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Na Magistrátu města
Brna bojujeme o každou
korunu, která půjde na
investice do školství
v  Bystrci. Proto mne
velmi zaujal současný
záměr MMB, který plá-
nuje investovat velkory-

sých 800 milionů korun (i když převážně
z  evropských dotací) do projektů pro
sociálně vyloučené osoby. Tyto projekty
se týkají různých oblastí života, například
práce, vzdělávání či bydlení.  
Na posledním jednání Zastupitelstva MČ
Brno-Bystrc 13. dubna jsme se až na tři
výjimky postavili proti záměru vedení měs-
ta Brna připojit MČ Brno-Bystrc do Stra-
tegického plánu sociálního začleňování
města Brna 2016–2019.Tuto strategii má
na starost zastupitel města Brna za Žít
Brno, pan Bc. Martin Freund.
Na tyto projekty je určena částka 800 milio-
nů Kč. Pan Freund nebyl schopen ani při-
bližně uvést, proč je mají zajišťovat ne-
ziskové organizace, dále kolik z této částky
bude určeno na platy a provoz participu-
jících neziskovek (a také kdo a na základě
čeho bude tyto neziskovky vybírat) a kolik
na skutečné náklady.
Co má tento plán (mimo jiné za situace,
kdy MČ Brno-střed má přibližně 400 vol-
ných neobsazených bytů) znamenat pro
Bystrc? Zaměřím-li se na oblast bydlení,
na výše uvedenou otázku odpovídám tak-
to: namísto řádného přidělování bytů
sociálně potřebným podle pravidel a po-
řadníku naší MČ by se měla přidělovat
část bytů v Bystrci bez čekání, na základě
losování, a to tzv. sociálně vyloučeným
a migrantům. To znamená mj. diskriminaci
těch lidí, kteří v naší MČ řádně čekají na
přidělení bytu i deset let. Pravidla projektu
jsou nejasná a můžou udělat z Brna mag-
net, k němuž se budou stahovat různé sku-
piny lidí z celé republiky. Stačí, aby si podali
žádost a bez čekání mohou získat bydlení
třeba vedle vás. 
Osobně se budu dále zajímat, kolika
„sociálně potřebným“ se za tuto částku
skutečně takto nekoncepčně pomůže.
Zatím se hovoří o 150. Myslím si, že tato
částka by se dala využít daleko smyslupl-
něji.
Tradičně si vás dovoluji pozvat na veřejné
jednání zastupitelstva, které se uskuteční
8. června v 17.00 hodin v sále Společen-
ského centra v Odbojářské ulici.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Vážení bystrčtí spoluobčané,

(pokračování na str. 3)

(pokračování na str. 8)

Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stano-
vených v programovém prohlášení, je řádná
péče o svěřený veřejný majetek a vyvíjení

Opravy a investice ve školství v době prázdnin
iniciativy k jeho zvelebení a zhodnocení.
Proto i tento rok probíhají investice a opravy
školských budov. V současné době jsou připra-
veny pro realizaci v rámci letních prázdnin násle-
dující akce: Rekonstrukce sociálních zařízení
a úklidových komor na ZŠ Laštůvkova 77
(2. část) v pavilonech U1, MV (výsledek 1. části
viz foto). Akce, vysoutěžená za 5 608 506 Kč včet-
ně DPH, zahrnuje výměnu rozvodů vody za plas-
tové potrubí, výměnu kanalizace a elektro-
instalace vč. úpravy rozvaděčů u řešených míst-
ností. Dále výměnu keramického obkladu a dlaž-
by, sanitární techniky, osvětlovacích těles
a vypínačů, výměnu a zabudování nových dveří
včetně zárubní v řešených prostorech. Bude pro-
vedeno odvětrání úklidových komor. 

550 let historie brněnských městských lesů
oslaví i spuštění historického voru na
Brněnskou přehradu 4. června.

550 let – staletí rosteme!
Jak to všechno začalo? Počátek historie Lesů
města Brna se datuje od 13. století, kdy teh-
dejší královské město Brno dostávalo majetek
darem, zástavou nebo odměnou. Koupí začalo
získávat lesy až v 15. století od pánů v okolí
města. Podle historických pramenů byl v roce
1466 poprvé tímto způsobem získán hrad
Deblín s městečkem a dalších 20 vsí. Současná
moderní městská akciová společnost si tak
letos připomíná 550. výročí. 

V první polovině 16. století koupilo město
jeden z nejdůležitějších majetků – tvrz a ves
Kuřim, kde zřídilo správní středisko statků měs-
ta Brna a odtud později brněnská radnice spra-
vovala jako vrchnost všechna svá venkovská
panství. (pokračování na str. 5)

Pomáháme pohybem. Nejen sobě, ale i ostatním

Bystrcké gymnázium, kterým se v sobotu
14. května rozezněla hudba podkreslená
uvolněnou atmosférou a smíchem, byste

určitě neoznačili jako školu běžnou. Bude
ale také školou Světovou?

Dvě zprvu nenápadná slova, která ale zname-
nají mnoho. Podporu, přátelství, sport, tanec
a zábavu. I tak by se dala jednoduše popsat
dobročinná akce stejnojmenného názvu v pro-
storách Klasického a španělského gymnázia
Brno-Bystrc. Jednalo se o vyvrcholení celoroční
spolupráce s Nízkoprahovým centrem Jonáš,
kterému bude věnován veškerý výtěžek z akce,
završení boje o titul Světová škola, ale přede-
vším smysluplně strávené dopoledne.

Účastníci si mohli vybrat z mnoha variant cvi-
čebních lekcí od jógy po kruhový trénink.
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Poté, co Rada města Brna dvakrát stáhla mate-
riál k vyhlášení zadávacího řízení na výběr zho-
tovitele, se na třetí pokus podařilo tento záměr
schválit. Realizace stavby bude opět financo-
vána za pomoci příslušných fondů Evropské
unie a zakázka bude vyvěšena ve Věstníku
veřejných zakázek. Radou města Brna jsem

byl schválen jako jeden z členů hodnotící
komise, která bude posuzovat kvalifikaci ucha-
zečů o zakázku. 
Jestliže nedojde k  neočekávaným zdržením,
termín otevření mateřské školy v září v roce
2017 bude dodržen. 

Tomáš Kratochvíl, starosta

Mateřská škola na Kamechách

Pohled starosty
na Strategii sociálního začleňování

Mám dotaz ohledně dopravní situace
v dolní Bystrci, především křižovatku
u kamenolomu, (i když je v k. ú. Komína).
Došlo po společné iniciativě tří měst-
ských částí k nějakému posunu, nebo se
starostové opět nechali odbýt? Michal 
Komplexní řešení dopravní situace v MČ
Brno-Bystrc je průběžně projednáváno
nejen s Odborem dopravy Magistrátu
města Brna, ale také přímo s panem ná-
městkem primátora Richardem Mrázkem.
K prioritám patří vyřešení křižovatky u UNI
Hobby. V této věci již byl vybrán zpracova-
tel technické studie a v nejbližších dnech
budou přizváni zástupci městské části
k jednání o nalezení vhodného řešení.
Předpokládáme, že technická studie „Pře-
hradní radiála – ulice Kníničská“ bude do-
hotovena vdruhé polovině letošního roku.
Z iniciativy bystrckého starosty pana To-
máše Kratochvíla budou ke všem jedná-
ním přizváni také starostové sousedních
dotčených městských částí.

Jaroslav Petr, místostarosta 

Kde získám informace k adopci či pěs-
tounské péči. Petra Mašková 
Váš dotaz směřuje do oblasti náhradní ro-
dinné péče. Tuto agendu vykonává referát
náhradní rodinné péče Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna, Koliště 19, proto do-
poručuji obrátit se s dotazem na uvedené
pracoviště. Tel. kontakty na příslušné sociální
pracovnice jsou: 542 173 763 (731, 819).
Pavel Nemecz, vedoucí sociálního odboru 

Na Kamechách se už nějaký čas pohybuje
auto a něco vrtá do země. Naproti Alberta
zas razí nějakou štolu a dole pod sídlištěm
to vypadá na nástupní ostrůvky. Je to za-
čátek stavby slibovaného prodloužení
tramvaje? A pokud ano, kdy by mělo být
uvedeno do provozu? Protože stavba bude
procházet jak Bystrcí, tak Žebětínem, kdo
na ni bude dohlížet, aby nedocházelo
k překopávání kabelů a podobných inci-
dentů, tak jak se to již stalo? Martin
Dne 2. 3. 2016 jsme obdrželi od společnosti
GEOtest, a. s., Šmahova 112, 627 00 Brno
oznámení o provádění průzkumných vrtů
v dané oblasti. Tyto průzkumné vrty jsou
prováděny za účelem hydrogeologického
posouzení území pro plánované prodlou-
žení tramvajové tratě do lokality Kamechy.
Za případné škody na technické a dopravní
infrastruktuře odpovídá ten, kdo je způso-
bil, tedy provádějící firma.

Ivana Krejčová,
vedoucí stavebního odboru

Pozn.: REDAKČNĚ UPRAVENO.
Diskusní fórum – veřejné dotazy adresované
vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce
kompetentních osob na ně jsou k dispozici
na www.bystrc.cz.

Dotazy a odpovědi

Dovolím si doplnit několik dalších informací
k mému úvodníku. Hlavní problém projektu
Rapid Re-housing (rychlého zabydlení), tedy
jednoho z  projektů Strategického plánu
sociálního začleňování za 800 milionů Kč,
spatřuji v tom, že jeho cílem je pouze zajiště-
ní bydlení pro sociálně vyloučené osoby
a migranty. Toť vše. Na nové nájemníky nejsou
kladeny žádné další nároky a požadavky, jen
povinnost platit nájem (mnohdy výhradně ze
sociálních dávek). Žádná povinnost budoucího
zaměstnání nebo práce pro obec. Tím se podle
mne u některých žadatelů jen upevní názor,
jak je výhodné být bez zodpovědnosti a práce
a pouze využívat sociálních dávek ze systému.
Já osobně jsem pro to, aby se potřebným lidem
pomáhalo, ale měla by být i nějaká povinnost
na druhé straně. Staré přísloví říká „Není moudré
dávat chudým ryby, je moudřejší naučit je ryby
chytat“. Pokud by cílem projektu bylo vytvořit
lidem pracovní návyky a vzdělání, v tomto
bodě by měl projekt moji podporu, nicméně
k tomu jsme nedostali žádné informace.

Pokud jde o případ migrantů, ti zatím (i přes
velkou snahu neziskových organizací je sem
umístit) do ČR příliš nechtějí. Z těch, kteří do
bezpečí ČR umístěni byli, (zde si dovolím ironii)
po seznámení s realitou u nás, se raději každý
druhý vrátil do hrůzou a válkami zmítaného
Iráku a zbytek utekl do Německa, kde jsou
vyšší sociální dávky. A to byli migranti prově-
ření ministerstvem a neziskovkami.  Pro údajně
neziskové organizace tak jde především o přís-
tup k finančním prostředkům cestou vytváření
problémů, na řešení kterých pak budou poža-
dovat další a další peníze.

Odbornost pracovníků neziskovek, které
budou do projektu zapojeny, je rovněž velmi
diskutabilní. Nabídka Magistrátu města Brna
na zřízení a financování dalšího úřednického
místa v Bystrci, kdy by náplní tohoto pracov-
níka byla kontrola plateb nájemného u přidě-
lených bytů, popřípadě poskytování rad
nájemníkům o možnosti půjčky nebo zřízení
splátkového kalendáře na doplacení nájmu,
je podle mne příkladem nepochopení prob-
lematiky.

