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Léto
Léto a prázdniny patří neodmysli-
telně k sobě. Snad každý se těší na 
prázdniny a na to, jak si odpočine, 
vyrazí s rodinou někam na dovole-
nou a zapomene na všechny sta-
rosti, které má po celý rok. Osobně si 
myslím, že takové prázdniny by měly 
být všech 365 dní v roce. Nikdo by se 
nestresoval nad prací, která se musí 
včas stihnout. Nebyly by špatné nála-
dy z nepovedených testů a zkoušení, 
které občas děti mají. Všichni by se 
usmívali a na světě by bylo o moc 
lépe. Bohužel to tak ale nefunguje, 
což je opravdu škoda.
Často přemýšlím nad tím, proč jsou 
prázdniny zrovna v létě a ne třeba 
na podzim nebo v zimě. Je to tím 
sluncem, které nás nabíjí novou ener-
gií a tím teplým hřejivým počasím. 
Člověk je hned veselejší, když ho ráno 
probudí sluneční paprsky a když si 
nemusí brát kabát, aby mu venku 
nebyla zima. Právě proto je léto to 
nejkrásnější roční období, které se 
ideálně hodí pro prázdniny.
Nejde tu ale jen o volno, dovolenou 
a odpočinek. Rodiny v tuto dobu 
tráví čas spolu a vynahrazují si vše, 
co přes rok kvůli práci nebo povin-
nostem zameškali. Díky tomu jsem 
měla ráda prázdniny. Mohla jsem být 
se svou rodinou a za to jsem vděč-
ná. Vzpomínky, které má každé dítě 
z prázdnin, nikdy nezapomene. A je 
úplně jedno, jestli jsou to vzpomínky 
z tábora, od moře nebo z koupaliště. 
Nejdůležitější je, abychom všichni čas 
o prázdninách trávili spolu se svý-
mi rodinami a hlavně s úsměvem 
a dobrou náladou…

Veronika Harničárová
zastupitelka

Omlouváme se, musíme to udělat ☹

Určitě tou největší je rekonstruk-
ce prostranství před ZŠ Arménská, 
rekonstrukce školního hřiště ZŠ 
Arménská a zateplení budovy CVČ 
s knihovnou na ulici Lány, ze které 
se oproti původnímu plánu muse-
la osekat také nesoudržná omítka. 
Některé stavby bránily průchodu 
chodců, jiné byly zase mimořádně 
prašné. Nicméně v těchto dnech jsou 
stavby pomalu dokončovány nebo 
už ukončeny. Jak jste si asi už všimli, 
každé takové komplikace nakonec 
vedou ke zlepšení opravovaného 
místa, a to je jistě dobře.

Nové parkoviště 
a opravené silnice
I když výše uvedené stavby končí, 
zdaleka si neoddychneme. Ještě letos 
budou zahájeny jiné.
Asi nejbolestněji zasáhne do našeho 
každodenního života výstavba parko-
viště na ulici Spodní – štěrková plocha. 
Všechna auta, která zde parkují, se bu-
dou muset na čas přesunout jinam. 
Jedná se sice o hodně vozidel, ale už 

jsme takovou situaci zažili a zvládli. To, 
když se prováděla rekonstrukce kanali-
zace na ulici Čeňka Růžičky a všechna 
parkovací místa byla zrušena. Přestože 
náš stavební úřad vydal pravomocné 
stavební povolení již v polovině červ-
na, stále ještě není jistota, že investor 
stavby – Magistrát města Brna, zvlád-
ne tuto zakázku „zúřadovat“. Je totiž 
ještě třeba vybrat a schválit zhotovite-
le. Projekt není nijak zvlášť povedený, 
ale určitě bude nové parkoviště lepší 
než stávající štěrk. Pokud se vše podaří, 
bude se stavět v říjnu a listopadu le-
tošního roku.
S městskou společností Brněnské 
komunikace a.s. se nám podařilo 
dojednat, vedle opravy mnoha chod-
níků, i rekonstrukci mimořádně zde-
vastovaných silnic vedoucích k MŠ 
Švermova a ke garážím na Ukrajinské 
ulici. Po mnoha jednáních jsme od 
zmíněné firmy obdrželi souhlasné 
stanovisko s realizací oprav ještě v le-
tošním roce. Jistě ani tyto práce ne-
budou bez komplikací pro veřejnost, 
ale je dobře, že proběhnou a zase 
o cosi zlepší kvalitu prostředí v naší 
městské části.

