
Milí přátelé, měsíc březen už bývá často zahrnován mezi jarní měsíce, 
i když dvě třetiny března patří stále ještě do zimy. Začátek jara je 
lehce proměnlivý a letos přijde 20. března. Astronomové stanovili 
jeho počátek přesně na 10 hodin a 37 minut dopoledne. Nevím jak vy, 
ale já se na jaro těším.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ 
U ZŠ ARMÉNSKÁ
Rodiče, kteří doprovází své děti do 
ZŠ Arménská, nebo vy, kteří jste měli 
v  poslední době cestu kolem ZUŠ 
Amerlingova, jste si jistě všimli, že 
zde přibylo 5 parkovacích míst a otoč-
na. Je to příspěvek k bezpečnosti dětí, 
které navštěvují ZŠ Arménská. Stává 
se totiž, že rodiče, kteří vozí své děti 
do školy autem, často celou ulici 
nazpět couvají, nebo se otáčejí mezi 
dětmi na prostranství před školou. 
Tomuto jsme chtěli zabránit. Proto 
vznikla tato nová parkovací místa. 
Myšlenka jejich výstavby byla sou-

částí dlouhodobého projektu velké-
ho města Brna „Bezpečná cesta do 
škol“. Investorem byl soukromý sub-
jekt. Z důvodu zvýšené bezpečnosti 
bude do silnice u vysokého modřínu 
instalována mechanická zábrana zne-
možňující vjezd aut až na prostranství 
před školou.
Věřím, že tato opatření přispějí k vět-
šímu bezpečí našich dětí.

ANKETA O NÁZEV BUDOVY 
DPS NA UL. POD NEMOCNICÍ
Již několikrát jsem zmínil, že byla do-
končena celková rekonstrukce budovy 
Pod nemocnicí 25. V budově vzniklo 

16 nových bytových jednotek 
určených pro seniory a imo-
bilní občany, jednotřídní 
mateřská škola a tři sály pro 
komunitní scházení.
Protože je velmi nepohodl-
né psát a říkat v souvislosti 
s budovou celou její adresu 
a současně nelze použít ná-
zev Dům pro seniory, protože budova 
neslouží jen jim, vyhlašujeme anketu 
o název tohoto zařízení – víceúčelo-
vé budovy. Anketa bude dvoukolová. 
V měsíci březnu – do 15. 3. 2021 bu-
deme sbírat vaše návrhy na pojmeno-
vání. V měsíci dubnu pak ze zaslaných 
návrhů, formou hlasování, vyberete 
vítězný název.
V prvním kole můžete své návrhy na 
pojmenování zasílat do 15. 3. na můj 
e-mail crha@bohunice.brno.cz. Ob-
dobnou výzvu najdete i v článku pana 

místostarosty. A je jedno, 
na který e-mail svůj návrh 
pošlete.

HŘIŠTĚ SOUHRADY
Jak jsem slíbil v minulém 
čísle zpravodaje, představuji 
projekt rekonstrukce hřiště 
při ulici Souhrady.

Řešené území zahrnuje oplocené hři-
ště a asfaltovou plochu s lavičkami 
mezi hřištěm a chodníkem. Do této 
plochy budou nově zasazeny stromy 
a instalovány vhodné lavičky.
Hřiště samotné je koncipováno zcela 
nově. Snaha byla, aby bylo originální, 
nikde v blízkém okolí se neopakující. 
V Bohunicích bylo totiž v minulos-
ti vybudováno hned několik hřišť se 
stejnými herními prvky.
Dominantou hřiště bude, v jeho roz-
šířené části, unikátní prolézačka ve 
tvaru letadla. Ve spodní, užší části, 
pak soubor prolézaček a herních prvků 
zakončených skluzavkou. Samozřejmě 
nechybí pískoviště a menší, samostat-
ně stojící „houpadla“.
Vizualizaci hřiště najdete níže.

REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ 
COVID 19
Zůstává v platnosti moje nabídka pro 
seniory nad 80 let, kteří by se chtě-
li nechat očkovat a nemají možnost 
se sami zaregistrovat. Nabízím vám 
pomoc. Kdo máte problémy, spoj-
te se se mnou. Rád vám pomohu. 
Tel. 724 150 608.

Milí přátelé, s jarem přichází i sluníč-
ko a s ním obvykle také lepší nálada. 
Zachovejme si dobrou mysl, naději 
a chuť se usmívat. Všímejme si i hez-
kých věcí. S novým ročním obdobím 
přece přichází nový život a nový za-
čátek…
Těším se na další setkávání s vámi.
 

 Antonín Crha, váš starosta

Blíží se nám opět jaro

Uzávěrka č. 4/2021
pátek 12. března 2021
ve 14 hodin
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Dlouhá léta stála v předzahrádce naší 
školy vzrostlá lípa. Bohužel v  létě 
2019 musela být pokácena, protože 
uschla. Nemohli jsme se s ní jen tak 
rozloučit, proto jsme oslovili vedení 
Střední školy stavebních řemesel Br-
no-Bosonohy, zda by z kmene jejich 
žáci nevyrobili něco pěkného. A jak 
to dopadlo?
Pod vedením mistra odborného vý-
cviku pana Romana Slaného vyrobili 
žáci 3. a 4. ročníku oboru Umělecko-
řemeslné zpracování dřeva sovičku. 
Není to sova pálená, ale sova nádher-
ná – dřevěná. Moc děkujeme mladým 
„umělcům“.
Až půjdete kolem školky, nezapomeňte 
se pokochat pohledem přes plot.

 Za MŠ Amerlingova 
Mgr. Zdeňka Lederová 

Bohunické info – nad dotazy občanů
Březen, za kamna vlezem, snad nejčas-
těji používané přísloví. V dnešní době 
je ale více a více lidí, kteří by rádi od 
kamen vylezli a šli si třeba zalyžovat či 
zaplavat do bazénu, anebo na to pivko. 
Tento článek píšu v době, kdy možná 
za tři dny bude nouzový stav již mi-
nulostí, ale to se ještě uvidí. Raději se 
podívejme dopředu na to, co nás čeká.
Dostal jsem mnoho dotazů, zda již 
víme, jestli se i letos bude konat BO-
HUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM. Přesto-
že je doba nejistá, tak já osobně věřím, 
že festival bude, a protože štěstí pře-
je připraveným, zasedli jsme s mým 
kulturním poradce Luďkem Savanou 
Urbánkem a připravili první nástřel 
hudebních hostů. Abych řekl pravdu, 
ten nástřel připravil Savana a já jsem 
u  toho fungoval jako konzultant. 
Pravděpodobně vás bude zajímat 
zmíněné obsazení. Zcela jistě vystou-
pí jedna revivalová skupina, a vypadá 
to na ABBU, dále bychom rádi hostili 
Voxel nebo George and Beatovens – 
Karel Kahovec s Viktorem Sodomou, 
ale i Fireballs nebo Papakult. Protože 
jsem dostal dosti připomínek k tomu, 
že jsme festival ze čtyř čtvrtků zkrátili 
na dva, rozhodli jsme letošní ročník 
opět inovovat, a to tak, že jsme rozší-
řili počet vystoupení v jednom čtvrtku 
ze dvou skupin na tři. Věřím, že si opět 
každý z vás vybere ten svůj pomyslný 
šálek kávy. Přestože výše uvedení in-
terpreti jsou pracovní verze, Savana 
mě ujistil, že udělá maximum, aby to 
klaplo. O BOHUNICKÉM HUDEBNÍM 
PODZIMU vás samozřejmě budu ještě 
včas informovat.
Letošní zima je trochu jiná než ty za 
posledních alespoň pět let. Je zce-

