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Maminky jsou jako...
Asi v polovině dubna jsem jednoho slunečného dne šel kolem
kruhového objezdu na ul. Čeňka Růžičky. Už z dálky se na
mě jako malá sluníčka smály čerstvě rozkvetlé narcisy, které
jsme sem s pomocí dobrovolníků zasadili před třemi lety. Šel
jsem kolem nich hluboce zamyšlen. Pokud jsem v ten okamžik
někoho z vás potkal, je možné, že jsem vás opomněl pozdravit, za což se omlouvám. Hlavou se mi totiž na plné obrátky
rozběhly myšlenky.
Vzpomněl jsem si na obrázek jedné
holčičky. Ani už přesně nevím, ze které
naší školy byla, a dokonce ani jak se
jmenovala. Ale zaujalo mě, že nama‑
lovala svoji maminku jako sluníčko.
Nikdy jsem nic podobného neviděl,
a právě rozkvetlé žluté narcisy na
našem „kruháči“ mi tento obrázek
připomněly.
Při své práci potkávám mnoho vás, bo‑
hunických maminek. Na hřištích, když
doprovázíte děti do školy, při cestě na
radnici nebo cestou zpět domů, při
vítání občánků (i když této slavnos‑
ti momentálně doba moc nepřeje),
při vašich procházkách, v obchodech,
v tramvaji nebo když za mnou přijdete
s nějakým problémem…
Rád dávám oné malé holčičce za prav‑
du. Ano, vy maminky jste jako sluníč‑
ka. Nejenom vy „nejmladší“ s kočárky,
ale i vy s většími dětmi, také vy, které
už máte děti „z domu“, stejně jako
vy, které jste již v seniorském věku.
Váš úsměv, pohlazení, dobré slovo,
pochvala, uznání, pomoc, se kterou
jste vždy připraveny přispěchat, z vás
dělají někoho výjimečného, krásného,
zářícího. Zkrátka sluníčka.
Je mi jasné, že i slunce občas zakryje
nějaký ten mráček. Někdy dokonce čer‑
ný mrak. Občas zahřmí, létají blesky
a padají kroupy. Ale jedna jistota tu je.
Nakonec vždy znovu a znovu vychází
sluníčko.
Asi právě proto plným právem máte
svůj svátek – Den matek.
Milé maminky, dovolte mi, abych vám
k němu popřál hodně lásky, radosti,
pokoje, chvály, vděčnosti a uznání va‑

šich blízkých. Ať vás mají upřímně rádi
a dávají vám to najevo, nejlépe každý
den. Zasloužíte si to.
NOC KOSTELŮ V BOHUNICKÉ
KAPLI
V pátek 28. května 2021 proběhne
v České republice již 13. ročník tradiční
akce Noc kostelů.
Bohunická kaple letos slaví 150 let
od svého vysvěcení. Protože se jedná
o poměrně významné výročí, přihlásil
jsem naši kapli do letošního ročníku
Noci kostelů.
Kaple bude v tento den od 18 hod.
otevřena a přístupná veřejnosti.
Součástí bude malá výstava dobo‑
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vých fotografií z její histo‑
rie a z proměny okolí kaple.
Rovněž bude možné si při
návštěvě přečíst informace
o její historii.
Máte‑li zájem, využijte pří‑
ležitost navštívit naši kapli,
která bývá převážnou část
roku uzavřena.
Pro zájemce připojuji ještě informa‑
ci, že k prohlídce bude v rámci akce
Noc kostelů otevřen také farní kos‑
tel sv. Jana Nepomuckého ve Starém
Lískovci.
STAVEBNÍ PRÁCE
Jak jsem psal již v minulém čísle zpra‑
vodaje, tento měsíc se rozběhnou prá‑
ce na rekonstrukci školní kuchyně na
ZŠ Arménská,
výstavba nového hřiště při ul. Souhra‑
dy a rekonstrukce budovy radnice. Lec‑
kde to bude znamenat určitá omezení
nebo nepříjemnosti. Tak vás prosím
o shovívavost. Doufám, že výsledek
bude stát za to.
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ANKETA K POJMENOVÁNI
DOMU POD NEMOCNICÍ
Do konce dubna probíhalo hlasování
o pojmenování multifunkčního domu
Pod Nemocnicí 25. V době, kdy píšu
tyto řádky (15. 4. 2021) se mezi návrhy
nejčastěji objevoval název „Bohunka“.
V květnu již není možné hlasovat. Vý‑
sledky ankety zveřejníme v červnovém
čísle zpravodaje.
REGISTRACE NA OČKOVÁNÍ
COVID 19
Stále zůstává v platnosti moje nabíd‑
ka pro seniory, kteří se chtějí nechat
očkovat a nemají možnost se sami za‑
registrovat. Rád vám pomohu. Stačí se
ozvat na tel.: 724 150 608.
Milí přátelé, prožíváme jedno z nej‑
krásnějších období v roce. Těšme se
z něj a užívejme plnými doušky živo‑
todárné sluneční paprsky. Těším se na
další setkávání s vámi.
 Antonín Crha, váš starosta

Uzávěrka č. 6/2021
pátek 14. května 2021
ve 14 hodin

Očkování, očkování, očkování
Slovo, které naši bohuničtí senioři v po‑
slední době skloňují ve všech pádech. Mi‑
mochodem, věděli jste, že první pokusy
o očkování sahají až do roku 1796, kdy
základy moderního očkování položil brit‑
ský lékař Edward Jenner? Ten právě v roce
1796 naočkoval osmiletého chlapce Jame‑
se Phippse hnisem z léze na ruce dojičky
nakažené kravskými neštovicemi. Dnes sice někteří
poukazují na jeho šarlatánství, ale to, že jako první
použil systém očkování, mu asi už nikdo nevezme.
Nicméně vraťme se do reality dnešních dnů. Jak jistě
sami registrujete, u nás v zemi očkování poněkud

vázne. Není to však zapříčiněno tím, že
by bylo málo očkovacích center, ale tím,
že je nedostatek vakcíny. Hodnotit tuto
skutečnost nechci a nechávám úsudek na
každém z vás.
Co mě však nesmírně těší, je fakt, že mno‑
ho našich bohunických seniorů využilo
nabídku naší radnice, kdy jsme avizovali,
že rádi zařídíme registraci očkování právě vám, bo‑
hunickým seniorům. Osobně jsem již zaregistroval
více než třicet seniorů a jsem tomu velmi rád. Ně‑
které jsem po domluvě i osobně na toto očkování
odvezl, a tak mohu hodnotit také průběh vakcinace.

