
Rokem 1918 trval již pátý rok bojů strašné války, ve které padlo celkem 24 našich 
občanů. Vojska Dohody tiskla německá vojska, která ustupovala z  Francie. Ko-
nec války se blížil a dlouho želený mír byl na dosah. V Kohoutovicích tehdy bylo 
125 domů, 161 rodin, 742 obyvatel. Dospělých neznalých čtení a psaní bylo 5. Obec 
byla válkou zcela zdecimovaná, byť nepřímo. Odvody dávek na frontu a chybějící 
muži v rodinách si spolu s rekordní neúrodou a přírodními živly vybraly svou daň. 

Pomník padlým občanům byl vystavěn 
v  roce 1922 dle návrhu arch. Mráčka 
zednickým mistrem Floriánem Proke-
šem na stráni nad ulicí Návrší Svobody. 
Stavba však nebyla kvalitní a pomník se 
brzy rozpadl. Dnes je mramorová deska 
umístěna u vchodu na radnici. 
Dne 1. září 1918 se z  války vrátil Jan 
Daler a  ihned přebírá starostenství. 
Dne 28. října bylo prohlášeno zřízení 
samostatného československého státu 
a Národní výbor se ujal své práce. Tuto 
světodějnou událost, nejslavnější oka-
mžik našich dějin, oslavila škola spo-
lečně s  obecním zastupitelstvem dne 

10. listopadu. Ve třídě ozdobené obrazy 
Masaryka a Wilsona se sešli žáci i jejich 
rodiče, představenstvo obce s  celým 
výborem, členové místní školní rady 
a  mnoho občanů. Slavnost zahájil pro-
slovem starosta obce Jan Daler a  spo-
lečně s  celým zastupitelstvem složili 
přísahu a  slib mladému českosloven-
skému státu a Národní radě, „že chceme 
všichni zde zúčastnění veškerá práva 
a  nařízení Národní radou nám vydaná 
zachovati a je svědomitě plniti. K tomu 
nám dopomáhej Bůh všemohoucí, aby 
nikdy práva českého národa nebyla 
nám z rukou vyrvána“. 

Občasník místní organizace KDU-ČSL Brno-Kohoutovice

Jak v Kohoutovicích
prožívali vznik ČSR

Kohoutovice,
jak je chceme

V  rámci rozsáhlé rekonstrukce ná-
městí před horním Albertem byly 
vybudovány nové vodní prvky, které 
mají zpříjemnit parné dny a přispět 
k celkovému zkrášlení prostranství.

Před stánkem s  pečivem vznikl vo-
dotrysk, který v letních dnech tryská 
vodu až do jednadvacáté hodiny. Přes 
noc je vypnut. Socha „Hudba” od uměl-
kyně Sylvy Lacinové, má nově mís-
to blíž k  obchodnímu domu. Před ní 
vznikla obdélníková vodní hladina. 
Už při uvedení vodotrysku do provozu 
bylo vidět, že bude vyhledávaným cí-
lem všech dětí, které se hned rozhod-
ly vodu vyzkoušet. Pokud se zrovna 
nenajde v  okolí nějaký malý plavec, 
slouží klidná vodní hladina jako zr-
cadlo, které znásobí pohled na sochu. 
Prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D.  

Kohoutovice
mají nový 
vodotrysk

Škola Františka Bašného, dnes zasedací místnost radnice – pohlednice z roku 1895
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Po slibu promluvil opět starosta Jan 
Daler k  zastupitelstvu a  občanům, „by 
v ohrožení národa stala se obec s obyva-
telstvem navzájem mírumilovným, aby 
veškeré nenávisti a  spory odstraněny 
byly a zavládl nám duch míru a pokoje“. 
Po něm ujal se slova správce školy Rudolf 
Ševčík. „Pozdraviv nejdříve svobodnou 
vlast, objasnil a zdůraznil v další řeči po-
litický i  kulturní význam této světoděj-
né události. Vděčně vzpomenul a vroucí 
pozdrav poslal všem budovatelům naší 
samostatnosti, všem živým i  mrtvým, 
našim legionářům.“ Správce školy též 
upozornil na naše povinnosti k osvobo-
zené, samostatné vlasti a nabádal žactvo, 