la jistě daleko mrazivější 
a  i toho sněhu je o něco 
více. S  tím jsou spojeny 
i údržby chodníků a vozo-
vek v Bohunicích. Nechci 
zde otevírat diskusi o tom, 
jak byla tato kalamita 
zvládnuta, to by jistě vy-
dalo na několik stran, ale 
chci se pozastavit u  jedné věci. Při 
komunikaci s  některými vlastníky 
bytových jednotek či správci vcho-
dů dotyční nevěděli, zda přístupové 
chodníky k  jednotlivým vchodům 
máme uklízet my, to znamená MČ 
Brno -Bohunice, nebo oni. I když se dá 
skutečnost, komu pozemek patří, zjis-
tit pohledem do katastrálních map, 
ne každý tuto možnost měl. Nevadilo 
mi vyhledávat tyto skutečnosti, kdo 
je vlastník a kdo se tedy o chodník 
má postarat, ale bylo to zcela jistě 
nekomfortní, jak pro tázajícího se, 
tak pro mne, protože ne vždy jsem 
byl v kanceláři. Z této skutečnosti mi 
jasně vyplývá, že je potřeba navázat 
mezi jednotlivými samosprávami 
či družstvem bližší spolupráci, a to 
tak, aby informace, které si potře-
bujeme navzájem sdělit, neběhaly 
někdy týdny v poště apod. Rád bych 
se proto stal tím prostředníkem mezi 
vámi, předsedy či vedením jednot-
livých samospráv vlastníků a druž-
stev, a námi, samosprávou. Již jednou 
jsem zorganizoval setkání zástupců 
samospráv vlastníků a družstev a ve-
dení samospráv, bohužel k dalšímu 
setkání již nedošlo. Jsem bytostně 
přesvědčen, že spolupracovat mu-
síme, a  je jen na nás, jaký způsob 
spolupráce si vybereme. Dovoluji 

Sova nádherná – dřevěná

si vás, vážení předsedové 
jednotlivých samospráv 
či družstev, kteří máte 
zájem o bližší spolupráci 
se samosprávou Bohunic 
požádat, ozvěte se mi na 
e -mail, hrdlicka@bohuni-
ce.brno.cz, nebo na tel: 
778542492. S  každým 

z  vás, kdo se mi ozve, rád navážu 
komunikaci dle vašich potřeb, a to 
osobní i elektronickou.
Přestože mě asi opozice zkritizuje, mu-
sím se v krátkosti zmínit i o skuteč-
nosti, že jsme v měsíci lednu převzali 
do své péče zrekonstruovaný objekt 
bývalé mateřské školy na ulici Pod 
nemocnicí 25. Již několikrát jsem vás 
informoval o dispozici této multigene-
rační budovy, proto vás tím již nebudu 
zatěžovat. Nicméně této budově stále 
něco chybí, a to její název. Převážná 
většina těchto budov nese nějaký 
název, třeba Domovinka, nebo Dům 
radosti apod. Naše budova je zatím 

bezejmenná, a proto si vás, vážení spo-
luobčané, dovoluji požádat, zda bys-
te mi nezaslali nějaký vhodný návrh, 
který by odpovídal účelu budovy. Vaše 
návrhy mi prosím zasílejte na e -mail, 
hrdlicka@bohunice.brno.cz, nebo 
SMS zprávou na tel.: 778 542 492. 
Předem děkuji.
Jak jste možná někteří zaznamenali, 
na svém facebookovém profilu jsem 
zveřejnil, že vedení radnice hodlá 
v letošním roce vybudovat v prostoru 
u říčky Leskavy výběh pro psy s prvky 
agility. Jen v krátkosti upřesním, že 
se nebude jednat o klasický oplocený 
výběh, ale pouze o prostor osazený 
vyčesávacím pultem a několika agility 
překážkami. Dovoluji si tímto požádat 
vás, bohunické „pejskaře“, zda byste 
nenavrhli, jaké agility byste si v da-
ném prostoru představovali. Za vaše 
návrhy předem děkuji.
Přeji mnoho zdraví.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta 
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXX.
V minulém čísle bohunického zpravodaje připomněl Ing. Ptáček 120. výročí 
vzniku zahradnické školy v Bohunicích.
Proto jsem pro dnešní, sto třicáté, pokračování našeho historického okénka 
vybral pohlednici původní budovy školy.
Pravda, škola v době svého vzniku v roce 1901 ještě nesídlila v Bohunicích, 
ale na Vídeňské ulici. Kroniky uvádí, že do nově postavené budovy na ul. 
Lány se škola nastěhovala: „…v pondělí 20. července 1903…“
Pohlednice byla odeslána krátce po otevření bohunické školy a jedná se 
o vůbec nejstarší snímek budovy, který se mi podařilo najít.
Škola je na snímku zachycena ze spodní – jižní strany.
Zajímavostí je, že na pohlednici je naše obec uvedena ještě s se starým 
názvem „BOHONICE“.

 Antonín Crha
Zdroj foto: soukromý archiv autora článku.

Bloková čištění 
komunikací v roce 2021

Blok č. 1 – termín čištění: 12. 4.; 19. 7.; 15. 10. 
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 14. 4.; 20. 7.; 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu-
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 16. 4.; 21. 7.; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 19. 4.; 22. 7.; 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: 21. 4.; 23. 7.; 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova 
– úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 23. 4.; 2. 8.; 22. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 26. 4.; 3. 8.; 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 28. 4.; 4. 8.; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 30. 4.; 5. 8.; 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 3. 5.; 6. 8.; 29. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 5. 5.; 9. 8.; 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2021:

Blokové čištění č. 1: 12. 4. – 5. 5.
Blokové čištění č. 2: 19. 7. – 23. 7., 2. 8. – 9. 8.
Blokové čištění č. 3: 13. 10., 15. 10. – 29. 10.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 
pozdějších předpisů, bude na celém území České republiky přistoupeno 
ke sčítání lidu, domů a bytů.

