blahoslava Hajnce 
Od 17.00 hod. – Společenský sál Pálava – 
objekt Bzenecká 23 (vchod z ulice Tvrdo-
nická). Vstup volný. 

www.kvicvinohradybrno.cz

Nově zvolená Rada m. č. Brno-Vinohrady na Ustanovujícím zastupitelstvu m. č. Brno-
-Vinohrady dne 24. října 2022. 

Vážení sousedé, milí Vinohraďané,
vážím si Vaší důvěry, kterou jste vložili v letošních volbách do nového zastu-
pitelstva naší městské části. Je pro mě velkou ctí a zároveň závazkem převzít 
odpovědnost za další směřování Vinohrad, kde žiji od svého raného dětství. 
Za tu dobu se na postu starosty vystřídaly tváře pana Milana Černockého, 
ať odpočívá v pokoji, paní PaedDr. Ilony Sokolové, která v letošním roce ukon-
čila své dlouholeté působení na pozici ředitelky ZŠ Mutěnická, a pana 
PhDr. Jiřího Čejky, který v čele radnice stál posledních dvacet let. 

Všem svým předchůdcům děkuji za vše dobré, co pro Vinohrady vykonali. 
Nyní stojí nové vedení radnice, které tvořím spolu s místostarostou 

Mgr. Jiřím Karáskem a Jiřím Tlamkou, před úkolem posunout naši městskou 
část zase o kus dál, podpořit život v ní (a přitom musíme počítat s reálným 
propadem příjmů a s vnitřním dluhem v podobě naléhavých oprav budov).

Začali jsme tím, co je zdarma. Otevřeli jsme. Opět se tedy v úřední době 
dostanete na úřad městské části v úředních dnech bez předchozího objednání 
a bez zvonění tak, jak bývalo zvykem v době před covidem.

Další krok pro zlepšení komunikace mezi radnicí a Vámi, občany, připra-
vujeme. Jedná se o mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím můžete dostávat 
zprávy o aktuálním dění (změny v MHD, odstávky vody, kulturní události 
apod.) a zároveň můžete podat zpětnou vazbu o závadách, na které jste na-
razili (rozbitá lavička, černá skládka vedle popelnic…). Řada z vás je na 
podobnou službu zvyklá ze svých chalup na venkově nebo z jiných městských 
částí, protože tento informační servis se stal dnes již běžným standardem. 
Bližší informace o spuštění aplikace čekejte v příštím čísle Informu.

Od prvního dne v úřadu si sjednáváme schůzky a navazujeme kontakt 
s důležitými partnery. Jednou z nich byla návštěva Ředitelství silnic a dálnic. 
První bod prvního jednání rady m. č. se totiž týkal odpovědi na jejich žá- 
dost o vyjádření k vedení objízdné trasy pro tranzitní dopravu ve směru 
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Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– úplné znění Jednacího řádu Zastupitelstva 

městské části Brno-Vinohrady s platností 
a účinností schválením ZMČ Brno-Vinohrady;

– Zásady odměňování neuvolněných členů Za-
stupitelstva m.č. Brno-Vinohrady, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady stanovuje:
– počet členů Rady městské části Brno-Vinohra-

dy pro volební období 2022–2026 na 7;
– počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupi-

telstva městské části Brno-Vinohrady pro vo-
lební období 2022–2026 na 3;

– Zásady pro poskytování náhrady ušlého výděl-
ku členům ZMČ, kteří nejsou pro výkon své 
funkce dlouhodobě uvolněni, které tvoří přílo-
hu č. 3 tohoto usnesení.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady určuje:
– počet místostarostů městské části Brno-Vino-

hrady pro volební období 2022–2026 na 2;
– funkce, pro které budou členové Zastupitelstva 

městské části Brno-Vinohrady uvolněni:
 – uvolněný člen Zastupitelstva m. č. Brno-Vino-

hrady pro funkci starosty městské části Brno-
-Vinohrady,

 – uvolněný člen Zastupitelstva městské části 
Brno-Vinohrady pro funkci místostarosty ur-
čeného pro zastupování starosty (§ 104 odst. 
1, z. č. 128/2000 Sb.),

 – uvolněný člen Zastupitelstva městské části 
Brno-Vinohrady pro funkci místostarosty.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady volí:
– členy volební komise pro volbu starosty, mís-

tostarostů, členů Rady městské části Brno-Vi-

nohrady, předsedů výborů ZMČ Brno-Vinohra-
dy a členů kontrolního a finančního výboru 
ZMČ Brno-Vinohrady ve složení: Michal Sol-
dán, Ing. Jiří Pustina, Mgr. Tomáš Pokorný, 
Robert Kurucz, Mgr. Petr Čermák;

– Mgr. Jitku Ivičičovou do funkce starostky měst-
ské části Brno-Vinohrady s účinností od 24. 10. 
2022;

– Mgr. Jiřího Karáska do funkce uvolněného mís-
tostarosty městské části Brno-Vinohrady urče-
ného pro zastupování starosty s účinností od 
24. 10. 2022;

– Jiřího Tlamku, do funkce uvolněného místo- 
starosty městské části Brno-Vinohrady s účin-
ností od 24. 10. 2022;

– do funkce členů Rady městské části Brno-Vino-
hrady: MgA. Petra Plevu, Mgr. Zuzanu Vöröšo-
vou, Kateřinu Wertheimovou, Mgr. Davida Číž-
ka s účinností od 24. 10. 2022;

– Mgr. Patrika Cibere do funkce předsedy finanč-
ního výboru ZMČ Brno-Vinohrady s účinností 
od 24. 10. 2022;

