
Rád hledám příběhy psané samot-
ným životem, příběhy z mého oko-
lí, z vašich vyprávění, ze situací, 
které vidím kolem sebe.
A tak jsem jednoho dubnového rána 
potkal cestou do práce mladou ma-
minku, jak jde s malým chlapcem, zřej-
mě do školky. Kolem nich pobíhal psík, 
vzorně opatřený náhubkem. Taková 
celkem normální scenérie.
Normální i v tom, že pejsek se rozhodl 
upustit na trávník exkrement. Nechci 
zabíhat do podrobností. A tak jsem jen 
po očku sledoval, co se bude dít a jest-
li to bude další „kopeček“, do kterého 
určitě časem někdo šlápne, nebo to 
někdo z nich po pejskovi uklidí.
Udělalo mi radost, že se maminka 
jala exkrement sbírat. V tom do toho 
chlapeček spustil svoje blééé, fůůůjjj, 
nesahej na to mami! Moje zvědavost 
vzrostla očekáváním, co se bude dít. 
Maminka to zvládla bravurně. Nejen, 
že TO sebrala, ale ještě trpělivě chlapci 
vysvětlila, že je třeba po pejscích ho-
vínka sbírat, aby do nich někdo nešlá-
pl, a že je to prostě správné.
A tady mi, kromě radosti nad správ-
ným chováním maminky, vyvstala na 

Maminkám

Uzávěrka č. 6/2022
pátek 20. května 2022
ve 14 hodin

XIX. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
4. 5. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad nice na 
Dlouhé 3 konat XX. zasedání Za-
stupitelstva MČ Brno-Bohunice. 
Program zastupitelstva bude 
nejpozději sedm dnů před zase-
dáním zveřejněn na úřední desce 
ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz. Jednání 
zastupitelstva je veřejné. 
www.brno-bohunice.cz/cs/infor-
mace-aktuality/
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mysli ještě jedna skuteč-
nost. Ta veliká síla příkladu 
a schopnost učit své děti, 
kterou v sobě mámy mají.
Při Vítání občánků zmiňuji 
jedno staré moudré přísloví, 
které říká: „Říkejte, co chce-
te, ale vaše děti vás budou 
stejně věrně napodobovat“.
Vím, že je to úkol obou rodičů, ale při-
znejme si to, chlapi – mámy to umí 
tak nějak líp.
Milé maminky, dovolte mi, abych vám 
k vašemu svátku popřál hodně lás-
ky, radosti, pokoje, chvály, vděčnosti 
a uznání vašich blízkých. Ať vás mají 
upřímně rádi a dávají vám to najevo, 
nejlépe každý den. Zasloužíte si to.

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
Milé děti, milí rodiče,
tento měsíc se můžete těšit na velký, 
ale opravdu hodně velký Dětský den. 
Proběhne ve čtvrtek 26. května 2022 
od 15 hod.

Těšit se můžete na tradič-
ní věci jako skákací hrad, 
různé soutěže: v  hodu na 
basketbalový koš, dětskou 
atletickou dráhu, florbalo-
vý slalom, dětskou střelnici, 
malování na obličej, výrobu 
odznáčků… Také občerstvení 

bude zajištěno.
A POZOR!!! Na Dětský den máme do-
mluveno vystoupení dvou speciálních 
super hostů. Hned na úvod v 15 hod 
to bude vystoupení kouzelníka, a pak 
hlavně v 17 hod dětského baviče, pana 
Michala Nesvadby.
Věřím, že vás náš dětský den potěší 
a vám udělá radost. Srdečně vás zvu.

JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE ZDE JSOU
Na začátku dubna se uvolnil jeden 
úchyt na plachtě nad pískovištěm na 
novém hřišti na ul. Souhrady. Plach-
ta volně vlála, a tak hrozilo, že dojde 
k  jejímu roztrhání. Ale ještě větší 
nebezpečí jsem viděl v tom, že volný 

konec plachty by mohl švihem ve vě-
tru poranit některé z hrajících si dětí. 
Děkuji těm z vás, kteří mě na to upo-
zornili prostřednictvím telefonátů, 
e-mailů nebo sdělením ve facebookové 
skupině Naše Bohunice. Protože byl 
pracovní den, ihned jsem zmobilizoval 
firmu, která rychle uchycení opravila 
a plachtu zajistila.
Ale to, proč vám píšu tento nijak vý-
znamný příběh, se odehrálo až poté. 
Krátký čas na to mi volal velitel naší 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
pan Pilný. Jen mi připomněl, že pro 
takové případy, kdy hrozí poškození 
majetku nebo nebezpečí úrazu, máme 
v Bohunicích hasiče, a že jsou připra-
veni pomoct. Moc mě to potěšilo. Já 
samozřejmě vím, že tu hasiče máme, 
že umí spoustu užitečných věcí. A také 
je na různé zásahy, od likvidace hnízda 
vos, až po pokácení stromu, využívá-
me. Ale přesto mě toto vstřícné gesto 
a nabídka potěšila.
Děkuji vám hasiči, moc si vaší nabídky 
a práce vážím.

NOVÉ HŘIŠTĚ UZBECKÁ
Minulý měsíc jsem psal, že práce na 
novém hřišti na ul. Uzbecká začnou 
v  dubnu. Ukázalo se, že vzhledem 
k termínům subdodávek herních prv-
ků by měly práce začít až v polovině 
května. Tak se za chybnou informaci 
omlouvám.
O ostatních stavebních pracích vám 
napíšu několik informací příště. Na 
většinu z nich dokončujeme projek-
tovou dokumentaci, nebo výběrová 
řízení.

Milí přátelé, prožíváme jedno z nej-
krásnějších období v roce. Těšme se 
z něj a užívejme plnými doušky ži-
votodárné sluneční paprsky a hezké 
přátelské vztahy.
Těším se na další setkávání s vámi.
 

 Antonín Crha, váš starosta

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz
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Pozvánka

VELKÝ DĚTSKÝ DEN
ve čtvrtek 26. května 2022 od 15 hod.
Hned na úvod v 15 hod. vystoupení kouzelník
a v 17 hod. dětský bavič 

Michal Nesvadba
 
Těšit se můžete na tradiční věci 
jako skákací hrad, různé soutěže: 
v hodu na basketbalový koš, dětskou 
atletickou dráhu, florbalový slalom, 
dětskou střelnici, malování 
na obličej, výrobu odznáčků... 