Nejvíce naši bohuničtí senioři využívají očkovacího
centra na brněnském výstavišti. Mohu konstatovat,
že zde vakcinace probíhá na vysoké úrovni a odborný
personál odvádí skvělou práci. Jen kdyby nebylo tolik
té pověstné administrativy... Ale vše něco stojí, takže
těch pár údajů do formuláře se dá vydržet.
Vážení bohuničtí senioři, dovolte mi tímto poděko‑
vat vám za důvěru, kterou jste mi v rámci registrace
k očkování dali. Velice si toho cením už proto, že
pro některé z vás je očkování, dá se bez nadsázky
říct, životně důležité.
 Milan Hrdlička Váš místostarosta

Jak třídit smysluplně odpad V.
V uplynulých čtyřech číslech našeho zpravodaje jsem se postupně
zabýval tříděním plastů, papíru, skla a textilu. Dnes bych se rád zmínil o kontejnerech na drobný elektroodpad (červených) a bioodpad
(hnědých).
ČERVENÉ KONTEJNERY
NA DROBNÝ ELEKTROODPAD
Ty máme v Bohunicích tři – v blízkosti
kuchyně ZŠ Vedlejší, na ul. Souhrady
a na ul. Arménské.
Tento sběr a provoz kontejnerů jako
jediný nezajišťuje městská společnost
SAKO, ale privátní firma ASEKOL.
Postupně bych rád množství červených
kontejnerů v Bohunicích navýšil, ale
při posledním jednání s uvedenou fir‑
mou jsem se dozvěděl, že mají nové
instalace kontejnerů pozastaveny.
A co do těchto kontejnerů patří?
Už podle jejich pojmenování je zřejmé,
že „Drobný elektroodpad“ – tzn. holí‑

cí strojky, fény, mobily, drobné ruční
elektronářadí, mixéry, kulmy, bate‑
rie…, tedy jednoduše řečeno drobná
elektronika, která projde vhazovacím
otvorem. Kontejner není určen pro zá‑
řivky, televize, monitory, mikrovlnné
trouby… Pro tato rozměrnější zařízení
máme k dispozici ekodvůr.
HNĚDÝ KONTEJNER
NA BIOODPAD
V polovině dubna začalo ve městě
Brně nově rozmísťování hnědých
kontejnerů o velikosti 240 l na bio‑
logicky rozložitelný odpad z domác‑
ností, tzv. bioodpad. S náměstkem

primátorky pro životní prostředí
panem Hladíkem, který tuto službu
inicioval a prosadil, jsme se domluvili,
že v Bohunicích budou kontejnery „na
zkoušku“, na následujících stanoviš‑
tích: Arménská, Čeňka Růžičky x Lísko‑
vecká, Neužilova, Souhrady a Uzbecká.
Co do bio popelnic PATŘÍ?
Kuchyňský bioodpad – zbytky potravin
POUZE(!) rostlinného původu, slupky
a zbytky zeleniny a ovoce, jádřince,
pecky, ale i čajové sáčky (pokud nejsou
plastové), kávový odpad…
Do bio popelnice rozhodně
NEPATŘÍ:
živočišné zbytky jako např. maso, ole‑
je, tuky, kosti, mléčné výrobky, sta‑
vební odpad, textil, cigarety, popel
a zejména plasty, kovy, sklo a směsný
komunální odpad, ale také skořápky
od vajec a ořechů a slupky od banánů.
Poslední tři jmenované složky (skořáp‑
ky, ořechy a slupky od banánů) sice
běžně do zahradních kompostérů pa‑

tří, ale proces kompostování v Černo‑
vicích je velmi zrychlený (cca 6 měs.)
a tyto suroviny se za tak krátkou dobu
nestihnou rozložit.
Je absolutně nutné, abychom do
těchto kontejnerů nedávali bioodpad
v igelitových sáčcích, ba ani v novino‑
vém papíru (typicky zabalené slupky
od brambor). Pokud dojde ke vhoze‑
ní věcí, které do kontejneru nepatří,
bude znehodnocen celý obsah, a ten
pak musí být vyvezen do spalovny ke
spálení.
Kontejnery se budou vyvážet 1× týdně
do Centrální kompostárny v Černo‑
vicích.
Zejména tyto kontejnery na bioodpad
budou v režimu přísného sledování.
Jde mi i o to, jestli se z nich v parném
létě nebude šířit zápach, a jestli jsme
schopni do něj dávat jen to, co do nich
skutečně patří.
Příště bych se chtěl věnovat „černým“
kontejnerům na směsný domovní od‑
pad.
 Antonín Crha, váš starosta

Poděkování

Poděkování za dlouhodobou spolupráci
Jménem celého kolektivu Mateřské školy POHÁDKA bychom chtěli
poděkovat zaměstnancům firmy pana Šustra za vstřícnost, ochotu
a pracovitost při jarní údržbě zahrady. Oceňujeme to hlavně v této
covidové době, kdy pobyt venku je hlavní součástí režimu dne.
 Kolektiv zaměstnanců MŠ Pohádka

„To by bylo, aby
to v Brně nebylo.“
Letošní nápady jsou opět skvělé.
Neváhejte. Podpořte je!
Dáme na vás.
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Informace z knihovny
Milí čtenáři a příznivci knihovny, dovolte
mi se několika řádky v tomto zpravoda‑
ji rozloučit a poděkovat vám za krásný
čas, který jsem s vámi mohla v knihov‑
ně v Bohunicích strávit. Děkuji za vaši
podporu, spolupráci, příjemné návště‑
vy a milá slova, kterými jste nám často
zpříjemňovali půjčovní dny. Já se nyní
chystám na novou etapu svého života etapu rodičovskou. Tak mi držte palce,
ať se vše vydaří. Novým vedoucím se

stal můj kolega Roman Pospíšil, kterého
všichni moc dobře znáte. Má k sobě i vel‑
mi šikovnou kolegyňku Dášu. Odchází se
mi tímto z knihovny lehčeji, protože vím,
že budete v dobrých rukou. Přeji vám
všem ze srdce mnoho životního elánu,
radosti, kopu zdraví a spokojenosti.
Věřím, že i nadále zůstanete knihov‑
ně v Bohunicích věrní a že vám bude
knihovna přinášet stále jen radost.
 Jana Máčalová

Výluka tramvajových linek
V souvislostí s přestavbou uzlu Osová a napojením nové tramvajové
tratě bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvají do
Starého Lískovce.
Tramvajové linky 6 a 8 budou ukončeny ve smyčce Švermova.
– Neobslouží tak zastávky Osová, Dunajská a Starý Lískovec, smyčka.
– Zastávka Švermova bude pro výstup i nástup obsluhována ve smyčce tramvají.
– Přestup na náhradní dopravu bude organizován v zastávce Běloruská.
Autobusová linka x6 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná –
Kosmonautů – Osová – Pod nemocnicí (od vyhlášení) – Vltavská – Labská.
Autobusová linka x8 pojede po trase a zastávkách Běloruská – Humenná –
Svah – Čermákova – Točná – U hřiště – Dunajská (– Kurská – Kyjevská) – Starý
Lískovec, smyčka – Jemelkova – Skalní – Pražská (<) – Bosonohy.
Od 1. července 2021 naváže na tuto výluku další etapa, během níž nebude možná
jízda tramvají ani do smyčky Švermova. Linky 6 a 8 pojedou odklonem do smyčky
Ústřední hřbitov a dojde k souvisejícím změnám v organizaci náhradní dopravy.
Podrobnosti budou zveřejněny v dalším čísle Našich Bohunic.

Termíny blokových čištění
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.
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

Mobilní svoz biologicky
rozložitelného odpadu
Stanoviště: Souhrady
1. 5.

5. 6.

3. 7.

7. 8.

4. 9.

2. 10.

6. 11.

10. 7.

14. 8.

11. 9.

9. 10.

