
Milí přátelé, je začátek února. Za normálních okolností by v tuto chvíli 
byla plesová sezóna v plném proudu. Také my bychom zřejmě pořádali 
náš obecní ples. První dva ročníky se prý docela vydařily. Probíhaly 
by společenské akce, vítání občánků, velké svatby… Nic z toho se 
v současné době bohužel dít nemůže. Než bude možné uspořádat vítá-
ní občánků, děti už budou na kolébku zřejmě trošku odrostlé. Ale to 
nevadí, už jsem vítal i děti školou povinné. Také to snad zvládneme.

Již téměř rok nás omezují vládní opat-
ření. Je jich hodně a nejsou příjemná. 
Věcí, které nemůžeme a nesmíme, je 
mnoho a tento stav trvá už dost dlou-
ho. Je to únavné a nepříjemné. Ale já 
tu nechci lamentovat nad současnou 
situací. To není a nesmí být úkolem 
starosty. Jenže občas si mi někteří 
z vás postesknou, že „žijeme v těžké 
době“. Myslím, že to není tak úplně 
pravda. Těžká doba byla například za 
války. Naše doba určitě není jednodu-
chá a přináší řadu problémů a výzev, 
které tu dřív nebyly. Na druhou stranu 
máme co jíst, co pít, co si obléknout, 
máme kde bydlet, kde spát, někdo se 
postará o odvoz odpadu… Když si ho 
objednáme, dovezou nám zboží až 
do domu nebo si je vyzvedneme ve 
výdejních okénkách. Můžeme vyrazit 
do přírody na procházku a dělat tak 
něco pro posílení své imunity a dob-
ré nálady. Pravda, trochu hůř jsou na 
tom naše děti, které prožívají velmi 
„divoký“ školní rok. Distanční výuka 
samozřejmě nedá dítěti totéž, co stej-
ný čas ve škole, byť jsou děti, zejména 
starších ročníků, možná za více volna 
rády. Velkým problémem jsou bohužel 
vznikající existenční problémy, zvláště 
u některých lidí a profesí. To je mi moc 
líto a doufám, že se situace co nejdřív 
zlepší.
Únor je i měsícem, kdy vrcholí zima. 
Tyto řádky píšu v půli ledna, kdy se 
konečně „ukázala“ skutečná zima. 
Trochu nám nasněžilo  – alespoň 

tolik, aby se děti párkrát svezly na 
saních a na bobech, ale vzápětí slu-
níčko začalo sníh rozpouštět. Letos, 
poprvé po mnoha letech, jsme vůbec 
nepostavili na hřišti TJ Tatran manti-
nely pro kluziště. Nějak to nedávalo 
smysl. Kdyby byla náhodou mrazivá 
zima a nám se podařilo udělat led, 
směli bychom na naši ledovou plochu, 
díky vládním opatřením, vpustit jen 
cca 4–10 bruslařů. Opravdu nevím, jak 
bychom se o bruslení „podělili“ a jak 
bychom vybrali toho, kdo smí bruslit 
a kdo nikoliv.

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ 
COVID 19
Dne 15.  ledna byla spuštěna regist-
race na očkování proti nemoci COVID 

19. Pro některé seniory, kteří by oč-
kování chtěli, může být problém se 
zaregistrovat. Proto nabízím pomoc. 
Kdo má tyto problémy, spojte se se 
mnou. Rád vám pomohu. Nejlépe 
telefonicky (724 150 608) nebo za 
vámi přijdu.
Tato nabídka je vedena snahou po-
moci těm, kteří se svobodně rozhodli 
očkování podstoupit. Samozřejmě ne-
mohu zaručit, že se rezervace termínu 
očkování podaří, to bude záviset také 
na funkčnosti rezervačního systému 
a množství vakcín zajištěných vládou 
ČR. Ale můžeme to řešit společně.

PYŽÁMKA PRO DĚTSKOU 
NEMOCNICI
Jak možná někteří víte, probíhá sbírka 
dětských pyžámek pro brněnskou dět-
skou nemocnici. Sbírka končí 6. února. 
Vzhledem k tomu, že ne každému se 
chce zajet s pyžámky do nemocnice 
nebo na Odbor zdraví Magistrátu 
města Brna, kde jsou sběrná místa, 
můžete je přinést mně. Postarám se 

o jejich předání. Několik balíků py-
žámek jsem již předal 1. náměstku 
primátorky panu Petru Hladíkovi, 
který má ve své gesci mimo jiné oblast 
zdravotnictví.

KULTURNÍ AKCE V KVĚTNU 
A ZÁŘÍ
Ministr zdravotnictví již nyní avizu-
je, že velké společenské akce budou 
letos i nadále hodně omezené. My 
jsme optimisté, a proto připravuje-
me, stejně jako minulý rok, Letní au-
tokino a Bohunický hudební podzim. 
Filmy sice ještě vybrány nemáme, ale 
termíny ano. Promítání proběhne 
20. a 27. května 2021. Věřím, že se 
opět domluvíme s OC Kaufland a že 
nás jako při již proběhlých promítá-
ních pustí na své parkoviště. Respek-
tive, že společnost Kaufland bude 
opět spolupořadatelem. Bohunický 
hudební podzim by měl proběhnout 
tradičně první a druhý čtvrtek v měsíci 
září letošního roku. Samozřejmě opět 
na náměstí před radnicí. Jakmile bude 
známo hudební obsazení, budeme vás 
o něm informovat.

Milí přátelé, nepodléhejme chmurám 
a špatné náladě, zachovejme si dob-
rou mysl a všímejme si i hezkých věcí. 
Mysleme na sebe navzájem, dívejme 
se kolem sebe a pomáhejme si. Vždyť 
dávat přináší větší radost než brát. 
A aktivní pomoc je darem z nejvzác-
nějších. Dělejme, co můžeme, ať zahá-
níme smutek, strach a obavy. Buďme 
nositeli dobrých zpráv a naděje. Po 
každé zimě přece přichází jaro a s ním 
nový život a nový začátek…

Těším se na další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, váš starosta

Nebojme se. Po zimě přijde opět jaro
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V minulém čísle jsem zmínil všeobecné infor-
mace k třídění odpadu a cenu, kterou za třídě-
ní platíme. Slíbil jsem, že se nejprve zaměřím 
na „žlutý kontejner“.

Jak je obecně známo, žlutou barvou jsou označo-
vány nádoby na plast. Jistě jste si všimli, že bývají 
velmi často přeplněné. Není to zrovna hezký pohled. 
Myslím, že je to často chybným a asi i zbytečným 
tříděním.
Z obrázků na kontejneru se dozvídáme, co vše do 
nádoby patří. Ovšem, už se nedozvíme, co vše z uve-
deného se skutečně recykluje a druhotně zpracovává. 
A tady je právě jádro věci. Do kontejneru dáváme 
odpad, který tam sice patří, ale druhotné využití 
nemá a stejně skončí v kotli. Takže by tam být vlastně 
nemusel.

