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Bohunice
Bohunice nejsou v porovnání s jiný-
mi městskými částmi nikterak veliké, 
patří naopak k těm menším, které 
nemají ve svém katastru ani žádný 
les, vodní plochu či význačnou histo-
rickou budovu… Co však naše měst-
ská část má – a to jí nikdo nemůže 
upřít – množství travnatých ploch 
a všemožných odpočinkových a her-
ních zón. Stačí se jen podívat kolem 
sebe a zjistíte, že za každým rohem 
se skrývá další dětské hřiště, travnatý 
plácek či pouliční lavička. Vše pěkně 
zasazené do travnaté plochy, jejíž 
udržovanost a čistota hraje důležitou 
roli. Jako alergik s povděkem kvituji 
časté sečení trávníků. Vždy mě po 
posečení některé plochy napadne, že 
je velká škoda, že u nás v Bohunicích 
není běžné jako v zahraničních měs-
tech vzít si deku a sednout si za slun-
ného dne jen tak na posečený trávník 
a třeba si číst zajímavou knihu nebo 
si udělat malý piknik. Mnozí možná 
namítnou, že by si v Bohunicích ni-
kdy do trávy nesedli, neboť je plná 
psích exkrementů. Mají pravdu – ale 
o to právě jde. Zkusme se zamyslet, 
jak se k našemu okolí chováme. Není 
přece těžké dodržovat základní pra-
vidla o venčení psů, ani není obtížné 
odnést vypitou láhev do nejbližšího 
odpadkového koše. Zkusme si vytvo-
řit v naší městské části místa, kde si 
budeme moci bez zábran sednout 
a relaxovat. No komu z nás by se to 
nelíbilo? První pomyslnou „vlaštov-
kou“ by mohlo být otevření zahrady 
u základní umělecké školy široké ve-
řejnosti a pokud je mi známo, vedení 
radnice na tomto záměru pracuje, 
takže bychom se mohli v brzké době 
dočkat veřejné travnaté plochy bez 
odpadků a psích hovínek. Tento 
prostor v srdci Bohunic by mohl být 
zónou pohody a setkávání se s ostat-
ními. Snad se tam brzy setkáme!

Lucie Stará, zastupitelka

Je 53 hodně nebo málo?

Uzávěrka č. 7–8/15
19. června 2015 ve 14 h.

Milí bohuničtí spolu-
občané, v minulém 
čísle našeho bohunic-
kého zpravodaje jsem 
úvodem upozorňoval 
na probíhající bloková 
čištění. Dnes už máme 
„blokáče“ za sebou 
a můžeme hodnotit. 
Kromě, jak doufám, 
dobře uklizených silnic, 
máme k dispozici i čísla o odtažených 
vozidlech. Letos bylo odtaženo 53 
vozidel. Je to hodně nebo málo? 
V porovnání s minulým rokem 2014, 
kdy bylo odtaženo o 100 aut více, je 
to jistě málo a lze se z toho radovat. 
Z pohledu 53 majitelů odtažených 
vozidel je to velká nepříjemnost, 
takže i jedno jediné vozidlo se jeví 
jako hodně. Je tedy třeba dále hledat 
cesty, jak více a lépe informovat ve-
řejnost o hrozícím nebezpečí odtahu.

Obnova škol a školek
Napilno mají i naši pracovníci, kteří 
připravují investiční akce a řídí prů-
běh staveb. Letos se jich rozběhne 
opravdu hodně. Kromě, ve stísněných 
podmínkách probíhajícího zateplení 

radnice z jižní strany bu-
dovy, připravujeme řadu 
menších oprav zejména 
ve školách a školkách. 
Poté, co se nám v minu-
lých letech podařilo po-
stupně všechny školské 
budovy zateplit a vymě-
nit okna, dojde letos na 
další projekty.
Ten největší proběhne 

v ZŠ Vedlejší, kdy dojde k přebudová-
ní nevyužívaných sociálních zařízení 
a šatny na třídu se scénou a kabine-
tem. Bude zakoupena nová keramic-
ká pec, elektrická pánev, rozšířeno 
výdejní zařízení v kuchyni a zejména 
instalován nový zabezpečovací sys-
tém pro vstup do školy.
V základní škole Arménská opraví-
me dvoje menší záchodky, které jako 
jediné dosud rekonstrukcí neprošly. 
MŠ Uzbecká získá v kuchyni nové roz-
vody a obklady, MŠ Běloruská letos 
plánuje obnovit šatní skříňky a MŠ 
Amerlingové zakoupíme do kuchyně 
nový konvektomat – tedy zařízení na 
přípravu kvalitních a zdravých jídel.
O dalších připravovaných projektech 
vás budu informovat v následujících 
číslech zpravodaje.