Občerstvení bude zajištěno.
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Nad dotazy občanů aneb Co nového
Příroda a životní prostředí jsou téma-
ta, která rezonují v každé městské části 
a v podstatě v celé společnosti napříč 
všemi věkovými skupinami. I u nás 
v Bohunicích se o přírodě hodně mlu-
ví. Příroda a její prvky k člověku od ne-
paměti patří, jsme s ní spojeni jakýmsi 
neviditelným poutem, které nám bylo 
geneticky dáno, a proto jsme z většiny 
citliví na podněty, jež přírodu ohrožují 
či ničí. I v našem okolí se takové věci 
dějí, ale díky propracovaným postu-
pům, ale i zákonům si již nikdo nemůže 
dovolit například pokácet zdravý do-
spělý strom i přesto, že je na jeho po-
zemku. Já osobně jsem se vždy snažil, 
aby stromů, keřů, či travnatých ploch 
v Bohunicích přibývalo, a ne naopak. 
Předkládal jsem podněty k lokalitám, 
kde by mohla proběhnout výsadba no-
vých stromů či keřů, ale i omlazování 
keřů již starších a výsadba květin. Co 
mi nejvíce dělá radost a věřím, že je 
ku prospěchu všem, je stromořadí. Již 
několikrát jsem vás informoval o pro-
blémech, které s výsadbu stromořadí 
souvisí – jsou to především inženýrské 
sítě, jimiž jsou Bohunice protkány jako 
cévní řečiště v lidském těle. O to šťast-
nější jsem, když se najde místo, kde se 
tato výsadba stromořadí podaří. A jed-
no z míst se právě zrodilo, je to plocha 
při ulici Čeňka Růžičky podél nového 
parkoviště ve spodní části. V tomto 
prostoru bude vysazeno celkem 11 
nových stromů tak, aby navázaly na 
stromořadí, jež je již vzrostlé a táhne 

se v horní části ulice. Bude 
se jednat o  dva platany 
a 9 javorů babyka, dále jsou 
k výsadbě navrženy dva pásy 
keřů, a to tavolník a šeřík. 
Na tuto lokalitu však bude 
navazovat i další výsadba 
stromů, a to při ulici Vyhlí-
dalova. Zde vysadíme 3 kusy platanů 
a 1 kus jerlínu. No a jak by řekl klasik, 
když se daří, tak se daří, do třetice 
provedeme ještě jednu výsadbu, sice 
skromnější, ale já tvrdím, že za každý 
strom, co se nám podaří vysadit, buď-
me vděční. Třetí lokalita bude při ulici 
Ukrajinská, kde je k výsadbě navrženo 
celkem 5 stromů a 3 keře. Stromy do-
plní dva stávající mladé a perspektiv-

ní platany, které na daném 
místě vytváří významnou 
dominantu a nahradí velké 
stromy, které byly odstra-
něny. Vysázen bude jeden 
platan a jeden jinan. Dále 
bude provedena liniová vý-
sadba tří okrasných višní. 

Přestože se najdou i tací, co tvrdí, že 
zeleně je v Bohunicích přebytek, já 
zastávám naprosto opačný názor: ka-
ždý strom, co se vysadí, nám přinese 
mnoho užitku, a to hlavně v podobě 
čistějšího vzduchu, snížení prašnosti, 
či ochlazování. Vážení spoluobčané, 
máte -li tip na místo, kde by se dalo 
vysadit třeba jen malé stromořadí či 
keře, dejte mi prosím na můj e -mail 

hrdlicka@bohunice.brno.cz vědět, a já 
toto místo rád prověřím, zda se zde dá 
výsadba provést.
A nyní trochu kultury – množí se do-
tazy, kdo bude letos vystupovat na již 
tradičním BOHUNICKÉM HUDEBNÍM 
PODZIMU. Tak jako v minulosti, po-
žádali jsme našeho poradce v oblasti 
hudební produkce Luďka Urbánka, čili 
SAVANU o návrh hudebních interpretů 
pro letošní rok. Jako vždy se tohoto 
úkolu Savana zhostil s plnou vervou 
a po krátké době nám byl předložen 
pracovní návrh. Dali jsme nad návrhem 
hlavy dohromady a dnes můžu téměř  
s jistotou konstatovat, že máme hoto-
vo. Mám takový pocit, jako bych slyšel: 
tak už nechej těch žvástů a řekni, kdo 
bude hrát. Dobře, první čtvrtek v mě-
síci, což je 1. 9., bude v daném pořadí 
vystupovat: 16.00 MONTY, následo-
vat bude v 18.00 Michal Tučný revival 
a ten den zakončí ve 20.00 skupina AG 
Flek. Následující čtvrtek 8. 9. začneme 
s kapelou Petra Kocmana, v 18.00 bude 
následovat Bohuš Matuš a v 20.00 za-
končí BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 
Boney M revival. Jako ve všech předcho-
zích ročnících vás bude provázet Luděk 
Savana Urbánek. Vážení spoluobčané, 
věřím, že i tentokrát si většina z vás 
najde toho svého oblíbeného interpreta 
či skupinu a společně prožijeme krásné 
chvíle při dobré hudbě.
Vážení čtenáři přeji vám krásné jaro, 
hodně zdraví a mír.
 Váš Milan Hrdlička, místostarosta

Nabízíme pracovní pozici kuchař/kuchařka 
na plný úvazek v příjemném prostředí nově zrekonstruované školní kuchyně 
pro pracoviště ZŠ Brno, Arménská 21, p. o.

Nástup: 8/2022
Kontakt a bližší informace: p. Kamila Richterová
tel. 547 211 667, mob. 732 106 430, sekretariat@zsarmenska.cz 

Pracovní pozice

Statutární město Brno, 
Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 

hledá distributora na zajištění roznosu informačního 
zpravodaje MČ Brno-Bohunice „Naše Bohunice“

Specifikace:
 – roznos 1× měsíčně do 5 dnů od převzetí zpravodaje,
 – distribuce zpravodaje do všech schránek domácností a firem na území MČ,
 – náklad 7 000 kusů zpravodaje,
 – termín realizace od 1. 8. 2022.

Uchazeč ve své nabídce doloží:
 – doklad o oprávnění k podnikání, ne starší než 90 dnů,
 – výpis z rejstříku trestů osob oprávněných jednat jménem uchazeče,  

ne starší než 3 měsíce,
 – cenu za 1 ks distribuovaného zpravodaje v počtu nejvýše pěti listů 

formátu A3,
 – reference o své dosavadní činnosti.

Písemné nabídky s požadovanými náležitostmi a doklady podá uchazeč 
doporučeně poštou nebo osobně v uzavřené obálce s označením „Výběrové 
řízení – distribuce zpravodaje NB“ na adrese ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 
625 00 Brno v termínu do 31. 5. 2022.

Bližší informace poskytne tajemník úřadu 
(tel. č. 547 423 814, e-mail kamarad@bohunice.brno.cz )

Kdo doposud neuhradil místní poplatek ze psů, splatný k 31. 3. 2022,
může jej uhradit na pokladně ÚMČ nebo převodem na účet číslo: 
19-519 086 0257/0100

Výběrové řízení Poplatek za psy
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLIII

Pro naše sto čtyřicáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral osobnost, po které je pojmenována další bohunická ulice, a to ul. 
Neužilova.
Jaroslav Neužil se narodil 15. 9. 1898 v Bohunicích, na ulici V sadě Svobody. 
Popraven byl 6. 4. 1945 ve Steinu v Rakousku. Jedná se o bohunického 
rodáka a člena TJ Sokol Bohunice. 
Vyučil se řezníkem. Na počátku okupace se zapojil do činnosti organizace 
Obrana národa. Ilegální organizace však byla prozrazena a 14. 4. 1940 ho 
gestapo zatklo a odsoudilo na 10 let do vězení. Prošel si věznicemi na Špil-
berku, v Norimberku a Steinu v Rakousku. Když se přiblížil konec války, dal 
velitel věznice zvláštní příkaz otevřít vězení a nechal vězně uprchnout. Pak 
stráže povolaly telefonicky z města vojsko a všechny vězně, které kdekoliv 
našly, bez milosti postřílely. Z dvou tisícovek vězňů jich zabili 1200! Mezi 
nimi i Jaroslava Neužila.
Jaroslav Neužil byl v roce 1946 vyznamenán in memoriam Československým 
válečným křížem. Sad Svobody v Bohunicích byl na jeho počest 25. 09. 1946 
přejmenován na ulici Neužilovu.
Protože fotku pan Neužila nevlastním, přikládám alespoň historické foto 
ulice Neužilova.