V Bystrci (1 784 bytů) máme v rámci města Brna
jeden z nejlepších výsledků v platbách nájem-
ného, které kontrolujeme, a také ve vymáhání
dlužných částek. Zvládají to dobře pracovníci
bytového odboru našeho úřadu.

V případě použití peněz z dotací musí být
projekt nějakou dobu (cca 5 let) funkční, mít
tzv. udržitelnost. Kritéria hodnocení jsou
nejasná. Pokud uvedených 800 milionů nebu-
de stačit, město Brno bude muset doplácet
ze svého, neboť pokud by projekt nebyl
funkční po celou dobu, poskytnutá částka
anebo alespoň významná část se musí vrátit.
Účast zastupitelů z Bystrce při kontrole a tvor-
bě tohoto plánu či projektu byla odmítnuta.
Osobně se budu zajímat o další průběh toho-
to plánu.

Jsem zvolen občany Bystrce, a proto cítím
povinnost hájit především jejich zájmy. Jsem
rád, že většina našich Bystrckých zastupitelů
má podobný názor.

Tomáš Kratochvíl,
starosta

Vizualizace školky na Kamechách podle projekční firmy
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Po mnoha letech se konečně dostala příprava
výstavby nového volnočasového centra do finá-
le. Je zpracován investiční záměr na výstavbu
hlavní budovy, tělocvičny i dostatečného počtu
parkovacích míst. Nový objekt bude umístěn na
Horním náměstí a poskytne odpovídající zázemí
pro realizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže,
rodičů s dětmi i široké bystrcké veřejnosti. Pro-
gramová náplň Nové Bystroušky bude navazovat
na dosavadní činnost a díky komfortnějším pro-
storám ji bude možné rozšířit jak do kvantity, tak
i kvality. Nová tělocvična umožní provozování
sportů, které v malém sále stávajícího centra vol-
ného času nebyly možné aposkytne tolik žádané
prostory pro sportovní vyžití obyvatel Bystrce.

Nové centrum volného času je navrženo jako
dvoupodlažní objekt o celkové podlažní ploše
cca 1 210 m2. Tělocvična s vlastním vstupem
bude propojena s hlavní budovou spojovacím
krčkem s šatnami. V rámci investice budou pro-
vedeny také nezbytné terénní a parkové úpravy
v souladu s územní studií Brno-Bystrc II západ.
Realizace investice je rozvržena do 2 etap.
V první etapě bude prioritně vybudován objekt
CVČ s  parkováním, druhá etapa zahrnující
výstavbu tělocvičny a spojovacího krčku bude
realizována podle finančních možností statu-
tárního města Brna.

V souladu s navrhovaným investičním záměrem
bude investice financována z rozpočtu kapitá-
lových výdajů statutárního města Brna a to část-
kou 112 milionů 900 tisíc korun, přičemž na
I. etapu bude vyčleněno téměř 35 milionů a na
II. etapu více než 78 milionů korun. Z rozpočtu
městské části bude poskytnut příspěvek ve výši
7 milionů Kč na financování I. etapy a dále měst-
ská část uhradí náklady spojené s vnitřním vyba-
vením hlavní budovy i tělocvičny ve výši
1,3 milionu Kč. Investiční záměr je nyní připraven
pro definitivní projednání v Radě a Zastupitel-
stvu města Brna.

S ohledem na velké investice do školství v měst-
ské části v příštích dvou letech – výstavba školky
Kamechy, zateplení základní školy Laštůvkova
a přístavba základní školy Vejrostova se dá před-
pokládat zahájení výstavby Bystroušky až
v letech 2017–2019.

Jaroslav Petr, místostarosta

Nová Bystrouška

Dopravní omezení
Brněnské komunikace a. s. oznamují, že ve
dnech 6.–17. června budou na vozovce na
ulici Vejrostova na parkovišti mezi ulicemi
Ondrouškova a Kubíčkova prováděny sta-
vební práce spočívající ve výměně stávající-
ho povrchu vozovky. Žádáme proto všechny
majitele vozidel, aby v uvedeném termínu využi-
li jiných parkovacích ploch. 
Pracovníkem, který zodpovídá za provedení sta-
vebních úprav, je pan Skácel (BKOM a. s., Ren-
neská třída 787/1a), tel. 603 442 381.

Yveta Bičanová,
referent údržby komunikací

Řemeslný jarmark • Dětské atrakce • Občerstvení zajištěno

Hodová chasa 
vás srdečně zve na

v neděli 26. června 

Program: 

10.00 hodin mše svatá v kostele sv. Janů v Bystrci

14.00 hodin zahájení hodů před bystrckou radnicí,
nám. 28. dubna

14.30 hodin průvod chasy starou Bystrcí

16.00 hodin před Společenským centrem Bystrc:
• Moravská beseda
• vystoupení tanečního souboru Skřivánek

(působí při MŠ Kachlíkova 19, Brno-Bystrc)
• cimbálová muzika Veronika
• Moravská kapela Brno

Opravy a investice ve školství v době prázdnin
(pokračování ze str. 1)
Dále regeneraci stávajících radiátorů a dodávku
hygienických doplňků. V řešených místnostech
proběhne výměna stávajících oken za plastová
s meziokenními vyzdívkami v souladu s projek-
tem zateplení ZŠ Laštůvkova 77. 

Příprava této akce s  rozpočtovými náklady
89 mil. Kč významně pokročila. Zahrnuje zate-
plení obvodového pláště a střechy, výměnu
výplní otvorů a zajištění větrání objektu, což
povede nejen ke zlepšení energetické náročnosti
objektu, ale i k významnému prodloužení život-
nosti školy. Projekt byl schválen Radou i Zastu-
pitelstvem města Brna a byla podána žádost
o dotaci z Operačního programu Životní pro-
středí 2014–2020 Státnímu fondu životního pro-
středí České republiky, kde probíhá jeho
hodnocení. Městská část se podílí vlastním pro-
jektem a 20 % nákladů na stavbu (cca 17 mil. Kč).
Během prázdnin dále proběhne v MŠ Laštův-
kova 57/59 oprava střechy nad pavilonem E

(100 tis. Kč) a výměna sloupů veřejného osvět-
lení (150 tis. Kč).

Z důvodu rostoucího počtu žáků ZŠ inten-
zivně pracujeme na projektu přístavby ZŠ
Vejrostova 1. Byl vybrán projektant na projek-
tovou dokumentaci pro vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení
vč. rozmístění interiérového vybavení. Konají
se pravidelné výrobní výbory za přítomnosti
zástupců MMB, vzhledem k tomu, že vlastní
realizace proběhne příští rok pomocí financo-
vání z příslušného dotačního fondu EU. Před-
pokládané náklady přístavby činí 31,7 mil. Kč
vč. DPH a předpokládané náklady interiérového
vybavení činí 2 mil. Kč vč. DPH.  Významně
pokročil i projekt výstavby šestitřídní MŠ
Kamechy II s možností budoucí částečné pře-
měny na třídy 1. stupně ZŠ (více článek na před-
chozí straně). 

Vladimír Vetchý, místostarosta
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7/16. mim. RMČ dne 20. 4. 2016
n schválila výpovědi smluv o dílo č. 13
Kub/3745/5169/2007 OŽPD, č. 14 Kub /3745/
5169/ 2007 OŽPD, č. 15 Kub/2212/5169/2007
OŽPD a č. 2 Kub/2212/ 5169/2010 OŽPD bez
udání důvodu.

7/17. RMČ dne 27. 4. 2016
n schválila:
– rozpočtové opatření mezi třídou 4 – Přijaté
transfery a § 4351 – Osobní asistence, pečova-
telská služba a podpora samostatného bydlení
a §4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče
– rozpočtové opatření č. 04/2016
– rozpočtové opatření mezi § 6330 Převody
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
a § 6173 Místní referendum
– Smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků
ve výši 3 000 Kč
– pronájem bytů č. 21, Foltýnova 31, vel. 2+1;
č. 24, Větrná 3, vel. 3+1
– Seznam aktivit a akcí podporovaných nebo
spolupořádaných MČ Brno-Bystrc
– Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhle-
dáváním a poskytováním informací podle
z. č. 106/1999 ve znění pozdějších předpisů
– dodatek č. 4 k nájemní smlouvě k pozemku
p. č. 7562/5 k. ú. Bystrc
– dohodu o ukončení nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku p. č. 6261/1; p. č. 1246
a části pozemku p. č. 1225/5 k. ú. Bystrc
– nájemní smlouvu na pronájem části pozem-
ku p. č. 1142/29; p. č. 1246 a části pozemku p.
č. 1225/5; k. ú. Bystrc
– první písemnou výzvu k vyplacení částky
z bankovní záruky č. 1600228029
n neschválila:
– nájemní smlouvu k pozemku p. č. 3144/19
a části pozemku p. č. 3144/9, oba k. ú. Bystrc
s návrhy nájemce
n souhlasila:
– s prodloužením nájemní smlouvy ze dne
20. 6. 2008 na pronájem nebytových prostor
za účelem provozování zubní ordinace v ZŠ
Brno, Laštůvkova 77 MUDr. Zuzaně Moravuso-
vé, privátní zubní lékařce, do 30. 6. 2017 s výji-
mečnou výší nájemného od 500 Kč/m2/rok bez
energií s možností tříměsíční výpovědní lhůty
ze strany pronajímatele. MUDr. Zuzana Mora-
vusová poskytuje na základě smluvní dohody
s ředitelem školy žákům první pomoc při úra-
zech a ošetřuje mentálně postižené děti
i dospělé. Uvedená činnost je v Brně ojedinělá
a vzhledem k časové náročnosti ekonomicky
méně výhodná
– s podáním žaloby na vyklizení pozemku
p. č. 2157/1 v k. ú. Bystrc
– s uzavřením dohody o užívání částí pozemků
p. č. 375/1 a 375/13 k. ú. Bystrc za předpokladu,
že součástí navrhované dohody bude ustano-
vení o tom, že vlastníci sklepu berou na vědomí,
že výše uvedené části pozemků jsou součástí
veřejného prostranství a musí zůstat veřejně
přístupné