– do funkce členů finančního výboru ZMČ Brno-
-Vinohrady: Mgr. Evu Pavelkovou, Ing. Jiřího 
Pokorného, Ing. Jiřího Pustinu, Ing. Štěpána 
Ruska, Bc. Luďka Stixe, Jana Šlofa s účinností 
od 24. 10. 2022;

– Ing. Ivana Fencla, Ph.D. do funkce předse- 
dy kontrolního výboru ZMČ Brno-Vinohrady 
s účinností od 24. 10. 2022;

– do funkce členů kontrolního výboru ZMČ Br-
no-Vinohrady: Mgr. Petra Čermáka, MUDr. Pav-
la Horského, Ing. Mgr. Martina Hynšta, Bc. 
Michala Krejsu, Roberta Kurucze, Simonu 
Kvardovou s účinností od 24. 10. 2022.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady stanovuje:
– Mgr. Jitce Ivičičové, starostce městské části Br-

no-Vinohrady, vykonávání působnosti pro ob-
last: rozpočet a financování, životní prostředí, 
územní plán a rozvoj, zdravotnictví a sociální 
věci, kultura, majetek;

– Mgr. Jiřímu Karáskovi, místostarostovi k zastu-
pování starosty městské části Brno-Vinohrady, 
vykonávat působnost pro oblast: doprava, bez-
pečnost a veřejný pořádek, školství, mládež 
a sport;

– Jiřímu Tlamkovi, místostarostovi městské části 
Brno-Vinohrady, vykonávání působnosti pro 
oblast: stavebnictví a investice, bytové hospo-
dářství.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady zřizuje:
– finanční výbor ZMČ Brno-Vinohrady a kontrol-

ní výbor ZMČ Brno-Vinohrady, stanoví počet 
členů na 7, předseda + 6 členů, s účinností od 
24. 10. 2022.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
– Mgr. Jitku Ivičičovou, starostku m. č. Brno-Vi-

nohrady, jednáním s Hasičským záchranným 
sborem Jihomoravského kraje a s orgány Statu-
tárního města Brna ve věci zřízení jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce na území 
m. č. Brno-Vinohrady;

– člena Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Jana 
Šlofa jednáním se složkami integrovaného zá-
chranného systému ve věci průjezdnost m. č. 
Brno-Vinohrady zásahovými vozidly IZS.

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady určuje:
– termín I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vi-

nohrady na pondělí 12. 12. 2022 v 17.00 hodin.

Rada m. č. Brno-Vinohrady schvaluje:
– zveřejnění záměru – pronájmu pozemků p. č. 

7108/7, p. č. 7108/9, p. č. 7108/11 a prodlouže-
ní platnosti pachtovních smluv na pacht částí 
pozemku p. č. 7108/1 a pozemku 7109/1 v k. ú. 
Židenice o výměrách 14 m2, 17 m2, 35 m2, 
379 m2, 400 m2, 405 m2, 462 m2, 499 m2, 
530 m2, 608 m2, 782 m2, 821 m2 a 906 m2 podle 
předloženého materiálu;

– zveřejnění záměru – změny pachtu pozemků 
p. č. 1983/1–8 a p. č. 2008/1 v k. ú. Maloměřice 
a pozemků p. č. 10031, p. č. 10032, p. č. 10040 
a p. č. 10041 v k. ú. Židenice podle předložené-
ho materiálu;

– zveřejnění záměru – změny pachtu pozemku 
p. č. 7629 o výměře 5.286 m2 v k. ú. Židenice 
podle předloženého materiálu;

– termíny svatebních obřadů na r. 2023 dle přílohy.
Rada m. č. Brno-Vinohrady nesouhlasí:
– s navrženým přechodným dopravním znače-

ním, zvláštním užíváním komunikace, uzavír-
kou komunikace a vedením objízdných tras 
v rámci I. etapy stavby „I/42 Brno, most Otaka-
ra Ševčíka přes Ostravskou ulici“ podle předlo-
žené dokumentace DOKA, s. r. o., č. zak. PDZ-
117;

– se zřízením vyhrazeného parkování v době od 
7 do 10 hodin, pro potřeby zásobování prodej-
ního stánku, na parkovišti před domem Valtic-
ká 13 na pozemku p. č. 7623/6 v k. ú. Židenice 
podle předloženého materiálu;

– s provedením oplocení psího výběhu při ulici 
Bořetická na pozemcích p. č. 7623/14 a 7623/28 
v k. ú. Židenice podle přiloženého situačního 
výkresu a nabídky společnosti SALORA s. r. o.,  

Jilemnického 16, IČ 25317491 za cenu do 
264.113 Kč, vč. DPH.

Rada m. č. Brno-Vinohrady mění:
– Usnesení z 55. schůze RMČ č. 2675/22/8 ze 

dne 14. března 2022 v délce doby pachtovních 
smluv z 10 let na 5 let.

Rada m. č. Brno-Vinohrady zřizuje:
– Komise Rady m. č. Brno-Vinohrady pro volební 

období 2022–2026, s účinností od 2. 11. 2022:
 – Komisi stavební a investiční,
 – Komisi pro školství, mládež a sport,
 – Komisi zdravotní a sociální,
 – Komisi bytovou a dislokační,
 – Komisi pro životní prostředí,
 – Komisi sociální a zdravotní,
 – Komisi dopravní,
 – Komisi bezpečnostní,
 – Komisi pro kulturu a vinařství.

Rada m. č. Brno-Vinohrady stanoví:
– maximální počet členů komise na 7 s výjimkou 

komise pro školství, mládež a sport, kde stano-
ví počet členů na 9.