Neničte nás!
Na závěr jsem si nechal téma, které 
mi působí zármutek a hněv současně.
Seč to jde, snažíme se, aby naše Bo-
hunice vypadaly hezky. Budujeme 
a opravujeme hřiště, parkoviště, 
chodníky, školy, školky…
Pak zažíváme zklamání z toho, že po 
pingpongovém stole na hřišti Mol-
davská skáčou a běhají děti, a to tak 
dlouho a intenzivně, až jej rozbijí (už 
podruhé). Na „červeném“ hřišti TJ Ta-
tranu zase někdo tahá a ručkuje po 
brankových sítích tak dlouho, až je 
roztrhá. Někdo jiný se zase houpe na 
zadní tyči branky, až ji ulomí a poté 
branku rozbije úplně. Z nového hři-
ště na volejbal a nohejbal při ulici 
Pod Nemocnicí někdo pro změnu 
ukradl síť…

(Pokračování na následující straně)

Oznamujeme, že ve středu 
16. 9. 2015 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat VI. 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.

VI. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

Uzávěrka č. 10/15
18. září 2015 ve 14 h.

           
            Orel jednota 

19.
S V A T O V Á C L A V S K É    H O D Y 

v sobotu 26 15
14.  hod. - 

 - 
-
-

 - 
 - 
 - 
 - 

                              16.  hod. - 

www.orelbohunice.cz

Když projíždím místy, kde se opravuje silnice, bývá tam občas i cedule 
s nápisem „Omlouváme se, ale musíme to opravit“ zakončený smajlíkem 
☹. I my se omlouváme – za potíže a komplikace, které narušily běžný 
život v naší městské části. Mám na mysli zejména mnohé stavby, které 
změnily trasy chodců a naše zaběhnuté zvyklosti.
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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!

Patnáct podruhé a jiné
V minulém čísle jsem prezentoval svůj návrh 
na snížení počtu zastupitelů na 15 členů ze 
současných 21, a to pro příští funkční období. 
Podal jsem návrh zastupitelstvu a… tento ná-
vrh nebyl propuštěn vůbec k hlasování. Bojí se 
snad jednotliví zastupitelé vyjádřit svůj názor? 
Tento způsob politického (ne)vyjadřování po-
važuji za tvrdě alibistický…
Pro nedostatek prostoru jsem prozatím ná-
vrh odůvodnil úsporou veřejných prostředků, 
nicméně argumentů je plná paleta. V příštích článcích se 
k tomuto tématu budu vracet.
Pro svůj návrh jsem však získal nečekaného spojence, 
bývalého starostu Ing. Vrážela. Jeho postoje si vážím o to 
více, že je členem větší strany, která taktéž může „přijít“ 
o více zastupitelů. Ing. Vrážel poukazuje na možnou větší 
úsporu vytvořenou zeštíhlením početních stavů členů 
komisí rady. S tím obecně souhlasím, avšak dle mého 
soudu pro tento směr uvažování zatím není prostoru. 
Zastupitelstvo přijalo některá opatření, která vytváří lepší 
předpoklady pro činnost komisí (stanovení působnosti 
komisí, stanovení minimální frekvence jednání). Nejen 
tímto způsobem je vyvíjený tlak na posílení faktické role 
komisí. Chci dát předsedům komisí prostor k tomu, aby 

mohli legitimizovat existenci a početní stavy 
svých komisí. Nikoho nechci předem odsu-
zovat. Ovšem současně vyjadřuji, že jestliže 
nebude dosaženo kýženého stavu do konce 
roku, nabude postoj Ing. Vrážela svého význa-
mu a hrdě se hlásím k tomu, že budu mezi 
prvními, který se bude snažit o redukci ve výše 
naznačeném smyslu.

Zveřejňování II
Radnice zatím před jednáním zastupitelstva nezveřejňuje 
podklady pro jeho jednání. Ač si myslím, že je to účelné, 
zatím jsem chtěl dopřát exekutivě dostatek času. Nyní však 
již uplynul téměř rok od voleb a stále ničehož. Rozhodl 
jsem se tedy uveřejňovat tyto podklady v anonymizova-
né formě na svém FB profilu, jakmile je obdržím. Supluji 
tím však činnost úřadu městské části a doufám, že tento 
stav začne radnici brzy vadit. V opačném případě budu 
nucen využít svých práv zastupitele, byť jsem původně 
předpokládal, že je právě v zájmu radnice, tyto podklady 
uveřejňovat dobrovolně.