– s prodejem pozemku p. č. 1142/293 k. ú.
Bystrc vlastníkovi (jednotlivým spoluvlastní-
kům) garáže postavené na pozemku
n nesouhlasila s pronájmem části pozemku
p. č. 6261/1 k. ú. Bystrc
n zařadila do „Přehledu vhodných míst pro
pořádání svatebních obřadů mimo obřadní síň
na území MČ Brno-Bystrc“ objekt vily na Kozí
Horce č. ev. 908, 635 00 Brno
n jmenovala paní Mgr. Vlastu Matulíkovou
vedoucí odboru Pečovatelské služby ÚMČ Brno-
Bystrc s účinností od 1. 6. 2016
n odvolala člena Komise životního prostředí
Rady MČ Brno-Bystrc pana Zbyňka Jurečku na
jeho vlastní žádost ke dni 30. 4. 2016
n přidělila: 
– veřejnou zakázku „Rekonstrukce hygienic-
kých zařízení na ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci
(2. část akce)“, uchazeči RK-mont, spol. s r. o.,
a schválila s tímto uchazečem smlouvu o dílo
– veřejnou zakázku „Zhotovení projektové
dokumentace Přístavby ZŠ Vejrostova 1 v Brně-
Bystrc“, uchazeči MENHIR-projekt, s. r. o., a schvá-
lila s tímto uchazečem smlouvu o dílo 
n doporučila MMB – OÚPR pokračovat v pro-
jednávání „Zadání změn ÚPmB – 43. soubor
a změn 2011, 2012“ za podmínek, že budou
respektovány požadavky vyplývající z usnesení
7/5 ZMČ bod 3.05 ze dne 10. 6. 2015 a nedo-
poručila zařazení bodu B 7/11-I do dalšího pro-
jednávání
n žádá: 
– MMB – OÚPR, aby do dalšího projednávání
40. a 44. souboru změn ÚPmB byly zapracovány
požadavky MČ Brno-Bystrc
– Městskou policii Brno o posouzení záměru
začlenění MČ do  Městského kamerového
dohledového systému a postoupení svého sta-
noviska odboru dopravy Magistrátu města Brna
k dalšímu projednání záměru podle schválené
Strategie Městského kamerového systému
s profinancováním projektu z investičních pro-
středků statutárního města Brna
– statutární město Brno o nabytí částí
pozemků p. č. 1682/3, 1681/1 a 1682/6 k. ú.
Bystrc do majetku statutárního města Brna za
účelem realizace opravy komunikace, která se
nachází na těchto pozemcích a o svěření (po
nabytí do majetku města) částí pozemků
p. č. 1682/3, 1681/1 a 1682/6 k. ú. Bystrc
n doporučila ZMČ Brno-Bystrc:
– souhlasit s usnesením R 7/17 – 3.2.01: RMČ
Brno-Bystrc doporučuje MMB – OÚPR pokra-
čovat v projednávání Zadání změn ÚPmB – 43.
soubor a změn 2011, 2012 za podmínek, že
budou respektovány požadavky vyplývající
z usnesení 7/5 ZMČ bod 3.05 ze dne 10. 6. }2015
a nedoporučuje zařazení bodu B 7/11-I do dal-
šího projednávání
– souhlasit s usnesením R 7/17 – 3.2.02: Rada
MČ Brno-Bystrc žádá MMB - OÚPR, aby do dal-
šího projednávání 40. a 44. souboru změn
ÚPmB byly zapracovány požadavky MČ Brno-
Bystrc.

Tomáš Kratochvíl,
starosta

Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc

ZMČ Brno-Bystrc,
které se uskuteční

ve středu 8. června 2016
od 17 hodin

ve Společenském centru
na Odbojářské ulici č. 2

Pozvánka
7/11. zasedání

Předběžný program jednání: 

v 1. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2016 

v Zásady pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně pro-
spěšné projekty, změna 

v Aktualizace Seznamu oprav a investic na
rok 2016 – dílčí seznam Opravy školství

v 43. soubor změn ÚPmB – zadání

v 44. soubor změn ÚPmB – soupis návrhů na
pořízení změn, 40. soubor změn ÚPmB –
záměr 

v Statut výboru Zastupitelstva MČ Brno-By-
strc – aktualizace

v Volební řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 

Zasedání je veřejné
Všichni občané jsou srdečně zváni

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

Vzpomínka
na hrázného Šikulu

V sobotu 23. dubna se u pomníčku Františka
Šikuly sešli občané, aby uctili jeho hrdinský čin.
Šikula a jeho spolupracovníci na sklonku druhé
světové války zachránili naši přehradu před zni-
čením nacisty.  Při této akci riskovali vlastní životy
a hrázný Šikula byl dokonce postřelen a vážně
zraněn. Za naši městskou část položil kytici
místostarosta Jaroslav Petr.

Michael Piskor
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(pokračování ze str. 1)550 let – staletí rosteme!
Po velkém politic-
kém nátlaku byla
brněnská radnice
v roce 1954 donuce-
na předat veškerý
lesní majetek státu.

Městu zůstaly ve správě pouze lesy, které měly
charakter lesoparku a ležely v nejbližším okolí
města. K obratu došlo až po roce 1989. Po
navrácení majetku obcím byla pro zajištění
odborné správy v městských lesích zřízena
v roce 1992 příspěvková organizace Lesy měs-
ta Brna. V roce 1994 vzniká společnost s r. o.,
zakladatelem a jediným vlastníkem je město
Brno, o dva roky později se mění právní forma
na akciovou společnost. Předmětem činnosti
je odborná správa a rozvoj majetku města
Brna, podnikání s ním, plnění veřejných služeb
s obecně prospěšným posláním. 
K oslavě 550. výročí bude společnost Lesy města
Brna, a. s. pořádat několik zajímavých událostí
pro širokou veřejnost. Jednou z nich bude spuš-
tění voru na Brněnskou přehradu. Vor postavili
jediní současní čeští voraři, a to přímo na březích
Brněnské přehrady v Rakovecké zátoce v měsíci
květnu. Slavnostní spuštění voru  proběhne
4. června a následně bude spuštěn nepravi-
delný provoz tohoto unikátního dopravního
prostředku.

Historie plavení dřeva po Svratce do Brna spadá
do období napoleonských válek a krátce po
nich. Důvodem byl zejména nedostatek koní
a povozů, které v tomto období vojsko ode-
bralo obyvatelstvu, k použití pro vojenské úče-
ly. Proto se rozhodla správa velkostatku v roce
1802 zařídit plavení paliva po řece Svratce do
Brna. Při hledání v Brněnském archivu bylo zjiš-
těno, že z důvodů plavení dřeva byla vybudo-
vána hráz pro plavení dřeva.
Dnes můžete zbytky této hráze najít nedaleko
Heroltic a říká se jí Čertova hráz. Od této hráze
byl vybudován umělý plavební kanál, který byl
dlouhý 700 sáhů a ústil do Svratky mezi Herol-
ticemi a Březinou. Dále se dřevo plavilo po
Svratce až do Brna v délce 12 963 sáhů (asi
24,5 km) a někde u dnešního Ronda u ulice
Náplavka se dřevo vytahovalo z řeky a sloužilo
zejména jako palivo pro celé Brno.
Lesy města Brna, a. s. zvou návštěvníky také
na další zajímavé akce. V termínu 15.–16. čer-
vence se bude konat „Galerie v lese“ v areálu
„U mravence Lesíka“ v Řečkovicích a na tomtéž
místě v termínu 24. září budou moci návštěv-
níci obdivovat lesní techniku.
Pro bližší informace sledujte webové stránky
společnosti lesymb.cz, kde včas najdete bližší
informace o všech plánovaných akcích. 

Lesy města Brna, a. s.

Pozvánka na Den Policie ČR
V  letošním roce pořádá
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje u pří-
ležitosti 25. výročí prezen-
tační akci Den Policie ČR
určenou pro širokou veřej-

nost. Akce proběhne 17. června 2016 od 9.00
do 15.00 hodin na náměstí Svobody v Brně.
Pro návštěvníky je připraven bohatý program
zahrnující ukázky práce policistů, jejich výstro-

je a výzbroje. Proběhne řada dynamických
ukázek práce policie. Bude zde k vidění nej-
novější policejní technika. Policejní historická
společnost představí historické policejní vozy,
BESIP Team nabídne atraktivní program včetně
nárazového a otočného trenažeru. Svou účast
již tradičně přislíbili kolegové z policejních
sborů Rakouska a Slovenska.

Alena Peterková,
Policie ČR

Slavnost v Pohádce máje
přilákala přes tři sta návštěvníků 

V neděli 15. května se uskutečnila u sochy
Helenky před Podkomorskou myslivnou tra-
diční Slavnost v Pohádce máje. Lidé, kteří se
na akci přišli podívat, si z úst starosty
JUDr. Tomáše Kratochvíla vyslechli krátký
historický exkurz o tradici a významu této
každoroční májové slavnosti, jejímž letošním
pořadatelem byla bystrcká městská část.
Akce se zúčastnili rovněž zástupci samospráv
z  Veverských Knínic, Žebětína i Ostrovačic.
V bohatém kulturním programu, který připravilo
Společenské centrum Bystrc, vystoupily dětské
soubory ze Žebětína, Veverských Knínic, Ostro-
vačic a Bystrce. Pro pohodu návštěvníků akce
v proměnlivém počasí (ale bez deště) zahrála
country & western skupina SMOLAŘI z Říčan.
Fotografie z velmi povedené akce jsou zveřej-
něny na www.bystrc.cz/kultura.

Zdenek Krutek,
vedoucí odboru kultury

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakční rady

Pohlídají nás kamery
Kriminalita vzrůstá, krade se čím dál víc, to
za našich mladých let nebývalo. I proto bez-
pochyby řada z nás uvítá instalaci kamero-
vého systému, o které rozhodla bystrcká rada
na svém dubnovém zasedání.
Každá mince má ale dvě strany. Co když dojde,
jak upozorňují někteří, k úniku informací? Co
když budou záznamy z kamer, umístěných
mj. na přestupních uzlech hromadné dopravy,
zneužity? Ujišťování o tom, že se to v žádném
případě nemůže stát, asi věří málokdo. Dnešní
informační systémy totiž umějí vyhledat kon-
krétní tvář na záznamu automaticky a poměr-
ně rychle a není tedy problém zmapovat
pohyb kohokoliv z nás. Co když někdo vysle-
duje, jak upozorňovala jedna ze zastupitelek,
kdy odcházím pravidelně z domu. Kdy odchá-
zí a kudy chodí mé dítě do školy a ze školy.
Nejsou to cenné, zpeněžitelné a zneužitelné
informace? Například pro vykradení bytu, ve
kterém zrovna nikdo není? Není to ohrožující
pro naše děti? Nemůže to být prostředek
k vydírání? I tak se někteří ptají.
Vzpomínám na svoji nedávnou zkušenost,
kdy jsem šel kolem člověka, který právě řezal
zámek zadních dveří auta pilkou na železo.
Trvalo mi dobrou čtvrthodinu, než jsem při-
měl policejní hlídku kontrolující správné par-
kování asi padesát metrů od místa činu, aby
záležitost prověřili. Nejsem si zcela jistý, že
by podobná událost zvedla policejní hlídku
od monitorů dohledového systému.
Možná kamerový systém skutečně omezí
krádeže a vandalismus, možná ne. Je to věc
názoru. Že ale cena nikoliv samotných kamer,
ale především příslušného systému pro pře-
nos dat bude z  pohledu občana téměř
závratná, je víceméně jisté.

Luboš Raus, Bystrčáci

Pozvánka na
DEN KDU-ČSL

4. června 
9.00 Otevření areálu BVV

10.00 Zahájení a uvítání, zdravice ministrů,
představení kandidátů do krajských
a senátních voleb

12.30 Přestávka na oběd
14.00 Koncert: Pavel Helan Trio

(otevřeno veřejnosti) 

DOPROVODNÉ AKCE
Farmářské trhy, ochutnávka moravských vín
u cimbálové muziky, skákací hrad a soutěže pro
děti, možnost návštěvy VIDA centra.
Více informací najdete na www.bystrc.kdu.cz.
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A Kluby nabízí pomoc
Máte problém s alkoho-
lem nebo hazadrní hrou
a nevíte, jak je řešit?
Dotýká se tento pro-

blém někoho z vaší rodiny a potřebujete pora-
dit?
Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby Brno
z. ú. poskytuje pomoc a podporu osobám závis-
lým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství,
včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Posky-
tujeme informace, sociální poradenství, tera-
peutický léčebný program a následnou péči.
Novinkou pro tento rok je otevření Sociálního

bydlení s terapeutickým režimem pro osoby,
které minimálně tři měsíce abstinují. Naše služby
jsou založeny na principu respektu vůči klientovi
a jsou poskytovány zdarma. Klienti mohou
vystupovat anonymně a práce zahrnuje také
přísnou mlčenlivost pracovníků. V měsíci říjnu
každoročně pořádáme soutěž Slavíci ve školní
lavici pro žáky základních a studenty středních
škol a Podzimní adiktologickou konferenci.
Pro více informací nás můžete kontaktovat na
telefonním čísle 541 247 233, nebo e-mailem
na adresu: romana.dreslerova@akluby.cz.