aby se ze všech sil snažilo o  vzdělání 
a dobrým a účelným životem se snažilo 
rozšířit moc a slávu své vlasti. Žáci při-
spěli k této slavnosti přednášením básní, 
nadšeným zdravením osvobozené vlasti 
a národa a zpíváním vlasteneckých pís-
ní. Slavnost byla zakončena hymnou Kde 
domov můj. Na závěr byla provolána slá-
va profesoru Wilsonovi a prezidentu Ma-
sarykovi. V kapli bylo zpíváno Te Deum 
a sloužena mše za pomoc a Boží ochranu 
československého státu. 
Dne 21. prosince se vrátil do vlasti první 
prezident naší republiky T. G. Masaryk. 
Obecní zastupitelstvo, místní školní 
rada a  žáci se ráno znovu shromáždi-
li ve  škole. „Sešli jsme se, abychom se 
společně radovali z návratu našeho pre-
zidenta, vybudovatele naší republiky. 
Aby žákům trvale utkvěl v  mysli tento 
slavný den a v srdce jejich vštípena byla 
nehynoucí vděčnost k  našemu osvobo-
diteli,“ vylíčil správce školy život i práci 
T. G. Masaryka, jeho neskonalé zásluhy 
o naši vlast. Vybídl pak děti, aby se řídily 
jeho skvělým vzorem, pílí a  vytrvalostí 
v práci a snažily se jedenkrát dle svých 
sil uplatnit ve  službách vlasti. Následo-
valo přednášení oslavných básní a zpěv 
vlasteneckých písní včetně hymny Kde 
domov můj. 
V roce 1918 se odehrála ještě jedna pro Ko-
houtovice velmi významná událost. Dne 
29. prosince obecní výbor jednohlasně 
rozhodl o sloučení Kohoutovic s „Velkým 

Brnem“. Jako podmínky dal zavedení 
elektrického proudu a telefonního spoje-
ní s městem Brnem. Na oboje si Kohouto-
vice musely ještě dlouho počkat. 
Prvním starostou obce byl v novém stát-
ním zřízení zvolen učitel Jaroslav Förs-
ter, který se později stal ředitelem ško-
ly a byl jím až do roku 1939, kdy odešel 
do důchodu. Učil v Kohoutovicích 30 let 
a šířil pokrokovou osvětu, půjčoval kni-
hy, pořádal přednášky a po roce 1945 si 
změnil jméno na Lesný. 
16. dubna 1919 byly Kohoutovice přičle-
něny k  Brnu a  staly se tak brněnským 
předměstím. V roce 1922 byl v místním 
hostinci u  Gebauerů zřízen první tele-
fon, v roce 1925 byla obec elektrifi kována 
a bylo zřízeno veřejné osvětlení. Od roku 
1923 do  roku 1928 bylo postaveno přes 
100 domů. V roce 1930 byla založena Ka-
tolická omladina, která kromě ochotnic-
ké činnosti vybudovala sportovní hřiště 
v Zátmí (dnes parkoviště za poštou).  

Milé čtenářky a milí čtenáři,
vedle našich webových stránek moje-
kohoutovice.cz a facebookové skupiny 
„Kohoutovice, jak je chceme“ jsme se 
rozhodli  i pro tištěnou formu, pomocí 
které Vám zprostředkujeme aktuál-
ní informace o  dění v  Kohoutovicích. 
Tento náš občasník píšeme, tiskneme 
a roznášíme zdarma pro všechny, kteří 
se zajímají, co se okolo nich děje a mají 
Kohoutovice rádi, stejně jako my.
Pokud máte nějaký nápad, o  čem by 
bylo dobré napsat, co Vás a Vaše sou-
sedy zajímá, neváhejte a napište nám 
nebo nám zavolejte.
Přeji Vám inspirativní čtení! 

Bc. Jakub Hruška
724 900 659
jakubhruska@mojekohoutovice.cz

Ing. Martin Kyselák, Ph.D.

Odborný asistent na Univerzitě obrany. 
Otec čtyř dětí a vedoucí brněnského 
skautského  střediska.