 Antonín Crha

Zdroj: Kniha z historie Bohunic a soukromá sbírka autora článku.

1. 5.–30. 6. VÝSTAVA – Město – tvorba studentů  
brněnské Školy umění a designu; KJM, Lány 3

1. 5.–31. 5. VÝSTAVA – Tradice nemá hranice – textilní výrobky 
s folklórní tématikou; KJM, Lány 3

1. 5.–31. 5. VÝSTAVA – 100 let KJM – venkovní výstava;
KJM, Lány 3

1. 5.–31. 5. SOUTĚŽ PRO DĚTI – Staneš se vesmírným stopařem?
KJM, Lány 3

1. 5.
neděle

Tatran Bohunice – TJ Holešov
II. liga házené mužů; od 17.00 hod.

2. 5.–9. 5. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č. 1 – čištění komunikací s odtahy 
vozidel na místě; MČ Brno-Bohunice

3. 5.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Milda a Milda – čtení pro děti;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5. 5.
čtvrtek

FILMOVÝ KLUB – Země je modrá jako pomeranč – 
filmové promítání; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

5. 5. a 19. 5.
čtvrtek

KNIŽNÍ ČTVRTEK – seznámení s novinkami knižní 
produkce; KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

7. 5.
sobota

Tatran Bohunice – Házená J. Hradec
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

8. 5.
neděle

Tatran Bohunice – Sokol Prostějov
II. liga házené mužů; od 15.00 hod.

9. 5.–13. 5. RODINNÁ SOUTĚŽ – Rodinná výzva; KJM, Lány 3

17. 5.
úterý

AGÁTIN SVĚT KREATIVNÍCH HER a HRAČEK – herní 
odpoledne; KJM, Lány 3; 10.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.

19. 5.
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY MČ Brno-Bohunice; náměstí před 
radnicí od 12.00 do 18.00 hod.

21. 5.
sobota

Tatran Bohunice – Lesana Zubří
baráž o postup do I. ligy házené mužů; od 17.00 hod.

11. 6.
sobota

LETNÍ NOC – hasičská zábava;
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

Kalendárium
V

Pozvánka
 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 4. 5. 2022 | 9.00
Seniorská procházka Brnem vedená Mgr. Helenou Matulovou, kterou znáte 
ze setkání bohunických seniorů na Lánech, i ze vzpomínání nad starými 
fotografiemi. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Sraz je před vstupem 
na Židovský hřbitov. Tempo prohlídky plné zajímavostí bude pozvolné 
a uzpůsobené možnostem účastníků.

STŘEDA 11. 5. 2022 | 9.00–11.00
Rukodělné tvoření pro seniory – pojďte s námi vyrábět a tvořit! Přitom 
se bude vykládat, připraven bude čaj a dobré kafíčko. Tvořivý program je 
připraven v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstupné 20 Kč.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Od 1. září 2022 je zakázáno provozovat 
kotle na pevná paliva s výměníkem 
(napojené na teplovodní soustavu) 
1. a 2. třídy. Zda váš kotel splňuje po-
žadavky, zjistíte při pravidelné tříleté 
kontrole technického stavu a provozu 
tohoto zařízení, které máte povinnost 
provádět již od roku 2016.
Příspěvek na výměnu zastaralého 
kotle mohou v krajských výzvách kot-
líkových dotací získat nízkopříjmové 
domácnosti, kterým pokryje až 95 % 
nákladů. Krajský úřad bude vypisovat 
novou výzvu v polovině roku 2022. 
Na dotace na zastaralé kotle i topidla 

dosáhnou i ostatní domácnosti, a to 
z programu Nová zelená úsporám, kte-
rá již byla spuštěna, a je možné žádat 
i na již vyměněné kotle.
Pokud používáte kotel na pevná pali-
va, Ministerstvo životního prostředí 
vydalo příručku „Jak správně topit 
a ušetřit“, kterou si můžete přečíst 
buď na webu www.jakspravnetopit.cz, 
nebo si ji vyzvednout na úřadu měst-
ské části.
Další informace ke správnému způso-
bu používání zdrojů na pevná paliva je 
možné čerpat na stránkách tzb -info.cz 
nebo smokeman.cz

Poděkování za spolupráci
Velice rád bych touto cestou poděkoval Vazební věznici Brno, a to jak vedení, tak 
odsouzeným za jejich ochotu a pomoc při malířských pracích, instalaci nových 
nástěnek a sítí a úklidu atria v areálu Základní školy Brno, Arménská 21, p.o. 
Práce si velmi vážíme, pomohla naše prostory významným způsobem zkultivovat. 

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Nejvyšší čas vyměnit starý 
kotel za nový



ČERNÝ MUŽ POD BIČEM 
OTROKÁŘE ŽIL…
Známá táborová píseň končí slokou, 
v níž se zpívá o popravě Johna Brow-
na – zastánce černých otroků. John 
Brown žil ve Virginii na východě Spo-
jených států, kde je také areál původ-
ního rozšíření tohoto jehličnanu.
Jalovec virginský (Juniperus virginia-
na) je nejmohutnější ze všech jalovců, 
který v domovině dosahuje výšky až 
30 m. Malé kulaté šištičky, jalovčinky, 
jsou velmi bohaté na vonné silice. Ty 
se používají pro výrobu ginu, který byl 
původně vytvořen jako lék a prodával 
se v lékárnách. Tento lék však byl tak la-
hodný, že ho lidé začali pít pro zábavu.
Jalovec virginský je zcela mrazuvzdor-
ný druh, který miluje hlubší půdy dob-
ře zásobené vodou, ale obstojně zvládá 
i sucho. Je velmi vhodný do městského 
prostředí. Krásné dva exempláře ros-

tou v zadním traktu ul. Arménská.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (48)
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Vážení a  milí čtenáři Našich Bo-
hunic, zabijačková soutěž skončila. 
Zadání bylo následující: Co se jí na 
zabijačce jako první? Odpověď zní: 
Buchty. Na hodnocení jsem nebyl 
sám, ale do poroty, která hodnotila 
odpovědi v naší zabijačkové soutěži, 
jsem přizval své přátele. Takže po 
společné dohodě byly uznány odpo-
vědi jako například koláče, vánočka, 
bábovka. Prostě všechno nemastné 
a z čeho se práší, jak se říká, od pusy. 
Takovou odpověď poslala přibližně 
třetina soutěžících. Někteří z  vás 

otázku pochopili tak, že 
je myšleno, co se jí prv-
ně z krásně vykrmeného 
pašíka. Odpověď zněla 
téměř ve všech případech 
mozeček s vajíčkem a tam, 
kde mozeček nedělají, 
tak ovar. Nikdo nemusí 
být nešťastný, pokud napsal jinou 
odpověď než buchty, protože naše 
porota ze soutěže nikoho nevyřadila 
a do slosování dala úplně všechny 
odpovědi. Odpovědí přišlo celkem 
74 a porota rozhodla, že vylosujeme 

celkem 15 výherců místo 
původně navrhovaných 3, 
a to proto, aby každý pátý 
soutěžící měl šanci na vý-
hru. A kdo v naší soutěži 
vyhrál? Jsou to:
Drahomíra Janků, Ja-
romír Krejčí, František 

Tobiáš, Jaroslav Vlasák, Petra Ja-
níková, Otakar Hačka, Hana Ježí-
ková, Olga Mollová, Jan Vašíček, 
Vítězslav Nezval, Josef Rozsypal, 
Jiří Sýkora, Hana Křížová, Jaroslav 
Bartoň, Petra Vlachová.

