
Milí bohuničtí přátelé, redakční rada 
našeho zpravodaje by ráda pojala toto 
číslo pozitivně - jako číslo NADĚJE.
Jak jste si možná všimli, dubnové číslo 
Našich Bohunic nevyšlo. Každé číslo 
zpravodaje vzniká a texty jsou psané 
kolem poloviny předchozího měsíce 
(tento článek píšu 15. dubna). Když si 
představíme situaci kolem poloviny 
března, byla to doba, kdy vláda přijí-
mala několik opatření během jednoho 
dne a co platilo „dnes“, neplatilo „zí-
tra“. V této atmosféře zmatků a také 
strachu z nové nemoci nebylo možné 
psát o tom, co bychom měli dělat, 
protože než by číslo zpravodaje pro-
šlo tiskem a distribucí, už by napsané 
neplatilo. A psát o tom, co se bude 
stavět a budovat v Bohunicích zase 
nikoho z vás v té době asi nezajímalo.
Dnes už máme jinou situaci. Vypadá 
to, že nejhorší je snad za námi a my 
se můžeme s NADĚJÍ těšit, že omezení 
budou postupně uvolňována a život se 
vrátí do normálnějších kolejí.

ROUŠKY A ROUŠKOMAT
Ale i na době, kterou jsme si prošli, je 
možné najít řadu pěkných a pozitiv-
ních věcí. Jednou z nich je zcela určitě 
vzájemná pomoc a sounáležitost mezi 
námi. Zvláště bych chtěl touto cestou 
vyzdvihnout práci našich bohunických 
žen, které začaly svépomocí obětavě 
šít roušky. Poté, co vláda nařídila no-
sit roušky, ale žádné pro své občany 
nezajistila, nás začaly zásobovat naše 
milé „šičky“. Seděly mnoho hodin 
u šicích strojů a během několika dní 
našily roušky pro ty, kteří si je nebyli 
schopni sehnat sami - zvláště pro seni-
ory, nemocné a opuštěné spoluobčany. 
Chci jim touto cestou moc poděkovat!
Současně bych rád upozornil naše se-
niory a nemocné, že roušky pro ně jsou 
u mě stále k dispozici.
Pro nás ostatní se mi podařilo zajis-
tit tzv. ROUŠKOMAT. Ten nám ovšem 
nevydržel dlouho. Možná někteří víte, 

že se k němu pojí smutný 
příběh. Rouškomat, který 
nám byl velkoryse zapůjčen 
firmou Delikomat, stál na 
náměstí před radnicí pod 
přístřeškem - tedy až do té 
doby, než mu jistý vandal 
kamenem rozbil sklo. I  za 
tu krátkou dobu jednoho 
týdne, co nám sloužil, jste si v něm 
koupili více než 800 roušek! Poško-
zený automat však musel být odve-
zen. Ale vzápětí svitla nová NADĚJE. 
Prodej roušek mohl být přesunut do 
obchůdku naproti vchodu do radnice, 
kde bývala dříve drogerie a dnes je tam 
Bezobalový prodej. Děkujeme majiteli 
obchůdku, že takto vypomohl svými 
prostory. Díky němu nám zůstala na-
bídka roušek zachována.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA
Myslím, že dnes už není ni-
kdo, ke komu by se nedosta-
la potřebná pomoc, pokud ji 
potřebuje. Nicméně, přesto 
si dovolím nabídnout ales-
poň 3 telefonní čísla. Říkej-
me jim třeba čísla NADĚJE:

Ústředna Úřadu městské části Brno-
-Bohunice: 547 423 810
Linka pomoci seniorům: 800 140 800
Dobrovolníci Masarykovy univerzity: 
549 498 800

STAVBY A INVESTICE
Dnes se ještě nebudu rozepisovat 
o všech připravovaných stavbách. Jen 
zmíním, co už jste asi zaznamenali. 
Cesta k ekodvoru je nově vydlážděná 

a myslím, že se opravdu povedla. Re-
konstrukce zastávky tramvaje Bělo-
ruská pomalu finišuje. Sem se stavba 
ještě vrátí. Dopravní podnik patrně 
předělá „nedodělaný“ pás kolem ko-
lejiště. Ten je v jejich správě a rekon-
strukce je již domluvena.
I  letos pokračuje oprava některých 
kontejnerových stání. V tomto bude-
me dále pokračovat. Věřím, že časem 
opravíme všechna stání.

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO 
PLÁNU.
Koho zajímá téma zveřejněného ná-
vrhu nového Územního plánu města 
Brna, věnujte prosím pozornost článku 
pana místostarosty uvnitř zpravodaje.

Milí přátelé, květen bezesporu patří 
mezi měsíce plné NADĚJE. Probouzí 
se nový život, stromy mají čerstvé listí, 
mnohé ještě kvetou, můžeme ochut-
nat první plody z úrody letošního roku.
Máme NADĚJI, že se na sebe budeme 
usmívat bez roušek a že polibek už 
nebude „trestným činem“.
Milé maminky, květen je také vaším 
měsícem. Máte v něm svůj svátek. Ke 
Dni matek vám přeji hlavně hodně 
radosti, pokoje, štěstí a lásky vašich 
blízkých. NADĚJI vám přát nemusím. 
Ta je ve vás a nosíte a šíříte ji kolem 
sebe úspěšně a vytrvale vy samy.
Děkuji vám za to.
Milí přátelé, těším se na další se-
tkávání s vámi všemi – s NADĚJÍ, že 
nás tento zvláštní čas, který jsme 
prožili a ještě stále prožíváme, naučí 
být alespoň o trošku lepšími lidmi. 
Lidmi, kteří mají správně poskládané 
priority, znají hodnotu rodiny, hezkých 
vzájemných vztahů, přátelství, času, 
solidarity, přírody a vůbec celého na-
šeho světa, za který máme společnou 
zodpovědnost.
To moc přeji vám i sobě.