Parkoviště zvětšovat nebudeme
V nedávné době jsem absolvoval 
řadu diskuzí a také jednu veřejnou 
besedu nad problémem, jestli roz-
šiřovat stávající parkovací místa 
a akceptovat tak snížení jejich po-
čtu nebo je zanechat ve stávající 
šíři (kolem 2 m) a smířit se s nižším 
komfortem parkování a vystupování 
z vozu. Názory těch z vás, se kterými 
jsem mohl mluvit, jednoznačně pře-
vládají ve prospěch zachovat stávající 
šířku parkovacích míst. Mezi hlavní 
argumenty patřila myšlenka, že je 
k ničemu mít širší parkovací místa, 
když celkově jich ubude. Vaše názory 
tedy akceptuji.
Zaujala mě i myšlenka jednoho 
mladého muže, který navrhl zajíma-
vé řešení. Apeloval na osvětu - tzn. 
učit se parkovat! Jak je to myšleno? 
Navrhuje, abychom se snažili parko-
vat vždy „na střídačku“. Jedno auto 
předkem k chodníku, druhé před-
kem do silnice a co nejblíže dveřmi 
spolujezdce k sobě (spolujezdci by 
přirozeně vystoupili před parkova-
cím manévrem). Tím vznikne u řidiče 
min. 20–40 cm místa navíc, a to už 
na pohodlné vystoupení stačí. Mně 
se to líbí. Myslím, že by to stálo za 
vyzkoušení, co říkáte?
Milí přátelé, přeji vám krásný závěr 
školního roku.

Antonín Crha, starosta

Oznamujeme, že ve středu 
24. 6. 2015 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat V. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-Bo-
hunice. Program za stupitelstva 
bude nej později sedm dnů před 
zasedáním zveřej něn na úřed-
ní desce ÚMČ a na internetové 
stránce: www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné.

V. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice
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O krok blíže
Kam o krok blíže. K cíli, 
který jsme si na začátku 
volebního období vytyčili, 
a to ke snížení dopravní 
zátěže v Bohunicích. Po 
seznámení s příčinami 
této nadměrné zátěže 
bylo zjištěno, že se jedná 
o důsledek nepromyš-
leného rozhodnutí teh-
dejšího ministra dopravy 
Víta Bárty, a to zpoplatnění dálnič-
ního úseku D1 od sjezdu Kývalka po 
sjezd Slatina. Přestože ministerstvo 
dopravy několikrát obdrželo žádost 
o zrušení tohoto rozhodnutí, nikdy 
těmto požadavkům nebylo vyho-
věno. Ani nátlakové akce formou 
blokády vozovky v MČ Bosonohy, 
kterou dne 30. 6. 2011 zorganizoval 
tehdejší starosta Bosonoh p. Anasta-
zios Jiaxis. Na tuto akci byl pozván 
i tehdejší ministr dopravy Radek 
Šmerda. Ten však pravděpodobně 
nenašel odvahu a na místo nedora-
zil. Na začátku letošního roku jsme 
se tímto problémem začali intenziv-
ně zabývat. Připravili jsme podklady 
pro opětovné podání žádosti a začali 
úzce spolupracovat s radnicemi, jež 
jsou tímto nadměrným dopravním 
zatížením postiženi stejně jako my. Za 
Bohunice mohu konstatovat, že hlav-
ním důvodem a oporou pro podání 
žádosti byla skutečnost, že ve všed-
ních dnech dosahovala průjezdnost 
vozidel na ulici Lány a Bohunická až 
8 tisíc vozidel. Tato čísla nám poskytly 
rychlostní radary, jenž jsou umístě-
ny právě na uvedených ulicích. Další 
argumentací byla taktéž skutečnost, 
že část dálnice D2 v úseku od sjez-
du č. 196 až po obchodní komplex 
Olympia nebyla nikdy zpoplatněna. 
Zde jasně zapracovalo lobby zdej-
ších obchodníků. Tato problematika 
zpoplatnění dálnice v okolí Brna se 
dostala až do programu sněmovny 
ČR, kdy 25. 1. 2015 interpeloval po-
slanec Jeroným Tejc ministra Dana 
Ťoka. Jeho interpelace byla podrobná 
a konkrétní. Ministr Ťok odpověděl, že 

se touto problematikou 
zabývá, nicméně pokud 
se bude vyhláška měnit, 
musí být spravedlivá vůči 
všem. Nyní něco málo 
z historie boje o zrušení 
zpoplatnění dálnice.
Žádost o zrušení zpoplat-
nění uvedeného úseku 
jsme tentokrát neadreso-
valy přímo ministerstvu 

dopravy, ale po osobním jednání 
a příslibu podpory panu náměstku 
primátora města Brna Mrázkovi. Ad-
ministrativa pana náměstka Mrázka 
vypracovala komplexní žádost pod-
pořenou všemi městskými částmi 
města Brna a jako prioritu ji zaslala 
na ministerstvo dopravy. Po delší 
době vystoupil ministr dopravy v te-
levizním pořadu TV Prima a oznámil 
záměr zrušit dálniční poplatky na pěti 
úsecích dálnic a rychlostních komu-
nikací. Mezi těmito úseky byl uveden 
právě i úsek od Kývalky až po Holubi-
ce. Ministr Ťok taktéž uvedl, že vládě 
chce tento návrh předložit co nejdří-
ve. V závěru chci pouze podotknout, 
že toto veřejné prohlášení ministra 
Ťoka nám však ještě nedává jistotu, 
že naše úsilí bude korunované vítěz-
stvím. Nicméně je to tak, jak jsem již 
uvedl v názvu tohoto článku. O krok 
blíže. Nyní se budeme soustředit na 
komunikaci s poslanci Parlamentu 
ČR tak, aby vláda naše navrhované 
změny schválila plně. A proto vážení, 
držme si palce!