Michal Kincl
zastupitel MČ

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

Vážení spoluobčané, tentokrát na-
čneme trošku veselejší soudek a po-
víme si něco o Ústředním hřbitově. 
Ten není sice přímo na bohunickém 
území, ale je natolik spjatý s naší 
městskou částí, že jej považujeme už 
tak trošku za náš, bohunický. Ústřední 
hřbitov je významný například tím, 
že je to největší hřbitov v České re-
publice, a to jak plošnou rozlohou 
56 hektarů, tak i počtem přibližně 
80 000 hřbitovních míst. Celkem je 
na něm pochovaných asi 400 tisíc 
zesnulých. Jeho otevření se datuje 
od 3. 11. 1883, projektantem byl prof. 
arch. Alois Prastorfer. Velmi hezká ob-
řadní síň z roku 1927 je dílo známého 
architekta Bohuslava Fuchse a Josefa 
Poláška. V horní části hřbitova stojí 
krematorium projektované Ernstem 
Wiesnerem, které bylo otevřeno 
6. 4. 1930.
Za návštěvu stojí především Čestný 
kruh a Čestná alej, umístěné v severní 
části hřbitova. V něm jsou pochováni 
takoví velikáni jako například Gustav 
Brom, Karel Absolon, Vlasta Fialová, 
Jarmila Kurandová, Leoš Janáček, 

Gregor Mendel, Alois Mrštík, Rudolf 
Těsnohlídek a řada dalších. Ústřed-
ní hřbitov je i významným hřbito-
vem vojenským, nachází se na něm 
množství hrobů vojáků z 19. století 
a 1. světové války, dále obětí 2. světo-
vé války z řad odbojových pracovníků 
a sovětské a rumunské armády nejen 
v Brně, ale i na Moravě. Svoji skupinu 
má vyhrazena nejen brněnská vo-
jenská posádka, ale i němečtí vojáci 
padlí za 2. světové války v Brně a v Ji-
homoravském kraji, o jejichž hroby 
je pečováno dle Ženevských dohod. 
Součástí Ústředního hřbitova jsou i tři 
rozptylové a dvě vsypové loučky. Mi-
mochodem, rozdíl mezi rozptylem 
a vsypem je ten, že při rozptylu je 
popel zesnulého rozptýlen nead-
resně po ploše loučky, zatímco na 
vsypové loučce má každý své přesně 
identifikovatelné místo.
O tento, ale i o dalších 10 brněnských 
hřbitovů pečuje příspěvková orga-
nizace Správa hřbitovů města Brna 
s celkovým rozpočtem asi 37,5 mil 
Kč, z toho příspěvek na provoz od 
MMB činí asi 27,5 milionů, zbytek jsou 

vlastní tržby. Pro zajímavost – tuto 
činnost zajišťuje jen 45–50 zaměst-
nanců (podle sezóny).
Možná to vyzní trošku zvláštně, ale 
Ústřední hřbitov může plnit i funkci 
rekreační a relaxační. Je to klidné mís-
to s mnoha vzácnými stromy a rost-
linami, oživenými i různou druhově 
četnou drobnou faunou. A možná 
mi to nebudete věřit, ale pan ředi-
tel Správy hřbitovů s celou dozorčí 
radou mi to rád dosvědčí, letos jsem 
našel poblíž Čestného kruhu krásný 
exemplář hřibu kováře.

Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Ústřední hřbitov a co něm možná nevíte Omlouváme se…
(Dokončení z předchozí strany)

Ti, kdo tohle všechno páchají (a při-
pouštím, že to nemusí být vědomě 
za účelem zničit, ale z „nedostatku 
jiné životní náplně“), zůstávají uta-
jeni. Nemají v sobě tolik cti, aby se 
přiznali. Jenomže pak nám píší a vo-
lají jiní a chtějí po nás, abychom tyto 
zničené věci opravili. To ale není tak 
jednoduché. Obec přece nemůže ku-
povat nový stůl, aby jej zase někdo 
vzápětí rozbil, nemůžeme kupovat 
další a další sítě, aby bylo co krást, 
po čem ručkovat a co trhat. Je to tak 
trošku jako „boj s větrnými mlýny“, 
který je nekonečný a každý, kdo s ním 
chce pomoci, je vítaný.

Jde to i jinak
Oč krásnější a hřejivější je setkání 
nebo jednání s lidmi, kteří chtějí mít 
své okolí krásné. Sází u svých domů 
hezké záhony (jen prosím požádej-
te o souhlas naši MČ ☺), přicházejí 
s podněty na údržbu a dovybavení 
hřišťátek, starají se o ně, mají zájem, 
aby věci fungovaly a naše okolí bylo 
příjemné a funkční.
Vím, že vás je převážná většina a kvůli 
vám má smysl se starat, opravovat 
a budovat. A kvůli vám také asi časem 
znovu ty výše uvedené věci opraví-
me, protože i my na radnici chceme 
mít naše Bohunice hezké.