13.11.

17. 7.

21. 8.

18. 9.

16. 10.

20. 11.

Stanoviště Neužilova
8. 5.

12. 6.

Stanoviště Lány
15. 5.

19. 6.

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXII.

Stavba tramvajové trati
k Univerzitnímu kampusu

První květen byl v minulosti vždy dnem prvomájových „dobrovolně
‑povinných“ průvodů.
Jednalo se o masové pochody středem obcí. V našem případě se chodilo
už ze Starého Lískovce, neboť Bohunice a Lískovec byly v době totalitního
režimu jedním obvodem. Průvody často končily až v centru Brna. Žáci
základních škol, pracující, senioři, matky na mateřské, hasiči, vojáci, ze‑
mědělci – všichni se tehdy účastnili průvodu. Tedy, v některých případech
spíše museli účastnit.
Foto je z prvomájového průvodu z roku 1975. Průvod přichází ze Starého
Lískovce a jeho čelo právě dorazilo ke křižovatce ulic Hraničky, Havelkova
a Neužilova.
 Antonín Crha
Foto A. Tošnar

Stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu se přesouvá do další fáze,
která se poprvé dotkne provozu linek městské hromadné dopravy. Odklonění
dopravy na ulici Jihlavská je nutné z důvodu
budování tunelu a mostních provizorií nad ním. Po celou dobu stavby bude ulice
Jihlavská průjezdná v obou směrech, dojde však ke změnám v organizaci dopravy
v jízdních pruzích a vozy DPMB nebudou moci z ulice Netroufalky odbočit vlevo
do ulice Jihlavská. Omezení potrvá od 16. června do konce srpna. „Omezení se
dotkne trolejbusové linky 25, která bude zkrácena do terminálu Nemocnice
Bohunice. Náhradní dopravu za tyto linky zajistí autobusy 50 a 69, doplněné
o E56 a 61, u kterých prodloužíme trasu na Osovou. V provozu dočasně nebudou
vybrané spoje na trolejbusové lince 37, které vedly z Kohoutovic ke Kampusu a na
Osovou. Autobusy na linkách 40, 50, 51, 69, 82, N90, 405 a 406 povedeme mezi
ulicemi Jihlavská a Kamenice odklonem přes ulici Akademická“, uvedl dopravní
ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.
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Příspěvky zastupitelů

Včelky na hřbitově
Vážení spoluobčané, dnes bych si do‑
volil trošku odbočit od rozbouřených
covidově – politických témat a věno‑
vat se něčemu zcela klidnému a po‑
hodovému, což jsou včeličky. Celé to
začalo tak, že jsem byl delegován do
dozorčí rady Správy hřbitovů města
Brna, čímž mi zřejmě brněnské vede‑
ní našeho hnutí chtělo taktně nazna‑
čit mé nepříliš vzdálené perspektivy.
Nicméně díky tomuto jsem se o br‑
něnské hřbitovy začal zajímat trošku
hlouběji a zjistil jsem zajímavé věci.
Například nám důvěrně známý a ne‑
příliš vzdálený Ústřední hřbitov je
vlastně unikátní ekosystém zelené
plochy v městské části Brno‑střed.
Je to největší a nejvýznamnější hřbi‑
tov v Brně. V současnosti se rozkládá
na ploše 43 hektarů, díky čemuž je

rozlohou druhým největ‑
ším pohřebištěm v Česku
(s rezervou a parkem má
celkem 56 hektarů). Mimo
hlavní funkci pietního
místa k odpočinku našich
zesnulých plní i další vý‑
znamné ekologické a rekre‑
ační funkce. Je to velká ze‑
lená plocha s množstvím vzrostlých
stromů, trávníků a květin, která je
v městském ekosystému významná
svým výskytem flóry i fauny a v ne‑
poslední řadě sehrává pozitivní roli
i v současné době oteplování, kdy
vytváří stín, vlhko a podmínky pro
vsak dešťové vody.
Napadlo mě tedy umístit do tohoto
prostoru cca 5 včelstev, pochopitel‑
ně za dodržení všech bezpečnostních

opatření, čímž bychom
doplnili ekosystém a bio‑
diverzitu této poměrně
rozlehlé oblasti o živočišný
druh, který je tam důleži‑
tý. Vzhledem k množství
stromů a zelených ploch
zde vidím důležitý přínos
pro opylování místních
rostlin a zachování jejich druhové
rozmanitosti.
Rovněž by byla tato plocha účelně
využita pro rozvoj včelařství, které
v roce 2020 utrpělo těžkou ránu ma‑
sivním úhynem řady včelstev. Med
a další produkty těchto včelstev by
patřily k těm nejkvalitnějším, proto‑
že v prostoru hřbitova se nepoužívají
chemické postřiky a hnojiva.
Vedení ShmB, jmenovitě ředitelka

Ing. Říhová, k našemu návrhu zaujalo
velmi kladné stanovisko a poskytlo
plnou podporu. Abychom se nějakým
způsobem za tuto vstřícnost odvděči‑
li, nabídli jsme zde organizaci Včelař‑
ských dnů pro školy i jednotlivce, kde
bychom zejména děti seznamovali
se základy včelařství, životem vče‑
lích společenství a jejich významu
pro krajinu. Celý projekt by odborně
zaštítilo Rodinné včelařství Rozto‑
čil, známé produkcí velmi kvalitního
českého medu a dalších souvisejí‑
cích produktů. Doufám, že projekt
dobře dopadne a nová značka Hřbi‑
tovní med obohatí nabídku dobrého
a kvalitního medu, tak důležitého
a významného pro doplnění vyvážené
a zdravé skladby naší potravy.
 Antonín Brzobohatý

Zpráva z březnového jednání zastupitelstva
Letošní první zasedání bohunické‑
ho zastupitelstva nebylo svoláno
v řádném termínu s odkazem na
epidemickou situaci. Nicméně sedm
zastupitelů využilo svého zákonného
práva a o svolání zasedání písemně
požádalo.
Na programu jednání byly tři body –
rozdělení dotací místním organiza‑
cím, finanční přesun v rozpočtu 2021
a stanovisko zastupitelstva k jednání
místostarosty jako veřejného funk‑
cionáře v době platnosti protiepi‑
demických omezení ve vyhlášeném

nouzovém stavu. Místosta‑
rosta totiž v polovině úno‑
ra, kdy byly mimo jiné pro
veřejnost uzavřeny české
sjezdovky, odjel lyžovat do
Polska. A to právě ve chvíli,
kdy Ministerstvo zahraničí
nedoporučovalo cesty do
zahraničí za účelem turistiky a kdy
Ministerstvo zdravotnictví hodnotilo
Polsko jako zemi s vysokým rizikem
nákazy. Podstatné na této události
je i to, že místostarosta ze svého vý‑
letu natočil videoreportáž popisující