PRŮBĚH SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 začíná rozhodným oka-
mžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. 
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst 
se online prostřednictvím elektronic-
kého formuláře na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se ne-
sečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a ode-
vzdat listinný formulář. Jeho distribu-
ci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situ-
aci připravil ČSÚ v součinnosti s Čes-
kou poštou a hlavní hygieničkou České 
republiky distribuci a sběr listinných 
formulářů, při kterých dojde k výrazné-
mu omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. 
Distribuce formulářů do domácností 
bude probíhat podobně, jako nyní pro-
bíhá doručování doporučených poš-
tovních zásilek, při dodržování přís-
ných hygienických pravidel (ochranné 
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt 
primárně venku, minimalizace doby 
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou 
sčítací komisaři pomáhat s vyplňová-
ním formulářů. V případě potřeby se 
však můžete obrátit na infolinku 840 
30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v předtištěné obálce 
prostřednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních 
místech České pošty (vybrané poboč-
ky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní 
místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k rozhodnému oka-
mžiku trvalý pobyt nebo přechodný 
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst 
se musí každá taková osoba, bez ohle-

du na místo skutečného pobytu, věk, 
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby 
mladší 18 let, osoby omezené ve své-
právnosti a podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání 
se týká i cizinců přítomných v ČR v roz-
hodný okamžik, s výjimkou diplomatů 
nebo cizinců s krátkodobým pobytem 
do 90 dnů.

KONTAKTNÍ MÍSTA
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete 
na vybraných pobočkách České pošty 
a všech krajských správách Českého 
statistického úřadu. Poskytují široké 
veřejnosti informace o sčítání a jsou 
také místy, na kterých lze získat nebo 
odevzdat listinné formuláře.

OCHRANA DAT
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. 
Veškeré osobní údaje jsou zpracová-
vány v souladu s příslušnými právními 
předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy.

PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Výsledky jsou široce využitelné napří-
klad při přípravě programů bydlení, 
rozvoji infrastruktury nebo plánování 
lepší dostupnosti služeb. Informace 
zjištěné během sčítání ovlivňují čin-
nost veřejné správy, podnikatelské 
záměry i  směřování výzkumných či 
vědeckých pracovišť a  v  konečném 
důsledku ovlivňují život každého z nás. 
Podrobnější informace naleznete na 
webu www.scitani.cz.

Český statistický úřad žádá všechny 
občany, aby odpovědným vyplně-
ním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání lidu, domů a bytů



Práce na prodloužení tramvajové 
tratě ke kampusu pokračují i přes 
nepříznivé počasí podle harmono-
gramu a vypadá to, že bychom se 
mohli na konci roku 2022 po této 
trati svézt.
Ale aby se ze stávající trati dalo ke 
kampusu odbočit, je potřeba posu-
nout tramvajovou zastávku Osová 
před most směrem do Bohunic a za 
ní bude vybudována výhybka smě-
rem ke kampusu.
A protože tyto stavební úpravy vy-
žadují úplnou výluku tramvajové 
dopravy, využije dopravní podnik 
této výluky ke kompletní opravě 
tramvajové trati od výhybky u kre-
matoria až po zastávku Osová. 
Součástí stavebních prací bude 
výměna kolejnic, výměna pražců 
jako podkladu kolejnic, doplnění 
pružného upevnění kolejnic, úprava 
směrového vedení koleje, úprava 
nástupištních hran a  přechodů 
přes trať u zastávek Krematorium, 
Běloruská a Švermova, kolejových 
objektů, koleje ve smyčce Švermova 
a úprava trolejového vedení a napá-
jení. Provedení odhlučnění tratě 
formou osazení pryžových bokovnic 
na stojinu kolejnic a speciální an-

tivibrační úpravy přinesou výrazné 
snížení hlukových emisí v  okolí 
tramvajové tratě.
Výluka bude probíhat letos od květ-
na do konce září. Náhradní doprava 
bude zajištěna autobusy.
Další novinkou, kterou dopravní 
podnik připravuje pro svoje zákazní-
ky, je nákup nových obousměrných 
kapacitních tramvají, které nahradí 
již dosluhující „bohunické“ tramva-
je KT8. Smlouva na dodávku těchto 
tramvají již byla uzavřena. Jedná se 
o tramvaje Škoda ForCity Smart 34 
od společnosti Škoda Transportati-
on. Jsou to obousměrná, kapacitní, 
klimatizovaná a plně nízkopodlažní 
vozidla, která plní nejnovější normy 
a standardy i  z hlediska bezpeč-
nosti. Nové tramvaje budou mít 
klimatizovaný interiér, čalouněná 
sedadla, nerezová madla, širokoúh-
lé informační LCD monitory a USB 
nabíječky. První tramvaje z tohoto 
kontraktu by měly do Brna dorazit 
nejpozději na začátku roku 2023, 
takže by se to mohlo hezky potkat 
se zahájením provozu tramvají ke 
kampusu.

 Vít Prýgl
člen ZMČ Bohunice a ZMB

Výluka tramvají do 
Bohunic přinese snížení 
hluku

4 

Příspěvky zastupitelů
DŘEVINY PRO 
MATEŘINKY
Říká se: „Kde dva právníci, 
tam tři právní názory.“ Mož-
ná by se něco podobného 
dalo s  nadsázkou napsat 
i o učitelkách mateřských 
škol.
Školní zahrady mají pro 
naše nejmenší poskytovat množství 
podnětů a měly by být především bez-
pečné. Proto se nedoporučuje v zahra-
dách mateřských škol vysazovat:
a) Trnité dřeviny (akáty, růže, dřišťál, 
rakytník…)
b) Jedovaté dřeviny (tis, břečťan, bob-
kovišeň, štědřenec…)
c) Potenciálně nebezpečné dřeviny, 
tzn. ty, které mohou za určitých okol-
ností představovat pro děti riziko. 
Takovým stromem může být i většina 
ovocných druhů. Jen si představme 
horké pozdní léto, popadané hrušky 
a na nich hejna vos.
Jaké dřeviny jsou tedy pro dětské 
zahrady vhodné? Především ty, které 

poskytují materiál pro ruč-
ní práce (kaštany, žaludy). 
Další příklady už nejsou tak 
jednoznačné. Třeba pámel-
ník, keř, jehož bílé „bouchací 
kuličky“ jsou u dětí tak oblí-
bené. Objevuje se názor, že 
pámelník by se měl zařadit 
mezi jedovaté rostliny, pro-

tože obsahuje v plodech kromě sapo-
ninu i jiné, dosud zcela neprozkouma-
né látky. Další kontroverzní dřevinou 
je katalpa plodící tenké tobolky (úzké 
tyčinky dlouhé až 40 cm). Zatímco ně-
které učitelky využívají plody katalpy 
jako přírodní materiál pro ruční práce, 
jiné v nich vidí nebezpečné předměty, 
jimiž si malé děti mohou způsobit 
vážné poranění oka.
Mladá katalpa roste v zeleném pásu 
nad ZŠ Arménská.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (35)