Antonín Crha, starosta

Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 
90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání 
organizovaných radnicí, dostavte se prosím 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, budete následně 
písemně informováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí 
úřadu (tel.: 547 423 832). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

Setkání jubilantů, vítání občánků
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Z historie Bohunic LXXI.

Poprvé do školy – poprvé do knihovny

Pro naše sedmdesáté první pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Dlouhé. Pozorný čtenář jistě vypozoroval, že postupuji podle abece-
dy. Prošli jsme si ulice Amerlingova, Arménská, Běloruská, Bohuňova a Čeňka 
Růžičky. Tato poněkud méně kvalitní fotografie zachycuje lávku nad tramva-
jovým tělesem v době výstavby. V pozadí jsou MŠ a jesle Uzbecká a část ulice. 
Fotografie je patrně z poloviny 70. let 20. století. Ulice se původně jmenovala 
Maršála Zacharova. Od 29. 8. 1991 pak nese název Dlouhá. Pamětníci si jistě 
vybaví, že její výstavbě stála v cestě bohunická sokolovna, která musela být 
zbořena. Stávala na spodním konci ulice Na Pískové cestě.

Antonín Crha

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO 
KNIHOVNY! 13. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu 
čtenářství u dětí prvních tříd:
•  1. 9.–31. 10. 2015 
 Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny
•  Můj kočičí hrdina – Výtvarná soutěž pro děti od 6 do 10 let
•  8. 10. 2015 / 14.00–18.00
 Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na pobočce 

ve vaší městské části. Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře.
Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra 
Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž 
podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

Jana Kuncová, mluvčí KJM

Kalendárium IX.
Rada na svém 21. zasedání ze 
dne 20. 7. 2015
- Schválila návrh dodatku č. 2 ke 

smlouvě o nájmu plakátovacích 
ploch se společností RENGL, s.r.o.

- Schválila návrh smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s tím spojených.

- Schválila záměr obce pronajmout 
část pozemku p. č. 2116/3 při ulici 
Dlouhá.

- Přijala stanovisko k záměru na 
správu objektů drobné architek-
tury nacházející se na území MČ 
Brno-Bohunice.

Rada na svém 22. zasedání ze 
dne 29. 8. 2015
- Schválila smlouvu zakládající právo 

provést stavbu na akci Vybudová-
ní chodníku a veřejného osvětlení 
mezi ulicemi Švermová a Osová.

- Schválila návrh smlouvy zakládají-
cí právo provést stavbu a nájemní 
smlouvu na pronájem pozemků p.č. 
1544/3, 1545/3, 1547/1 a 1549/1.

- Schválila návrh smlouvy o připojení 
k distribuční soustavě u dodavatele 
RWE.

- Schválila návrh smlouvy o nájmu 
pozemku na pronájem části po-
zemku p.č. 2116/3 při ulici Dlouhá.

- Schválila dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě na pronájem bytu zvláštní-
ho určení v domě s pečovatelskou 
službou Arménská 4.

- Schválila návrh dodatku ke smlouvě 
o dílo na zpracování projektové do-
kumentace na akci Úprava vytápění 
v objektu radnice ÚMČ Brno-Bo-
hunice.

- Schválila návrh dodatku č. 2 ke 
smlouvě o vzájemné propagaci se 
společností KOMETA GROUP, a.s.

- Schválila návrh dodatku o dílo na 
akci Rekonstrukce sociálního zaříze-
ní v pavilonu C a u školní kuchyně 
v objektu ZŠ Arménská.

- Schválila návrh dodatku ke smlou-
vě o dílo na akci oprava obkladů 
a dlažby, vodoinstalace a elekt-
roinstalace ve školní kuchyni MŠ 
Uzbecká.

- Vzala na vědomí doporučený pro-
gram VI. zasedání ZMČ Brno-Bo-
hunice konané 16. 9. 2015.

- Doporučuje Návrh plánu investič-
ních akcí na rok 2016 a další léta 
v MČ Brno-Bohunice.

- Doporučila návrh na zpracování 
aktualizace X. etapy Projektu re-
generace panelového sídliště MČ 
Brno-Bohunice.

- Doporučila ZMČ schválit poskyt-
nutí finanční dotace z rozpočtu 
MČ Brno-Bohunice spolku Nadě-
je, pobočce Brno-Bohunice návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace MČ 
Brno-Bohunice.

- Doporučila ZMČ souhlasit s před-
loženým návrhem obecné závažné 
vyhlášky statutárního města Brna 
o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žití a odstraňování komunálního 
odpadu vznikajícího na území stat. 
města Brna.

