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když jsem se při svém
vstupu do politiky začal
zajímat o společenský
život v naší městské čás-
ti, konkrétně o programy
a akce pro rodiny s dět-
mi, překvapila mě určitá
absence nabídky ze stra-

ny radnice. V roce 2013 a následně 2014
jsem jako předseda ČSSD v Bystrci zorga-
nizoval první celobystrcký dětský den, který
skončil úspěchem. Bylo vidět, že akce toho-
to rozsahu a zaměření v Bystrci scházela.  Po
mém nástupu do funkce starosty jsem
základní scénář programu předal odboru
kultury a od té doby již nepolitickou akci
pod názvem Dobrý den v Bystrci pořádá
radnice. Jsem rád, že se stává tradicí sejít
se na přelomu května a června s dětmi
a přáteli na ragbyovém hřišti a pod širým
nebem společně strávit odpoledne plné
pohybu a dobré nálady. 
Letos proběhl v sobotu 28. května. Zúčast-
nilo se ho 28 bystrckých spolků, sportov-
ních oddílů a organizací, které prezentací
a ukázkami své činnosti doplnily a oboha-
tily nabídnutý program. Děkujeme jim
všem. Pobavit se přišlo přibližně 2 250
návštěvníků, kteří od dvou hodin odpoled-
ne až do pozdních večerních hodin mohli
využít pestrou nabídku aktivit.
V rámci doprovodného programu se v par-
ku vedle Společenského centra uskutečnila
dvě představení divadla pod širým nebem.
Návštěvníci (téměř pět set diváků v obou
dnech) herce po skončení představení
několikrát potleskem přivolali zpět na „je-
viště“. Pro 225 dětí z bystrckých mateřských
škol jsme ke Dni dětí v prostorách Spole-
čenského centra zajistili divadelní předsta-
vení TŮDLE NŮDLE.
Chceme, aby se Dobrý den v Bystrci stal pro
naši městskou část novou tradicí, svátkem,
který si každým rokem společně užijeme.
I když bychom mohli být s jeho letošním
ročníkem spokojeni, jsme si dobře vědomi,
že je vždy co zdokonalovat. Pomozte nám
s tím! Jestli jste Dobrý den v Bystrci navštívili,
napište nám. Dejte vědět, co se vám líbilo,
ale i to, co si podle vás zasluhuje zlepšit.
Vaše názory pro nás budou vodítkem pro
přípravu ročníku příštího. Předem vám za
ně děkuji.
Závěrem mi ještě dovolte popřát vám krás-
né léto a prázdniny, ať je strávíte někde
v zahraničí, nebo třeba u„naší“ přehrady. 

Tomáš Kratochvíl, starosta

Vážení bystrčtí spoluobčané,

(pokračování na str. 7)

(pokračování na str. 5)

K 1. červnu letošního roku odešla do důchodu
dlouholetá vedoucí Pečovatelské služby (PS)
paní Mgr. Stanislava Zimmermannová a na její

Změny na odboru pečovatelské služby 
místo byla jmenovaná Mgr. Vlasta Matulíková,
která pracuje na PS již od roku 1995, naposledy
na pozici koordinátor – sociální pracovník. Na
její dosavadní místo nastoupila paní Ivana Men-
šíková, DiS., s níž se mnozí z našich klientů rovněž
dobře znají, protože u nás pracuje od října 2001.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba v sobě zahrnuje terénní
i ambulantní službu, kterou poskytujeme na
území Bystrce a Kníniček. V rámci pečovatelské
terénní služby poskytujeme služby našim kli-
entům každodenně v čase 7.15–20.00 hod., při-
čemž pečovatelská ambulantní služba (např.
dovoz klienta na koupel do střediska osobní
hygieny) funguje pouze ve všední dny v čase
7.30–15.30 hod.

V neděli 26. června se konaly již sedmnácté
Bystrcké hody, tentokrát v kombinované podo-
bě a to na dvou místech. Po dopolední mši svaté

Jaké byly letošní Bystrcké hody
hodům požehnal farář bystrcké farnosti Pavel
Svoboda. Starosta Tomáš Kratochvíl před budo-
vou radnice předal hodová práva hlavnímu stár-
kovi Otakaru Valentovi a hlavní stárce Elišce
Gruberové.
Přítomní návštěvníci při zahájení shlédli morav-
skou besedu, kterou tancovalo osm párů bystrc-
ké chasy za doprovodu Moravské kapely. Poté
se průvod hodové chasy a dechové hudby vydal
ulicí za radnicí a kostelem směrem do staré Bystr-
ce. Průvod s několika zastávkami u ozdobených
domů, kde mohli přítomni ochutnat hodové
koláčky, klobásky či skleničku vína dorazil před
šestnáctou hodinou až ke Společenskému cen-
trum Bystrc, kde pod májí probíhal hlavní pro-
gram hodové zábavy. 

(pokračování na str. 3)

Přístavba ZŠ Vejrostova

V minulém čísle jsem vás seznámil s úkoly, které
nás v oblasti školství čekají o prázdninách. Pro-
tože se nám podařilo získat další dodatečné zdro-

je (MMB nám ponechalo cca 800 tis., které jsme
z dotací ušetřili díky výběrovým řízením), zařa-
zujeme ještě oplocení areálů MŠ Kachlíkova.
Jedním z  nejdůležitějších úkolů, na kterém
intenzivně pracujeme, je přístavba ZŠ Vejrosto-
va. Probíhají výrobní výbory, na posledním, za
přítomnosti starosty a místostarostů, jsme
schválili konečnou studii, kterou vám zde chci
představit.
Budova je řešena jako dvojpodlažní objekt,
situovaný na jižní straně území školní zástavby,
v blízkosti vstupu do areálu. Opticky navazuje
na stávající trojpodlažní objekt ZŠ v blízkosti.
S tímto objektem je propojen krytým a proskle-
ným tubusem ve výšce druhého podlaží, který
umožňuje přímé propojení na stávající provozní
prostory školy.
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Dobrý den v Bystrci se vydařil

V sobotu 28. května se na ragbyovém hřišti
uskutečnil II. ročník akce pro veřejnost Dobrý
den v Bystrci. 
Program akce byl připraven pro všechny věkové
skupiny dětí od předškoláčků až po náctileté
a své si v programu našli rovněž dospělí návštěv-
níci. Letošní bystrcký DOBRÝ DEN vzpomněl
50. výročí založení TJ LODNÍ SPORTY BRNO,
40. výročí ragbyového hřiště (dříve areál O. Seko-
ry) a 20. výročí vzniku Centra volného času
Bystrouška (Dům dětí a mládeže Helceletova).  
Zvláštností letošního ročníku bylo plenérové
představení divadla FACKA z Brna s názvem Kry-

sař, které se ve dvou dnech (pátek 27. 5. a sobotu
28. 5. od 21 hodin) konalo v parku u Společen-
ského centra Bystrc. Děkujeme touto cestou ješ-
tě jednou panu faráři Svobodovi za úzkou
spolupráci při využití areálu parku.
Pořadatelé a organizátoři přivítali na všech
akcích, které doprovázely Dobrý den v Bystrci,
téměř tři tisícovky účastníků a naše městská část
dosáhla na další zápis do České knihy kuriozit
a rekordů, a to spuštěním téměř dvou stovek
vlastnoručně vyrobených papírových lodiček
na řeku Svratku. 

Děkujeme těmto sponzorům a dárcům:
Statutární město Brno • Autosalon HORA CZ, a. s. • Moravostav Brno a. s.

• Kristek – instalo, s. r. o. • BYTASEN spol. s r. o. • OLMAN SERVICE s. r. o. • Lesy města Brna, a. s.

Přehled spolků a organizací, které se představily:
RUGBY CLUB BYSTRC • TJ LODNÍ SPORTY BRNO • JUNÁK – český skaut, Bystrc • CVČ Bystrouška
• Karate Bystrc • TJ DOSTA Bystrc-Kníničky • Orel Jednota Bystrc • Lesní klub „V závětří“ Bystrc
• Občanský spolek pro podporu rozvoje tradičního karate Bystrc • Dětský klub KAMECHÁČEK
• Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc • ZOO Brno • Středisko ekologické výchovy Hlídka
• Jachtklub Brno • Nordic Walking Bystrc • Králičí hop (Magdaléna Pučová) • Soukromá SZUŠ
Mgr. Radmily Chmelové • Městská policie Brno • Policie ČR – pořádková jednotka, pyrotechnici
• Hasičský záchranný sbor JMK, Požární stanice Brno-přehrada • Členové ZMČ Brno-Bystrc (pre-
zence účastníků, chůze na chůdách). Zdenek Krutek, vedoucí odboru kultury 

Simulovaná havárie na Staré dálnici
Převrácený zájezdový autobus, tři vybou-
raná osobní auta. Desítky zraněných, něko-
lik mrtvých. Takové bylo téma cvičení
složek Integrovaného záchranného systé-
mu (IZS) Jihomoravského kraje a dalších
zapojených subjektů, které se uskutečnilo
ve středu 25. května u nás v Bystrci na Staré
dálnici.
Cvičení zahájil hejtman Michal Hašek, který
mne předem dopisem požádal, zda může naše
městská část poskytnout součinnost a zázemí.
Akce prověřila připravenost a koordinovanost
základních složek IZS při řešení mimořádné
události, kterou bohužel nemůžeme vyloučit
ani v běžném životě. 
V duchu hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojiš-
ti“ se během cvičení setkaly složky IZS JmK
s následujícími situacemi: neukáznění řidiči,
bránící pes v autě, nevítaní diváci, vlezlý foto-
graf, náhlý porod, požadavky na toalety, teku-
tiny a stravu, hysterická matka jedné z obětí
či infarkt spolujezdce. Na zásahu se podílelo
78 hasičů, 45 záchranářů, 32 policistů a 200

členů organizačního týmu. Nasazeno bylo
kolem 50 kusů záchranářské techniky.
Věřím, že občany Bystrce částečné omezení
dopravního provozu v den cvičení nadměrně
neomezilo, a že lidé mají pochopení pro to, že
příště mohou složky záchranného systému
i díky takovému cvičení zachránit zdraví a lid-
ské životy.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Opravy účelových
komunikací a chodníků

V letošním roce se rozhodla městská část rea-
lizovat celou řadu lokálních oprav chodníků
a účelových komunikací. K největším akcím
patří ioprava ulice Vondrákova (viz foto). Oprava
účelové pojízdné komunikace včetně zábradlí je
v délce cca 80 metrů. K opravě chodníku se při-
kročilo po třiceti letech užívání, kdy povrch z beto-
nové dlažby byl silně narušen pojížděním vozidel.
Byla odstraněna původní betonová dlažba
a nahrazena kvalitní zámkovou protiskluzovou
dlažbou. Součástí opravy se stala i kompletní
výměna podkladní vrstvy ze štěrkopísku za štěr-
kodrť a pokládka kameniva zpevněného cemen-
tem. Z důvodů zachycení dešťových vod na této
svažité ploše byla zřízena nově pásová vpusť
zaústěná do stávající dešťové kanalizace. 
V příštím období zahájíme opravy v ulicích
Teyschlova v blízkosti kotelny a dále opravíme
pěší trasu a dvojité schodiště od ulice Pod Hor-
kou ke staré poště. Dále se připravují se opravy
parkovacích ploch v lokalitě stará Bystrc a úče-
lové komunikace v blízkosti autobusové zastáv-
ky Rokle.
Z mé iniciativy byl vydán pro všechny opravy
pokyn k přísné kontrole stavebních deníků apoři-
zování průběžné fotodokumentace z akce, včetně
kontroly množství skutečně použitých staveb-
ních materiálů. Jaroslav Petr, místostarosta

inzerce
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V programu dále vystoupil dětský folklorní sou-
bor Skřivánek působící při MŠ Kachlíkova 19,
Brno-Bystrc a cimbálová muzika Veronica z Brna.
Součástí letošních hodů byl rovněž malý řemesl-
ný jarmark s tradičními předměty kovové, dře-
věné či keramické dekorace a rukodělnými
výrobky. K pohodové náladě přispěly stánky

s občerstvením, ale také počasí, které pořada-
telům i letos mimořádně přálo. Odpolední pro-
gram navštívilo na 600 diváků.
Bystrcké hody jsou jednou z významných letních
kulturních akcí bystrcké veřejnosti. Setkávají se
na nich místní občané různých generací. Škoda
jen, že se nedaří dát dohromady větší počet

místních nadšenců, zejména z řad mladých lidí,
kteří by tradici hodů v Bystrci rozvíjeli. Věříme,
že se však časem podaří zapojit ještě víc mladých
z naší městské části a tradici hodů nejen zacho-
vat, ale i rozšířit do klasické podoby vícedenní
akce.