Darujme krev pro Brno
Darujte krev nebo některou z krevních 
složek ve FN Brno nebo FN u sv. Anny 
v Brně a získejte dárkové poukazy na 
naše sportoviště! V  rámci dárcovské 
soutěže „4,5 dl pro život“, kterou pořádá 
statutární město Brno v rámci kampaně 
„Darujme krev pro Brno“, můžete nyní 
vyhrát poukazy na naše sportoviště 
v hodnotě 500 nebo 1 000 Kč. Losování 
výherců je plánováno na květen 2021. Do soutěže je nutné se zaregistrovat na 
webu akce – https://darujmekrev.brno.cz/darcovska -soutez/
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V lednovém čísle zpravodaje jsem shrnul všeobecné informace k třídění 
odpadu a cenu, kterou za třídění platíme. V únorovém čísle jsme si 
podrobně rozebrali „žlutý“ kontejner a vše, co do něj patří a případně 
v něm naopak být nemusí. Slíbil jsem, že se dále zaměřím na „modrý“ 
kontejner na papír.

Modrý kontejner je bezpochyby právě 
tím kontejnerem na tříděný odpad, 
který bývá nejvíce přeplněný a působí 
na své okolí velmi nehezky.
Trochu jsem pátral po nějakých čís-
lech.
Ze společnosti SAKO Brno,  a.  s. 
jsem získal informace, které říkají, 
že v  době pandemických restrikcí 
vzrostlo množství vytříděného papíru 
o 28 % oproti roku 2019. V číslech je 
to celkem 6 839,67 tun za rok 2020. 
Každá covidová vlna loňského roku 
přinesla zhruba 10% nárůst návozu 
oproti průměrům z předchozích let, 
prosinec dokonce více než čtvrtinový. 
Kvůli přetékajícím kontejnerům byl 
posílen svoz a úklid o jednu posádku.
Papír jako surovina je recyklovatelný 
až sedmkrát. Pak už jsou vlákna papí-
ru tak malá, že je znovu nelze použít. 
A jak poznáme, pokolikáté je už papír 
recyklovaný? My asi nijak. A asi to ani 
pro třídění nepotřebujeme vědět.
Ale co potřebujeme vědět je, co do 
modrého kontejneru nepatří.

Z hlediska další recyklace je nezbyt-
né, aby se nejednalo o papír špinavý, 
mastný, a se zbytky potravin. Mastná 
krabice na pizzu, ev. ještě s nedojede-
ným kouskem uvnitř, umaštěné pod-
tácky, použité papírové kapesníčky, či 
hygienické potřeby – to jsou nejčastěj-

ší nedostatky třídění. Ke třídění jsou 
rovněž nevhodné veškeré účtenky, 
jízdenky, parkovací lístky, platíčka od 
léků, „papírové“ kelímky od nápojů 
a  „papírové“ pleny. Tyto věci totiž 
kromě papíru obsahují také příměsi 
plastu, proto patří do černé popelnice.
Nově můžete do modrého kontejneru 
vhodit plata od vajíček a ruličky od 
toaletního papíru. Prosím nevhazujte 
ruličky do záchodové mísy, i když vý-
robce uvádí, že to možné je! Rozpuště-
ný papír pak doputuje do čističky a zde 

jej musí zase někdo z vody odstranit.
A samozřejmě do modrého kontejneru 
nepatří žádné plasty. Proto, když nese-
te papír v plastovém pytli, vysypte ho 
do modrého kontejneru a pytel vhoďte 
do sousedního černého kontejneru.
A nyní největší problém s kartony. 
Stále znovu dochází k tomu, že je do 
kontejneru vhozena nesešlápnutá kra-
bice, která zaplní celou, nebo velkou 
část nádoby. Ostatní pak nemají pro 
svůj papír místo.
Prosím, když máte krabici, jedno 
jakou, v  klidu si ji doma důkladně 
sešlápněte, nebo ještě lépe nařežte 
na menší kousky a do kontejneru ji 
vhoďte rozloženou. Šetříte tím místo 
v kontejneru, samozřejmě náklady na 
svoz a v neposlední řadě přispíváte ke 
vzhledu svého okolí.
Níže je obrázek, jak by to vypadat ne-
mělo: prázdné, velké, nesešlápnuté 
krabice.
Chtěl bych vás poprosit, respektuj-
me prosím tyto jednoduché pokyny. 
Jedině tak můžeme pomoci životní-
mu prostředí. Nerespektování těchto 
jednoduchých zásad naopak životnímu 
prostředí škodí.
Příště si povíme něco o kontejnerech 
na sklo.

 Antonín Crha, váš starosta

Jak třídit smysluplně odpad III.

NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Tak jak to už bývá, někdy se prostě 
něco promešká, a pak to zamrzí. 
V této rubrice jsem vás, vážení se-
nioři, mnohokrát informoval o mož-
nosti podání žádosti o umístění do 
tenkrát ještě rozestavěného domu 
pro seniory na ulici Pod nemocnicí. 
Podrobně jsem popisoval, jak a kam 
podat žádost, včetně možnosti do-
nášky žádosti až domů. V měsíci 
únoru před předáním objektu jsem 
natočil malé propagační video, jak 
vypadají vnitřní i venkovní prostory 
této budovy. Toto video jsem umís-
til na sociální sítě. A světe div se, 
najednou se začali ozývat jednotliví 
zájemci o ubytování v těchto by-
tech. Nejednalo se jen o samotné 
seniory, ale ozvaly se i jejich děti 
či vnoučata. Je smutné, že všem 
ostatním jsem již musel sdělit, že 
kapacity ubytování ve všech šest-
nácti bytech jsou již obsazené. La-
mentování dětí, že o tom nevěděly 
a podobně, bylo sice pochopitelné, 
bohužel nic se nezměnilo na tom, že 
byty jsou již obsazené, a to na zákla-
dě pořadníku. Nebude snad tajem-
stvím sdělit vám, že do bytů se na-
stěhovali i senioři z Bohunic, kteří 
obsadili celkem pět  bytů. A co nám 
z toho plyne za ponaučení, vážení 