Zastupitelstvo online?
Obsahem jednání mimo‑
řádného březnového bo‑
hunického zastupitelstva,
svolaného na žádost opo‑
zičních zastupitelů, byla
i mimo jiné problematika
změny jednacího řádu
zastupitelstva za účelem
umožnění konání zastupi‑
telstva online. Současný jednací řád
takové jednání neumožňuje, tato
změna je však možná, a to již podle
současného znění zákona o obcích.
Podle vyjádření pana starosty sou‑
časné vedení městské části takovou
změnu jednacího řádu nechystá.
Z tohoto vyjádření jsem osobně vy‑
vodil, že případný opoziční návrh na
změnu jednacího řádu v tomto smě‑
ru by současná koalice nepodpořila.
Mám za to, že současná pandemie
v dohledné době neskončí. Snaha
o proočkování populace součas‑
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nými vakcínami nikterak
neeliminuje hrozbu mu‑
tací a rekombinací viru.
Je tedy nezbytné se reálně
připravovat i na možnost,
že se situace může i do‑
časně zhoršit. Existuje
naprosto reálná možnost,
že se zastupitelstvo v bu‑
doucnu nebude moci fyzicky sejít.
Co potom? Zůstane naše městská
část neřízena nebo bude uzurpátor‑
sky řízena současnou exekutivou?
Online jednání se za poslední rok
stalo běžnou součástí politického
procesu. Zvládají jej všechny poli‑
tické strany, snad tedy s výjimkou
komunistů. Možnost online jednání
zastupitelstva potřebujeme z opatr‑
nosti umožnit i u nás v Bohunicích.
 Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno‑Bohunice

tamní lyžařské podmínky.
Tu pak zveřejnil na sociál‑
ních sítích…
Návrh usnesení v otázce
popsaného jednání mís‑
tostarosty byl formulován
takto: „Zastupitelstvo sou‑
hlasí se setrváním Milana
Hrdličky ve funkci místostarosty“.
Hlasovalo se tajně pomocí hlasova‑
cích lístků. Lze konstatovat, že z dva‑
ceti přítomných získal místostarosta
podporu jednoho jediného hlasu.
Osm zastupitelů svůj lístek do urny

nevhodilo. Z odevzdaných pak bylo
šest zastupitelů proti, pět lístek
nevyplnilo (zdrželi se) a jen jeden
byl pro. Návrh usnesení tedy nebyl
přijat. Dá se konstatovat, že zastu‑
pitelstvo nevyjádřilo svůj souhlas
se setrváním Milana Hrdličky v pozici
místostarosty. Jak dále naložit s tím‑
to výsledkem, je na radniční koalici…
K průběhu jednání zastupitelstva je
třeba dodat, že dotace i rozpočtové
opatření byly schváleny v navrho‑
vané výši.
 Zastupitel Miloš Vrážel

Bohunické stromy (37)
TLAKOVÉ VĚTVENÍ
Který z vyobrazených typů větvení
unese větší zátěž a je tudíž bezpeč‑
nější? Ovlivněni fyzikou a učením
o páce možná odpovíme „A“. Ale
správná odpověď je „B“. Na obrázku
„A“ je totiž schéma tzv. tlakového vět‑
vení. Jeho nebezpečí si uvědomíme,
když si představíme zesílení kmenů
v průběhu času. Oba hlavní kmeny
v místě dotyku nikdy nesrostou. Zů‑
stane mezi nimi mrtvá hmota. Když
do tohoto místa zateče voda, může
se nastartovat proces degradace dřeva
vedoucí k selhání stromu. Bohužel,
tento defekt je na našem sídlišti vel‑
mi častý. Měli bychom tedy všechny
stromy pokácet, abychom snížili riziko
pádu? Jsem přesvědčen, že to není
nutné, když se spolehneme na vlastní
zdravý rozum a nebudeme například
pod takovými stromy parkovat auta,

když meteorologové varují před silným
větrem.
Na obrázku je ukázka tlakového větve‑
ní jubilejní lípy vysazené k 50. výročí
vzniku ČSR (Spodní 24).
Seriál o bohunických stromech vychází
také na facebookové stránce: Otevřené
Bohunice.
 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Pověste ho výš, ať se houpá
Název tohoto článku jsem si nevybral jen tak náhodou. Jak jistě někteří
z vás zaregistrovali, probíhala na mou osobu dosti masivní a mohu konstatovat i nepříjemná a negativní mediální kampaň, kterou iniciovali
naši opoziční zastupitelé, a to především pan Vrážel, Novotný a pan
Kotzian. Přesto, že se snaží tuto dehonestující kampaň vést jako čistě
politickou, opak je pravdou.
A o co vlastně jde? Jako vášnivý ly‑
žař jsem se letos v únoru vydal do
polského Zieleniece na jednodenní
lyžovačku. Reagoval jsem tak na ně‑
kolik reportáží jak veřejnoprávních,
tak i soukromých televizních stanic,
které popisovaly podmínky a možnos‑
ti lyžování. Chci zásadně upozornit
na skutečnost, že v tu dobu nebyl
v platnosti žádný zákaz cestování, ani
přeshraniční styk s Polskou republikou
nebyl zakázán. Vzal jsem si dovolenou
a vyrazil do Zieleniece. Chci zdůraz‑
nit, že jsem po celou dobu dodržoval
předepsaná opatření, ať už rozestupy
či nošení roušky. Po návratu jsem pra‑
covní povinnosti vykonával z home

office, následoval víkend, který jsem
trávil pouze s rodinou, a v pondělí
před odchodem do zaměstnání jsem
se testoval s negativním výsledkem.
Suma sumárum, žádné nařízení či
zákon jsem neporušil a nikoho nena‑
kazil. Tyto skutečnosti výše zmínění
zastupitelé dobře vědí. Snaží se ce‑
lou aféru ještě zdramatizovat tím, že
o návštěvě uvedeného skiareálu jsem
natočil krátké video.
Ano, video jsem natočil, ale publi‑
koval jsem ho jako soukromá osoba,
a ne jako místostarosta. Nikoho jsem
v něm nenabádal, aby jel do Ziele‑
niece, jen jsem popsal, jaké jsou tam
podmínky, stejně jako ve zpravodaj‑

Šesťáci ze ZŠ Vedlejší
si adoptovali zvířátka

ských relacích, které odvysílaly celo‑
republikové televize. Na březnovém
zastupitelstvu pan Kotzian, Vrážel,
Novotný a 4 další zastupitelé zařa‑
dili na program jednání i bod s ná‑
zvem, „Stanovisko k setrvání pana
místostarosty MČ Brno‑Bohunice
ve funkci“. Předkladatel si ani nedal
práci s tím, aby znění navrhovaného
bodu bylo věcně v pořádku a dalo se
o něm hlasovat. Jejich komentáře, že
moje soukromá akce je neslučitelná
s funkcí politika, mi také připadají
nešťastné. Přestože je politik více na
očích, nemůže být zproštěn práva na
soukromí. Je to proti logice, ale i proti
právu tohoto státu.
Nikdy jsem se nepřetvařoval a nehod‑
lám s tím začít ani teď, nejsem ten,
který nepoužívá vlastní rozum a plní
slepě různé doporučení, ať jej vydává
kdokoliv. Jestliže se přestaneme řídit
vlastním úsudkem, můžeme se vrátit
do období před čtyřiceti lety. To by

možná páni a dáma z opozice uvítali.
Celou záležitost jsem probral s ostat‑
ními kolegy zastupiteli a vysvětlil jim
své stanovisko. Moje vysvětlení bylo
přijato a také zohledněno v tajném
hlasování, kdy 8 zastupitelů se hla‑
sování vůbec nezúčastnilo, 5 dalších
lístek vůbec nevyplnilo a jeden hlas
byl proti. Zde tito zastupitelé jasně
demonstrovali skutečnost, že celá vol‑
ba je nesmyslná, a za to jim patří mé
poděkování. Ono dle mého názoru je
tu zastupitelstvo od toho, aby řešilo
chod Bohunic, a ne to, zda byl někdo
na horách či ne. Jestliže začneme na
zastupitelstvu probírat soukromé ak‑
tivity jednotlivých zastupitelů, potom
se řadíme do pozice soudců, a na tom
já se podílet nehodlám! Já však nyní
už vím, že celá tato štvavá kampaň
má poněkud jiný podtext, ale o tom
až někdy příště.
 Milan Hrdlička váš místostarosta