Milan Hrdlička, Váš místostarosta

Omluva
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsem 
zveřejnil článek s názvem Umění se 
rozhodnout. Z článku vyplývá, že se 
v Bohunicích otevřela nekuřácká re-
staurace. Na základě upozornění mu-
sím uvést skutečnost, že v Bohuni-
cích jsou nekuřácké restaurace již tři. 
Všem dotčeným se tímto omlouvám 
a přeji mnoho úspěchů.

Vážené čtenářky a čtenáři, v měsí-
ci květnu se Komise pro občanské 
záležitosti zabývala na svém zase-
dání společně s městskou policií 
především podněty a postřehy 
z oblasti dopravy a dopravního 
značení – zhoršená průjezdnost 
a přehlednost přechodu pro 
chodce na ulici Švermova, chy-
bějící přechod pro chodce při 
zastávce Nemocnice Bohunice, 
průjezd cyklistů uzavřenou ulicí 
Lány.  
Co se týká otázky kriminality v Bo-
hunicích, ráda bych se v dnešním 
sloupku vrátila k případu, který se 
stal již dříve, ale je stále v šetře-
ní. Řada z vás minulý měsíc jistě 
zaznamenala při průjezdu ulicí 
Kamenice, že je něco jinak. Zmi-
zely stromy, které zakrývaly nedo-
končenou stavbu u OC Kaufland. 
Někteří jste možná dokonce byli 
svědky kácení, koho by však na-
padlo, že se taková akce děje bez 
souhlasu majitele? Neznámý pa-
chatel zde pokácel a odcizil sedm 
vzrostlých stromů – jabloň, akát 
a pět borovic a způsobil tak ÚMČ 
Brno-Bohunice škodu ve výši 
156 000 Kč. Další větší případ se 
stal na ulici Pod Nemocnicí, kde 
pachatel odcizil pozinkovanou 
střechu trafostanice o rozměrech 
5 × 6 m. Touto cestou bych na 
Vás proto chtěla apelovat, pokud 
jste svědkem nějaké podezřelé 
činnosti, informujte o tom na tel. 
čísle městské policie 156, ať věc 
prošetří, možná tak zabráníte 
trestné činnosti.
Přeji Vám všem krásný den a na 
shledanou příště
 
Anna Nádvorníková, předsedkyně 

Komise pro občanské záležitosti

Se svými podněty se na nás mů-
žete obrátit:
Osobně: podatelna  
(kancelář 004), přízemí  
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně: ÚMČ Brno-Bohunice,  
Dlouhá 3, 625 00 Brno
Elektronicky:  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz

Občané naší městské části, kte-
ří v letošním roce dovršili nebo 
dovrší 70, 75, 80, 85, 90 a více 
let života, a mají zájem se u pří-
ležitosti těchto svých jubileí 
zúčastnit setkání organizova-
ných radnicí, dostavte se pro-
sím na ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky. Rovněž tak 
prosím učiňte i vy, kteří máte 
zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, bu-
dete následně písemně infor-
mováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáko-
vá na Sociálním odboru v pří-
zemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dis-
pozici také na webu městské 
části v sekci Informace.

Děkujeme za pochopení a již 
nyní se na Vás těšíme.

Setkání jubilantů, 
vítání občánků

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

Hřiště s umělým povrchem 
pro míčové hry v areálu 

TJ Tatran
Provozní doba: denně 9.00–21.00

Vstup ZDARMA!

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská
Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod.

Kontaktní telefon:
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h.,
So–Ne po 9. h.

Sportovní areál 
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.

Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:

Velké hřiště (horní)
100 Kč/hod.

fotbal, volejbal, házená, florbal
Malé hřiště (prostřední)

100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal

Malé hřiště (dolní)
150 Kč/hod.

tenis
Vnitřní prostory

100 Kč/hod.
stolní tenis
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Z historie Bohunic LXIX.
Pro naše šedesáté deváté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Bohuňovy. Fotografie nemá datování, ale lze odhadnout, že se jed-
ná o 20. léta 20. století. V popředí je skupina dělníků, kteří zrovna dláždí ulici 
kamením. Je jistě zajímavé sledovat, jak se to tehdy dělalo.
Zajímalo by mne, jestli poznáte, o které místo ulice se jedná?

Antonín Crha

Kalendárium VI.

1.–30. 6. Výstava Tajemství pocitů
KJM, Lány 3

2. 6. 
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Prasátko Peppa 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

4., 11., 18., 
25. 6.

KNIŽNÍ ČTVRTEK 
KJM, Lány 3; 10.00–12.00 hod.

6. 6. 
sobota

ZAHRADNÍ SLAVNOST aneb Grilovací party s orelskou 
jednotou,  zahrada ZUŠ, Amerlingova 2; 15.00–21.00 hod.

7. 6. 
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
mezi kaplí a orlovnou; od 15.00 hod.

8. 6. 
pondělí

ZAHRADNÍ SLAVNOST k zakončení školního roku 
SVČ Lužánky – pracoviště Lány; 16.00–18.00 hod.