Barbora Václavková

V minulém čísle Bystrckých novin byl otištěn
článek zastupitele Viktora Lošťáka o Strategii
sociálního začleňování. Rád bych se pokusil
vyvrátit některé fámy, které v tomto článku
zazněly.
Pan Lošťák píše, že na projekt bude vynaloženo
800 milionů, a za to prý zabydlíme 150 osob.
Kdyby toto byla pravda, bylo by to skandální
mrhání prostředky. Naštěstí to pravda není.
Strategický plán je dokument, který se snaží
řešit problematiku sociální nouze obyvatel
Brna a zároveň čerpá prostředky z evropských
dotací. Pokud máme možnost šetřit tak roz-
počet Brna, je trestuhodné to nedělat. Zmíně-
ných 800 milionů ale samozřejmě nepůjde jen
na zabydlení 150 osob. Strategický plán obsa-
huje několik desítek projektů. Kromě sociál-
ního bydlení jdou peníze také například na
projekt aktivního zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných nebo na podporu škol. Část
prostředků jsme získali také na opravu dlou-
hodobě neobsazených městských bytů, kde
utíkají městu příjmy z nájmu. Počítáme také
se zabydlením padesáti rodin s dětmi z azylo-

vých domů a ubytoven a poskytnutí bydlení
pro nízkopříjmové lidi, například pro seniory,
pro které je velmi složité zaplatit z nízkého
důchodu po ztrátě partnera komerční nájem.
To, že Brno nemá systém sociálního bydlení
a nemyslí na lidi v nouzi, považuji za ostudu. 
MČ Brno-Bystrc byla kromě účasti v projektu
sociálního bydlení nabídnuta rovněž účast
v projektu prevence ztráty bydlení, kde by zís-
kala pracovníka (placeného z evropských zdro-
jů, čili Bystrc by nezaplatila ani korunu), který
by se snažil pomáhat lidem, kteří již nyní bydlí
v městském bytě, ale z nějakého důvodu se
dostali do krizové situace. Podobný projekt
funguje na Brně-Střed a ukazuje se, že díky
němu je městská část schopna snížit dluhy na
nájemném. Bystrc k tomuto, ani žádnému jiné-
mu projektu nepřistoupila. Rozhodnutí měst-
ské části nicméně respektuji.  Snad v budoucnu
na jiných městských částech prokážeme úspěš-
nost tak, abychom rozptýlili obavy třeba i před-
stavitelů Bystrce. 

Martin Freund, uvolněný zastupitel
města Brna pro sociální začleňování

Plán sociální začleňování
pomůže všem obyvatelům Brna

Heyrna – hravé odpoledne s prarodiči

Náš Domov pro seniory na Foltýnově ulici pečuje
o své klienty již od roku 1986. Poděkování za
vysoce kvalitní péči patří nejen vedení a zaměst-
nancům, ale také dalším, kteří s námi dlouho-
době spolupracují.
Tímto bychom tedy chtěli poděkovat paní Jaro-
míře Dubšíkové, která již několik let dochází
do našeho domova a pomáhá s organizací výle-
tů a dalších akcí. Letos jsme díky ní navštívili
Petrov, Diecézní muzeum a Madonu z Veveří.
Jaromíra Dubšíková v domově také pravidelně
přednáší o zajímavých tématech (Bystrcké
pověsti, Brněnská architektura 20. století., život
a dílo T. G. Masaryka). 

Dále bychom chtěli poděkovat Anežce Jene-
šové za to, že u nás již několik let každý měsíc
vypráví klientům o zemích, jež navštívila a za
zajištění několika koncertů vážné hudby v podá-
ní studentů z JAMU. 
Velmi děkujeme také nadačnímu fondu Atý-
sek, díky němuž jsme mohli koupit kupříkladu
vozíky a speciální sprchové křeslo pro klienty.
Náš dík patří zejména Zuzaně Trnkové a Šárce
Cechové za jejich pomoc při organizování akcí
v domově a za osobní angažovanost.
Poděkování si zaslouží také SZUŠ Radmily
Chmelové a MŠ Skřivánek za pravidelné vystu-
pování u nás. V neposlední řadě chceme podě-
kovat všem dobrovolníkům, kteří navštěvují
klienty našeho domova. 

Jana Prajznerová, vedoucí sociálního úseku

Poděkování všem,
kteří nezištně pomáhají

Slavnostnímu zahájení 70. výročí lodní dopravy
na Brněnské přehradě v nádherný slunečný den
v sobotu 16. dubna přihlíželo rekordní množství
návštěvníků. Řada z nich využila i možnosti se
letos poprvé svézt flotilou lodí v zahajovací plav-
bě. Plavba se konala po slavnostním nástupu
kapitánů všech lodí. Vladimír Hynek

Zahájení
70. plavební sezony

V úterý 3. května se v jídelně ZŠ Heyrovského
32 uskutečnila tradiční HEYRNA – klub des-
kových her. Květnová Heyrna byla výjimečná
tím, že si s dětmi přišli zahrát jejich babičky
a dědečkové a také naše bývalé paní učitelky.
Všichni jsme si společně užili hravé odpoledne
při vyhazování figurek u Člověče, nezlob se,

u skládání puzzle a hraní jiných nových her, kte-
rých máme v našem klubu pestrou škálu a jejichž
pravidla vnoučata svým prarodičům zkušeně
vysvětlila. Přesvědčili jsme se, že hraní „desko-
vek“ nás baví v každém věku a tato akce určitě
není poslední.
Veronika Vavrušová a Eva Pazdiorová, učitelky
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Nedostalo se vaše dítě do školky?
Potřebujete ho pohlídat?

Chcete, aby si zvyklo na dětský kolektiv?

Dětský klub Kamecháček zahájil zápis do Rosničky (dopolední hlí-
dání dětí od 2 let s programem) na školní rok 2016/2017. V tuto
chvíli přijímáme přihlášky na docházku od září 2016. Máte-li
zájem o umístění svého dítěte do Rosničky, prosíme o vyplnění
a poslání přihlášky na e-mail: kamechacek@gmail.com

Přihláška a veškeré bližší informace
na našich webových stránkách www.kamechacek.cz

nebo volejte 775 025 909 (Iva Glotzmannová)

Kapacita Rosničky je 12 dětí na den.

Dětský klub KAMECHÁČEK
Říčanská 5, Brno-Kamechy

www.kamechacek.cz

ZÁPIS DO ROSNIČKY
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZAHÁJEN 

Mateřská škola Duha, Kachlíkova 21, p. o.
ve spolupráci s Dětským klubem Duháček, z. s.

pořádá 

ve čtvrtek 9. června od 9.00 hodin

DUHOVÉ DOPOLEDNE
pro naše nejmenší děti v areálu školní zahrady

Pro děti jsou připraveny zábavné činnosti na několika stanovištích
(zdolávání překážek, házení na cíl, slalom na koloběžkách atd.)

Pozvání přijaly mateřské školy z našeho okolí, účast přislíbila
i skupinka dětí z dětského centra Chovánek.

Odměnou dětem bude poznání nového prostředí, zábavná aktivita
a v neposlední řadě i věcné odměny pro mateřskou školu v podobě
drobného sportovního vybavení.

Naše činnost je finančně podporována MČ Brno-Bystrc.

Marta Tenorová, předsedkyně klubu Duháček
Anna Kimlová, ředitelka školy

Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc

Vás srdečně zve do knihovny na několik zajímavých akcí. 

n Od středy 1. června můžete v prostorách knihovny zhlédnout
výstavu výtvarných a literárních prací dětí ze školních družin
ZŠ Heyrovského 32. 
Přijďte se podívat, jak jsou naše děti šikovné.

n 1. červen je dnem dětí. I my v knihovně chystáme pro děti
bohatý program plný her, soutěží, zábavy, malování a také vás
čekají drobné dárečky. Začínáme ve 13.00 hodin.

n V pondělí 27. června chystáme v otevřeném atriu knihovny
hudební koncert mladé nadějné skupiny Akustik trio pod názvem
Koncert pro všechny slušný lidi.
Přijďte se za námi pobavit, zazpívat si, nebo se jen tak zaposlou-
chat do zvuků krásně znějících hudebních nástrojů. Začátek
koncertu je v 16.30 hod.

n Ve středu 29. června na konec školního roku, než se všichni
rozjedou na prázdniny a dovolené, zveme děti a jejich rodiče na
Večerníčky pod deštníčky. 
Potkáte se s Večerníčkem, čeká vás loutková pohádka a malo-
vání křídou. Také drobné dárečky a překvapení. Začátek v 16.30
hodin.

Těšíme se na vás!  Kolektiv knihovnic
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Ve čtvrtek 14. dubna se naše třída zúčastnila
projektu Ukliďme Česko. Když jsme s úklidem
začali, nastal první problém. Neměli jsme dosta-
tek pytlů na odpadky. Vyřešili jsme to a vzali
jsme si staré a již použité. Se spolužáky jsme se
rozdělili na tři skupiny. Každá šla hledat jinam.
Naše skupina holek šla hledat ke skladu super-
marketu Billa. Kromě naházených různých
odpadků jsme našly i vylomenou dopravní

značku. Upozornily jsme projíždějící policii. Poté
jsme zavolaly paní učitelce Kozákové, která měla
na starosti jinou skupinu, aby nám přišli pomoci.
Odpadků jsme nasbírali opravdu hodně. Díky
našemu nadšení a obětavému zápalu se nám
podařilo zvítězit nad ostatními účastníky pro-
jektu a vyhrát slíbenou odměnu. 

Zuzana Pavelková,
žákyně 6. A, ZŠ Vejrostova 1

Bystrcké základní školy uklízely Česko

V pátek 15. dubna se naše škola zúčastnila v rám-
ci Dne Země celostátní akce Ukliďme Česko.
Vše začalo jako běžný den, až na jednu drobnost
– místo aktovky si 349 žáků přineslo do školy
pracovní oděv. Po prvních dvou hodinách strá-
vených ve škole jsme vyrazili na věc. S patřičným
vybavením, s pracovními rukavicemi a velkými
černými pytli, které jsme získali z Úřadu městské
části Brno-Bystrc a samozřejmě s chutí udělat

něco pro přírodu, jsme se za krásného počasí
vydali ven. Každá třída si pro úklid vybrala nějaké
místo v Bystrci včetně okolí Brněnské přehrady.
Jako škola jsme za páteční dopoledne nasbírali
asi 450 kg odpadků a myslím si, že se v Bystrci
hned žije lépe. Během celého úklidu jsme se
bavili, takže jsme si kromě pytlů s odpadem
odnesli i spoustu zážitků.
Šimon Hrdlička, žák 7. A, ZŠ Heyrovského 32

Mezi lektory nechyběla Simona Pressová,
mistryně světa v kung fu a wushu, kvalifiko-
vaný fitness trenér Michal Pryymachuk (oba
z Fitness U kostela), Mgr. Ditta Čermáková
z GYBY a bývalá studentka Kristýna Anderlová. 

Nadšené byly ale především děti, o které bylo
postaráno v dětském koutku. Občerstvení
zajistili sami studenti, nápoje dodalo jako
sponzorský dar Nuovo Caffe. Akce se podle
ohlasu zúčastněných povedla, tak snad nebu-
de v naší režii poslední. Děkujeme všem.