 Antonín Crha, starosta

Naděje
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Územní plán a Bohunice
Územní plán a Bohunice
Jak mnozí jistě zazname-
nali, začíná se rozjíždět 
soukolí s názvem návrhy 
změn Územního plánu 
města Brna. Tento doku-
ment se dotýká, a to nema-
lou měrou, i nás obyvatel 
Bohunic. Již jsem na toto 
téma nemálo napsal a sdělil, proto se 
nyní budu držet jen základních faktů. 
Změny Územního plánu, které se týkají 
Bohunic, jsou představeny v 11 bodech 
označených: Be-1 až Be11. Jedná se 
o tyto lokality dle ulic: Be-1 Dvořiště-
-Vyhlídalova -Lány, Be-2 Sportovní 
areál Osová, Be-3 Sportovní areál 
Okrouhlá, Be-4 podél ulice Jihlavská, 
Be-5 zadní vstup Ústředního hřbitova, 
Be-6 Červený kopec, Be-7 Netroufalky, 
Be-8 Traťová, Be-9 Neužilova, Be-10 
Ústřední hřbitov -rozšíření a Be-11 při 
ulici Čeňka Růžičky. Dle navrhovaných 
změn by se MČ Brno -Bohunice měla 
rozrůst ve svém katastru o 8082 no-
vých obyvatel a v našem katastru by 
mělo přibýt 5645 pracovních příle-
žitostí. Rozloha týkající se změn je 
propočtena na 18,7 ha. Přestože se 
zdá, že jedenáct změn v  Územním 
plánu našeho katastru je málo, jsou 
zde minimálně dvě lokality, které nás 
do budoucna ovlivní nejen v kvalitě 
bydlení, ale i v ostatních souvislos-
tech, jako je životní prostředí, dopra-
va apod. Jedná se tedy převážně o lo-
kalitu označenou jako Be-1, lokalita 
bývalé zahradnické školy při ulici Lány, 
ulice Vyhlídalova a Dvořiště a loka-
lita Be-6 Červený kopec. Dovoluji si 
vás informovat, že veškeré dostup-

né informace naleznete 
na webových stránkách 
MČ Brno -Bohunice www.
brno -bohunice.cz v  sekci 
Bohunice aktuálně, Návrh 
Územního plánu města 
Brna nebo přímo v  od-
kazu https://upmb.brno.
cz/pripravovany -uzemni-

-plan/navrh-2/ Bohunic, zde naleznete 
i možnost stáhnout si formuláře na 
podání námitek, či připomínek k návr-
hu Územního plánu města Brna, nebo 
na mém FB https://www.facebook.
com/milan.hrdlicka.73, kde jsem po-
stupně uvedl jednotlivé lokality změn 
ÚP tykající se Bohunic. V závěru si vás, 
vážení, dovoluji informovat, že veřejné 
projednávání návrhu Územního plá-
nu města Brna, včetně vyhodnocení 
vlivu na udržitelnost rozvoje území, 
proběhne na základě veřejné vyhláš-
ky ve středu 17. června 2020 v 16.00 
hod v sále Zastupitelstva města Brna, 
Dominikánské nám. 1, Brno.
Dovoluji si vás též upozornit na sku-
tečnost, že dle stavebního zákona nej-
později do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání, tj. do 24. 6. 2020 včetně, 
může každý uplatnit své připomínky. 
Vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti mohou ve stej-
né lhůtě podat námitky, ve kterých 
musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí, dokládající do-
tčená práva a vymezit území dotčené 
námitkou.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Ucelený přehled o problematice bytového bydlení mů-
žou zdarma získat absolventi kurzu Domovnické pre-
ventivní minimum. Odborní lektoři je seznámí s novými 
trendy v zabezpečení, naučí je zvládat konfliktní situace 
a poskytnou jim potřebný právní základ pro chod domu. 
Komu jde primárně o ochranu před zloději, je pro něj 

připravený soubor doporučení s názvem Bezpečná adresa. Oba projekty 
připravila brněnská městská policie.

DOVEDNOSTI NEJEN PRO 
DOMOVNÍKY
Do užitečného kurzu Domovnické pre-
ventivní minimum se navzdory názvu 
nemusejí hlásit zdaleka jen domovníci. 
Výrazně usnadní život i vlastníkům 
a správcům bytových domů, členům 
společenství vlastníků, bytových druž-
stev i uživatelům obecních bytů. Důle-
žité povědomí o chodu domu i svých 
právech a povinnostech tam načerpají 
také jednotliví nájemníci.
Školení se koná vždy ve středu od 15 
do 18 hodin, a to mezi 16. zářím a 18. 
prosincem tohoto roku. Bližší infor-
mace o průběhu najdou zájemci na 

webu www.mpb.cz a hlásit se mohou 
na adrese luboslav.fiala@mpb.cz do 
naplnění počtu 25 účastníků. Tedy čím 
dříve, tím lépe.
Lekce se uskuteční v Areálu dopravní 
výchovy a vzdělávání na brněnské Ri-
viéře, v Bauerově ulici 7.

BEZPEČNÁ ADRESA
Každý dům je specifický a k tomu, aby 
byl bezpečný, nestačí vždy jen zámky, 
čipy nebo alarmy. Jednotlivé prvky 
ochrany se navíc dají různě kombi-
novat a důležitou roli hraje i chování 
obyvatel domu. Vhodné přístupy shr-
nuje čtivý a přehledný manuál Bezpeč-

ná adresa. Každý si ho může stáhnout 
na www.mpb.cz nebo vyzvednout vy-
tištěný na preventivně informačním 
oddělení městské policie v Bauerově 
ulici 7, vedle koupaliště Riviéra.
Strážníci rádi poskytnou bezplatné 
konzultace a zájemcům, kteří se ofi-
ciálně přihlásí na e -mailu luboslav.
fiala@mpb.cz, vystaví po splnění pod-
mínek i certifikát Bezpečná adresa. 
Pro uživatele bytů je signálem spl-
nění náročných kritérií a pro zloděje 
varováním, že v tomto domě pochodí 
jen stěží.
Se strážníky na obou projektech spo-
lupracují i experti z řad republikové 
policie a hasičů, odborníci na zámko-
vé systémy a technické zabezpečení 
nebo pracovníci organizace Práh jižní 
Morava. Díky tomu obsáhnou všechny 
důležité aspekty bezpečného bydlení. 
Program finančně podporuje statutár-
ní město Brno.

 Mgr. Jakub Ghanem
mluvčí MP Brno

Bezplatné informace zajistí pohodu v domě

JARO PLNÉ SÍLY

Když se zahledím do minulosti, tak 
mně vytane na mysli, jak jsme jako 
kluci mohli po dlouhé zimě vytáh-
nout kolo ze sklepa a s kamarády 
vyjet ven. A až v pozdější době, tak 
kolem jedenáctého roku věku, jsem 
si začal uvědomovat, co se vlastně 
kolem mě děje. Zásluhu na tom měla 
především moje babička, která nás 
s mým bratrancem měla na odpole-
dní hlídání. Velmi dobře si pamatuji, 
jak babička již při našem odchodu do 
školy stála na zahrádce a s motykou 
v ruce zúrodňovala půdu. A při na-
šem návratu ze školy domů již bylo 
většinou vše zaseto či zasazeno, 
ale ona na nás nikdy nezapomněla 
a vždy nám nechala alespoň jeden řá-
dek, abychom mohli i my okusit ten 
pocit a zasít si či osadit svůj řádek 
sazenicemi. Hodně často nás brávala 
na výlety, a to převážně na Stránskou 
skálu. Učila nás poznávat byliny, 
z bodláku jsme jedli „kedlubničky“ 
a žvýkali „boží chlebíček“. Vždy bylo 
něco dobrého na svačinku a já i můj 
bratranec Zbyněk jsme měli každý 
svou placačku od rumu naplněnou 
dobrou šťávou. Byla to doba, kdy 
je vše zelené a krásné, byla to doba 
rozpuku a ve vzduchu bylo plno vůní. 
My s bratrancem jsme toto období 
prožívali jako kluci, kteří byli vždy 
plní energie, až nás babička musela 
často zklidňovat. Vždy říkala: „Kluci, 
pojďte si vedle mne sednout a dívat 
se na tu krásu kolem sebe.“ Vidíte, 
jak roste ozim, jakou má barvu, a ty 
květy na jabloních, ty se na podzim 