Zdroje: školní a obecní kronika, obecní 
protokoly
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Některé věci se do historie Kohoutovic zapíší, jiné nikoliv. Jméno obecního kro-
nikáře či obecní kronikářky je jedním z těch, které se zaznamená, neboť právě 
z těchto zápisků se můžeme dočíst to, co jsme nezažili, nebo již dávno zapomněli. 
Začátkem roku se udála historická obměna a PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. pře-
dala pomyslné kronikářské žezlo nové tváři Mgr.  Magdě Siroginové, se kterou 
jsem udělal krátký rozhovor.

Magda  vystudovala žurnalistiku, novi-
nařina ji ale odradila svojí rutinou a ne-
příjemným rytmem, který se jen těžko 
slaďoval s  jejím aktivním životním sty-
lem. Jak sama dodává: „Práce novináře 
je strašně náročná. Málo spíte, chybí vám 
čas na přátele a rodinu a třeba ve tři ráno 
musíte běžet k  nějaké nehodě. V  tom 
jsem smysl svého života zkrátka nevi-
děla“. Své nadání však zahodit nechtěla 
a  rozhodla se své schopnosti uplatnit 
v  práci v  oblasti marketingu v  našich 
milovaných Kohoutovicích. Nastoupi-
la zde do firmy vyrábějící  mikroskopy 
TESCAN, kde působila celých pět let.
Protože jsou Kohoutovice její dlouhodo-
bou láskou, neubránila se nutkání odpo-

vědět na vypsaný inzerát a po místě nové 
kronikářky doslova skočila a  úspěšně 
jej získala. Jak sama říká: „Vztah ke Ko-
houtkám mám od mimina. Líbí se mi tu 
a chtěla bych si zde koupit byt. Máme tu 
pěkné, zelené a  klidné prostředí, a  pře-
devším jsou tu úžasní lidé. Zkrátka je to 
tu boží! Právě proto, že mám ke Kohouto-
vicím velký vztah, tak jsem pro ně něco 
chtěla dělat, nějak se jim odvděčit. Je to 
pro mne výzva nezklamat sebe ani čte-
náře a současně příležitost nakouknout 
pod pokličku různých akcí v Kohoutovi-
cích, více se zapojit a být u toho.“  
Na  Magdě je vidět, že tato práce je pro 
ni částečně splněný sen a návrat do ide-
álem zalitých let na  studiích. Na  otáz-

ku, co udělá jako první věc v roli obec-
ní kronikářky, odpovídá připraveně, 
jako by otázku snad čekala. Prý se těší 
na nadcházející akce a na to, jak z nich 
bude čerpat pro svoje zápisy do  kroni-
ky. Navíc dodává, že už trošku začala, 
neboť se setkala s bývalou kronikářkou 
a  předávaly si už některé informace 
a podklady.
Kroniku musí mít obec ze zákona, ale 
jakou formou ji má vést, to se v  tomto 
zákoně už nedočteme. Proto mne zají-
malo, jaký formát kroniky a zápisků v ní 
bude Magda Siroginová preferovat. „Žije-
me v digitální době, a i když jsem jedna 
z mála, kdo dnes píše do notýsku, posílá 
pohledy a ručně psané dopisy, neboť v té 
ruční práci je zkrátka emoce, kterou jed-
ničkami a  nulami v  počítači nevyjádří-
me, kroniku chci psát elektronicky.“ Po-
hrává si však s představou, že by kronika 
nebyla jen textu plné PDF v nějakém ar-
chivu, ale že by měla kronika i webovou 
interaktivní verzi. Přidává i nápady, jak 
by taková virtuální kronika mohla vypa-
dat. „Dnes je možné texty různě sesku-
povat, navzájem je provazovat pomocí 
odkazů a  podobně. Na  web se navíc dá 
přidat nejen obrázek či fotka, ale také 
mluvené slovo nebo rovnou video.“
Přeji Magdě, aby získané bohatství, které 
se skrývá v informacích a historii, doká-
zala přenést do  kroniky co nejpřesněji 
a nejvěrněji. Dále pak, aby ji práce bavila 
a těšila. Velmi děkuji za rozhovor i práci, 
kterou pro naše Kohoutovice dělá! 

Bc. Jakub Hruška

Kandidát na starostu městské části Brno-
Kohoutovice je předsedou místní organizace 
KDU-ČSL. V současné době působí jako 
zastupitel Kohoutovic a města Brna, kde 
vykonává funkci uvolněného předsedy 
Finančního výboru. Profesně je projektovým 
manažerem, má ženu Terezu a dceru Sárinku.

