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Prosinec

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

21. 12.
Adventní koncert
s Pěveckým sborem
Blahoslava Hajnce 
Od 17.00 hod. – Společenský sál Pála-
va – objekt Bzenecká 23 (vchod z uli-
ce Tvrdonická). Vstup volný. 

www.kvicvinohradybrno.cz

PROSINEC 2022
LEDEN 2023

Leden v Domečku

Dům dětí Domeček
přeje všem dětem i dospělým

příjemné prožití vánočních svátků
a radostné vykročení do roku 2023.

15. ledna v 16.00
Divadlo pro nejmenší
Loutkové divadlo V. Schildera nás přivítá 
v novém roce krásnou pohádkou „O dva- 
nácti měsíčkách“. Těšíme se na malé i vel- 
ké diváky ve společenském sále Pálava, Bze-
necká 23, vchod z ulice Tvrdonická.
Prodej vstupenek před představením,
80 Kč za osobu. 

www.domecekvinohradybrno.cz
www.kvicvinohradybrno.cz

Milí sousedé, obyvatelé Vinohrad,
odezva zdejších škol na nabídku spolupráce při přípravě na Vánoce byla fanta-
stická. Dětem i učitelům za ni moc děkuji. Ozdoby vyrobené dětmi zkrášlují 
vnější i vnitřní prostory radnice. 

Na rozsvícení adventních světel dorazil odhadem desetinásobek diváků, 
než na kolik bylo dimenzované technické zázemí připravované ve spolupráci 
s KVIC. Narazili jsme na to, že každý začátek je těžký, přestalo platit „to co 
vždycky“. Děkuji za trpělivost a omlouvám se všem, kteří málo slyšeli to, nač 
se těšili. 

Musíme a chceme počítat se všemi, kdo žijí mezi námi. Počet trvale přihlá- 
šených obyvatel klesá a aktuálně nás je podle oficiálních čísel 12.271. Protože 
toto číslo hraje roli při rozdělování prostředků městským částem, a protože na 
Vinohradech žije dlouhodobě několik tisíc lidí hlášených jinde, obracím se 
především na ně s prosbou, aby si vinohradskou adresu nechali zapsat do ob- 
čanského průkazu. Pomohou tím i sobě.

Sílu a potenciál Vinohrad ukázal i zasloužený úspěch projektu Aleny Jelín- 
kové při hlasování v participativním rozpočtu. Díky její snaze a díky všem po- 
mocníkům a podporovatelům se můžeme těšit na nové hřiště v blízkých Akát-
kách.

Skutečné bohatství naší městské části spočívá v lidech. Máme mezi sebou 
mnoho zapálených nadšenců, lidi zručné a tvořivé, talentované sportovce 
a umělce, odborníky v různých oborech. Mezi tyto skryté poklady patří pan 
prof. Miloš Schnierer, který nás obdaroval hudebním zážitkem o první advent-
ní neděli.

Přeji vám všem radostné Vánoce, hodně síly a chuti do života v nadcháze-
jícím roce 2023!

Mgr. Jitka Ivičičová, starostka
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Veřejnost je doslova alergická na vraky vozidel v ulicích. Tím 
spíše u nás na Vinohradech, kde je nedostatek parkovacích 

míst chronický. Aktuálně je na tapetě vůz, který je postupně ro-
zebírán na Bzenecké a tak není divu, že na sociálních sítích na-
jdete spoustu návodů a doporučení rozhořčených občanů, jak 
má radnice s vozidlem naložit. Radnice nemá problém, jak s vra- 
kem naložit po stránce technické. Problémem je nutnost dodržet 
postup, který bude v souladu s platnou legislativou. 

Tato konkrétní věc se má takto. Vozidlo se dostalo do pozor-
nosti MP 1. 4. 2022. V době blokového čištění bylo zaparkováno 
v rozporu s dopravním značením. Dne 13. 6. tohoto roku vozidlo 
řešila MP jako možný vrak, v té době vozu chybělo jedno kolo 
a mělo rozbité okno na straně spolujezdce. Majitel vozu byl o stavu 
vozu informován, ostatně, bydlí jen pár kroků od auta. K vozidlu se 
odmítl dostavit a věc řešit. 29. června hlídka MP znovu upozornila 
na vozidlo, které v té době už přišlo o všechna kola a bylo dále ro-
zebíráno. 12. července MP odeslala poznatek o možném vraku na 
BKOM s žádostí o odstranění vozidla z pozemní komunikace. Téhož 
dne byl písemně informován i majitel vozidla s tím, že je podezřelý 
ze spáchání přestupku. 5. srpna BKOM rozhodl a vydal tzv. „Ulo- 
žení povinnosti odstranit vrak vozidla“, a to příslušnému silnič- 
nímu správnímu úřadu, tzn. nám na Vinohrady. Následně byly ode- 

slány písemné výzvy majiteli vozidla ve dnech 9. září, 6. a 25. října, 
zatím poslední 2. listopadu 2022. Bez úspěchu. 

Jak jsem byl informován, bude následovat vylepení výzvy přímo 
na vozidlo. Zveřejněno bude i oznámení na úřední desce. Po uply-
nutí lhůty bude vrak odstraněn. Chování majitele vozidla, který je 
znám, byl telefonicky kontaktován, o stavu vozidla ví, je jen stěží 
pochopitelné. Je jasné, že veškeré náklady spojené s likvidací vo-
zidla bude nucen uhradit. 

Ještě do konce tohoto kalendářního roku nás proto čeká několik 
pracovních jednání na Odboru dopravy MmB. Cílem těchto jednání 
je rozebrat jednotlivé kroky výše popsaného postupu a zjistit, zda 
je možné některé lhůty v tomto procesu zkrátit, popřípadě které 
z nich.

