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Náhodnému čtenáři se může jevit 
nadpis poněkud matoucí. Jaká-
pak těžká zima, když sníh jsme 
měli jen pár dní a mráz neklesl 
pod −6 °C (text článku je psán 
20. 1. 2022)?

Máte pravdu. Dosud ještě žádná po-
řádná zima nebyla – ostatně, tak je 
to již několik posledních let.
Přesto, ta slova v sobě ukrývají kus 
pravdy. Jak jsem zmínil, sněhu letos 
opravdu moc nebylo. Mohli jsme ho 
zaznamenat hlavně v polovině pro-
since. Ale byl ho dostatek na to, aby 
způsobil problémy. Nemyslím teď ty 
dopravní, ale především svojí váhou. 
Sníh, který v té době napadl, velmi 
rychle ztěžkl a začal nám lámat stro-
my. Došlo tak k ulámání desítek vět-
ví a dokonce i k rozlomení několika 
stromů. S těmito následky jsme se 
vypořádávali skoro celou první polo-
vinu ledna. Postupně jsme byli nuceni 
pokácet cca 10 poškozených stromů. 
Tíha sněhu si letos vybrala svoji daň 
více než v předchozích letech.
Přibližně dalších 10 stromů bude vy-
káceno z jiných důvodů. Především 
v lokalitě Arménská – dvorní trakty. 
Je to nutné jako příprava na celkovou 
kultivaci těchto míst. Samozřejmě 
bude následovat nová výsadba, a hlav-
ně celkové zkulturnění daných míst.

ZASTÁVKA TRAMVAJE OSOVÁ
Jak jste jistě zaznamenali, zastávka 
tramvaje Osová byla zbudovaná na 
novém místě. Nyní je na území Bo-
hunic. Tím došlo k tomu, že na na-
šem katastru teď máme 4 tramvajové 
zastávky. A to nemusí být vše. Letos 
nám přibude ještě pátá, a to konečná 
zastávka u kampusu.
Nicméně, spolu s přesunem zastávky 
Osová, nastaly problémy se správou 
a údržbou tohoto nového prostoru. 
Někteří lidé, kteří tuto zastávku vyu-
žívají, se na mě a na náš úřad obraceli 

se stížnostmi, že na zastávce 
nevyvážíme koše a nestará-
me se o ni. A měli pravdu. 
Jak jsem se několikrát osob-
ně přesvědčil, na zastávce, 
zejména na její straně do 
centra, býval kolem košů 
značný nepořádek.
Proto bych zde chtěl uvést možná ne 
úplně známé skutečnosti. Zastávka 
Osová je v současnosti v režimu stav-
by. A jako stavba je stále ve správě 
stavební firmy, která ji zbudovala. To 
není výmluva, to je fakt. Pro nás není 
možné poslat pracovníky na cizí stav-
bu. Chvíli tak trvalo, než se podařilo 
zkontaktovat ty „správné“ lidi, aby sta-
vební firma začala odpadky uklízet. 
Osobně jsem mluvil s jejím majite-

lem a do procesu „zajištění 
úklidu“ se zapojil i stavební 
úřad Starého Lískovce, kte-
rý tuto stavbu povoloval. 
V době, kdy píšu tyto řádky, 
je zastávka Osová uklizena 
a koše jsou vyváženy. Snad 
to tak vydrží i nadále.

NOVÝ BYTOVÝ DŮM
NA UL. ZA KOVÁRNOU
Poměrně dlouho a trochu rozpačitě 
vyrůstal v polích při konci ul. Čeň-
ka Růžičky nový čtyřpodlažní bytový 
dům. Kdo jste jezdili kolem, jistě jste 
si ho všimli. V současné době se na mě 
někteří z vás obracejí s dotazem, proč 
se v něm už nebydlí, když je zjevné, že 
je dům hotový?

Zřejmě to není obecně známo, ale 
uvedený dům je soukromá investice, 
a tak moc informací o situaci a zámě-
rech majitele nemám. Zjišťoval jsem 
podrobnosti na našem stavebním od-
boru. Tam jsem pro změnu narazil na 
skutečnost, že informace ze stavební-
ho řízení nejsou veřejné. Dokonce ma-
jitel stavby opakovaně trvá na tom, že 
se nic zveřejnovat nemá. A tak jediné, 
co vám mohu sdělit, je skutečnost, že 
na uvedené budově ještě neproběhlo 
kolaudační řízení.
Milí přátelé, ne náhodou měli naši 
předkové pořekadlo „únor bílý, pole 
sílí“. Zima se jistě jen tak své nadvlády 
nevzdá. Určitě nás „pár“ sněhových 
vloček a nějaký ten den se štiplavým 
mrazem ještě čeká. Ale to nemusí va-
dit. Zvláště pokud budeme pěstovat 
dobré, hřejivé vztahy v rodině a s přá-
teli. Pak nám sníh ani mráz neublíží.
Mějte se hezky, milí přátelé. A společ-
ně se snažme udržovat dobrou náladu 
a radost ze života. Když se pořádně 
podíváme, jistě uvidíme každý den 
mnoho důvodů k vděčnosti.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, Váš starosta