13. 6. 
sobota

PIVNÍ FESTIVAL  
areál hasičů, Ukrajinská 2b, od 12 hod.

17. 6. 
středa

BESEDA Úkoly, oprávnění a povinnosti strážníků  
sál ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, od 15.30 hod.

19. 6. 
pátek

UZÁVĚRKA prázdninového čísla Našich Bohunic, do 14 h., 
podatelna Úřadu MČ; noviny@bohunice.brno.cz

24. 6. 
středa

Zasedání ZASTUPITELSTVA MČ Brno-Bohunice 
zasedací sál Úřadu MČ, od 17 hod.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

KRONIKÁŘ MČ Brno-Bohunice
(na dohodu mimo pracovní poměr).

Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady uchazeč zašle nebo 
předá v zalepené obálce označené nápisem Neotvírat – „Výběrové řízení – KRO-
NIKÁŘ MČ Brno-Bohunice“ na podatelnu úřadu nejpozději do 15. června 2015 
na adresu: ÚMČ Brno-Bohunice, tajemník úřadu, Dlouhá 3, 625 00 Brno.

Bližší informace jsou k  dispozici na internetových stránkách úřadu –  
www.bohunice.brno.cz nebo mohou být poskytnuty v kanceláři tajemníka 
úřadu (tel. 547 423 814, e-mail kamarad@bohunice.brno.cz).

Přihlášku musí uchazeč zasílat se všemi požadovanými náležitostmi a přílo-
hami. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho 
průběhu.

Ing. Otakar Kamarád, tajemník ÚMČ Brno-Bohunice

Naše náměstí…

Dotazy a odpovědi

Odtahy při blokovém čištění

Ve svém příspěvku chci upozornit na 
malé jubileum, které „oslavilo“ naše 
nové náměstí před radnicí od svého 
slavnostního otevření.
Ano, když budete číst tyto řádky, tak 
tomu bude skoro „na chlup“ přesně 
půl roku od okamžiku, kdy bylo toto 
náměstí slavnostně otevřeno. Kon-
cem loňského roku se zprovoznily 
kiosky stojící na náměstí, ve kterých 
je občerstvení a prodej pečiva. Také 
sem znovu začala zajíždět pojízdná 
prodejna uzenin.
Ale co dál…?
Realizace toho prostoru byla od po-
čátku koncipována nejen jako místo 
pro odpočinek a případné posezení, 
ale hlavně jako určité centrum Bo-
hunic. Tedy by se zde měly uskuteč-
ňovat akce, které mají podchytit zájem 
všech obyvatel naší městské části.
Zatím se zde mimo slavnostní otevře-
ní a rozsvěcení vánočního stromku 

Mnozí občané naší měst-
ské části již vědí a občas 
i využívají možnost polo-
žit přímý písemný dotaz 
na samosprávné vedení 
městské části. Tuto pří-
ležitost zeptat se a pro-
střednictvím zveřejněné 
odpovědi získat informaci 
„z první ruky“ již více než 
tři roky umožňuje web 
městské části, jehož adresu snad 
nemusím, ale přesto zopakuji: www.
brno-bohunice.cz. V sekci dotazy sta-
rostovi či místostarostovi lze pak tou-
to koresponcencí procházet i zpětně.
Aktuálně byla možnost položit pří-
mý dotaz rozšířena i na další členy 
zastupitelstva. Nutno přiznat, že po-

Pokud bylo Vaše vozidlo odtaženo při blokovém čištění, odtah nebyl 
nařízen městskou policií a strážníci jej neevidují. Dotazy ohledně odta-
žených aut proto nesměřujte na linku 156, ale na číslo 158 Policie České 
republiky, která eviduje odtahy při blokových čištěních. 

Pavel Šoba, MP Brno

spojeného s ohňostrojem toho moc 
nedělo. A to je jistě velká škoda!
Velice rád vzpomínám na předloňský 
rok, kdy z důvodu výstavby kanaliza-
ce, zde proběhla poměrně velká část 
tradičních svatováclavských hodů, 
pravidelně pořádaných orelskou 
jednotou. Myslím si, že se to líbilo 
nejen mně, ale i značné části obyvatel 
Bohunic. Ukázalo se totiž, že umístění 
náměstí na trase od zastávek MHD 
k nákupnímu centru, je velice výhod-
né. Tím pádem předvedená vystou-
pení zaujala nejen „skalní“ příznivce 
folklóru, ale i mnoho kolemjdoucích. 
Tedy návštěvnost a úspěšnost celé 
akce značně stoupla.
Proto se na konci musím současného 
vedení radnice ptát, jak dál chcete 
využít naše náměstí?

Leoš Šmídek
zastupitel

slední kapku do poháru 
tohoto „chtění“ přilil pan 
předseda kontrolního vý-
boru Mgr. Kincl, který vy-
zval členy zastupitelstva 
k poskytnutí potřebných 
kontaktních čísel a adres.
Tedy nově byl do webo-
vé sekce „Zastupitelstvo“ 
do seznamu zastupitelů 
přidán sloupec s potřeb-

nými údaji, minimálně pak s těmi 
e-mailovými. V Bohunicích tak nic 
zásadního nebrání občanům v mož-
nosti zvědět konkrétní názory jednot-
livých členů zastupitelstva. Tedy mají 
možnost se zeptat „tam i tam“.