Situace s odstraňováním vraků z ulic je problémem celého měs- 
ta. Jako pozitivní kvituji skutečnost, že hned první Sněm starostů 
tuto problematiku otevřel a chce tento stav řešit. Osobně jako nej- 
jednodušší cestu vidím návrat k předchozí praxi, kdy bylo možné 
se elegantně takových vozidel zbavit v rámci blokového čištění ko-
munikací.

Současná legislativní úprava je, dle mého, až příliš mírná k li-
dem, kteří využívají veřejný prostor způsobem, že nepotřebné vo-
zidlo jednoduše odloží. Posuďte sami: podle zákona lze vozidlo 
odtáhnout až pokud má, laicky řečeno, propadlou technickou kon-
trolu nejméně 6 měsíců (!) nebo vozidlo, které je ve stavu zjevně 
technicky nezpůsobilém k provozu na pozemních komunikacích 
a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo 
opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce, nebo které 
není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vo-
zidla. 

Doufám, že o výsledcích jednání či přímo o odtahu tohoto 
i ostatních vraků vás budu moci informovat co nejdříve a že v příš- 
tím roce se tyto problémy budou řešit rychleji, než tomu bylo do- 
posud.

Mgr. Jiří Karásek, místostarosta

rád bych z pozice místostarosty, odpovědného za bytovou oblast, 
dovysvětlil informace z mého příspěvku z minulého čísla Infor-
mu, které jsou nyní, jak jsem zaregistroval, cíleně překrucovány 
a účelově šířeny.

Hned zkraje je nutné zdůraznit, že nikdo nechce zvyšovat ná- 
jmy o 100 %. Pronajímatel – městská část – má ze zákona možnost 
každé tři roky zvedat nájem o 20 % u všech smluv, tedy i původních. 
Já jako místostarosta se snažím přijít na způsob, který bude přija- 
telný pro všechny strany. Momentálně pracuji s variantou, že u pů- 
vodních smluv by došlo ke zdražení o 5 % a poté, až se vrátí inflace 
do normální hodnoty, zvedal by se nájem o inflaci. Tedy v průměru 
by se měsíčně platilo za m2 o 2 Kč více. Díky umělému udržování 
cen nájmů je dnes většina smluv na úrovni necelých 44 Kč/m2 
a s tímto nájemným jsme mezi brněnskými městskými částmi na- 
prostou raritou. Z těchto vybraných peněz jsou hrazeny veškeré 
opravy, rekonstrukce, péče. 

Po minulém vedení zůstalo na účtech cca 60 mil. Kč, což ovšem 
optikou vedení městské části opravdu není mnoho – jde vlastně 
o zanedbatelnou částku. Proč? Na Vinohradech máme přes 30 obec-
ních domů a tedy přes 13.000 m2 střech. Tyto střechy jsou ve straš- 
ném stavu a do mnoha bytů z nich zatéká. Nás tedy čeká urychlená 
oprava většiny z nich, zde je otázka, jestli zvolit lokální opravu, 
anebo rovnou kompletní, která se stejně bude muset do pár let udě- 
lat. Při kompletní opravě chceme zároveň vybudovat na střechách 
solární panely, které následně budou šetřit vaše peněženky. Oprava 
všech střech by naši městkou část vyšla přes 100 mil. Kč. Co je pro 
nás hlavní a na čem už teď pracujeme, je vybudování nových výtahů 
v domech s pečovatelskou službou, které vyjde na zhruba 5 mil. Kč. 
Během na dlouhou trať je nutná výměna veškeré elektroinstalace 
a bytových jader v celkovém objemu asi 250 mil. Kč. Sečteno a pod- 

trženo – naše městská část potřebuje nutně na všechny opravy cca 
350 mil. Kč, po „hospodaření“ minulé koalice jsme tedy v deficitu 
kolem 300 milionů.

A zatímco v ostatních městských částech vesele rekonstruují, 
my řešíme, kde získat potřebné peníze. Běžnou cestou je půjčka od 
města, tam nám ale bylo jasně řečeno, že dokud se Vinohrady ne- 
začnou chovat jako řádní hospodáři, s půjčkou nemůžeme počítat. 
Můžeme si tedy dovolit uměle udržovat nehospodárné nájmy? Po- 
nechat byty v původním, desítky let starém vybavení? Nemůžeme 
přece čekat, až se stane neštěstí díky elektrickým rozvodům v hli- 
níku, musíme opravdu začít nějak jednat a v tomto případě bylo 
také včera pozdě.

Budoucí navýšení nájemného rozhodně nepřijde hned – ale 
hlavně v řádu několika procent! Vše důležité bych Vám rád sdělil po 
novém roce na setkání s Vámi na veřejné debatě. Na našem webu 
také najdete můj e-mail, kam mi můžete napsat. Rád Vám tak vy- 
světlím plány na budoucí změny v hospodaření s bytovým fondem 
na Vinohradech. Věřím, že každý z vás chápe, že takové změny 
mají za cíl vaše důstojné žití.

V závěru Vám všem chci popřát hezké Vánoce plné pohody a vše 
nejlepší do nového roku.

Jiří Tlamka, místostarosta

Veškeré informace ze zasedání Rady měst- 
ské části a Zastupitelstva městské části Brno-
Vinohrady najdete v elektronické podobě na 
webu městské části:

https://www.vinohrady.brno.cz/
samosprava/usneseni-rady-a-zastupitelstva

Autovrak -– a co s ním?