Veronika Lokajová,
studentka 6A8 GYBY

Pomáháme pohybem.
Nejen sobě, ale i ostatním
(pokračování ze str. 1)

Centrum Jonáš
vás zve na pravidelné aktivity

JONÁŠCI – změna otevírací doby
pro rodiče s dětmi ve věku 0–6 let

každý pátek 9.00–11.00 hod. 
3. 6. Zajíčci z kolíčků

10. 6. Rozkvetlé ručičky
17. 6. Ptáčci z trojúhelníků
24. 6. Papírové peněženky

DĚTI
ve věku 8–14 let

pondělí a čtvrtek 13.00–15.00 hod.
úterý a pátek 13.00–17.00 hod.

středa 14.00–16.00 hod.
(pomoc s přípravou do školy – doučování)

MLÁDEŽ
ve věku 15–20 let

v pondělí 15.30–19.30 hod.
a čtvrtek 15.00–18.00 hod.

STARŠÍ MLÁDEŽ
ve věku 17–25 let

ve středu 16.30–20.00 hod.
a čtvrtek 18.00-19.00 hod.

1. 6. Den dětí – hry, workshopy,
občerstvení (děti i mládež)

13. a 15. 6. Výroba peněženek z krabic od
mléka (mládež a starší mládež)

14. a 17. 6. Výroba peněženek z krabic od
mléka (děti)

20. a 22. 6. Ovocný pohár
(mládež a starší mládež)

24. 6. Ovocný pohár (děti)

Po celý měsíc bude probíhat preventivní
program na téma „Domácí násilí“ – bude-
me si povídat například o tom, jak poznat
domácí násilí a v jakých podobách se může
vyskytovat, kdo může být agresor/oběť a jak
s nimi komunikovat, co dělat, když se vyskyt-
ne v našem okolí apod.

Změna programu vyhrazena

inzerce
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Nevěříte? Skutečně se nejedná o olympij-
ské dění ve sportovním areálu základní ško-
ly Vejrostova.
Byli jsme však poctěni tím, že u nás proběhl
slavnostní akt podpisu Smlouvy o pořádání
Her VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017
mezi Českým olympijským výborem a Jihomo-
ravským krajem. Za Český olympijský výbor
smlouvu podepsal předseda ČOV Jiří Kejval
a za Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Sta-
nislav Juránek. To vše se odehrálo 27. dubna
v 10 hodin při příležitosti okresního finále ZŠ
ve volejbalu žákyň a žáků, který na naší škole
probíhal. A jak si na tomto turnaji vedli naši
žáci? Žákyně vybojovaly 1. místo a postoupily
do kraje, žáci obsadili pěkné 3. místo! Je vidět,
že naše „Vejrostka“ má spoustu talentovaných
žáků, kteří jí dělají ve světě nejenom brněn-
ského mládežnického sportu dobré jméno.

Slavnostnímu podpisu byly přítomny slavné
osobnosti brněnského sportu let minulých
i mladí brněnští sportovci s ambicí na účast
na olympijských hrách v Riu. Za všechny uvedu
alespoň olympijskou vítězku v gymnastice
z Londýna 1948 paní Věru Růžičkovou a olym-
pijského vítěze z Tokia 1964 v dráhové cyklis-
tice a bronzového z MS z let 1965 a 1966 Jiřího
Dalera.
Olympiáda dětí a mládeže je největší sportovní
akcí v České republice pro děti a mládež. Pro-
běhne v příštím roce v Brně ve dnech 24. až
29. června a zúčastní se jí téměř 3 800 mladých
sportovců ve věku 13–16 let. Jsme rádi, že prá-
vě naše škola se důstojně zhostila organizace
slavnostního aktu podpisu této smlouvy. 

Zdeněk Černošek,
ředitel

Letní olympiáda dětí a mládeže ČR 2017

Ve čtvrtek 28. dubna se ve Společenském
centru Bystrc konala už podevatenácté
Velada, večer plný hudebních a tanečních
vystoupení studentů Gymnázia Vejrostova,
večer oslavující především španělskou kul-
turu. 
Letos přibyl ještě jeden důvod k oslavám, a to
20. výročí založení česko-španělské sekce naše-
ho gymnázia. I to byl jeden z důvodů, proč
pozvání na Veladu přijali ředitel řetězce hote-
lů Barceló pan Gustavo Guidobono Zabala
a obchodní ředitelka hotelu Barceló Palace
v Brně slečna Silvie Zámečníková, shodou okol-

ností jedna z prvních studentek šestiletého
bilingvního studia. 
V úvodu starosta MČ Brno-Bystrc JUDr. Tomáš
Kratochvíl pogratuloval Miss středních škol Pavle
Ohnišťové k jejímu úspěchu v soutěži krásy
a místostarosta RNDr.Vladimír Vetchý, CSc. oce-
nil úspěšné studenty, kteří se umístili v celos-
tátních soutěžích nejrůznějšího zaměření na
prvních místech.
Nevěděli jste o této akci? Nevadí, Velada se
totiž koná každý rok vždy v dubnu. A proto při-
jďte, budou se na vás těšit studenti i učitelé Gym-
názia Vejrostova. Simona Veselá, učitelka

Kousek Španělska ve Společenském centru

Jarní ráno 5. května patřilo pramínkovským
dětem a jejich kamarádům. Společně jsme
vyjeli na exkurzi do Vídně, která byla zamě-
řena na návštěvu expozic z živočišné říše. 
Po příjezdu do Vídně jsme nejdříve zamířili do
ZOO Schönbrunn. Obrovským zážitkem bylo
sledování krmení lachtanů. Ti, kteří dali na rady
paní průvodkyně a oblékli si pláštěnky, měli
vyhráno, protože jim zůstalo suché oblečení.
Ostatní „schytali“ pořádnou sprchu od lachtanů,
kteří při chytání oblíbených ryb stříkali vodu
mezi diváky. Obdivuhodná byla panda, která si
v klidu užívala své porce bambusu.

Po důkladné prohlídce dalších expozic a nákupu
nezbytných plyšáků, jsme se přesunuli do říše
plazů, obojživelníků a ryb. Následovala totiž
návštěva AQUA TERRA – HAUS DES MEERES.
Tady, na ploše více jak 4 000 m2, se představuje
10 000 vodních, tropických a terarijních zvířat.
Někteří vytrvalci si vystáli také frontu, aby mohli
nahlédnout k akváriu se žraloky. Po zdolání
sedmi pater nás čekala odměna v podobě úžas-
ného a prosluněného pohledu na celou Vídeň.
Všichni jsme si užili inspirativní výlet, který nás
nalákal na další poznávání. 

Helena Hlouchová, ředitelka

Pramínek ve Vídni

inzerce

Ohlédnutí za Dětským
fotbalovým dnem

V pondělí 18. dubna proběhl v areálu FC
Dosta Bystrc-Kníničky Dětský fotbalový den.
Počasí dlouho nevypadalo příznivě, nakonec se
však umoudřilo a návštěvníci si mohli užít i pří-
jemného sluníčka. Celkem se k nám během
odpoledne přišlo pobavit téměř 90 dětí, s rodiči
a příbuznými se návštěvnost akce přiblížila dvě-
ma stům hostů.
Děti si mohly vyzkoušet různá fotbalová cvičení
a hry. Největší zájem byl o bubble fotbal, nafu-
kovací koule byly permanentně obsazeny anako-
nec si tuto zábavu mohli na chvíli vyzkoušet
idospělí, kteří vydrželi až do samého konce. Fron-
ta se stála také na měření rychlosti kopu, nejlepší
z mladých fotbalistů atakovali rychlost 80 km/h.
Zájem diváků přitáhl ivzorový trénink přípravek. 
Žádný z účastníků pochopitelně neodcházel
s prázdnou – děti si na konci dne rozebraly
množství drobných hraček, míčků, pastelek,
pexes a samozřejmě i pitíček a sladkostí.
Na závěr bychom chtěli také poděkovat za
pomoc těm, kteří nám s organizací akce pomoh-
li: sportovní agentuře Outdoor Wave (atrakce –
bubble fotbal, bungee running, měření rych-
losti), Střední škole staveb a řemesel Bosonohy
(dárky, odměny) a společnosti Brněnské komu-
nikace a. s. (dárky, odměny). Děkujeme všem za
účast a doufáme, že si všichni Dětský fotbalový
den užili a že se opět uvidíme při další podobné
akci. FC Dosta Bystrc-Kníničky
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Jediná kamenná prodejna
motorových olejů v Brně

za internetové ceny
Castrol, Elf, Mobil, Shell, Total,

Valvoline, Aviaticon
a další známé značky,
kompletní nabídka na

www.e-oleje.cz
Bauerova 10, Nový Tuzex,

603 00 Brno
Tel.: 606 043 000, 778 482 101

Vaše půjčovna dodávek Brno,
půjčovné již od 690 Kč/5 hodin

www.van4rent.cz
Tel.: 606 043 000, 778 482 101

vás srdečně zvou na tradiční

ZAHRADNÍ SLAVNOST
ZŠ HEYROVSKÉHO 32

v úterý 28. června
od 17.00 do 20.00 hodin

aneb
setkání žáků, jejich rodičů,

členů učitelského sboru a přátel školy.
Rozloučíme se se školním rokem 2015/2016.

n Budislav u Litomyšle (25. 6.–1. 7.)
stanový tábor pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let

n Skalka u Tasova (14.–20. 8.)
stanový tábor pro rodiče s dětmi od 5 let a pro samostatné
děti od 2. do 9. třídy

n Výprava do pralesa (15.–19. 8.)
příměstský tábor pro děti 1.–5. třída

n Tučňáci z Madagaskaru (22.–26. 8.)
příměstský tábor pro předškoláky a školáky do 4. třídy

Podrobné informace o táborech najdete na našich
webových stránkách: helceletka.cz/bystrouska

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, p. o
pobočka Centrum volného času Bystrouška, Fleischnerova 1a,

635 00 Brno-Bystrc 

Zveme vás na letní tábory

inzerce

inzerce

inzerce

Základní škola Brno, Heyrovského 32
a Klub rodičů a přátel KRAP
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SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA 

Mgr. Radmily Chmelové spol. s r. o.
Ministerstvem školství ČR

zařazena do sítě škola
Ondrouškova 10, 635 00 Brno,

tel.: 603 470 997, 

pořádá ve dnech

22.–26. 8. 2016
Umělecký

příměstský tábor
ve škole v MAXU

Po minulých úspěšných prázdninových pří-
městských uměleckých táborech se opět
těšíme na šikovné děti, které s námi přijdou
strávit předposlední prázdninový týden.

Na naší umělecké škole si vyzkoušejí výuku
tanečního, hudebního i výtvarného oboru.
Každý den od 8.00–16.00 hodin budou mít
děti zajímavý program pod vedením našich
uměleckých pedagogů. 

Přihlásit se můžete na adrese:
szusrch@seznam.cz.

Radmila Chmelová, ředitelka školy

Občanské sdružení Česká Zoo vyhlásilo
20. dubna vítěze již 22. ročníku soutěže
o nejlepší odchov a stavbu roku v českých
a slovenských zoologických zahradách „Bílý
slon“. První místo a Bílého slona v kategorii
stavba roku získala brněnská expozice Orlí
voliéra, která byla pro veřejnost otevřena
v červenci 2014.
Unikátní voliérou orlů bělohlavých v brněnské
zoologické zahradě vede 73 m dlouhá návštěv-
nická trasa, ze které se nabízí pohled do men-
ších výběhů urzonů, skunků, čipmanků
a především otevřená vyhlídka do prostoru

voliéry orla bělohlavého s autentickou přírodní
scenérií a vodní kaskádou. Architektonické
a technické řešení expozice je zcela odlišné
od tradičního pojetí voliér. Voliéra pro orla
bělohlavého svojí maximální výškou 15,5 m
a celkovým objemem přes 8 700 m3 patří k nej-
větším voliérám realizovaným v českých zoo-
logických zahradách a její unikátnost spočívá
především v řešení nosné konstrukce. 
Bílého slona v historii získaly například i expo-
zice Dětská zoo, Vlčí skály a naposledy také
Beringie-Kamčatské chalupy.