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel
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Den Země na Červeném kopci Žáci z Arménské se učí  
zachraňovat lidské životy

Škola z Vedlejší v Galerii z ruky

Sudoku v Bohunicích

V Křížovicích u Doubravníku provozuje paní Stanislava Macháčková již 24. 
rokem proslulou Galerii z ruky. A právě tady proběhla v sobotu dne 25. dubna 
vernisáž keramické výstavy „Škola“, kterou připravily děti ZŠ Brno, Vedlejší 10 
pod vedením p. uč. Dolákové, Koenigové a Boudové při příležitosti oslav 30. 
výročí založení školy. Pro malé amatérské keramiky bylo zajisté potěšením vy-
stavovat svá díla po boku např. světově uznávaného skláře Jaroslava Svobody 
nebo neméně věhlasného Karla Fuksy. Na slavnostní vernisáži za krásného 
sobotního odpoledne vystoupili recitátoři, zpěvačky a divadelní soubor ze 
ZŠ Vedlejší. Tatáž výstava měla v pondělí 25. května úspěšnou reprízu také 
v domovské škole.

Martin Janoška

Ve čtvrtek 14. května jsme uspořádali 
na ZŠ Vedlejší soutěž v řešení sudo-
ku pro žáky bohunických základních 
škol. Pan ředitel Harmata podpořil 
naši myšlenku a poskytl soutěžní pro-
story. Pozvali jsme také žáky z Armén-
ské. Odtud nicméně i přes propagaci 
nikdo nedorazil. Možná si svou daň 
vybralo počasí – musím uznat, že 
sluníčko za oknem lákalo spíše na 
vzduch než k intelektuálnímu klání. 
První ročník tak proběhl v komorní 
atmosféře. Snad zpráva o něm bude 

nejlepší pozvánkou na někdy příště.
Skupince domácích žáků jsme podě-
kovali za účast již předem, ujistili je, 
že šance na vítězství je vysoká a ceny 
budou pro každého. Celkově zvítězil 
ten nejzkušenější – Martin Černoš 
z 9.A, mezi mladšími pak Adam Čer-
noš z 5.B, druhá byla Markéta Koneč-
ná z 6.A a třetí Michal Drnovský z 6.C. 
Cenu pro nejmladšího účastníka si 
odnesl Fanda Pár z 3.C. Blahopřeji!

Jan Novotný, zastupitel

Den Země oslavili naši žáci na Červeném kopci, kde se zúčastnili akce pořádané 
studenty zemědělské školy v Rajhradu pod vedením pana Slaniny.
Během dvou příjemně strávených hodin za slunečného počasí děti plnily různé 
úkoly na stanovištích a dozvěděly se přitom mnoho zajímavých informací. Také 
si vyzkoušely svoji zručnost i postřeh.
Odměnou všem byl aktivní pobyt v přírodě a na závěr diplom pro celou třídu.
Již teď se těšíme na tuto akci v příštím roce!

Mgr. Yvona Vráblíková 
a žáci 3.A ze ZŠ Arménská

V rámci kampaně „Oblékáme hada 
Edu“, které se naše ZŠ Arménská 
zúčastňuje již podruhé, jsme měli 
v měsíci dubnu 2015 možnost využít 
nabídky Centra dopravního výzkumu 
v Brně-Líšni, který tuto celoevrop-
skou soutěž zaštiťuje. Jednou z mož-
ností odměny za vynikající výsledky 
v podzimní kampani byla i osobní 
návštěva pracovníků CDV, kteří pro 
žáky připravili přednášku s názornou 
ukázkou 1. pomoci. Děti se dozvě-
děly mnoho užitečných informací, 
např. jak se zachovat v nebezpečné 
situaci, jak pomoci kamarádovi i to, 
jak správně poskytnout nezbytnou 
první pomoc a zatelefonovat na tís-

ňová volání. Prakticky si vyzkoušely 
na figurínách konkrétní postupy 
poskytnutí základní pomoci včetně 
masáže srdce.
Této akce se zúčastnilo 150 žáků, kte-
ří se zaujetím a velmi aktivně s in-
struktorkami z Centra dopravního 
výzkumu spolupracovali a kladli jim 
doplňující otázky k řešení konkrét-
ních krizových situací.
Věříme, že tato akce splnila svůj smysl 
a že naši žáci se budou umět správ-
ně zachovat v krizové situaci a tím 
přispět k záchraně zdraví, případně 
života.