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

ve volebním okrsku č. 26 002
místnost v budově ZŠ Mutěnická 
23 pro občany s trvalým poby-
tem 
Bořetická 15–21 lichá
Čejkovická 1–13 lichá
Čejkovická 2–10 sudá
Révová 
Ve Vinohradech 5
Věstonická 
Viniční č. p. 2379, 3914, 3992
Židenice č. e. 2, 31, 35, 39, 56, 
57, 63, 65, 86, 87, 615, 616, 
659, 717, 748, 777, 785, 786, 

787, 844, 852, 853, 854, 860, 
861, 865, 866, 867, 1011
ve volebním okrsku č. 26 003
místnost v budově ZŠ Mutěnická 
23 pro občany s trvalým poby-
tem 
Bořetická 1–5 lichá
Mutěnická 1–7 lichá
Valtická 1–5 lichá
Valtická 2–8 sudá

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

ve volebním okrsku č. 26 005
místnost v budově ZŠ Mutěnická 
23 pro občany s trvalým poby-
tem 

Bořetická 18–24 sudá
Velkopavlovická 1–25 lichá
Velkopavlovická 2–8 sudá
ve volebním okrsku č. 26 006
místnost v budově Bzenecká 23 
pro občany s trvalým pobytem 
Bzenecká 4–8 sudá
Bzenecká 5–11 lichá
Prušánecká 3–17 lichá
Prušánecká 16–22 sudá

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

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

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

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

Informace o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starostka městské části Brno-Vinohrady podle § 34 odst. 1 písm a) zákona č. 275/ 2012 Sb.,

o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
informuje:

volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 13. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin
a 14. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

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

V případě konání II. kola voleb je termín stanoven na pátek 27. 1. 2023 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a sobotu 28. 1. 2023
v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.

V Brně 18. 11. 2022 Mgr. Jitka Ivičičová, v.r., starostka

Milí čtenáři,
určitě býváte zvyklí, že tento prostor 

věnuji hlavně popisu dění v naší knihovně 
a také pozvánkám na kulturní a vzdělávací 
akce – tentokrát mi však dovolte udělat vý- 
jimku v podobě stručného ohlédnutí za ro- 
kem 2022. Za necelých 365 dní jsme toho 
stihli uspořádat opravdu mnoho – např. de-
sítky vzdělávacích programů pro zdejší 
i okolní ZŠ a MŠ, úspěšné přednášky, během 
nichž jsme se vydali na výpravu do historie 
města Brna a dozvěděli se i zajímavosti 
o výstavbě panelových sídlišť v Líšni, Vino- 
hradech a Židenicích. Připravili jsme i ně- 
kolik bookstartových setkání, kouzelnický 
týden s Harrym Potterem, tematické vý- 
tvarné dílny, desítky soutěží pro děti a také 
stihli pasovat na rytíře a rytířky knih 4 třídy 
prvňáčků.

Tímto tempem nám letošní rok utekl 
opravdu rychle, ale stálo to za to! Můžeme 
vás ujistit, že i v příštím roce budeme v po- 
dobném standardu pokračovat a pečovat 
o vás jak nejlépe umíme, aby každý z cca 
1.000 dětských i dospělých registrovaných 

čtenářů, kteří nás pravidelně navštěvují, od- 
cházel i nadále spokojen. Největší odměnou 
je pro nás vědomí, že se do naší knihovny 
těšíte a vnímáte ji jako prostor, kde najdete 
nejen skvělé knihy, ale i radost, odpočinek 
a inspiraci.

Společně s mou kolegyní vám chceme 
srdečně poděkovat za přízeň, milá slova i za 
to, že s vámi můžeme sdílet vášeň pro lite- 
raturu. Zároveň všem přejeme poklidné Vá- 
noce strávené s vašimi nejbližšími a do no- 
vého roku jen to dobré, spoustu krásných 
čtenářských zážitků a těšíme se na viděnou 
v roce 2023.

Na závěr ještě upozorním na změnu 
provozní doby, která bude během vánočních 
svátků následující:

23. 12. ................. 10.00–14.00
24. 12.–26. 12.  .... zavřeno
27. 12. .................. 10.00–12.00, 13.00–18.00
28. 12.–1. 1. 2023  zavřeno
od 2. 1. 2023 otevřeno podle běžné pro-
vozní doby

Bc. Linda Miklová, vedoucí pobočky

Knihovna na Vinohradech vám přeje poklidné Vánoce
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Jedním z vytýčených cílů nové vinohradské koalice bylo také 
zvýšení informovanosti občanů Vinohrad o dění na radnici a ta-

ké zlepšení komunikace s nimi. A přesně na tom nyní usilovně 
pracujeme. Jedním z moderních prostředků digitální komunikace 
jsou, kromě webových stránek, také sociální sítě. Tento dluh  
z let minulých právě splácíme; v provozu jsou nyní všechny tři 
nejrozšířenější sociální platformy – Facebook, Instagram i Twitter. 
Na těchto profilech městské části Brno-Vinohrady se už nyní můžete 
takřka denně seznamovat s událostmi a novinkami v naší městské 
části nebo děním na radnici.

Sledujte nás zde: Facebook.com/mestskacastbrnovinohrady, 
Instagram.com/mcbrnovinohrady, Twitter.com/brnovinohrady.

V brzké době nás rovněž čekají dva důležité kroky, které vylepší 
komunikaci mezi občany a vinohradskou radnicí. Spuštění mobil-
ního rozhlasu – aplikace pro chytré telefony, která zajistí rychlou 
a efektivní obousměrnou komunikaci, další novinkou pak bude mo- 
dernizovaný web www.vinohrady.brno.cz. Zde dojde ve spolupráci 
s Magistrátem města Brna k vytvoření zcela nových webových strá- 
nek – mnohem přehlednějších a uživatelsky přívětivějších.

A z hlediska informovanosti zdaleka nezůstaneme jen u digitál-
ních technologií. Už nyní plánujeme uspořádání veřejných debat 
s odborníky na dopravu, ať už tu statickou nebo tu, která se pojí se 
stavbou velkého městského okruhu přes Vinohrady. K těmto set-
káním s občany dojde v první polovině nadcházejícího roku a my 
už se na ně velmi těšíme.