bohuničtí senioři? Neostýchejte se 
zeptat či zavolat na radnici a požá-
dat o pomoc či bližší informace, 
já osobně jsem nikdy nikoho z vás 
neodmítl, ba naopak se snažím vám 
poskytnout co nejlepší servis v rám-
ci možností našeho úřadu a stejnou 
ochotu naleznete i u pana starosty. 
Neostýchejte se také požádat o po-
moc své děti a vnoučata, věřím, že 
kdybyste se zmínili, že máte zájem 
přestěhovat se do výše uvedeného 
domu, rádi by vám s žádostí a všemi 
potřebnými náležitosti pomohly. 
Jen chci také zdůraznit, že žádost 
o přidělení bytu v domě pro seniory 
není nijak zpoplatněna. Není dů-
vod však házet flintu do žita, žádost 
o přidělení bytu, jak zvláštního ur-
čení, (byty určené imobilním, tedy 
vozíčkářům,) tak bytu pro seniory 
si můžete podávat průběžně. Vaše 
žádost bude zařazena do pořadníků 
a následně vyhodnocena a umístě-
na do pořadí dle předpisu. Nemusí 
to trvat až tak moc dlouho a vy se 
můžete stěhovat.
Vážení bohuničtí senioři, přeji vám 
v této nelehké době hodně zdraví 
a pohody.

 Milan Hrdlička
váš místostarosta

Seniorské okénko Centrum pro rodinu 
a sociální péči 

Příměstské tábory nejen 
na Riviéře 

Ztráta dítěte je jednou z nejvíce bo-
lestných a také nejsilnějších lidských 
zkušeností. Pouze rodič, který ji zažil 
na vlastní kůži, dokáže plně pochopit, 
co tato životní zkušenost opravdu zna-
mená. V Centru pro rodinu a sociální 
péči usilujeme o to, aby rodiče proží-
vající tuto ztrátu, měli možnost najít 
citlivé místo podpory a nebyli v tom 
sami. Rodič, pár či rodina může vyu-
žít individuální pomoc (osobní nebo 
online setkání), která může mít po-
dobu jednorázové konzultace i dlou-
hodobější terapeutické podpory. Je 

možné se rovněž stát součástí setkání 
svépomocné rodičovské skupiny. Ta 
nabízí bezpečný prostor pro sdílení 
příběhů a vzájemnou podporu lidí, 
kteří prošli nebo procházejí obdobnou 
zkušeností. Chceme, aby tyto služby 
byly dostupné všem, kteří je potřebují, 
proto je poskytujeme zdarma. Vzdělá-
váme také zdravotníky. Centrum pro 
rodinu a sociální péči, Biskupská 7, 
Brno. Více informací najdete na webu 
www.crsp.cz. Kontakt: jana.jakesova@
crsp.cz nebo na tel. č. 518 328 816 
a 731 604 064.

Oblíbené letní pohybové příměstské tábory, které společnost STAREZ  – 
SPORT, a. s. každoročně pořádá na koupališti Riviéra, se letos rozšířily i na 
Bazén za Lužánkami a do Městských hal Vodova. Na táborech děti zažijí spoustu 
zábavy na souši i ve vodě, podniknou rozmanité výlety do přírody i za poznáním. 
Tábory jsou určené dětem ve věku od 6–12 let, pro plavce i neplavce. Pro děti 
jsou zajištěny svačinky, teplý oběd i celodenní pitný režim. Cena za jeden turnus 
je 2 600 Kč/dítě.
Konání i průběh táborů může ovlivnit aktuální vývoj epidemie. Pokud se tábor 
neuskuteční, vrátíme přihlášeným celou zaplacenou částku. Více informací 
včetně přihláškového formuláře naleznete na primestak.sportujemevbrne.cz.
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Výuka sportu na ZŠ Arménská

Plujeme v tom spolu. Nastal nový rok a ve školách 
jsou zase jen ti nejmladší

Často možná slýcháte název naší 
školy, ale možná jste nevěděli, že 
právě tato škola má několik tříd 
se sportovním zaměřením a dispo-
nuje velmi kvalitním sportovním 
zázemím včetně plaveckého ba-
zénu a venkovního sportovního 
areálu. 

Výuka tělesné výchovy probíhá stan-
dardně ve dvou hodinách týdně, z če-
hož jedna hodina týdně se koná v tě-
locvičně či na venkovním hřišti. Druhá 
hodina slouží k výuce plavání, která je 
nezbytná právě pro všestrannost na-
šich žáků, na niž klademe velký důraz.
Již pátým rokem jsme do školního 
vzdělávacího programu kromě hodin 
zaměřených na plavání, atletiku, gym-
nastiku, míčové sporty či netradiční 
hry zahrnuli i cvičení v rámci Odzna-
ku všestrannosti olympijských vítězů 
(OVOV). Tohoto cvičení se účastní 
žáci naší školy v tělesných výchovách 
a v rámci školního roku postupně plní 
dané disciplíny (silové, pohybové, vy-
trvalostní). Úzce spolupracujeme s ma-
nažerkou olympijského víceboje Šárkou 
Kašpárkovou a každoročně na naší ško-
le pořádáme okresní kolo OVOV, ve 
kterém se nám tradičně daří. Odmě-
nou za skvělé výkony našich nejlepších 
žáků bývá účast na republikovém finále 
OVOV, které se každý rok koná v Brně. 
V posledních letech jsme nevynechali 
jediné finále a rok od roku se výkony 
našich žáků zlepšují. I díky plaveckým 

dovednostem jsme na posledním re-
publikovém finále v září 2020 obsadili 
krásné 14. místo v hodnocení škol z celé 
ČR. Pokud to letos situace dovolí, ke 
konci školního roku bychom se mohli 
v rámci nové tradice podruhé utkat 
se ZŠ Vedlejší ve sportovním turnaji, 
do kterého jsou zapojeny určité třídy 
z těchto dvou škol a plní všestranné 
sportovní disciplíny.
V rámci projektu Síť brněnských ote-
vřených škol, podporovaného statu-
tárním městem Brnem, se naše škola 
v roce 2019 zapojila do organizování 
sportovních kroužků pro žáky první-
ho i druhého stupně. Mladí sportovní 
nadšenci v nich mají možnost zahrát 
si míčové hry, netradiční hry (např. rin-
go, korfbal, kin -ball) i pohybové hry 
s různou tématikou, a zároveň se tak 
zlepšit nejen v konkrétním sportov-

ním odvětví, ale také prohloubit své 
znalosti v pravidlech sportu a naučit 
se hrát v duchu fair play.
Vzhledem k intenzivnímu a všestran-
nému sportovnímu vyžití se naše škola 
snaží neustále inovovat a obměňovat 
vybavení a pomůcky. Na konci roku 
2020 jsme pořídili nové pomůcky, kte-
ré nám obohatily dosavadní vybavení 
sportovního náčiní, a tím i posunuli 
výuku tělesné výchovy na naší škole 
dál. Žákům jsme pořídili například 
nový míč nevšedních rozměrů s ná-
zvem Kin -ball, což je i název oficiální 
netradiční hry, kterou si zajisté v tě-
locviku se žáky zahrajeme. K lepšímu 
prožitku z hodin gymnastiky nás zcela 
jistě dovede i nový odrazový můstek. 
Rovnovážné schopnosti a celkové po-
sílení těla můžeme nově trénovat na 
balančních čočkách, overballech nebo 