Mgr. Yvona Vráblíková
učitelka ZŠ Arménská

Účinkující při slavnostní vernisáži

Na fotografii vidíte spokojené účastníky s diplomy a cenami

 Fyzio-Fit-Café u Václavíků 2015
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ NA ZAHRÁDCE
Program – 2 × 60 min. cvičení:
zdravotně-kondiční cvičení s fyziote-
rapeutkou
jóga s Mgr. tělesné výchovy
posezení u kávy
Termíny: 11. 7., 25. 7., 9. 8., 13. 8. 
(8.30–12.00)
18. 8., 25. 8. (15.00–18.30)
Místo: Bohunice, Lány 66, cena 220,-
Přihlášky: o.vaclavikova@seznam.cz,
info@klaravaclavikova.cz
tel: 775 135 400, 774 138 912

 Hledám ke koupi nebo proná-
jmu zahradu v jižní části Bohunic.  
Tel.: 732 172 388, e-mail: vcelky-brno 
@email.cz

 Maminka s dětmi hledá pronájem 
v Bohunicích nebo Starém Lískovci. 
Prosím volejte 605 272 532

 Doučím matematiku a fyziku 6.–9.
tř. ZŠ, prima–kvarta gym. Reparáty 
o prázdninách. Připravím na úspěšný  
vstup na SŠ. Tel: 774621703 

 Nabízím levné rekreační víken-
dové i týdenní pobyty pro rodiče 
(prarodiče) s malými dětmi v rodinné 
rekreační vilce na Česko-moravské 
vrchovině. Tel: 604 247 252.

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02.

 Z důvodu stěhování hledám 
ke koupi dům, prosím nabídněte.  
T: 736 123 995.

 Koupím byt v Bohunicích nebo 
okolí. Děkuji za nabídku. T: 732 434 910

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

Hasičské závody Chrlice

Červnové akce v knihovně

Bohunice mají druhé světové zlato

Vážení a milí, i na červen, poslední 
měsíc před prázdninami, jsme pro 
vás připravily několik zajímavých akcí, 
z nichž si můžete vybrat.
Knižní čtvrtky jsou již naší klasikou. 
Vždy od 10 do 12 hodin čteme z kniž-
ních novinek, abyste měli přehled 
o nové produkci. V červnu tyto čtvrt-
ky vycházejí na 4. 6. , 11. 6. , 18. 6. 
a 25. 6. 2015.
Krásná výstava je připravena od 
1. 6. 2015, má název Tajemství po-
citů a potrvá až do konce měsíce. 
Můžete se pokochat s imaginárními 
kresbami a autorskými verši Evy Pě-
choučkové, které promlouvají řečí 
svobodné myšlenky.
Nezapomeneme také na naše nej-
menší čtenáře. Na úterý 2. 6. 2015 

je pro ně od 16.30 hodin připraveno 
čtení o prasátku Peppě, je to veselé 
čtení a povídání o malém prasátku, 
které zažívá nejrůznější příhody. Čtení 
je vhodné pro děti od 2 do 5 let v do-
provodu dospělé osoby.
Červen je měsíc, kdy se pomalu chys-
táme na dovolené, rády bychom vám 
doporučily zajímavé tituly právě pro 
prázdninové, dovolenkové čtení. 
Jsme tu pro vás, stačí se jen zastavit. 
S dalším bohatým programem vý-
stav, besed a čtení se přihlásíme opět 
po prázdninách. Užívejte si začínající 
léto a mějte se krásně.
Klidné dny přejí

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Hokejové arény v Praze a Ostravě při-
vítaly na začátku května špičkové led-
ní hokejisty při mistrovství světa. Ve 
stejné době, přesně od 8. do 10. květ-
na, proběhl v Mostě třídenní program 
stolních hokejistů se souhrným ná-
zvem: United Energy Víkend stolního 
hokeje. Pátečním účastníkům nabídl 
disciplíny air-hockey a táhlový hokej 
Chemoplast.
Orel jednota Bohunice vyslala do 
350 km vzdáleného místa konání 
4 členy na sobotní CZECH Open – 
mezinárodní mistrovství republiky 
v billiard hockey šprtci. Této stolní hře 
se naši členové věnují v bohunické 
orlovně již od obnovy jednoty v roce 
1990. Nejlépe si z našich borců ve 
117členném poli vedl Zdeněk Majer, 
který se umístil na úžasném 5. místě.
Hlavní program čekal na hráče Orla 
Bohunice v neděli 10. května 2015, 
a to Světový pohár družstev. Náš ko-
lektiv ve složení Michal Franěk, Zde-
něk Majer, Jakub Martinčič a Martin 
Vrána se na tento pestižní turnaj 
kvalifikoval vítězstvím v Českomorav-
ském poháru družstev 2014. A že si 

účast na finálovém turnaji nejlepších 
hráčů světa zaslouží, dokázali hned 
v úvodních střetnutích. Největším 
strašákem bohunických byl domácí 
Most a silný švédský Lund. Ani je-
den z těchto týmů však nenašel na 
soupeře z jihu Moravy recept a po 
výhrách 1:0 a 2:0 se bohuničtí hráči 
průběžně ocitli na prvním místě zá-
kladní skupiny.
Dalšími soupeři, kteří prověřili při-
pravenost našich hráčů, byly polské 
týmy PTK Wodzislaw Slaski a UKS 
Sparta Czyzowice. Ani tady však 
hráči z bohunické kotliny nezaváhali 
a dvakrát shodně zvítězili 3:0.
Ve finále si naši borci v dramatické 
koncovce poradili s domácím týmem 
6:5 na skóre a připsali si po úspěšném 
tažení před třemi lety v Petrohradu 
i letos zlatý vavřín světového formá-
tu pro rok 2015, tentokráte na české 
půdě. Nejlepším hráčem bohunic-
kého celku byl po zásluze oceněn 
Martin Vrána.