Kohoutovice mají 
novou kronikářku!

Nový chodník vyroste podél Libušiny 
třídy od  zastávky Bellova k  přechodu 
u  obchodního domu LIDL. Vzhledem 
k  tomu, že se jedná o  chodník, který 
bude sloužit především návštěvníkům 

K LIDLu povede nový chodník od zastávky Bellova
nákladů, které jsou předběžně vyčísleny 
na  275 tisíc. Celková šíře chodníku je 
navržena na  1,5  m s  ohledem na  frek-
venci chodců a se záměrem co nejmen-
šího zásahu do zeleně. Ondřej Valeš 

obchodního domu, rozhodlo se město 
přijít s návrhem, aby byla tato investiční 
akce spolufinancována právě společnos-
tí LIDL. Společnost s návrhem na spolu-
práci souhlasila do  poloviny potřebných 
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Rok se s rokem sešel a Mladé hody 2018, pořádané Městskou částí Brno-Kohou-
tovice v  úzké spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže, jsou úspěšně 
za námi. Jejich průběh byl z velké části podobný hodům z loňských let, ale také je 
třeba zmínit novinky, které letošní rok přinesl.

Prvním krokem k  úspěšným hodům 
bylo ve  13 hodin požehnání hodovní-
kům a vína v kapli Svaté rodiny. Po něm 
navázal hodový průvod po  starých 
a  nových Kohoutovicích, při kterém si 
stárci vyzvedli své krásné stárky. Za-
stávek bylo tento rok šest, tedy o  jednu 
více než doposud. V  dobrou náladou 
překypujícím průvodu bylo možné na-
lézt kromě krojovaných stárků a stárek 
také sklepníky a  ženačky, kapelu, kro-
jované děti, místní obyvatele, přespol-
ní diváky a  mnoho a  mnoho dalších. 
Průvod také na dvou zastaveních svým 
zpěvem a  tancem „poveselil“ obyvatele 
DPS a  „zkomplikoval“ dopravu na  roz-
cestí ulice Výletní. Nakonec pak dlouhý 
průvod v  16,30 dorazil ke  zdravotnímu 
středisku, kde v letošním roce nově pro-
běhlo slavnostní předání hodového prá-
va panem starostou. Hned nato hodová 
chasa utvořila čtyři plné kolony a zatan-
čila Moravskou besedu. Na památku se 
potom přešlo k fotografování všech kro-
jovaných, z něhož se chasa rozešla na-
čerpat a obnovit síly na hodovou večeři.
Přesně ve  20 hodin mnoho účastníků 

lehce nadskočilo, neboť stárci se stár-
kami s  hlasitým jucháním naběhli 
ke zdravotnímu středisku a společným 
tancem zavádka oficiálně zahájili ve-
černí hodovou zábavu. O hodinu později 
se chasa opět dala dohromady a zapále-
ně Doudlebskou polkou přiměla k tanci 
i  na  první pohled stydlivější jedince. 
Ihned po  tomto rozehřívacím tanci za-
počala tradiční soutěž Mašličkovaná, 
ve  které se malí i  velcí účastnici zába-
vy mohli utkat tancem o největší počet 
mašliček. Úderem 22. hodiny chasa zno-
vu zatančila Moravskou besedu a ve 23 
hodin pak pro velký úspěch zopakovala 
Doudlebskou polku. O půlnoci její muž-
ská část předvedla půlnoční překvapení, 
v němž do tance židovských rabínů za-
komponovali příběh od hledání po sta-
vění hodové máje. O  hudební doprovod 
celého večera pečovala dechová kapela 
Ištvánci, kterou poté nahradil zkušený 
harmonikář Vojťák s  houslistou Kubou 
a dalšími.
V  neděli program pokračoval od  14 ho-
din opět u  zdravotního střediska. Celé 
odpoledne moderoval folklórní zpěvák 