Mgr. David Čížek
člen Rady městské části Brno-Vinohrady

Milí Vinohraďáci, Vinohraďačky a Vinohradčata, 
spolu s paní starostkou Mgr. Jitkou Ivičičovou připravujeme 

zapojení Vinohrad do projektu Jihomoravského kraje – obec přátel- 
ská rodině, jehož centrem zájmu je rodina ve všech fázích vývoje – 
v originálním názvu „Audit family friendly Community“. Specifikem 
tohoto projektu je, že směřování a komunitní život MČ nebo obce 
určují ve spolupráci s radnicí sami občané. Jihomoravský kraj po- 
skytuje v tomto projektu velkou podporu a poradenství, čerpající 
z dlouholetých zkušeností v Rakousku, kde „AFFC“ vzniklo. Rodina 
je základní stavební prvek každé společnosti a je prioritou i pro nás, 
Vaše volené zástupce. Dobře fungující rodina s adekvátními pod-

mínkami pro život nás formuje v současnosti i budoucnosti. A stej- 
ně tak jsou důležitá přátelství a pocit domova.

Koncem listopadu jsme se proto zúčastnili úvodního semináře 
k případnému zapojení mezi další obce Jihomoravského kraje 
a městské části Brna, které využívají podporu v rozvoji prorodinné 
politiky ze strany Krajského úřadu JMK. Nyní připravujeme pod-
klady ke schválení naší účasti k prosincovému projednání a pří- 
padnému schválení Radou MČ Brno-Vinohrady. Poté nás čekají 
další kroky – zejména pak přímá spolupráce s Vámi (občany všech 
věkových kategorií).

Věřím, že zapojení do programu může být pro nás všechny sku- 
tečně prospěšné a že se nám společně podaří z Vinohrad vytvořit 
místo přátelské rodině. Týká se to všech – novorozenců, předškoláků, 
školáků, studentů, pracujících, babiček, dědečků, či těch, kteří žijí 
sami a také všech, kteří pečují nebo v budoucnosti budou pečovat 
o někoho blízkého. Na spolupráci s Vámi se moc těšíme. 
www.affc.cz, www.rodinnapolitika.cz

Mgr. Zuzana Vöröšová, členka Rady MČ Brno-Vinohrady

Adventní čas vybízí ke ztišení a zamyšlení. Jedním z témat, 
která se nás bytostně dotýkají, je bezesporu závěr života. 

O pacienty v terminální fázi onemocnění se stará tým odborníků 
Hospice sv. Alžběty v Brně. Nyní tuto neziskovou organizaci mů- 
žete podpořit díky adventnímu koncertu nebo zakoupením vý- 
robků na vánočních trzích.

„Nevyléčitelně nemocní a umírající si zaslouží důstojný život až 
do konce, nemají být na okraji zájmu společnosti. Doba adventu je 
dobou zamyšlení nad naší životní cestou a pobídkou k intenzivnější 
modlitbě, pokání, ke skutkům milosrdenství. A nejrůznější forma 

soucitné služby trpícím a umírajícím je velkou příležitostí, kterou 
bychom neměli promarnit,“ říká ředitel Hospice sv. Alžběty MUDr. 
Josef Drbal. 

Koncert Misterios de Navidad – Tajemství zrození se uskuteční 
v sobotu 17. prosince 2022 od 17 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na Mendlově náměstí v Brně. Pořádá jej hudební soubor Plai-
sirs de Musique společně s Hospicem sv. Alžběty. Program bude 
složen z děl na pomezí žánrů klasického, lidově-tradičního a jazzo-
vého, která vycházejí z inspirace biblickým příběhem. Na koncertě 
vystoupí: Eliška Tesařová, Plaisirs de Musique a jako host OctOpus 
Vocalis. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji Turistického 
informačního centra Brno.

Od 16. do 23. prosince 2022 bude mít Hospic sv. Alžběty svůj 
prodejní stánek v rámci Adventu u Jošta na Moravském náměstí 
v Brně. Zakoupením drobných dekoračních předmětů uděláte ra-
dost nejen sobě, ale přispějete i na dobrou věc. Kromě toho se hos-
pic zapojil také do projektu „Daruj kelímek“, v němž mohou 
návštěvníci brněnských vánočních trhů věnovat vratnou zálohu za 
kelímek neziskové organizaci, kterou si vyberou. 

Za jakoukoli formu pomoci bude Hospic sv. Alžběty, obzvláště 
v této složité době, velice vděčný, finanční dary je možné směřovat 
na dárcovský účet 2200422047/2010. Bližší informace naleznete na 
www.hospicbrno.cz. 

Vinohradská radnice nahlíží do 21. století

Rodina – priorita naší městské části

Adventní koncert na podporu činnosti Hospice sv. Alžběty
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V konkurenci 47 skvělých projektů letoš- 
ního velkého listopadového finále par-

ticipativního rozpočtu města Brna jsme 
vyhráli a náš vinohradsko-židenický projekt 
„Doplnění dětského hřiště Akátky“ bude 
realizován. Díky autorkám projektu Aleně 
Jelínkové a Nikole Vasilevské se můžeme 
těšit na nové moderní hřiště z rozpočtu 
Města Brna v hodnotě téměř 5 milionů ko-
run. Bez podpory nás všech, kteří hlasovali, 
by to nešlo! Moc všem děkuji, že Vám záleží 
na místě, kde žijeme. Věřím, že občanské 
projekty na zkvalitnění života budou při- 
bývat. Více o projektu se dozvíte v rozho- 
voru s autorkami. 