Cesta za pokladem

Situace v posledním roce zasáhla i zoologické zahrady, a to si uvědomili šesťáci v naší škole. Každá třída si adoptovala po dobu jednoho
roku zvířátko.
Nápad adoptovat si zvíře v ZOO se
rozvíjel postupně, v první řadě byli žáci
seznámeni s možností pozvat zvířata
ze ZOO na snídani, oběd nebo večeři.
Tento nápad měl spoustu kladných
ohlasů, žáci s rodiči investovali vlastní
peníze na pomoc zoologickým zahra‑
dám po celé České republice.
Nápad se jim zalíbil tak moc, že jsme
se ve všech třídách dohodli na adopci
zvířátek z brněnské ZOO. V každé třídě
šestého ročníku proběhla anketa, ve
které si žáci odhlasovali, jaké zvíře by
společně chtěli adoptovat. Takováto
adopce spočívá v tom, že je poslána
jednorázová částka na účet zoologické
zahrady a po celý rok se stanete adop‑
tivními rodiči zvířete, které si vyberete.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace tímto stvrzuje, že

třída 6. A ze ZŠ Vedlejší, Brno
je od 14. 4. 2021 adoptivním rodičem zvířete:

Lemur kata

6. A i 6. C se rozhodla adoptovat le‑
mura katu, 6. B zase surikatu. Částka
za adopci byla spravedlivě rozpočítána
mezi žáky každé třídy. Netrvalo dlou‑
ho a od 14. 4. 2021 je každá ze tříd
adoptivními rodiči výše uvedených
zvířátek!
Jakmile to bude možné, s každou tří‑
dou proběhne návštěva zoologické
zahrady a podíváme se na adoptova‑
ná zvířátka. Děti se velmi těší a tato
aktivita pro ně byla příjemným zpest‑
řením on‑line výuky. Žákyně 6. A Julča
Zachovalová napsala: „Je to super, že
jsme něco takového udělali, mám dob‑
rý pocit z toho, že jsme pomohli ZOO.“
Ostatní spolužáci názor Julči sdíleli
a radují se z adopce stejně jako ona.
 Bc. Michaela Poláková, učitelka ZŠ

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace tímto stvrzuje, že

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace tímto stvrzuje, že

třída 6. B ze ZŠ Vedlejší, Brno

třída 6. C ze ZŠ Vedlejší, Brno

je od 14. 4. 2021 adoptivním rodičem zvířete:

je od 14. 4. 2021 adoptivním rodičem zvířete:

Surikata

Lemur kata

Po dlouhé zimě nám jaro zaklepalo na dveře a naše děti to samozřejmě
táhne ven. A nejen je, i nás, rodiče školáčků z MŠ Pohádka a MŠ Chaloupka na Běloruské ulici. Proto jsme uvítali zpestření od úžasných
milých učitelek v podobě hledání pokladu v našich Bohunicích.
Start byl od MŠ Chaloupka, kde na
malé dobrodruhy čekal první úkol
a mapa, po které se děti vydaly.
Orientovaly se podle fáborků, které
byly rozvěšené na různých místech,
a my rodiče jsme byli rádi, že fáborky
vydržely na svém místě. Děkujeme,
spoluobčané, za pochopení!
Malí hledači pokladu prošli kus Bo‑
hunic, na každém stanovišti plnili
úkoly a výborně se bavili! I když ne
každý úkol byl jednoduchý a některé
děti s jedním měly problém. Tušíte???

Bobřík mlčení na 1 minutu! Pro ně‑
které malé človíčky nadlidský úkol!!!
Krásné úsměvy našich nejmenších
stály za to. Vše se podařilo, užili jsme
si dobrodružnou procházku s pozoro‑
váním probouzející se přírody, poklad
děti našly, co víc si přát?
Paní učitelka Míša Pudilová a její kole‑
gyně všem připravily hezké rozptýlení
v této nelehké době, která snad brzy
pomine, a všechny děti se vrátí do
svých školek. Děkujeme!
 Simona Němcová
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Závodní plavání na ZŠ Arménská
Jen těžko bychom v Brně hledali sport, který by byl po dlouhé desítky
let trvale tak úspěšný jako plavání. Za úspěchy brněnských plavců
stojí nejen jejich poctivá a tvrdá práce, ale také kvalitní tréninkové
podmínky, práce trenérů a manažerů plaveckého klubu. Číslem jedna
nejen v Brně, ale v celé České republice, je Klub plaveckých sportů
Kometa Brno.
Brněnská Kometa vytváří vynikající
podmínky pro své závodníky a jejich
trenéry, a i díky kvalitnímu systému
práce s mládeží se trvale drží na špičce
mezi plaveckými kluby v ČR. Vysoká
úroveň profesionality vedení klubu
a trenérů jednotlivých středisek za‑
jišťuje úspěšnost plavců dlouhodobě
a není jen nahodilým procesem.
Jedním z neodmyslitelných článků
propracovaného systému Komety,
který se významně podílí na přípravě
mladých závodníků, jsou sportovní
třídy na ZŠ Arménská v Brně–Bohuni‑
cích. Úzká spolupráce trenérů spor‑
tovních tříd a pedagogického sboru
zaručuje svým žákům bezkonkurenč‑
ní podmínky pro nastartování kariéry

závodníka. V uplynulých pětadvaceti
letech prošli plaveckými třídami stov‑
ky žáků, z nichž ti nejlepší měli příle‑
žitost reprezentovat Českou republiku
na mezinárodních soutěžích. Plavci
a plavkyně se připravují v pěti třídách
s rozšířenou výukou plavání. Do pla‑
veckých tříd jsou začínající závodníci
přijímáni na základě úspěšného zvlád‑
nutí talentových zkoušek. Talentové
zkoušky se skládají ze dvou částí: první
část spočívá v předvedení plaveckých
způsobů ve školním bazéně, druhá
část představuje obratnostní a doved‑
nostní testy, které zájemci o přijetí do
sportovní třídy absolvují v tělocvičně.
Nezbytnou podmínkou pro přijetí do
plaveckých tříd je absolvování zdra‑

Volnočasové aktivity
družiny na Arménské

votní prohlídky u sportovního lékaře.
Tréninky jsou uzpůsobeny tak, aby
navazovaly na vyučování a především
odpovídaly věkovým požadavkům tré‑
ninkových skupin. Plavecká příprava
probíhá na několika brněnských bazé‑
nech. V první řadě využíváme nově zre‑
konstruovaný bazén na ZŠ Arménská,
který je ideálně dostupný před a ihned
po vyučování, což omezuje časovou
ztrátu při dojíždění. Dalšími místy
jsou plavecký stadion za Lužánkami
a bazén Ponávka.
PLAVECKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Na přelomu jara a léta každého roku
organizujeme plavecké soustředění.
Je naší snahou, aby se konalo na pa‑
desátimetrovém bazénu. V posledních
letech jezdíme na venkovní bazén do
Děčína. Na této akci plavci absolvují
patnáct až dvacet tréninkových hodin
v bazénu a přibližně deset hodin suché
přípravy, která pro žáky páté a šesté
třídy probíhá zábavnější formou.