- Doporučila ZMČ schválit předlože-
nou novelu OZV stat. města Brna 
o místních poplatcích se změnou 
v příloze č. 3.

- Přijala souhlasné stanovisko k pre-
ferenci pro cyklistickou dopravu 
z pohledu MČ Brno-Bohunice při 
ulici Jihlavská.

- Rada souhlasí a požaduje změny 
k organizaci dopravy z hlediska 
vjezdu nákladních vozidel na ko-
munikace MČ Brno-Bohunice.

- Souhlasí s návrhem na dispozici 
s majetkem města pronájem části 
pozemku p. č. 2825/1 při ulici Elišky 
Přemyslovny.

- Schválila návrh rozpočtového opat-
ření č.11/RMČ.

- Bere na vědomí petici obyvatelů 
domů na ulici Švermova 3, 5 a 7 
dožadující se sjednání nápravy ru-
šení nočního klidu štěkajícími psy 
z rodinného domu na ulici Elišky 
Přemyslovny 55 a souhlasí s písem-
nou odpovědí.

- Jmenuje školní a likvidační komisi
- Schválila smlouvu o právu provést 

stavbu na pozemku p. č. 952/2 při 
ulici Podsedky.

ZPRÁVY Z RADNICE

1. 9.
úterý

Rozloučení s létem, 15.00–18.00 h.
bohunické náměstí u radnice MČ

3. 9.
čtvrtek

Zápisy na SVČ Lužánky – pracoviště Lány,
od 10 do 18 h.

5. 9.
sobota

Bohunice : Bosonohy – fotbal, muži „A“
stadion Neužilova 35

13. 9.
neděle

Koloběžkové závody Bohunických 222 metrů,
od 14.30, parčík před bohunicku kaplí

16. 9.
středa

6. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice,
17 h., zasedací sál bohunické radnice, Dlouhá 3

18. 9.
pátek

Uzávěrka příspěvků do říjnového vydání Našich Bohunic

19. 9.
sobota

Bohunice : M. Krumlov – fotbal, muži „A“
stadion Neužilova 35

21. 9.
pondělí

Otevření bohunické pobočky Knihovny Jiřího Mahena,
od 13 h.

2. polovina 
září

Drakiáda – pořádá orelská jednota, bližší informace  
na vývěskách a plakátech

23. 9.
středa

Oslava 20. výročí SVČ Lány, od 10 h.

26. 9.
sobota

Hodová zábava

30. 9.
středa

Zájezd Klubu důchodců – termální lázně „Čalovo“,
odjezd v 6.00 h. ze zast. obchodní centrum Kalinka

3. 10.
sobota

2. ročník turistického pochodu pro děti a rodiče
Podrobnosti na webu www.zsvedlejsi.cz

3. 10.
sobota

Bohunice : Ivančice – fotbal, muži „A“
stadion Neužilova 35

7. 10.
středa

Zájezd Klubu důchodců – termální lázně „Čalovo“,
odjezd v 6.00 h. ze zast. obchodní centrum Kalinka
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Turistický pochod 
u Brněnské přehrady

Vaše knihovna v novém

Požární poplach 
ve školce na Uzbecké

V sobotu 3. října se uskuteční 2. ročník 
turistického pochodu pro děti a rodi-
če. Uspořádá jej Základní a mateřská 
škola Brno, Vedlejší 10 ve spolupráci 
se ZŠ Bosonožské náměstí, Orlem 
Bohunice a Městskou policií Brno. 
Akce proběhne v oblasti levého bře-
hu brněnské přehrady, účastníci si 
budou moci vybírat různě dlouhé 
trasy s ohledem na věk a tělesnou 
kondici. Na stanovištích při trasách 
pochodu budou děti i rodiče plnit 

zábavné i vážné úkoly. Cíl je plánován 
u poříční jednotky městské policie, 
kde bude na závěr předvedena zá-
chrana tonoucího. Přesné informace 
o časech, místě konání a konkrétnější 
podobě programu získají děti z po-
řádajících škol v písemné podobě 
během září. Podrobnosti budou také 
průběžně zveřejňovány na webu 
www.zsvedlejsi.cz.

Martin Janoška

Předposlední červnový den jsme si jako každý rok s dětmi vyzkoušeli cvičný 
požární poplach. Tento den byl pro děti nevšední tím, že do MŠ přijeli bohuničtí 
dobrovolní hasiči, kteří dětem ukázali zásah při požáru, vynesení zraněné osoby 
a její záchranu. Děti se dozvěděly, že hasiči musí také umět poskytnout první 
pomoc zraněnému, než přijede záchranná služba. Děti slyšely rozkazy velitele 
hasičů, které dával vysílačkou ostatním v budově.
Ten, kdo chtěl, mohl si na závěr vyzkoušet hasičskou helmu a stříkání hadicí 
na cíl. Dětem i nám dospělým se to moc líbilo a neodradil nás ani začínající 
déšť, abychom si tuto skvělou akci užili. Poděkování patří panu M. Osvaldovi, 
V. Knotkovi, R. Pilnému a P. Pavlatovi.
Těšíme se na další spolupráci!