Jiří Helán a  k  poslechu a  tanci hrála 
cimbálová muzika Slovácko mladší. 
K  této příjemné hudbě bylo možno vy-
užít některého z  přítomných vinařů 
a okoštovat moravská vína. V 15,30 vy-
stoupil dětský soubor Brněnský Valášek 
a  o  hodinu později se ukázaly stárky 
s  poctivě natrénovaným tancem karič-
ky. Na závěr ještě pan starosta vyhlásil 
soutěž v  natahování velkého koštýře, 
ve které sklepníci i hlavní stárek bez za-
váhání obstáli a vyhráli tak láhev vína 
z jeho vlastního  vinohradu.
Vděčnost a  velké Díky patří zejména 
panu Plškovi, paní Adolfové, manželům 
Brázdovým, zástupcům radnice, ženám 
pečujícím o  kroje, všem stárkům, stár-
kám a všem ostatním, kteří svojí skvě-
lou náladou a přístupem ukázali, jak se 
dokáží radovat ze života. 
Na závěr něco pro milovníky statistiky. 
Krojovaný průvod čítal 36 stárků a stá-
rek, 10 sklepníků, 3 ženačky, 35 krojova-
ných dětí, 14člennou kapelu, harmoni-
káře a koňský povoz s kočím. 

Mladé hody 2018

Ondřej Švéda, MSc.

Čtyřnásobný hlavní stárek známý též 
pod přezdívkou „Všezňa“. Pracuje v jedné 
z velkých brněnských obchodních firem 
jako finanční manažer. Je vedoucím 
kohoutovických skautů a hospodářem 
skautského střediska.
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V Žebětíně pořídí další hasičskou stříkačku!
Na Zastupitelstvu města Brna jsme s kolegy schválili projekt „Pořízení cisternové 
automobilové stříkačky pro JSDH Brno-Žebětín“. Tento projekt spadá do individu-
álního dotačního titulu Jihomoravského kraje a hradí až 70 % nákladů spojených 
s rekonstrukcí či nákupem hasičské stříkačky.

Celkové náklady žebětínského projektu 
jsou vyčísleny na 6 milionů korun. V že-
bětíně působí dobrovolný sbor hasičů, 

kteří mají v  působnosti i  Kohoutovice. 
Nejezdí sice ke  všem případům, ne-
boť nemají, jakožto dobrovolní hasiči, 

školení na  všechny případy. Jejich zá-
sahy jsou však důležité, neboť jsou nám 
lokalitou nejblíže, a  tak když spadne 
strom přes cestu nebo dojde k  nějaké 
větší dopravní nehodě, můžeme je vidět 
v akci. Teď nově i s lepším vybavením. 
Bc. Jakub Hruška 

Včelařství Pakostovi se rozhodlo roz-
šířit své prodejní kanály a  zprovoz-
nili první kohoutovický MEDOMAT! 
Potřebujete med na  pečení, slazení 
čaje, nebo jen na mlsání? Je už pozdě 
a nemají nikde otevřeno? Nezoufejte! 
U Pakostů mají otevřeno NON-STOP!

MEDOMAT naleznete v Libušině údolí 
110, kde se nachází skříňka (není za-
mčená), ze které je možné si vzít med. 
Peníze za med (1 kg sklenice 150 Kč) se 
vhazují do  poštovní schránky na  ga-
ráži. V MEDOMATU je převážně jeden 
med květový a jeden lesní – medovi-
cový.
Sklenice s  medem jsou venku, ale 
zima či mráz medu neškodí. Nemu-
síte mít strach, že by med pobytem 
ve  skříňce nějak trpěl (medu škodí 
hlavně vlhko). Mgr. Petr Pakosta 

Jak funguje 
kohoutovický 
MEDOMAT

Dvakrát za sebou se do objektu kohoutovické polikliniky na náměstí před horním 
Albertem vloupali zloději. V jednu z dubnových neděl kolem páté hodiny ranní se 
zloději vnikli do vinotéky a květinářství. 