promění ve šťavnaté ovoce. Je prav-
dou, že poslouchat a dívat se kolem 
sebe jsme vždy vydrželi jen chvilku, 
a pak nás to zase hnalo do skal a jes-
kyní. Až s odstupem času si člověk 
uvědomí, co jaro pro mou babičku 
znamenalo, jakou jí to dávalo ener-
gii a sílu. Až nyní si uvědomuji, že 
babička se s jarem narovnala, že její 
pleť byla svěžejší a častěji se usmí-
vala. No ale jsme krajem čtyř ročních 
období, a tak se musíme vyrovnat 
i s obdobím zimním, s obdobím čeká-
ní na jaro a také obdobím odpočinku. 
Na druhé straně, každý se s tímto po-
nurým obdobím, dnes již v podstatě 
bez sněhu a ledu, vyrovnává po svém. 
No, a na jaře se opět nastartujeme 
a jedem na plné obrátky. Ale může se 
stát, že nás přibrzdí něco, s čím člo-
věk jaksi nepočítá, situace, která nám 
změní zavedené zvyklosti a omezí nás 
v činnosti. Ale jsem přesvědčen, že 
babička by prostě řekla: „Nu což, je to 
tady, a tak se s tím popereme.“ A i já 
mohu s hrdostí říci, ano je tu období, 
které našim seniorům přináší mno-
hé problémy a překážky, ale každý 
den vidím, že bohuničtí senioři se 
s tímto stavem vypořádávají velmi 
dobře, jsou disciplinovaní a dodržují 
to, co musí, prostě se s tím dokáží 
poprat. A proto mi dovolte, vážení 
bohuničtí senioři, poděkovat vám za 
vaši disciplínu a pochopení – jsem 
na vás hrdý.
Přeji vám mnoho jarní energie 
a „viru zmar“!

 Váš Milan Hrdlička
místostarosta

Seniorské okénko

Bohunické trhy
čtvrtek 21. 5. 2019 
13.00–18.00
na prostranství před radnicí  
MČ Brno-Bohunice.
Zelenina, zabijačkové specia-
lity, pečivo, sýry, čaje, koláče, 
mošty, suché plody, sirupy, 
víno, čokolády, koření, řeme-
slné výrobky, pletené zboží, 
bižuterie a mnoho dalšího.
Pořádá MČ Brno-Bohunice

Pozvánka

Poděkování
Velice rád bych touto cestou podě-
koval Vazební věznici Brno, a to jak 
vedení, tak odsouzeným za jejich 
ochotu a pomoc při vyklízení tech-
nických prostor v areálu Základní 
školy Brno, Arménská 21, p.o. 
Jejich práce si velmi vážíme. 

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ
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Kde najdu pomoc?  
Kde můžu pomoci?
Vážení Brňané, chci vás touto cestou informovat o možnostech pomoci 
nejohroženějším skupinám obyvatelstva a o tom, kde pomoc a informace 
v současné situaci hledat. Mnoho informací se soustředí na webových 
stránkách, pokud ale nemáte přístup k internetu, neváhejte využívat 
bezplatných telefonních linek zmíněných v následujícím textu. Roz-
hodně se nebojte říct si o pomoc.

Město Brno vytvořilo informační 
platformu, na které najdete opatře-
ní přijatá vládou ČR a také městem 
Brnem. Tyto informace můžete najít 
na webu www.brno.cz/koronavirus. 
Dále jsme zřídili bezplatnou linku 
pomoci s nákupem potravin, obědů 
nebo hygienických potřeb. Služba je 
zřizovaná Odborem sociální péče na 
telefonním čísle 800 140 800 a  je 
určena pro všechny, primárně se však 
soustředí na nákupy pro seniory.
Pro hlídání dětí do 10 let, jejichž rodi-
če pracují jako zdravotníci, policisté, 
hasiči, řidiči dopravního podniku nebo 
pracovníci v sociálních službách jsme 
určili konkrétní školské zařízení, a to 
ZŠ a MŠ Plovdivská. Město také na-
bízí individuální hlídání těchto dětí 
družinářkami a učitelkami z mateř-
ských škol přímo v jejich bydlišti. Pro 
objednání těchto dvou služeb kontak-
tujte pracovnice Odboru školství paní 
Čechovou (tel. 542 172 463, cechova.
irena@brno.cz) nebo paní Hofbrucke-
rovou (tel. 542 172 182, hofbruckero-
va.marcela@brno.cz).
Výrazná pomoc seniorům vznikla 
díky spolupráci mezi organizací Elpi-
da a skauty. Zřídili bezplatnou linku 
seniorů 800 200 007, kde přijímají 
poptávky od seniorů po celé zemi 
a dospělí skauti a skautky se mohou 
přihlásit ke konkrétním požadavkům 
seniorů ve svém okolí. Skauti a skautky 
se soustředí především na nákup po-
travin a drogerie, vyzvednutí e -receptu 
nebo volně prodejných léků, doručení 
roušek, venčení pejsků či doručení ho-
tového jídla.
Na webu Sousedská pomoc. (www.
sousedskapomoc.cz) můžete najít 
pomoc s doručováním potravin, léků 
nebo třeba ochranných pomůcek nejvíc 
ohroženým lidem. Lze zde najít pomoc, 
ale také se můžete zapojit. Na tomto 
webu můžete svou pomoc i nabídnout. 
Hledají se dobrovolníci na pozici pečo-
vatele, dispečera, kurýra či švadleny. 
Pokud se chcete zapojit, stačí zde vy-
plnit krátký formulář. Dalším webem 
je Pomoc do domu. (www.pomocdodo-
mu.cz/brno). Zde se soustředí veškerá 
pomoc dobrovolníků. Naleznete zde 
individuální kontakty na lidi, kteří po-
máhají, telefonní čísla, e -maily a čin-
nost, ve které vám jsou schopni po-
moct. Tento web soustředí na jednom 
místě opravdu různé druhy pomoci, 
od hlídání a venčení domácích maz-
líčků přes šití a nabízení roušek až po 