CO JE TEDY SKUTEČNĚ DRUHOTNĚ 
VYUŽITELNÉ?
Mně osobně se hodně věcí objasnilo při exkurzi 
ve spalovně v Brně -Černovicích. V současnosti lze 
znovu recyklovat pouze 4 věci: PET láhve, krabice 
a plechovky od nápojů a tvrdé obaly od saponátů 
– viz obrázek níže. Všechno ostatní bohužel nemá 
v tuto chvíli žádného zpracovatele a není smysluplně 
využitelné. A proč to slovíčko smysluplně? Protože 
ve skutečnosti lze zpracovat všechen plast, a to na 
alternativní palivo, především pro cementárny. Ale 
právě to mi nepřipadá smysluplné, protože město 
Brno má, jak jsem psal v minulém čísle, vlastní kva-
litní spalovnu. Takže proč ostatní nerecyklovatelné 
plasty někam vozit a zpracovávat na palivo, když 
s nimi umíme „zatopit doma“ a vyrobit tak teplo 
a elektřinu pro vlastní občany?
Nevím, jestli jsem správně popsal, co jsem chtěl 
sdělit. V tuto chvíli nemá smysl se zabývat tříděním 

všech druhů igelitů, mikrotenových sáčků, obalových 
fólií, misek od masa, zeleniny, různých obalů z hraček 
a elektroniky, kousků polystyrénu a například i všech 
druhů kelímků.
A když už jsem u těch kelímků, musím zde zmínit 
naše nevědomky nelogické chování.
Prázdný kelímek, třeba od jogurtu, mnozí z nás vez-
mou, pečlivě umyjí a vhodí do žlutého kontejneru. 
Co je na tom nelogického? To, že na mytí kelímku 
jsme použili vzácnou vodu vytěženou z podzemí, 
upravenou na pitnou a dopravenou k nám do bytu 
za pomoci elektřiny. Po umytí kelímku odtekla tato 
voda jako znečištěná do čističky, kde byla opět za 
pomoci elektřiny vyčištěna a vypuštěna do řeky. Ke-
límek byl následně odvezen autem na naftový nebo 
plynový pohon na třídící linku. Zde byl jako nerecy-
klovatelný vytříděn a spálen v kotli ve spalovně. Kde 
v tomto procesu, během něhož spotřebujeme pitnou 
vodu, elektřinu, naftu a práci mnoha lidí, spatřuje-
me pomoc životnímu prostředí? V tomto případě 

pomůže spíše to, vhodit kelímek rovnou do černého 
kontejneru. Jeho obsah jde totiž do kotle přímo bez 
třídění. A zmíněná nespotřebovaná energie a práce 
jsou tak vlastně onou pomocí životnímu prostředí.
Aby bylo více místa v kontejnerech, je třeba se také 
zaměřit na minimalizaci objemu odpadu. Ano, to 
jsou ty neustále výzvy k sešlapávání…
Níže jsou dva obrázky – originál a zmačkané plasty. 
Rozdíl v objemu je více než poloviční. To znamená, 
že když budeme sešlapávat, vejde toho do kontejneru 
o polovinu více. Ten pak nebude přeplněný a nemusí 
být ani nepořádek všude kolem.
Omlouvám se, že je text delší a především asi mění 
zaběhlé způsoby a názory na třídění plastů. Nicméně 
je veden snahou zlepšit naše okolí a skutečně pomoci 
životnímu prostředí. Přidáváním dalších a dalších 
kontejnerů tolik potřebného zlepšení nedocílíme.
Příště je na řadě modrý kontejner na papír.

 Antonín Crha, váš starosta

Pocit bezpečí, základ dobrého domova
Pocit bezpečí, základ dobrého domova.
Není tomu tak dlouho, co se v Bo-
hunicích přihodila velmi nepříjemná 
věc. Stalo se to v pátek před čtvrtou 
adventní nedělí na zastávce Běloruská. 
Surovým způsobem zde napadl zatím 
neznámý útočník téměř devadesátile-
tou ženu. Kabelku, kterou se jí snažil 
vytrhnout, jí však sebrat nedokázal, 
takže utekl jen s taškou hrušek. Toť 
strohý popis události z denního tisku. 
Okamžitě se však na sociálních sítích 
rozběhla diskuse o bezpečnosti v Bo-
hunicích. Přestože nejsem obzvlášť 
aktivní na těchto sítích, nemohl jsem 
si nevšimnout, že spoluobčané mají 
jisté obavy, zda jsou Bohunice bezpeč-
né či zda se dělá pro bezpečnost v naší 
MČ dost. Stranou nezůstaly ani úvahy 
o dostatečném počtu sloužících stráž-
níků či příslušníků PČR. Na tato té-
mata by se dalo vést spoustu řečí, ale 
jistě by nám to nezvedlo pocit bezpečí. 
Můžu snad jen zmínit to, že jako jedni 
z mála máme na svém území sloužící 
dva tzv. „územáře“ MP, zvykem bývá 
jen jeden. Co se týče hlídek PČR, ty 
v našem katastru provádí běžnou hlíd-

kovou činnost dle rozdělení 
služeb. Zásadní otázkou je 
kamerový systém. V sou-
časné době máme špičkový 
kamerový systém zavedený 
v okolí radnice. Zde jsou 
instalovány dvě vysoce 
kvalitní kamery. Technická 
infrastruktura nám zatím 
nedovoluje jejich rozšíření. Přestože 
počítáme s postupným navyšováním 
kamerových bodů po celých Bohuni-
cích a máme na tento proces zpra-
covanou i studii, nebude to ze dne 
na den. Co se však jeví jako možné, je 
pokrýt prostory zastávek MHD právě 
jednoduchým kamerovým systémem. 
Vzpomněl jsem si totiž, že když se na 
zastávce Běloruská objevily elektro-
nické informační tabule, prozradil 

mi kolega Prýgl, že jsou 
v těchto panelech osazeny 
kamery. Již tenkrát jsme se 
s kolegou Prýglem snažili 
o  zapojení těchto kamer 
do bohunického kamero-
vého systému. Bylo nám 
však sděleno, že kamery 
nejsou technicky kompati-

bilní s našim kamerovým systémem, 
a tudíž v podstatě nepoužitelné. Po 
shora uvedeném incidentu jsem se 
opět dotazoval u techniků DPMB, již 
tyto panely mají na starosti, zda by 
nebyla možnost kamery využít ales-
poň k preventivnímu snímání prostoru 
nástupiště s minimálním záznamem. 
Přestože jsem obdržel vyčerpávající 
technické informace, konečná odpo-
věď zněla: Tyto kamery využít nelze! 