Monika Brindzáková, tisková mluvčí

V současnosti můžeme stoprocentně potvrdit,
že brněnská medvědice Kamčatka porodila
jedno medvídě, s kterým se občas ukáže v okolí
brlohu, a zejména v době krmení v dopoled-
ních hodinách mohou rodinku zahlédnout
i návštěvníci.
„Kamčatská medvíďata podobně jako mláďata
ledních medvědů váží po narození pouhých
500 gramů, první veterinární prohlídka čeká
mládě přibližně ve čtyřech měsících a pak

budeme vybírat jméno,“ říká ředitel Zoo Brno
Martin Hovorka. 

Kamčatské medvídě
už vykukuje z brlohu

Bílý slon pro orlí voliéru

inzerce
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Muži
Naše družstvo mužů odehrálo
vdubnu avkvětnu celkem devět
utkání, šest zápasů bylo vítě-
zných, jeden skončil remízou
a dvakrát jsme utrpěli porážku.
Po těchto zápasech naši muži

postoupili na třetí místo Jihomoravského kraj-
ského přeboru. Naši muži v posledních zápasech
hrají pohledný útočný fotbal, střílí hodně branek
a zaslouží si i vaši podporu.

Novosedly – FC DOSTA 0:3
Urban, Chyla, Košulič
FC DOSTA – Jevišovice 5:0
Košulič 2, Ďuriš, Matýsek, Veleba
Rousínov – FC DOSTA 0:1
Košulič
FC DOSTA– Ráječko 3:1
Chyla, Urban, Košulič
Znojmo – FC DOSTA 3:2
Ponížil, Urban
Bosonohy – FC DOSTA 2:2
Urban, Chyla
FC DOSTA – Boskovice 3:0
Makiš, Chyla, Urban
Mor. Krumlov – FC DOSTA 4:2
Košulič, Bárta
FC DOSTA – Sparta Brno 6:0
Urban 2, Chyla, Lízal, Smejkal, Pelc

Mládež
V dubnu začali hrát svoji soutěž rovněž naši
dorostenci, kteří jsou zařazeni ve skupině Brno-
venkov, sever. Z jarní části soutěže mají odehrá-
no pět zápasů se střídavými výsledky. Stále
bereme tento ročník jako přípravný a věříme,
že se podaří toto družstvo konsolidovat pro
příští ročník.

Troubsko – FC DOSTA 3:2
Mazur 2
FC DOSTA – Pozořice 0:4 
Podolí – FC DOSTA 0:1
Krejčí
FC DOSTA – Slatina 7:0
Knoth 2, Bagár, Pokorný, Pokorník, Janeček, Balcar
Maloměřice – FC DOSTA 8:1
Baný
Starší imladší žácipokračují ve svých soutěžích,
bohužel starším žákům se příliš nedaří a drží se
u dna tabulky, mladší žáci se pohybují v klidném
středu. Starší přípravka roč. 2005 se mimo vlastní
soutěže rovněž zúčastnila velkého dvoudenního
mezinárodního turnaje se 48 účastníky v Petř-
kovicích u Ostravy, kterého se účastnilo i mnoho
prvoligových a zahraničních mužstev, (např. Sig-
ma Olomouc, FC Baník Ostrava, FC Viktoria Plzeň,
ze zahraničních např. NK Maribor nebo GSK Kato-
wice). Kluci postoupili mezi 16 nejlepších muž-
stev do semifinálové a potom i do finálové
skupiny, kde prohráli jediné utkání a celkově
skončili na krásném 4. místě.
Na začátku května se naši mladí brankáři
v Žebětíně zúčastnili smíšeného brankářského
tréninku pod vedením trenérů mezinárodní
brankářské školy Just4keepers, která je největší
brankářskou školou na světě. Profesionálové
předvedli našim nadějím zábavný brankářský
trénink a motivovali je do další práce.
Ostatní ročníky přípravek a minipřípravek
také pokračují ve svých soutěžích a je třeba
říct, že děti u nás fotbal baví a postupně se
naše členská základna rozrůstá. Fotky a videa
z práce s mládeží najdete na facebooku „FC
Dosta Bystrc Kníničky – mládež“. Stále platí, že
noví zájemci jsou u nás vítáni – tréninky
nejmenších probíhají vždy v úterý a čtvrtek
od 16.30 hod. Ilja Kašík, trenér

Novinky
z ragbyové Bystrce

Bystrcký A-tým mužů stále
okupuje čelní pozice v 1. lize
ragby a směle kráčí k reálné
možnosti opět se vrátit do nej-
vyšší české soutěže – extraligy
ragby. V rámci 11. kola bystrčtí

s přehledem doma zdolali nebezpečnou Duklu
Přelouč v poměru 38:21, přičemž o výsledku
bylo již de facto rozhodnuto po prvním polo-
čase, kdy domácí vedli už 31:0.
Ve 12. kole se Bystrc utkala v Praze s místní
Pragou „B“ a byl to lítý boj mezi aktuálně prvním
a druhým týmem tabulky. Vlivem několika zra-
nění nebyli oranžoví hosté v ideální sestavě, ale
o to více vložili do hry svá ragbyová srdce. První
půle patřila domácím medvědům, ve druhé hru
již ovládli naši „oranjes“, ale na celkový obrat
v utkání to přesto nestačilo a výlet do hlavního
města bohužel přinesl naši letošní 1. prohru
v poměru 34:22 a zároveň i pád na druhé místo
průběžné tabulky.
13. kolo znamenalo pro RC Bystrc opět „výlet“
do hlavního města a měření sil tentokrát
s B-týmem Tatry Smíchov. Ve velmi pohledném
utkání přivezli muži těsně vybojovanou výhru
v poměru 20:17, po poločase 20:10.

Velice kvalitních výsledků i herního projevu
dosahují bystrčtí katedi (kategorie U16), kteří na
jaře již porazili silný RC Havířov, nevyzpytatelný
RC Dragon Brno a dokonce si doma v Bystrci
vyšlápli i na úřadujícího mistra ČR Tatru Smíchov,
kterou suverénně porazili 31:12 po letošním nej-
lepším výkonu. Takže s obhajobou bronzových
medailí to naši mládežníci myslí skutečně váž-
ně! Igor Jilčík, RUGBY Spirit team

NEUSTÁLE HLEDÁME NOVÉ HRÁČE
I HRÁČKY PRO VŠECHNY NAŠE 

ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
A TO JIŽ OD 6 LET

Florbalová školka Bystrc

Teprve letos v únoru 2016 začala v Bystrci pod
záštitou Hattricku Brno a Sokola Komín fungo-
vat florbalová školka. Ač děti mají za sebou tepr-
ve pár tréninků, již se zúčastnily dvou turnajů.
Výsledky ještě dlouho nebudou důležité, ale
rozhodně je třeba děti pochválit za veliký
pokrok a radost ze hry. Ukázalo se, že o florbal
je slušný zájem a již nyní pravidelně chodí při-

bližně dvanáct dětí. Některé děti jsou tak šikov-
né, že ještě začaly navštěvovat trénink přípravky
v Komíně. Nováčci se mohou přihlásit prakticky
kdykoliv v průběhu roku.
Více informací naleznete na našich stránkách:
www.hattrick-brno.cz, nebo zavolejte na tele-
fonní číslo 608 700 442.

Robert Válek, trenér

Fotbalové novinky z FC DOSTA Bystrc-Kníničky

Florbalový kemp (7 turnusů) formou pří-
městského tábora pro děti od 1. třídy do
13 let. 
n každé ráno sraz od 8.30 hodin na hale

v areálu TJ Start Brno na Lesné
n trénují trenéři Hattricku Brno a Sokola

Komín
n během dne probíhají sportovní aktivity

s výrazným zaměřením na florbal, ale také
řada aktivit doprovodných, např.  aquapark,
laser game, fotbal, badminton, minigolf

n konec je vždy v 17. 00 hodin 
n zajištěný je oběd, svačina a pitný režim

Bližší informace poskytne Dan Koubek,
tel.: 777 629 254,

e-mail: sporttown@centrum.cz,
www.florbal-kemp.cz.

Florbalový letní kemp
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V neděli 24. dubna hostila sportovní hala Spar-
ta Arena Praha další ročník mezinárodních
závodů Prague Open Karate Cup. Tentokrát se
organizátorům s pozvánkami zadařilo. Přijeli
nejen zahraniční soutěžící – početná výprava
mladých sportovců z  Běloruska i karatisté
z exotické Indonésie, sportovní úroveň přede-
vším v žákovských kategoriích pozvedla také
premiérová účast silných oddílů z Čech (Sho-
tokan Neratovice, Dragon Neratovice, SSC Čes-
ká Lípa a další). Společenskou prestiž celé akci
dodala záštita předsedy vlády ČR p. Bohuslava
Sobotky a ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy p. Kateřiny Valachové, patronát nad
soutěží přijalo Velvyslanectví Indonéské repu-
bliky v Praze za účasti Jeho Excelence velvys-
lance Dr. Aulia A. Rachmana.
Úderem 9. hodiny ranní, po slavnostním nástu-
pu všech výprav, se na třech tatami rozběhly
jednotlivé soutěžní disciplíny. V opravdu silné
konkurenci se neztratili ani naši závodníci.
Absolutorium zaslouží kadet Pavel Kučera,
suverénní vítěz  kata (sestavy) jednotlivců
a stříbrný v kumite (zápase). Simoně Trtílkové
se podařil husarský kousek, v boji o první místo
v kata kadetek porazila úřadující mistryni Evro-
py. V kumite starších žáků zvítězil náš benja-
mínek Lukáš Kawulok, v těsném závěsu se
umístil Filip Smíšek. Dívčí tým v kata doroste-
nek ve složení Nicole Štěpánková a Anežka
a Eliška Čechovy a získal první místo. Nikol Ště-
pánková navíc vybojovala bronz v kata jed-
notlivců. 
V odpoledních hodinách pak probíhaly sou-
těže seniorů v kata a kumite. Hlavním bodem
programu byl nominační turnaj pro mistrov-
ství světa WASO v kumite jednotlivců. Postup
si v divácky atraktivních soubojích zajistili Mar-
tin Pokorný (Karate Bystrc) a Timotius z TK
Indonesia. 
Prague Open Karate Cup 2016 se vydařil. Spor-
tovní úroveň ve většině kategorií byla vysoká
a naši závodníci, směřující svou přípravu k říj-
novému mistrovství Evropy WFF v Krakově,
prošli důkladnou prověrkou.

Lubomír Čech, Karate Bystrc

Závodníci Karate Bystrc
na Prague Open Cup

V současné době se lidé stále častěji dožívají vyšší-
ho věku vdobré fyzické iduševní kondici aaktivně
se podílejí na společenském dění. To vše však
vyžaduje činorodý přístup k životu. Jedním ze
způsobů, který napomáhá právě k udržení kvality
života, je iseniorské vzdělávání, např. formou uni-
verzity třetího věku (U3V). 
Ve městě Brně můžete navštěvovat Univerzitu
třetího věku na Masarykově univerzitě, jejímž

základním prvkem je Všeobecně zaměřený
kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na
otázky zdravého a smysluplného životního stylu
ve vyšším věku. V akademickém roce 2016/2017
bude také otevřen tříletý běh zcela nového kurzu
Umění, objednavatelé a umělecký styl v ději-
nách.Dále pořádáme ve spolupráci s dalšími part-
nery i jednoleté kurzy tematicky spojené s Brnem
a Moravou. 
Vzdělávání na U3V Masarykovy univerzity probíhá
formou přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí,
účastníci mohou využívat studovny a knihovny.
Účastníkem programu může být osoba, která
dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního
důchodu a má úplné středoškolské vzdělání
s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně
se hradí pouze zápisné.
Přihlášky lze podat osobně (Komenského nám.
2, Brno) nebo elektronicky od2. 5. do 30. 6. 2016.
Další podrobnosti oUniverzitě třetího věku Masa-
rykovy univerzity včetně fotografií avideoukázek
našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

kolektiv U3V MU

U3V aneb Babičko, dědečku studujte!