Rada m. č. Brno-Vinohrady jmenuje:
– předsedy komisí Rady m. č. Brno-Vinohrady:
 – Ing. Jiří Pustina –
  komise stavební a investiční;
 – Mgr. Petr Čermák –
  komise pro školství, mládež a sport;
 – Mgr. Helena Rampachová –
  komise zdravotní a sociální;
 – Ing. Jiří Pustina – komise bytová a dislokační;
 – Robert Kurucz – komise pro životní prostředí;
 – Jan Šlof – komise dopravní;
 – Pavel Konečný – komise bezpečnostní;

 – Mgr. Martina Walczysko –
  komise pro kulturu a vinařství.

Rada m. č. Brno-Vinohrady pověřuje:
– Mgr. Davida Čížka, člena RMČ, aby ve spolu-

práci s KVIC zajistil: redakci prosincového čísla 
měsíčníku INFORM, připravit možnost převo-
du vydávání Vinohradského INFORMU na MČ 
Brno-Vinohrady;

– Mgr. Jitku Ivičičovou, starostku městské části 
Brno-Vinohrady, jednáním s KAM v rámci pří-
pravy nového územního plánu města Brna 
s cílem zachovat všechny plochy pro parkování 
na území městské části Brno-Vinohrady;

– Mgr. Jiřího Karáska, místostarostu městské 
části Brno-Vinohrady, přípravou revize termí-
nů blokového čištění a zimní údržby městské 
části Brno-Vinohrady.

Rada m. č. Brno-Vinohrady žádá:
– JUDr. Evu Goláňovou, tajemnici městské části 

Brno-Vinohrady, aby do příští schůze RMČ 
předložila členům RMČ všechny platné smlou-
vy městské části se soukromými subjekty včet-
ně výběrových řízení, ve kterých ještě smlouvy 
nebyly uzavřeny.

Rada m. č. Brno-Vinohrady pozastavuje:
– vydávání souhlasu vlastníka s realizací rekon-

strukce bytových jader s příspěvkem městské 
části s účinností od 2. 11. 2022.

Rada m. č. Brno-Vinohrady doporučuje:
Zastupitelstvu m. č. Brno-Vinohrady:
– schválit termíny zasedání Zastupitelstva m. č. 

Brno-Vinohrady pro rok 2023: 20. 3., 19. 6., 
11. 9. , 11. 12. vždy v 17.00 hod. ve společenském 
sále Pálava, Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.

Z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady,
konaného dne 24. 10. 2022

Z 1. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady, 
konané dne 2. listopadu 2022
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na Olomouc po obchvatu Vinohrad. Společně s místostaros-
tou Mgr. Karáskem a novým předsedou dopravní komise 
RMČ Janem Šlofem jsme vysvětlili negativní postoj MČ 
k vedení objízdné trasy od 30. 11. 2022 po dobu dvou let, 
zejména s poukazem na problémy křižovatky Žarošická/
Jedovnická a navazujícího úseku Jedovnické, a žádali jsme 
opatření pro zamezení negativních vlivů zvýšené dopravy 
a o zajištění lepší připravenosti problematického úseku.

Ředitelství silnic a dálnic nás ubezpečilo, že k překročení 
hlukových a emisních limitů nedojde a že délka oprav 
(a tedy i doba trvání objízdné trasy) se podařila vysoutěžit 
o polovinu kratší, protože původně měla oprava trvat až čty-
ři roky. Pokud jde o hustotu provozu, je v zájmu MČ, aby se 
oprava mostu O. Ševčíka neoddalovala, protože kumulace 
s provozem z velkého městského okruhu, přivedeným po 
přemostění Tomkova náměstí u OC Lerk, by situaci zhorši-
la. Doprava z VMO přes náš obchvat pojede až do doby vy-
stavění Vinohradského tunelu, proto jsme se ptali, jak to 
vypadá s plánovanou průzkumnou štolou. Ta se má začít 
razit za rok v lokalitě Domova pro seniory Věstonická a ná-
sledně se má stát součástí tunelu.

Toto je jen vzorek z mnoha jednání, která proběhla. 
O těch nejdůležitějších budeme průběžně informovat na webu 
městské části i na nově zřízených facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/mestskacastbrnovinohrady/.

Přípravu na vánoční svátky a slavnostní naladění zaha-
jujeme v pátek před první adventní nedělí rozsvěcením stro-
mů a výzdoby před budovou radnice, kde letos dostaly pro-
stor k vystoupení i ke spoluvytváření výzdoby všechny školy 
působící na Vinohradech. Můžete se těšit i na kulturní akce 
ve společenském sále Pálava na Bzenecké, např. na Vánoční 
koncert pro Vinohrady, který pořádá Základní umělecké 
škola Došlíkova ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 17.30 hodin 
a na který si vás dovoluji srdečně pozvat.

Přeji vám všem radostné a pokojné prožití adventu a Vá-
noc.

Mgr. Jitka Ivičičová, starostka

Zprávy z prvního zasedání 
zastupitelstva

Brněnské Vinohrady mají nově složené zastupitelstvo. Do něj 
byli koncem měsíce září zvoleni zástupci politických subjektů PLUS 
pro Vinohrady, SPOLU pro Vinohrady, Jiří Čejka s občany Vinohrad, 
Vinohrady společně, ANO pro Vinohrady a SPD a nezávislí. Samot-
né vedení městské části je nyní složeno ze zástupců úspěšně kandi-
dujících stran PLUS pro Vinohrady, SPOLU pro Vinohrady a Vino-
hrady společně. V jejím čele stojí starostka Jitka Ivičičová, která po 
dlouhých dvaceti letech nahradila Jiřího Čejku. 