zajištění nákupu. Skvělou iniciativou 
brněnských hoteliérů a restauratérů je 
platforma Pomáháme si 2020. (www.
pomahamesi2020.cz), která zajišťuje 
obědy pro seniory nad 65 let až ke dve-
řím zdarma. Jídlo si můžete objednat 
na telefonních číslech 775 855 685, 
736 233 491. Podařilo se tento systém 
propojit i s městským dovozem potra-
vin, takže zde můžete využívat měst-
skou bezplatnou linku 800 140 800.
V současné době je potřebná i psycho-
logická pomoc, pro tyto účely vzniklo 
bezplatné psychologické poradenství 
Dělám, co můžu. (www.delamcomuzu.
cz). Na webu najdete nabídku psycho-
logických konzultací zdarma po dobu 
trvání epidemické krize. Pomoc je zde 
soustředěna jak pro širokou veřej-
nost, tak i pracovníkům, kteří se nyní 
nachází tzv. v první linii. Hledají zde 
i odborníky psychology, aktuálně jich 
mají k dispozici přes 150.
Velmi užitečné jsou i weby sdružu-
jící dobrovolníky, kteří šijí roušky. 
(www.sijemerousky.cz, www.dame-
rousky.cz). Roušky jsou velký problém, 
řešíme to každý den. Je jich nedostatek, 
snažíme se vždy po desítkách pomoci 
těm nejpotřebnějším, takže i zde se 
jedná o výraznou pomoc. Ušité roušky 
můžete také nosit na centrální shro-
maždiště roušek v Brně na Koliště 19.
Pomoc lze najít nebo poskytnout i ve 
facebookových skupinách. Aktuálně 
se pomoc koncentruje ve skupinách 
s názvy Šijeme roušky v Brně; Dobro 
pro Koronu_Brno a JmK; Roušky Brno; 
Dobro v době korony – Brno a JMK; 
Můžeme? Pomůžeme! Židenice, Líšeň 
a okolí; Pomáháme si 2020.
K objednání potravin nebo hygienic-
kých potřeb můžete využít on  -line 
obchody na stránkách www.rohlik.cz 
nebo www.itesco.cz.
A pokud vás budou zajímat informace 
o novém typu koronaviru, využívejte 
infolinku Ministerstva zdravotnictví 
ČR (1212), Krajské hygienické stani-
ce (773 768 994), Jihomoravského 
kraje (800 129 921) nebo Státního 
zdravotního ústavu (724 810 106, 
725 191 367).
V  případě dalších dotazů můžete 
také psát nebo volat přímo mně (tel. 
731 402 618, hladik.petr@brno.cz). 
Děkuji vám za trpělivost, dodržování 
přijatých opatření a vzájemnou po-
moc. Držte se a přeji pevné zdraví!

 Mgr. Petr Hladík, náměstek 
primátorky pro zdravotnictví

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXI.
Pro dnešní sto dvacáté první pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral obrázek holičství – kadeřnictví, které bývalo v rohové budově na 
křižovatce ulic Havelkova x Sobolova – viz šipka. Fotografie je z 22. 7. 1923 
ze slavnostního průvodu svěcení orelského praporu.
V současnosti již provozovna neexistuje, zanikla patrně krátce po II. světové 
válce. Dnes je v budově bazar – zastavárna.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.   Antonín Crha

GETSEMANSKÁ ZAHRADA (BOHUNICKÁ VARIANTA)

Tu s nimi Ježíš přišel na mís-
to zvané Getsemane a řekl 
učedníkům: „Počkejte zatím 
zde, já půjdu dál, abych se 
modlil.“ Matouš 26.36
Davy turistů, věřících i ne-
věřících, každoročně cestují 
do hlavního města Izraele 
– Jeruzaléma, aby navštívi-
ly Getsemanskou zahradu. Tisícileté 
olivovníky, které v zahradě rostou, prý 
pamatují Ježíšovu dobu. Olivovníky 
jsou teplomilné stromy malebných 
tvarů. U nás se však pravé olivovníky 
nevyskytují.
Ale máme u nás stromy, které při-
pomínají olivovníky svými plody i 

bizarními tvary kmenů. 
Nazýváme je „české olivy“, 
odborně – hlošina úzkolis-
tá (Elaeagnus angustifolia). 
Hlošiny jsou keře nebo men-
ší stromy, které se spokojí s 
chudými a písčitými půdami 
a jsou tolerantní k suchu a 
zasolení. Hlošiny mají boha-

tý kořenový systém, který je využíván 
například ke zpevňování dálničních 
náspů, stavebních navážek, těžebních 
hald a podobně.
Skupina hlošin roste za domem Mol-
davská 21, nad dětským hřištěm. 

 Vlastimil Halfar, zastupitel

Bohunické stromy (26)



Vážení spoluobčané, život 
ve 21. století přináší mno-
ho dobrého, ale řekněme si 
otevřeně, i špatného. Roz-
vinutá digitalizace našeho 
života, všechny ty počítače, 
notebooky, tablety a mo-
bilní telefony, to je dobrý 
sluha, ale zlý pán. Jedná se 
mi hlavně o děti. Zkusme si otevřeně 
odpovědět na otázku, kolik času děti 
tráví u počítače a mobilního telefo-
nu? Negativní dopady často hrozící 
závislosti na těchto vymoženostech 
jsou Damoklovým mečem, který nad 
naší společností visí. Tato závislost 
je často srovnatelná se závislostí na 
alkoholu nebo drogách. Nový ame-
rický průzkum společnosti Common 
Sense Media ukázal, že každé druhé 
z dotázaných dětí se cítí být závislé 
na svém mobilním zařízení a 59 % 
dotázaných rodičů se obává, že jejich 
děti jsou závislé. Průzkum dále zjistil, 
že 72 % všech dotázaných cítí potře-
bu odpovídat na textovky a zprávy 
ze sociálních sítí okamžitě a 80 % 
z nich kontroluje svůj telefon každou 
hodinu. Děti se méně věnují sportu, 
rukodělným aktivitám a vzájemné 
komunikaci, vytváří si sociální izolaci.
A jak proti tomu bojovat? Hned od 
začátku, od útlého dětství. Pěstovat 
v dětech lásku ke knize, k literatu-
ře a orientovat je na mimodigitální 
aktivity. Jednu konkrétní aktivitu se 
snaží zajišťovat spolek Pastelka se 
sídlem v Líšni. Zajišťuje dobrovolníky 
z řad starších lidí, dědečků a babiček, 

kteří chodí do mateřských 
školek číst dětem pohádky. 
Protože jsem v minulosti 
do školky na čtení pohádek 
již chodil, domluvil jsem se 
s vedením Pastelky a paní 
ředitelkou z MŠ Pohádka 
a za dětmi jsem zase začal 
pravidelně chodit. Jejich re-