Těžká zima

Uzávěrka č. 3/2022
pátek 18. února 2022
ve 14 hodin

XIX. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
23. 2. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad nice na 
Dlouhé 3 konat XIX. zasedání 
Zastupitelstva MČ  Brno-Bo-
hunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před za-
sedáním zveřejněn na úřední des-
ce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz. Jednání 
zastupitelstva je veřejné. 
www.brno-bohunice.cz/cs/infor-
mace-aktuality/
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Nad dotazy občanů, aneb co nového
Co je to ten HABITAS, pane místosta-
rosto, to byla v poslední době jedna 
z častých otázek, které mi byla klade-
ny. Po prvním dotazu jsem se snažil 
tazateli vysvětlit, že se jedná o deve-
loperský projekt, který má být realizo-
ván v prostorách bývalé Zahradnické 
školy. No ano, tomu rozumím, bylo mi 
sděleno, ale co znaméná ten název HA-
BITAS? Abych pravdu řekl, nebyl jsem 
na tuto jednoduchou otázku schopen 
odpovědět, a tak jsem se jal informo-
vot u té „nejchytřejší“, a to Wikipedie. 
Bohužel musím konstatovat, že jsem 
se toho příliš nedozvěděl. V kostce se 
zde píše, že HABITAS je skupina pro 
správu pohostinství. Provozuje ho-
tely se svou vlajkovou lodí v Tulumu 
v Mexiku. Kromě svého vlajkového 
hotelu v Tulumu staví další hotelové 
nemovitosti po celém Mexiku a Na-
mibii. Trochu jsem se podivil, že jsme 
my v Bohunicích byli další po Mexiku 
a Namibii, že by tato lokalita byla tak 
vhodná a dobře situovaná? No přátelé, 
to si asi nemyslí nikdo z nás. Ono je to 
nakonec jednoduché, tato lokalita je 
vhodná pro stavbu, ale jen z pohledu 
developera a vlastníka pozemků.
Vraťme se však k jádru věci, HABITAS 
je název projektu souhrnu staveb, 
jenž má vyrůst v  již výše uvedené 

lokalitě. Ano, je to ta loka-
lita, kde jsme tvrdě bojo-
vali proti změně územního 
plánu a realizaci ÚZEMNÍ 
STUDIE LÁNY. Jednoduše 
řečeno, co se nepodařilo 
napoprvé, zkusíme znovu 
a trochu jinak, zkusíme ty 
občany trochu oblbnout. A tak se na 
předváděcí schůzce dozvíte, že tento 
projekt je jedinečný, a že ho Bohuni-
ce potřebují, dozvíte se, že Bohunice 
potřebují zcela jistě dům zdraví, že 
potřebují ubytování pro studenty 
a  v  konečném součtu, že se jedná 
o celkem čtyři budovy studentského 
ubytování, dvě obytné budovy, jednu 
budovu zdravotnického zařízení, jednu 
budovu komunitního centra a jednu 
školní budovu s internátním ubyto-
váním. Velmi dobře si pamatuji, když 
se probíral v tělocvičně ZŠ Arménská 
nový ÚP, jak hosté z vedení města 
argumentovali potřebou přivést do 
města Brna nové trvale bydlící občany, 
podotýkám trvale bydlící občany, pro-
tože jen trvale bydlící občan přináší 
do rozpočtu města Brna v rámci roz-
počtového určení daní finanční pro-
středky. Ale projekt HABITAS počítá 
pouze s 46 bytovými jednotkami, což, 
pokud znásobíme průměrně čtyřmi 

obyvateli na bytovou jed-
notku, dělá 184 obyvatel. 
A to ještě není jisté, protože 
se může jednoduše stát, že 
se z těchto bytů stanou byty 
nájemné, kde budou žít lidé 
bez trvalého pobytu v Brně. 
Mimochodem, studentů zde 

má být ubytováno 437 a ve výuce 200. 
Možná si mnozí z vás řeknou, co ten 
Hrdlička vyšiluje, vždyť je to zanedba-
telné množství oproti plánovanému, 
ano, může to tak vypadat, ale i zde je 
alfou a omegou doprava. Věřím, že 
každý bohunický občan již několikrát 
zažil dopravní kolaps v Bohunicích, 
a je jedno, zda v roli řidiče, nebo pasa-
žéra v MHD. Prostě, jednoduše řečeno, 
opět se počítá s řešením dopravní ob-
služnosti s napojením na komunikaci 
ulice Lány. Ať to byli zastupitelé MČ 
Brno -Bohunice, občané, či spolek 
PROBO, vždy jsme dávali jednoznač-
ně a razantně najevo, že jestliže se 
nezmění podmínky dopravního na-
pojení této oblasti, nemůže zde dojít 
k žádné výstavbě, a to ani pokud je 
projekt v souladu s platným územ-
ním plánem. Je mi jasné, že Brno se 
potřebuje rozvíjet, že je lepší mít jak 
více trvale bydlících občanů, tak i do-
jíždějících za prací, to vše chápu, ale 

nemůže být tento rozvoj podporován 
na úkor již zde bydlících bohunických 
občanů, kteří již nyní trpí nadměr-
ným hlukem, emisemi, či prachem. 
Poslouchat úředníky, kteří hovoří, že 
Bohunice jsou svou periferní podobou 
vhodné pro rozvoj, je sice pěkné, ale 
když se zeptáte, co udělají s dopravou, 
tak jen pokrčí rameny. Já krčit rameny 
nehodlám, dostal jsem od vás spolu-
občanů mandát zastupovat vás a chrá-
nit vaše zájmy a věřím, že bojovat za 
kvalitní životní prostředí je povinností 
každého zastupitele, ať je zvolen za 
kohokoli! Á propós, onehdá jsem si 
přečetl článek s názvem „Dlouhodobě 
zcela nevyhovující dopravní situaci 
u Uni Hobby v Bystrci má vyřešit nová 
mimoúrovňová křižovatka“. No tak jen 
takové konstatovaní – v Bystrci je to 
neúnosné, ale Bohunice mohou trpět 
dál, že by to bylo počtem voličů? Po-
suďte sami.
Vážení spoluobčané, tento článek píši 
ještě před avizovaným setkáním obča-
nů a vedení radnice právě k projektu 
HABITAS, věřím, že v  příštím čísle 
vám budu moci sdělit více podrob-
ností a hlavně, jaký postoj zaujala naše 
veřejnost.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory 
s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme 
proto do úzké spolupráce s provozovatelem 
informační linky 1188, společností Conectart.

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější 
skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený 
způsob života, důvěřivost a především touha po 
sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přita-
huje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků 
a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelhá-
váni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se 
prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat 
za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se 
dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smy-
šlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou 
finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ 
nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče 
na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná 
telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora 
nedozírné následky. Nic netušící babička nebo děde-
ček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet 
kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve 
kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, 
dostal do svízelné situace, například po autonehodě. 
Nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc 
korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě 
smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože 
je například v nemocnici nebo na služebně policie, 
posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví 
si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior 
odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí 
o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřují-
cího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho 
vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s váž-
ným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, 
která není hrazena z veřejného zdravotního pojiště-
ní.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace 
opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení 
lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reál-
nosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního 
prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lé-
kaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný 
(syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, 
při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem 
příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní 
nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť 
v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení ne-
může příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde 
o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční 
problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého 
traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnoh-
dy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednic-
tvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. 
Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami 
bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnuj-
te, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se 
Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný 
nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či 
notář, a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo 
si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto 

informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, 
prosím, Policii České republiky, a to na telefonním 
čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Seniorům proto radíme:

 – Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. 
Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli 
údajně volat, případně nejbližším příbuzným.

 – Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z  rodiny 
nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte 
jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.

 – Na policii (linka 158) se raději obraťte také v pří-
padě, kdy se Vám kontakt s  rodinou nepodaří 
navázat.

 – Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, kte-
ré neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy 
přenechají např.  doklady (mohou být zcizené), 
finance v cizí měně (může se jednat o padělek), 
nebo hodnotné zboží (může se jednat o  atrapy 
telefonů, kamer apod.).

por. Mgr. Zdeňka Procházková, komisař
oddělení tisku a prevence

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Pozor, senioři jsou v ohrožení!
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXL
Pro naše sto čtyřicáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek, který se vztahuje k události kousek za hranicemi Bohunic. Nicméně 
se naší MČ také úzce dotýká.
Jedná se o bohunicko -lískovecký kostel, tedy naši společnou farnost. Vybral 
jsem obrázek ze svěcení a instalace nových zvonů. Původní zvony kostela 
byly 21. března 1943 zabaveny nacisty pro válečné účely. Kostel byl bez 
zvonů až do dne 7. 4. 1957, kdy byly na kostelní věž nainstalovány zvony 
nové, financované ze sbírek bohunických a lískoveckých občanů.
Největší zvon věnovali farníci z Lískovce, má reliéf sv. Cyrila a Metoděje, váží 
547 kg a laděním je gis1. Další o váze 390 kg věnovali farníci z Bohunic, má 
reliéf Panny Marie a ladění h1. Třetí má reliéf sv. Jana Nepomuckého, věno-
vala jej rodina Klementova z Lískovce, váží 216 kg a ladění je cis2. Poslední, 
nejmenší zvon váží „pouhých“ 154 kg a je na něm reliéf sv. Josefa. Věnovala 
ho rodina Kvardova z Bohunic a ladění je dis2. Věž kostela a prohlídka zvonů 
bývá obvykle možná během Noci kostelů.

 Antonín Crha

Zdroj: Kniha z historie Bohunic a soukromá sbírka autora článku.

3. 1. – 28. 2. PRODEJNÍ VÝSTAVA – šperky Evy Koenigové;
KJM, Lány 3

3. 1. – 28. 2. VÝSTAVA – Ať to zvládneme – výtvarná díla žáků ZŠ 
Arménská; KJM, Lány 3

3. 1. – 28. 2. VÝSTAVA – Teď to vidím jinak – k projektu Jižní Morava 
čte 2021; KJM, Lány 3

1. 2. – 28. 2. SOUTĚŽNÍ KVÍZ – Poznej autora aneb o výročí 
Jana Skácela – pro děti; KJM, Lány 3

1. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Hotel zimní spánek – pro děti;
KJM, Lány 3, od 16:30 hod.

10. a 24. 2. KNIŽNÍ ČTVRTEK – seznámení s novinkami knižní 
produkce; KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

10. 2.
čtvrtek

KRÁSA OSOBNOSTI – beseda s vizážistkou Markétou 
Povolnou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

11. 2.
pátek

VALENTÝNSKÝ WORKSHOP – výtvarný workshop;
KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

12. 2.
sobota

Tatran Bohunice – Sokol Vršovice
I. liga házené žen; od 17.00 hod.

13. 2.
neděle

Tatran Bohunice – Sokol V. Meziříčí
II. liga házené mužů; od 18.00 hod.

14. 2.
pondělí

KNIŽNÍ BAZAR – k Mezinárodnímu dni darování knihy;
KJM, Lány 3

20. 2.
neděle

Tatran Bohunice – SHC Maloměřice B
II. liga házené mužů; od 17.00 hod.

26. 2.
sobota

Tatran Bohunice – SC Bohumín
I. liga házené žen; od 17.00 hod.

Kalendárium
II

V roce 2021 se jednotka sboru dob-
rovolných hasičů zúčastnila celkem 
41 událostí nejen na území svého zři-
zovatele, ale také v rámci celého Brna 
i kraje. Kromě 2 planých poplachů se 
jednalo o 10 požárů, technické pomo-
ci, které zahrnují například likvidaci 
nebezpečného hmyzu (7 událostí), 
čerpání vody (3 události), odstraňo-
vání stromů a jiné. Zapojili jsme se 
také do rozvozu testů pro brněnské 
základní a speciální školy. Nejnároč-
nějším zásahem bylo odstraňování 
následků tornáda na jihu Moravy. 
Jednotka vyjela již ve čtvrtek 24. 6. 
ve 21 hodin jako součást záchranných 
prací. Dostali jsme za úkol prohle-

dávat přidělenou oblast a pátrat po 
případných obětech. Domů jsme se 
vrátili až v  dopoledních hodinách 
v pátek. V sobotu ráno jsme opět vy-
ráželi směr Lužice, kde jsme se zapojili 
do likvidace následků. Toto jsme si 
zopakovali ještě následující víkend. 
Celkem jsme u zásahu strávili 212 ho-
din a ujeli 645 km.
Rád bych touto cestou poděkoval 
Úřadu MČ za podporu a členům za 
jejich činnost nejen při zásahu, ale 
i při odborné přípravě a údržbě tech-
niky a popřál jim, pokud možno, co 
nejméně výjezdů pro rok 2022.

 Radek Pilný, Velitel jednotky

Zpráva o činnosti 
dobrovolných hasičů 
za rok 2021

Pozvánka
 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 2. 2. 2022 | 9.00–11.00
Setkání seniorů s promítáním – posezení se vzpomínáním nad starými 
fotografiemi Brna a blízkého okolí, občerstvení a povídání se zajímavými 
lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstup zdarma.

STŘEDA 9. 2. 2022 | 9.00–11.00
Rukodělné tvoření pro seniory – pojďte s námi vyrábět a tvořit! Přitom 
se bude vykládat, připraven bude čaj a dobré kafíčko. Tvořivý program je 
připraven v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstupné 20 Kč.

STŘEDA 16. 2. 2022 | 9.00–11.00
Senioři za uměním! – Rádi byste se dozvěděli něco nového z oblasti vý-
tvarného umění či hudby, objevili zajímavá místa i osobnosti brněnského 
kulturního života či navštívili spolu s námi galerii nebo přímo umělecký 
ateliér? Pojďme vyrážet 1x za měsíc společně za uměním! Stačí se přihlásit 
do našeho „kroužku“: luzanky.cz/r/k/15892/

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará
SVČ Lužánky – pracoviště Lány
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, za 
okny vládne mráz, avšak tento měsíc 
nabídne mnohem víc než jen zimní 
radovánky. Následující dny přinesou 
svátek všem zamilovaným a milova-
ným, jenže to není jediný svátek, který 
slavíme v tento den. Spolu se zami-
lovanými slaví i knihy, respektive ty 
darované. Na den sv. Valentýna totiž 
připadá i Mezinárodní den darování 
knih. Po celém světě se v tento den 
lidé obdarovávají knihami. No není to 
sen pro všechny knihomily? Tato inici-
ativa si klade za cíl dostat knihy mezi 
co největší množství lidí a především 
dětí. Smutnou pravdou totiž zůstává, 
že mnoho dětí na světě nevlastní je-
dinou knihu. Přitom knihy pomáhají 
rozvíjet řadu důležitých dovedností. 
Nejenom že rozšiřují naše obzory, po-
skytují společnost i zábavu, ale přede-
vším u dětí rozvíjí základní jazykové 
dovednosti či schopnosti kritického 
myšlení. Hlasité čtení navíc dětem po-
máhá vytvářet citové pouto. Cesta ke 
čtení tak začíná u knihy, ale rozhodně 
tím nekončí. Nejlepší příklad, který 
může přivést děti ke čtení, dáváme 
my dospělí. Proto neztrácejte trpěli-
vost a čtěte sami i společně, sdílejte 
s dětmi své čtenářské radosti a pracuj-
te s knihami pravidelně. Výsledky na 
sebe nenechají dlouho čekat, uvidíte. 
Darovat knihy si můžete navzájem 
mezi sebou, nebo je přinést na různá 

místa, kde si najdou své nové čtenáře.
A jak tento den oslavíme v knihovně? 
V pondělí 14. 2. bude pro všechny ná-
vštěvníky k dispozici knižní bazar, kam 
můžete přinést vlastní knihy a výmě-
nou za ně si odnést domů jiné. Můžete 
tak nepřímo darovat knihy, které již 
nečtete, a zároveň si nadělit jako dárek 
knihu novou. Pro děti připravujeme 
1. 2. další oblíbené čtení. Tentokrát si 
přečteme příběh z hotelu Zimní spá-
nek, kam se vydávají všechna zvířátka, 
aby přečkala zimu v pohodlí a teple. 
Dále chystáme 10. 2. spolu s vizážist-
kou Markétou Povolnou večer na téma 
Krása osobnosti. Na přednášce se do-
zvíte, jak spojit vnější a vnitřní krásu 
v harmonický celek, a mnoho dalších 
vizážistických rad. A nezapomněli jsme 
ani na svátek zamilovaných. V našem 
pátečním valentýnském workshopu si 
můžete 11. 2. vyrobit originální přá-
ní. Vyrábět budeme pomocí skládání 
veršů a různých obrázků, které pro vás 
připravíme. Workshop je vhodný jak 
pro rodiče s dětmi, tak samotné do-
spělé. A na závěr vás srdečně zveme 
i na naše pokračující výstavy, které si 
můžete prohlížet ještě do konce února. 
Jako vždy najdete všechny akce v ka-
lendáriu zpravodaje. Krásný únor plný 
lásky, radosti a knižních dárků přejí 
vaši knihovníci.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

Mezinárodní den darování knih
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Vedení naší MČ hodlá 
mezi léty 2022–2024 
utratit masivní část-
ku 22.000.000 Kč za 
rekonstrukci dvou dět-
ských hřišť, a to z roz-
počtu MČ a města. Tato 
hřiště nejsou na hranici 
své životnosti a jednotli-
vé herní prvky mohou být opravovány 
téměř donekonečna. Kdyby už nebylo 
do čeho jiného účelněji investovat, 
nebyl bych proti tomu. Domnívám 
se však, že tyto prostředky mohou 
zásadním způsobem účelněji pomá-
hat jinde.
Daleko efektivnější (nikoliv však 
efektnější) než investice do hmoty 
je investice do ducha. Pojďme pod-
porovat výuku cizích jazyků rodilý-
mi mluvčími a jazykové a výměnné 
pobyty žáků. Pojďme podporovat 
také nadané děti. Důležitá je idea. 
Za 22 mil. Kč se toho dá pořídit rela-
tivně hodně. Vhodný právní a organi-
zační rámec se dá téměř vždy sekun-

dárně vymyslet. Je potřeba 
být kreativní a nezůstávat 
ve vyjetých kolejích.
Možná pod tímto článkem 
přibude komentář, že to 
není tak jednoduché. Že 
městské investiční transfe-
ry nejdou tímto způsobem 
použít. Jednak jsem toho 

názoru, že s trochou šikovnosti lze 
výše uvedené aplikovat již ve stáva-
jícím systému (např. investiční trans-
fer do pořízení dlouhodobého finanč-
ního majetku, z něhož nebo z jehož 
výnosů budou hrazeny podporované 
aktivity). Zejména však je potřeba 
poukázat na politickou rovinu, kdy 
„systém na městě“ vytváří stejné koa-
liční politické strany (s jednou navíc), 
jako tvoří i bohunickou koalici. Jestli 
tedy bude zaznívat argumentace ve 
stylu „ono to nejde“, bude to palba 
do vlastních řad.

 Mgr. Michal Kincl
zastupitel MČ Brno ‑Bohunice

Kolega zastupitel, předseda kon-
trolního výboru, informuje v po-
sledním loňském čísle tohoto 
zpravodaje o svém názoru na cenu 
pronájmu zahrádek. V textu se za-
bývá „ekonomikou pronájmů“, a to 
v kontextu cenové rovnosti mezi 
nájemci. Ano, souhlasím se stano-
viskem, že zahrádkářské smlouvy 
uzavírané z úrovně městské části 
jsou různé právní i věcné kvality. 
Nesdílím však názor, že je účelné 
hromadně napravovat „historicky 
nízké ceny“. Vždyť takový proces, 
vzhledem k  celkovému výnosu 
z nájmů, má své relativně vysoké 
administrativní náklady. A nakonec 
je i zřejmé, že ke každé „smluvní 
dohodě“ je třeba „vůle smluvních 
stran“. Tedy nejsem přesvědčen 
o účelnosti takové radniční aktivity.
Prostor ke skutečné aktivitě měst-
ské části, jako vlastníka pozemků, 
spíše spatřuji v průběžné kontrole. 
A to v kontrole, zda jsou pozemky 
skutečně zahrádkářsky využívány 

a  obhospodařovány, zda nejsou 
dále podnajímány třetím osobám, 
zda nejsou na pozemcích nevhod-
né nebo snad nepovolené stavby, 
zda nejsou narušovány sousedské 
vztahy apod. Ano, u nově zveřejňo-
vaných nabídek k pronájmu (dnes 
správněji „pachtu“) uvolněných za-
hrádkářských parcel je vhodné sta-
novit, že uvedená sazba nájemného 
je pro zájemce o užívání zahrádky 
sazbou minimální, že mohou nabíd-
nout více, což napomůže stanovit 
pořadí uchazečů v případě většího 
zájmu. Do nově uzavíraných smluv 
je pak účelné zakomponovat uplat-
nitelnou inflační doložku k úpravě 
sazeb v budoucnu. To vše v kontextu 
nově platného zákona o podpoře 
zahrádkářské činnosti, který mimo 
jiné stanovuje obcím právě při sjed-
návání výše nájmů a pachtů pozem-
ků zohlednit veřejnou prospěšnost 
zahradničení…

 Miloš Vrážel, zastupitel

Tupé investice Zahrádky za hubičku II.

Příspěvky zastupitelů

VRBY
U vchodu do sportovní haly 
TJ Tatran Bohunice na Neu-
žilově ulici rostou dvě krás-
né vrby. Při podrobnějším 
pohledu nás zaujme tvar 
větviček. Ty jsou totiž ná-
padně pokroucené, čímž do-
dávají stromu na zajímavosti i v zim-
ním období. Jsou to vrby Matsudovy 
(Salix matsudana ‚Tortuosa‘).
Za plotem bývalé zahradnické školy 
u křižovatky ulic Arménská a Lány ros-
te jiný druh vrby – vrba bílá smuteční 
(Salix alba ‚Tristis‘). Vrby mají zají-
mavou vlastnost. Dají se velmi snad-

no řízkovat. Stačí uříznout 
větvičku, nejlépe silnou jako 
tužka, zasadit do substrátu 
a takový řízek brzy vytvoří 
vlastní kořeny. Na interne-
tu je mnoho návodů, jak 
vypěstovat zajímavě tvaro-
vaný strom z velikonoční vr-

bové pomlázky. Stačí upletený karabáč 
zasadit do hlíny a můžeme se těšit 
z „pomlázkovníku“.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (45)
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Pod vánočními stromečky se kaž-
doročně v mnohých rodinách ob-
jeví ten stejný dárek: úplně první 
školní aktovka. Dítě, které ji do-
stane, se často na školu těší, ale 
rodiče mívají různorodé pocity. 
Jaká ta škola bude? Půjde mému 
dítěti učení? A bude se mu tam 
líbit? Těm z vás, kteří si podobné 
otázky kladou, je určen dnešní 
článek. Představí vám naši ZŠ 
Arménskou a věříme, že vám na 
vaše otázky nabídne uspokojivé 
odpovědi.

ZŠ Arménská je fakultní škola Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity. 
Jejím cílem je nejen nabízet kvalitní 
výuku v  bezpečném prostředí, ale 
i otevřenost široké veřejnosti.
Všichni naši pedagogové se podílejí 
na kvalitním vzdělávání žáků různo-
rodými metodami a formami výuky, 
využíváním moderních technologií, 
v neposlední řadě i používáním nových 
učebních pomůcek, které vedou k rych-
lému pochopení učiva a k obohacení 
zájmu žáků o vzdělání. Během roku na-
vštěvují učitelé se žáky v rámci výuky 
poutavé výukové programy, účastní se 
mnoha soutěží a olympiád, organizují 
adaptační kurzy, lyžařské kurzy, školy 
v přírodě. Škola je zapojena do pro-
jektu Jedlá školní zahrada a v rámci 
vzdělávacího programu Evropské unie 
ERASMUS+ spolupracuje se slovin-
skou základní školou v Naklu. Škola 

se zaměřuje na sport, hlavně na výuku 
plavání, a to ve spolupráci s Kometou 
Brno. Naši žáci dosahují každoročně 
vynikajících výsledků v  celorepub-
likových sportovních soutěžích, což 
jim umožňuje naše kvalitní sportovní 
zázemí (nově zrekonstruovaný bazén, 
školní hřiště s atletickou dráhou a vel-
ká tělocvična). Celý vzdělávací proces 
je postaven na laskavém a individuál-
ním přístupu a bezpečném prostředí 
(spolupracujeme s Asociací bezpečná 
škola). K bezpečí a pohodě přispívá 
modernizace interiéru školy i práce 
školního psychologa. V odpoledních 
hodinách nabízíme svým žákům také 
řadu zájmových kroužků.
ZŠ Arménská je výchovně vzdělávacím 
zařízením, kde jsou dětem systematic-

ky a soustavně předávány vědomosti 
a znalosti, které daná společnost po-
kládá za nutné pro pozdější uplatnění 
dítěte. Výběr vhodné školy pro dítě 
je určitě důležitou otázkou každého 
rodiče budoucího školáka. Naší dobrou 
a letitou tradicí je organizování Dne 
otevřených dveří pro děti předškolního 
věku. Škola je při této příležitosti ote-
vřená široké veřejnosti. Během krátké 
chvíle strávené ve škole pozná dítě 
paní učitelky, prohlédne si školu a ně-
kdy i vlastní třídu. Opravdové školní 
vyučování zůstane ještě na pár měsíců 
pouze dětskou fantazií se všemi jejími 
atributy, ale jeho představa o místě, 
kam bude denně docházet, může již 
být reálná.
Samotný nástup do školy je velkou 

změnou v  životě dítěte. Dítě získá 
roli žáka, se kterou souvisí nová práva 
a povinnosti. Před vstupem do školy 
se pedagogové zabývají otázkou školní 
připravenosti. Zjednodušeně se jedná 
o to, co se od dítěte bezprostředně 
před zahájením školní docházky oče-
kává.
Zápis do školy je slavnostní událostí, 
prvním a reálným kontaktem se ško-
lou, děti se dlouho dopředu na den zá-
pisu těší, připravují se. Také rodiče se 
snaží získat co nejvíce informací nejen 
o škole a učitelích. Vidí na vlastní oči 
místo, kde bude jejich dítě v budouc-
nosti trávit spoustu času. Ve škole na-
jdou vyzdobenou třídu a laskavé paní 
učitelky zadávající jednoduché úkoly, 
které budoucí žáček dokáže téměř vždy 
splnit. Úkoly jsou zaměřeny na zjištění 
úrovně sluchového a zrakového vníma-
ní, na úroveň rozvoje jemné motoriky 
či komunikačních dovedností. Za spl-
něné úkoly ho paní učitelky náležitě 
ocení a na památku významné chvíle 
si dítě odnese malý dárek. Je zřejmé, 
že tento den dítěti zprostředkuje za-
jímavý a přitažlivý zážitek, díky němuž 
získá pocit větší osobní důležitosti 
a nanečisto si poprvé vyzkouší, jaké 
je to být skutečným školákem.
Těšíme se na setkání s budoucími prv-
ňáčky i jejich rodiči a všem přejeme, 
aby se jim v naší škole skutečně líbilo.

 Mgr. Šárka Ročková,
učitelka ZŠ Arménská

V pátek 15. 1. se celý II. stupeň ZŠ Ve-
dlejší vydal na cestu po 4. největším 
ostrově světa jménem Madagaskar. 
Díky projektu Země 3000, který au-
tor Adam Lelek se svým týmem dobře 
zpracovali, jsme měli díky úžasným 
fotkám a promítání jeho zážitků uni-
kátní možnost procestovat krásný 
ostrov s faunou a flórou, kterou jinde 
nenajdeme.
Cíl cestovatele byl jasný, zúčastnit se 
rituálu famadihana, což je mystický 
pohřební rituál. Ovšem žádná cesta 
není bez komplikací a ani cesta Ada-
ma Leleka a jeho štábu se bez nich 
neobešla. I přes problémy, které byly 
spojeny především s dopravou, byl cíl 
cestovatele splněn a zdokumentován. 
Během cesty jsme mohli vidět místní 
trhy, běžný život obyvatel hlavního 
města i chudších částí Madagaskaru, 
divoké endemity ostrova, z nichž nás 
nejvíce zaujaly smečky lemurů, cha-
meleoni a fosy.
Žáci hodnotili film kladně, jedna z žá-
kyň řekla: „Film byl velice zajímavý 
a  poučný, líbilo se mi, jak to bylo 

zpracované a také že byl u samotné 
projekce autor, který fotky a zážitky 
z dokumentu okomentoval, v případě 
dotazů nám mohl hned odpovědět, 
a  proto film každému doporučuji 
zhlédnout.“

 Anna Formánková, 9. B

Máme před sebou nejkratší měsíc 
v  roce, dny se pomalu prodlužují 
a mnozí z vás již plánují, co na jaře. 
I my z občanského spolku PROBO ne-
sedíme jen tak a připravujeme se na 
jarní měsíce. Slíbil jsem vám, že se 
budu snažit vás aktuálně informovat 
o činnosti spolku a o připravovaných 
akcích, či službách, jenž byste mohli 
využít. Na co bych chtěl v úvodu své-
ho článku poukázat, je připomenutí, 
že dne 11. a 12. února proběhne opět 
BOHUNICKÁ ZABIJAČKA, již náš 
spolek společně s MČ Brno -Bohunice 
zorganizoval. Chci jen upozornit, že na 
základě připomínek zákazníků bude 
sobotní prodej zahájen již v 8.00 hod. 
Více se však dozvíte na plakátku, jenž 
je otištěn v tomto periodiku. Další no-
vinkou, kterou pro vás občanský spolek 
PROBO připravil, je služba HODINOVÝ 
MANŽEL PROBO. Jedná se o již zná-
mou nabídku, která se běžně nazývá 
HODINOVÝ MANŽEL. A protože my 
v Bohunicích musíme být originální, 
nabízíme HODINOVÉHO MANŽELA 
PROBO. Hodinový manžel PROBO 
je služba, jež se vám pokusí zajistit 
základní údržbu vašeho bytového 

fondu. Nechceme, a  ani kapacitně 
nemůžeme, plnohodnotně nahradit 
řemeslníky, ale jsme schopni vám po-
moci při drobné údržbě vašeho bytu, 
zahrady či automobilu. S radostí vám 
mohu sdělit, že se nám také podařilo 
zajistit službu IT poradenství, této 
služby v oboru výpočetní techniky se 
zhostil náš nový člen Zdeněk, a já si 
toho velice vážím. Zdeňkovi také vdě-
číme za bezproblémový provoz našich 
webových stránek. Přestože je Zde-
něk otcem od rodiny, dokáže si najít 
trochu toho volného času a pomoci 
nejen spolku PROBO, ale i formou IT 
poradenství široké veřejnosti. Dovolte 
mi také poděkovat i ostatním novým 
členům našeho spolku, že se k nám 
přidali a jsou nápomocni. 
I nadále připravujeme projekt PROBO 
půjčovna. Vzhledem k tomu, že přípra-
va celého projektu je velmi náročná, 
očekáváme jeho spuštění na přelomu 
měsíce května a června. Možná ně-
kteří z vás si nedovedou představit, 
jak půjčovna bude fungovat, tak jen 
malý příklad – chcete uspořádat na-
rozeninovou párty? 
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ZŠ Arménská se těší na nové prvňáčky

Planeta Země 3000 – 
Madagaskar

PRO BOhunice
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JARNÍ 
VÝTVARNÝ TÝDEN

7. -  11. 3. 2022
 
 

Čeká vás týden plný nejrůznějších
výtvarných aktivit, inspirovaný

vycházkami po Brně .  Prohlédneme si
mozaiky ve městě  a jednu také

vytvoříme, najdeme některá brněnská
domovní znamení, abychom si pak

vyrobili každý svoje z keramiky a další
tvoření. K programu samozřejmě  patří

výtvarné hry. 
 

LANY.LUZANKY.CZ 

VĚK:  7 - 12 LET
CENA: 2000 KČ
KONTAKT:  547 240 937
VYTVARKALANY@LUZANKY.CZ

 Společně na cestách
turistický kroužek pro všechny 

mezi 18 a 99 lety 

 

Bližší informace, přihlašování  
a termíny na webu

lany.luzanky.cz/krouzky
 

Cena kroužku 300 ,- Kč
 

kontakt: Lukáš Křoustek,
lukas.kroustek@luzanky.cz 

SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3

Pěší výlety do okolí Brna. 
Trasy o délce do 10 km  po zpevněných

cestách.
 

Kroužek probíhá přibližně 1x za měsíc v
neděli.

 
Účastníci obdrží dopředu zprávu, kde se

sejdeme, kam se do Brna vrátíme a na které
místo pojedeme. Svačinu, pití, dobrou náladu

a chuť chodit vždy s sebou. Obědváme v
restauraci na místě konání akce.

 
Jízdné a oběd si každý účastník platí

samostatně.

Hledáme ročníky 91 a 92 
narozené v Brně do studie

CELSPAC: Young Adults

Celoevropská studie rodičů a dětí ELSPAC 
pokračuje vyšetřením Young Adults!

Odnesete si výsledky z vyšetření,
na místě vyplníte dotazníky a během jednoho
dopoledne máte hotovo.
Sejdeme se u sportovců!
Na Fakultě sportovních studií MUNI
v Univerzitním kampusu v Bohunicích v Brně.

Více informací: 
www.celspac.cz, info@celspac.cz
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 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 Kompletní servis počítačů 
a notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

 Nabízím domácí křepelčí vejce. 
Platíčko 18ks à 50 Kč, při pravidelném 
odběru 45 Kč. Odběr Brno Bohunice. 
Tel: 725 657 064

 Ženy a muže s OZP na pozice re-
cepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel: 
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

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

 Ženy a muže s OZP na pozice 
recepční, dozor v muzeu a ostraha. 
Tel: 602 595 682m pph.kolarik@
seznam.cz

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402

 5
Naše PROBO půjčovna vám může za-
půjčit gril, výčep, gastro plata, stroj na 
opékání gyrosu, ozvučovací techniku 
a pro děti například skákací hrad, či 
skákací lokomotivu. Nabízet budeme 
i fritézu, či párkovač nebo výrobník 
cukrové vaty. V sekci hobby, či zahra-
da si budete moci vypůjčit například 
elektrický hoblík, či příklepovou vrtač-
ku nebo okružní pilu, či přímočarou 
pilu, a to v provedení jak na 230 V, 
tak i akumulátorové provedení. Pro 
sport nabízíme zapůjčení jízdních 
kol a taky koloběžek. Pro milovníky 
zahrady připravujeme nabídku moto-
rových, či elektrických pil, křovinořezů 
a sekaček na trávu, či prořezávače větví 
ve výškách, ale i zemní vrtáky, drtič 
větví, postřikovače atd. Nezapomíná-

me ani na automobilisty, zapůjčíme 
diagnostické zařízení pro čtení závad, 
sadu nářadí a přípravků na výměnu 
brzdových destiček nebo třeba odsá-
vačku na výměnu motorového oleje. 
To je jen malý vzorek toho, co pro vás 
v  PROBO půjčovně připravujeme. 
Veškeré informace o činnosti spolku 
PROBO (PRO BOhunice) naleznete na 
webových stránkách www.proboos.cz 
nebo na facebooku Pro BOhunice.
Někteří starší občané nemají možnost 
sledovat nás přes sociální sítě, či na 
webových stránkách, připravili jsme 
proto pro ně informační nástěnku, 
jež je umístěna na zdi vedle trafiky 
u Alberta.
Krásný únor přeje

 Milan Hrdlička,
předseda spolku PROBO

PRO BOhunice

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné-
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE-
NÍ a jiné drobné práce v domácnosti,… 
to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z 
HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

 PEDIKÚRA, MASÁŽE, úprava odě-
vů. Ukrajinská 15. Tel: 728 231 973

 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Nesmírně vesmírný optický internet pro Brňáky

539 01 01 01 �  .netbox.cz

734 459 177

Vnitřní žaluzie
Látkové plisé a rolety 
Sítě proti hmyzu

tel: 605 374 881
www.domove.cz

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETYŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY  

Po předložení inzerátu sleva 20%

Zaměření a doprava ZDARMA 
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Délka trvání akcí je minimálně týden. Provozovatel je oprávněn akce měnit, či zrušit.

I V ROCE 2022 VÁS POTREFENÁ HUSA ZVE
NA PRAVIDELNÉ GASTRONOMICKÉ AKCE

2019
2018

2020

 husaliskovec

Adresa: Jemelkova 31, Brno Starý Lískovec
Otevřeno: Denně 10 –18 h.

Káva, zákusky, dorty, coffeshop