V prosincovém čísle Našich Bohunic
jsem psala o volnočasových aktivitách,
které v době distanční výuky nabízejí
na školním webu vychovatelé naší
školní družiny. Ke konci března rubri‑
ka „Volnočasové aktivity pro děti“ již
čítala 17 dílů.
V lednu a únoru jsme v ní prezentovali
práci dětí prvních a druhých tříd, které
navštěvovaly v době prezenční výuky
školní družinu. Jejich práce se staly
námětem pro volnočasové aktivity
dětem třetích až pátých tříd, které se
učily distančně: děti si podle návo‑
du na školním webu mohly vyrobit
svůj originální kalendář na rok 2021,
valentýnskou záložku do knihy nebo
karnevalovou masku, či absolvovat vy‑
cházku ke kapli sv. Cyrila a Metoděje
a pak své vědomosti o této kulturní
památce naší městské části prověřit
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v krátkém testu.
Začátkem března, když opět všechny
ročníky přešly na distanční výuku,
jsme dětem a jejich rodičům nabídli
náměty na hry na doma. Naše dru‑
žinové děti, co se již tradičně hlásí
do kroužku „Dračího doupěte“, se
v březnu dočkaly jeho online verze
prostřednictvím MS Teams. No a na
konci března, kdy jaro a Velikonoce
již klepaly na dveře, se děti mohly za‑
pojit do velikonočního tvoření podle
námětu z naší rubriky.
Doufáme, že náměty na volnočasové
aktivity byly pro žáky v době distanční
výuky příjemným zpestřením; od polo‑
viny dubna jsme ovšem ještě raději, že
s dětmi konečně můžeme setkávat ve
škole a v naší školní družině!
 PhDr. Tatiana Petříková
vedoucí školní družiny

ZAHAJOVACÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Poslední týden v srpnu, bezprostřed‑
ně po návratu z cykloturistického
soustředění, zahajujeme plaveckou
sezónu příměstským soustředěním
většinou na ZŠ Arménská. Je zamě‑

řeno především na suchou přípravu
a hry na venkovním hřišti a adaptační
pobyt v bazénu.
VÝHODY PLAVECKÝCH TŘÍD
– tréninky společně s mistry ČR
a medailisty Mistrovství republiky
– tréninky vedou profesionální
a zkušení trenéři
– tréninkový rozvrh umožňuje i jiné
zájmové činnosti
– účast na domácích a zahraničních
soutěžích
– úzká spolupráce trenérů ST a pe‑
dagogického sboru
– výuka je zachována v plném rozsa‑
hu, jako na kterékoliv jiné základní
škole
– možnost rozšířené výuky informa‑
tiky, anglického, německého a rus‑
kého jazyka
– moderní technologie (elektronic‑
ké žákovské – okamžitý přehled
o prospěchu studentů)
– systematickou přípravou je budo‑
ván dobrý základ pro dráhu budou‑
cího profesionálního sportovce
– výchova sportem snižuje riziko vy‑
hledávání negativních aktivit
 Tomáš Doubrava,
trenér plaveckých tříd

Staňte se dobrovolníkem
Zajímá vás, jak se můžete stát dobrovolníky bě‑
hem současné covidové krize, ale i mimo ni? Jak
se zapojit v letních měsících? Možností je spousta,
jenom si vybrat. Regionální dobrovolnické centrum
Jihomoravského kraje DC67 zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat
11. 5. a 17. 6. , kdy se vždy v 18.00 můžete připojit k on‑line setkání a zjistit, kde
a jak je v možné se zapojit jako dobrovolník v Brně a v Jihomoravském kraji.
Představíme jak možnosti aktuální krizové pomoci, tak dlouhodobé dobrovolnické
projekty, ale také zajímavé letní dobrovolnické akce.
Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 umožňuje zpro‑
středkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a organizacemi či neformálními
skupinami, které dobrovolníky potřebují. Pořádáme večerní programy i větší akce
pro veřejnost, které pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví, a jsou zdar‑
ma. Přehled našich pravidelných akcí – tedy přednášek, besed, prezentací zkušenos‑
tí z dobrovolnictví v ČR i zahraničí, filmových projekcí a vernisáží výstav, najdete na
www.dc67.cz, www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67

Školní okrasný park v Bohunicích na Lánech
Připomínáme‑li si letos 120. výročí vzniku zahradnického školství v našich Bohunicích, nemůžeme opomenout, že s jeho dřívější
existencí byl spojen také okrasný
park vybudovaný jako součást
praktické výuky zahradníků.
S výsadbou dřevin se tu započalo
v roce 1904. Tvůrcům nešlo jenom
o zkrášlení plochy okolo komplexu
školních budov a o ekologický aspekt
čistého ovzduší, ale především o vy‑
tváření souboru dřevin pro výuku
předmětu nazývaného tehdy okrasné
zahradnictví, dnes sadovnictví.
Počáteční výsadba, kterou představo‑
valy mimo jiné Thuja orientalis a occe‑
dientalis, Fraxinus americana, Ulmus
minor, začala nedlouho po dostavbě
zděných objektů. Dle historických
pramenů je prvotním dokladem toho,
o jaké okrasné stromy byl počátkem
dvacátého století zájem. O dvacet let
později byl park doplněn o další zají‑
mavý sortiment. Ze vzácných exemplá‑
řů např. Quercus robur, Pseudotsuga
menziesii atd.
Další etapa rozšiřování se datuje po
druhé světové válce. V té době nastává

velký rozmach sadovnického oboru.
Vysazují se tu kupř. Castanea sadiva,
Ulmus glabra, Sophora Japonka a dal‑
ší. Avšak nejvíce dřevin bylo v parku
vysázeno v minulém století, v šedesá‑
tých a sedmdesátých letech. V jejich
výčtu lze zaznamenat Abies lasiocarpa
a pinsapo, Pinus strobus, Picea pun‑
gens a mnoho dalších. V podstatě
vzniklo nové arboretum.
Na přelomu dvacátého a dvacáté‑
ho prvního století se okrasný park
rozšířil o plochy pod hlavní školní
budovou. Jako nové dřeviny se tu
objevily Liliodendron tulipifera, Fra‑
xinus exelsior „Diversifolia“ a další.
V té době lze zaznamenat výměru
okrasného parku 1,7 ha a ve výsad‑
bě kolem padesáti různých rodů.
Kdybychom k tomuto číslu připo‑
četli druhy a kultivary, došli bychom
k množství podstatně vyššímu, což
udávají následující řádky. Z tehdej‑
šího výčtu mohu uvést např. rod
Abies (jedle) zastoupený devíti dru‑
hy jako např. balsamea (balzámová),
concolor (stejnobarevná), grandis
(obrovská), homolepis (nikkotská),
koreana (korejská), lasiocarpa ari‑