Z  vinotéky si odnesli značné množství 
peněz v  hotovosti. Z  květinářství, kam 
se zloději vloupali oknem, si odnesli část 
losů a  připravené zboží pro zákazníky. 
Zloději se snažili vloupat i do lékárny, ale 
to se jim nepovedlo. Zde se totiž spustil 
vnitřní alarm, kterého se zřejmě zalekli 
a z objektu utekli. Vloupání proběhlo ze 
strany parkoviště přes starý nepoužíva-
ný vchod do  polikliniky, následně zlo-

ději rozbili dveře, aby se dostali do atria, 
a  v  atriu rozbili dveře do  vinárny a  ná-
sledně si přesunuli uskladněnou kovo-
vou mříž  k  ventilačce a  skrze ni pak 
vlezli do květinářství.
Několik dní na to došlo k dalšímu vlou-
pání. Tentokrát se zloději vydali do  ka-
várny Hejwi, a  to ze strany travnaté 
plochy, kde pronikli bez rozbití okna 
a odcizili hotovost a elektroniku. 
Tyto příklady jsou jen dokladem toho, 
že je v  Kohoutovicích nedostatečně ře-
šena ochrana obyvatelstva a  majetku. 
Z  jiných lokalit víme, že se pravděpo-
dobnost podobného vloupání zásadně 
snižuje, pokud je v blízkosti objektu ka-
merový systém a  pravidelně dochází 
k dohledu policie. Z tohoto důvodu trvá-
me na  zavedení kamerového systému 
v Kohoutovicích a na návratu služebny 
Městské policie. 

Zloději řádili 
v kohoutovické poliklinice

Bc. Lukáš Pinteš

Pracoval jako projektový manažer 
carsharingové firmy. Nyní se věnuje 
reprodukci obrazů. Působí v Komisi dopravy 
a bezpečnosti a je pořadatelem tradiční 
akce Ukliďme Kohoutovice. Má ženu Alenu 
a dceru Barborku.
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O známém brněnském kadeřníkovi (jeho kadeřnictví Střihoruký Edward najde-
te na Dominikánském nám.), který získal řadu prestižních ocenění u nás a také 
v zahraničí, by se dalo říci, že se stará nejen o to, co je na hlavě, ale i o to, co je 
v ní. Vede semináře, přednáší, věnuje se manželským párům (můžete jej potkat 
v kostele sv. Michala v Brně) a jako trvalý jáhen založil projekt „Jsme jedno a není 
nám to jedno?“. S manželkou Gitou mají tři děti a tři vnoučata.

Ve středu 13. června v podvečer měli Ko-
houtovičtí jedinečnou příležitost nechat 
se na prostranství před horním Albertem 
ostříhat panem Janem Špilarem osobně.
Kromě Honzy Špilara si mohli kolem-
jdoucí popovídat o tom, co jim v Brně chy-
bí, i přímo s prvním náměstkem primá-
tora Petrem Hladíkem nebo předsedou 
KDU-ČSL v Kohoutovicích a zároveň kan-
didátem na starostu Jakubem Hruškou.
Na  podzim 2018 bude Honza Špilar 
kandidovat do  senátu jako nestraník 
za KDU-ČSL s podporou Pirátů.
V rámci jeho ŠPILAR TOUR tak můžete 
jeho kadeřnického umění využít i  vy! 
Máte možnost popovídat si a nechat se 
od něj zdarma ostříhat na různých mís-
tech v Brně. V Kohoutovicích bude ještě 
koncem léta – pro bližší informace sle-
dujte mojekohoutovice.cz. 

V loňském roce, tj. v prvním ročníku participativního rozpočtu města Brna, se mezi 
úspěšné projekty dostala „Rozhledna Holedná“. Tento projekt našel podporu široké 
veřejnosti, a dostal se tak mezi podpořené projekty. Při přípravách na realizaci se ov-
šem zjistilo, že plánovaná výška (cca 20 metrů) je nedostačující, neboť okolní stromy 
dosahují obdobné výšky, a z rozhledny by tak bylo vidět jen na okolní koruny stromů. 