Děti a uč. z MŠ Uzbecké

Vážení a milí, naše pobočka je uzavřena do 18. 9. 2015, malujeme a mě-
níme interiér. Poprvé po rekonstrukci nás můžete navštívit v pondělí 
21. 9. 2015 od 13 hodin.
Na středu 23. 9. 2015 je pro vás připraveno Vzpomínkové odpoledne, od 15 do 
18 hodin si můžete přijít prohlédnout nové prostory, zavzpomínat a společně 
s námi oslavit 20. let trvání pobočky a SVČ Lány. V 17 hodin začne slavnostní 
program k zahájení nového provozu. Určitě se přijďte podívat, těšíme se na 
vás. Všechny ostatní akce, na které jste zvyklí, máme v plánu od října tohoto 
roku, Čtení pro nejmenší, Knižní čtvrtky, výstavy, besedy apod. Přejeme Vám 
krásné a klidné dny ve společnosti dobré knížky.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány



9 / 15 N A Š E  B O H U N I C E  / 5

Fotbalisté TJ Tatran Bohunice 
získali ’TRIPLE’

Nový školní rok na Lánech

Plavecká škola Brno

Bezplatné ukázkové lekce 
pro nejmenší

Nyní však již začal nový školní rok 
a SVČ Lužánky – pracoviště Lány si 
pro všechny (nejen) bohunické děti 
připravilo na sedmdesát zájmových 
kroužků. Některé mají mnohaletou 
tradici, jiné jsou novinkou a všichni 
na Lánech nedočkavě čekáme, zda si 
najdou své příznivce. Děti si mohou 
vybrat z různých odborných zamě-
ření, ať již to je výtvarné, hudební, 
taneční, sportovní či zábavné.
Zároveň se nám letos podařilo ve 
spolupráci s vedením ZŠ Arménská 
připravit pro děti řadu zájmových 
kroužků přímo na zdejší škole v čase 
po skončení vyučování. Panem ře-
ditelem nám byla poskytnuta volná 
učebna, která se během prázdnin 
„proměnila“ v odpočinkovou hernu, 
ve které si děti budou moci odpoled-
ne zacvičit, zazpívat, zahrát si s kama-
rády zajímavou deskovou hru nebo 
zde budou moci proniknout do tajů 
výtvarky.
Stejně jako loni i letos budou moci 
rodiče využít projektu PoškoLÁNY, 
který zajišťuje přesun dětí ze školních 
družin pod dohledem pedagoga na 
Lány, kde si dítě dle výběru z aktuální 
nabídky SVČ Lány vybere kroužek. Po 

skončení kroužku následuje volný 
program za přítomnosti pedagoga 
a postupný odchod dětí domů.
Pokud se vám naše nabídka líbí 
a chtěli byste jí využít pro své dítě, 
vězte tedy, že ve čtvrtek 3. září 2015 
se od 10 hodin uskuteční zápisy do 
všech našich kroužků, které nabízíme 
na Lánech i na ZŠ Arménská – za-
psat své dítě můžete jak osobně na 
našem pracovišti, tak elektronicky 
přes webové rozhraní: http://lany.
luzanky.cz/
Závěrem bych vás všechny chtěla 
pozvat na „narozeninovou“ oslavu 
20. výročí působení SVČ Lužánky 
a KJM v budově staré bohunické 
školy. Oslava se uskuteční ve stře-
du 23. září a bližší informace o jejím 
programu se dozvíte na přiloženém 
plakátu.
Ráda bych Lánům tímto popřála 
nejen krásnou novou fasádu, ale 
i spoustu dětského smíchu, aby stá-
le byly místem, kam se lidé všeho 
věku rádi vrací a kde mají možnost si 
odpočinout, načerpat sílu a inspiraci, 
kde jsou zkrátka „doma“…