Zdenek Krutek, vedoucí odboru kultury 

Jaké byly letošní Bystrcké hody
(pokračování ze str. 1)

Více fotografií z našich hodů najdete na radničním webu: bystrc.cz.
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Brněnská přehrada vyžaduje komplexní řešení

Pozitivní změny
V posledních letech se v souvislosti s projektem
„Zatraktivnění Brněnské přehrady“ podařilo
zlepšit kvalitu vody, postavila se celá řada
nových sportovních zařízení, byla zprovozněna
i další sanitární zařízení. Před dokončením je
realizace grilovacích míst a na základě návrhu
naší městské části se připravuje i vybudování
atraktivního vodního mola ve tvaru písmene T
v Rakovecké zátoce. 

Přetrvávající problémy
Na straně jedné se dá říci, že se neustále zvy-
šuje rekreační kapacita vodní nádrže a zlepšuje
se i kvalita poskytovaných služeb, ale na straně
druhé velký nárůst rekreantů představuje
nemalý nápor na technickou a dopravní infra-
strukturu. Technický stav komunikací je nevy-
hovující, kapacita stávajících parkovišť je
nedostatečná, cyklistické stezky jsou nedo-
končené a chybí i slibované odkanalizování
pravého břehu přehrady. Územní plán Brněn-
ské přehrady stále nemá jasné regulativy pro
výstavbu rekreačních a komerčních objektů
a není dořešen ani provozní řád na vodní hla-
dině. Množí se žádosti investorů, kteří chtějí
provozovat vleky na vodní lyžování. 

Iniciativa městské části
Na výčet výše uvedených problémů naše měst-
ská část nejen poukazuje, ale snaží se aktivně
zapojit do komplexního řešení rekreační oblasti.
V prvé řadě opakovaně požadujeme generální
opravu páteřní komunikace Rakovecká až po
Státní hrad Veveří, včetně sezonního snížení
rychlosti na 50 km a omezení vjezdu na tuto
komunikaci automobily s vysokou tonáží. 
Ve spolupráci s  odborem dopravy jsme již
dosáhli zpracování a schválení investičního
záměru na vybudování záchytného parkoviště
„Palcary“, které bude sloužit nejen pro návštěv-
níky brněnské zoo, ale také návštěvníky vodní

nádrže a v jednání je i výstavba velkokapacitního
parkoviště při ulici Přístavní.
Nedostatečná kapacita parkovišť u přehrady je
obrovským problémem a přitom celá řada z nich
se nachází na pozemcích statutárního města Brna.
V měsíci červnu jsme rovněž požádali o analýzu
stávajících parkovacích ploch a zabezpečení
možnosti jejich posílení a rozšíření. V krátkodo-
bém časovém horizontu je reálné rozšířit plochy
současných parkovišť „Rakovec“, „Kozí horka“,
„Doraz“, a „Ulmie“. V dlouhodobém horizontu
bude nutné zpracovat odborem koncepce
dopravy projekt pro realizaci nových parkova-
cích kapacit i s předpokladem, že se bude jednat
o placené parkování.

Územní studii nutno zpřesnit
Celou škálu problémů nutno dořešit i v Územ-
ním plánu města Brna a v samotné studii Brněn-
ské přehrady. Nové funkční plochy musí být
podrobněji rozpracovány – to znamená, že
musejí být stanoven výčet přípustných či nepří-
pustných staveb s detailním popisem regulativů
v  jednotlivých lokalitách. Výstavbu nových
objektů pro individuální rekreaci nutno řešit cit-
livě i s možností zvýšení maximální zastavěné
plochy, která by ale neměla překročit cca 60 m2.
Zásadně ale naopak nesouhlasíme, aby se objek-
ty pro hromadnou rekreaci transformovaly na
objekty pro individuální rekreaci se skrytou for-
mou pro trvalé bydlení.

Bez financí města a kraje to nepůjde
Brněnská přehrada je atraktivním místem pro
rekreaci nejen brněnských občanů. V tomto pří-
padě by bylo vhodné spojit finanční prostředky
statutárního města Brna a také Jihomoravského
kraje. Systémové a komplexní řešení celé lokality
je neodkladné i s ohledem na nadmístní rekre-
ačně relaxační význam vodní nádrže a celého
jejího okolí. 

Jaroslav Petr, místostarosta

Pošta na Kubíčkově otevře
v odpoledních hodinách přepážku navíc
I když nemůžeme úkolovat státní podnik Česká
pošta, na základě celé řady podnětů občanů,
kteří si stěžovali na dlouhou čekací dobu u pře-
pážek bystrckých pošt, jsem se sešel s oblastním
manažerem České pošty Bc. Tomášem Křepelou.
Cílem schůzky bylo nalézt řešení, jak rychle
odbavit fronty zákazníků, které se na poště tvoří
především v odpoledních hodinách.  K rozšíření

poboček České pošty v Bystrci bohužel nedojde,
dohodli jsme se však, že alespoň v odpoledních
hodinách, cca mezi 15.00 až 18.00 hodinou,
bude posílen provoz pošty na ulici Kubíčkova
o výpomoc a bude otevřena další přepážka. 
Přestože je to drobnost, budu rád, pokud vás
tato malá zpráva potěší. 

Tomáš Kratochvíl, starosta

Zemřel radní Josef Burda
Je mou smutnou po-
vinností vás informovat,
že dne 6. června 2016
zemřel Ing. Josef Burda,
zastupitel, radní, před-
seda Finančního výbo-
ru  městské části Brno-
Bystrc a dlouholetý člen

ČSSD Brno-Bystrc. Ztrácíme v něm nejen
významného odborníka a člena společnosti,
ale i tvrdě pracujícího schopného člověka.
Byl aktivní a pracoval do posledních hodin
svého života. Čest jeho památce!

Tomáš Kratochvíl, starosta 

Žáci ZŠ Laštůvkova
navštívili radnici

Domnívám se, že úroveň školství v Bystrci je
dobrá a místní děti jsou šikovné a aktivní. Pře-
sto mě mile překvapil nečekaný zájem žáků
ze ZŠ Laštůvkova, kteří mi koncem května
napsali dopis a představili v něm své nápady
jak vylepšit okolí jejich školy. Zaměřili se přede-
vším na objekt chátrajícího nákupního centra
Letná, jehož přestavbu bystrcká radnice již
iniciovala, a zaslali spoustu obrázků a návrhů
jak nový projekt zpracovat.
Jelikož mě jejich zájem o dění v obci zaujal,
rozhodl jsem se pozvat celou třídu 5. C s jejich
třídní učitelkou Mgr. Miloslavou Schwabovou
na radnici a ukázat jim, jak vlastně obec řídíme
a jakým způsobem se zde pracuje. Využil jsem
toho, že v současné době pracujeme na pro-
jektu přístavby ZŠ Vejrostova a mimo jiné jsem
děti vzal na část pracovní a výrobní porady.
Vysvětlil jsem jim také průběh celého procesu,
který vede ke konečné fázi, tj. otevření a zpro-
voznění celé budovy. Ukázal jsem jim i další
plány na zvelebení Bystrce a provedl je po
budově radnice. Nakonec jsme si vážně
i nevážně popovídali o všem možném. 
Doufám, že aktivita a zájem o věci veřejné
dětem zůstanou i v dospělosti, protože čím
více aktivních lidí se zájmem o okolní dění, tím
lépe.

Tomáš Kratochvíl, starosta
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Ohňostroje do Bystrce patří

Mezinárodní soutěži ohňostrojů Starobrno
Ignis Brunensis, která z velké části probíhá
na Brněnské přehradě, vyjadřuji jasnou pod-
poru. 
Jde totiž o tradiční, zábavnou, lidmi oblíbenou
a vyhledávanou akci, která je dobře organizačně
zvládnutá a která nemá v České republice obdo-

foto © Robert Vystrčil
pro SNIP & CO

Přístavba ZŠ Vejrostova

Toto propojení také řeší bezbariérový přístup
do obou budov tím, že nezbytný výtah je situo-
ván v atriu stávajícího objektu a bude obslu-
hovat obě budovy.  Zároveň je takto umožněn
čistý pohyb žáků i učitelů vnitřními prostorami
obou objektů (přesun žáků do tělocvičen, spe-
cializovaných učeben) bez nutnosti přezou-
vání.

Nový objekt je opticky řešen v kontrastu se
stávající zástavbou. Zachovává charakteristiku
typické školní budovy jako hranolu s plochou
střechou, ale bude nebarevný v zeleném par-
kovém prostoru před pozadím barevných
budov. Součástí objektu je výrazná vstupní
markýza, kterou tvoří betonová deska na dře-
věných sloupech z akátového přírodně tvaro-
vaného dřeva. Tato markýza, která bude sloužit
jako nástupní prostor bude vybavena lavička-
mi a sítí pro zpříjemnění čekání dětí i rodičů.

Patra nového objektu jsou propojena trojra-
menným letmým betonovým schodištěm
v rohu objektu u vstupu. Toto schodiště je částí
tzv. špinavé části objektu, prostoru ještě před
šatnami dětí. Obě patra jsou dispozičně řešena
velmi obdobně. V každém se nacházejí tři učeb-
ny, každá pro 30 žáků s doplňkovým prostorem
pro pomůcky a speciální potřeby pro inkluzi.
Učebny jsou situovány s okny na východ, nebo
západ tak, aby žádná z nich nebyla otevřená
směrem k silnici a optimálně řešila problém
oslunění. Dále jsou v každém patře příslušné
šatny dětí, sociální zázemí pro žáky i učitele,
včetně WC pro tělesně postižené.