akce je velmi pozitivní. Poslouchají, 
ani nedutají a po čtení si o přečteném 
příběhu (a mnoha dalších věcech) 
ještě povídáme. Právě díky pravi-
delnosti se zde otevírá prostor pro 
vznik mezigeneračních vazeb, dialogu 
a přátelství. Pro děti se čtení pohádky 
babičkou nebo dědečkem stává neod-
myslitelnou součástí běžného týdne. 
Při poslechu rozvíjí svou fantazii a cit 
pro jazyk. Mohou vstřebávat od seni-
orů klid, rozvahu a přiblížit se starší 
generaci. Senioři na oplátku čerpají 
energii z radosti, upřímnosti a vitali-
ty těch nejmenších. Skutečně to není 
aktivita jen kvůli čárce nebo dotacím, 
ale má hmatatelný přínos při rozvíje-
ní lásky k literatuře a knihám.
Obracím se na všechny bohunické se-
niory, kteří by měli o něco podobného 
zájem, nechť se s důvěrou obrátí buď 
na vedení spolku Pastelka, nebo na ře-
ditelku nejbližší mateřinky, případně 
na mě osobně na čísle 603/487 562. 
Rád jim o všem povykládám a pomo-
hu při hledání vhodné školky. Získáte 
dobrý pocit z kontaktu s dětmi a pocit 
vlastní prospěšnosti, a to je deviza 
nad jiné cennější.
 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel 

Jako člen Komise pro rozvoj MČ biji 
na poplach proti chystané brutální 
zástavbě Bohunic a vyzývám tímto 
naše zastupitele a vedení naší radni-
ce k vyjádření nesouhlasu, např. for-
mou usnesení zastupitelstva. Územní 
plán města Brna ještě není hotov 
definitivně.
Co tato zástavba přinese občanům 
Bohunic? V podstatě zahuštění auty, 
likvidaci zeleně, na kterou jsme od-
jakživa v Bohunicích zvyklí, ráz obce 
se změní, a to nenávratně, jen na 
ubytovny. Místní lidé přestanou de-
finitivně mít k obci domovský vztah.
Jako příklad pro mé tvrzení je napros-
to zbytečná dřívější výstavba Nových 
Nivek. Zde to funguje ve větší míře 
jako pronájem pro kohokoliv, kdo za-
platí. Přineslo to něco pozitivního 
Bohunicím?
Určitě víte, čeho se zástavba dotkne 
– velké sidliště v prostorách bývalé 

zahradnické školy – přibude 6 000 
lidí, Červený kopec – přibude 7 000 
lidí Výstavba podél ulice Jihlavské  
– další tisíce lidí, nemluvím o Boso-
nohách, které se nás také provozem 
dotýkají.
Co z toho vznikne? Ve zkratce ře-
čeno, nepohneme se tady. Zatím je 
snad ještě čas a možnost to alespoň 
omezit.
Před loňskými komunálními volba-
mi bylo několik petic proti zástavbě 
a jednu dokonce organizovalo vedení 
radnice. Navíc zastupitelé slibují, že 
budou dbát o blaho obce. Je nut-
né i tímto tlačit na místní vedení 
radnice, aby jen planě nepřihlíželo  
devastaci Bohunic, ty si to historicky 
nezaslouží. Jde o naše děti a vnuky.
Já, jako člen Komise pro rozvoj MČ, se 
nechci dožít toho, že se komise bude 
přejmenovávat na komisi zániku MČ.

 Kročil František, místní rodák

1. dubna, při večerním sledování tele-
vize, jsem si přečetla poděkování bo-
hunickým seniorům za to, že dodržují 
všechna vládní nařízení vydaná pro 
případ možnosti nákazy koronavirem. 
Za MČ Bohunice byl podepsán pan 
Milan Hrdlička. Bylo milé zjistit, že 

naši zastupitelé si všímají nás star-
ších a starých lidí. Vím, že i oni mají 
nyní plno povinností navíc, a proto 
děkujeme všem pracovníkům MČ 
v Bohunicích za jejich práci a starost 
o nás – občany. Žije se nám v Bohuni-
cích dobře.  Věra Štěpaníková

ZŠ Sirotkova otvírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na MATEMA-
TIKU A INFORMATIKU.

Nabízíme: 
od 5. do 9. třídy 2 hodiny informatiky týdně | posílená hodinová dotace matema-
tiky | třídy s 24 žáky, půlení na jazyky, informatiku | 3 rodilí mluvčí, mezinárodní 
jazykové zkoušky | interaktivní výuka | výuka dle učebnic pro gymnázia | úzká 
spolupráce s gym. Kpt. Jaroše | vysoké procento přijatých žáků na gymnázia | 
úspěšné zapojení do národních i mezinár. soutěží |  spolupráce s Mensou ČR.

Výběrové řízení: 5M – dní po otevření škol | 6M – na konci měsíce června

Den konání bude upřesněn dle aktuální situace v ČR.
Elektronické přihlášky a aktuální informace najdete na www.zssirotkova.cz

Pastelka versus digitalizace

Biji na poplach
Poděkování

ZŠ Sirotkova nabízí
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Příspěvky zastupitelů
Mladé stromy potřebují 
závlahu. Některé měst-
ské části se spoléhají na 
vlastní servisní firmu, jiné 
realizují výsadbu s  něko-
likaletou následnou péčí, 
kde veškerá rizika na sebe 
bere zhotovitel. V případě 
uschnutí stromu v záruční 
lhůtě tento nahradí novým jedincem 
na své vlastní náklady. Někde vyhlásili 
na svém území program adopce zele-
ně. Novou možností je projekt „Zalej-
me.cz“. Jde o to, že všechny stromy 
v Brně (nikoli pouze nové výsadby) 
mají v internetové aplikaci svoji znač-
ku a každý dobrovolník, který by ten 
který strom zalil, zaznamenal by ve 
webové aplikaci u „svého“ stromu čas 
a vydatnost zálivky.
Když si ty možnosti shrneme, zjistí-
me, že některé jsou nespolehlivé, jiné 

drahé a další komplikova-
né. Naše městská část vy-
budovala vlastní zdroj vody 
a zalévání stromů obstará-
vá servisní firma. Bohunice 
však spoléhají především 
na zdravý úsudek svých 
občanů. Víme, že jsou mezi 
námi dobrovolní „zaléva-

či“, kteří nepotřebují žádné aplikace 
ani programy a zalévají stromky, aby 
v horkých dnech bez srážek neuschly. 
Všichni, kteří se takto nezištně zapo-
jují, zaslouží poděkování. Máme tedy 
naději, že naše mladé stromky přežijí 
léto 2020 i následující roky.
Seznam nejpotřebnějších:
1) Lípa Svobody u kapličky
2) Klíčová lípa před ZŠ Arménská
3)Muchovník na kruhovém objezdu 
se speciálním závlahovým zařízením

 Vlastimil Halfar, zastupitel

Voda = život
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, je to 
už mnoho a mnoho týdnů, co jsou brá-
ny knihovny zavřené. Je nám jasné, že 
všechny své zásoby knih od nás máte 
už přečtené, některé možná i dvakrát, 
ale situace si žádá takováto opatření 
a i my je musíme respektovat. Avšak 
každým týdnem věříme, že se knihovna 
brzy otevře a my se s vámi všemi ko-
nečně zase uvidíme. Opravdu se nám 
už po našich milých čtenářích stýská.
Aktuálně jsou všechny výpůjčky 
prodlouženy do období 20.  5. až 
27. 5. 2020. Upomínky jsou zmrazeny 
ke dni 13. 3. 2020 a po dobu uzavře-
ní knihovny nenarůstají a netvoří se 
nové. Podrobné a zejména nejaktu-
álnější informace najdete na našich 
webových stránkách www.kjm.cz.
Rádi bychom v tomto příspěvku také 
zavzpomínali, a to na začátek tohoto 
roku, kdy jsme v knihovně realizovali 
povedené a hojně navštěvované akce 
pro veřejnost. V lednu jsme přivítali 
na autorském čtení paní Vlastu Žáč-
kovou, která představila svou tvorbu, 
a to jak pro dospělé, tak dětské čte-
náře. Přečetla nám ukázky ze svých 
strašidelně laděných povídek a pově-
děla nám, kde bere inspiraci pro svou 
tvorbu, kdy nejraději píše nebo kdo 

je jejím největším kritikem. Beseda 
byla moderovaná a nesla se ve velmi 
přátelském duchu.
V únoru jsme se zaměřili na zdraví 
a pozvali jsme si fyzioterapeutku Lu-
cii Fridrichovou, která návštěvníkům 
ukázala a vysvětlila jednoduché cviky, 
které může každý dělat při běžných 
denních činnostech. Beseda nebyla 
jen teoretická, ale návštěvníci si cviky 
vyzkoušeli sami na sobě. Naučili se, jak 
správně sedět, stát i chodit. Věříme, že 
se beseda líbila a byla pro vás užitečná.
Začátek března jsme otevřeli vernisáží 
výstavy Orri a Faerské ostrovy od mla-
dého umělce Mikkela Odehnalů, kte-
rý se zaměřuje zejména na grafickou 
tvorbu. Sám autor promluvil o tom, 
odkud čerpal inspiraci ke svým dílům, 
a následně odpovídal na zvídavé otáz-
ky návštěvníků vernisáže.
Všem, kteří se těchto akcí zúčastnili, 
moc děkujeme. Akce, které se v měsí-
ci březnu nemohly uskutečnit kvůli 
uzavření knihovny, plánujeme někdy 
v budoucnu určitě zrealizovat a pevně 
věříme, že se na nich všichni společně 
uvidíme.
Vše dobré, hlavně hodně zdraví přejí 

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány 

„Cílem naší školy je nabízet žákům 
kvalitní výuku v bezpečném prostředí, 
což nevylučuje současně i otevřenost 
školy všem.“
Vážení čtenáři, dovolte, abychom 
vám představili naši základní školu. 
Vzdělávací a výchovný proces stavíme 
na třech pilířích – kvalitní, bezpečná 
a otevřená škola: Kvalitní škola – ví, 
kam chce směřovat, a jde úspěšně za 
svým cílem (inspirujeme se doporuče-
ními České školní inspekce). Bezpečná 
škola – dítě je zde v bezpečí a cítí se 
bezpečně (spolupracujeme s Asociací 
bezpečná škola). Otevřená škola – je 
zdravá a motivující (jsme členy Sítě 
brněnských otevřených škol).
Naše základní škola je Fakultní škola 
při PedF MUNI. Zaměřuje se na sport, 
hlavně na výuku plavání, a to ve spolu-
práci s Kometou Brno. Naši žáci dosa-
hují každoročně vynikajících výsledků 
v celorepublikových sportovních sou-
těžích, což jim umožňuje naše kvalitní 
sportovní zázemí (nově zrekonstruo-
vaný bazén, školní hřiště s atletickou 
dráhou a velká tělocvična).
Součástí školy je i školní družina pro 
1. st. a školní jídelna s nabídkou dvou 
jídel a svačin. A jak se u nás učíme? 
V rámci prvních tříd dělíme hodiny čes-
kého jazyka tak, aby žáci dostali dobré 
základy čtení a psaní. Od první třídy 
nabízíme rovněž výuku plavání. Od třetí 
třídy vyučujeme anglický jazyk. Od pá-
tého ročníku nabízíme možnost přestu-
pu do plaveckých tříd. Kromě tradiční 
výuky v hodinách s moderními prvky 
využíváme řadu vzdělávacích programů 
a spolupracujeme s množstvím institucí 

(SVČ Lány, Knihovna Jiřího Mahena, po-
řádáme Noc s Andersenem), účastníme 
se vědomostních i sportovních soutěží. 
Nedílnou součástí vzdělávání je nabídka 
kroužků, kterou postupně rozšiřujeme.
V  rámci druhého stupně nabízíme 
v jednotlivých ročnících řadu volitel-
ných předmětů (německý jazyk, ruský 
jazyk, etická výchova, estetická výcho-
va, kolektivní a vodní sporty, informa-
tika, sportovní hry, cvičení z matema-
tiky). Dle možností dělíme třídy na 
výuku anglického jazyka a v devátých 
ročnících dělíme hodinu českého jazy-
ka a matematiky. Výuku doplňujeme 
vhodnými divadelními a filmovými 
představeními, návštěvou muzeí, vý-
stav, pořádáním přednášek a besed).
V rámci sportovních akcí pořádáme 
kurzy bruslení, lyžařské kurzy a školy 
v přírodě. Nedílnou součástí naší školy 
je i funkční školní poradenské praco-
viště (výchovný poradce, dva školní 
metodici prevence, školní psycholog). 
ŠPP které klade velký důraz na preven-
ci a řešení patologických jevů (mimo 
jiné i ve spolupráci s Policií ČR v rámci 
vzdělávacích programů). Velmi zdaři-
lou akcí je například pořádání Noci bez 
drog. Nezbytnou součástí našeho vzdě-
lávání je i individuální přístup k žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Prezentaci naší školy a činnosti našich 
žáků můžete sledovat ve školním ča-
sopise ARmixxx, v němž část redakční 
rady tvoří právě žáci. Více informací 
se dozvíte na našich webových strán-
kách www.zsarmenska.cz, případně při 
osobní návštěvě školy.