A nyní to nejdůležitější. Všichni vylo-
sovaní výherci obdrží láhev značkové 
slivovice, kterou je možno vyzved-
nout osobně u mne v prodejně Tabák, 
Dlouhá 3, Brno v pracovní dny od 
8.00–19.00 (prodejna Tabák se na-
chází přímo naproti prodejně Albert).
Ti z vás, kteří jste nevyhráli, můžete 
zkusit štěstí na podzim v tomto roce. 
Pokud budu živ a zdráv, rád opět vy-
pomůžu při pořádání naší zabijačky. 
Na podzim se chystám opět pokračo-
vat v naší zabijačkové soutěži.

 Josef Juras, člen Rady MČ

V předminulém čísle jsem kritizoval vedení naší MČ, 
že hodlá mezi léty 2022–2024 utratit masivní část-
ku 22 000 000 Kč za rekonstrukci dvou dětských 
hřišť. Vyjádřil jsem názor, že pokud už není kam 
jinam smysluplně investovat, že jako účelnější se mi 
jeví investice např. do podpory výuky cizích jazyků 
rodilými mluvčími, atp. V mezidobí jsem si udělal 
průzkum obsazenosti jednotlivých bohunických MŠ, 
abych zjistil, nakolik naše městská část plní svoje 
základní úkoly, totiž např. zajistit místa ve školkách:

Přijatých v roce 2021 Nepřijatých v roce 2021
MŠ Vedlejší 10 50 – pro letošní rok  

se kapacita navýšila  
o 25 dětí (Bohunka)
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MŠ Amerlingova 4 78 35
MŠ Pohádka 
Běloruská 4

104 37

MŠ Uzbecká 30 74 66 (oproti ostatním úda-
jům zjevně vč. zpětvzetí 
žádosti)

MŠ Švermova 11 72 39

Lze tedy shrnout, že se v aktuálním školním roce nedostalo na zhruba 
150 dětí, přičemž některé děti zde mohou být započítány vícekrát. Většina 
nepřijatých dětí nebyla tzv. spádová, mnohé nemají ani trvalé bydliště 
v Bohunicích. Z uvedeného ale také nutně vyplývá, že jsou zde i nějaké 
bohunické děti, na které se v bohunických školkách nedostalo. Zjištění 
přesného počtu takových dětí je úkolem pro exekutivu. Problém je ale 
určitě u dětí, které jsou narozeny v období září–prosinec v roce, kdy dítě 
dovrší věk 3 let. Na tyto děti se v podstatě dostane pouze tehdy, pokud se 
nějaké jiné ze školky v průběhu roku odhlásí.
Když se dívám na demografický strom života ze stránek ČSÚ, zjišťuji, 
že počet narozených dětí za poslední dekádu (2010–2020) je nevídaně 
stabilní (cca 110–120 tis. narozených dětí). S předpokládaným poklesem 
životní úrovně lze předpokládat také mírný pokles porodnosti do budoucna.
Je jasné, že budování kapacit MŠ je nákladné, a proto musí být tyto kapacity 
dlouhodobě udržitelné. MČ také aktuálně kapacitu MŠ Vedlejší jednorázově 
navýšila. Na základě výše uvedené úvahy lze vyvodit, že mírný prostor pro 
navyšování kapacity je zde stále dán, a to zejména u kapacity pro mladší 
děti. Zde je účelné alokovat prostředky, ať rodiče (daňoví poplatníci) mo-
hou pracovat. Pokud se aktuální koalici nelíbí můj návrh, abychom místo 
zbytných dětských hřišť podporovali nadané děti, výuku cizích jazyků ro-
dilými mluvčími, jazykové a výměnné pobyty žáků, nechť alespoň podpoří 
další mírný rozvoj kapacit bohunických MŠ. Nemám bohužel však takových 
informací, že by se koalice na další rozvoj kapacit MŠ chystala.

 Michal Kincl, zastupitel MČ Brno ‑Bohunice

Skutečnosti, že se soused-
ní obec Moravany rozrůs-
tá netušeným tempem, 
že moravanští řidiči stále 
více využívají kapacitně 
nevyhovující účelovou ko-
munikaci navazující v Bo-
hunicích na ulici Podsedky 
k nájezdu do města Brna, čímž se dále 
zvyšuje provoz v nejhustěji zalidně-
né a dopravně přetížené lokalitě naší 
městské části, to jsou skutečnosti 
dlouhodobě známé.
Vedení naší radnice několik let 
usilovalo o regulaci a omezení prů-
jezdnosti na tomto „podjezdu pod 
dálnicí“. Ovšem reálný výsledek do-
pravní regulace je nepochopitelný. 
Posuďte sami.
Jak vyplývá ze zveřejněných doku-
mentů na webu Moravan a Bohunic, 
tak pro řidiče z Moravan je postaču-

jící podmínkou k získání 
povolení průjezdu mít 
trvalé bydliště v Morava-
nech. Vydávané povole-
ní má platnost na dobu 
ne určitou. Oproti tomu 
v Bohunicích musí řidič 
vždy prokázat k získání té-

hož povolení oprávněný důvod, proč 
tudy chce nebo musí projíždět. A pří-
padné povolení získá jen na jeden 
rok. Tedy z původního záměru omezit 
nájezd Moravanských do Bohunic, 
jsme si naopak sami v podstatě sta-
novili zákaz tudy projíždět, přičemž 
moravanští řidiči jsou bez faktického 
omezení!
Mám za to, že za takových nerovných 
podmínek je lepší instalované do-
pravní značky úplně odstranit.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Zabijačková soutěž 