V poměrně klidné pracovní atmosféře se 24. října neslo první 
ustavující zasedání nového Zastupitelstva městské části Brno-Vino-
hrady. Jeho výsledkem bylo složení slibu zastupitelů, volba členů 
Rady městské části, zvolení místostarostů a samozřejmě také hlaso-
vání o obsazení postu nového vinohradského starosty, resp. vino-
hradské starostky.

Kromě některých změn v jednacím řádu zastupitelstva zvolili 
noví zastupitelé městské části Brno-Vinohrady toto personální slo-
žení vinohradského vedení:

Starostka městské části Brno-Vinohrady:
Mgr. Jitka Ivičičová (SPOLU pro Vinohrady)
Statutární místostarosta:
Mgr. Jiří Karásek (PLUS pro Vinohrady)
Místostarosta:
Jiří Tlamka (Vinohrady společně)
Členové Rady městské části:
Mgr. David Čížek (PLUS pro Vinohrady)
MgA. Petr Pleva (SPOLU pro Vinohrady)
Mgr. Zuzana Vöröšová (PLUS pro Vinohrady)
Ing. Kateřina Wertheimová (Vinohrady společně)
Dále byli zvoleni členové dvou výborů ZMČ, konkrétně výboru 

finančního a kontrolního. Předsedou finančního výboru byl zvolen 
Mgr. Patrik Cibere (SPOLU pro Vinohrady), kontrolnímu výboru 
bude předsedat Ing. Ivan Fencl, Ph.D. (SPD).

Za zmínku určitě stojí, že v Radě městské části bude nyní zase-
dat méně místostarostů, než v minulém funkčním období, hlasová-
ním rovněž prošel návrh na zefektivnění komisí Rady určením 
nových pravidel pro účast v nich. Vinohradští zastupitelé navíc od-
souhlasili podstatnou novinku: pověření starostky Jitky Ivičičové 
a zastupitele Jana Šlofa jednáním ve věci zřízení jednotky sboru 
dobrovolných hasičů.

Děkujeme vám, Vinohraďačkám a Vinohraďákům, za důvěru; 
vězte, že pro to, aby se z Vinohrad stala moderní a příjemná měst-
ská část pro každého z vás, uděláme skutečně vše, co bude v našich 
silách.

PLUS pro Vinohrady, SPOLU pro Vinohrady, Vinohrady společně

Odlehčovací služby nabízí
volné kapacity

Odlehčovací pobytové služby jsou druhem sociální služby, kte-
ré poskytují pomoc lidem dlouhodobě pečujícím o osoby v nepříz-
nivém zdravotním stavu a které ztratily částečně svoji soběstačnost. 
Centrum sociálních služeb p. o. má kapacitu 45 lůžek, a to na 
Pečovatelské službě Brno-Bystrc, Vondrákova 9, Pečovatelské služ-
bě Brno-Žabovřesky, Horova 77 a na Pečovatelské službě Brno-Ži-
denice, Jamborova 61. Do služby přijímáme osoby od 27 let věku 
se zdravotním postižením, chronickým postižením nebo seniory 
s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji. 

V rámci aktivizací je pro naše uživatele připravován pestrý pro-
gram, při kterém si trénují nácvik sociálních dovedností a upevňují 
společenské vazby mezi svými vrstevníky (návštěvy dětí z mateř-
ských a základních škol daných městských částí, oslavy v rámci 
ročních období – Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic, začátek 
léta, oslavy narozenin, canisterapie, vystoupení hudebního dua. 

Bližší informace o možné rezervaci pobytu vám poskytne paní 
Marie Provazníková na tel. č. 778 429 658 nebo mail: provaznikova 
@cssbrno.cz. Marie Provazníková

Svatý Martin v Domově pro seniory 
Věstonická

V našem domově pro seniory je ubytováno 404 klientů, mnoho 
z nich jsou bývalí obyvatelé Vinohrad a Líšně. Poskytujeme pobyto-
vou sociální službu pro klienty, kteří nemohou již dále zůstávat ve 
svém přirozeném prostředí, ve kterém bydleli před přijetím k nám. 
Kromě seniorů, kteří trpí úbytkem fyzických schopností, pečujeme 
také o klienty, kteří jsou v různém stádiu demence. Pro naše klienty 
je důležité mít zabezpečenu kromě ubytování také stravu, pomoc 
s osobní hygienou, úklidem, praním prádla. Myslíme však také na 
jejich psychické potřeby a snažíme se jim zprostředkovat zážitky, 
které jim připomínají jejich život v mládí a dětství. Rádi si s nimi 
připomínáme tradice a zvyky. Svatý Martin k nám sice nepřijel na 
bílém koni, ale přivezl nám husí hody, ochutnali jsme svatomartin-
ské víno, paštiku a rohlíčky. Aktivizační pracovníci si pro nás při-
pravili povídání a vtipnou scénku o legendě, která je spojována 
s příjezdem svatého Martina a jeho husího doprovodu. Již se těšíme 
na adventní čas, který je u nás provázen bohatým kulturním progra-
mem. 

Pro všechny, kteří by se rádi o našem domově pro seniory Věs-
tonická dozvěděli více, jsou určeny naše webové stránky www.ves.
brnods.cz. Kromě fotografií z kulturního a běžného života v našem 
domově, nabízíme také informace pro případné zájemce a jejich 
rodinné příslušníky. Mgr. Eliška Hradilová, DiS.

Vážení sousedé, milí Vinohraďané (dokončení ze strany 1)
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Inform čekají změny
Milí Vinohraďáci,
s příchodem nového vedení naší městské části pro vás chystáme 
mimo jiné i nový Vinohradský Inform. Pokud se vše podaří dotáh-
nout do zdárného konce včas, od příštího čísla poznáte změny vi-
nohradského zpravodaje po stránce vzhledu, ale také v rámci jeho 
obsahu. Po nutnosti proměny tohoto informačního média jsme 
dlouhé měsíce nevolali jen my, ale převážná většina těch, kterým je 
Vinohradský Inform určen – tedy obyvatel Vinohrad.