pomocí speciálních posilovacích gum. 
Pro milovníky míčových sportů jsme 
rozšířili dosavadní sadu o nové fotba-
lové a volejbalové míče. Speciálně pro 
naše nejmenší jsme pořídili skákací 
míče a malé raketky, které jsou určené 
na výuku hodů do dálky či hodů na 
přesnost. A ve slunných dnech nám 
nově v hodinách TV poslouží i slac-
kline, pevný popruh, který se upevní 
mezi dva stromy a žáci po něm mohou 
chodit, balancovat, skákat a bavit se.
Také prostory určené k výuce těles-
né výchovy na naší škole se neustá-
le vylepšují. V minulém roce došlo 
k celkové rekonstrukci krytého bazénu 
a prostoru okolo něj. V brzké době je 
v plánu i  rekonstrukce venkovního 
sportovního areálu, včetně nového 
doskočiště na skok daleký či tartanové 
běžecké dráhy.
Jelikož pokládáme za důležité, aby 
si naši žáci odnesli ze základní školy 
i spoustu zážitků, pravidelně s nimi 
vyrážíme na letní i zimní sportovní 
kurzy. V zimním období jezdíme na 
lyžařský výcvik do Beskyd a nedávno 
jsme do míst konání zakomponovali 
i rakouský Kaprun. V letních měsících 
se vyráží na školu v přírodě do Prud-
ké. Právě tyto kurzy jsou dětmi velice 
žádané a oblíbené.
Doufáme, že nám aktuální situace co 
nejdříve dovolí vrátit se zpět ke spor-
tování a výuce tělesné výchovy.

 Mgr. Beatriz Prečanová, 
učitelka ZŠ Arménská

Na podzim jsme se ani nenadáli 
a výuka se opět přenesla do na-
šich domovů. Našimi vzdělávací-
mi pracovišti se staly kuchyně, 
dětské a obývací pokoje a kdo ví, 
jaká další místa. Ze dne na den 
se z rodičů stali domácí učitelé.

Mimo své pracovní povinnosti byli 
nuceni nastavit nový domácí režim, 
více dohlížet na školní přípravu svých 
dětí, prohloubit komunikaci s učiteli 
a zdokonalit se v komunikačních tech-
nologiích.
Také naše děti se ze dne na den ocitly 
ve virtuální třídě. Běžnou komunikaci 
byly nuceny vyměnit za komunika-
ci na dálku, která vyžaduje notnou 
dávku spolupráce, zodpovědnosti, 
sebeučení, samostatnosti, dochvil-
nosti, pečlivosti i vzájemného sdílení. 
Jejich notebooky, mobily a počítače 
přestaly být pro zábavu a vyplnění 
volného času, ale staly se součás-
tí každodenního poznání a vědění. 
Také posloužily ke sdílení zážitků, 

představení sourozenců nebo do-
mácích mazlíčků; děti si navzájem 
ukazovaly obrázky, výrobky, dávaly 
si podněty, jak trávit volný čas. Čeli-
ly i nástrahám počítačové techniky, 
ale jaké bylo příjemné zjištění, že se 
nenechaly vyvést z míry a předvedly 

svou technickou gramotnost. Staly 
se parťáky, pomocníky.
Trojici uzavírají pedagogové a vedení 
školy. Ani oni to neměli a ještě stále 
nemají jednoduché. Jejich cílem je co 
nejkvalitněji předat vědomosti, a to co 
nejsrozumitelněji a pro všechny v do-

stupné míře. Předepisují, stříhají, lepí, 
skenují, kopírují, opravují, radí, odpo-
vídají, telefonují, odesílají, prezentují, 
tvoří, plánují…
Distanční výuka klade na všechny tři 
pilíře vzdělávání veliké nároky. Vyplý-
vá z ní však jedna cenná zkušenost: že 
plujeme na jedné lodi, kterou společně 
dokážeme kormidlovat ve vzájemném 
respektu, porozumění a spolupráci.
Přesto se všichni nejvíc těšíme, až zase 
bude vše tak, jak má být. Každé ráno 
v osm zvonění, přestávky, zkoušení, 
projekty, pokusy, zpěv, tanec… zkrátka 
to všechno, co nám tolik schází a co 
nás tolik obohacuje.
Naši nejmladší žáčci se již vrátili do 
běžné prezenční výuky. I když s jistý-
mi opatřeními, tak jsou zase spolu. 
A že si toho váží! Přejeme si, aby se 
situace co nejrychleji zlepšila natolik, 
aby i starší žáci mohli prožívat tyto 
radosti s námi.
Chybí tady. Ve škole.

 Mgr. Šárka Ročková,
třídní učitelka 2. B, ZŠ Arménská 21
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Žáci ZŠ Vedlejší 
povzbudili seniory 
i lékaře a sestřičky

Zahradnické školství 
v Bohunicích v zrcadle 
historie

Tento chodník se v zimě neudržuje …ANEB JAK TO VIDÍ DĚTI

V ZŠ Vedlejší pracuje i době koronaviru kroužek organizátorů. Za běžných okol-
ností děti z tohoto kroužku připravují akce pro své spolužáky.
V prosinci a v lednu se členové kroužku rozhodli napsat blahopřejný a povzbu-
zující dopis do Domu seniorů na Mikuláškově náměstí a také dopis, kterým 
chtěli podpořit lékaře a sestřičky v jejich obtížné práci ve Fakultní nemocnici 
v Bohunicích.