Místa ve školkách Tak to se nepovedlo

Příspěvky zastupitelů



 5

Na MŠ a ZŠ Brno, Vedlejší 10 jsme 
během března a dubna přijali téměř 
30 ukrajinských žáků, kteří byli rozřa-
zeni do příslušných ročníků. Naše paní 
učitelky ruštiny se s nimi bez problé-
mu dorozumí a překládají potřebné 
informace a pokyny pro žáky a jejich 
rodiče. V současné době jsou tito žáci 
zapojeni do chodu školy, se svojí tří-
dou se účastní různých akcí a k tomu 
mají denně v rozvrhu 2 hodiny českého 
jazyka. Na 2. stupni mají žáci češtinu 
s paní učitelkou ruštiny. Jak sama říká, 
žáci jsou velmi učenliví a během pár 
dní ovládli českou abecedu a několik 
základních slovíček a frází potřebných 
ve škole. Díky tomu, že jsou žáci zařa-
zeni do tříd, kolem sebe poslouchají 
stále češtinu, což jim pomáhá v učení. 
Na 1. stupeň jsme přijali rodilou mluv-
čí Halynu Tomashuk, která se věnuje 
žákům z nižších ročníků. Paní učitelce 
tímto děkujeme za kvalitně vedenou 
výuku.
Přestože jsou čeština i ukrajinština 
slovanskými jazyky, jazykům navzájem 

není snadné porozumět. Díky výuce 
ruštiny jako druhého cizího jazyka se 
někteří žáci naší školy dokážou s ukra-
jinskými dětmi velmi dobře dorozu-
mět. Mnoho našich žáků s nimi pro-
cvičuje i anglické jazykové dovednosti.
Na některých žácích je vidět únava, 
protože po návratu z  české školy 
usedají k úkolům z ukrajinské školy, 
na kterých jsou stále přihlášeni a na 
kterých probíhá distanční výuka. Jed-
ním z takových žáků je Solomia, která 
chodí do 8. ročníku. Pro ni není češti-
na těžká, jelikož mají podle ní jazyky 
podobnou gramatiku i některá slova. 
Zároveň se jí náš jazyk líbí a s dobrým 
učitelem to jde hned snáz. Spolužáci 
Miu přijali velmi dobře, pomáhají jí 
a jsou jí oporou, za kterou jim děkuje. 
Snaží se s nimi mluvit česky, ale někdy 
je pro obě strany na domluvu jedno-
dušší angličtina. Mia se nám svěřila, 
že si zamilovala Brno a bude sem po 
návratu domů jezdit častěji. Těšíme se 
tedy na viděnou i mimo školu!

  Mgr. Lenka Jirásková

Dne 13. 4. se žáci sedmých tříd zúčast-
nili projektového dne na téma život 
a  dílo Williama Shakespeara. Pro-
gram zahrnoval anglickou a českou 
část a trval celkem pět vyučovacích 
hodin. Dozvěděli jsme se mnoho věcí 
o autorově životě, jeho herecké kariéře 
a dramatické tvorbě. V českém jazyce 
se v jedné z hodin pouštěly ukázky 
z filmů Romea a Julie, každá z nich 
byla z jiného časového období, násled-
ně jsme jejich zpracování porovnávali. 
V této hodině jsme si procházeli také 
prezentaci o jeho životě. Ve druhé ho-
dině jsme si opakovali druhy dramatu 
a pak nás čekala dramatizace části hry 
Sen noci svatojánské, u které jsme si 
vyzkoušeli, jaké to je stát na jevišti 
před diváky a hrát nějakou roli.

Další 3 hodiny probíhaly v angličti-
ně. V jedné z hodin jsme si pouštěli 
video o Shakespearově životě a dopl-
ňovali pracovní listy. Jiná hodina byla 
zaměřena na jeho tragédii Hamlet. 
Dostali jsme papír s komiksem, kte-
rému jsme mohli vymyslet libovolný 
konec. Nakonec nám pustili video, kde 
bylo vyobrazeno, jak příběh skončil 
doopravdy. Poslední hodinu angličtiny 
jsme pracovali s interaktivní tabulí 
a hráli online hry.
Nám se nejvíce líbila hodina s interak-
tivní tabulí, jelikož jsme si zopakovali 
vše, co jsme se během dne dozvěděli, 
a byla to zábava. Všechny paní učitelky 
měly projekt moc pěkně připravený!
 žákyně 7. B Veronika Chvátalová,

Ella Sarah Mandysová

Přijímání a začleňování 
žáků z Ukrajiny 

Projektový den  
na ZŠ Vedlejší

Termíny blokových čištění

Blok č. 8 – termín čištění: 2. 5. | 9. 8. | 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích, Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 4. 5. | 10. 08. | 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 6. 05. | 11. 08. | 31. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 9. 5. | 12. 08. | 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a při-
lehlá parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Netroufalky a přilehlá parkovišťě, Student-
ská – úsek s provozem MHD, 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: 11. 4.–9. 5.
Blokové čištění č. 2: 18. 7.–22. 7. | 5. 8.–12. 8.
Blokové čištění č. 3: 13. 10. | 15. 10. –29. 10.

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu
 Stanoviště: Souhrady

7. 5. 21. 5. 4. 6. 18. 6. 2. 7. 16. 7. 6. 8. 20. 8.

 Stanoviště Neužilova

14. 5. 11. 6. 9. 7. 13. 8. 10. 9. 8. 10. 12. 11.

 Stanoviště Lány

28. 5. 25. 6. 23. 7. 27. 8. 24. 9. 22. 10. 26. 11.

  
HHaassiiččsskkáá  zzáábbaavvaa  ––  

LLeettnníí  nnoocc  
 
 
 

která proběhne za hasičskou zbrojnicí na cvičišti – 
Ukrajinská 2b, Brno-Bohunice  

 
 

v sobotu  11. června od 19.00 hod.  
 

 

Živá hudba - hraje kapela AKCENT 
  

 
 

Vstupné 100 Kč 
 

Více na www.sdhbohunice.cz; 
www.facebook.com/hasicibohunice.cz  

 
V případě nepříznivé epidemické situace si oznamovatel vyhrazuje možnost 

odložení termínu dané akce. 
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Naše škola ZŠ Arménská chce pro své 
žáky jen to nejlepší, proto se rádi za-
pojujeme do nejrůznějších projektů. 
Během měsíce února u nás proběhl 
nový projekt Primární prevence du-
ševních poruch u dětí v období rané 
adolescence určený především pro 
žáky 7. a 8. ročníků. Náplní projektu 
byla prevence vzniku duševních po-
ruch, podpora duševního zdraví – roz-
poznání a práce s vlastními emocemi, 
nalezení a pojmenování vlastních zvlá-
dacích strategií. Hlavním cílem projek-
tu je uvědomění si široké škály emocí 
a důležitost umění s nimi pracovat, 
dále prohloubení znalostí o duševním 
zdraví. Asi to nejdůležitější, co si žáci 
měli odnést, bylo, jak pomoci člově-
ku v psychické nouzi, a také přijmout 
praktické tipy a  zvládací strategie, 
které využijí ve svém běžném životě.
Program je realizován z evropských 
fondů EHP, s našimi žáky pracovali bě-
hem dvou dvouhodinových programů 
proškolení lektoři z organizace Podané 
ruce a odborníci z Univerzity Palacké-

ho z Olomouce.
Součástí tohoto zajímavého a jistě 
přínosného projektu byla také dvě 
dotazníková šetření, která žáci absol-
vovali před programem a dva týdny po 
jeho ukončení. Dále projekt pokračoval 
proškolením pedagogických pracovní-
ků naší školy a také přednáškou pro 
rodiče žáků, která se konala 11. 4. po 
třídních schůzkách. Učitele i rodiče 
provedli touto tématikou odborníci 
z Pedagogické fakulty UP v Olomouci, 
seznámili je s aktuální problematikou 
a na závěr vždy odpovídali na konkrét-
ní dotazy.
Na základě zpětné vazby od žáků již 
víme, že se program líbil, lektorky 
byly hodnoceny kladně a  naši žáci 
si odnesli mnoho nových informací 
a začali také více přemýšlet nad svým 
duševním zdravím, ale i nad tím, jak 
si ho zlepšovat a chránit si ho.