Vinohradský Inform se tak změní ve zpravodaj, který bude slou-
žit jako primární zdroj důležitých informací z vedení radnice 
a k tomu bude přinášet skutečně zajímavé informace ze života Vi-
nohrad – to vše v moderním kabátě. Tištěný Inform tedy jistě znovu 
najde své nové opodstatnění a bude pro vás, obyvatele Vinohrad, 
přínosným a zajímavým zdrojem informací.

K této změně ale přidáme i další způsoby a prostředky, jak k vám 
dostat zprávy, které se dotýkají každého z vás! Velmi brzy pro vás 
připravíme sdílení informací odpovídající 21. století – prostřednic-
tvím sociálních sítích, webu, e-mailu nebo přes aplikaci mobilního 
rozhlasu. Řada z vás se také jistě ráda zapojí do rozhodování vedení 
městské části prostřednictvím elektronických anket a online hlaso-
vání.

Nově nastupující politická reprezentace Vinohrad si vzala za 
jeden ze svých hlavních cílů mimo jiné změnu politické kultury 
a zlepšení vztahu radnice s vinohradskou veřejností. Věříme, že 
i výše uvedené kroky povedou k vytýčené metě a vy se tak dozvíte 
včas a v odpovídajícím rozsahu o všem důležitém, co se v naší měst-
ské části děje. Být v obraze si rozhodně každý Vinohraďák zaslouží.

Mgr. David Čížek, člen Rady městské části, Brno-Vinohrady

Vize a revize bytového hospodaření 
na Vinohradech 

Vážení spoluobčané, je to teprve pár dní, co jsem byl zvolen 
místostarostou pro bytové hospodářství a už v éteru kolují fámy 
o tom, co chci či nechci. Považuji tedy za nezbytné Vám situaci při- 
blížit zde.

I když se mi to také nelíbí, bude nezbytné revidovat nájemné 
u letitých smluv v obecních bytech. Situace s energiemi a materiály 
je bezprecedentní a financování bytového fondu bez zvýšení příjmů 
z nájmů je nereálné. Skokové zvyšování nájmů navrhovat nechci, 
vím, jak napnuté jsou už dnes rozpočty mnoha rodin; v plánu je 
tedy zvyšování nájemného maximálně o výši inflace, v čemž se ku-
podivu shodnu i s bývalým vedením radnice, které tuto situaci dlou-
hodobě populisticky neřešilo.

Nás tedy čeká v této pohnuté době začít opravovat střechy, vý-
tahy, vyměnit vodoměry v bytech a mnohé další nezbytné kroky. 
Potřebné opravy jader, elektroinstalací či kuchyní jsou při součas-
ném nastavení plateb nereálné. Toto mi bylo naznačeno i od města 
Brna, které by nám však v případě inflační úpravy našich nájmů 
bylo ochotné poskytnout v této oblasti půjčky, či dokonce dotace. 
Chci jít i jinou cestou než dříve – střechy by mohly být zelené 
a osazené solárními panely. Dalším řešením je nabídka rekonstruk-
ce celého bytu (koupelny, elektroinstalace, kuchyně atd.), přičemž 
podle těchto úprav by se nájemné následně změnilo. Tedy např. při 
kompletní rekonstrukci bytu by Vás při současné ceně vyšlo nájem-
né na cca 106 Kč/m2.

Záměry jsou jistě k delším polemikám, o tom více příště.

Jiří Tlamka

KJM na Vinohradech
Milí čtenáři,
téma našich prosincových akcí je více než jasné – advent a Vánoce. 
Také jako my knižní dárky rádi dáváte i dostáváte? Vánoce a knížky 
k sobě zkrátka neodmyslitelně patří, a proto se vám určitě bude 
líbit akce Vánoční kolo štěstí, která u nás bude probíhat od 5. 12. 
do 9. 12. A jak na to? Po zodpovězení jednoduché otázky si můžete 
na našem Kole štěstí vytočit jeden knižní dárek pro sebe nebo pro 
své blízké. Akce však platí pouze pro registrované čtenáře KJM.

Místo tradičního čokoládového adventního kalendáře u nás 
od 1. 12. do 23. 12. okusíte Knižní adventní kalendář! Ten každý 
den postupně odkryje tip na jednu vánoční knihu, kterou si budete 
moci na naší pobočce vypůjčit. Ale pospěšte si, domů si ji vždy 
odnese jen ten nejrychlejší!

Prostřednictvím tradičních měsíčních soutěží o ceny se u nás 
zabaví i děti – ti starší si své znalosti o tom, kdo naděluje vánoční 
dárky v jiných zemích, prověří v kvízu Santa Claus, kůň Magi nebo 
Befana? A na naše nejmenší čtenáříčky bude čekat hádanka Už jsou 
tady Vánoce.

A i během podzimu 
jsme se nadále snažili 
zkvalitňovat nejen nabíd-
ku a rozmanitost našeho 
fondu, ale zároveň i vy-
cházet vstříc vašim poža-
davkům – proto připomí-
nám, že díky finančnímu 
příspěvku MČ Vinohrady 
jsme opět rozšířili náš 

fond o 59 nových knih a také několik audioknih. Nalákat vás mů-
že např. prvotina herce Jiřího Mádla Přitažlivost planety Krypton, 
kniha rozhovorů Novinářky: rozhovory se ženami v českých médiích 
od Lindy Bartošové, další interaktivní Albiknížky z edice Kouzelné 
čtení či velmi vysoce hodnocená severská detektivka Iluze od Camil-
ly Läckberg. Nejen tyto vyjmenované tituly již máme na pobočce 
dostupné, můžete si je tedy přijít vypůjčit nebo rezervovat a čtením 
dobré knihy si zpříjemnit nadcházející adventní čas.