Centrálním prostorem je přestávková hala
s možností dovybavení o prostředky pohybo-
vých aktivit žáků, které budou podporovat
zdravý pohyb a aktivní regeneraci žáků v prů-
běhu přestávek. Učebny v přízemí objektu jsou
doplněny o vnější nekrytý prostor vydlážděný
gumovými dlaždicemi (čistý prostor) ohrani-
čený zatravněnými valy (výška cca 1m). Tento
prostor doplňuje prostor učeben a obohacuje
proces výuky o možnost aktivit outdoor. 

Budova je vybavena dvěma únikovými ces-
tami v obou patrech. Únik z druhého patra je
mimo již uvedené trojramenné schodiště
umožněn po zatravněném svahu, který dobíhá
ke stěně v místech únikového východu. Vari-
antně je tento únik doplněn toboganem. Toto
požární řešení přináší nejen výrazné úspory,
ale je zároveň i výrazným architektonickým
prvkem budovy.

V současné době zpracovává projektant pro-
jekt pro společné územní a stavební řízení. Na
jednání s náměstkem primátora panem Ri-
chardem Mrázkem, bylo slíbeno zařazení přís-
tavby do dotačního titulu ITI, kde je možné
získat dotaci až 80% uznatelných nákladů. Naší
snahou je zahájit výstavbu na jaře 2017.

Vladimír Vetchý, místostarosta

(pokračování ze str. 1)

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Bystrc
V  souladu s „Pravidly pronájmu bytů
v domech v majetku statutárního města Brna
a podmínkami zajišťování bytové náhrady“
a v souladu s „Kritérii pro výběr žadatelů
o pronájem obecního bytu a bytovou náhra-
du v Městské části  Brno-Bystrc“, která byla
schválena na 7/8. zasedání ZMČ Brno-Bystrc
s účinností od 9. 12. 2015, zveřejňujeme ten-
to záměr Městské části Brno-Bystrc:

Pronajmout obecní byt,
na kterém je účetně vykázán dluh 
n byt č. 3 v domě Opálkova 6, velikosti 1+0
o celkové výměře 27,70 m2 v 1. podlaží, I. kate-
gorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a služ-
bách spojených s užíváním bytu ve stanovené
výši 166 018 Kč. Budoucí nájemce se zaváže
uhradit závazek ve výši 166 018 Kč (podle usta-
novení §1892 OZ).
n byt č. 11 v domě Rerychova 14, velikosti
3+1 o celkové výměře 77,68 m2 ve 4. podlaží,
I. kategorie. Na bytě vázne dluh ve výši 25 529 Kč
a opravy vlastním nákladem v předpokládané
výši 85 688 Kč.
n byt č. 2 v domě Laštůvkova 33, velikosti
3+1 o celkové výměře 75,00 m2 v 1. podlaží, I. ka-
tegorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a služ-
bách spojených s užíváním bytu ve stanovené
výši 217 160 Kč. Budoucí nájemce se zaváže
uhradit závazek ve výši 217 160 Kč (podle usta-
novení §1892 OZ).

Pronajmout obecní byt žadatelům
zařazeným do „skupiny 2“
n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 1
v domě Valouškova 8, velikosti 1+1 o celkové
výměře 54,60 m2  v 1. podlaží, I. kategorie.

Záměr MČ Brno-Bystrc
pronajmout výše uvedené byty

bude vyvěšen na úředních
deskách MČ Brno-Bystrc

od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.

n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 4
v domě Laštůvkova 69, velikosti 1+1 o celkové
výměře 35,50 m2  v 2. podlaží, I. kategorie.
n pronajmout na dobu určitou dvou let byt č. 8
v domě Laštůvkova 73, velikosti 1+1 o celkové
výměře 37,60 m2  ve 3. podlaží, I. kategorie.

Písemné nabídky na formuláři „Žádost o pro-
nájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh“
a„Žádost o pronájem volného obecního bytu“
(formuláře žádostí jsou k vyzvednutí na po-
datelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60
a na našich stránkách: www.bystrc.cz – odbor
bytového hospodářství), mohou žadatelé za-
sílat v  termínu od 1. 7. do 31. 8. 2016 na
odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-By-
strc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno.
Pokud tak neučiní ve stanoveném termínu,
nebudou zařazeni do vyhodnocení žádostí
o pronájem výše uvedených bytů.
Žadatelé musejí splňovat„Pravidla pronájmu
bytů v domech v majetku statutárního města
Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“.
Na našich stránkách: www.bystrc.cz -odbor by-
tového hospodářství je zveřejněn (a čtvrtletně
aktualizován) seznam žadatelů o obecní byt
podle skupin, včetně přidělených bodů a data
podání žádosti.     

Romana Rajdová, vedoucí OBH

by. Kromě toho, že přiláká do města řadu turistů
a je hlavním tahákem festivalu Brno – město
uprostřed Evropy, zvyšuje povědomí o Brně i na
mezinárodní úrovni a může sem postupně
sekundárně přizvat k podnikání i řadu zahra-
ničních firem. 
Jsem si vědom toho, že přehlídka ohňostrojů
má i své odpůrce a že pro obyvatele Bystrce
představuje i určitá omezení, jako zvýšený nápor
na dopravu, dočasný nepořádek nebo zvýšení
hlučnosti v nočních hodinách. I přes vyjmeno-
vané obtíže, které sebou přináší každá velká
akce, se domnívám, že její přínos je pro město
Brno jako celek vesměs pozitivní, a Bystrc je sou-
částí Brna.
Chci proto velmi poděkovat všem obyvatelům
Bystrce za trpělivost, pochopení a shovívavost,
které při dočasných omezeních v souvislosti
s ohňostrojnou soutěží mají.
Dodám, že bych považoval za velkou škodu,
kdyby došlo na krajní variantu, o níž se nyní dis-
kutuje, a celá ohňostrojná show by se z důvodu
nedostatečné finanční podpory města Brna pře-
sunula do Prahy, kde je o převzetí této akce velký
zájem. Tomáš Kratochvíl, starosta
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7/18. RMČ dne 18. 5. 2016
n schválila:
– Statut komisí Rady MČ Brno-Bystrc
– rozpočtové opatření: mezi § 6330 – Převody
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
a § 3111 – Předškolní zařízení; mezi třídou 4 při-
jaté transfery a § 4324 zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc a č. 6/2016
– pronájem bytu č. 11 na ul. Opálkova 12, veli-
kosti 2+1
– pronájem nebytového prostoru (buňka č. 1,
pravá i levá polovina buňky) v pavilonu služeb
na ulici Lýskova v Brně-Bystrci za účelem pro-
vozování prodejny krmiv a chovatelských
potřeb, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
800 Kč/m2/rok
– pronájem nebytového prostoru (buňka č. 4)
v pavilonu služeb na ulici Lýskova v Brně-Bystrci
za účelem provozování výroby klíčů, prodeje
mobilních telefonů, provozování výdejního mís-
ta spediční služby PPL, servisu elektrotechniky
a bazaru, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši
800 Kč/m2/rok
– pronájem nebytového prostoru v domě Eče-
rova 8 v Brně-Bystrci za účelem provozování
oční optiky, na dobu neurčitou, za nájemné ve
výši 800 Kč/m2/rok
– pořízení investic v roce 2016 z investičního
fondu příspěvkových organizací nebo z dotací
města Brna u ZŠ Laštůvkova 77 – kopírka; MŠ
Laštůvkova 57/59 – vypalovací pec na keramiku;
MŠ Kachlíkova 17 – instalace kamerového sys-
tému školy
– dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k částem
pozemků p.č.7824/1, 7824/2 a7824/3 k.ú. Bystrc
– dodatek č. 23 k pojistné smlouvě
č.7720280075 uzavřené s Kooperativou pojišťov-
nou, a. s., Vienna Insurance Group a doporučuje
příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním
městem Brnem, MČ Brno-Bystrc zrušit vnejbližším
možném termínu ave spolupráci s LOYDEX, s. r. o.,
pojistné smlouvy, které samostatně uzavřely na
pojištění majetku akteré jsou svou platností dupli-
citní vůči rámcové pojistné smlouvě č.7720280075
uzavřené z úrovně městské části Brno-Bystrc
– zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve
smyslu zákona č. 137/2006 Sb.: „Dodávka osob-
ních automobilů“
n souhlasila:
– sbudoucí smlouvouopostoupení práv apovin-
ností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu
– s umístěním sídla spolku Mateřídouška –
sdružení rodičů a přátel MŠ Kachlíkova 19, IČO
26643251, v budově Kachlíkova 1047/19 v Brně
– s pomocí při zajištění cílové skupiny pro
mikrojesle Lesního klubu V Závětří formou zve-
řejnění informace o projektu na webových strán-
kách MČ Brno-Bystrc a v Bystrckých novinách
– jménem zřizovatele s tím, aby se příspěvkové
organizace: MŠ Laštůvkova 57/59, MŠ Zvídálek
Kachlíkova 17, MŠ Skřivánek Kachlíkova 19, MŠ
Duha Kachlíkova 21, MŠ Sluníčko Štouračova
23, MŠ Kamechy Kavčí 3, ZŠ Heyrovského 32, ZŠ
Laštůvkova 77 a ZŠ Vejrostova 1, zapojily do
výzvy „Podpora škol formou projektů zjedno-

dušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“
a předložily v této výzvě projektovou žádost
– pouze s pronájmem pozemku p. č. 3917 k. ú.
Bystrc, protože se jedná o pozemek vedený
podle ÚPmB jako pozemek určený k plnění funk-
ce lesa (PUPFL), který se podle Postupu při naklá-
dání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské
přehrady neprodává
– se zřízením služebnosti k pozemku
p. č. 1930/45 k. ú. Bystrc pro stavbu „Brno, Páteřní,
smyčka VN, NN, DPMB“
– s pronájmem části pozemku p. č. 1605/1 k. ú.
Bystrc za účelem dostavby RD na pozemku
p. č. 1609 k. ú. Bystrc
– s prodejem pozemku p. č. 3911/6 a pouze
s  pronájmem částí pozemků p. č. 3911/5
a p. č. 3911/4 k. ú. Bystrc
– pouze spronájmem části pozemkup.č.305/1
k.ú. Bystrc vlastníkovi RD Nad Kašnou 40, protože
se jedná o komunikaci s nevyhovující šířkou
n nesouhlasila s„Návrhem na úpravu statutu
lesů ve správě Lesů města Brna a. s. (LMB) v kata-
stru Holedná“ starostky MČ Brno-Jundrov ze
dne 5. 4. 21016
n jmenovala Jiřího Sošku členem komise Život-
ního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc a pana
Michala Kalába členem a místopředsedou komi-
se Životního prostředí Rady MČ Brno-Bystrc ke
dni 18. 5. 2015. 
ndala podnět odboru dopravy MMB k zahá-
jení řízení o zákazu užívání stavby nezkolau-
dovaného hlídaného parkoviště při ul. Přístavní,
na pozemcích p. č. 1723/13, 1723/89, 1723/99,
1723/100, 1723/101, 1723/102, 1723/105
a 1723/106, vše k. ú. Bystrc, z důvodu uplynutí
lhůty k předčasnému užívání stavby, která byla
stanovena do 31. 12. 2000 a dále v souladu s §
42 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění
(správní řád) žádá, aby byla vyrozuměna, jak
bylo s tímto podnětem naloženo
n doporučila ZMČ Brno-Bystrc schválit:
– Statut výboru a Volební řád Zastupitelstva
MČ Brno-Bystrc
– 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2016 na straně příjmů a výdajů v celkové výši
483 830 929 Kč; celkovou částku na provozní
výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 103
535 929 Kč v členění na jednotlivé paragrafy
(dále viz 7/11. ZMČ dne 8. 6. 2016 schválilo...)
– Zásady pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné
projekty a schválit v usnesení 7/5. Z – 3.03 ze
dne 10. 6. 2015 změnu názvu na Zásady smlouvy
o poskytnutí finanční podpory
– aktualizaci Seznamu oprav a investic na rok
2016 v dílčím seznamu Opravy školství

7/17. mim. RMČ dne 8. 6. 2016
n schválila: 
– Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje č. 037951/16/OKH a sou-
hlasila s přijetím dotace podle této smlouvy
– odpověď stěžovateli jako reakci na výsledek
šetření stížnosti ze strany ČŠI ze dne 14. 4. 2016 
– odpověď stěžovateli jako reakci na výsledek
šetření stížnosti ze strany ČŠI ze dne 26. 2. 2016

npředala osvědčení o nastoupení do funkce
člena Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc 

7/11 . ZMČ dne 8. 6. 2016
n schválilo: 
– 1. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok
2016 na straně příjmů a výdajů v celkové výši
485 745 929 Kč; celkovou částku na provozní
výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši
105 325 929 Kč v členění na jednotlivé paragrafy;
celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve
výši 9 088 000 Kč z toho oblasti pečovatelské
služby a SPOD 205 000 Kč, oblasti ostatních
oprav a údržby 7 022 000 Kč, oblasti školství
1 861 000 Kč; celkovou částku na investice ve
výši 292 637 000 Kč z toho do oblasti bytového
hospodářství 230 227 000 Kč, oblasti pečova-
telské služby a SPOD 2 162 000 Kč, oblasti ostat-
ních investic 7 518  000 Kč, oblasti školství
52 730 000 Kč; splátky úvěru bytového hospo-
dářství 3 840 000 Kč; finanční vztah ke zřízeným
příspěvkovým organizacím; výši odpisů zříze-
ných příspěvkových organizací
– Zásady pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu MČ Brno-Bystrc na veřejně prospěšné
projekty a v usnesení 7/5.Z – 3.03 ze dne 10. 6.
2015 změnu názvu na Zásady smlouvy o poskyt-
nutí finanční podpory
– aktualizaci Seznamu oprav a investic na rok
2016 v dílčím seznamu opravy školství
– Statut výboru Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
– Volební řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc
n souhlasilo: 
– s usnesením R 7/17 – 3.2.01: Rada MČ Brno-
Bystrc doporučuje pokračovat 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. RMČ Brno-Bystrc nedo-
poručuje zařazení bodu B 7/11-I do dalšího pro-
jednávání
– s usnesením R 7/17 – 3.2.02: Rada MČ Brno-
Bystrc žádá MMB – OÚPR, aby do dalšího pro-
jednávání 40. a 44. souboru změn ÚPmB byly
zapracovány požadavky MČ Brno-Bystrc.

Tomáš Kratochvíl, starosta

Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc

Knihovna Jiřího Mahena,
pobočka Bystrc

Upozorňujeme čtenáře na změnu půjčovní
doby v letních měsících červenci a srpnu:

Pondělí 10–12, 13–18 hodin
Úterý 10–15 hodin
Středa 10–12, 13–18 hodin
Čtvrtek Zavřeno 
Pátek Zavřeno

Přejeme všem našim čtenářům krásné léto. 

kolektiv knihovnic
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Praxe pro studenty středních škol
se speciálními vzdělávacími potřebami
Obecně prospěšná organizace Agapo, o. p. s.
již 11 let podporuje pracovní uplatnění lidí
se zdravotním či jiným znevýhodněním
v Brně a okolí. V současnosti rozšiřuje Tran-
zitní program „Ze školy do práce“.
Program je určen žákům středních škol se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, kteří se často
po ukončení studia potýkají s problémy při
hledání pracovního uplatnění. Cílem Tranzit-
ního programu je zprostředkovat těmto stu-
dentům na základě jejích individuálních
potřeb a preferencí praxi u reálného zaměstna-
vatele na otevřeném trhu práce. „Tranzitní pro-
gram je velmi účinným nástrojem pro uplatnění
uživatelů našich služeb z řad studentů na pra-
covním trhu. Studentům umožníme získat doved-

nosti a schopnosti potřebné pro uplatnění na ote-
vřeném trhu práce již v průběhu studia. V rámci
Tranzitního programu mají možnost být v kon-
taktu s běžným pracovním prostředím a zvykat si
tak na provoz a případné budoucí uplatnění. Pro-
gram je rovněž šancí pro školy ke spolupráci při
budoucím uplatnění jejich studentů, ale také pro
zaměstnavatele, kteří uvažují o vytvoření pracov-
ního místa pro osoby se znevýhodněním,“ uvedl
Daniel Jakeš, metodický vedoucí Agapo, o. p. s.
Bližší informace můžete získat osobně v sídle
Agapo, o.p.s. na Zelném trhu 1 v Brně, na tele-
fonních číslech: 736 131 414, 541 210 549, na
e-mailové adrese: j.zilova@agapo.cz nebo na
stránkách www.agapo.cz.

Jarmila Žílová, sociální pracovnice

Mistr světa i televizní
soutěžící chodí do 5.B

Třída 5.B ze ZŠ Heyrovského 32 je nejpočet-
nější třídou na škole, ale teď si troufnu říci
i nejšikovnější třídou.
Řekněte sami, kdy se v jedné třídě sejde mistr
světa v moderním tanci a úspěšný účastník
vědomostní soutěže AZ – kvíz? Stalo se tak
u nás! 
První milé překvapení nám připravil Ondřej
Juránek, který se probojoval až do superfinále
vědomostní soutěže AZ-kvízu. Obdivovali jsme
s celou třídou nejen jeho vědomosti, ale hlavně
velmi milé a příjemné vystupování a vyjadřování
před televizní kamerou.
Dalším žákem, který udělal rozruch ve třídě, je
Jaroslav Kozmin. Že je velmi šikovný, to víme
všichni, ale že se probojuje v moderním tanci
až na mistrovství světa, to jsme netušili. On se
nejenom zúčastnil, ale i zvítězil! Stal se mistrem
světa v stylu House Dance a sedmé místo získal
za taneční kreaci v Hip Hopu.
Takže, kluci, gratulujeme a přejeme hodně dal-
ších úspěchů.

Eva Barovjanová, třídní učitelka 5.B

Změny na odboru pečovatelské služby (pokračování ze str. 1)

Formulář žádosti je k dispozici na webových
stránkách: bystrc.cz – úřad – formuláře – formu-
láře odboru pečovatelské služby – žádost o poskyt-
nutí pečovatelské služby. 

Odlehčovací služba
Odlehčovací službou se rozumí tzv. přechodný
pobyt v  přízemí a prvním podlaží našeho
domu na ulici Vondrákova 7 a aktuálně ji nabí-
zíme ve dvou formách: 
1. Pobytová forma (kapacita 15 lůžek) – 24
hodinová péče, kvalifikovaný personál zdra-
votnických asistentů a pracovníků v sociálních
službách, nepřetržitá služba.
Po předchozí dohodě je možné navštívit a pro-
hlédnout si prostory pobytové služby.  Tuto
službu mohou využívat lidé žijící v městě Brně.
Žádost je dobré podat v předstihu přímo v DPS
na ulici  Vondrákova 7 nebo přes podatelnu
ÚMČ Brno-Bystrc, případně elektronicky. For-
mulář žádosti je k dispozici na webových strán-
kách: bystrc.cz – úřad – formuláře – formuláře
odboru pečovatelské služby – žádost o poskyt-
nutí odlehčovací služby. 
V současné době již přijímáme žádosti na pro-
sinec 2016, na letní měsíce přijímáme  žádosti
již v únoru a březnu. Proto pokud budete plá-
novat dovolenou na rok 2017 a pečujete doma
o někoho ze svých blízkých, zajímejte se
o možnost pomoci odlehčovací služby dříve
než před prázdninami, kapacity v celém městě
Brně jsou malé. Ceny jsou stanovené podle
klientova přiznaného příspěvku na péči. 
2. Ambulantní forma dříve Domovinka (kapa-
cita 16 míst) – každodenní program tematicky
zaměřený, funguje pouze ve všední dny v čase
8.30–13.30 hod. Využívá ji většinou všech 15 kli-
entů pobytové služby a jeden klient z terénu.
Aktivizační program probíhá v několika fázích
a je v něm začleněna i příprava a podání stravy
a zajištění pitného režimu. Je možné si objednat
i dovážku oběda.  Součástí poskytované služby
je i dohled nad léky, doprovod při procházce
v okolí  areálu DPS, možnost odpočinku v denní
místnosti, hry a turnaje – není to zkoušení, ale
zábava atýmová práce. Prostorově jsme omezeni

jednou místností v blízkosti  kuchyňky a jídelny
v přízemí na přechodném pobytu.

Kontakty:
Mgr. Vlasta Matulíková – 546  125  210,
mobil: 775 382 975 – vedoucí odboru Pečo-
vatelské služby
Ivana Menšíková, DiS. – 546 215 584, mobil:
778 726 938 – koordinátor a sociální pracov-
ník v terénní, ambulantní i pobytové službě
Marie Provazníková – 546 215 584, mobil:
778 429 658 – koordinátorka terénní služby,
řidičů a rozvozu stravy, klienti bydlící v DPS
Kavčí
Marie Ondráčková – mobil 737 120 968,
koordinátorka odlehčovací služby pobytové
i ambulantní, klienti bydlící v DPS Vondrá-
kova 7/9
Mgr.Viktor Pařízek – 539 013 037 – poklad-
na, hospodář odboru PS – platby za odleh-
čovací i pečovatelskou službu, vyúčtování
vratek za neodebrané obědy. Pokladní hodi-
ny v úředních dnech 8.00–16.30 hod, jinak
po předchozí telefonické domluvě i v neúřed-
ních dnech.

V roce 2014 došlo k navýšení kapacity lůžkové
části z 10 na 15, což v praxi znamená i navýšení
počtu klientů této ambulantní služby. Protože
je to odlehčovací služba, platí i pro její ambu-
lantní formu, že je maximálně na 3 měsíce
a pak nám zákon ukládá přerušení služby. Na
konkrétním postupu u konkrétního zájemce
o tuto ambulantní službu se domlouváme indi-
viduálně a vzhledem k našim prostorovým
limitům pružně v čase. 
Pokud náš klient, který je přijatý na přechodný
pobyt do lůžkové části, např. na celé tři měsíce,
neprojeví zájem o tuto ambulantní službu, pak
je kapacita volná a můžeme přijmout další kli-
enty. V  opačném případě máme kapacitu
ambulantní služby téměř naplněnou klienty
ze služby pobytové – vzhledem k tomu, že
jsou k nám „přesazeni“ ze svého domácího pro-
středí, mají jejich žádosti o využívání aktivi-
začního programu prioritu.

Miroslav Klimeš, místostarosta
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n pro všechny seniory nad 70 let
n pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P
n jezdíme denně 6–22 hodin
n jezdíme pouze v Brně
n jedna jízda za 50 Kč, doprovod zdarma
n můžete si objednat maximálně 6 jízd

měsíčně

Přepravní podmínky
pro jízdy SENIOR BUSEM

n Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let a zdravotně
postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP//P včetně jedné doprovázející
osoby.

n Služba SENIOR BUS je poskytována pouze pro území města Brna
n Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jedna

doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
n Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět,

pokud je kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba
posuzována jako další jízda a je znovu zpoplatněna.

n Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6krát za kalendářní měsíc.
n Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen prokázat svou oprávněnost

k jízdě platným osobním dokladem nebo průkazem ZTP či ZTP/P.
n Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující svým podpisem absol-

vovanou jízdu do výkazu řidiče.
n Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče vozidla.
n Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo silně znečištěnému ces-

tujícímu.
n Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 7.00 do

15.00 hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 1 den dopředu.
Objednávky na víkend a na první následující pracovní den se přijímají nej-
později poslední pracovní den v týdnu.

Objednávejte svou
jízdu telefonicky 

731 518 348
pracovní dny 7.00–15.00 hodin
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Letošní školní rok uzavřou naše úspěšné
tanečnice účastí na mistrovství světa v tanci
– Dance World Cup, které se koná v anglic-
kém Jersey.
Letní prázdniny ukončíme Příměstským umě-
leckým táborem, který se uskuteční v týdnu
od 22.–26. srpna. 
Od 12. září bude probíhat výuka v tanečním
a výtvarném oboru a stejně tak i hudební nauka.
Domluva rozvrhu individuální hry na nástroj spří-

Nový školní rok na SZUŠ

Bystrcké farmářské trhy o prázdninách
V létě nás čekají dva termíny oblíbených
Bystrckých farmářských trhů u Santonu a to
17. 7. a 14. 8.
V dopoledních hodinách si u nás nakoupíte far-
mářské dobrůtky, české výrobky a kvalitní potra-
viny. Procházku či výlet k Brněnské přehradě
můžete spojit s posezením u dobrého jídla a pití,
dát si grilované maso či ryby, sladkou palačinku
s kávou a další chutné pokrmy.
Vybraní prodejci vám dají ochutnat své výrobky
a také se od nich dozvíte zajímavé informace
o výrobě, pěstování nebo skladování potravin.
Přijďte nakoupit trochu jinak avdnešní uspěchané
době nasát uklidňující atmosféru plnou pohody
v krásném prostředí Brněnské přehrady. 
Těšíme se na vás! Romana Dvořáčková

Letošní absolventi hudebního oboru

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. 

8. a 15. 7. Decoupage
22. a 29. 7. Magnetky s dětskou kresbou

5. a 12. 8. Pozdrav z dovolené
(korespondenční lístek)

19. a 26. 8. Leporelové fotoalbum

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.

Prázdninová cesta kolem světa:
27. 6.– 1. 7. Austrálie (děti i mládež)                                       

4. 7.–15. 7. Asie (děti i mládež)

18. 7.–29. 7. Evropa (děti i mládež)                                           

1. 8.–12. 8. Amerika (děti i mládež)

15. 8.–26. 8. Afrika (děti i mládež)

29. 8.– 2. 9. Antarktida (děti i mládež)

Návazné aktivity:
n seznámení s každým kontinentem (poloha,

známá města, obyvatelé, zvyky, fauna aflora)

n výtvarné workshopy vztahující se k daným
kontinentům

n workshopy vaření – tradiční pokrmy vybra-
ných zemí

n kvízy a další

V červenci a srpnu budou probíhat
preventivní programy na téma

„Volný čas a vrstevníci“
a„Média a virtuální realita“.

Budeme si povídat například o tom, jak se
dá smysluplně trávit volný čas, co koho baví,
kdo je a není kamarád a další.  Řekneme si,
co jsou média a jaký mají pro člověka vliv
nebo jak je nebezpečné se pohybovat na
internetu, co vše se může stát a jak tomu
předcházet.

Změna programu vyhrazena

Jako součást akce Dobrý den v Bystrci zajistil
odbor kultury představení divadla Facka. Pro-
tože se jednalo o tzv. divadlo v korunách stromů,
jehož příprava trvá několik dní, byly divákům
nabídnuty hned dva termíny, kdy mohli vystou-
pení navštívit. Představení se konalo v pátek
a v sobotu, vždy po setmění v 21.00 hodin. 
Měl jsem možnost zúčastnit se sobotního před-
stavení a rozhodně jsem nelitoval. Přestože se
od odpoledne honily nad Bystrcí bouřky, během
představení spadlo jen několik kapek, které divá-
ky rozhodně neodradily. Převážně mladí lidé
(častokrát dokonce i s malými dětmi) svou pří-
tomností dokazovali, že Bystrc pro ně není jen
„velká noclehárna“. Představení krátce uvedl
starosta Tomáš Kratochvíl a následně předal slo-
vo vedoucímu odboru kultury Zdenkovi Krut-
kovi. Sympatické bylo, že vzpomněli i vstřícnost
otce Pavla Svobody ze zdejší farnosti, na jejímž
pozemku se hrálo. Poté promluvil principál

divadla a začalo neobvyklé představení Krysař
Viktora Dyka. Úžasná hudba, nezvyklé rekvizity
a strhující herecké výkony překvapovaly diváky
a vyvolávaly nadšení. Zvláště na pánech pak
bylo vidět, jak je zaujala krásná Agnes, která za
pomocí dvou stuh přivázaných v koruně stromu,
šplhala do výše a tam předváděla akrobatické
kousky. Mnohonásobný potlesk na závěr i drob-
né sbírající se do klobouku Seppa Jörgena byly
důkazem spokojenosti nás všech. 
Byl bych rád (a určitě nemluvím jen za sebe),
kdyby se podobná akce zase někdy zopakovala.
A protože brzy pojedu na dovolenou, přibalím
si i Dykovu novelu, kterou jsem naposledy četl
v rámci doporučené četby k maturitě a budu
doufat, že v mém městě nebude Krysaře, který
by odvedl hloupé, sobecké a lakomé obyvatele
ke srázu za městem, potřeba.

Karel Kašpárek,
kulturní a letopisecká komise 

Krysař v Bystrci

slušným vyučujícím bude od 1. 9. do 9. 9. od 14.00
do 16.00 hodin ve škole v Maxu. Podrobnější
informace včetně rozdělení dětí kvyučujícím hry
na nástroj najdete na nástěnkách a stránkách
školy www.szus.websnadno.cz.

Všem žákům, jejich rodičům i našim přízniv-
cům přejeme krásnou dovolenou a těšíme se
na další spolupráci.

Radmila Chmelová, ředitelka
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Letos pořádáme 4. ročník příměstského
tábora Basket Brno Kohouti, a to pro malé

basketbalisty (dívky i chlapce)
i pro sportovně nadané děti
(ročník narození 2000–2007)

Tábor proběhne ve dvou turnusech:

25.–29. července 
1.–5. srpna

Vždy bude trvat 5 dní, pondělí až pátek.
Kemp bude probíhat na sportovištích
a v okolí Bystrce, Brněnské přehrady

a Kohoutovic včetně Aquaparku.
V případě špatného počasí tréninky v hale. 

Program: 
n 2x denně míčové sporty – basketbal,

kopaná
n aquapark v Kohoutovicích
n výlety na „Prýgl“ 
n beachvolejbal na venkovním hřišti

Cena:
n pro nové děti 1 900 Kč/turnus
n pro účastníky minulých ročníků a členy

BBK a Tatranu Kohoutovic sleva 10 %
V ceně je zahrnut:

oběd, svačina + pitný režim.

Nad kempy převzala záštitu
Romana Hejdová hrající ve Francii

a v naší reprezentaci.

Dotazy a přihlášky můžete zasílat na
e-mail: basketkohouti@seznam.cz
nebo volat na mobil: 792 411 459.

Těšíme se na vás.

Ivo Veselý, přípravný výbor

Příměstský tábor
Basketu Brno

K tomu, aby děti strávily více času venku,
v přírodě, nemusíte organizovat velké výle-
ty do lesů. Stačí je přihlásit do kroužku na
Lipku.
Zkušení pedagogové zde připravují odpolední
programy pro děti v přírodě, a to i když jsou pří-
mo v centru města. Umožňují jim to přírodní
zahrady zařízené tak, aby děti nejen vzdělávaly,
ale i bavily. Samotný program kroužků je velmi
různorodý, nabízíme dětem poznávání přírody,
tvoření, sportovní aktivity, péči o zvířata, vaření,
výlety a mnoho dalšího.

Co děti a rodiče nejvíc oceňují, nám
prozradila pedagožka Lenka Šim-
ková. „Z naší zkušenosti si rodiče cení
naše nasazení při vedení kroužků,
propracovanost programu, pěkné
prostředí na našich pracovištích,
pěkné prostředí našich zahrad a přís-
tup k dětem. A děti? Teď jsme něco
takového řešili s mými puberťáky
z kroužku Píditelé. Táhnou je k nám
kamarádi, společenství všech kolem
Lipky, výpravy a také setkávání s lid-
mi, kteří dělají něco zajímavého, tře-
ba chovají hady, pečují o netopýry

či žijí s hendikepem. Také rádi v kroužku vaří.“
V současné době je možné vybírat z celé řady
kroužků na rok 2016/2017, které najdete na
adrese www.lipka.cz/krouzky. V nabídce jsou
kroužky pro všechny věkové skupiny (nejmlad-
ším dětem, které chodí na Lipku, je 2,5 roku, nej-
starším pak 15 a více). A do všech se můžete
také rovnou přihlásit, tak neváhejte a rezervujte
si místa již nyní. Dospělí mohou navíc zavítat na
adresu www.lipka.cz/tvorive-kurzy a vybrat si
z pestré nabídky řemeslných a rukodělných čin-
ností. Veronika Neckařová, koordinátorka

Pošlete děti od počítačů do přírody

inzerce

Elánek je moderní koncept
vedení soukromých školek
a jeslí a v Bystrci otevírá od
1. září dvě nové třídy pro děti
již od 12 měsíců!
Najdete nás v prostorech na uli-
ci Jakuba Obrovského 1a, přímo

nad budovou Lidl. Přihlášky přijímáme již nyní
a místa se rychle plní.
Nabízíme bezva ceny od 168 Kč/den, zcela
nové prostory, moderní vybavení a úžasné
pečovatelky, které dbají na individuální přístup
a osobní rozvoj každého dítěte. Provozní doba
zařízení je pondělí–pátek od 7–18 hod.

Výuka cizích jazyků * Hudba
* Sport * Zdravá strava

* Zájmové odpolední kroužky

„Nekroťte elán svých dětí, rozviňte ho!“

SRPNOVÉ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
BUDOU OD 15. 7. VYPSÁNY NA

WWW.ELANEK.CZ

Kontakt:
www.elanek.cz, telefon: 704 252 880,

www.facebook.com/elanekskolka,
e-mail: info@elanek.eu.

Těšíme se na vás. Eliška Reková

Nová školka a jesle

Orel Jednota Bystrc
volá do svých řad další kluky

ve věku 8–12 let.
Od září hrajeme každé úterý

od 15.30 do 18.00 hodin
fotbal, florbal a další hry,

předběžně v tělocvičně na ZŠ Heyrovského. 
Přihlaste se, prosím, co nejdříve.

Kontakt:
Miroslav Klimeš, e-mail: mi-kli@seznam.cz.,

telefon: 606 043 004
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Vážení čtenáři, obyvatelé Bystrce, rád bych vás
krátce informoval o možnosti zpestřit si letní
sezonu hledáním „KEŠEK“. Jedná se o malé
schránky s kódy, které podle návodu naleznete
v přírodě na území Bystrce blízko turistických
stezek. Aplikaci pro vás připravil a schránky
rozmístil náš kolega z ODS Brno-Bystrc pan
Petr Morávek.

Veškeré informace naleznete na stránkách
http://www.pomodre.cz.

Účastníci, kteří projdou všech 5 kešek a zazna-
menají kódy ve své registraci, budou zahrnuti
do slosování o zajímavé ceny. Primární je ale
radost z turistiky a samotného hledání. Další
předání cen bude v září 2016 a výherci budou
pozváni e-mailem.
Uvítáme také zájemce o spolupráci na rozmís-
tění dalších kešek – kontaktujte nás prosím na
e-mailu: jara.verejna@seznam.cz.
Přeji příjemné léto.

Tomáš Jára, radní

Geocashing

V červenci a srpnu je hrad Veveří otevřen kaž-
dý den mimo pondělí. Kromě prohlídek I. a II.
okruhu je možno si prohlédnout několik
výstav: od 2. července bude zpřístupněna
nová stálá výstava Lev a orlice. Moravští
Lucemburkové a jejich hrad. Tato výstava
vznikla v rámci Lucemburského roku, který
je v pořadí šestým ročníkem projektu Po sto-
pách šlechtických rodů, jímž každoročně
Národní památkový ústav připomíná nejvý-
znamnější aristokratické a panovnické rody
utvářející v průběhu staletí dějiny našeho
státu.
Výstava, jak již název napovídá, si klade za cíl
představit široké veřejnosti méně známé členy
rodu Lucemburků, především vládce tehdejší
Moravy – markrabata. Také se na této výstavě
mohou návštěvníci seznámit s podobou hradu
Veveří ve 14. století a některými dodnes
dochovanými artefakty z tohoto období. Na
zahájení výstavy bude na Veveří zapůjčena
vzácná relikvie z lucemburské doby – pontifi-
kální rukavice svatého Vojtěcha z boleslavské
klenotnice. Rukavice bude na Veveří k vidění
do 10. července 2016.
V sále 1. patra Anglického traktu je umístěna
nová sezonní výstava nejen pro děti, ale pro
všechny milovníky pohádek Zpátky do po-
hádky. Prostřednictvím asi 50 kostýmů, rekvi-
zit a kulis si návštěvníci připomenou známé
pohádky z tvorby Československé a následně
České televize, jako například Lotrando a Zu-
bejda, Princové jsou na draka, Plaváček a mno-
ho dalších. V místnosti za hlavní pokladnou je
možno zhlédnout Výstavu malovaných erbů
vybraných majitelů hradu Veveří autora Vla-
dislava Dědka. Ve stejných prostorách je stále
k vidění výstava chladných zbraní z období
třicetileté války. V průjezdu Anglického traktu
si návštěvníci hradu mohou prohlédnout
výstavu Copuli lapidum, která představuje
kresebné rekonstrukce hradů a zřícenin na
březích řeky Svratky. V tomtéž prostoru je také
umístěna výstava o významných osobnostech
řeckého původu, které ovlivňovaly dějiny jižní
Moravy v 19. a 20. století. V sobotu 23. čer-
vence zahraje na Veveří kapela Tři sestry a její
hosté. 

Srpen pak nabízí již tradiční akce – v sobotu
6. srpna se bude konat Lughnasad – keltský
svátek žní. Návštěvníci si mohou poslechnout
hudbu inspirovanou keltskými motivy něko-
lika kapel, zhlédnout vystoupení taneční sku-
piny Quadrilla nebo třeba nakoupit různé
zboží u řemeslných stánků.
Následující pátek 12. srpna a sobota 13.
srpna bude patřit Moravským hradům.cz –
hudebnímu festivalu, na kterém letos zahrají
například Mandrage, Monkey Business, Kabát,
Ewa Farna, Divokej Bill, Pražský výběr a mnozí
další.
Od 20. srpna do konce prázdnin bude v rámci
I. prohlídkového okruhu k vidění květinová
výstava Lilie pro Lucemburky, která nabídne
nádherné vazby z živých květin, v letošním
roce převážně z královských lilií a růží. 
První sobotu po prázdninách 3. září bude hrad
Veveří opět hostit mezinárodní turnaj v pétan-
que – Vars Cup.
Více informací o připravovaných akcích na hra-
dě Veveří naleznete na oficiálních stránkách
hradu: www.veveri.cz.

Lenka Florková, kastelánka

Hrad Veveří v červenci a srpnu

Tenisová škola Tallent zve všechny holky
a kluky od 4 do 15 let, začátečníky i mírně
pokročilé, na sportovně-zábavný týden plný
tenisu a zajímavých aktivit – míčové hry,

plavání, návštěva ZOO, minigolf, bowling
a mnoho dalšího.

Ne každé dítě snáší odloučení od rodičů
a pobyt na klasickém táboře, zde se děti nachá-
zejí v kolektivu vrstevníků, ale večer jsou již
s rodiči doma. Zároveň si děti tenis vyzkoušejí
a zjistí, zda je bude bavit.  Mohou to brát jako
přípravu na výběr mimoškolních sportovních
aktivit pro další školní rok.
Nabízíme 5 termínů v  průběhu července
a srpna na kurtech TJ Komín ve variantě „Pouze
tenis“ nebo „Tenis + program“.
Více podrobností najdete na www.e-tabory.cz
nebo volejte 603 527 172, 777 260 262.

Marcela Turoňová

Příměstský tenisový tábor

n Jsi dívka a je ti 12 až 18 let a chceš lépe
poznat sama sebe a zdokonalit svoji
osobnost?

n Trápí tě některé otázky týkající se dospí-
vání a hledáš, komu se můžeš svěřit?

n Chceš poznat něco více o lidské sexualitě?
n Chceš se umět dobře nalíčit a pečovat

o pleť, o své vlasy? 

Navštiv náš kurz Být sama sebou, který se
koná 18. 7.–22. 7. nebo 15. 8.–19. 8. denně
od 9.00  do 13.30 hodin. 

Více informací naleznete na webu:
cenap.cz/wks-byt-sama-sebou.php.
Těšíme se na tebe. 

Hana Přikrylová, sociální pracovnice,
Ludmila Lázničková, gynekoložka 

CENTRUM NADĚJE A POMOCI
nabízí kurz

Být sama sebou
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Poslední květnovou sobotu jako zázrakem
nepršelo. Tradiční oddechové odpoledne na zele-
ném koberci ragbyového hřiště rámovaly slu-
neční paprsky. Dobrý den v Bystrci. Mezi vy-
stupujícími je iskupina bíle oděných dětí z místní-
ho sportovního oddílu Karate Bystrc. Mají příle-
žitost ukázat široké veřejnosti, co umí a po-
děkovat touto cestou za dlouholetou finanční
i společenskou podporu MČ Brno-Bystrc.

Některé předvedené sestavy atechniky jsou sou-
částí vystoupení na soutěžích, jiné (například
ukázka sebeobrany proti více útočníkům) byly
připraveny výhradně pro tuto příležitost. Třeba
zaujme některé z přihlížejících ana náboru začát-
kem nového školního roku se objeví noví mladí
adepti tohoto elegantního bojového umění. Tam
si budou moci sami vyzkoušet některé bezpečné
postupy v sebeobraně. 

Ti, co vystupují, jsou ovšem ostřílení závodníci.
Už nyní směřují svou přípravu k  říjnovému
mistrovství Evropy v Krakově. Dosáhnou opět
na medaili? Před čtrnácti dny absolvovali silně
obsazený mezinárodní turnaj oValašský pohár
ve Vsetíně se ziskem tří bronzových medailí.
Zlato vybojovala Anežka Čechová, která se jeví
nadějí v individuálních disciplínách žákovských
kategorií.
Následující den, neděle 29. května, je poslední
prověrkou sportovní formy před prázdninami.
Hraje se III. kolo Národního poháru České fede-
race v Praze. Karate Bystrc si odváží pět zlatých
v individuálních kategoriích (Simona Trtílková,
Eliška Čechová, Petr Novotný a Pavel Kučera
v kata, Sali Aydin v kumite) a jedno týmové
prvenství (kata tým Sali Aydin, Petr Novotný
a Filip Smíšek), vyrovnaný je souboj Anežky
Čechové s největší soupeřkou Natálií Hruškovou
o celkové vedení v sérii Národního poháru žákyň
(první místo v kumite, druhé v kata).
Tímto se oddíl Karate Bystrc před prázdninami
se všemi loučí a rád by pozval všechny své pří-
znivce na svůj zářijový nábor spojený s velkou
ukázkou tohoto bojového umění a sebeobrany
v provedení našich předních reprezentačních
závodníků. Více se dozvíte na našich interne-
tových stránkách www.karatebystrc.cz. 

Lubomír Čech, Karate Bystrc

Karate Bystrc vás zve na nábor a bojovou show 

Projekt na záchranu sysla obecného, do
kterého se zapojila i Zoo Brno, probíhá
podle plánu. Skupina 39 syslů z bratislav-
ského letiště M. R. Štefánika odchovala
po devítiměsíční aklimatizaci ve speciální
syslí voliéře v zázemí zahrady první mlá-
ďata.
„Na konci loňského léta si sysli budovali síť nor
na přezimování, ale s ohledem na mírné počasí
a pravidelný přísun potravy byli aktivní i v zimě.
Na konci jara jsme pozorovali narození prvních
asi šesti mláďat. Jejich přesný počet se určit nedá,
protože většinu času tráví tato velmi plachá zví-
řata v norách,“ říká koordinátor projektu za Zoo
Brno Petr Šrámek. Narozená mláďata by měla
v budoucnu posílit slabé populace tohoto dru-
hu ve volné přírodě.

Devět letos narozených vlčat je důkazem,
že mladý samec, který dorazil do Brna
z Dánska v lednu minulého roku, nezklamal
naděje na založení nové stabilní skupiny
vlků arktických v brněnské zoo. 
Od rozpadu původní chovné skupiny jsme usi-
lovali o umístění jednotlivých vlků, kteří už
nemohli zůstat pohromadě, do jiných zahrad
a o založení nové fungující smečky. Jejím zákla-
dem se staly dvě mladé samice z našeho chovu

Vlčí alfa samec nezklamal

Třetí mládě brněnských medvědů kamčat-
ských má za sebou první kontakt s člověkem.
Samice Kamčatka se totiž rozhodla porodit
mládě mimo připravený porodní box v brlo-
hu venkovní expozice a celé čtyři měsíce ho
skrývala před chovateli i návštěvníky. První
veterinární prohlídka ukázala, že mládě je
opět kluk. 
Jméno letošnímu mláděti vyberou návštěv-
níci zoologické zahrady, a to ze tří návrhů:
Bolek, Bruno a Hugo. 

Monika Brindzáková, tisková mluvčí

Tajemství brlohu
odhaleno –  další kluk 

Slovenským syslům se na Mniší hoře daří

a chovný samec přivezený z Dánska. Výběh vlků
byl rozdělen na dvě části, v jedné zůstávala část
staré skupiny a ve druhé nově sestavená skupi-
na. Ta odchovala vloni jen jedno mládě, které
bylo na podzim převezeno do Zoo Kišiněv v Mol-
davsku. V letošním roce jsme mile překvapeni,
protože ve vlčí noře je devět mláďat od obou
samic. Mláďata jsou přibližně stejně stará a zatím
se jen občas pohybují v blízkosti nory. „Expozici
znovu spojíme a nová vlčí skupina bude mít
k dispozici celých 3500 m2 výběhu. Po první vete-
rinární prohlídce se rozhodneme, která zvířata si
ve skupině necháme akterým budeme hledat nový
domov,“ říká kurátorka chovu savců Zoo Brno
Dorota Gremlicová. 
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Novinky
z ragbyové Bystrce

Všechny kategorie a týmy
bystrckého ragbyového klubu
ukončily v červnu svoje sou-
těže. Bystrcký A-tým mužů
bohužel zaznamenal v posled-
ním kole smolnou prohru s RC

Olomouc v poměru 22:31 a nakonec tak v 1. lize
bere stříbrné medaile za 2. místo, čímž o jeden
stupínek vylepšil svoji pozici oproti loňsku.
V příští sezoně je našim cílem soutěž konečně
vyhrát.
V uplynulých týdnech skončily i mládežnic-
ké soutěže našich malých ragbistů. Zúčast-
nili jsme se celkem šesti mládežnických sou-
těží. Naši hráči v regionální soutěži reprezen-
tovali v kategoriích U6, U8, U10, U12, U14
(např. Under 10 znamená, že hráč musí do
začátku sezony nastoupit ve věku max. 9 let).
Jelikož se v těchto kategoriích výsledky nevy-
hlašují, můžeme jen konstatovat, hráčům a tre-
nérům pogratulovat, že jsou v tomto regionu
bráni jako jedni z nejlepších týmů svých kate-
gorií.  V celostátní soutěži „U16,“ (kadeti) jsme
s našim týmem skončili na čtvrtém místě.

Bohužel nám nevyšel podzimní start do sezony
a tak jsme nezopakovali úspěšné třetí místo
z minulého roku (U15). 
V průběhu sezony se na našem hřišti uskuteč-
nil „nultý ročník“ turnaje MiniRugby Brno,
kterého se zúčastnilo na 200 dětí z České repu-
bliky, Slovenska a Rakouska. Kategorie U16 se
zúčastnila mezinárodního turnaje v Zagrebu,
kde mezi týmy  Chorvatska, Srbska a Itálie
obsadila druhé místo. Děkujeme našim kade-

tům a již s nedočkavostí vyhlížíme novou sezo-
nu. Pokud budeš chtít odehrát příští sezonu
s námi, rádi tě mezi námi přivítáme. Nových
hráčů nebo hráček není nikdy dost!
V závěru nám dovolte poděkovat za podporu
všem rodičům hráčů, obětavým trenérům,
fanouškům, našim partnerům a Městské části
Brno-Bystrc.

Igor Jilčík a Jakub Vrána,
RUGBY Spirit team

Muži
Družstvo mužů dělalo svým pří-
znivcům v závěrečných zápa-
sech radost. V posledních pěti
zápasech dosáhlo třinácti bodů
a skóre 17:5. Celkově skončili
naši muži na skvělém třetím

místě Krajského přeboru. Hráči vytvořili velice
dobrý kolektiv. Při zápasech je vidět jejich velice
dobrá fyzická připravenost a hlad po úspěchu.
Věříme, že tohle mužstvo má perspektivu a pod-
aří se stávající hráče udržet v klubu i pro další
soutěžní ročník.
FC DOSTA – Lanžhot 3:1
Urban, Makiš, Chyla
Ivančice – FC DOSTA 0:4
Lízal, Chyla, Pelc, Košulič
FC DOSTA – Mutěnice 4:0
Urban 2, Lízal, Ďuriš
Bohunice – FC DOSTA 0:0
FC DOSTA – Vojkovice 6:4
Lízal 2, Chyla 2, Košulič, Urban

Mládež
Naši dorostenci sehráli za poslední měsíc tři sou-
těžní zápasy a tím ukončili jarní část soutěže.
Celkově sehráli dorostenci šestnáct zápasů,
sedm vyhráli a devět prohráli. Dosáhli 21 bodů
a skóre 54:46. Pro příští sezonu bude nutno druž-
stvo doplnit, a proto zveme zájemce, aby se
dostavili na naše hřiště každé úterý či čtvrtek
nebo zavolali na telefon 731 452 886.
Bystrc – Svratka 2:7
Knoth 2
Bystrc – Domašov-Říčky 14:0
Mazur 6, Drápal 4, Krejčí 2, Knoth, Balcar
Bystrc – Soběšice 2:9
Mazur, Pokorník

Fotbalisté FC DOSTA Bystrc-Kníničky vybojovali třetí místo

Rovněž ostatní mládežnické celky ukončily svoje
soutěže. Starším žákům se i vzhledem k roční-
kové mezeře ročník příliš nepovedl, naopak spo-
kojení skončili žáci mladší, kteří na jaře pouze
dvakrát prohráli a skončili v lepší polovině cel-
kové tabulky.
Radost svým fanouškům dělala po celou sezo-
nu i družstva všech pěti přípravek (2 družstva
starší, 2 mladší, minipřípravka). Zejména u pří-
pravek však pro nás nejsou podstatné
výsledky, ale nadšení a radost ze hry. Sna-
žíme se na první místo vrátit prožitek mladého
sportovce – neučíme děti hrát pro výsledek,
ale pro zábavu, a spolu s individuálními schop-
nostmi tak rozvíjíme i jejich lásku k fotbalu.
Našim cílem je, aby pro naše hráče zůstal sport
celoživotním koníčkem. 

Září – náborový měsíc
Stále přijímáme fotbalisty všech mládež-
nických kategorií. Máš-li zájem hrát fotbal,
přijď si to k  nám hned po prázdninách
vyzkoušet. V průběhu září bude každé
pondělí od 16.30 do 18.00 hod. náboro-
vý den. Pokud máš dotazy nebo bys chtěl
přijít jindy, můžeš kdykoliv volat:

Jaroslav Borák (608 429 706),
šéftrenér mládeže

Igor Kos (777 871 418),
Ilja Kašík (604 665 171), trenéři mládeže

Ilja Kašík
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Naši jubilanti
V  Babicích nad
Svitavou se na-
rodil pan Jaro-
slav Jelínek, kte-
rý letos v květnu
oslavil 90 let. 
Vyučil se zámeční-
kem a po doplně-
ní vzdělání půso-
bil jako mistr od-
borného výcviku
v První brněnské

strojírně, kde byl zaměstnán od roku 1952 až
do důchodu. Jeho povolání bylo zároveň
i koníčkem, neboť práce s mládeží ho velmi
bavila a naplňovala. Zamlada se také pravi-
delně a rád podílel na organizaci společen-
ského života v Babicích, kde pomáhal pořádat
plesy a kulturní akce. Působil i jako dlouholetý
aktivní člen místního ochotnického divadel-
ního spolku.
Dodnes ho neopustila láska k historii, zejména
té české. Několik let se věnoval přípravě a rea-
lizaci celé řady poznávacích zájezdů, na nichž
sám působil jako průvodce. Se svou ženou
vychovali dceru a syna a dnes se těší ze
svých vnoučat a pravnoučat. V Bystrci žije od
roku 1974, posledních deset let bydlí v Domově
pro seniory na ulici Foltýnova. S nadsázkou hod-
notí jako osudové iniciály „JJ“. Tento monogram
v jeho rodině má nejen on, jeho žena a obě děti,
ale dokonce i jejich partneři.
Ve druhé polovině května oslavil 90. naro-
zeniny pan doc. Ing. Miloš Malinger, CSc.
Narodil se v Zastávce u Brna, celý svůj život

však prožil přímo
v Brně. Vystudo-
val VUT a po velmi
úspěšné obha-
jobě diplomové
práce v roce 1949
byl rektorem při-
jat jako asistent
katedry chemie.
Na fakultě po-
stupně získával
cenné pracovní

zkušenosti a znalosti. Hodně publikoval u nás
i v zahraničí, jen titul docenta mu stále unikal,
neboť padesátá léta byla pro nestraníky velmi
nepříznivá doba. Jeho disertační práce zůstala
v trezoru kádrového oddělení a bylo možné ji
obhájit až v roce 1990. 
Se svou manželkou se po více jak čtyřiceti letech
krásného a náročného učitelského povolání oba
rozhodli ukončit zaměstnání a užívat si plně
života. Začali konečně hodně cestovat, což byl
hned po lásce k přírodě jejich největší koníček.
Práci se ale pan Malinger úplně věnovat nepřes-
tal. Soukromě zpracovával pro řadu podniků
různé odborné posudky a studie.
Před 16 lety se společně s manželkou nastěhoval
do Domova pro seniory v Bystrci. Je zde velmi
spokojen, neboť nový domov mu nabízí pestrou
škálu plnohodnotných zájmových kroužků, zají-
mavých zájezdů a krásnou přírodu v okolí Brněn-
ské přehrady. Zuzana Štrbová

Bystrcký klub seniorů

inzerce

Už se překlopil půlrok amusíme zase otočit kalen-
dář. Co nám odvál čas v měsíci červnu? Bylo to
třeba divadelní představení Petrolejové lampy,
drama ještě z doby Rakousko-Uherska na přelo-
mu 19. a 20. století. Inscenace podle románové
předlohy Jaroslava Havlíčka nám přiblížila, jak
složité tehdy byly mezilidské vztahy,  v nichž
maloměšťáctví a mamon rozhodovaly, kdo se
s kým bratřil. Paralelu vidíme bohužel i v dnešní
společnosti. 
Na tradičním setkání seniorů ve Společen-
ském centru nám dvojice Machata-Hlaváček
(viz foto) předvedla, že brněnský hantec má
ještě stále své kouzlo, a to i v drsnějším prove-
dení.  Kromě zábavy jsme si našli čas i na řešení
organizačních záležitostí, bez nichž se chod
klubu neobejde. 
Prohlídkou vily Tugendhat jsme získali vědo-
mosti o funkcionalistickém provedení stavby.
Vila byla postavená ještě za první republiky
a patří mezi základní díla světové moderní
architektury. Čistota linií, otevřený prostor i ele-
gantní nábytek nás mohou inspirovat i dnes.  

NABÍDKA NA PRÁZDNINY
I když měsíce červenec a srpen měly být prázd-
ninové i pro nás, rozhodl jsem se nabídnout
výlet, který jsem nazval „Jednou ranou tři
kulturní památky“. Předem upozorňuji na
změnu termínů! Náš termín 14. 7. byl z důvodu
filmování na zámku zrušen. Termín je posu-
nut na pátek 15. července. Sraz výletníků
bude před ÚMČ Brno-Bystrc na nám. 28. dubna
v 8.00 hodin. Tento ultra poznávací kulturní
zájezd má finanční rovnici: JÍZDA TAM A ZPĚT
+ KULTURNÍ PAMÁTKY = 200 Kč.  Nejdřív navští-
víme v 10.00 hodin zámek Buchlovice, pak se
přemístíme do  baziliky Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje,  která je největší
v brněnské diecézi a nachází se  v obci Vele-
hrad. Dalším cílem výletu bude hrad Buchlov,
kde nás budou očekávat ve 13. 00 hodin. Zde
ukončíme svoje slastiplné putování po kultur-

ních památkách. Všechna vybraná místa se
nacházejí v okruhu cca 10 km.

NABÍDKA NA ZÁŘÍ
Tradiční setkání ve Společenském centru se
uskuteční ve čtvrtek 8. 9. ve 14.30 hodin. Zde
nám známý a talentovaný hudebník pan Kučera
zazpívá a zahraje na tahací harmoniku.  
Pro enormní zájem zopakujeme ve čtvrtek
15. 9. opět návštěvu Zelené hory ve Žďáru nad
Sázavou, jakož i baziliku pod ní. Cena 150 Kč.
Odjezd bude v 8.15 hodin od ÚMČ Brno-Bystrc.
Prohlídka za doprovodu průvodkyně na Zelené
hoře začíná v 10.00 hodin. Poté se přesuneme
do baziliky.

Další akce bude turistická a uskuteční se ve
čtvrtek 22. 9. Projdeme se krásnou přírodou
Moravského krasu, až do obce Bílovice nad
Svitavou.
Jelikož jsou stále volná místa jak na Buch-
lovický zájezd, tak i na Zelenou horu, můžete
se přihlásit na telefonním čísle 608 750 477.

Štefan Kandalec
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Řádková inzerce
Auto, moto, doprava
n Senior doprava Jonesová. Tel.: 603 424 401,
541 210 388

Řemeslníci a služby
n Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, ra-
diátorů, oken, fasád, aj. Telefon: 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,
včetně SO, NE.  Tel.: 777 019 667   
n Hodinový manžel. Tel.: 608 750 477
n Malířské a natěračské práce malého i vel-
kého rozsahu. Zn.: Po nás se neuklízí. Telefon:
724 118 862
n Žaluzie, výměny, opravy, sítě proti hmyzu.
Hanák, tel.: 604 850 396 
n Podlahářské práce. Tel: 606 508 946
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 zkušeností,
60 měsíců záruka. Koupelnyjelinek.cz, telefon:
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
n Zpracování účetnictví, DE, mzdy, DPH.
E-mail: ucetni.e@seznam.cz, mobil: 776 673 533 
n Opravy střech – plechy, tašky, šindele.
Mobil: 605 556 862
n Zámečnické a svářečské práce Bystrc. Vý-
roba a montáž sněhových zábran, střešních po-
chůzek, práce na střechách. Mobil: 608 548 610
n Provádíme pokrývačské, klempířské a te-
sařské práce včetně drobných oprav. Telefon:
777 267 887

Reality a nemovitosti
n Koupím garáž – ulice Foltýnova. Nejsem
RK. Tel.: 608 898 998
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 Koupíme dům v této lokalitě. Obyvatelný,
ne k rekonstrukci. Bez RK. Tel.: 605 442 363
n Hledám udržovaný byt na venkově. Dě-
kuji. Tel.: 606 158 288
n Vyměním obecní byt 2+1 s balkonem, po
rekonstrukci, který se nachází v 1. patře domu
na ulici Húskova v Brně-Černovicích za obecní
byt 3+1 v Bystrci. Na doplatek peníze mám. Tel.:
773 985 585

n Koupím byt, ideálně Bystrc a okolí do 3,5
milionu. Děkuji. RK nevolat. Tel.: 605 514 210
n Dům/chalupa. Max 50 km od Brna. Může
být Vysočina. Tel.: 737 309 875
n Nabídne mi někdo prosím ke koupi chatu?
Děkuji. Tel.: 728 945 527
n Vyměním OB 3+1 Kr. Pole, klid, občanská
vybavenost, za 2+1 Bystrc – výtah, balkon. Tel.:
603 469 292
n Prodám obchod + sklad na ulici Botanická
v Brně, 40 m2. Tel.: 736 229 590

Volná místa
n Hledáme řidiče. C + E + profesák. Plat
40 000 Kč čistého. Tel.: 724 607 258
n Hledáme posily do našich týmů na pozici:
dělnice/dělník ve výrobě operačních roušek.
Místo pracoviště: HARTMANN - RICO, a. s., Ve-
verská Bítýška. Telefon: 549 456 217. E-mail:
naborybvb@hartmann.info
n Top nabídka – poslední volná místa! Hle-
dáme šikovné zaměstnance na pozici Operá-
tor do výroby v Kuřimi. Vhodné pro muže i ženy.
Nepřetržitý provoz – 12hodinové směny. Velmi
zajímavé finanční ohodnocení! Nástup ihned.
Tel.: 778 762 252

Různé
n Doučím k opravným zkouškám AJ. Telefon:
721 410 768
n Pečovatelka nabízí výpomoc seniorům
podle dohody. Tel.: 605 329 258
n Pronajmu komerci 32 m2

, Kamechy. Tel.:
777 089 399
n KURZY CAMBRIDGE ANGLIČTINY PRO
DĚTI, DOSPĚLÉ A FIRMY. Možná také indi-
viduální výuka. Kurzy pro děti v  Žebětíně,
vše od školního roku 2016/17. Více informací
na www.zitanovakova.cz
n Dětský tábor Šárka – volná místa pro děti
od 6 do 16 let. Spousta her, zábavy a napětí. He-
roltice u Tišnova. Tel: 775 788 620
n Bystrcký med květový 150 Kč. Bystrcká
medovina 0,5 l/120 Kč. Mobil: 608 548 610
n Prodám markýzu na lodžii. 3,30 m, zá-
novní, cena 8 000 Kč. Tel.: 776 082 302
n Výkup starých věcí z bytů a pozůstalostí.
Peníze ihned. Tel.: 721 882 382
n Venčení a hlídání psů. Venčení od 75 Kč,
hlídání 400 Kč/den. Agentura Mája, telefon:
730 420 278, www.venceni-psu.jecool.net
n Doučím fyziku-matematiku 6.–9. třída ZŠ
i prima – kvarta GYM. Během prázdnin – repa-
ráty, opakování. Tel.: 774 621 703
n Nabízím levné týdenní i víkendové po-
byty v rodinné rekreační vilce – ideální pro pra-
rodiče s dětmi. Tel.: 604 247 252
n Angličtina individuálně. Od dětí po se-
niory. Zkušenosti, trpělivost, certifikát. Mož-
nost intenzivní výuky. Výhodná cena pro
dvojice. Tel.: 777 872 520
n Včelínek – osvěžení v zahradě. Ulice Přís-
tavní na mostě. Sentický kvasar 11o, 15o a origi-
nální pivní limo Kvasarka. Možnost pořádat
soukromé akce. Každý pátek – neděle oheň ašpe-
káčky. www.vcelinek.cz, mobil: 605 556 862.

Základní škola
Brno, Vejrostova 1,

příspěvková organizace
přijme po dobu dlouhodobé nemoci

zástup za pana školníka.

Předpokladem pro tuto práci je zkušenost
s ovládáním kotelny, případně snaha učit

se novým dovednostem, zručnost
v opravách různého druhu, zdravotní stav

umožňující vykonávat tyto práce
a bezúhonnost.

Další informace u ředitele školy.
Nástup ihned.

E-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz,
telefon: 546 220 173, 725 792 796

Restaurace & Coffee oasis
na Lýskově 2 v Brně-Bystrci

(bývalá restaurace Plameňák),
vás zve do znovu otevřené restaurace.

Nabízíme:
denní menu, víkendové menu,

domácí kuchyně, hamburgery a steaky.
Velký výběr točených piv. Víkendové grilování.

Těšíme se na vaši návštěvu.

inzerce

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.

Oznámení o úmrtí
V tichém zármutku oznamujeme přátelům
a známým, že nás dne 22. června v požeh-
naném věku 91 let opustila naše drahá
a milovaná maminka, babička a prababička
Leopoldina Šedá.

Zarmoucená rodina
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SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS 

9. 7. XI. SILVER BOWL
sobota (Sígrs Brno vs. Pilsen Patriots)

Finálové utkání amerického fotbalu

Rugby Club Bystrc, Jakuba Obrovského 2

Více na www.sigrs.cz Začátek: 16.00 hod.

15. 7. JEDNOU RANOU TŘI PAMÁTKY
pátek Viz příspěvek senior klubu na str. 14 odjezd v 8.00 hod.

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

23. 7. Hrad Veveří: TŘI SESTRY
sobota Viz příspěvek na str. 11

29. 7. Zoo: MEZINÁRODNÍ DEN TYGRŮ
pátek Více na www.zoobrno.cz

6. 8. Hrad Veveří: LUGHNASAD
sobota Viz příspěvek na str. 11

12.–13. 8. Hrad Veveří: MORAVSKÉ HRADY
pá–so Viz příspěvek na str. 11

12.–14. 8. DEN BRNA
pá–ne Více na www.ticbrno.cz

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

19.–21. 8. GRAND PRIX ČR 2016
pá–ne SILNIČNÍCH MOTOCYKLŮ BRNO

Více na www.automotodrombrno.cz

27. 8. Zoo: DEN ADOPTIVNÍCH RODIČŮ
sobota Více na www.zoobrno.cz

3. 9. Hrad Veveří: VARS CUP
sobota Mezinárodní turnaj v pétanque, více na www.veveri.cz

Viz příspěvek na str. 11

3. 9. BYSTRCKÝ SCUK
sobota Viz pozvánka na str. 8 Začátek: 14.00 hod.

7. 9. Společenské centrum Bystrc:
středa 7/ 12. Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc,

srdečně zve JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

Začátek: 17.00 hod.

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

Viz příspěvek na str. 14 Začátek: 14.30 hod.

10. 9. Společenské centrum Bystrc:
sobota O POHÁR  BYSTRCKÉ RADNICE

Šachový turnaj, přihlášky na e-mailu:petria@seznam.cz

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 červenci a v srpnu 2016

inzerce

Redakční rada Bystrckých novin
přeje všem čtenářům

krásné prázdniny