Jak vznikl nápad na zrekonstruování 
hřiště? Co Vás k tomu vedlo?
Alena J.: Zpracovat nápad do participativ- 
ního rozpočtu mě napadlo již dříve, sleduji 
všechny ročníky od samého začátku. Pro- 
tože jsem sama maminkou malých dětí 
a Akátky jsem tedy denně navštěvovala a vi- 
děla jsem, že herní prvky jsou nedostačující 
různým věkovým kategoriím dětí. Chybí 
přístřešek a odpočinková zóna. PARO se mi 
jevilo jako možnost rychlé realizace mnou 
zamýšlených úprav a tak jsem neváhala a ve 
spolupráci s Nikolou Vasilevskou jsme vy-
pracovaly náš návrh. 

V projektu popisujete, že chcete přinést 
moderní herní prvky a také nová místa 
k příjemnému odpočinku pro různé věko- 
vé kategorie. Co konkrétně to znamená, 
můžete prosím dát konkrétní příklady?
Nikola V.: Prostor dětského hřiště bychom 
chtěly rozčlenit do tří zón s množstvím prv- 
ků – například: 
1. „Mraveniště“ – zóna pro nejmenší děti
 – trampolína zapuštěná v zemi 
 – houpačky s ohrádkou 
 – lezecká sestavička 
2. „Veverčí stezka“ – dobrodružná zóna
 pro větší děti 
 – lanová 3D stezka

 – tobogán 
 – stromový domek 
3. „Jezevčí brloh“ – odpočinková zóna pro
 děti i rodiče a také pro všechny kolem-
 jdoucí 
 – dřevěná pódia 
 – posezení
 – přístřešek 

Bude projekt v souladu s přírodou? 
Nikola V.: Jedná se o lesopark hojně navště- 
vovaný obyvateli sídliště Vinohrady a Žide- 
nic. Je to vyhledávané místo k odpočinku 
a relaxaci. Klademe důraz na zachování do- 
statku volného prostoru v přírodě. Hřiště 
proto nechceme rozšiřovat do prostoru lesa, 
ale pouze stávající hřiště doplnit. Našim zá- 
měrem je umístit všechny herní a relaxační 
prvky tak, aby nedošlo k poškození stromů 
včetně jejich kořenového systému a k za- 
chování významného krajinného prvku 
Akátek jako celku. 

Jak hodnotíte to, že projekt vyhrál? 
Alena J.: Mám obrovskou radost, že jsme 
jako Brňáci dokázali takto zabojovat a uká- 
zat, že máme zájem o prostředí, ve kterém 
žijeme. Chtěla bych moc poděkovat všem, 

kteří se do participativního rozpočtu každo- 
ročně zapojují a umožňují tím obyčejným 
občanům realizaci projektů podle jejich 
návrhů. Má to smysl. 

Máte nějaké ohlasy ze sousedství?
Alena J.: Ohlasy ze sousedství máme jen ty 
nejlepší a věřím, že i v budoucích ročnících 
budou všichni opět hlasovat a třeba i podá-
vat vlastní projekty. Věřím, že náš projekt 
není jen lokálního významu, ale budou 
z něj mít užitek všichni občané města Brna 
a okolí. Moc se těším na ohlasy, které při- 
jdou, až bude projekt realizován. 

Už máte nějaký časový harmonogram pro 
začátek stavby?
Alena J.: Začátkem příštího roku proběhne 
přípravná fáze: schválení rozpočtu, výběro- 
vé řízení na zhotovitele, konzultace s na- 
vrhovatelkou o podobě hřiště. Následně 
projektová dokumentace a podpis smlouvy 
se zhotovitelem. Myslím, že do roka by se 
mohl projekt začít realizovat a hotovo by 
mohlo být do dvou let. 

Mgr. Zuzana Vöröšová
členka Rady MČ Brno-Vinohrady

Okénko zastupitelů
Vážení vinohradští spoluobčané, 
mí přátelé i náš kocour jsou mi svědky, že jsem vskutku hodlal 
dnešní radniční reprezentaci dát 100denní dobu hájení a nechat je 
v klidu pronikat do tajů samosprávy. Nutno poznamenat, že oni tak 
velkorysí před čtyřmi lety nebyli. Svého úmyslu jsem však nebyl 
schopen dostát, neboť se na čtvrté straně prosincového Vinohrad-
ského Informu zjevil článek „Vize a revize bytového hospodaření na 
Vinohradech“ autora Jiřího Tlamky. Pominu jistou nesrozumitel-
nost textu a pokusím se ve stručnosti ukázat rozporuplnost slov 
v článku s realitou a sliby. Autor (je místostarostou pro bytové hos- 
podářství) by chtěl zvyšovat nájemné v obecních bytech. Prý je to 
nezbytná potřeba. Sociální a další situace mu to však plně neumož- 
ňuje a proto „v plánu je … zvyšování nájemného maximálně o výši 
inflace“. Ta ovšem v dnešním čase dostoupila takřka dvaceti pro-
cent. Zastupitelstvo města Brna zamítlo v dnešní sociální situaci 
zvyšovat nájmy o výši inflace a mělo doporučit městským částem jít 
stejnou cestou. Když si pročítám předvolební „materiály“, které Jiří 
Tlamka vhazoval do našich schránek den před volbami, dočítám se 
v pasáži „UŠETŘÍME VAŠE PENĚŽENKY“ ujištění tohoto pána, že 

„Nebudeme zvedat nájmy v obecních bytech !!!“. Dodávám, že tedy 
ani o inflaci. A pokud tvrdí, že v uplatnění inflace „…se kupodivu 
shodnu i s bývalým vedením radnice“, jedná se o nesmyslné tvrzení. 
V našem volebním programu jsme prohlásili k voličské veřejnosti, 
že „udržíme současnou výši nájemného v obecních domech.“ Po- 
užití inflační doložky dle inflačního koeficientu (stanovuje ČSÚ) 
považujeme v našem programu za vynucený krok. Inflace v tom 
čase představovala nějakých pět procent. V dnešní době, kdy 
J. Tlamka uvažuje o zvýšení nájmu (oproti svým slibům), bychom, 
být v čele radnice a po vzoru brněnského zastupitelstva, inflaci ke 
zvýšení nájmů nepoužili. Věřím, spolu se svými přáteli z opozice, 
že i koaliční členové zastupitelstva se k takovému postoji většinově 
připojí. Přeji Vám požehnané adventní dny i Vánoce a věřme, že 
bude lépe.