 Mgr. Monika Komárková,
školní metodik prevence

ZŠ Arménská

Po dvouleté pauze jsme opět mohli pro (nejen) bohunické školy reali-
zovat festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá 
o.p.s Člověk v tísni. Oproti předešlým rokům se letos nemohl usku-
tečnit v obvyklých prostorách pracoviště SVČ Labyrint, ale na blízkém 
pracovišti SVČ Linka ve Starém Lískovci, a to z důvodu probíhající 
rekonstrukce Labyrintu. Projekcí se zúčastnilo na 260 žáků ze škol ZŠ 
Vedlejší, ZŠ Troubsko a Five Star Montessori.

Letošní festival pod názvem Cesty 
svobody se zaměřil na otázku identi-
ty a hledání toho, co nás spojuje. Žáci 
mohli zhlédnout dvě různé projekce 
zaměřené na různé věkové kategorie 
a témata, kterým se filmy věnovaly.
Nejmladším divákům určená projekce 
číslo 1, zahrnovala tři krátké dokumen-
ty. První animovaný snímek Ostrov 
odpadů poukazuje na znečištění svě-
tových oceánů plastovým odpadem. 
Film #Lockdocks představil skupinu 
dětí z různých koutů světa, které za 
pomoci webových kamer mezi sebou 
komunikují a reflektují své problé-
my během lockdownu. Poslední 
dokument přiblížil život dívky, která 
se musí vypořádat s problémy spo-
jenými s Wolframovým syndromem, 
a demonstroval její boj s postižením 
zraku, které hlavní hrdinku neodradilo 
od touhy malovat.
O něco starší diváci v projekci číslo 
2 zhlédli 3 krátké filmy: #Lockdocks, 
Berta a Wolfram a Jules a já. Třetí film 
Jules a já nabídl pohled do života mla-
dé dívky, která se vyrovnává se situací, 

kdy se její bratr rozhodl pro změnu 
pohlaví. Dokument poukazoval na to, 
jak se s problematikou transgender 
musí vypořádat okolí člověka, který se 
rozhodne změnit pohlaví, a na to, že to 
není jednoduché ani pro jednu stranu.
Naše projekce jsou od ostatních škol-
ních projekcí festivalu Jeden svět od-
lišné tím, že místo statické diskuse 
po filmu probíhají dílny. V dílnách 
diváci aktivně reflektují témata, kte-
rá dokumenty nabízejí, a  společně 
je s lektorem rozebírají, což umožní 
hlubší analýzu a pochopení tematic-
kých rovin prezentovaných filmových 
dokumentů.
Děkujeme všem, kteří si letos našli 
cestu k nám, aby zjistili, co se děje 
ve světě kolem nás. Jsme rádi, že si 
učitelé i žáci uvědomují důležitost za-
pojování tohoto typu obsahu do výuky 
a vrací se k nám.
Těšíme se zase za rok!

 Tomáš Gruna a Lukáš Křoustek
lektoři SVČ Lužánky –  

pracoviště Labyrint

Projekt Primární prevence 
duševních poruch 

Jeden svět ve školách
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Milí čtenáři a příznivci knihovny,
jaro je v plném proudu a mnozí z vás 
již pečujete o své zahrádky nebo tráví-
te více času venku při společných pro-
cházkách v přírodě. Na svých cestách 
však nezapomeňte i na svoji knihov-
nu, která pro vás připravila opět řadu 
rozmanitých akcí, při nichž se můžete 
skvěle vzdělávat a bavit. Kdo hledá 
inspiraci, jak s dětmi trávit více kva-
litně stráveného času, ten ať si zapíše 
datum 17. května. Přijede k nám totiž 
vzácná návštěva a odhalí, co všechno 
nabízí Agátin svět. V tento jedinečný 
den si budete moci s dětmi vyzkoušet 
široký sortiment vzdělávacích her, 
hlavolamů či didaktických pomůcek 
a hraček pro nejmenší. Agátin svět 
je obchod, který založily mámy pro 
mámy což je také jedno z hesel, kterým 
se při výběru kvalitních hraček a her 
řídí. Celým dnem vás bude provázet 
vedoucí brněnské pobočky paní Kate-
řina Plesková. Pro rodiče pak máme 
ještě jeden tip, jak si užít s dětmi čas 
strávený v knihovně, a  tím je naše 
Rodinná výzva. Tato soutěž pro ce-
lou rodinu se uskuteční v Týdnu pro 
rodinu od 9. 5. do 13. 5. a soutěžit 
v ní můžete o akční vstupenky do zá-
bavního parku Bongo v Brně. Na večer 
5. 5. vás pak zveme od 18.00 na první 
filmové promítání v knihovně, které 
realizujeme ve spolupráci s festiva-
lem dokumentárních filmů Jeden svět. 
Promítat si budeme film ukrajinské 

dokumentaristky Iryny Tsilyk – Země 
je modrá jako pomeranč. Tento sní-
mek je vypovědí o životě jedné rodiny 
uprostřed válečné zóny. Dokument se 
stal rovněž vítězem ceny za režii na 
filmovém festivalu Sundance 2020. 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou pří-
ležitost a přijďte. Vstup na promítání 
je zdarma. S novým měsícem přichází 
i čas převléknout kabát a pozvat vás 
na novou výstavu pod názvem Měs-
to, kterou pro vás tentokrát připravil 
Zdeněk Halla společně se svými stu-
denty ze Střední školy umění a de-
signu. V neposlední řadě se můžete 
těšit na novou prodejní výstavu Marie 
Bendové s názvem Tradice nemá hra-
nice. Vystaveny budou různé textilní 
výrobky s folklorní tematikou, jako 
sukénky, gumičky do vlasů, čelenky, 
pásky, motýlky ale například i folklórní 
ponožky. Ve venkovních prostorách 
si pak můžete prohlédnout putovní 
výstavu věnovanou 100 letému výročí  
založení naší knihovny. Pokud chcete 
mít přehled a máte zájem o zasílání 
všech našich novinek a přehledu akcí 
mailem, napište nám na lany@kjm.cz. 
Kompletní přehled všech probíhají-
cích akcí naleznete také v kalendáriu 
zpravodaje. Krásné prožití jarních dnů, 
jak jinak než s dávkou toho správného 
čtení přejí vaši knihovníci.

 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová
KJM pobočka Lány

Agátin svět hraček 
v knihovně Veřejný bohunický ovocný sad je myšlenka, se kterou přišlo několik 

členů našeho spolku, a z mého pohledu to není špatný nápad. Pod tímto 
názvem si však může každý z nás představit něco jiného. 