Školní rok pomalu ale jistě končí a náš Spolek
pro podporu rozvoje tradičního karate pořádá
již posedmé Letní školu karate a sebeobrany
pro úplné začátečníky, která proběhne sou-
běžně se soustředěním oddílu Fudokan karate
Brno ve dnech 30. 7.–6. 8. Nabízíme tak vašim
dětem organizovanou náplň jejich volného
času (nejen) o prázdninách. Celé soustředění
probíhá v kvalitně vybaveném areálu. Na děti
během dne mimo dvou tréninků (vedených
profesionálními trenéry karate) čekají také nej-
různější hry a soutěže (venku i vevnitř), tábo-
rák, diskotéky, koupání a další aktivity. O děti
se stará tým zodpovědných vedoucích. Jed-
noduše řečeno, o zábavu zde není nouze. 
Naše činnost ale není jen pořádání soustředění.
V uplynulých měsících jsme uspořádali vánoční
besídku pro rodiče a zkoušky pro naše cvičence
(tzv. páskování). Pořádali jsme také sérii mimo-
řádných tréninků pro naše závodníky. 
V neděli 24. dubna se naši karatisté zúčastnili
mezinárodních závodů Prague Open Karate
Cup,kterých se zúčastnily výpravy z Běloruska
a Indonésie. Celá naše početná výprava (bylo

nás celkem 42, včetně rodičů a doprovodu) se
do Prahy vydala společně autobusem. Našich
21 závodníků mělo díky podpoře městské části
dopravu zdarma. Celkem jsme získali 11 medai-
lí, z toho 5 zlatých.
Do konce školního roku se zúčastníme ještě
několika akcí. V sobotu 14. května jedeme
na mezinárodní závody Valachia Cup do Vse-
tína, kde bude našich 19 závodníků bojovat
ve velké konkurenci o cenné kovy.
V sobotu 28. května budou naši svěřenci
pomáhat při organizaci akce Dobrý den
v Bystrci. Opět nás oslovilo vedení brněnské
ZOO a naši karatisté budou v sobotu 4. červ-
na pomáhat s akcí Dětský den v zoo aneb
Dospělí baví děti. Naší poslední červnovou
akcí bude seminář karate pod vedením sensei
Ilija Jorgy (Soke 10. Dan), který se uskuteční
v Praze.
Máte-li o karate zájem, neváhejte nás kontak-
tovat prostřednictvím www.fudokan-karate-
brno.cz či telefonicky 777 675 262.

Martin Staníček,
předseda OSPPRTK

Škola končí, karate zůstává!
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Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n Senior doprava Jonesová. Tel.: 603 424 401,
541 210 388
n Autoopravna + pneuservis, Brno-Žebětín,
Otevřená 51. Provádíme veškeré opravy + pří-
prava na STK. Pneuservis od 350 Kč včetně do-
dání pneu. Po předchozí domluvě možnost
provedení prací i o víkendu. Tel.: 607 976 158,
546 217 307

Řemeslníci a služby
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, ra-
diátorů, oken, fasád, aj. Tel.: 606  469  316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, Bystrc
a okolí. PLATBA HOTOVĚ = sleva 250 Kč 
n Rytectví – kvalitně. Jiří Dohnal, Čápkova
32, www.rytectvi.kvalitne.cz ÚT, ST, ČT: 9–16
hod. Tel.: 602 813 880
n Přepisy 8mm filmů. Tel.: 604 422 892
n Elektrikář: opravy, instalace, revize, vč. SO,
NE.  Tel.: 777 019 667   
n Hodinový manžel. Tel.: 608 750 477
n Malířské a natěračské práce malého i vel-
kého rozsahu. Značka: Po nás se neuklízí. Tel.:
724 118 862
n Žaluzie, výměny, opravy, sítě proti hmyzu.
Hanák, tel.: 604 850 396 
n Podlahářské práce. Tel.: 606 508 946
n Provádíme pokrývačské, klempířské a te-
sařské práce včetně drobných oprav, např. per-
goly, montáž střešních oken, omazy hřebenů
atd. Tel.: 777 267 887
n Kuchyňské linky a vestavěné skříně –
dvířka, skříňky a pracovní desky na míru. Vrba,
tel.: 603 438 707
n Rekonstrukce bytů, jader, koupelen,
domů, práce zednické, obkladačské, instalatér-
ské, sádrokartonářské, montáž kotlů. Telefon
nonstop: 777 141 165, 773 518 654
n Záchrana dat, servis PC. Jan Ryšávka, Ví-
deňská 99. www.poskozenadata.cz, telefon:
604 535 647
n Rekonstrukce koupelen: 20 let zkuše-
ností, 60 měsíců záruka. Koupelnyjelinek.cz,
tel.: 608 877 322
n Spolek řemesel Brno provádí malé i velké
zakázky. Tel.: 731 232 586
n Vyklízení: byty, půdy, sklepy, prádelny,
pozůstalosti. Kácení stromů, pokos trávy a další.
Levně. Tel.: 776 339 166

Reality a nemovitosti
n PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ do osob-
ního vlastnictví, PROHLÁŠENÍ vlastníka,
SVJ, zaměřování bytů. INFO zdarma. Telefon:
724 304 603
n Koupím byt přímo od majitele. 2+kk / 2+1
/ 3+kk. Platba hotově. Děkuji za nabídku. Tel.:
775 674 540
n Koupím byt 1+1 – 2+1 v Bystrci. Zn. stěho-
vání za prací. Tel.: 739 320 569
n V Bystrci koupíme byt min. 3+1 v dosahu
MHD. Tel.: 739 242 099
n Vyměním byt OV 1+1 za 2+1, 3+1 v Bystrci.
Tel.: 739 850 992
n Výměny obecních bytů, prodej bytů, RD
a jiné. Tel.: 606 917 645
n Koupím garáž – ulice Foltýnova. Nejsem
RK. Tel.: 608 898 998
n Koupím zděnou garáž na ulici Výhon,
Větrná, Valouškova. Tel.: 605 835 272

n Akutně hledám ke koupi byt. Spěchá. Dě-
kuji za nabídku. 728 945 527
n Koupím chatu na přehradě. Hotovost. Pro-
sím, nabídněte. Děkuji. Tel.: 605 514 210
n Koupím byt v lokalitě venkova. Děkuji. Tel.:
606 158 288
n Koupím RD/chalupu max 40 km od Brna.
Děkuji. Tel.: 733 309 875
n Pronajmu garážové stání pod domem na
ulici Nad Přehradou. Cena dohodou. Volejte
728 858 181
n Koupím garáž v Bystrci. Tel.: 511 160 089
n Vyměním obecní byt 2+1 v Králově Poli za
obecní byt 2+1 nebo 3+1 v Bystrci, Kohoutovi-
cích, Komíně. Nejsem RK. Tel.: 604 299 005
n Pronajmu garážové stání na ulici Valouš-
kova. Cena dohodou. Tel.: 608 457 982

Volná místa
n Pro ČS SHELL v Brně-Bystrci přijmeme po-
kladní a venkovní obsluhu. Informace u ve-
doucí p. Derkach. Tel.: 777 794 672

Různé
n OHŇOSTROJE NA HOTELU FONTÁNA –
středa 8. 6. 2016 ve 22.30 hod., středa 15. 6. 2016
ve 22.30 hod. Zveme vás na terasu hotelu na
ohňostrojnou show. Můžete si zakoupit konzu-
mační lístek za 190 Kč. V ceně je večeře z grilu
a nápoj podle výběru. Informace na telefon:
733  679  707, www.fontanahotel.cz, e-mail:
office@fontanahotel.cz
n Zkušená a spolehlivá paní nabízí hlídání
dětí. Tel.: 608 463 948
n Připravím k PZ z fyziky na VŠ (VUT, Lékařská
fakulta MU) Tel.: 722 910 500
n Doučím fyziku – matematiku 6.–9. tř. ZŠ
a prima – kvarta gym. I během prázdnin – repa-
ráty, opakování. Tel.: 774 621 703
n Nabízím levné týdenní i víkendové po-
byty v rodinné rekreační vilce na Českomorav-
ské vrchovině. Ideální pro rodiče – prarodiče
s malými dětmi. Tel.: 604 247 252
n Doučím k  opravným zkouškám AJ. Tel.:
721 410 768
n Pečovatelka nabízí výpomoc seniorům
podle dohody. Tel.: 605 329 258
n Hledám paní na pravidelný úklid 2poko-
jového bytu. Tel.: 530 329 659, 721 316 861
n Angličtina individuálně. Od dětí po se-
niory. Zkušenosti, trpělivost, certifikát. Mož-
nost intenzivní výuky. Výhodná cena pro
dvojice. Tel.: 777 872 520
n Večerní hlídání dětí. Rodiče, udělejte si
pěkný večer, o vaše děti se postarám. Profe-
sionální babička Zdena Seifertová. Telefon:
723 009 203
n MED přímo od včelaře: lesní (160 Kč/kg)
a lipový (150 Kč/kg). Jiří Rozehnal, U hájovny 20,
Brno-Žebětín. E-mail: medvbrne@gmail.com,
tel.: 777 290 839, www.medvbrne.cz
n Pronajmu komerci 32 m2 

, Kamechy. Tel.:
777 089 399
n Hledám pomoc – údržba RD, zahrady, jed-
nou týdně v Brně. E-mail: elakony@seznam.cz,
tel.: 549 256 931
n ČS SHELL na Štouračově 1a v Brně-Bystrci
je pro vás nově otevřena nonstop. V rámci kon-
ceptu BILLA STOP SHOP si u nás můžete nakou-
pit vybrané druhy základních potravin. Těšíme
se na vaši návštěvu. Kolektiv ČS SHELL.

Akce pro seniory
na Lipce vyvrcholí
letním táborem

Brněnská Lipka v letoš-
ním roce nabízí senio-
rům širokou škálu akti-

vit, například seniorský klub, tvůrčí setkání či
programy pro seniory s vnoučaty. Již třetím
rokem pro ně připravuje v době letních prázd-
nin pracoviště Kamenná také speciální pří-
městský tábor (tedy akci, na kterou účastníci
denně dojíždějí a odpoledne se vracejí
domů). Letos se jmenuje Senior cirkus.
„Název možná pro někoho zní trochu divoce,
ale není čeho se bát. Jde o týdenní letní program
ušitý na míru přímo seniorům, kde se budeme
hlavně bavit a tvořit. Účastníci si vyzkoušejí
práci s papírem, látkami a různé netradiční tvo-
řivé techniky. Hodně času strávíme venku v naší
přírodní zahradě. Kromě zajímavých aktivit nás
čeká povídání či sdílení vzpomínek. Vše v poho-
dovém, příjemném tempu tak, abychom si spo-
lečných pět dní všichni užili“, poodkryla průběh
chystané akce její koordinátorka Pavla Šve-
cová.