K  tomuto zjištění se dospělo za  pomoci 
dronu, který na  místě natočil rozhledy 
v různých výškách. Z videí jasně vyplý-
vá, že by rozhledna měla mít spíše k tři-
ceti metrům. Větší výška s  sebou nese 
i konstrukční změny a zásadní navýše-
ní rozpočtu. Pro konstrukci dosahující 
potřebných 30  metrů je vhodnější vyu-
žít kovový skelet kombinovaný se dře-
vem namísto celodřevěné konstrukce. 
Z  těchto důvodů náklady přesáhly limit 
2 miliony Kč, a  projekt tak nemohl být 
řešen v rámci participativního rozpočtu.
To ovšem neznamená, že by se od  rea-
lizace ustupovalo. Vzhledem k  veřejné 
oblibě tohoto projektu se vedení města 
rozhodlo zrealizovat projekt jako samo-
statnou investiční akci nad rámec parti-
cipativního rozpočtu. Z  finančních pro-
středků participativního rozpočtu Dáme 
na vás tak budou hrazeny pouze náklady 
na  projektovou dokumentaci, samotná 
realizace pak bude financována z  jiné 
kapitoly rozpočtu města. I  přes prvotní 
komplikace se tedy podaří projekt reali-
zovat. Ing. Martin Richter 

Střihoruký Edward – 
Jan Špilar v Kohoutovicích 
předváděl kadeřnické umění

V oboře Holedná 
vyroste rozhledna

Ing. Pavel Bartoš

Obchodní ředitel významné brněnské firmy. 
Pochází z rodiny starousedlíků, která je 
známá po celých Kohoutovicích. Pan Bartoš 
je 1. místopředsedou místní organizace 
KDU-ČSL.
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#Brnojebozi

Petr Hladík je vystudovaný projekťák, 
táta čtyř dětí a  fanoušek Komety. Jeho 
práce má konkrétní výsledky a  nemá 
rád, když musí prosedět celý den na 
schůzích. Proto také více času tráví mezi 
lidmi, od kterých dostává často otázky 
trochu více na tělo. Odpovědi na některé 
z nich jsou tady:

Ví se o tobě, že máš velkou rodinu. Čtyři 
děti, to úplně vybízí k zakulacení na pět-
ku, co myslíš?
Je to pravda, s manželkou Zuzkou máme 
doma čtyři malé zázraky. Velkou rodinu 
jsem si vždycky přál. Devět měsíců těho-
tenství je občas pěkná fuška, zvlášť když 
se vám kolem kotníků batolí další špunti. 
Myslím proto, že si zatím vystačíme tak, 
jak jsme.

S takovou rodinkou už skoro potřebujete 
malý penzion, ne?
Dlouho jsme bydleli v 3+1 v paneláku na 
SNP. Strávili jsme tady krásných šest let, 
ale s příchodem dalších dětí nám začalo 
být trochu těsno. Rád na to vzpomínám, 

neodcházelo se nám lehce – seznámili 
jsme se spoustou lidí. Měli jsme, a vlast-
ně pořád máme, mezi sousedy řadu přá-
tel. Měli jsme pak štěstí a  našli domek 
v Soběšicích, na který jsme si vzali hypo-
téku. Sami jsme tak zažili hledání nové-

ho bydlení – vím, že je to složité. V Brně 
se skoro nestaví, ceny šplhají nahoru. 
A  já nechci, aby mladí lidé, kteří tady 
chtějí založit rodinu, museli spoléhat na 
štěstí. Chceme v  Brně zavést možnost 
družstevního bydlení, více informovat 

o startovacích bytech, přivést investory, 
spolupracovat s nimi. A k tomu nepotře-
bujeme žádné velikášské plány, ale kaž-

dodenní práci, energii a odhodlanost.

Být prvním náměstkem a zároveň tátou 
čtyř dětí je asi hodně náročné na čas. 
Jak se to dá skloubit?
Je to náročné, ale jde to. Bez pomoci 
Zuzky bych to ale zvládnout nemohl. 

V náměstkování jsme spolu chtě nechtě 
celá rodina. Hlídám si, abych měl volné 

Malý zázrak z Brna.
Co na sebe prozradil
viceprimátor
Petr Hladík?

Brnojebozi.czVolební noviny brněnské KDU-ČSL

Někdy mám pocit, že toho 
děti o politice v Brně ví víc 

než někteří kolegové na 
magistrátu. :)

Sami jsme tak několikrát 
zažili hledání nového byd-
lení – vím, že je to složité. 
V Brně se skoro nestaví, 

ceny šplhají nahoru. 