 RNDr.Jan Harmaata

(Dokončení z minulého vydání)
Provozní skleníky měly od doby svého 
vzniku v letech 1917–1920 rostlinný 
materiál špičkové úrovně a předsta-
vovaly nejmodernější trendy v oboru. 
Své místo tu měla i prodejna zahrad-
nických výpěstků velmi vyhledávaná 
zákazníky.
Vznik, rozvoj, změny studijních oborů 
a typů vzdělávání a veškerá činnost 
školy se tak stává pouze předmětem 
historie. Vžitá zde byla např. prezen-
tace školy ve vlastním areálu i  na 
našich hradech a zámcích nespočtem 
pozoruhodných výstav, v jejichž výčtu 
nechyběly ani ty floristické, které byly 
hojně navštěvovány širokou veřejnos-
tí, oblibě se těšil i vzorně udržovaný 
okrasný park s řadou unikátních stale-
tých dřevin, obklopující školní budovy.
Branami školy prošlo celkově několik 
tisíc absolventů, kteří svými znalostmi 

a prací dávali a dávají tomuto vzdělá-
vacímu zařízení výborné vysvědčení. 
Uplatňují se v podnikatelské praxi, 
v zahradnickém školství, pracují v od-
borných zahradnických společenstvech 
a na dalších pozicích, kde obohacují 
zahradnický obor. Nelze přitom pře-
hlédnout, že svůj um již prokazovali na 
škole během studia, což potvrzovala 
i  četná ocenění v  rámci zahradnic-
kých soutěží, aktivit a projektů. Cíl 
zajistit odbornou úroveň a předat co 
nejvíce poznatků budoucím zahrad-
níkům škola v Bohunicích splnila na 
výtečnou.Byla nedílnou součástí naší 
městské části. Její existence je již jen 
zrnkem historie. Mapují ji publikace, 
almanachy, výroční zprávy, pojednání 
v médiích a také jako kuriozita pamět-
ní medaile vydaná r. 2001 ke stému 
výročí vzniku.

 Ing. Jiří Ptáček

Kolem hřiště TJ Tatran Bohunice vede běžecká trať, 
která končí nebo začíná mírným kopečkem, po pár 
odběhnutých kolech pak pořádným kopcem. A ten 
si vybraly naše děti.
Konečně napadl sníh a děti vytáhly sáně, boby, lo-
paty a další zimní vehikly, na kterých se dá užít 
legrace. Na kvalitně uježděný základ padla ledovka 

a pomalu začala vznikat skluzavka. Věřím, že to dalo 
dětem zabrat a vyžadovalo to velké úsilí, odnesla to 
naražená kolena a zadnice, ale vytvořily společnými 
silami všech klouzajících, troufám si říci, nejdelší 
uježděnou skluzavku v Brně. Postupným vytrvalým 
klouzáním a prošoupáváním kalhot ji děti prodlou-
žily na úctyhodných 40 metrů.

Je pro mě krásné vidět šťastné, veselé a uřícené děti, 
jak řádí, sportují, ani o tom neví, zkrátka užívají si 
zimy. Jsem velice pyšná na bohunické děti, jak spolu 
kooperují, jsou ohleduplné k ostatním, kloužou se, 
malí i velcí. A žasnu nad jejich kreativitou ve sjezdu 
na sto způsobů.
  Lenka Šrámková
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Na letní tábory hlaste 
děti právě teď

Oprava skokanské věže 
a můstků v bazénu 
za Lužánkami

Jedenáctiletého syna přihlásila na letní tábor už v zimě. „Osobně bych 
byla nadšená, kdyby mě k vám rodiče na tábor strčili také,“ směje se 
jedna z brněnských maminek. Lipka letos nabízí více než 70 letních 
táborů – příměstských, výletových i pobytových.

Navzdory epidemii praskaly loňské letní tábory ve švech a děti z nich byly 
nadšené. Není se co divit. Tábory, které pořádá Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání, jsou plné tvoření a dobrodružství, v přírodě a na 
čerstvém vzduchu. Přihlaste děti přes webové stránky www.lipka.cz. Dobrou 
zprávou je, že pokud se tábor nebude moci uskutečnit, Lipka vám vrátí peníze.

1. A MALUJU A MALUJU A MALUJU…
Výtvarný, přírodovědný a příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let. „Střídavě bu-
deme zkoušet různé techniky a pak popustíme uzdu naší představivosti. Budeme 
tvořit, co a jak nám bude naše obrazotvornost velet,“ říká vedoucí tábora Veronika 
Šromová. Děti si vyzkoušejí různé druhy barev, štětců, tuš, pastelky, křídy, papíry, 
krabice, ubrousky, knoflíky, ruličky i přírodniny. Co nejvíce času stráví v zahradě.

2. POKLAD Z ISLA DE IGUANA
Pobytový, stanový a dobrodružný tábor pro děti od 7 do 11 let. Cesta na ostrov 
bude dlouhá a plná nebezpečí. Vydáte se na ni pod třepotající se pirátskou 
vlajkou? Bude to výzva dokonce i pro zkušené mořeplavce a navigátory. Ale také 
příležitost k získání nových dovedností.
3. TAJEMNÝ ŠPILBERK A MĚSTO BRNO
Příměstský, historický a přírodovědný tábor pro děti od 8 do 12 let. „Pojďte se 
s námi vrátit zpátky v čase,“ vyzývá vedoucí tábora Petra Štěpánková. „Budeme 
tvořit, hrát si, ale hlavně objevovat tajemné pověsti hradu Špilberk, města Brna 
i jeho okolí. Víte například, že v hradbách Špilberku je zazděna čertova hlava?“

4. HOBIT ANEB CESTA DO STŘEDOZEMĚ
Příměstský a výletový tábor pro děti od 8 do 13 let. Drak Šmak ukradl trpaslíkům 
jejich poklad! Vydáte se s Gandalfem, Bilbem a trpaslíky do Středozemě získat 
zlato zpět? Cesta nebude jednoduchá, určitě se objeví mnoho překážek a nástrah. 
Ale výprava je poslední možnost, jak dávno ukradené zlato zachránit.

5. CESTY DO NEZNÁMA
Výletový a přírodovědný tábor pro děti od 8 do 13 let. „Vystoupáme na rozhlednu, 
podíváme se do okolí Brna, budeme si hrát v lese i na louce, ale hlavně budeme 
pozorovat přírodu,“ dodává vedoucí tábora Eva Kazdová.

 Petra Bartíková, Lipka

V Bazénu za Lužánkami se chystá další zlepšení. V plánu je rekonstrukce dese-
timetrové skokanské věže a modernizace můstků ve výšce 1 a 3 metry. Součástí 
vypracovaného projektu je i demontáž stávajícího nevyužívaného výtahu. Sko-
kanskou věž tak budou moci využívat také skokanské tandemy.
Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu jsou 10 428 391 Kč. Samotné 
práce by mohly začít v roce 2022.

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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Zdravotně sociální služba u Vás doma – CDZ Brno

Každý rok se v České republice s duševním onemocněním setká přibližně 
pětina obyvatel. Toto téma je stále často považováno za tabuizované, 
takže lidé, kteří se s touto neočekávanou překážkou v životě setkají, 
si často připadají ve svém zápase osamělí a neví, kam se obrátit pro 
pomoc.