O tom, že Lipkové aktivity pro seniory mají
úspěch, svědčí četné reakce samotných
účastníků. „Chtěla bych poděkovat za profe-
sionální přístup a vytvoření úžasné atmosféry.
Jsme často ve styku, rády na týdenní pobyt
u vás vzpomínáme. Obohatil nás o řadu vědo-
mostí, vyzkoušely jsme si činnosti, které jsme
dosud nikdy nedělaly. Také s ostatními tábor-
nicemi jsme si rozuměly, což je důležité,“ zhod-
notila Alena Klimešová loňský tábor Rajská
zahrada.

Letošní tábor proběhne
v termínu od 8. do 12. srpna.

Přihlášku a také informace o všech
dalších chystaných akcích najdete na

internetové adrese www.lipka.cz
v sekci Kalendář akcí, můžete také

kontaktovat přímo Pavlu Švecovou,
tel.: 543 420 822,

e-mail: pavla.svecova@lipka.cz. 

Veronika Neckařová,
koordinátorka akcí
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Nabízíme pronájem prostor Společenského
centra v  Bystrci vhodných pro pořádání
kulturních a prodejních akcí, seminářů,
schůzí, plesů apod.

Velký sál 204 m2, kapacita 160 osob,
stolové uspořádání, 240
osob, řadové uspořádání
cena od 500 Kč/hod.

Učebna 37 m2, kapacita 35 osob,
cena od 200 Kč/hod.

Vstupní hala 146 m2, vhodná na výstavy,
menší prodejní akce aschůze
pro větší počet osob,
cena od 200 Kč/hod.

Ceny jsou uvedeny bez DPH!

Dobrá dostupnost MHD, parkoviště ubudovy,
možnost zajištění občerstvení.
Další informace na telefonu: 546 211 924,
736 711 355, e-mail: okul@bystrc.cz.

Zdenek Krutek, vedoucí odboru kultury

Pronájem
Společenského centra

Bystrcký klub seniorů 

Zelený baldachýn stromů nás pohltil ve čtvrtek
14. dubna při našem turistickém výšlapu na
trase z Bystrce přes Ríšovou studánku až na
Rakovec. Příjemným zjištěním byla skutečnost,
že bývalá lesní cesta v délce dvou kilometrů
od Křivé borovice až k Ríšově studánce je nově
upravená. Z bývalých úvozů a výmolů se pro-
měnila v pohodlnou, rovnou a přirozeně vyhlí-
žející stezku, kterou mohu seniorům pro jejich
vycházky doporučit. 
Ve čtvrtek 21. dubna jsme se na tradičním
setkání ve Společenském centru zaposlouchali
do country melodií. Vyvolaly v nás vzpomínky
na doby, kdy jsme trampovali a u táboráku
zpívali písně, které nás dodnes chytnou za srd-
ce. Jako host se setkání zúčastnil i starosta naší
městské části JUDr. Tomáš Kratochvíl a ochot-
ně odpovídal na otázky, které mu členové klu-
bu pokládali.
Měsíc květen. Ten, který nám už konečně
nabídne pohled na svěží jarní přírodu. To jsme
si říkali při pohledu z poutního místa na Zelené
hoře u Žďáru nad Sázavou. I přes chladné
a větrné počasí jsme ocenili nádhernou vyhlíd-
ku. Poté jsme se i s průvodkyní přesunuli do
areálu kostela, kde nás přivítaly ambity s kaple-
mi. V jejich středu je postaven chrám, jehož
autorem je barokní architekt Santini. Ten ve
spolupráci s opatem žďárského kláštera cis-
terciáků Václavem Vejmulou také pomáhal
upravit baziliku minor Nanebevzetí Panny

Marie a sv. Mikuláše do dnešní podoby. Její
hlavní loď je dlouhá 75 metrů, což každého
návštěvníka okamžitě zaujme. I zde jsme měli
za průvodce místního pana faráře, který nás
obeznámil nejen s historií místní baziliky, ale
i naší milované Moravy. Děkujeme! 
Jelikož o výlet na Zelenou horu byl nevídaný
zájem, zopakujeme jej i v měsíci září. Zájemci
mne mohou kontaktovat na telefonním čísle
608 750 477.

NABÍDKA NA ČERVEN
n Ve čtvrtek 2. června v 19 hodin navštívíme
divadelní představení Petrolejové lampy. Sraz
v 18.30 hodin na zastávce MHD Malinovského
náměstí (u divadla).
n Ve čtvrtek 9. června se opět uvidíme ve
Společenském centru, zahájení setkání je tra-
dičně ve 14.30 hodin.  V 15.00 hodin nám dvo-
jice hudebníků Honza Hlaváček a Libor Ma-
chata předvedou, jak vypadá Brněnský han-
tec v hudebním provedení.
n Ve středu 29. června v 10.30 hodin se
podíváme do vily Tugendhat, ojedinělého
funkcionalistického díla německého architekta
Ludwiga Miese van der Rohe. Vila se nachází
na ulici Černopolní v Brně. Přeprava MHD tram-
vaji č. 5, přestup na ulici Česká, vystup na
zastávce Černopolní u Dětské nemocnice. Zde
bude sraz v 10 hodin, prohlídka začíná v 10. 30
hodin. Štefan Kandalec

Draci z pryglu 

V poslední dubnový den za krásného letního
počasí jsme se zúčastnili prvního závodu dračích
lodí Pálava OPEN 2016 v Pasohlávkách. Bojovali

jsme ve dvou kategoriích a to MIX a OPEN na
malých lodích pro 10 pádlujících + bubenice akor-
midelník. Bojovali jsme jak se sluší a patří, tedy
„jako draci“. A podařilo se nám ve sprintu na
200 m po výborném bojovném výkonu, vyhrát
finále „B“. Na dlouhé trati na 1 kilometr po neméně
bojovném výkonu jsme obsadili pěkné 6. místo.
Na první závod, který jsme si všichni pěkně užili,
je to výborný výsledek, který nás bude jistě moti-
vovat do dalších tréninků.
Přijďte si to také nezávazně vyzkoušet.Trénujeme
v úterý a ve čtvrtek vždy od 17.45 hodin na
loděnici TJ Rapid Brno u Sokolského koupaliště
na Brněnské přehradě. Více informací na webové
adrese dracizpryglu.cz. Vladimír Hynek

Gratulujeme
V neděli 1. květ-
na oslavila 90.
narozeniny paní
Marie Valná.
Do dalších spoko-
jených let jí přeje
hodně štěstí, zdra-
ví a lásky rodina
a přátelé.

Šachový kroužek dětí
předškolního a školního věku

se koná
ve čtvrtek 9. června

v 16.30 hodin
ve Společenském centru.

Výuka je zdarma.

Kontakt: Štefan Kandalec,
tel.: 608 750 477, e-mail: stevekc@seznam.cz

Distribuce Bystrckých novin
Distribuci Bystrckých novin do všech ob-
čanských schránek provádí Česká pošta
a bude ukončena vždy první středu v měsíci
(kromě ledna a srpna).
V případě nedoručení Bystrckých novin se
obraťte na svoji poštovní doručovatelku
nebo volejte na ÚMČ Brno-Bystrc, telefon:
546 125 111 (kl. 116 nebo180).
Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma
odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-
Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Ma-
hena v Bystrci, ul. Vondrákova 15.
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SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS 

2. 6. PETROLEJOVÉ LAMPY
čtvrtek Viz příspěvek senior klubu na str. Začátek: 19.00 hod.

2. 6. DEN OTEVŘENÝCH VRÁTEK
čtvrtek Více na www.vzavetri.cz 

4. 6. DĚTSKÝ DEN V ZOO
sobota Více na www.zoobrno.cz

4. 6. Hrad Veveří: ŘECKÁ SOBOTA
sobota Více na www.veveri.cz Začátek:  9.00 hod.

4. 6. BRNĚNSKÝ FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ 2016
sobota Více na www.dragonboat.cz Začátek: 10.00 hod.

4. 6. FC DOSTA – Soběšice
sobota Fotbalové utkání dorostu Začátek: 10.00 hod.

4. 6. OHŇOSTROJ „NAHORU A DOLŮ“
(Česko-německý tým)

sobota na Brněnské přehradě Začátek: 22.30 hod.

5. 6. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle u OREA RESORTU SANTON na přehradě v době od 8 do 13 hod.

5. 6. FC DOSTA – Mutěnice
neděle Fotbalové utkání KP mužů Začátek: 16.30 hod.

8. 6. Společenské centrum Bystrc:
středa 7/ 11. Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc,

srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

Viz pozvánka na str. 4 Začátek: 17.00 hod.

8. 6. OHŇOSTROJ „ZAKLIATÁ ZEM“ (Slovensko)
středa na Brněnské přehradě Začátek: 22.30 hod.

9. 6. Společenské centrum Bystrc:
čtvrtek BYSTRCKÝ KLUB SENIORŮ

Viz příspěvek na str. 15 Začátek: 14.30 hod.

9. 6. ŠACHOVÝ KROUŽEK
čtvrtek Viz příspěvek na str. 15 Začátek: 16.30 hod.

10. 6. FC DOSTA – Medlánky Začátek: 16.00 hod.

pátek FC DOSTA – Bosonohy Začátek: 16.00 hod.

FC DOSTA – Lískovec Začátek: 17.00 hod.

FC DOSTA – Svratka Brno Začátek: 17.15 hod.

Fotbalová utkání bystrckých přípravek

11. 6. FC DOSTA – Pohořelice
sobota Fotbalové utkání starších žáků Začátek:  9.00 hod.

Fotbalové utkání mladších žáků Začátek: 10.45 hod.

11. 6. OHŇOSTROJ „ŠPANĚLSKO A KLASIKOVÉ“
(Španělsko)

sobota na Brněnské přehradě Začátek: 22.30 hod.

15. 6. OHŇOSTROJ „PLENUS“ (Portugalsko)
středa na Brněnské přehradě Začátek: 22.30 hod.

17. 6. DEN POLICIE ČR
pátek Viz příspěvek na str. 5 Začátek:  9.00 hod.

18. 6. Hrad Veveří: MISTROVSTVÍ ČR V PÉTANQUE
sobota Více na www.veveri.cz

18. 6. OHŇOSTROJ „OHNIVÝ BROKÁT PRO CÍSAŘE“
sobota nad hradem Špilberkem Začátek: 22.30 hod.

19. 6. BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
neděle u OREA RESORTU SANTON na přehradě v době od 8 do 13 hod.

19. 6. FC DOSTA – Vojkovice
neděle Fotbalové utkání KP mužů Začátek: 16.30 hod.

21. 6. ZOO: MEZINÁRODNÍ DEN ŽIRAF
úterý Více na www.zoobrno.cz

22. 6. DEN LESNÍCH MATEŘSKÝCH ŠKOL
středa Více na www.vzavetři.cz

26. 6. BYSTRCKÉ HODY
neděle Viz pozvánka na str. 3

27. 6. KONCERT PRO VŠECHNY SLUŠNÝ LIDI
pondělí Viz příspěvek KJM na str. 7 Začátek: 16.30 hod.

28. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST ZŠ HEYROVSKÉHO 32
úterý Viz pozvánka na str. 10 Začátek: 17.00 hod.

29. 6. NÁVŠTĚVA VILY TUGENDHAT
středa Viz příspěvek seniorklubu na str. 15 Začátek: 10.30 hod.

29. 6. VEČERNÍČKY POD DEŠTNÍČKY
středa Viz pozvánky KJM na str. 7 Začátek: 16.30 hod.

Otevírací doba denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Pokladny se uzavírají v 17.00 hodin.

Více informací najdete na www.zoobrno.cz.

ZOO Brno v červnu 2016