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

V měsíci únoru se v bazénu ZŠ Armén-
ská, tentokrát již nově rekonstruova-
ném, jako každoročně konalo městské 
kolo závodů v plavání žáků 3.–5. roč-
níků. Této soutěže se letos zúčastnilo 
celkem sto malých závodníků z devíti 
brněnských škol.
Žáci, kteří reprezentovali naši školu, 
se předvedli skvělými výkony a získali 
přední umístění v jednotlivých disci-
plínách. Ze 3. ročníků byl nejúspěšněj-
ším plavcem Eduard Kahle se ziskem 
dvou zlatých medailí, David Esender 
vybojoval jednu bronzovou. Z dívek si 
vedla nejlépe Hana Bierová, která se 
umístila na 3. místě. Štafeta se třeťá-
kům také vydařila, získala zlatou me-
daili. Z žáků 4. ročníků si nejlépe vedl 
Šimon Policar se ziskem jedné stříbrné 
a jedné bronzové medaile, v kategorii 
dívek byla nejúspěšnější Valerie Zvě-
řinová, která ve své kategorii získala 
dvě stříbrná umístění.

V  kategorii 5. ročníků měli jedno-
značně převahu žáci naší školy. Lukáš 
Gregr, Adam Řiháček a Oliver Hynek 
vybojovali v obou disciplínách zlato, 
stříbro i  bronz. Děvčata byla také 
velmi úspěšná. Julie Marková, Lucie 
Nečasová a Natálie Křepelková získaly 
v obou disciplínách všechna přední 
umístění. Štafeta pátých ročníků 
k naší velké radosti také zvítězila.
Všem závodníkům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy, blahopřejeme 
a přejeme mnoho dalších sportovních 
úspěchů. Velký dík také patří všem or-
ganizátorům a rozhodčím z řad pedago-
gů i pomocníkům rozhodčích z řad žáků 
2. stupně za hladký průběh této akce.
Věříme, že tato tradice zůstane za-
chována a v příštím školním roce opět 
poměříme své plavecké dovednosti 
s žáky mnohých škol z celého Brna.

 Mgr. Yvona Vráblíková,
učitelka ZŠ Arménská

Jestliže byli letos na jaře všichni uči-
telé vyzváni, aby nadále vzdělávali 
své žáky na dálku, ani my, učitelky ve 
školce, jsme nezůstaly pozadu. I když 
některé z nás „bojují“ se záludnostmi 
počítačů (přece jen jsme zvyklé na jiné 
metody), snažíme se, aby se i „naše“ 
děti v době, pro nás tak nezvyklé jako 
je nouzový stav, vzdělávaly, ale přede-
vším si hrály.
A tak posíláme rodičům e -maily, ve 
kterých najdou náměty na hry, cvičení 
s říkankami, cvičení a hry pro rozvoj lo-
gopedické prevence, výtvarné činnosti, 
ale i odkazy na různé webové stránky 
určené pro vzdělávání malých dětí. 
Nezapomněly jsme ani na předškoláky, 

kteří by jinak přišli o své edukativně 
stimulační skupinky – program před-
školní průpravy.
Na duben byly podle plánu připraveny 
tvořivé dílny k Velikonocům. A také 
proběhly. I když poněkud netradičně. 
Děti z jednotlivých tříd vyráběly de-
korace a zdobily své domovy, podle 
návodů, které jim paní učitelky při-
pravily a poslaly.
Děkujeme Všem rodičům, kteří s námi 
spolupracují, posílají nám elektronic-
ky poděkování, případně i fotografie 
svých dětí a jejich výrobky. Je to krásná 
zpětná vazba.
Přejme si všichni pevné zdraví.
 Anna Budirská, MŠ Amerlingova

Ohlédnutí za začátkem 
roku 2020

ZŠ Arménská se představuje

Městské kolo závodů  
v plavání na ZŠ Arménská

Školka trochu jinak
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Jak se učíme na  
ZŠ Vedlejší?

Lány – jsme tu s vámi!Úvaha a nalézání nových 
příležitostí

Již nějakou dobu jsou zavřené všechny školy, a tím nastala nová situace pro 
děti, rodiče i učitele. Ale i v této době se snažíme žákům neustále předávat něco 
nového a být s nimi v kontaktu.
Při výuce na dálku jsme se zaměřili na důležité předměty a předáváme žákům 
znalosti, které budou potřebovat v dalším vzdělávání nebo v každodenním životě.
Máme velké štěstí, že žijeme v době internetu, a ten nám poskytuje řadu možností. 
Naše škola využívá během školního roku systém Edookit, žáci tento systém tedy 
dobře znají a umí s ním pracovat, a proto ho využíváme i při online výuce. Může-
me přes něj zadat úkoly, ale také pomocí kvízu ověřit, jak děti pochopily učivo.
Jeden z principů, který se ve výuce používá, je názornost. Proto děti nedostávají 
pouze hotové informace, které by se měly naučit. Výuku jim oživujeme praktický-
mi příklady, ukázkami anebo třeba videem. Postupně zařazujeme i video výuku, 
která alespoň částečně nahradí kontakt žáků s učitelem.
Vytvoření kontaktu mezi učiteli a dětmi považujeme za důležité. Všichni jsme 
zvyklí potkávat se ve škole a být v přímém kontaktu. Tato doba to neumožňuje, 
ale na ZŠ Vedlejší se snažíme, aby to bylo pro děti i rodiče co nejpřínosnější 
a zvládnutelné.

 Mgr. Lenka Adámková

Vážení čtenáři Našich Bohunic, po-
slední týdny přinesly do našich životů 
spoustu změn a nových situací. Stře-
diska volného času Lužánky – praco-
viště Lány se tyto události dotkly zá-
roveň spolu se školáky. Ze dne na den 
se uzavřela všechna školská zařízení 
a školy, domečky a střediska volného 
času najednou zůstala prázdná, tichá, 
opuštěná. Jelikož však nic není tak čer-
né, jak se může na první pohled zdát – 
rozhodli se lánští pedagogové aktivně 
postavit koronavirové karanténě. První 
týden jsme šili pro bohunické občany 
roušky, šicí stroje u nás jely od rána do 
večera. V dalších dnech jsme se vrátili 
k pedagogické činnosti (kterou máme 
rádi a která nám jde nejlépe) a začali 
jsme pro všechny návštěvníky Lánů 
natáčet krátká videa s ochutnávkou 
činností našich kroužků. Pro nejmenší 
děti z babyklubů vznikl cyklus pohádek 
a jednoduchého výtvarného tvoření. 
Pro naše malé tanečnice a sportovce 
z Píďalek a Sportíků jsme připravili 
videa plná písniček a sportovních her, 
nezapomněli jsme ani na Záchranáře 
a Světaználky. Svá videa si u nás na-