 Michal Franěk
 vedoucí odddílu stolního hokeje

Na konci dubna proběhla městská soutěž dobrovolných hasičů v požárním 
útoku. Tato soutěž by se mohla zdát stejná jako jakákoliv jiná, jen s tím rozdí-
lem, že první místa jak v mužské, tak v ženské kategorii si vybojují postup do 
krajského kola. A toto se povedlo jak v kategorii muži, tak v kategorii ženy. Obě 
družstva tedy postoupila do krajského kola, které se uskuteční první víkend 
v červnu, tentokrát na krásném stadionu VUT Brno.
A tak ženám ve složení Tereza Gargulová, Kateřina Pilná, Zuzana Hrozková, 
Ingrid Soukupová, Lucie Jašková, Aneta Putnová, Hanka Hejtmánková Fialová, 
Andrea Schullerová a mužům ve složení: Vlastimil Knotek, Lukáš Soukup, Jan 
Bártek, Jan Dvořáček, Ondřej Matula, Matyas Bauer a Lukáš Rajczinec moc 
gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Hasiči Bohunice

První květnovou sobotu jsme se s dětmi zúčastnili prvních letošních 
závodů v požárním útoku a uzlové štafetě. Konkurence družstev byla 
jako každý rok veliká.

Mladší žáci měli bohužel první po-
kus neplatný, ale ten druhý byl velice 
povedený a dosáhli i krásného času. 
Podobné to měli i starší žáci. První 
pokus „cvičný“ (v této sestavě spolu 
jeli poprvé, jelikož nebyla možnost 
to před závody natrénovat) se moc 
nepovedl. Ovšem druhý pokus se 
jim podařil a čas pod 20 sekund byl 
výborný. Bez menších komplikací se 
neobešla ani uzlová štafeta mladších 

žáků, kde je neustále co zlepšovat.
Netrpělivě jsme pak už jen čekali na 
sečtení všech výsledků. Nakonec 
jsme byli na vyhlášení výsledků velmi 
mile překvapeni. Mladším žákům se 
podařilo celou soutěž vyhrát a starší 
žáci obsadili krásné 2. místo.
Děti byly šťastné a já věřím, že se nám 
takto pěkně bude dařit i na dalších 
soutěžích.

Kateřina Pilná, vedoucí mládeže
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Pálení čarodějnic na hasičce Přehlídky a festivaly v Labyrintu
Dne 30. 4. 2015 proběhla v hasičské zbrojnici akce převážně pro děti, ale 
i dospělí si přišli na své, neboť večer proběhla májová zábava. Akce se opět 
povedla, počasí bylo příznivé a tak rej čarodějnic a čarodějníků proběhl bez 
problémů. Děti si zasoutěžily, dostaly od hasičů sladkosti a špekáček, který si 
pak opekly, a navečer se zapálil i oheň s opravdovou čarodějnicí.
Hasičům, kteří se zasloužili o hladký průběh, děkujeme a děti posílají všem 
pozdrav.

Hasiči Bohunice

Ve Studiu dramatické výchovy Laby-
rint, pracovišti Lužánek, bylo již od 
února velmi živo. První akcí, kterou 
jsme spolupořádali, byla postupo-
vá přehlídka pro studenty středních 
a vysokých škol „Špíl-berg“, která pro-
bíhá ve dvou blocích. Přednesová 
část se uskutečnila 27. 2.–28. 2. 2015 
a divadelní 5. 3.–8. 3. 2015. V tyto dny 
jsme v Labyrintu přivítaly na 150 mla-
dých lidí z celé republiky. Nejlepší 
recitátoři a divadelní skupiny se zú-
častní celostátních přehlídek Wolkrův 
Prostějov a Mladá scéna.
Tradiční akcí je celorepublikový fes-
tival dokumentárních filmů „Jeden 
svět“, který se zabývá lidskými právy. 
Od 16. do 25. 3. 2015 přišlo do Laby-
rintu 585 žáků a studentů z jedenácti 
brněnských škol. Po projekci filmů 
byly pro účastníky připraveny dílny, 
které se vždy zabývaly tématy jed-
notlivých dokumentů. 
Poslední velkou akcí v těchto třech 
měsících byla celostátní postupová 
přehlídka pro žáky základních škol 
„Dětská scéna 2015“. Ve spolupráci 
s Centrem divadelních a tanečních 
aktivit a jeho vedoucím MgA. Petrem 
Davidem a také se studenty Atelié-

ru Divadlo a výchova z DIFA JAMU 
jsme uspořádali nejprve předneso-
vou část městské přehlídky od 26. 3. 
do 27. 3. 2015, které se zúčastnilo 
77 recitátorů ve čtyřech věkových 
kategoriích. V krajském kole jsme 
přivítali 60 nejlepších přednašečů 
z celého Jihomoravského kraje ve 
dnech 16. 4.–17. 4. 2015. Na celostát-
ní přehlídku, která se bude v červnu 
konat ve Svitavách, poslal lektorský 
sbor čtyři z nich.
Následně, také v rámci „Dětské scény“, 
proběhl 18. 4. 2015 v Labyrintu den 
plný divadel, workshopů a diskusí. 
Doporučení k účasti na celostátní 
přehlídku dostaly od lektorů dva di-
vadelní soubory.
Děkujeme všem výše zmíněným, kte-
ří s námi spolupracovali a pomohli 
nám tak vytvořit příjemnou, tvůrčí 
atmosféru a bezproblémový průběh 
na všech festivalech.
Všechny tyto akce mají celostátní do-
sah, jsou velmi významnou součástí 
naší práce v Labyrintu a v celé repub-
lice tak dostávají do povědomí nejen 
městskou část Brno–Bohunice, ale 
také Středisko volného času Lužánky.