Pseudotsuga menziesii (Douglaska tisolistá)

sonica Compacta (plstnatoplodá),
nordmanniana (normanská), pinsa‑
po (španělská), veitchii (veitchova).
Nejinak tomu bylo i u dalších dřevin.
Kupř. rod Picea (smrk) měl zastoupe‑
ní sedmi druhy, rod Pinus (borovice)
šesti atd.
V době své existence byl okrasný park
označován jako jedinečná památka,
která dokumentovala rovněž vývojové
etapy módních trendů jednotlivých
údobí v oblasti sadovnictví. Je třeba
také zdůraznit skutečnost, že dřeviny
v parku byly vždy umísťovány tak, aby
se tu harmonicky navzájem prolínaly
stromy a keře, což tvořilo zajímavý
vzhled. Tvůrci plně využívali i to, že
poloha parku se nacházela v mírném
kopci, a tak dokreslovali jeho krásu
kaskádovitě stavěnými zídkami, ar‑
chitektonicky působivě řešeným sys‑
témem cest a chodníčků.
Obohacením bylo i malé jezírko s cho‑
vem okrasných ryb, nechyběl jako do‑
plněk včelín a meteorologická stanice
průběžně zaznamenávající data souvi‑
sející s počasím v širokém regionu. Byl
zde umístěn i památníček Františka
Suchého (21. 10. 1860–11. 11. 1910),

Ulmus minor (Jilm habrolistý)

prvního ředitele školy, který se nejvíce
zasloužil o její založení.
Prostor byl místem výuky, v podstatě
živým kabinetem pro vzdělávání no‑
vých zahradníků, především se sadov‑
nickou specializací. Za vyzvednutí také
stojí, že arboretum mělo velmi kvalitní
a intenzivní zahradnickou údržbu. Pra‑
videlně zde byla realizována obnova
jednotlivých částí, což zahrnovalo ob‑
měnu stromů, keřů, úpravu trávníků,
opravu cest, zpevněných ploch, zídek
a odpočívadel i terénní úpravy svahů
proti erozi.
Byla to kulisa přičleněná ke škole, na‑
bízející paletu nových poznatků, s níž
se mohla seznamovat i široká veřej‑
nost při dnech otevřených dveří školy
nebo při procházení do školní prodejny
zahradnických výpěstků.
Účel okrasného parku pohasl v rámci
optimalizace zahradnického vzdělává‑
ní, která vyústila k ukončení zdejší vý‑
uky a přesunutí zahradnické školy do
Rajhradu. I tento prvek názornosti ve
sféře vzdělávacího procesu podávající
obraz sadovnictví patří do bohunické
historie.
 Ing. Jiří Ptáček

Pinus strobus (Borovice vejmutovka)

Centrum Naděje organizuje oblíbené kurzy
V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme
životním situacím, které se týkají těhotenství, ma‑
teřství a rodičovství. Významnou část naší práce
představuje úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří
otěhotnět, a hledají přirozené cesty, bez technik
umělého oplodnění. O osvětu v oblasti zodpověd‑
ného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými.
Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat
pravdivé informace o lidské plodnosti, povzbuzení
k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. Kromě indi‑
viduálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy.
Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve

věku 12–18 let je týdenní prázdninový kurz Být sama
sebou, letos v létě jej v našich prostorách plánujeme
v termínu 19. 7.–23. 7. 2021.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na té‑
mata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci
s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup
k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů
a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů,
nechybí však ani trochu odlehčující a nadšeně oče‑
kávané téma módy a kosmetiky.
V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem
je dobrá, za co se může pochválit, a co naopak by

bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním
a motivací kurzu také je, aby dívky získaly podněty,
které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrs‑
tevníky, právě ve složitém období dospívání.
Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo
vnučku, můžete se podívat na naše stránky www.
cenap.cz a zjistit o kurzu více.
Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problema‑
tika, které se věnujeme, a se kterou bychom Vám
nebo Vašim blízkým mohli pomoci, neváhejte se na
nás obrátit. Jsme tu i pro Vás!
 Centrum Naděje
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Brno ztratilo jeden
ze symbolů
Neomluvitelné a nepochopitelné je
rozhodnutí o zrušení GP Brno sil‑
ničních motocyklů od vedení města
a kraje! Toto rozhodnutí přerušuje
obrovskou tradici v pořádání této akce.
V Brně měla GP neskutečnou tradici
a tyto závody, kterým přihlížely stati‑
síce diváků, zviditelňovaly celé Brno
a Moravu ve světě. Rozhodnutí je de‑
finitivní a nezvratné.
Vzpomínám si, jak se za minulého
režimu v roce 1987 otvírala nová trať
nad Ostravačicemi v r. 1987. Byla to
sláva. Pro komunisty byl pořadatel
třídní nepřítel a závody kapitalistické
pozlátko, ale věděli, proč v této tradici
pokračovat, mělo to i tehdy pozitivní
dopad na státní pokladnu.
Je mně to v podstatě úplně jedno,
z jakého důvodu to skončilo. GP Brno
je pryč, tradice je pryč.
Při výstavbě okruhu v osmdesátých
letech minulého století padly desítky

hektarů krásného lesa. Lidé to tehdy
pochopili a smířili se s tím, protože
věděli, že se pojedou motorky.
Co dnešní rozhodnutí znamená? Ko‑
nec.
Naprosto čisté řešení problému by
bylo navrácení lesů do původního sta‑
vu před výstavbou automotodromu.
Ten, jak víme, byl budován jen za úče‑
lem pořádání Velké ceny.
Co se týkád nešní informovanosti
o tomto problému, nic moc se neví.
Kterákoliv důležitá media jsou řízena
z Prahy, a těm je to v podstatě jedno.
Proto se divím moravským politickým
zástupcům na jakékoliv úrovni, že za
zachování závodů v Brně bojovali tak
málo.
Tímto se z Brna stává obyčejné, ne‑
zajímavé město bez přidané hodnoty.
Bohužel.
 Kročil František, místní rodák
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Letní tábory za dveřmi!
Třeba i pro dospělé