Ovšem když narazíte na člověka, 
který vám chce pomoci a má zájem 
problém řešit, přece jenom se malá 
naděje našla. Ony totiž stávající in-
formační panely již technicky stárnou 
a budou se muset obnovovat. DPMB 
má v plánu instalovat nové informač-
ní panely, které by již byly schopny 
tyto kamery využít. Je to ovšem opět 
o penězích. Nicméně možná, že nám 
štěstíčko zase trochu pomůže. Chci 
se sejít s panem generálním ředitelem 
DPMB Milošem Havránkem a probrat 
s ním možnost umístit uvedené nové 
informační panely právě na zastávky 
v Bohunicích. Oporu vidím ve sku-
tečnosti, že se plánuje zprovoznění 
tunelu k Fakultní nemocnici Brno-
-Bohunice. Jsem přesvědčen, že toto 
prodloužení tratě, která má přinést 
úlevu celé lokalitě a umožnit mnohem 
pohodlnější cestování lidem městské 
hromadné dopravy, si zaslouží i nové 
moderní informační panely, které jsou 
již osazeny kvalitními kamerami. Drž-
me si proto palce, ať to vyjde, já pro 
to udělám maximum.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Jak třídit smysluplně odpad II.
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Rezidentní parkování – informace II.
V čísle dvanáct z roku 2020 jsme si v rámci informací ohledně rezi-
dentního parkování řekli například to, kdo je rezident a abonent, kolik 
stojí parkovací oprávnění nebo jaké jsou volné hodiny pro návštěvy 
rezidentů. Dostal jsem několik dotazů, které si dle mého názoru za-
slouží odpověď.

Jeden z nejvíce kladených dotazů 
zněl, jakým způsobem se budou 
jednotlivá parkovací místa rezer-
vovat pro rezidenty či abonenty. 
Zde chci jednoznačně upozornit na 
skutečnost, že pokud se přijme v Bo-
hunicích rezidentní parkování, nebude 
se jednat o parkování s vyhrazeným 
parkovacím místem. Přesněji řečeno, 
nikdo si nebude moci nárokovat či 
blokovat jakékoliv parkovací místo 
v Bohunicích a ani v nejbližším okolí, 
přestože bude platit systém květinky. 
Všechna místa budou volná, stejně 
jako je to nyní. Systém rezidentního 
parkování není systémem vyhrazeného 
parkování. V závěru jen připomenu, co 
jsem psal v posledních informacích 
o rezidentním parkování. Tento sys-
tém rezidentního parkování reguluje 
především dlouhodobé stání vozidel 
nerezidentů, tedy občanů, již nemají 
v Bohunicích trvalý pobyt.
Jak je to s placením o víkendech 
či státních svátcích? Parkování se 
hradí pouze v pracovní dny. Státní 
svátky a víkendy jsou zdarma a vozidlo 
nemusíte nikde registrovat. Registro-

vat se nemusíte ani v době, kdy par-
kování není regulované (tedy v zóně 
C od 6 do 17 hodin). Víkendy v zóně B 
a C v praxi: Parkování je regulované do 
půlnoci z pátku na sobotu, následně 
je zdarma až do půlnoci z neděle na 
pondělí. ’To také znamená, že pokud 
nerezident zaparkuje své vozidlo na-
příklad v neděli v 6.00 hod a nestihne 
jej do 24.00 přeparkovat, dostává se 
do pozice pachatele přestupku, proto-
že od pondělí 00.01 je již toto území 
v režimu rezidentního parkování.
Dostal jsem také dotazy, co je 
přesně princip květinky, díky kte-
rému platí parkovací oprávnění nejen 
v oblasti, kde bydlím (střed květinky), 
ale i ve všech sousedících oblastech 
(okvětní lístky květinky). Tím se značně 
rozšiřuje území, na kterém lze zapar-
kovat. Přiblížím funkci květinky takto. 
V ideálním případě chce každý rezi-
dent nebo abonent zaparkovat před 
svým domem či provozovnou. Když 
se mu to nedaří, zkouší vedlejší ulice. 
Díky principu květinky mohou rezi-
denti a abonenti parkovat v okolních 
ulicích bez ohledu na hranici jejich 

rezidentní / abonentní oblasti (střed 
květinky). Aby se rozšířilo území, kde 
mohou zaparkovat, a zároveň nebyli 
znevýhodněni rezidenti / abonenti 
na hranici oblastí, jejich rezidentní 
a abonentní oprávnění platí i ve všech 
sousedních oblastech. Sousedící ob-
last znamená oblast, kdy se střed kvě-
tinky dotýká hranou nebo rohem jiné 
oblasti. Ovšem pozor, musíme si říci, 
že pro historické centrum města (zóna 
A, oblast 1–01) platí zvláštní pravi-
dla: Vjezd pouze s platným povolením 
k vjezdu, parkovat zde mohou pouze 
rezidenti a abonenti z této oblasti, a to 
pouze v rámci své podoblasti, ostat-
ní rezidenti a abonenti z jiné oblasti 
v oblasti 1–01 parkovat nemohou (ani 
kdyby šlo o přímé sousedství, a tím 
pádem o okvětní lístky květinky). 1–01 
nemůže být okvětním lístkem. A jak 
platí princip květinky pro návštěvníky? 
Pokud obdržím volné hodiny od rezi-
denta, mohu parkovat kdekoliv v jeho 
oblasti, a také v sousedících oblastech. 
Pokud si koupím parkování v regulo-
vané oblasti, platí mi zaplacená doba 
v rámci celé zóny. Například – pokud 
mám zaplacené parkování na tři ho-
diny v ulici, která spadá do zóny B, 
mohu po tuto dobu parkovat vozidlo 
kdekoliv v rámci celé zóny B, aniž by 
bylo nutné vozidlo znovu registrovat.
Poměrně hodně dotazů se točilo 

kolem návštěv rezidenta či abo-
nenta v  rezidentním prostoru. 
Přestože jsem o této variantě informo-
val již v prvním bloku informací, zku-
sím to rozebrat podrobněji. Každý rezi-
dent (s trvalým pobytem nebo vlastník 
nemovitosti), bez ohledu na jeho věk 
či vlastnictví automobilu, může ročně 
poskytnout až 300 hodin parkovacího 
oprávnění (200 hodin ročně mají zdar-
ma rezidenti v zóně A a B, a za 100 Kč 
mohou dokoupit dalších 100 hodin, 
v zóně C pak mají zdarma 100 hodin 
a dalších 50 hodin mohou dokoupit 
za 100 Kč) Jen upřesňuji, že Bohunice 
patří do zóny C. Parkovací oprávnění 
lze návštěvám poskytnout přes osobní 
stránky uživatele. Řidič, který dostane 
tyto parkovací hodiny, s nimi může 
parkovat v „kytičce“ rezidenta (v jeho 
oblasti a všech sousedících). Nezapo-
meňte, že do historického centra trvá 
zákaz vjezdu, i  přestože dostanete 
volné parkovací hodiny od místního 
rezidenta. Zaparkovat lze v okolních 
oblastech. A jaké jsou možnosti platby 
za parkování: Parkovací automaty, (při-
jímají mince a platební karty, Online 
parkovací automat MPLA. Mobilní 
aplikace ParkSimply (Android, iOS, 
SMS platba. Manuály naleznete na 
stránkách www.parkovanivbrne.cz

 Milan Hrdlička váš místostarosta

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXIX.
Leden a únor jsou měsíce, ve kterých probíhají tradičně plesy. V Bohuni-
cích probíhalo vždy mnoho plesů. Téměř všechny společenské organizace 
se snažily takto prezentovat a ples uspořádat. Plesy probíhaly výhradně 
v sokolovně a orlovně.
Pro dnešní, sto dvacáté deváté, pokračování našeho historického okénka 
jsem vybral foto pozvánky na 14. zahrádkářský ples, který se konal 14. úno-
ra 1976, právě ve zmíněné bohunické sokolovně.
Jednalo se asi o poslední, nebo jeden z posledních plesů konaných v soko-
lovně. Dne 1. května 1976 byla uzavřena a v listopadu téhož roku začala její 
demolice. Na místě bývalé sokolovny dnes jezdí tramvaje.

 Antonín Crha
Zdroj foto: soukromý archiv autora článku.

1. Kdo se aktuálně může zaregis-
trovat k očkování?
Od pátku 15. 1. je rezervace otevřená 
pro všechny, kteří dosáhli věku 80 let.

2. Kde se můžete zaregistrovat na 
očkování?
Rezervační portál bude dostupný na 
internetových adresách crs.uzis.cz 
nebo registrace.mzcr.cz.

3. Co k registraci na očkování po-
třebujete?

 – Nejdříve zadáváte číslo na mobilní 
telefon. Jedno číslo se dá využít i 
vícekrát (pokud někdo bude třeba 
na svůj telefon registrovat oba 
rodiče nebo prarodiče). Po zadání 
čísla vám přijde SMS s číselným 
kódem, který přepíšete do systému 
a otevře se vám registrační formu-
lář. Do něj zadáváte:

 – jméno a příjmení,
 – zdravotní pojišťovnu a číslo pojiš-

těnce (rodné číslo),
 – údaje o bydlišti,

 – a podle svého bydliště vyberete 
preferované očkovací místo.

4️. Jak si vyberete termín očko-
vání?
Pokud bude na daném očkovacím mís-
tě volná kapacita, systém vám rovnou 
nabídne volné termíny, včetně termí-
nu pro druhou dávku. Pokud ne, přijde 
vám ve chvíli, kdy se uvolní, SMS s 
dalším kódem, přes který se přihlásíte 
a vyberete si termín.

5. Jak se přihlásit k očkování bez 
mobilu a internetu?
Pokud senior nemá žádné příbuzné 
nebo známé, kteří mu mohou s regis-
trací pomoci, mohou zavolat na tele-
fonní číslo 1221. Zde budou připravení 
operátoři, kteří jim s registrací a výbě-
rem termínu pomohou. Počítá se také 
s pomocí praktických lékařů a vlastní 
telefonní linky s pomocí už spouštějí 
i některé obce.

 Milan Hrdlička váš místostarosta

Otázky a odpovědi 
k rezervaci očkování 
na Covid-19



Vedení radnice již veřejnost informovalo, že byl 
zastupitelstvem schválen rekordní bohunický 
rozpočet ve výši cca 106 milionů korun. Ano, byl 
schválen, ale jen 13 koaličními hlasy. Proč ostat-
ní zastupitelé pro rozpočet nezvedli ruku? My, 
zastupitelé zvolení za Brno+, a můžeme  -li z roz-
pravy odvozovat, tak i zastupitelé zvolení za hnutí 
ANO, jsme nehlasovali z jednoho prostého důvo-
du. V rozpočtu jsou naplánovány výdaje -investice 

v hodnotě 42 milionů korun. Bohužel vedení radni-
ce, asi jisté si svou početní převahou, nemělo tyto 
výdaje potřebu nijak s námi diskutovat ani ofici-
álně veřejně prezentovat. Samozřejmě, že z naší 
strany zasedacího pořádku bylo vzneseno dotazů 
a připomínek vícero. Odpovědi byly povětšinou 
obecné, neurčité. Jedna ale stojí za připomenutí 
i v tomto článku. Starosta sdělil, že jedním z pod-
nětů 10 milionové investice do přestavby budovy 

radnice je i vytvoření kanceláře pro dalšího, tedy 
druhého místostarostu. Tedy zcela reálně uvažuje, 
že po volbách bude tento post součástí povolební 
nabídky a povolebních „součtů“. No řekněme, že je 
to v tuto chvíli snad jen taková sonda do uvažování 
současného starosty a místostarosty. Ale i takové 
„jen“ uvažování už má svoje finanční náklady…

 Miloš Vrážel, Eva Duřpektová,
Robert Kotzian, zastupitelé

Dovoluji si zareagovat na článek za-
stupitele pana Ing. Brzobohatého „Oč-
kovat či neočkovat“, který vyšel v Na-
šich Bohunicích č. 1/2021, který mne 
přinejmenším udivil a značnou část 
čtenářů v jejich rozhodování znejistil.
V době, kdy nejvyšší představitelé této 
země, řada lékařských kapacit a odbor-
níků nabádají občany k tomu, aby se 
očkovali a konečně se tak utlumila, 
pokud ne ukončila, koronakrize, sdě-
luje pan zastupitel občanům, že on 
osobně rozhodnut pro očkování není, 
v případě dalších zkušeností s vakcí-
nou by očkování i riskl.
Jsem člověk absolutně nepoliticky 

zaměřený a jelikož vzhledem ke své 
profesi přicházím do téměř denního 
styku s volenými orgány našeho měs-
ta, jejich požadavky a rozhodnutími, je 
to víc než pochopitelné. Nějak se ov-
šem nemohu oprostit od skutečnosti, 
že pan Ing. Brzobohatý je zastupitelem 
za ANO a jeho postoj, uveřejněný jako 
postoj veřejné osoby – zastupitele, 
ne tedy osoby soukromé (kde bych se 
ho snažila i pochopit), je tedy zcela 
odlišný od postoje a výzev předsedy 
tohoto hnutí, a potažmo strategie naší 
země v boji s pandemií.
Z článku nevyplývá, zda pan Ing. Br-
zobohatý má s COVID-19 osobní zku-

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem rodičům, kteří se zapojili do „tří-
králové sbírky pyžámek“ pro dětskou 
nemocnici v Brně. K uspořádání sbírky 
nás inspirovala internetová výzva ne-
mocnice, se žádostí o dětská pyžama 
ve všech velikostech. Chtěli jsme tak 
pomoci a zároveň ušetřit rodičům čas 
a cestu do nemocnice. Díky této akci 
jsme předali přes 100 kusů pyžámek 

a plnou krabici plyšových hraček jako 
bonus. Nesmírně si dobroty „pohád-
kových rodičů“ vážíme a děkujeme za 
ni. Zároveň slibujeme, že bude -li opět 
potřeba, rádi podobné akce budeme 
opakovat.