Podmínkou pro vytvoření takového 
sadu je pozemek. Jeho velikost je 
také důležitá, a to především z důvo-
du možnosti výsadby různých typů 
stromů, či keřů. Když jsme myšlenku 
Bohunického ovocného sadu probí-
rali, došli jsme k závěru, že velikost 
pozemku by se měla pohybovat kolem 
cca 1000 m2. Přestože se v Bohunicích 
takový pozemek velmi těžko hledá, 
nám se to nakonec podařilo, a dokonce 
se jedná o pozemek, který je ve správě 
naší MČ. Jedná se o parcelu na rohu 
ulice Čeňka Růžičky a Lískovecká, kte-
rá je dnes pouze zatravněna. Možná 
že někdo namítne, že tento pozemek 
je příliš blízko u silnice, ale nám se 
zatím lepší místo nepodařilo najít. 
Pozemek by tedy byl, a nyní je potřeba 
najít ruce, které by pomohly s realiza-
cí tohoto sadu. Obracím se proto na 
vás, občany Bohunic, zda byste neměli 
zájem pomoci s výsadbou ovocných 
stromů a keřů. Nabízí se i možnost 
adopce jednotlivých stromů a keřů. 
Bylo by totiž zajímavé, kdybyste tře-
ba se svým dítětem vysadili strom, 
starali se o něj a pozorovali, jak roste 

společně s vaším potomkem. Ale to 
je jen můj pohled. Co se týče skladby 
ovocných stromů a keřů, zcela jistě by-
chom si nechali poradit od odborníků, 
a to, aby nedošlo k výsadbě stromů, 
které jsou pro tuto lokalitu nevhod-
né. Co se týče ovocných keřů, tak zde 
bych viděl klasiku jako angrešt, rybíz, 
maliny či ostružiny apod. Nabízí se 
i možnost umístění vyvýšených záho-
nů pro pěstování bylinek. Co však musí 
zůstat zachované, je veřejný přístup 
a možnost, aby každý z nás si mohl 
nějaké to ovoce utrhnout a sníst, to 
je ta pravá myšlenka veřejného Bo-
hunického sadu.
Vážení spoluobčané, máte -li zájem 
se podílet na realizaci veřejného bo-
hunického ovocného sadu, prosím dej-
te o sobě vědět, a to buď přes naše 
webové stránky www.proboos.cz, nebo 
na e -mail proboos@seznam.cz, nebo 
mi prostě zavolejte na tel:778542492 
a já si rád vyslechnu nejen váš názor na 
tento projekt, ale necháme si i poradit.

 Milan Hrdlička
předseda PROBO z.s. 

PRO BOhunice
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Jak lépe využít volný čas než opět za-
sednout do školních lavic? Masaryko-
va univerzita nabízí studijní programy 
pro seniory v rámci Univerzity třetího 
věku. Seniorské vzdělávání každoroč-
ně získává na popularitě a Univerzita 
třetího věku Masarykovy univerzity 
patří frekvencí kurzů a počtem studen-
tů k těm největším v ČR. Fungování 
U3V MU nepřerušila ani pandemie, 
kdy byly přednášky a kurzy organizo-
vány online.
Studium na U3V MU udržuje pa-
měť v neustálé aktivitě. Jednotlivé 
přednášky seniorům přináší zajíma-
vé informace a zároveň je obohacují 
o nové poznatky z řady rozmanitých 
oborů. Výuka umožňuje setkání se 
špičkovými odborníky z nejrůznějších 
pracovišť Masarykovy univerzity, ať 
už se jedná o lékaře, pedagogy, vědce 
či právníky. Na přednáškách je možné 
navázat nová přátelství s vrstevníky 
podobného smýšlení a zájmů.
Základem nabídky U3V MU jsou 
dlouhodobé kurzy a pro akademický 
rok 2022/2023 je připravena pestrá 
nabídka, ze které si vybere každý. Při-
hlásit se můžete do tříletého Všeobec-
ně zaměřeného kurzu, který je určen 
všem, kdo mají zájem o všeobecný 
přehled, jelikož je připravován ve spo-
lupráci se všemi deseti fakultami MU. 
Obdivovatele umění jistě nadchne tří-
letý kurz Umělecká díla a podoby je-
jich uměleckohistorického vysvětlení, 
který je pořádán ve spolupráci se Se-
minářem dějin umění FF MU a bude se 
zabývat uměleckými díly, která vznikla 

od raného novověku až po současnost. 
Oba tříleté kurzy jsou zakončeny slav-
nostní promocí, na níž účastníci obdrží 
osvědčení o absolvování kurzu. Dále 
je možné se přihlásit do jednoletých 
kurzů, kterými jsou Kulturní dědictví 
a památková péče na Moravě, jenž je 
pořádán ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, a  také kurz 
Univerzita třetího věku a Moravské 
zemské muzeum.
Nad rámec základního programu jsou 
nabízeny také tematicky zaměřené 
tzv.  krátkodobé kurzy. Pro ty, kteří 
mají zájem se dále vzdělávat či se 
účastnit zajímavých aktivit a předná-
šek, připravujeme jazykové a pohybové 
kurzy, sborový zpěv, kreativní dílny, 
kurzy s tematikou archeologie, kyber-
bezpečnosti, astronomie, cestování 
a mnoho dalších. Nechybí také nejrůz-
nější exkurze, koncerty a mimořádné 
přednášky.
Výuka na Univerzitě třetího věku MU 
probíhá zpravidla jednou za 14 dní, 
a to v období od října do května. Jed-
notlivé přednášky trvají 90 minut. 
Vzdělávání je bezplatné, každoročně 
se hradí pouze zápisné, které pro tento 
akademický rok činí 800 Kč.
Přihlášky ke studiu budeme přijímat 
od 2. května do 30. června 2022, a to 
elektronicky nebo osobně v kance-
láři U3V MU (Komenského nám. 2, 
Brno). Další informace a podrobnosti 
o nabízených kurzech naleznete na 
www.u3v.muni.cz.

 Kolektiv U3V MU

Voda – to není jen to, co pijeme, čím se sprchujeme nebo splachujeme. 
Denně každý z nás v průměru spotřebuje až 4,5 tisíce litrů vody! Jak 
je to možné? Voda má totiž stopu téměř ve všem kolem nás. Bez ní 
by nešlo vyrobit oblečení z žíznivé bavlny, pěstovat potraviny nebo 
chladit elektrárny. Pojďte se vodě podívat na zoubek na badatelském 
rodinném odpoledni!

„Neviditelná spotřeba vody začíná 
už při šálku ranní kávy. Vnímáme jen 
200 ml vody, kterou kávu zalijeme, ale 
ve skutečnosti jsme právě spotřebovali 
zhruba 140 litrů vody. Vody, která byla 
nutná i na pěstování kávy a její dopra-
vu přes půl světa,“ popisuje lektorka 
Anna Slavíková.
Pestrou tvář vody poodhalí dětem 
i dospělým akce Dotkni se vody! na 
Lipce – pracovišti Lipová. Z  jezírka 
v  přírodní zahradě vylovíme vodní 
breberky a prozkoumáme jejich život. 
Pro hmyzí pomocníky zase vytvoříme 
originální pítko. Dospělí díky naučné 
stezce načerpají informace o virtuální 
vodě a prohlédnou si zelenou střechu. 
Přijďte se ponořit do vodního světa 
v pátek 20. května od 15 do 18.30 ho-
din. Podrobnosti najdete na webu 
www.lipka.cz/kalendar -akci.