PhDr. Jiří Čejka,
člen Zastupitelstva Brno-Vinohrady

Příspěvky v této rubrice jsou vyjádřením názorů členů
zastupitelstva a nemusí korespondovat s názorem redakce.

Skvělá zpráva – zvítězili jsme!
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Společné akce v naší družince

Drakiáda, lampionový průvod s posvícením a spaní ve škole 
stojí na prvních příčkách pomyslného žebříčku akcí ŠD při 

ZŠ Mutěnická. A to nejen podle dětí, ale i dle hodnocení rodičů. 
Mnozí se totiž sami zúčastnili i aktivně zapojili.

O čem je řeč ví zejména ti, co s námi přišli v říjnu pouštět draky. 
Ten den se totiž nepohnul ani lísteček. A ač jsme foukali z plných 
plic a přesvědčovali vítr o spolupráci, nepodařilo se a nezbylo nic 
jiného než běhat nahoru – dolů, dolů – nahoru … a pořád dokola. 
Ale vyplatilo se a neuvěřitelné se stalo skutečností – spousta draků 
vystoupala k mrakům. Součástí drakiády bylo i několik soutěží 
(NEJ-lepší ručně vyrobený, NEJ-déle ve vzduchu, NEJ-delší ocas, 
NEJ-strašidelnější aj.).

O měsíc později jsme se vypravili do setmělých vinohradských 
ulic, abychom je prozářili světýlky z lampionů. Zastavili jsme se  
i před radnicí a u fontány si zazpívali. Příjemným zakončením bylo 
občerstvení na školní zahradě, které připravily paní vychovatelky 
i maminky. Děkujeme!

Akce, kterých se účastní děti společně se svými rodiči, jsou 
příjemné. Vzájemně si všichni popovídáme, zasmějeme se a je nám 
fajn. Budeme moc rádi, když se k nám připojíte i příště.

Potěšilo nás, že jsme mohli letos obnovit i oblíbené spaní ve 
škole. Tentokrát bylo připraveno pro děti ze třetích tříd. Ty byly celý 
den jak na trní a už se nemohly dočkat, až se v podvečer opět vrátí 
do školy, netradičně však – se spacákem a polštářkem. Letos paní 
vychovatelky připravily celovečerní hru s několika etapami. Aby se 
děti mohly vypravit na strašidelnou stezku, musely si samy vymys-
let své zaklínadlo, zapsat ho na svitek a ten potom vhodit do truhlice, 
kterou střežila čarodějnice. Pokud se jí zaklínadlo zamlouvalo, 
mohly děti pokračovat v cestě opuštěnou školou. Úkolem bylo najít 
a navštívit sedm otevřených místností, z nich si vzít úkoly a ty 
splnit. Za každý správně vyřešený úkol získal luštitel klíč. Jen všech 
sedm klíčů ho opravňovalo k otevření truhly s pokladem. Před  
usnutím jsme si ještě zahráli na detektivy a luštili záhadné černé 
historky. Ráno na nás čekala luxusní snídaně ve školní jídelně, kte- 
rou připravily paní kuchařky.

Děkujeme všem, že si to užíváte společně s námi, a těšíme se 
zase brzy na viděnou!

Hana Blažková, vedoucí vychovatelka ŠD

Atletické závody 
„Ze školy na Botanku“

Milí čtenáři,
vybraní žáci z 8. a 9. ročníků ZŠ Mutěnická se zúčastnili atletických 
závodů, které pořádalo Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka na 
Botanické ulici v Brně. Žáci si tak mohli porovnat své výkony s žáky 
jiných škol.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh 
50 m, překážkový běh 50 m, skok daleký, 
skok vysoký a hod medicinbalem. Někteří 
žáci tak měli možnost vyzkoušet si tyto dis-
ciplíny poprvé. Mezi konkurencí se ale 
vůbec neztratili, naopak někteří zaznamenali velký úspěch.

Mezi ty úspěšné se zařadila Petra Střelská z 9. A, která získala 
hned tři bronzová umístění, a to v běhu na 50 metrů, skoku dalekém 
a skoku vysokém, dále Fabian Němec z 9. A v běhu na 50 metrů 
stříbrné umístění a také Miroslav Koukal z 9. B v běhu na 50 metrů 
bronzové umístění a v překážkovém běhu na 50 metrů stříbrné 
umístění.

Všem umístěným gratulujeme a ostatním závodníkům děku- 
jeme, že statečně bojovali.

Mgr. Vít Gajdoš, ZŠ Mutěnická

Mladí brněnští symfonikové 
májí sídlo v základní umělecké škole

V Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose, která v roce 
2023 slaví 70. výročí svého vzniku, má již téměř třicet let sídlo 

studentský orchestr Mladí brněnští symfonikové, který v amatér-
ském prostředí nemá obdoby. Mladí brněnští symfonikové (MBS) 
jsou symfonickým orchestrem Základních uměleckých škol města 
Brna.