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Vánoční koncert pro Vinohrady 
aneb Vánočně naladěná ZUŠka

Po roce se opět nacházíme v čase adventním – v době plné pře-
mítání, bilancování, vzpomínání, ale i nových vyhlídek a nadějí. 
Předvánoční čas s sebou přináší díky prodlouženým večerům i ja-
kési pomyslné duševní pozastavení. Vzbuzuje v lidech sváteční, 
poetickou a někdy i trochu sentimentální náladu. Také my, učitelé 
a žáci ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, bychom rádi přispěli k podpoření 
všudypřítomné sváteční atmosféry. S našimi žáky, nadšenými mla-
dými umělci, jsme pečlivě plánovali, cvičili, zkoušeli a nakonec spo- 
lečně připravili večer plný hudby, krásných melodií i vánoční nála-
dy. Uslyšíme známé i méně známé skladby, vystoupí sólisté i větší 
tělesa, představí se pěvecký sbor, komorní soubor i cimbálová mu-
zika. Své síly spojili žáci hudebního i tanečního oboru. S radostí pro 
Vás připravili večer, který slibuje příjemný umělecký prožitek, vlíd-
né společenské setkání i chvíli spočinutí v tomto slavnostním před-
vánočním čase. 

Přijměte pozvání na Vánoční koncert pro Vinohrady, který se 
uskuteční

ve čtvrtek 15. prosince v 17.30 hodin
ve společenském sále Pálava, Bzenecká 23.

Přijďte se zaposlouchat do tónů hudby, které Vás svátečně nala-
dí, a společně s našimi mladými umělci symbolicky přivítejme Vá-
noce. Patronkou koncertu je starostka městské části Brno-Vinohra-
dy paní Mgr. Jitka Ivičičová. Těšíme se na Vás!

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková,
zástupkyně ředitelky ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose



Zatraktivnění stávajícího hřiště moderními herními prvky 
a vytvoření nových míst k odpočinku. 

Líbí se vám můj nápad? 
Hlasujte pro něj!
Každý občan má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy. 
Ty může podle svého uvážení rozdělit mezi jednotlivé projekty 
v hlasovací galerii.

Hlasujte od 1. do 30. 11. 2022 na paro.damenavas.cz.

Alena Jelínková

Brno-Židenice

Dětské hřiště AKÁTKY

Rozpočet: 4 488 700 Kč
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Detektivní příběh ztraceného klíče 
aneb Procházka Brnem

Na podzim se žáci třetích tříd vydali na procházku Brnem. Tra-
sa začala ve Staré radnici přímo u brněnského draka, kde se k nám 
přidala paní průvodkyně. Odtud jsme pokračovali na Zelný trh. Do-
zvěděli jsme se několik informací o slavné kašně Parnas, divadle 
Reduta a podzemním labyrintu pod náměstím. Navštívili jsme zde 
také trezor v podzemí hotelu Grandezza.

Ze Zelného trhu jsme se přes Kapucínské náměstí s tajemnou 
hrobkou mnichů dostali na Biskupský dvůr. Tam se nám naskytl 
pěkný výhled na katedrálu sv. Petra a Pavla, známou z naší deseti-
korunové mince. Dále jsme pokračovali přes Zelný trh a zazděného 
radního k Nové radnici, která leží na Dominikánském náměstí. 

Po prohlídce nádvoří budovy Nové radnice jsme se dostali na 
nejstarší brněnské náměstí, na náměstí Svobody. Tam jsme si vy-
slechli pár informací o orloji a pověst o zvonění na Petrově.

Procházku jsme završili u kostela sv. Jakuba a povídáním o „ne-
slušném mužíčkovi“. Na závěr paní průvodkyně dětem rozdala zla-
té čokoládové mince s motivem města Brna.

Celou trasu děti odpovídaly na otázky paní průvodkyně. Pátraly 
po stopách sochaře Antona Pilgrama. Na každé zastávce přišly na 
další vodítka, která si zapsaly do sešitu. Postupně tak odhalily tajen-
ku a objevily ztracený klíč. 

Společné luštění tajenky a soutěžení podpořilo v našich třídách 
dobré kamarádské vztahy. Všem se prohlídka moc líbila a těší se na 
další poznávání svého rodného města.

Mgr. Jana Řiháková, ZŠ Mutěnická

Sportovní den
V úterý 25. 10. se v tělocvičně naší ZŠ Mutěnická uskutečnilo 

semifinálové kolo národní soutěže ,,Sportovní den mládeže s TAJV 
v MČ Brno-Vinohrady“. Své sportovní výkony zde předvedli vybraní 
žáci a žákyně 3. až 9. ročníků. Utkali se v pěti sportovních disciplí-
nách – fotbal, florbal, házená, frisbee a tenis. Z celkového vítězství 
se nakonec radovali Fabian Němec, Miroslav Koukal a Samuel Sto-
lař, kteří za své výkony získali diplomy, upomínkové předměty, ale 
také postup do celorepublikového finále, které se uskuteční v Podě-
bradech v termínu 3. 12.–4. 12. 2022. Vítěz Národního finále v Po-
děbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže s TAJV byl zrealizován za podpory MČ 
Brno-Vinohrady, Magistrátu města Brna a partnerů projektu.