Lucie Stará
vedoucí pracoviště Lány

Povinné školní výuky se 
účastní zpravidla žáci 
druhých a třetích tříd, ale 
nabízíme ji i všem ostat-
ním ročníkům. Obsahem 
kurzů je základní zdo-
konalení v plaveckých 
způsobech obsažené 
v rámcových vzdělávacích progra-
mech ZŠ, prvky branného plavání, 
dopomoc unavenému plavci a zá-
chrana tonoucího.
V poslední době získává stále větší 
oblibu předplavecká výuka dětí z ma-
teřských škol. Vycházíme tím vstříc 
rodičům a jejich přání, aby jejich děti 
dosáhly plavecké dovednosti co nej-
dříve. Úspěšnost naší plavecké školy 
dokládají každoročně narůstající po-
čty dětí, které s námi plavecké kurzy 
absolvují. V minulém roce to bylo již 
přes 1000 dětí.
Odpolední kurzy plavání jsou vhod-
né pro děti od 2 do 15 let. Děti jsou 
rozděleny do skupin podle plavec-

kých výkonů. Tedy od 
neplavců začátečníků 
a pokročilých neplav ců, 
kteří plavou v relaxačním 
bazénu s výškou vody od 
80 do 130 cm. Až po po-
kročilé plavce a závodní-
ky, kteří plavou na dráze 

25m bazénu.
S dětmi pracujeme i o prázdninách. 
V letošním roce se zúčastnilo našich 
příměstských táborů zaměřených na 
zdokonalení plavání přes 700 malých 
plavců. Také plánujeme další Den 
s Mikulášem nebo Sportovní odpo-
ledne, které pokaždé přiláká děti ze 
všech částí Brna. Mnozí z nich se pak 
stávají našimi plaváčky.

Za Plaveckou školu Brno
Radim Vítek, ředitel

www.plaveckaskolabrno.cz
info@plaveckaskolabrno.cz
+420 777 198 375

Vítěz krajského přeboru 2014/2015. 
Vítěz krajského poháru 2014/2015. 
Vítěz Superpoháru 2015. Tak to je 
bilance bohunických fotbalistů, kte-
ří získali třetí trofej v letošním roce 
a završili tak posvátný „TRIPLE“.
Z vítězství v krajském poháru – už 
třetího – se radovali fotbalisté Bo-
hunic na začátku června, když ve 
finále zdolali Burčíkovou brankou 
Bystrc 0:1. O pár dní později přida-
li i první místo v krajském přeboru, 
o kterém rozhodlo až poslední kolo. 
Za další měsíc udolali v Superpoháru 
Tomášov, vítěze poháru bratislavské-
ho futbalového zväzu výsledkem 2:1. 
Superpohár jim v sobotu 25. červen-
ce předávali předseda JmKFS Pavel 
Blaha, předseda BFZ Juraj Jánošík, 
profesionální trenér mládeže JmKFS 
Stanislav Schwarz a Petr Švancara.
Nová sezóna opět v krajském pře-
boru – jak jistě fanoušci vědí, Tatran 
na postup do Divize nereflektoval, 
stejně tak další tři týmy v tabulce, 
a tak v novém ročníku bude hrát KP 
17 týmů a v každém kole bude mít 
jeden z týmů volný los. Letní přípra-
va Tatranu proběhla na výbornou, 
mladý tým se ještě více stabilizoval 

a zařadil do kádru opět své nové do-
rostence. Odešli sice Kostka a Záboj, 
ale tým podpoří „znovunavrátilci“ 
Kaňa, Krejčí a Kulička.
Po nečekaném vyřazení již v 1. kole 
nového JM poháru si Tatran spravil 
chuť v úvodním kole krajského pře-
boru. Při demolici Sokolů z Novose-
del 7:0 slavilo hattrick bohunické 
duo útočníků – Nikolas Burčík a Filip 
Damborský. I další tři zápasy nového 
ročníku KP odehrají Bohunice v do-
mácím prostředí.

Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům i sponzorům za podporu 
v uplynulé sezóně a těší se na jejich 
návštěvu a podporu i v novém roč-
níku KP 2015/2016. Informace o ča-
sech začátků jednotlivých zápasů 
i odjezdů autobusu na zápasy mimo 
Brno naleznete na nových webových 
stránkách oddílu: www.tatran-bo-
hunice.webnode.cz, dále ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
nebo na vývěsce ÚMČ Bohunice na 
ulici Dlouhá.

Ing. Jaromír Krejčí

Hlavním cílem Plavecké školy Brno je poskytování výuky plavání žákům 
základních škol v rámci povinné tělesné výchovy a pořádání odpoledních 
kurzů plavání pro děti. Plavecké kurzy realizujeme pro děti z regionu 
Brno-venkov a Brno-střed.