jdou ale i naši drazí senioři – lektorka 
Anička Horáková pro ně připravila 
několik videí s jednoduchým domá-
cím cvičením. A kde tuto ochutnávku 
naší činnosti můžete najít? Na našem 
webu: lany.luzanky.cz
Na virtuální prohlídku jsou zváni 
i všichni ti, které zajímá, jak to u nás 
vypadá, jaké aktivity na Lánech nabízí-
me nebo se jim prostě jen zastesklo…
Jelikož stále není jisté, jestli nám sou-
časná situace dovolí se ještě v tomto 
pololetí společně v kroužcích setkat, 
určitě nezoufejte! Kroužkovné za ne-
odchozené hodiny a  lekce budeme 
vracet a v tuto chvíli už aktivně pra-
cujeme na nabídce kroužků na nový 
školní rok 2020/2021. Nabídka bude 
na našem webu zveřejněna od 25. 5. 
a  spuštění přihlašování pak začne 
symbolicky na den dětí 1. června.
Se všemi pracovníky pracoviště Lány 
doufáme, že se budeme moci brzy spo-
lečně sejít v lepších časech!

 Lucie Stará
vedoucí pracoviště Lány

Také máte zvláštní pocit z toho, když 
se podíváte o pár týdnů zpět a uvě-
domíte se, že vše bylo jinak? Těšili 
jsme se na jaro, procházeli dny tak, 
jak jsme byli zvyklí, a řešili běžné věci. 
Náhle jakoby někdo lusknul prsty a ze 
dne na den změnil pravidla fungová-
ní naší společnosti. Nevědět, co bude 
dál, pociťovat strach o své blízké nebo 
zažívat pocity absurdnosti z pravidel, 
která jsme museli začít tak náhle do-
držovat. Život v karanténě přinesl nové 
obavy a pohrál si s našimi hodnotami 
a společnost se tím prověřuje stejně 
tak jako hranice lidskosti. Svět se však 
točí dál a my s ním. Děláme malé, ale 
podstatné kroky. Jen jsme na chvíli 
zpomalili a máme možná pocit, že už 
to nikdy nedoženeme. I u nás na lužá-
neckém pracovišti v Labyrintu jsme 
nejprve sklopili hlavy a nedokázali si 
představit, jak budeme fungovat. Bez 
kontaktu s dětmi, s rodiči, se školami…
Ale zkusili jsme to, přizpůsobili se 
a začali si v této situaci hledat pozitiva 
a nové příležitosti. Založili jsme nový 
web, kde má každý z kroužků svůj profil 
a tímto bychom vás rádi pozvali do na-
šeho Labyrintu online! Z rukodělných 
kroužků zde můžete získat návody, jak 
vytvořit jednoduchou animaci, jak pra-
covat se 3D programem, návody na 
výrobu dekorací a další výtvarné ra-
dosti. Co se divadelních kroužků týče, 
naleznete zde popisy hereckých cvi-
čení, která si můžete vyzkoušet doma 
s rodinou nebo s přáteli přes webka-
meru, což vřele doporučujeme. Ono to 

jde, sami jsme tomu nevěřili, ale po 
prvních online hodinách jsme zjistili, 
že je to krásné zpestření dne! Kromě 
toho můžete nahlédnout do tvorby 
divadla v angličtině i francouzštině, 
zjistit více o fungování improvizace 
na jevišti a pobavit se videi, která pro 
děti točíme v našem divadelním sále.
Pro ty, co se chtějí trochu rozhýbat, 
je tu jóga s Jitkou Weinerovou. Pokud 
máte zájem pěkně se protáhnout z po-
hodlí domova a zkusit si online lekci, 
ozvěte se na jitka.weinerova@luzanky.
cz pro více informací.
Jak se na náš web dostanete? Odkaz 
naleznete na facebooku SVČ Lužánky - 
pracoviště Labyrint nebo se ozvěte na 
lucie.sedlackova@luzanky.cz, kde vám 
ráda poskytnu více informací.
Hezké jarní dny přeje

 Lucie Sedláčková, pedagog SVČ 
Lužánky – pracoviště Labyrint

 Koupím zahrádku nebo chatu 
do 50 km od Brna Tel: 702 087 313.

 Individuální konzultace, doučová-
ní mat.-fyz. pro děti 6–9 tř., i příprava 
na PZ na SŠ přes SKYPE (nyní ZDAR-
MA) Tel: 774 621 703.

 Pronajmu zahradu s chatkou (po-
zemek s ovocnými stromy), vhodné 
jen na léto pro rodinu s dětmi. Tel: 
722 910 500

 Prodám rodinný dům 3+1 v Brně-
-Starém Lískovci, 295 m2, s terasou, 
zahradou a garáží. Možnost nádstavby, 
nebo půdní vestavby. Parkování pro 
3 auta. Dům je částečně podsklepen. 
Petra Viklická, tel : 737 417 267, mail:  
pviklicka@mmreality.cz , web : mmre-
ality.cz/nemovitosti/722405

 Čištění koberců a čalouněného 
nábytku. Tel: 605 983 853.

 Nabízím práci asistentky pro 
seniory (veškeré asistenční služby 
– hygiena, doprovod, nákupy, úklid, 
běžné domácí práce). Nabízím profesi-
onální přístup, spolehlivost, pečlivost. 
Pracovní doba po dohodě. Vzájem-
nou spokojenost je potřeba vyzkoušet. 
Nejlépe Brno západ. Cena dohodou. 
Tel.: 724 238 290.

 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme 
UKLÍZEČE/KU na ranní a odpolední 
směny v Brně. Volejte 730 186 797 
nebo pište email: nabor@olman.cz.

 Vracím se do Brna za prací – nutně 
hledám koupi bytu. Děkuji všem. T: 
732 219 013.

 Hledáme větší domov. Mladá 
rodina by ráda koupila byt 4+1 v Bo-
hunicích. Nejsme RK. Děkujeme za 
nabídku. Tel.: 604 173 919.
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 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 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!

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

 Koupím garáž v Bohunicích. 
Tel.: 777 159 551.

 Ráda bych s Vaší pomocí našla 
vhodný RD nebo STP. Děkuji. T: 739 
967 377

 Kompletní servis počítačů 
a  notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC. Tel: 608 880 107.
 Kapela DUO – na Vaši akci. 
Tel.: 723 880 915.

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

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

 Koupím garsonku nebo 1+1. Tel: 
702 169 750.

 Hledáme ke koupi byt 3+1 a větší.
Tel: 604 508 585.

2 000 ELEKTROKOL
SKLADEM

NEJLEPŠÍ 
CENY V ČR

BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 164
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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

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

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

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

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

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

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

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

547 221 591
www.stofcom.cz

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

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

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

PLÍCE DOMU

ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?
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