 Za kolektiv MŠ Pohádka, 
Běloruská 4  Simona Ulbrichová, 

Jana Nejedlá a Michaela Pudilová

Rozpočet 2021 z nekoaličního pohledu 

Očkovat či neočkovat II.

Poděkování rodičům 
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Příspěvky zastupitelů

VADY RŮSTU
Stromy po vysazení na tr-
valé stanoviště vyžadují as-
poň minimální péči, jinak 
budou růst jak dříví v lese. 
Na stromech ponechaných 
svému osudu se v budoucnu 
mohou projevit různé růs-
tové vady, jako například 
„dvoják“ (strom se dvěma 
kmeny). Jsou to prakticky 
dva šikmo rostoucí stromy 
vedle sebe, oba se zhoršenou stabilitou. Pokud se k tomu v budoucnu přidá 
houbová choroba narušující kořeny, můžeme se jedné větrné noci dočkat ne-
milého překvapení.
Na snímku je dvoják před Běloruskou 18, který je ještě poměrně mladý, ale máme 
zde již zaděláno na problém.
Seriál o bohunických stromech vychází také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (34)

šenost, ale žít v neustálých obavách 
o zdraví svých blízkých a v případě 
osob, jako je moje maminka a tchýně 
(obě přes 80 let) se obávat i o jejich 
zdraví duševní, neboť situace se na 
něm značně podepisuje, a  osobně 
se setkat s tím, jak může COVID-19 
člověka zničit (a to mimo rizikovou 
skupinu) a jak je hranice mezi životem 
a smrtí křehká, je věc, která s člověkem 
hodně otřese.
Podotýkám, že i  já veškerá omezení 

upřímně nesnáším, z nošení roušek 
jsem si vypěstovala alergii, z různých 
forem PSA mi jde hlava kolem a in-
jekcí se bojím.
Pokud je ovšem očkování jediná mož-
nost, jak z toho ven, nebudu váhat 
ani minutu, až přijde řada i na mne, 
a očkovat se nechám.
Panu zastupiteli i jeho blízkým přeji 
do nového roku upřímně hodně zdraví.

 Pavlína Kročilová
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JAK ZVLÁDAJÍ VÝUKU NEJMLADŠÍ ŽÁCI NA ARMÉNSKÉ?

Žijeme ve složitém období, kdy nás 
a naše blízké ohrožuje nebezpečný 
vir. Učíme se s touto situací vyrovnat 
a není to vždy lehké. Obzvlášť obtížné 
to mají letošní prvňáčci. Nevěříte? Pak 
si zkuste porovnat zážitky z prvního 
pololetí žáků 1. C ze ZŠ Arménská se 
vzpomínkami na vlastní dětství.
Ve školce jsme se všichni těšili, až pů-
jdeme k zápisu do školy. Připravovali 
jsme si básničky, učili jsme se adresu 
a datum narození i zavazování tkani-
ček a napjatě jsme čekali, jestli nás 
do té velké školy vezmou… Letošní 
prvňáčci byli o zápis ochuzeni; obava 
z šíření nebezpečné nemoci jim tento 
důležitý zážitek odepřela. Naštěstí se 
dětem vydařil alespoň první školní 
den. Pan ředitel totiž pustil do třídy 
nejen nové žáčky, ale i jejich rodiče. 
Můj vnuk na jiné škole takové štěstí 
neměl, rodiče do školy vpuštěni ne-
byli. Celá rodina z toho byla velice 
smutná a Jeník nemá z prvního dne 
ani fotku na památku. Zato na našich 
fotkách uvidíte vše: vyšňořenou paní 
učitelku, přivítání dětí vedením ško-
ly a panem místostarostou, veselé, 
ale i zaražené tváře prvňáčků, slzičky 
dojetí na tvářích maminek i tatínků, 

výzdobu třídy a první školní aktivity. 
Školní rok začal.
První měsíc ve škole je vždy pro prvňá-
ky i jejich rodiče ohromně náročný. Ne-
jen, že se děti učí číst, psát a počítat, 
také kreslit, malovat, stříhat i lepit, 
ale k tomu všemu se přidávají i další 
praktické dovednosti. Prvňáček se učí 
projít školou mezi houfem cizích lidí, 
ve správné šatně odložit bundu a pře-

zout se do bačkůrek, najít svoji třídu 
a místo v lavici, připravit si pomůcky, 
v hodině poslouchat paní učitelku a ří-
dit se jejími pokyny… Ano, není to 
vůbec jednoduché, přesto se všechny 
děti nakonec tyto důležité dovednosti 
naučí. Naši letošní prvňáci měli ovšem 
i v tomto ohledu ztíženou situaci: jen 
co začali fungovat jako školáci, přihlá-
sil se znovu o slovo covid a poslal žáky 
na distanční výuku. Klobouk dolů před 
dětmi i jejich rodiči, jak to všechno 

zvládali! Po návratu do školy nám i tak 
nastala úmorná práce připomenout si 
vše, co jsme zapomněli. Bylo to nároč-
né, ale v polovině prosince již třída 
klapala jako hodinky.
První pololetí letí jako splašené, na-
jednou tu byly Vánoce. V pátek před 
prázdninami jsme si prostřeli sváteční 
tabuli, maminky poslaly na výstavku 
a  ochutnávku cukroví, koledy nám 
hrály z youtubka, protože zpívat se 
nesmělo, ale dárečky pod stromečkem 
nám to bohatě vynahradily. Děkujeme, 
Ježíšku!
Po Vánocích se do škol vrátili jen prv-
ňáci a druháci, ostatní žáci museli zase 
zůstat doma. Víte, jaký je to zvláštní 
pocit, když se pohybujete po úplně 
tiché škole?
Hned 4. ledna jsme se s dětmi pustili 
do svědomitého učení. Stále máme 
co dohánět, ale jako třídní učitelka 
mám přesto z holčiček i chlapců vel-
kou radost. Jsem pyšná na to, co se i za 
těchto těžkých covidových podmínek 
naučili. Jsou z nich praví školáci. Spo-
lečně se s celou třídou už těšíme na 
první vysvědčení, na kterém všichni 
jistě budou mít velikánskou jedničku.