Objevujte s dětmi tajemný
svět hmyzu

Pokud plánujete program na léto, je
nejvyšší čas přihlásit děti na tábor!
Vybrat si můžete z široké palety tá‑
borů přírodovědných, chovatelských,
výletových nebo rukodělných až po
cimrmanovské či jazykové. A pokud
byste si letní pohodu chtěli vychutnat
i vy, Lipka připravila relaxační tábor
i pro dospělé. Nejen na pobytových
táborech, ale i na příměstských přímo
v centru Brna stráví děti maximum
času v přírodě.
Milovníky všeho živého jistě potěší
chovatelské tábory. Děti se seznámí
s naší přítulnou korálovkou Jeníčkem
a vyzkouší si péči o spoustu dalších
zvířátek. Zvídavé hlavy zase můžou za‑
pojit fantazii na táboře zaměřeném na
podnikavost, kde vyzkouší, jaké je to
být v kůži dospěláka a jak v pěti dnech
naplánovat, zorganizovat a uskutečnit
akci nebo vytvořit nevšední užitečnou
věc.
Zájemce o historii čeká dobrodružství
na tajemném Špilberku. „Víte, že v jes‑
kyni vedle řeky Svratky žil drak? A že
v hradbách Špilberku je zazděna čerto‑
va hlava? Anebo je to všechno trochu
jinak?“ láká Petra Štěpánková z Lip‑

ky. Pro mlsné jazýčky jsme připravili
kulinářské tábory okořeněné špetkou
angličtiny. Fanoušci cimrmanovského
humoru se zabaví při Vyšetřování ztrá‑
ty třídní knihy.
Žádné tvořivé duši nesmí uniknout
naše rukodělné tábory. Upleteme
košíky z vrbového proutí a ponoříme
se do starých řemesel. S mlékařkou
vyrobíme domácí tvaroh, máslo nebo
jogurt. Dospělí všech věkových katego‑
rií můžou nabrat síly na příměstském
táboře Cesty jógy. Pokud by se vám po
vašich ratolestech stýskalo, můžete se
s těmi mateřinkovými vydat na tábor
společně (rodiče i prarodiče).
Vybrali jste si? Koukněte na komplet‑
ní táborovou nabídku na www.lipka.
cz/tabory. „V loňském roce proběhly
všechny tábory bez problémů navzdo‑
ry epidemii i zvýšeným hygienickým
požadavkům. Věříme, že to tak bude
i letos, a pokud by přeci nastala ome‑
zení kvůli koronaviru, lidé se nemusí
přihlášení bát – dostanou všechny pe‑
níze zpět,“ ubezpečuje ředitelka Lipky
Hana Korvasová.

Jaká tajemství ukrývá svět pod stébly
trávy? Co je to broukoviště, kolik nalé‑
tají včelky, než vznikne sklenice medu,
kdo je „kukačka“ mezi motýly nebo
jak vlastně dýchá potápník? Lipka –
školské zařízení pro environmentální
vzdělávání připravila dobrodružně
‑naučnou online hru v přírodě, díky
které se dozvíte spoustu zajímavostí
z podivuhodného světa hmyzu!
Venkovní online hru nachystala Lipka
ve spolupráci s Cryptomanií místo tra‑
dičních oslav Dne Země na Kraví hoře.
Jejím cílem je zábavnou formou upo‑
zornit na ubývání hmyzu z naší krajiny.
A jelikož jsme mysleli na všechny, dá
se hrát rovnou ve dvou variantách:
pro malé děti i zkušené detektivy. Po‑
třebujete jen chytrý telefon, datové
připojení a chuť zkoumat tajemství
přírody!
Menší děti do 10 let si užijí Dobro‑
družství v říši hmyzu. Při návštěvě
v laboratoři omylem vypijí zmenšo‑
vací lektvar a jen s pomocí broučích

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

 MUŽE I ŽENY S OZP NA RE
CEPCE A VRÁTNICE V BRNĚ. Tel.
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

 Kompletní servis počítačů
a notebooků – odborně, spolehlivě,
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.
 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!
 Elektrikář: instalace, opravy, revi‑
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
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 Zuzana Slámová, Lipka

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněné‑
ho nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁCNOSTI, 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.
 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.
 Nabízíme práci v úklidu. Ur‑
čeno pro OZP a invalid. důchodce
na částečný úvazek. Vyžadujeme
zodpovědnost, svědomitost. V ostat‑
ním Vás zaškolíme. Nabízíme přátel‑
ský kolektiv a výdělek až 300 Kč/h.
Rádi o Vás uslyšíme. www.csuklid.cz,
Tel.: 734 750 260.

přátel můžou zjistit, jak se zase zvět‑
šit. „Trávník je jako džungle a brouci
jsou velcí jako sloni. Aby děti získaly
suroviny na zvětšovací lektvar, musí se
nejprve osvědčit v hmyzí říši, zažít na
vlastní kůži, co to obnáší být hmyzem,
navštívit různé hmyzí rodiny a splnit
zadané úkoly,“ popisuje Anna Slaví‑
ková z Lipky.
Na větší školáky čeká detektivní případ
ztraceného čmeláka „Ztratil se bom‑
bus“. Z louky za vesnicí náhle zmizeli
čmeláci a nikdo neví proč. Místní ento‑
mologická společnost proto povolala
na pomoc mladé detektivy. Ti musí
sesbírat informace a důkazy, stanovit
podezřelé a zjistit, kam se čmeláci po‑
děli. Přidáte se k nim?
Podrobnosti a instrukce k oběma hrám
najdete na www.lipka.cz/zahmyzem.
Start je na konečné tramvaje č. 4
u parku na Kraví hoře. Na pátrání
v hmyzí říši byste si měli vyhradit
aspoň dvě hodiny času.
 Zuzana Slámová, Lipka

NOVÁ PRODEJNA
SLOVENSKÉ a MAĎARSKÉ
DELIKATESY
na tramvajové zastávce

!!!

ŠVERMOVA

Prodej NEPŘERUŠEN ani

v době výluky tram. linek

!!!

Otevírací doba:

PO–PÁ 9:00 – 17:00 h
100% OVČÍ NEPASTERIZOVANÁ BRYNZA
OŠTĚPKY – FARMÁŘSKÉ MÁSLO – OVČÍ JOGURT
SMETANOVÉ NITĚ ZE 100% NEODSTŘEDĚNÉHO
KRAVSKÉHO MLÉKA – pouze cca 1% SOLI
OVČÍ a KOZÍ ŽINČICE – SYROVÁTKOVÉ NÁPOJE
ORIGINÁL MAĎARSKÉ a SLOVENSKÉ UZENINY
MAĎARSKÉ PAPRIKY – PASTY – ČALAMÁDY
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.
po
př
ed

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín
Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně,
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu,
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo.

www.plicedomu.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN
NA KLÍČ
Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

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.

PROFESIONÁLNÍ VÝKON
PROFESIONÁLNÍ
VÝKON
BEZ HLUKU A EMISÍ
BEZ HLUKU A EMISÍ JARNÍ
AKCE
JARNÍ
AKCE

HUSQVARNA 520iLX
REKONSTRUKCE
bytových jader,
koupelen a topení
Poradenství, návrh,
realizace na klíč
www.tzbcentrum.cz
+420 513 034 551
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+420 704 458 187

info@tzbcentrum.cz

Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností,
vyvážeností
strunovou
hlavou
otočnou
oběma
směry
a
odolným
bezkartáčovým
HUSQVARNA 520iLX
motorem.
Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností,
vyvážeností
■
Hmotnost
2,85otočnou
kg bez akumulátoru,
strunovou
hlavou
oběma směry a odolným bezkartáčovým
průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť,
motorem.
pro 2,85
maximální
dobu.
■ savE™
Hmotnost
kg bezprovozní
akumulátoru,
průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť,
Akční
7 999provozní
Kč
savE™cena:
pro maximální
dobu.
Běžná cena: 8 499 Kč

Akční cena: 7 999 Kč

Běžná
cena: 8 499 Kčs.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
Gardentech

tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