Mgr. Michaela Machová, ZŠ Mutěnická

Prosinec v Domečku
Mikulášská pohádka s nadílkou

Zveme vás na představení divadla Kejkle o tom, 
jak čerti čekají na Mikuláše a je jim dlouhá chvíle, tak 
trochu zlobí. Je to spíš legrace, tak si ji pojďte s námi užít. A až se 
vydovádíme, přijde nadělovat Mikuláš! V neděli 4. 12. 2022 v 10.00 
hodin ve společenském sále Pálava. Pro více informací a předpro-
dej vstupenek sledujte www.domecekvinohradybrno.cz.

Mikuláš na Bílé hoře
Zveme děti i dospělé na cestu za Mikulášem! Po čertovské stez-

ce vás provede čertík Smolda od pátku 2. 12. do neděle 4. 12. 2022. 
Začátek je na cestě od ulice Líšeňské (CDV). Povede vás červený 
plamínek, na konci po splnění všech úkolů vás čeká malá odměna 
od Mikuláše. Můžete jít za světla i za tmy s baterkou.

Pozvánka do Betléma
V měsíci prosinci si k nám můžete přijít prohlédnout keramický 

betlém, který vytvářejí děti v kroužcích Domečku už 25 let. Někteří 
z prvních tvůrců mohou ukázat tu svoji figurku již svým dětem. Po 
dvouleté přestávce uvidíte opět téměř 400 postaviček koledníků, 
pastýřů, oveček a dalších zvířat, kteří všichni spěchají obdarovat 
Ježíška. Přijďte se podívat do Domečku, Valtická 23, v pracovní dny 
v době konání kroužků. Ivana Heindlová
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Otevření nové pobočky pohřební služby 
Nostalgie s.r.o. na Vinohradech
na Pálavském náměstí 2c.
Nabídka veškerých služeb
včetně vlastní OS, krematoria
a vazárny květin pro pozůstalé.

Telefon na pobočku
602 556 730

Provozní doba dle telefonických objednávek a domluvě s klienty.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
borovice, smrky, stříbrné smrky, jedle.
Denně nové čerstvě řezané stromky

z Českomoravské vrchoviny
OVOCE, ZELENINA

„Na konečné“, Líšeň – ulice Svánovského
(konečná trolejbusu č. 27)

tel.: 605 258 897, 605 547 360
e-mail: jursam@seznam.cz

Velký výběr za skvělé ceny. Po domluvě dovoz
až domů ZDARMA. Možnost telefonické objednávky

a následný dovoz stromků až domů.
Možnost uskladnění stromků a vyzvednutí

nejpozději 23. 12. ZDARMA. 
Doplňkový prodej jmelí a větví do vázy i na hřbitov.

Jsme tu pro vás: PO–PÁ 9.00–18.00, SO 8.00–16.00
 NE 8.00–16.00
 Prodej denně od 1. 12. do 23. 12.

prodej
stromků

zde

Albert

Termín uzávěrky

pro vydání č. 204 – prosinec 2022/leden 2023
do 2. 12. 2022 do 10.00 hodin.

Info: www.kvicvinohradybrno.cz.

ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ
Vnitřní žaluzie, rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie,

zastínění lodžie, sítě proti hmyzu.
Akční sleva 20 %. Tel.: 605 374 881, www.domove.cz

Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551

mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz
http://www.tzbcentrum.cz/

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

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.

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

Hledám všeobecnou zdravotní sestru do ambulance
praktického lékaře v Brně Líšni, od ledna 2023. 

Zkušenost z ambulantního provozu vítána, není podmínkou. Plat 
dohodou. Zaučení stávající zdravotní sestrou. Možný i částečný 
úvazek na 2–3 dny v týdnu výhledově s rozšířením na plný úvazek 
během 1–2 let.

Kontakt: tel. 724 055 786
e-mail: prakticka.sestra@post.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

MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, TAPETY 606 469 316, 
ZEDNICTVÍ. www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

ŽIVNOSTNÍCI PRO VINOHRADY A OKOLÍ.

Hledám zubní sestru/instrumentářku s praxí (i důchodkyni)
na částečný úvazek od ledna 2023 do zubní ordinace v Brně-Líšni.

Kontakt: tel. 734 639 654.

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

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

Ü Knihkupectví Ryšavý –Táborská 30 Vás zve do svých knižních zákoutí. Po–Pá:14–18. Tel. 775 368 748.
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JAVOR
Cimbálová muzika

     JAVOR
    Cimbálová muzika z jižní Moravy

kontakt: email: javorcimbal@seznam.cz

Usedněte a zaposlouchejte se do známých i 
neznámých koled v podání obou souborů.

Společný předvánoční koncert 
ve společenském sále Pálava

v sobotu 3. prosince 2022 od 14 hodin

Vystoupí
 Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce

a cimbálová muzika Javor a

Zvou Vás pořadatelé
KVIC a Senior klub Brno-Vinohrady

16.00-17.3017.30-17.30-
vánočn

í

kejkle hudba 
Společenský sál Pálava

Bzenecká 23, Brno-Vinohrady

202219.12.

tanec 

16.00 17.3012.2.
DĚTSKÝ KARNEVAL

váno

vstupné

80 Kč
Bzenecká 23, Brno

kejkle 
radovánky

kejkle 
tanec 

soutě že 

PĚVECKÝ SBOR
BLAHOSLAVA
HAJNCE

ADVENTNÍ 
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Společenský sál Pálava
Bzenecká 23, vstup z ulice
Tvrdonická, Brno-Vinohrady