 Mgr. Irena Lidmilová,
třídní učitelka 1. C, ZŠ Arménská

Lektoři volnočasových center Labyrint 
a Legato SVČ Lužánky spojili své síly 
s odborníky z Pedagogické fakulty MU, 
aby společně s učiteli základních škol 
zkoumali, jak může drama a divadlo 
zlepšit jejich spokojenost v profes-
ním i osobním životě. A jak je mohou 
pedagogové využívat ve vzdělávacím 
procesu, a tím příznivě ovlivnit spoko-
jenost svých žáků během učení i školní 
klima celkově.
Své zkušeností sdílíme s  partnery 
z Maďarska, Velké Británie a Polska 
v rámci strategického partnerství s ná-
zvem TO BE OR NOT TO BE WELL? 
(určitě jste poznali, že jde o  para-
frázi slavné otázky z  divadelní hry 
W. Shakespeara Hamlet) v programu 
ERASMUS+. Společně hledáme cesty, 
jak kreativně zkoumat postavení uči-
telů a učitelek v současné společnosti, 
co všechno je ovlivňuje a jak je možné 
je podpořit, aby sami mohli být opo-
rou pro své žáky nejen v procesu učení, 
ale i  jako vzory, spokojené a zdravé 
osobnosti.
Od února 2020 se podařilo uskutečnit 
šest tříhodinových setkání pro 15 uči-
telů z pěti brněnských základních škol, 
z nichž se kvůli karanténním opatře-
ním jedno uskutečnilo venku a tři on-

line. Učitelé se seznámili s metodami 
práce se skupinou a využitím dramatu 
a divadla ve výchově pro osvojování si 
nových znalostí, dovedností a postojů. 
Jaký je program dramatické výchovy 
pro jeho účastníky, si vyzkoušeli ve 
vzdělávacím programu vytvořeném 
skupině přímo na míru. Společně jsme 
v příběhu učitele a jednoho dopisu 
zkoumali školní prostředí a komunika-
ci v učitelském sboru. Zapojení učitelé 
zvláště oceňovali možnost setkat se 
s kolegy z jiných základních škol a vzá-

jemně sdílet své zkušenosti z profes-
ního života inspirativní formou: „Zno-
vu jsem si potvrdila, že škola hrou je 
možná. Měla jsem možnost povznést 
se nad každodenní rutinu a podívat 
se na postavení učitele z  odstupu 
a s nadhledem. Cítila jsem se uvol-
něně, bezpečně. Mohla jsem otevřeně 
mluvit o obtížích, kterým jako učitelka 
čelím.“ „Inspirující pro mne bylo, jak 
jsme pracovali se živými obrazy. Tím, 
jak byla práce strukturovaná, postu-
povala velmi přirozeně, a přitom jsme 

společně pracovali na úrovni, která by 
bez předchozích kroků nebyla možná. 
Vidím, jak přínosné to může být i pro 
mé žáky.“ Vedle inspirace jsme se sna-
žili poskytnout prostor i pro zábavu, 
relaxaci a povzbuzení. Tolik potřebné 
nejen v této době a okolnostech.
Pro třídy ze zapojených škol jsme re-
alizovali výukové programy z nabídky 
SVČ Lužánky, využívající postupy dra-
matické výchovy a zaměřené na bu-
dování vztahů ve skupině a pozitivní 
ovlivňování třídního klimatu.
V současnosti pracujeme na didaktic-
kých příručkách a výzkumné publikaci, 
které mapují průběh, efekty a výstupy 
realizovaných aktivit.
Na podzim roku 2021, kdy budou pu-
blikace hotové, potom připravujeme 
další dílny a  programy pro učitele 
a lektory dramatické výchovy.
Co je v projektu nového, do jakých 
aktivit se ještě budete moci zapojit 
nebo jak vypadala dosavadní setkání 
s učiteli, můžete zjistit na webu to -be.
luzanky.cz. Ani pro seznámení s dra-
matickou výchovou nemusíte chodit 
daleko, SVČ Labyrint nabízí kroužky 
pro děti i dospělé, kde s dramatickými 
technikami běžně pracuje.

 Tom Mohapl Doležal

Prvňáčci s covidem v zádech

Dramatickou výchovou a divadlem  
k větší spokojenosti učitelů
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Informace z knihovny

Zahradnické školství v Bohunicích v zrcadle historie

Co nás čeká na ZŠ Vedlejší
Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
v tuto chvíli, kdy píši informace do 
únorového zpravodaje, si už opravdu 
netroufám říci, jaká u nás v knihovně 
bude situace. Bude stále zavřeno? 
Otevřeme aspoň výdejové okénko 
nebo budeme už opravdu otevírat? 
Každý měsíc věřím, že se k nám budete 
moci podívat na naše výstavy, navští-
vit čtení pro nejmenší nebo si aspoň 
přijít vypůjčit knihu přímo z regálu. 
Bohužel se tyto aktivity stále nedaří 
uskutečnit. Proto v kalendáriu aktu-
álně nenajdete přehled našich akcí na 
měsíc únor. Ale pokud bychom oteví-
rali a mohli pořádat akce, tak veškeré 
informace o nich budou viset přímo 
u nás v knihovně. Tak se určitě u nás 
informujte.
Rok 2021, jak jsem již psala v minu-
lém čísle, se ponese v knihovně ve 
slavnostním hábitu. „Mahenka“ totiž 

slaví 100 let od svého otevření. My 
v současné chvíli připravujeme malou 
výstavu o Jiřím Mahenovi. Pokusíme 
se jej představit jako všestranného 
člověka  – knihovníka, spisovatele, 
dramaturga, rybáře… Věříme, že již 
brzy se na výstavu budete moci přijít 
podívat. Dále také plánujeme výstavu 
o samotné knihovně v Bohunicích. Tu 
bychom rádi doprovodili zejména ar-
chivními fotografiemi a vzpomínkami 
na některé akce, které se v knihovně 
za dobu jejího fungování realizova-
ly. Další akce, soutěže a překvapení 
k 100 letům se nám pomalu ale jistě 
rodí v hlavě.
I nadále neztrácejte optimismus, opa-
trujte se a sledujte aktuální informace 
o knihovně na stránkách: www.kjm.cz.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

V letošním roce 2021 si můžeme připomenout 
jubilejní výročí vzniku zahradnického školství 
v naší městské části Bohunice. Je tomu již 
120 let, kdy tu byla založena škola vychová-
vající budoucí zahradníky, a dlouhá desetiletí 
psala zajímavé kapitoly své existence.

Její zřízení nebylo náhodné. Zdejší region se od ne-
paměti vyznačuje přírodními a klimatickými pod-
mínkami velmi příznivými pro zahradnickou výrobu. 
S jejím rozmachem rostla i snaha získat v tomto 
oboru adekvátní vzdělání. V působení zahradnic-
kého zařízení pak obyvatelé spatřovali příležitosti 
další seberealizace a možnosti zvyšování výroby. 
Uvědomovali si, že znalost pouhých praktických 
zkušeností již nestačí. Tyto tužby začaly nabývat 
reálnou podobu v polovině 19.století, kdy vznikají 
odborné spolky sdružující zahradníky, jejichž snahou 
je zakládání vzdělávacích zařízení.
Na vznik zahradnické školy v Bohunicích má pak 
největší podíl samostatný Český ovocnický spolek 
založený 6. 1. 1900, jehož prioritou iniciovanou 
významným moravským ovocnářem Františkem 
Suchým bylo vybudování nové školy pod názvem 
Pomologický ústav na vhodném pozemku v povodí 
potoka Leskavy.
Povolení školy vydal Moravský zemský sněm 
2. 5. 1900. V té době však nebyla k dispozici ještě 
vlastní budova, a tak se začalo vyučování ve stís-
něných pronajatých prostorách budovy Zemského 
včelařského spolku 4. 2. 1901 na Vídeňské ulici, 
kde je dnes základní umělecká škola. Stavba školy 
v Bohunicích započala r. 1902. Plány a propočty vy-
pracovávali stavitelé Antonín Tebich a zejména pak 
proslulý Ing. architekt Dušan Jurkovič. Výsledkem 
návrhu byla eklektická architektura s historickými 
a národopisnými prvky připomínající areál lázní 
Luhačovice a Pustevny v Beskydech. Výstavba byla 
realizována s velkým nasazením. Potvrzuje to, že již 

po dvanácti měsících v červenci 1903 byli první žáci 
ve vlastním objektu. Úředně však školní budova byla 
slavnostně odevzdána svému účelu o rok později. 
Prvním ředitelem byl František Suchý, který se nej-
více zasloužil o realizaci vzniku školy.
Až do r. 1919 se žáci vzdělávali v teoretické a praktic-
ké výuce v jednoleté škole, která poté dostala název 
Zemský zahradnicko -ovocnický ústav a byla pře-
měněna na dvouletou. Škola v průběhu dalších let 
prošla řadou změn. V r. 1938 existovala jako Státní 
zahradnicko -ovoc nický ústav, v r. 1939 Zahradnicko-
-ovocnický ústav, r. 1943 Ovocnicko -zahradnická 
škola, r.  1945 pak Státní zahradnicko -ovocnický 
ústav, r. 1946 Ovocnicko -zahradnická škola, v r. 195O 
Zahradnická škola. Pak nastává doba k rozšiřování 
nových forem vzdělávání. R. 1952 bylo z původního 
zaměření odborné dvouleté ovocnicko -zahradnické 
školy zřízeno postupně dvouleté nástavbové studium 
pro absolventy středních všeobecně vzdělávacích 
škol k získání odborností. V letech 1964–1981 tu 
souběžně vznikla ještě Střední zemědělská technická 
škola, obor zahradnický s tříletým dálkovým středo-
školským studiem ukončeným odbornou maturitou, 
kam byli přijímáni uchazeči po vyučení nebo s tří-
letou praxí v zahradnictví. V letech 1969–1978 tu 
existoval ještě další typ školy  – Dvouletá odborná 
škola vazačsko -aranžérská jako denní studium pro 
vyučené zahradníky. V období 1970–1981 přibylo 
nástavbové studium pro abiturienty středních vše-
obecně vzdělávacích škol a gymnázií jako součást 
Střední zemědělské technické školy, obor zahradnic-
tví. V letech 1973–1981 měla škola pětileté dálkové 
studium při zaměstnání pro vyučené zahradníky 
a absolventy nižších zahradnických škol ukončené 
maturitou. V tomto období existovalo i dvouleté 
nástavbové denní studium pro absolventy tříletých 
zahradnických učilišť. V letech 1973–1977 pak Dvou-
letá odborná škola sadovnicko -školkařská s denním 
studiem pro vyučené zahradníky. Od r. 1976 se datuje 

čtyřleté denní studium. Zařízení má do r. 1984 název 
Střední zemědělská technická škola, obor zahradnic-
tví, od r. 1984 do r. 1991 Střední zemědělská škola, 
obor zahradnictví, od r. 1991 pak Střední zahradnická 
škola.
Do dalšího vývoje zahradnického vzdělávání 
v Bohunicích posléze zasáhla jeho reorganizace. 
K 1. 9. 2004 dochází ke sloučení bohunické školy 
se Středním odborným učilištěm Želešice a Střed-
ním odborným učilištěm zahradnickým a Učilištěm 
Rajhrad. Přejímající organizací se stává škola v Raj-
hradě a vzniklý vyučovací komplex dostává název 
Střední zahradnická škola, Střední odborné učiliště 
a Učiliště Rajhrad, který se posléze mění na Střední 
odbornou školu zahradnickou a Střední odborné 
učiliště Rajhrad.
Bohunická škola se stává odloučeným vyučovacím 
zařízením rajhradské školy. Od šk. r. 2007–2008 
zaznamenává ještě další změnu. K dosavadní výu-
ce čtyřletého oboru zahradnictví dostává čtyřleté 
střední vzdělávání v oboru Ekologie a ochrana krajiny 
rovněž uzavřené maturitní zkouškou a dále tříletý 
učební obor Opravář zemědělských strojů s možností 
dvouletého nástavbového studia.
Záhy je však dokončena rozsáhlá výstavba areálu 
v Rajhradě, a tak nastává okamžik konce zahrad-
nického vzdělávání v  Bohunicích. Od začátku 
šk. r. 2011–2012 mají studující výuku toliko v Raj-
hradě. Škola působí dnes pod názvem Střední za-
hradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace,
Svoji činnost v Bohunicích skončilo i školní zahrad-
nictví, které patřilo k významným prvkům zdejšího 
vzdělávacího systému. Dříve samostatná organizace, 
od r. 1996 již součást školy, poskytovala rozsáhlý 
areál studentům pro jejich ověřování teoretických 
poznatků přímo ve výrobě.

(Pokračování v příštím vydání.)
 Ing. Jiří Ptáček

Nový kalendářní rok začal ve školách 
opět ve znamení Covidu. V lednu do 
školy nastoupili pouze žáčci prvních 
a druhých tříd, ostatní se znovu učí 
doma od počítače. Tato doba však 
nepřináší jen negativní, ale měli 
bychom v ní hledat i pozitivní věci. 
Žijeme ve 21. století a moderní tech-
nika nám umožňuje to, co by před 
pár lety nebylo možné. I když online 
výuka tu klasickou nenahradí, umož-
ňuje žákům přístup k  informacím 
i kontakt mezi vrstevníky. V  lednu 
na ZŠ Vedlejší proběhly online i tříd-
ní schůzky. Díky nim rodiče získa-
li informace o novinkách ve škole 
i o svých dětech.
Pandemie nepřeje plánování, ale 
to ZŠ Vedlejší neodradí. Věříme, že 
se nám 8. dubna podaří uskutečnit 
den otevřených dveří, kde budeme 
moci všem zájemcům ukázat naši 

školu. V  dubnu také plánujeme 
zápisy do prvních tříd, kde paní 
učitelky uvítají letošní předško-
láky a  ti nahlédnou do prostředí, 
které budou od září navštěvovat. 
V květnu je naplánovaná také ka-
várna, kde návštěvníci budou moci 
ochutnat dobroty, které děti nebo 
rodiče přichystali. Připraveny bu-
dou také krátká vystoupení nebo 
výstava výtvarných děl. Pokud byste 
rádi některou z připravovaných akcí 
navštívili, podívejte se na faceboo-
kové stránky ZŠ Vedlejší.
Doufáme, že v druhém pololetí školní-
ho roku se již budeme s žáky setkávat 
ve škole a podaří se návrat ke klasic-
kému školnímu životu. Možná byste 
nevěřili, že se děti někdy budou těšit 
do školy, ale teď tomu tak je a učitelé 
se těší na ně.

 Mgr. Lenka Adámková
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 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněné-
ho nábytku a matrací, ÚKLID DO-
MÁCNOSTI, MYTÍ OKEN (včetně 
případného sundání  a pověšení zá-
clon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce 
v domácnosti,…  to vše Vám nabízí 
rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. Za-
volejte nám na 792 466 199 – na všem 
se domluvíme.

 Kompletní servis počítačů 
a notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

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

Angličtina pro seniory 
pod knutou covidu 
netrpí
Naše vinohradské ani líšeňské stu-
denty nezastavil ani Covid. Téměř 
do jednoho přešli na virtuální výuku. 
Samozřejmě se vyskytlo několik tech-
nických problémů, ale s vytrvalostí 
a trpělivostí, kterou tolik obdivuji, se 
více než devadesáti procentům stu-
dentů podařilo tato úskalí zvládnout. 
Dnes již s přehledem zakládají vlastní 
virtuální místnosti, kde se setkávají 
s přáteli či rodinou. Výuka online má 
své nevýhody, ale i výhody. Dají se 
použít materiály, které jsou jinak ne-
dostupné, nemusíte ven do plískanice, 
všechna slovíčka probraná v hodině 
dostanete hned po lekci do emailu, 
a hlavně se setkáváte s přáteli i ve 
chvíli, kdy je to jinak nemožné.
Přestože nám Covid překazil již dva 
plánované víkendové kurzy angličtiny 
s rodilými mluvčími mimo Brno, roz-
hodli jsme se to nevzdat a uspořádali 
jsme si víkend online. Rodilí mluvčí 

se připojovali ze všech koutů Evropy 
a studenti se učili v teple svých do-
movů. Akce byla natolik úspěšná, že 
pořádáme její opakování na začátku 
března.
Jelikož se situace vyvíjí, jak se vyvíjí, 
rozhodli jsme se otevřít virtuální brá-
ny všem vytrvalým a znalostí chtivým 
studentům zralého věku. Nemusíte 
být z naší čtvrti a můžete s námi zů-
stat jen po dobu Covidu. Hlavně, když 
budete dělat, co Vás baví i ve chvílích, 
kdy se zdá vše černé. Využijme výhod, 
které nám tato doba dává - možnost 
spojení doslova odkudkoli s kýmkoli.
Více o nás na www.sejeme -se.web-
node.cz, email sejemese@volny.cz 
nebo na telefonu 603 22 33 53 (J. So-
botková).
Krásné, klidné a požehnané dny vám 
za tým „Sejděme se“ přeje

 Jaroslava Sobotková

NOVÝ PEUGEOT 5008

Nechte se uchvátit impozantním stylem a nejvyspělejšími technologiemi nového 7místného vozu Peugeot 5008! Za robustním vzhledem s modernizovanými liniemi se skrývá dokonale uzpůsobený 
prostorný interiér pro všechny vaše cesty s rodinou nebo s přáteli. Propracovanou variabilitu vnitřního prostoru zajišťují nezávisle sklopná sedadla 2. řady a 3. řada sedadel uložených v podlaze 
velkorysého zavazadlového prostoru. Intenzivní zážitky z řízení si užijete díky nové generaci inovativního místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® a vysoce výkonným motorům v kombinaci s automatickou 8st. 
převodovkou EAT8. S technologií Advanced Grip Control vás nezaskočí žádný povrch ani nepřízeň počasí. Nasedněte do nového vozu Peugeot 5008 a přesvědčte se, že překoná všechna vaše očekávání. 

Spotřeba a emise CO2 modelu Peugeot 5008 v kombinovaném provozu 4,0–5,5 l/100 km, 106–125 g/km. Foto je pouze ilustrativní. 
*Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

NOVÝ PEUGEOT I-COCKPIT®

VARIABILNÍ VNITŘNÍ PROSTOR

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

7MÍSTNÝ SUVERÉN

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní desky 
na míru www.vrbakuchyne.cz Vrba tel: 603 438 707.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Ivo Holc
směnový mistr

Ideální Facha 
Existuje!!!

„V nejisté době, 
jistá práce”

www.hrdinouvife.cz
703 155 259

Ivo Holc
směnový mistr

„V nejisté době, 
jistá práce”

www.hrdinouvife.cz
703 155 259

Přidáš se?

Operátor montáže
25 900 Kč - 27 500 Kč

Brusič
29 000 Kč - 33 000 Kč

Přípravář lakovny
28 000 Kč - 33 000 Kč

Evropská 839, CTPark Modřice

Zahoď pozemské starosti
a pořiď si optický internet

od netboxu

Vhodný pro 
videokonference 

a distanční výuku.

Aktivace zdarma, 
zákaznická podpora 

a servis 7 dní v týdnu.

Individuální nastavení 
příchozí a odchozí 

rychlosti internetu.

Internet od Brňáků
pro Brňáky.

Od roku 1998.

539 01 01 01 �  .netbox.cz

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.