Jednou z možností je náš tým Centra 
duševního zdraví, ve kterém spojuje-
me zdravotní a sociální péči do jedné 
bezplatné a snadno dostupné služby. 
V případě, že vy nebo někdo z vašich 
blízkých potřebuje naši podporu, 
přímo u vás doma vás navštíví lidé 
z našeho týmu. Setkat se můžete se 
sestrami, psychology a psychiatry, so-
ciálními pracovníky nebo i s pracovni-
cí, která sama prošla těžkým duševním 
onemocněním.
S čím vším vám můžeme pomoci? Ze 
začátku zmapujeme potřeby klienta, 
zdravotní stav a domluvíme se na spo-
lupráci. Věnujeme se klientům, kteří 

mají diagnózu schizofrenie – psychó-
zy, poruchy nálad – mánie nebo těžká 
deprese. Pomůžeme vám se zlepše-
ním psychického a fyzického zdraví, 
hledáním práce, bydlením, zařízením 
sociálních dávek, poskytujeme psy-
choterapii a rodinná setkání a zlepšení 
vztahů s okolím.
Pro ilustraci uvádíme krátký příběh 
našeho klienta, který využívá služeb 
CDZ. „ Petr, 39 let. Od 20 let se léčí 
se schizofrenií. Nemoc se postupně 
blížila a okolí si jí všimlo ve chvíli, 
kdy začal podezřele často měnit za-
městnání, až přestal chodit do práce 
úplně, protože nebyl schopný vyjít 

ze svého pokoje. Bál se lidí, bál se, 
že ho sleduje mafie a vše o něm ví. 
Ačkoliv byl sám, pravidelně slyšel 
hlasy, že nemá nikomu věřit. Zažil 
dvě nedobrovolné hospitalizace na 
psychiatrii. Ani jedna ho nepřesvěd-
čila, aby užíval i nadále léky. Rodina 
zavolala CDZ ve chvíli, kdy byl opět 
zavřený ve svém pokoji a  odmítal 
i  jíst. Pracovníci jej několikrát na-
vštívili a motivovali ho ke spoluprá-
ci. Nakonec doporučili hospitalizaci. 
Během kontaktu s ním navázali vztah 
a podporují ho dodnes. Od té doby 
nebyl Petr hospitalizovaný. Spolu-
pracujeme s ním již dva roky. Soci-
ální pracovnice mu pomohla zařídit 
invalidní důchod a najít si práci na 
částečný úvazek. Zdravotní sestra 
a psychiatr s ním řeší jeho duševní 
stav a  jak zvládnout krizi, chystání 
léků a orientaci ve svém duševním 
onemocnění. Peer konzultant vyu-
žívá ve spolupráci svůj vlastní pří-
běh a zkušenosti a motivuje Petra 
vydržet a užívat léky. Petr se chystá 
také využívat psychoterapii, aby se 

mu zlepšilo sebehodnocení a vztahy 
v rodině.  Obrátit se na nás můžete, 
pokud vy nebo vaši blízcí potřebujete 
naši podporu a jste z městských částí 
Brno -střed, Bohunice, Bosonohy, Ko-
houtovice, Jundrov, Kníničky, Bystrc, 
Žebětín, Starý Lískovec nebo Nový 
Lískovec. Neváhejte se na nás obrátit. 
Buď se s vámi setkáme a situaci zma-
pujeme, nebo vám předáme kontakt 
na jinou vhodnou službu.

Kontakt: terennitym@prah -brno.cz, 
tel: 733 643 379
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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.

 Chcete se naučit zábavnou for-
mou italštinu a dozvědět něco no-
vého o Itálii? Možná i výuka online: 
Whats App, Viber, nebo podle domlu-
vy. Tel: 777 595 892

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

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

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

 Mladá rodina hledá k dlouho-
dobému pronájmu zahradu v Brně 
Bohunicích a blízkém okolí (k pěs-
tování, rekreaci). Horší stav nevadí. 
775 305 350

 Firma VERVA GROUP,  s.r.o. 
s provozovnou v Moravanech u Brna 
hledá zaměstnance na pozici: SKLAD-
NÍK a pro chráněná pracoviště zaměst-
nance s invalidním důchodem (OZP) 
na pozici: KOMPLETÁŘ a SÍTOTISKAŘ. 
V případě zájmu zasílejte své životo-
pisy na e -mail: verva@vervagroup.
cz, nebo volejte na tel.: 736 530 212.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

Jste senior a Vaše 
paměť už není jako 
dříve? 
 
Koho hledáme?  

Do výzkumu na Masarykově univerzitě hledáme 
dobrovolníky ve věku 60+ se subjektivními 
stížnostmi na paměť, které jsou výraznější než 
u jejich vrstevníků. 

Co Vám účast ve studii přinese? 

V rámci výzkumu provedeme vyšetření 
kognitivních schopností (paměť, pozornost apod.), 
magnetickou rezonanci mozku a 
několikanásobnou neinvazivní mozkovou stimulaci 
zaměřenou na zlepšení kognitivních schopností. 

Za účast ve studii Vám vyplatíme 500 Kč.  

V případě zájmu o účast nebo další informace nám 
pište či volejte: 
pupikovam@gmail.com 
+420 549 498 313 
+420 549 497 643 

Jste senior a Vaše 
paměť už není jako 
dříve? 
 
Koho hledáme?  

Do výzkumu na Masarykově univerzitě hledáme 
dobrovolníky ve věku 60+ se subjektivními 
stížnostmi na paměť, které jsou výraznější než 
u jejich vrstevníků. 

Co Vám účast ve studii přinese? 

V rámci výzkumu provedeme vyšetření 
kognitivních schopností (paměť, pozornost apod.), 
magnetickou rezonanci mozku a 
několikanásobnou neinvazivní mozkovou stimulaci 
zaměřenou na zlepšení kognitivních schopností. 

Za účast ve studii Vám vyplatíme 500 Kč.  

V případě zájmu o účast nebo další informace nám 
pište či volejte: 
pupikovam@gmail.com 
+420 549 498 313 
+420 549 497 643 

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
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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.

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Delux

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

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

   Štefánikova 14, Brno-Ponava  |  po–pá: 11–17, so–ne: 11–13 
Způsob platby: Hotově, platebními kartami, některé druhy stravenek i elektronických.

Česká poctivá kuchyně pro sebe i rodinu do jídlonosičů 
nebo sklenice či krabičky. Více než 50 druhů hlavních jídel, 

více jak 10 druhů polévek, sladké.

Nově v prodeji:
Davídkovo koření bez soli a glutamanu

Bylinky MicroGreens
Bezobalové potraviny – rýže, těstoviny, směsi

Domácí dobroty a další...

OBJEDNÁVEJTE:
 domacikuchynejanca | Tel.: 723 193 928

WEB: Domacikuchynejanca.cz

PRODEJ DOMÁCÍCH 
HOTOVÝCH JÍDEL

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.

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

 Pronajmu zahradu 600 m, za-
hradní chatka, voda. Cena 8000 Kč/
rok. Tel.: 777 856 722

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!
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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

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.

CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz
Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá ?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

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