Orchestr sdružuje mladé nadané studenty, které spojuje společ- 
ná vášeň pro hudbu a zájem v symfonické tvorbě. Svým rozměrem 
a obsazením velkého symfonického orchestru je jediným tělesem 
svého druhu nejen ve městě Brně, ale i na celé Moravě. ZUŠ PhDr. 
Zbyňka Mrkose poskytuje tomuto jedinečnému tělesu prostory pro 
pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení, personálně zajišťuje pe- 
dagogické vedení a organizačně zajišťuje činnost orchestru. 

V roce 2023 čeká MBS řada koncertů. Hned zkraje roku 29. led- 
na vystoupí na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Poté už začnou studo- 
vat repertoár na dubnový koncert, kde vystoupí společně s vybraný-
mi sólisty. Pravidelně na něm můžete slyšet nástroje jako housle, 
klavír, flétnu či sólový zpěv v doprovodu právě symfonického or-
chestru MBS. Pokud vás láká exkurze do světa barev různých hu- 
debních nástrojů, zapište si do kalendáře datum 17. dubna, koncert 
v Besedním domě začíná v 19 hodin. S Mladými brněnskými sym-
foniky se můžete setkat i na tradičním májovém koncertu samot-
ného orchestru 31. května v Besedním domě. Letošní repertoár je 
zaměřený na skladatele Ludwiga van Beethovena. Pokud rádi ces-
tujete za kulturou, potom vám doporučujeme červnový koncert 
MBS ve zřícenině kláštera Rosa coeli. Základní umělecká škola 
PhDr. Zbyňka Mrkose i Mladí brněnští symfonikové vás srdečně 
zvou na své nadcházející koncerty a doufají, že si je spolu s nimi 
užijete! 

Mgr. Marcela Hamrová Hoňková
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno
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Výukové programy na Louce
Jak se rok blížil ke konci, pořádali jsme na Louce – pracovišti 

střediska volného času Lužánky – vánoční výukové programy. Paní 
učitelky ze základních škol si vybíraly z nabídky tří programů.
V letošním roce jsme nabízeli:

České tradiční Vánoce – program vhodný pro prvňáčky a dru- 
háčky, kde se děti dozvídaly o českých tradicích a něco málo o his-
torii Vánoc. 

Betlémský příběh – program vhodný pro druháky a třeťáky,
s dětmi jsme si povídali o zrození Ježíše Krista, panně Marii a Jose-
fovi, třech králích, králi Herodovi i o Jidáši Iškariotském. 

Vánoce ve světě – tento program je vhodný pro starší děti, 
především třetí až páté ročníky, děti se dozvídají, jak se slaví Vánoce 
v jiných zemích.

Na programy k nám chodí pravidelně školy především z Vino- 
hrad (ZŠ Čejkovická) a Líšně (ZŠ Horníkova, ZŠ Novolíšeňská, ZŠ 
Masarova, ZŠ Holzova). Děti si kromě nově nabitých informací také 
odnesly vánoční svíčku, kterou si samy vyráběly.

Kateřina Hájková, za tým Louky

Jak se vyváží odpad během vánočních 
svátků? A kdy na sběrné středisko?
Letos nám Ježíšek nadělil Štědrý 

den na sobotu, což znamená, že první 
svátek vánoční připadá na neděli a dru- 
hý na pondělí. Popeláři vyjedou hned 
po svátcích, tedy v úterý 27. prosince
a zkrácený pracovní týden si protáhnou 
do soboty. V úterý budou svážet lokali-
ty, které se jinak sváží v pondělí, ve středu přijdou na řadu úterní 
ulice, ve čtvrtek středeční a tak dále až do soboty 31. prosince. 

Nový rok – tradiční volno popelářů – letos připadá na neděli – 
takže šestá hodina ranní v pondělí 2. ledna 2023 bude z hlediska 
svozu odpadu již normální, obyčejný pracovní den a svoz proběhne 
podle běžného harmonogramu. 

Co se týče sběrných středisek odpadů – i mezi vánočními svátky 
fungují dle standardní otevírací doby, zavírají pouze na státní svátky 
(sobota, neděle, pondělí), na Silvestra a Nový rok (sobota, neděle).

Vyhledávač a další informace ohledně svozu směsného i sepa- 
rovaného odpadu z Vaší ulice a okolí najdete na webových stránkách 
www.sako.cz.
Užitečné odkazy
• kdy se sváží černé popelnice:
 www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/
• kdy se sváží tříděný odpad:
 www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/
• otevírací doba sběrných středisek: www.sako.cz/pro-brnaky/
 cz/1080/sberna-strediska-odpadu/

Michal Kačírek, 
tiskový mluvčí SAKO Brno, mob. 602 107 608, kacirek@sako.cz

Máte zvídavé a bystré dítě, pro které hledáte ideální školu? 

Nabízíme Vám pro něj příjemné místo, kde bude mít dostatek pozornosti, 
podnětů i prostor pro vlastní vyjádření. Registrace na Den otevřených dveří 

a setkání se zájemci o 1. třídu je již zahájena!

Třídy s 10 až 16 dětmi Principy formativního 
hodnocení

Moderní vzdělávací postupy 
s prvky Začít spolu

Podpora praktických 
dovedností

Individuální rozvoj 
každého žáka

Rozšířená výuka 
nadaných dětí

Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o.
Bzenecká  23, Brno 628 00, www.zsdidaktis.cz
Sledujte nás:  ZŠ a MŠ Didaktis 

S DIDAKTISEM VAŠE DĚTI 

VYROSTOU

Na Den otevřených dveří nebo Individuální schůzku s ředitelkou 
školy Mgr. Andreou Kalusovou se můžete registrovat zde:

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

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.

Prodám skládací dětskou postýlku, matraci, peřinky,
dvoje povlečení. Cena 1.000 CZK. Tel.: 725 285 622.