21.12.
2022

17:00

Spole
Bzenecká 23, vstup z ulice
Tvrdonická, Brno-Vinohrady

21.12.
2022VSTUP                VOLNÝ

KONCERT
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PROGRAM NA PROSINEC 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 na Bzenec-

ké 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 ANGLIČTINY

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

Informace o akcích Senior klubu – listopad 2022

1. 12. – ČTVRTEK
HOLOKAUST, Bc. Vít Škornička

6. 12. – ÚTERÝ
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, E.Vacková,
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

8. 12. – ČTVRTEK
VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE
E. Vacková

13. 12. – ÚTERÝ
RODION JAKOVLEVIČ MALINOVSKIJ
a Morava, Dr. Luděk Šubert

15. 12. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM,
narozeným v PROSINCI
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Na rozdíl od psaní před měsícem už 
není za okny alespoň kousavě hřející 

sluníčko, ale mlžno – přesto to není důvod 
k pochmurnému rozpoložení, spíše na-
opak – příroda má také právo na odpoči-
nek a nabrání sil na jaro. My naopak čer-
páme z letního elánu a daří se nám (za-
klepal jsem to, abych to nezakřikl J).

Říjnové informace jsem ukončil tý- 
dnem, věnovaným cestování a historii, ze 
kterého jsme přešli do týdne pohody. Karel 
Mifek nejdříve potěšil všechny při setkání 
s písničkou, které se, jak se stává pravidlem, 
opět protáhlo, a pak jsme poblahopřáli říj-
novým oslavencům a jubilantům, zejména 
osmaosmdesátiletým Márii Tesařové a Vě-
roslavě Zedkové. Trochu jsme čekali, že na 
jubilanty naposled přijde ve své funkci pan 
starosta Čejka, ale nevyšlo mu to a tak ho 
mezi námi rádi přivítáme jako seniora nebo 
i v roli přednášejícího historika.

Závěr října byl opět zasvěcen historii 
a cestování. Luděk Šubert připomněl vý-
znamnou historickou osobnost, polního 
maršála Jana Josefa Václava Radeckého, 
který se proslavil zejména svou rolí náčelní-
ka štábu obrovské armády (více než 300.000 
mužů ze čtyř států) v roce 1813 v době bitvy 
národů proti Napoleonovi u Lipska, tzn. 
manažerskou rolí v době bez moderních 
spojovacích prostředků(!), a pak nás Mgr. 
Resh zavedl do jižních Tyrol.

Listopad jsme zahájili díky MUDr. Ru-
berové pohodovou zdravotnickou osvětou, 
týkající se nejen péče o zrak a nejen v zim-
ním období. Byvše jí mj. poučeni o kladném 
vlivu osobní pohody jsme po roce navštívili 
oblíbený sklípek „U Jeňoura“ v Nechorech. 
Nejenže nás byl téměř plný autobus, ale 
i pohoda byla díky všem přítomným, zejmé-
na pak hudebnímu duu Růžence Žalkovské 
(housle) a Karel Mifek (harmonika) výraz-
ně „předkovidová“, veselá až rozdováděná, 
takže jsme plánovaný odjezd přetáhli o ho-
dinku (a to jsem musel účastníkům slíbit, že 
na jaře návrat ze sklípku naplánuji ještě 
mnohem později… J).

Druhý listopadový týden byl zasvěcen 
informacím. V úterý jsem napravil své 
„drobné“ nedopatření, když jsem napláno-
val Elišce Vackové její vystoupení na den 
jejích významných půlkulatin, a tak jsem 
místo ní jako součást její oslavy bavil pří-
tomné videi z internetu. Výjimečnost úterý 
8. 11. navíc podtrhla i přítomnost nové sta-
rostky, Mgr. Jitky Ivičičové, která přijala mé 
pozvání a přišla do klubu krátce po svém 
zvolení do nové funkce. Měli jsme tak mož-
nost ji nejen poznat, ale informovat ji 
i o činnosti a prostředí klubu, a v neposled-
ní řadě jí dopřát hodinku oddechu a rozptý-
lení, protože s námi pobyla a při sledování 
videí si podle svého vyjádření při odchodu 
i odpočinula. Přejeme jí v zájmu nás všech 
úspěch v její funkci a bude-li si chtít odpo-
činout od problémů ve funkci, v klubovně jí 
kdykoliv pomůžeme rozptýlit se a přijít na 
jiné myšlenky J.

Ve čtvrtek pak přišel (domluvená změna 
oproti programu v Informu) Mgr. Resch, 
aby nás připravil na předvánoční období 
a seznámil nás s adventními zvyky v Ra-
kousku a Švýcarsku – jeho povídání jsou 

nejen poučná, ale především humorná a na- 
bíjející...

Víc toho nenapíši, termín uzávěrky je 
neúprosný (v prosinci bude zřejmě ještě 
časnější J). Zbyl mi alespoň tiskový prostor 
k tomu, abych pozval čtenáře a zájemce na 
už tradiční společné předvánoční vystou- 
pení Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce 
a cimbálky Javor v sobotu 3. prosince od 14 
hodin do společenského sálu Pálava, věno-
vané především koledám. A na to se nedá 
navázat jinak než pozváním na prosincové 
klubové akce a posezení, zejména pak na 
společný Silvestr v klubu 31. 12., na který je 
ale nutno se u mne přihlásit do 20. 12. 
(a také uhradit příspěvek na pohoštění, je-
hož výši ještě budeme muset do začátku 
prosince vykalkulovat podle aktuálního vý-
voje cen a obsahu svátečního stolu 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).

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

20. 12. – ÚTERÝ
PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA, E. Vacková, 
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

31. 12. – SOBOTA
SILVESTR V KLUBU, E.Vacková,
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

Naše motto: 
další nelehký rok je za námi,
ale s optimismem přivítáme ten nový,
s letopočtem 2023… J

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

Říjnoví jubilanti. Foto Luděk Hodboď.