Ve čtyřech přírodních zahradách Lipky 
můžete získat inspiraci k tomu, jak 
vodu udržet v zahradě. Mezi krásná 
i  užitečná opatření patří rozkvet-
lé dešťové záhony a zelené střechy. 
Vodní erozi zase účinně brání svejly, 
které pomáhají i se vsakováním vody 
do spodních vrstev půdy. Se zadrže-
ním vody z okapů pomůže mokřad-
ní jezírko. Opatření zároveň zvyšují 
biodiverzitu, poskytují útočiště volně 
žijícím živočichům a zlepšují mikro-
klima okolí.
Ukázkové přírodní zahrady Lipky jsou 
otevřené veřejnosti, v zahradě U Řeky 
čeká každou první středu v měsíci i ko-
mentovaná prohlídka nebo přednáška. 
Přijďte si odpočinout do zeleně!

 Zuzana Slámová
Lipka

Až do půli května mají obyvatelé Brna stále možnost přihlašovat své 
nápady na zlepšení města do participativního rozpočtu Dáme na vás. 
Každý podaný projekt může být až do výše 5 milionů.

Jistě jste zaregistrovali skvělé nápa-
dy z předchozích ročníků participa-
tivního rozpočtu Dáme na vás, které 
jsme v Brně již dokončili. Nový park 
na Kamenném vrchu, Městská gale-
rie tzv. muralů na domech, oživení 
přírodního amfiteátru Čertova rokle, 
výsadba 600 nových stromů ke zlep-
šení kvality ovzduší, podpora dětských 
onkologických pacientů a jejich blíz-
kých, to vše jsou příklady projektů, 
které Brňané přihlásili a díky podpoře 
veřejnosti byly realizovány.
Věříme, že i v letošním ročníku se za-
pojí aktivní navrhovatelé a přihlásí 
další úspěšné projekty. Přihlašovat ná-
pady můžete na webových stránkách 

paro.damenavas.cz, v případě obtíží 
také osobně na Odboru participace 
Magistrátu města Brna na ulici Hu-
sova 12. Podávat projekty je možné 
do 15. května, ale čím dříve je podáte, 
tím dříve mohou začít sbírat podporu 
veřejnosti. Právě projekty, které do 
31. května získají podporu veřejnosti 
v podobě 300 „líbí se mi“ na webo-
vých stránkách nebo 50 podpisů na 
podpisovém archu, budou posuzovány 
z hlediska jejich realizovatelnosti pří-
slušnými odbory a městskými částmi 
a mají šanci postoupit finálového hla-
sování v listopadu.
Chyťte se příležitosti a změňte Brno!

 Dáme na vás

Udržujte aktivní mysl 
v každém věku!

Dotkni se vody 
v přírodních zahradách 
Lipky

Podávání projektů do 
participativního rozpočtu 
Dáme na vás stále běží! 
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Akce „Co máme společného aneb 
Pojďme se poznat“, kterou v neděli 24. 
dubna odpoledne pořádalo na svém 
dvorku SVČ Lužánky – pracoviště Lány, 
se zúčastnily desítky českých i ukrajin-
ských rodin z Bohunic a blízkého okolí. 
Komunitní akce, která se dostala až 
na ČT 24, měla za cíl najít společné 
body našich kultur a jazyků. Nebylo 
to jednoduché, zvláště když většina 
z nás ukrajinsky neumí a rozumí jen 
„němnožko“. Naštěstí jsme měli dva 
tlumočníky, kteří obrušovali počáteční 
rozpaky. Největším lákadlem na akci 
bylo tradičně občerstvení – online při-
pravované české lívanečky a ukrajinské 

syrniky dostaly snad každého. Děti si 
pak zaskákaly na naší velké trampolí-
ně, zhlédly hned tři divadelní adaptace 
známých pohádek, vyrobily si butonek, 
zahrály dvojjazyčné pexeso a zařádily 
si s bublinami... pro rodiče jsme měli 
připravený zajímavý kvíz či společnou 
tvorbu mozaikového srdce. Nakonec to 
dopadlo dobře. Sluníčko svítilo, ukra-
jinské a české děti dováděly nehledě 
na národnost a my si užili krásnou 
společnou akci. Všem, kteří za námi 
došli, děkujeme.

 Lucie Stará, 
vedoucí pracoviště Lány

Bohunice pro Ukrajinu
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 SERVIS a OPRAVA NOTE-
BOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika 
ZDARMA. Vyzvednutí u Vás, rozumné 
ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, tel.: 608 880 107.

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

 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 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.

 Psí salon Čeníšek nabízí koupá-
ní, česání, stříhání a trimování i vel-
kých plemen psů na adrese Lány 7, 
Brno-Bohunice. V nabídce také ši-
roký výběr šamponů a hřebenů. Tel.: 
607 126 523, www.psisaloncenisek.cz

 PEDIKÚRA, MASÁŽE, úprava 
oděvů. Ukrajinská 15. Tel. 728 231 973.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné-
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE-
NÍ a jiné drobné práce v domácnosti,… 
to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z 
HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

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

 Burger King v OC Campus při-
jme zaměstnance na HPP na pozici 
kuchař/pokladní. Možnost kariérního 
růstu na manažerské pozice, možnost 
i zkráceného úvazku. Více informací 
získáte na tel. č. 778 026 877, e-mail: 
jiri.novacek@amrest.eu

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme 
PRACOVNÍKA/CI NA SPECIÁLNÍ DEZIN-
FEKCE POVRCHU na ranní směnu do FN 
v Brně, Bohunicích. Volejte 730 186 797 
nebo pište e-mail: nabor@olman.cz.

 Pedikúra – provádím, mohu přijet 
kamkoliv – z pohodlí domova.
Tel.: 702 862 428, Klocová.

 Malíř pokojů, precizní práce 
s úklidem. Petr Slanina. 
Tel.: 723 867 844.
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604 333 233
SmartZoneD1.cz

KANCELÁŘE K PRONÁJMU NA JIHU BRNA
Prostor pro chytré podnikání

Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

PRACANTI PO CELÝ ROK

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

734 459 177
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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

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.

Zajímá Vás, kolik by vyšlo 
Vaše pojištění od Allianz pojišťovny?
Pobočka pojišťovny Allianz 
Ing. Andrea Březnová
Kamínky 3b, 634 00, Brno
kaminky.brno@iallianz.cz
737 162 634

3 BALÍČKY 
POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU
1 SNADNÁ 
VOLBA
Pojištění majetku pro váš klidný spánek.
Vyberte si od základního až po nejvíce 
nabitý balíček pro Váš klid. 
Navíc do 31. 12. 2022 se slevou 35 %.

INZERCE_Březnová_93x132_03_2022.indd   1INZERCE_Březnová_93x132_03_2022.indd   1 05.04.2022   8:09:5905.04.2022   8:09:59

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

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

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

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

www.tzbcentrum.cz