Hudební škola YAMAHA srdečně zve maminky s nejmenšími dětmi na bezplat-
né ukázkové lekce originálních hudebních „přípravek“, které budou probíhat 
v září a v říjnu: Robátka pro nemluvňata již od čtyř měsíců věku, První krůčky 
k hudbě pro batolata od 18 měsíců do čtyř let a Rytmické krůčky pro předško-
láky od čtyř do šesti let. Informace o místě a termínech konání i zápisech do 
dalších oborů pro děti a dospělé na: www.yamahaskola.cz/brno, polakova@
yamahaskola.cz, tel. 603 943 213.

Nový školní rok přichází většinou s prvními podzimními plískanicemi – 
nevím, zda se jich po letošních letních parnech dočkáme, ale to nevy-
hnutelné je tady. Po desítkách příměstských táborů, které probíhaly celé 
prázdniny na našem pracovišti či které jsme pořádali ve Šlapanicích, 
Střelicích a Podolí, „zbyly“ příjemné vzpomínky a spousta nádherných 
fotek na našem webu a Facebooku. Sami z nich můžete posoudit, jak si 
děti u nás užívaly léto.☺

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd,
který se koná 30. září a 7. října

Trasa: Brno, termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno

Odjezd: 6.00 hod. Návrat: cca 20.00 hod.

Cena zájezdu – doprava + celodenní koupání 500,– Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské unie, 
průkaz pojištěnce.

Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za eura
Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ 

v Bohunicích
Předprodej místenek pondělí 21. září 2015 

na radnici Brno-Bohunice 14.00–15.00 hod.
Možnost připojištění při předprodeji

do 70 r. 12,– Kč/den; 70 r. a více 18,– Kč/den
Informace a rezervace:

pí. Součková, Tel: 547 240 814, mobil: 723 823 990
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TAOISTICKÝ ČCHIKUNG
A REKONDIČNÍ CVIČENÍ

zveme Vás na ozdravné 
a koncentrační cvičení čerpající
z prastarých východních tradic.
Vždy v úterý od 18.00–20.00
v objektu SDH – Bohunice,

Ukrajinská 2b
informace na:

www.institut-therapy.eu
nebo tel.: 605 457 071

VHODNÉ PRO ZAČÁTEČNÍKY!!!

 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 rolet-
ky. 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.

  Kuchyňské linky a vestavěné 
skří- ně, nová dvířka, šuplíky pod lin-
ku, skříňky, skříně na míru a výměna 
pracovní desky. Vrba 603 438 707.

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

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

 Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

 Pronajmu garáž na ul. Ukrajinská.
Tel. 606 884 318.

 Hledám – nemáte ve sklepě staré 
rolety z oken paneláku?
Tel: 777 585 023.

 MYTÍ OKEN, ŽALUZIÍ, ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ.
Tel: 733 201 361.

 Hledám pronájem pěkného bytu 
v Bohunicích. Vybavení a balkón vý-
hodou. Děkuji T:721 195 834.

 Hledám ke koupi dům nebo po-
zemek vhodný jako stavební parcela. 
Děkuji za nabídky. Tel: 736 123 995.

 Sháníme byt ke koupi v Bohuni-
cích, cena do 3 mil. Kč. Vhodný k pro-
najmutí. RK nevolat. T: 732 434 910.

 Fyziku a matematiku vysvětlím, 
doučím. 6.–9. tř. ZŠ; prima–kvarta. 
Připravím na SCIO s CERMAT testy. 
Tel: 774 621 703

 Levné víkendové a týdenní po-
prázdninové pobyty na Č-M Vys. Pro 
rodiče (prarodiče) s malými dětmi. 
Tel: 604 247 252

 Finanční problémy? Rychlé půjčky 
pro fyzické osoby ale i osvč.
Tel.: 777 887 270. www.ok-uver.cz
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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

Nově otevřená prodejna
U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky Dunajská
vedle restaurace
Amur

sudová vína z vlastní produkce
burčák přímo od výrobce

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA

Hotel Myslivna si Vás dovoluje pozvat na následující akce:
Září – Dýňové speciality – těšit se můžete na speciality 
z různých druhů dýní a cuket, roztodivných tvarů a exotických chutí 
Říjen – Houbové speciality – tradiční houbové speciality v moderním 
gastronomickém pojetí
30. 10. 2015 – Halloween party pro děti a jejich doprovod
Rezervace na tel.: 547 107 555 nebo info@hotelmyslivna.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu u nás 



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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Sady Starý Lískovec ve spolupráci s Lužánkami 
zvou při příležitosti slavnostního otevření nové moštárny na 

JABKOBRANÍ
Pátek 18. září 2015  /  15.00 – 19.00

areál Sady Starý Lískovec

prohlídka nové moštárny     ochutnávka ovoce a moštů

jablíčkové úkoly a hry pro rodiny s dětmi     pohádka

možnost samosběru     občerstvení