• Spuštění seniorbusu
• Je nachystána stavba parkova-
cího domu u dětské nemocnice
• Investujeme do rekonstrukcí 
a vybavení nemocnic a poliklinik
• Rekonstrukce Riviéry
• Na opravy škol a školek jde 200 
milionů každý rok
• Schválení strategie bydlení

• Zajištění dostupného bydlení
• Lepší úklid a čistota ulic
• Zlepšení parkování nejen 
v centru, ale i u nemocnic a na 
sídlištích.
• Zajistit koordinaci oprav a uza-
vírek na silnicích
• Více zeleně a bojovat proti su-
chu

neděle a  hodně se na to těším, protože 
jsme celá rodina spolu. Po kostele občas 
chodíváme na návštěvu a oběd k jedněm 
či druhým prarodičům. Hlavně nesmí 
chybět nějaký výlet. Vtipné je, že děti ob-
čas místo pohádek chtějí, abych jim ve-
čer před spaním vyprávěl o práci. Někdy 
mám pocit, že toho o politice v Brně ví víc 
než někteří kolegové na magistrátu. :)

Z jakých pracovních úspěchů

má Petr největší radost?

O jaké malé zázraky si
Petrovi řekli Brňané?
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Nemožné na počkání, 
zázraky do tří dnů… 
Na Voříškově zmizela 
nebezpečná díra s dráty
Během května proběhla na facebooku diskuze ohledně nebezpečné díry na trav-
naté ploše nad Tatranem u ulice Voříškova. Na základě fotografií to vypadalo po-
měrně riskantně, a tak jsme se na podnět paní Rablové šli na místo podívat.

Skutečnost vypadala ještě hůř než fo-
tografie. Velké tlusté dráty čněly z díry 
okolo zbytku betonového bloku. Ideál-
ní pro zlomení nohy či natržení lýtka 
o  trčící dráty při pouštění draků, pro-
cházce nebo při venčení psů. Protože si 
paní Rablová stěžovala, že na tuto díru 
upozorňovala již loni a  stále nedošlo 
k nápravě, rozhodli jsme se s Jakubem 
Hruškou jednat. Do vozíku připojeného 

za autem jsme naložili nějaké to nářadí, 
hlínu a vyjeli jsme situaci alespoň čás-
tečně vyřešit. Betonový blok se ukázal 
jako neoblomný, a  tak jsme jej alespoň 
využili jako provizorní úkryt pro nebez-
pečně tyčící dráty. Vše jsme zahrnuli 
hlínou tak, aby již nehrozilo zranění 
o dráty nebo nechtěné zanechání nohy 
v díře. 
Podnět na  prověření tohoto a  podob-
ných míst jsme samozřejmě předali 
i  na  Komisi životního prostředí na  ko-
houtovické radnici. Pro podobné práce 
má obec MOP. Nás však těší, že jsme si 
mohli zase jednou říct, že i v Kohoutovi-
cích se dějí malé zázraky… 

Během února proběhla soutěž na  fb 
a  webu obchodního řetězce LIDL 
o  dětské hřiště zdarma. Díky vel-
kému zapojení lidí z  Kohoutovic 
se podařilo předběhnout jednoho 
z  pražských favoritů a  umístit se 
na  krásném druhém a  výherním 
místě. Velké díky patří všem, kteří 
se do  soutěže zapojili a  přispěli tak 
k  tomu, že v  Kohoutovicích vyroste 
nové hřiště, za  které by jinak obec 
vynaložila asi půl milionu korun. 

Po  vyhlášení vítězů se setkalo ve-
dení obchodního řetězce s  vedením 
Kohoutovic a  hledala se vhodná lo-
kalita. V úvahu přicházely tři lokality 
(Chopinova 3, Pavlovská 4 a  Axma-
nova 17), kde již dětské hřiště je, ale 
počítá se s jeho renovací.
Z  výše uvedených lokalit se nako-
nec ukázalo jako nejvhodnější místo 
na ulici Pavlovská. Město Brno svěři-
lo pozemky pod hřištěm Kohoutovi-
cím, takže bude realizace hřiště jed-
nodušší a rychlejší. Jitka Adolfová 

Na Pavlovské 
vyroste  
Rákosníčkovo 
hřiště

Ondřej Valeš

Ve farnosti a ve skautu známý spíše pod 
přezdívkou „Čmelda“. Pracovně působí jako 
IT expert. Má ženu Václavu a syna Tomáška.
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