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

 Plánujete rekonstrukci bytu a hledáte dočasné ubytování? Volejte +420 724 037 362.
 Elektrikář: opravy, montáž, revize. T: 777 019 667.
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PROGRAM NA LEDEN 2023
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 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, prosinec 2022

Vzhledem k časné uzávěrce poslední- 
ho čísla Informu za rok 2022 (3. 12.) 

jsem do záhlaví uvedl netradičně dvou- 
měsíční označení, protože z prosince 
mo- hu připomenout pouze jednu akci 
z prvního týdne...

Ale popořádku – v polovině listopadu 
(15. 11.) připomněl Luděk Šubert osudy dal- 
ší z historických osobností, jejichž život byl 
alespoň částečně spojen s Moravou – Lud-
wiga von Benedeka, pak jsme si užívali stát- 
ní svátek a další klubovou akcí bylo již tra- 
diční Setkání s písničkou Karla Mifka. Je 
nejen jakousi přípravou na následující bla- 
hopřání jubilantům, ale především společ- 
ným posezením a zpíváním, na něž se těší 
každý měsíc rostoucí počet návštěvníků. 
Listopadové blahopřání jubilantům bylo 
pak trochu výjimečné – přáli jsme nejen čty- 
řem oslavencům, ale současně jsme dě- 
kovali za práci pro klub dvěma jubilantům 
a členům týmu – šestaosmdesátiletému klá- 
vesistovi a zpěvákovi Zdeňku Sedlářovi  
pětaosmdesátileté hospodářce a „šéfce“ ku- 
chařinek Elišce Vackové. A další výjimeč- 
ností byla skutečnost, že poprvé ve své 
funkci starostky přišla blahopřát a předávat 
dárkové balíčky ÚMČ i paní starostka Jitka 
Ivičičová (které jsme mj. také zazpívali k je- 
jím narozeninám).

Poslední listopadovou akcí bylo další 
promítání šotů, kolujících internetem (pře- 
dem oznámená změna programu vzhledem 
k zaneprázdnění Mgr. Resche) a první pro- 
sincovou akcí byla také změna oproti pro-
gramu – onemocnělého Bc. Škorničku (pro 
jeho vystoupení najdeme náhradní termín) 
zastoupil  PhDr. Karnet s připomenutím his-
torie a některých změn v podobě „starého“ 
Brna v průběhu 20. století. 

Za zmínku na tomto místě také určitě 
stojí, že na pondělní cvičení začínají chodit 

další zájemci a zájemkyně o protažení se – 
přivítáme všechny další, kdož ještě váhají… J

Místo popisů akcí minulých připomenu 
ty budoucí, významnější, plánované v roce 
2023. První bude návštěva digitária na Kraví 
hoře 8. 2. (Polární záře 2D), další pak pose- 
zení ve sklípku v Nechorech 30. 3. (a poté 
ještě 2. 11.), poznávací zájezdy vycházejí na 
27. 4., 11. 5. a 1. 6. (cíle jsou v řešení J) 
a tradiční návštěva Nemojanského mlýna 
bude na 29. června. Takže zájemci o účast 
na uvedených akcích si je mohou zanést do 
svých kalendářů a sladit s nimi své osobní 
akce a plány… J

V samém závěru svého posledního in-
formování za rok 2022 bych chtěl využít té- 
to možnosti k tomu, abych upřímně podě- 
koval všem, kteří se jakkoli podílejí na čin- 
nosti Senior klubu – patří mezi ně především 
lektoři a ostatní hosté, vystupující na našich 

akcích nejen v klubovně, členky a členové 
týmu klubu, podílející se na zajištění spo- 
lečných posezení a oslav v klubovně, i za-
stupitelé a pracovníci ÚMČ, vytvářející pod-
mínky pro naši činnost. 

A za poděkováním nemůže následovat 
nic jiného než přání všem výše uvedeným 
i všem čtenářům těchto řádek – přeji poho- 
dové prožití blížících se svátků a v nastáva-
jícím roce 2023 co nejpevnější zdraví, po-
hodu a spokojenost, chvíle radosti, štěstí 
a úspěchů v osobním i pracovním životě… J 

Program i další informace a dokumen- 
tační fotografie najdete stále na odkazu 
www.vinohrady.brno.cz/organizace/ 
senior-klub nebo je získáte přímo u nás 
v době našich akcí v klubovně na Bzenecké 
19 (viz program). 

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

Fotografie z blahopřání listopadovým jubilantům. Foto Luděk Hodboď. 

3. 1. – ÚTERÝ
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

5. 1. – ČTVRTEK
TŘI KRÁLOVÉ
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

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

12. 1. – ČTVRTEK
POSLEDNÍ DIVOČINY AFRIKY – 
BOTSVANA (1. část)
Ing. Miroslav Čapek

17. 1. – ÚTERÝ
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU (pokračování)
Ing. Karel Mifek

19. 1. – ČTVRTEK
BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM, 
NAROZENÝM V LEDNU
Ing. L. Hodboď a tým spolupracovníků

21. 1. – SOBOTA
RUČNÍ PRÁCE – PATCHWORK
(klubovna – od 13 hodin), Renata Spurná

24. 1. – ÚTERÝ
GENERÁL SERGEJ INGR a MORAVA
Dr. Luděk Šubert

26. 1. – ČTVRTEK
POSLEDNÍ DIVOČINY AFRIKY –
BOTSVANA (2. část)
Ing. Miroslav Čapek

31. 1. – ÚTERÝ
ZIMA NA VRCHOLCÍCH DRAHANSKÉ 
VRCHOVINY, Mgr. Pavel Resch

Naše motto:
rok 2022, plný nečekaných událostí, 
jsme docela zvládli a tak s optimismem 
hledíme vstříc tomu nastávajícímu –
i ten zvládneme… J


