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Bohunice 
1.   „[…]Bohunice mě překvapily, protože jak obludně to vypadá 

na mapě z výšky, zhůvěřilost těch ornamentů, tak v realitě je to 
hodně zelené[…]“ 

(žena, urbanistka)

2.   „[…]pozitivní v tom asi bude, že přibylo hodně dětí. A když se 
tak dívám, kolik maminek je teď v jiném stavu, když jdu po 
Bohunicích, tak trend asi pokračuje[…]“ 

(představitel samosprávy Bohunice)

3.    „[…]určitě je dobrý si ten byt ponechat, protože byty tady 
v Bohunicích jdou dobře pronajmout, protože je tady kousek 
kampus, takže spousta studentů[…]“

(žena, samoživitelka)

4.    „[…]obchody jsou. Tady je kousek Albert, tady těch obchodů je 
fakt spousta[…]“ 

(žena, samoživitelka)

5.    „[…]je tady zeleň, příjemní sousedi, nejsou žádný problémy... 
takže příjemný[…]“ 

(žena, samoživitelka)

6.    „[…]v těch vnitroblocích jsou všude hřiště, opravený s všelijakýma 
houpačkama, tak to tady je[…]“ 

(žena, samoživitelka)

lesná
1.    „[…]podíl starých lidí, demografické stáří je tam poměrně vysoký. 

To není handicap, není to zápor, akorát, že na to bude muset 
radnice nějakým způsobem reagovat[…]“

(muž, geograf)

2.   „[…]na té Lesné to je ideálně demografický vývoj. Tam dochází 
k přirozené obměně. Lidi se tam stěhovali před 40 lety... teď tam 
jde nová generace[…]“ 

(muž, sociolog)

3.   „[…]i pro ty starší je to tady dobrý. Senioři chodí do Rokle[…]“
(muž, policista)

4.    „[…]k těm obloučkovým balkonům jako architekt nemám pozitivní 
vztah… my sem dostáváme úplně jinou architekturu, to myslím 
není dobré[…]“

(žena, zastupitel samosprávy)

5.   „[…]ztrácí se kouzlo staré Lesné, která je hustě zastavěná, ale 
s množstvím zeleně. Ale tady je na malým prostoru moc lidí a to 
je nepříjemný[…]“

(žena lékařka, Majdalenky)

6.    „[…]tady je tenisový kurt, fotbalový zázemí, minigolf, tenisová 
hala, fotbalový hřiště, který je špatný pískový, ale kurty tenisový, 
vyžití je tu dobrý[…]“

(muž, policista)

Kamenný Vrch
1.   „[…]dokonce jsme zpracovali i koncepci barevnosti fasád..., aby 

se udržela barevnost[…]“
(představitel samosprávy)

2.    „[…]hřiště jsou tady… spíš pro tu kategorii do pěti, šesti let. Není 
tu něco takového pro ty puberťáky[…]“

(žena na mateřské dovolené)

3.    „[…]těch míst na parkování je tam hodně, jenom musí člověk být 
ochoten od toho auta odejít. Víc, než deset metrů[…]“ 

(muž, živnostník)

4.    „[…]jediná slušná hospoda, která tam je, tak je hospoda jakoby 
nad Albertem a jinak nic. Žádná kultura. Žádné divadlo, žádné 
kino, prostě nic[…]“ 

(muž, živnostník)

5.    „[…]jak se to tady celé upravilo… děcka tam lítají na hřištích, jezdí 
tam strašně moc lidí na bruslích, na kolech[…]“ 

(žena, sociální pracovnice)

6.    „[…]tak ty trolejbusy naštěstí ve špičkách jezdí dost často[…]“
(žena, sociální pracovnice)

svůj vztah k sídlišti a názory 
na život sídlištní komentovalo 
25 vybraných komunikačních 
partnerů.
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