MgA. Emilie Machálková
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 Firma Itevo hledá švadlenu – šičku 
na výpomoc. Brigádně nebo ŽL. Pro-
vozovna Kamenice 2. Tel.: 607 507 183.

 Hledám ke koupi dům, prosím 
nabídněte. T: 736 123 995.

 Hledám byt 2+1/3+1, nemusí být 
přímo v této lokalitě. Děkuji.
Tel.: 721 195 834

  Dětská samoprodejní burza 
se uskuteční v pátek 19.6. od 14.30 
do 17.00 v sále dobrovolných hasi-
čů Ukrajinská 2b, I. patro. Informa-
ce a registrace prodávajících na tel: 
605 089 298, nebo blesak.slunovrat.
org/detska-burza

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

KONTROLA PŘENOSNÝCH HASICÍCH PŘÍSTROJŮ 
A HYDRANTŮ

Základní cena kontroly přenosných hasicích přístrojů 25,- Kč
Základní cena HYDRANTŮ 85,- Kč
Náklady na cestovné – Bohunice, Starý Lískovec zdarma
Tyto ceny platí i v případě, že byl PHP již použitý nebo jinak 
poškozený. Ceny jsou bez DPH.
JAŠEK RENÉ – SERVIS A OBCHOD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Tel: 608 747 686, email: jasekrene@seznam.cz

  Hledám dl. pronájem nebo 
menší byt ke koupi v Brně. Děkuji.  
Tel.: 721 195 834.

 Prodám garáž v I. PP v garáží na ul.
Petra Křivky v Novém Lískovci. Orien-
tována směrem do volného prostoru 
k ulici Oblá, opatřena vnitřní omítkou 
a zářivkovými světly. Tel: 792 284 933, 
792 284 932.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří- 
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skříňky, skříně na míru a výměna pra-
covní desky. Vrba 603 438 707.

  Nevíte si rady s počítačem? 
Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, 
www.pecka.info

 Koupím byt DB nebo OV, 
původní stav nevadí. RK nevolat. 
Tel: 732 434 910.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

  ŽALUZIE – výměny, opravy, 
sítě  dveře proti hmyzu, látkové ro-
letky. Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

 Poptávám bytovou jednotku o ve-
likosti 3+1 s balkonem v lokalitě Brno 
Bohunice. Cena dohodou. Děkuji za 
nabídky. Čížková, Tel: 604 296 215.

 OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pra-
covníky osoby se zdravotním omeze-
ním na pozici uklízeč/ka a strážný/á 
na HPP v Brně. Volejte 730 186 797.

 Koupím byt 3+1 v Bohunicích, pokud 
možno vyšší podlaží. Tel: 739 776 920

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Červen: Měsíc jahod a ovocných specialit
1. 6. 2015 – Mezinárodní den dětí
20. 6. 2015 – Závěrečný ohňostroj na Špilberku (párty na vyhlídkové terase). 
Konzumační lístek 190,- Kč. V ceně konzumačního lístku zahrnuta specialita 
z grilu a jeden nápoj dle chuti)
30. 6. 2015 – Vysvědčení s odměnou na Myslivně
17. 7. 2015 – Letní noc v duchu Karibiku (párty s latino muzikou, DJ, barmanská show, 
vstupné – ZDARMA) 
21. 8. 2015 – Rozloučení se s prázdninami (párty u táboráku, DJ Chabičovský, vstupné ZDARMA)

Více informací: +420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

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

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



Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

T&C DOMOV, s.r.o.tel.: 602 286 666

Potřebujete rychle peníze???

Vaše Pohodlná finanční rezerVa
Volnost v čerpání i ve splácení  Peníze ihned na ruku

rychle, jednoduše, sPolehliVě

www. .cz

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

Pedikúra v pohodlí 
vašeho domova

• Pedikúra v pohodlí vašeho domova
• Gel lak 150,- lak 30,-
• Klasická pedikúra + gel lak 280,-
• P-shine 100,-
• Parafínový zábal

!!! Skupinová sleva !!!
Klasická pedikúra dvou osob 150,-/os.

Objednávky tel.: 604 325 555
 /pedikuravpohodlivasehodomova

Tenisové prázdniny
na Kraví hoře!

Prázdninový tenisový Příměstský tábor v brně na kraví Hoře:
7.–10. 7. 2015  13.–17. 7. 2015
20.–24. 7. 2015  27.–31. 7. 2015
10.–14. 8. 2015  17.–21. 8. 2015
24.–28. 8. 2015

oběd s náPojem v ceně, pitný režim
celodenní Program 8.30–15.30 hodin

cena: 2650 Kč, přihláška na webu: 
www.kravi-hora.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny


