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Šachové stolky
Jako předsedkyně komise pro roz-
voj městské části jsem na posledním 
sezení (konaném dne 12. 10. 2015) 
společně s ostatními členy řešila ně-
kolik bodů, které by mohly pozměnit 
vzhled našich Bohunic. Jednali jsme 
o obnově vodovodního prvku Osová, 
nevyužívaném hřišti na petanque na 
Arménské, veřejných pítcích, šacho-
vých stolcich a církevní budově pro 
Svědky Jehovovy.
Nejvíce mne nadchla myšlenka k vy-
budování šachových stolků. Většina 
členů této komise byla pro a dopo-
ručuje radním naší místní části, aby 
návrh schválili. Šachové stolky jsou 
docela dobře cenově dostupné. Byla 
poptána firma, která vyčíslila stolek 
i se židlemi do 15 tisíc. Jejich údržba 
je minimální. Jednalo by se o čtver-
cový betonový stolek o rozměrech 
cca 100 cm × 100 cm, kde by byla 
uprostřed umístěna šachovnice. Ke 
stolku by byly zabudovány i betono-
vé židličky se dřevěnými podsedáky. 
Součástí by pochopitelně nemohly 
být šachové figurky, protože jsou 
mezi námi nenechavci, kteří by je po-
třebovali mít doma. Vize, že by byly 
figurky na řetězu, je taktéž nereálná, 
neumím si představit, jak by se do 
sebe při různých tazích zamotávaly.
Šachové stolky by mohly být umís-
těny v areálu ZUŠ Amerligova, 
v parku na Osové, poblíž hřišť Mol-
davská, Spodní a sportovního areálu 
Okrouhlá. Hraním šachů by určitě 
nemohli být obtěžováni jiní spolu-
občané, neboť tento druh zábavy 
není hlučným koníčkem. Betonové 
šachové stolky jsou rozesety po růz-
ných městech, nejen v ČR, kde slaví 
obrovský úspěch. Není nikde naří-
zené, že musí sloužit pouze k hraní 
šachů nebo dámy. Samozřejmě 
mohou posloužit i jako odpočinko-
vé místo nebo jako dekorace našich 
parků či hřišť.
Věřím, že i vy dáte tomuto nápadu 
zelenou a společně tak vytvoříme na-
šemu okolí moderní vzhled a zábavu.

Kateřina Schielová, zastupitelka

Psí sáčky od roku 2016 nově a jinak

Bohužel si musíme při-
znat, že se velmi často 
stává, že sáčky na koších 
nejsou. Není to ani tak fir-
mou, která je dodává – ta 
plní své závazky dobře. Je 
to spíše tím, že nastávají 
situace, kdy v okamžiku 
doplňování (které se pro-
vádí 3x týdně) na ruličce 
sáčky ještě jsou. Ale do večera je „pej-
skaři“ vypotřebují, a pak zůstává toto 
odběrné místo 1,5 dne s prázdným 
zásobníkem. Nebo si lidé naberou 
neúměrně velké množství sáčků, kte-
ré používají na všechno možné… Už 
jsem v sáčku viděl nést domů i kou-
pené jahody. V neposlední řadě sáčky 
velmi často vymotávají děti, jen tak 
pro zábavu.
Tento stav se nám nelíbí, ale sou-
časně chceme pro vás tuto službu 
zachovat. Proto jsme se rozhodli 
přistoupit na změnu, která fungu-

je i v některých jiných 
obcích. Sáčky od 1. led-
na 2016 nebudou nadále 
k dispozici na odpadko-
vých koších (mimo psí 
výběhy), ale každý majitel 
přihlášeného psa dostane 
700 ks sáčků na začátku 
roku (tj. 2 sáčky na den) 
při zaplacení místního 

poplatku za svého psa. S nimi si pak 
bude hospodařit sám a bude je mít 
neustále dostupné. Slibujeme si od 
této změny, že ubude stížností na 
prázdné zásobníky a zvýší se hos-
podárné využití sáčků. V neposlední 
řadě to bude i levnější, protože sáčky, 
které vám dáme, nebudou mít po-
tisk, který je drahý. Vy přece budete 
vědět, že to nejsou sáčky určené na 
potraviny. Kdo by měl problém si 
sáčky vyzvednout v době, kdy je náš 
úřad otevřen, může nás kontakto-
vat a domluvíme nějaké jiné vhodné 

řešení. K tomuto tématu jsou další 
informace uvnitř novin.

2000 EUR jako dar
Možná jste v denním tisku zachytili 
informaci, že mi byla, prostřednictvím 
naší radniční schránky důvěry, doru-
čena obálka se 2000 EUR. Nechtěl 
bych toto překvapení zažít znovu. 
Nejsou to příjemné pocity, když drží-
te v ruce peníze, o kterých nevíte, od 
koho jsou a proč vám byly poslány.
Ale v tuto chvíli nechci psát o poci-
tech. Chtěl bych zde oslovit dárce. 
Z výstřižků z novin, které byly do 
obálky vloženy, totiž lze usuzovat, že 
by se nemuselo jednat o dar staros-
tovi, jak bylo na obálce uvedeno, ale 
o dar naší městské části na opravu 
vandaly poničeného mobiliáře. Takto 
se k zaslané obálce postavila i Policie 
ČR, které jsem uvedenou věc nepro-
dleně nahlásil. Z důvodu možnosti, že 
se jedná o dar městské části, si poli-
cie bankovky neodvezla. Jenže jsme 
narazili na problém našeho právního 
řádu, kdy nelze přijmout dar, ke kte-
rému není dárce. Poměrně složitě se 
nyní řeší, jak s doručenými penězi 
naložit, aby mohly zůstat v majetku 
naší městské části. Zatím převládající 
právní názor říká, že je třeba s nimi 
zacházet jako s věcí odloženou. Ta 
musí být v úschově 3 roky (!), než 
může být použita.
Proto by moc pomohlo, kdyby se mi 
přihlásil dárce a nějak byl schopen 
prokázat (např. čísly jednotlivých 
bankovek), že je daroval skutečně 
on. Zůstal by v anonymitě, jak si jistě 
přeje, ale mohli bychom spolu uzavřít 
darovací smlouvu a peníze použít tak, 
jak by si přál.
Vážení a milí přátelé, v tomto dušič-
kovém čase Vám přeji vše dobré.

Antonín Crha, starosta

Naše městská část nabízí již mnoho let zdarma sáčky na psí exkrementy. 
Každý si jich může odebrat (z ruliček umístěných na většině odpadkových 
košů), kolik potřebuje. To je stávající stav.

Uzávěrka č. 12/15
20. listopadu 2015

ve 14 h.
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Vážení majitelé psů, oznamujeme 
Vám tímto, že od 1. 1. 2016 nebudou 
již rozesílány poštovní poukázky typu 
A na zaplacení místního poplatku ze 
psů.
Každý poplatník je povinen uhradit 
roční poplatek za psa v zákonném 
termínu, a to do 31. 3. 2016.
Poplatek ze psů lze zaplatit:

 – v hotovosti na pokladně ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, (dveře 
č. 105)
 – poštovní poukázkou typu A
 – bezhotovostním převodem na ban-
kovní účet č. 19-5190860257/0100 
vedený u Komerční banky, a.s. Brno

U platby poštovní poukázkou a bez-
hotovostním převodem je nutné 

uvést správně variabilní symbol, pod 
kterým je Váš pes evidován.
V případě, že nebude místní popla-
tek ze psů zaplacen poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří 
mu obecní úřad poplatek platebním 
výměrem, který může být navýšen až 
na trojnásobek zákonné výše.
Dále dochází ke změně v poskytování 
sáčků na psí exkrementy. Sáčky již 
nebudou k dispozici u odpadkových 
košů, ale budou vydávány na ÚMČ Br-
no-Bohunice, Dlouhá 3 (dveře č. 105), 
a to po zaplacení místního poplatku.
V případě jakýchkoli dotazů nás mů-
žete kontaktovat na telefonním čísle 
547 423 823, paní Macáková, popř. na 
adrese macakova@bohunice.brno.cz.

Vážení čtenáři, dovoluji si vás infor-
movat, jak vypadá inovace bohunic-
kého informačního zpravodaje, který 
právě držíte v rukou. Na základě vý-
zvy z úvodníku v minulém čísle se 
v pondělí 19. 10. dostavily na redakční 
radu jen dvě zájemkyně, jeden občan 
nás pak kontaktoval elektronickou 
cestou. Se všemi zúčastněnými jsme 
možnosti spolupráce na přípravě Na-
šich Bohunic pečlivě prošli. Zaznělo 
několik zajímavých postřehů, a to jak 
prostřednictvím stávajících členů 
redakční rady, tak i z úst veřejnosti. 
V mnohém byly připomínky společ-
né, vyžadovaly větší míru zapojení 
občanů do psaní příspěvků. O tom 
jak náročná je práce přispívat každý 
měsíc zajímavým článkem se nemu-
sím zmiňovat… Proto nezbývá než 
se smutkem konstatovat, že k žádné 
velké revoluci v obsahu zpravodaje 
v nejbližší době asi nedojde. Nejsou-li 
finance na externí redaktory a není-
-li ani zájem veřejnosti spolupodílet 

se na tvorbě obecních novin, není 
mnoho dalších možností, jak Naše 
Bohunice změnit.
Přesto se na některé novinky můžete 
těšit!
Naše Bohunice vejdou do nového 
roku s novou grafickou podobu obál-
ky a dále se k 1. lednu po mnoha le-
tech změní jejich distribuce. Pokud 
byste měli o roznos Našich Bohunic 
zájem, můžete se přihlásit do výbě-
rového řízení.

Lucie Stará
předsedkyně redakční komise NB

V minulém čísle v článku 
Naše Bohunice v novém? 
informovala paní Mgr. Sta-
rá, předsedkyně redakční 
komise o záměru „reno-
vace“ tohoto periodika. 
Dveře k tomuto tématu 
otevřela na minulém jed-
nání zastupitelstva s mým 
přispěním má stranická 
kolegyně Ing. Pařízková. 
Jsem šťasten, že se myšlenka obnovy 
formy i obsahu zpravodaje Naše Bo-
hunice uchytila, a že se tedy v tomto 
směru snad prolomí i ledy. Dovolím si 
totiž konstatovat, že podoba zpravo-
daje ustrnula v létech 90. minulého 
milénia a jeho obsah je jedno velké 
politikum. Politický obsah je nezbyt-
né rozředit apolitickými články o Bo-

hunicích a lidech v nich 
žijících. Každá hodnota 
má svoji cenu a rozhodně 
bych na rozdíl od paní ko-
legyně Staré neočekával, 
že každý měsíc obdrží od 
občanů zcela zdarma ně-
kolik věcně hodnotných 
článků. Je potřeba se smí-
řit s tím, že na odbornou 
práci je třeba zaplatit od-

borníka, tedy nestranného žurnalistu 
profesionála, a to alespoň na částeč-
ný pracovní úvazek. Bez tohoto se dál 
nepohneme.
Přeji redakční komisi mnoho zdaru, 
jejímu snažení budeme nápomocni.

Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno-Bohunice

V úvodníku minulého čísla 
zpravodaje paní předsed-
kyně redakční rady vyzý-
vala k širšímu zapojení 
a většímu podílu veřejnosti 
na tvorbě a obsahu tohoto 
informačního měsíčníku. 
Reaguji a osměluji se:
Městská část má uzavře-
nu smlouvu o propagaci 
s hokejovou Kometou. Bo-
nusem smlouvy jsou dvě permanent-
ky na domácí ligová utkání. Těmito 
disponuje pan starosta. Disponuje 
a případně je i nabízí veřejnosti pro-
střednictvím svého privátního „fej-
sbůku“. No, veřejnosti! Spíše je přidě-
luje zájemcům, kteří jsou mu loajální. 
Loajální natolik, že jsou vpuštěni do 
jinak uzavřené skupiny. Do skupiny, 
která parazituje z důvodu zdání ofi-
ciality na názvu tohoto zpravodaje, 

tedy do FB skupiny „Naše 
Bohunice“. No a ti obča-
né, kteří internetovým FB 
nedisponují a nebo dis-
ponují, ale byli ze skupiny 
odstraněni nebo nebyli 
rovnou vůbec přijati, tak 
my takoví jsme z této 
nabídky zcela vylouče-
ni! Tedy navrhuji: zavést 
zde ve zpravodaji vědo-

mostní kvíz se sportovní tématikou 
a názvem např.: „Kometa hokejová 
hvězda třetího tisíciletí“. Propagač-
ní oddělení Komety jistě rádo dodá 
potřebné soutěžní otázky. Přidělení 
vstupenek pak bude možno losovat 
ze správných odpovědí…
Diskuze na téma na: https://www.
facebook.com/bohunicepohledem-
starosty

Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Vážení čtenáři, nechci vás zatěžovat zbytečnými a hloupými spory. Proto jsem 
před časem přestal reagovat na různé útočné články pana Vrážela. Mám pocit, 
že to nemá smysl a že vás to obtěžuje. Současně vám ale chci poskytovat jasné 
a pravdivé informace.
Tedy: Dvě permanentky na stání na domácí hokejové zápasy Komety Brno, 
které naše městská část vlastní, jsou k dispozici každému, kdo si o ně řekne. 
Zájemci si je u mně rezervují prostřednictvím emailu, přes facebook, nebo 
telefonicky. Kategoricky tedy odmítám nařčení, že by lístky byly jen pro nějaké 
„vyvolené“ či loajální. To je naprostý nesmysl. O lístky na Kometu se tedy pan 
Vrážel může přihlásit jako každý jiný a také, jako každý jiný (občan Bohunic) 
si je může zapůjčit.

Antonín Crha, starosta

Upozornění pro majitele psů

Naše Bohunice v novém – podruhé

Obnova zpravodaje

Námět na čtenářský kvíz

Stanovisko k článku 
„Námět na čtenářský kvíz“

 Rekonstrukce koupelen, 20 let 
zkušeností. www.koupelnyjelinek.cz

 Odkoupíme váš byt – zadluže-
ný. Hotovost ihned k dispozici. Tel.: 
775 674 544.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 
625 00 Brno hledá distributora roznosu informačního zpravodaje 
MČ Brno-Bohunice
Specifikace:
– roznos 1× měsíčně do 5 dnů od převzetí zpravodaje od tiskaře
– distribuce zpravodaje Naše Bohunice do všech schránek domácností 

a firem na území MČ
– materiál – bílý bezdřevý ofsetový papír 80 g/m2

– náklad 7000 kusů zpravodaje
– termín realizace od 1. 1. 2016
Uchazeč ve své nabídce doloží:
– cenu za 1 ks distribuovaného zpravodaje v počtu nejvýše 5 listů formátu A3
– reference o své dosavadní činnosti
Písemné nabídky s požadovanými náležitostmi a odklady podá uchazeč 
v termínu do 11. 12. 2015 doporučenou poštou nebo osobně v uzavřené 
obálce s označením „Výběrové řízení – distribuce zpravodaje NB“ 
na adrese ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno
Bližší informace poskytne tajemník úřadu na tel.: 547 423 814.

VII. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice proběhne 
v jednacím sále bohunické rad-
nice Dlouhá 3  4. 11. 2015 od 
17.00 hod.  
Jednání zastupitelstva je veřej-
né a můžete jej sledovat online 
na www.bohunice.brno.cz
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Z historie Bohunic LXXIII.

Jen tak, aby se vědělo

Pro naše sedmdesáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Elišky Přemyslovny. V minulosti patřila celá tato ulice, spolu se západní 
částí ulice Humenná a ulicí Žlíbek, do katastru Starý Lískovec. Stávalo na ní 
jen velmi málo domů. Celá prostřední část probíhala mezi poli. Místu mezi 
Lískovcem a Bohunicemi se v minulosti říkalo „V dolince.“
Tato fotografie zachycuje pohled na ulici ze strany Starého Lískovce směrem 
k Bohunicím. Fotografie je z roku 1973.
Současné pojmenování je po Elišce Přemyslovně (1292–1330), české královně, 
dceři krále Václava II., manželce Jana Lucemburského a matce Karla IV. Svůj 
název získala už 18. 2. 1927. Dne 17. 3. 1939 byla přejmenována na Elisabeth-
-Přemyslovna-Gasse – Elišky Přemyslovny.
Název Elišky Přemyslovny má opět od 10. 5. 1945.

Antonín Crha

Jak jste si jistě mnozí z vás všimli, od 
začátku roku se v naší MČ celkem 
intenzivně kope, vrtá, seká a podob-
ně. Jedná se především o opravy 
dlouhodobě zanedbaných chodní-
ků a obslužných komunikací. Pokud 
se vrátíme o několik let zpět, mohu 
konstatovat, že tak rozsáhlé opravy 
v naší MČ ještě neproběhly. Přestože 
si naše technické oddělení vytipovává 
úseky s vyšší prioritou, o harmono-
gramu provedených prací rozhodují 
Brněnské komunikace. Zde chci jen 
podotknout, že požadavkům MČ z dr-
tivé většiny vyhoví. Někteří občané 
kritizují právě určité – z jejich pohledu 
– nesmyslné opravy již opraveného. 
Je pravdou, že se provádějí opravy 
nedávno vyměněné živice. Je to pře-
devším z důvodu, že investor shledal 
na těchto opravách nedostatky, a prá-
ci, respektive její kvalitu odmítl převzít 
a následně i uhradit. Závady jsou pře-
devším ve špatném napojení starého 
asfaltu s novým, vytvoření různých 
boulí apod. Potom můžeme samo-
zřejmě vidět, jak dělníci odstraňují 
nový asfalt a následně místo znovu 
asfaltují. Samostatnou kapitolou jsou 
kanálové vpustě a poklopy. Převážná 
většina těchto poklopů a krytů je stará 
jako sídliště samo, za celu dobu jejich 
existence se neopravovaly, ani nemě-
nily. Proto není výjimkou, že některé 
kanalizační vpustě a poklopy vyčnívají 
nebo se propadají i o několik desítek 
centimetrů oproti rovině chodníku. 
Tyto nerovnosti jsou nejen nebezpeč-
né pro chůzi, ale stěžují i provádění jak 
letní, tak zimní údržby. Při tom opravy 
kanalizačních poklopů a vpustí nejsou 
nijak levné a jednoduché. V některých 
případech se zjistí, že první betonová 
skruž je natolik poškozená, že se musí 
celá vyměnit, poté se samozřejmě 
práce prodlužují, ale i prodražují. Ne-
provádí se však jen drobnější opravy, 
ale i opravy rozsáhlejší, a to například 
celková rekonstrukce vozovky na ulici 
Gruzínské. Zde nám bohužel v rámci 
této rekonstrukce ubylo několik par-
kovacích míst, a to z legislativního 
důvodu. Nic méně s tímto stavem 
jsme se nesmířily a intenzivně jedná-
me o možné nápravě. Mohu sdělit, že 
již proběhlo šetření na místě samém, 

a to i za účasti dotčené veřejnosti. 
Pracovník odboru dopravy Magist-
rátu města Brna přítomným vysvětlil 
důvody omezení parkoviště a po delší 
debatě přislíbil možnosti kompromis-
ního řešení. Naše technické oddělení 
zpracuje návrh řešení a předá ho do-
tyčnému odboru, který jej posoudí, 
a já osobně věřím, že i schválí. Musím 
však konstatovat, že na původní po-
čet parkovacích míst se pravděpo-
dobně nedostaneme. Další rozsáhlou 
opravou je příjezdová komunikace 
ke garážím z ulice Ukrajinská. Někteří 
namítají, že bylo zbytečné tuto ko-
munikaci opravovat, a to především 
z důvodu její malé vytíženosti. Opak je 
však pravdou, tato vozovka byla v tak 
dezolátním stavu, že opravu již zaslu-
hovala. O důležitosti opravy svědčí 
i rozsah oprav. Musely se vyměnit 
veškeré obrubníky a tzv. kufr prošel 
taktéž kompletní opravou. Může se 
zdát že ÚMČ utrácí mnoho peněz za 
tyto opravy, ale mohu vás vážení spo-
luobčané ubezpečit, že výše uvedené 
opravy nehradíme z našeho rozpočtu, 
ale jsou hrazeny městem Brnem. My 
pouze důsledně požadujeme, aby 
vlastník těchto chodníků a komuni-
kací se o svůj majetek staral a udržoval 
jej v řádném stavu. V tomto případě 
nás musím pochválit, protože se nám 
to opravdu daří. Pokusím se o shrnutí, 
něco máme za sebou a nemyslím si, 
že se toho za uplynulé období udě-
lalo málo, a něco máme před sebou. 
Čeká nás komplexní rekonstrukce 
spodního parkoviště na ulici Spodní. 
Zde se bohužel nevyhneme proble-
matice přechodného parkování, ale 
věřím, že vše proběhne bez větších 
komplikací. Chystáme také projekt 
zastřešení zastávek MHD a například 
vybudování spojovacího chodníku 
včetně veřejného osvětlení mezi uli-
cemi Švermova a Osová.
Vážení, tak jak jsem uvedl, mnoho se 
udělalo, ale mnoho nás ještě čeká. 
Pokud i vy máte nějaký návrh nebo 
nápad, jak zpříjemnit naše okolí, ne-
váhejte a napište nám, nebo se osob-
ně zastavte, vždyť my, jako vedení 
radnice jsme tu pro Vás.

Milan Hrdlička váš místostarosta

Kalendárium XI.

2.–27. 11. VÝSTAVA Malované oblečení výtvarnice Evy Koenigové
KJM, Lány 3

5., 12., 19., 
26. 11.

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

7. 11.
sobota

ŠACHOVÝ TURNAJ dětí – 1997 a mladší
orlovna, Hraničky 5; od 9.00 hod.    

8. 11.
neděle

8. bohunický LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s ohňostrojem
SVČ Lány, Lány 3; 17.30 hod. pohádka v SVČ, průvod od 18 hod.

10. 11.  
úterý

Občasná Literární kavárna s četbou textů brněnské  
básnířky Věry Hrdinové; KJM, Lány 3, od 17:00 hod.

14. 11.   
sobota

GEOAGENTI NA LOVU 
SVČ Labyrint, Švermova 19; 9.30–16.00 hod.

15. 11.
neděle

TATRAN Bohunice : Ivančice – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

17. 11.
úterý

TATRAN Bohunice : Telnice – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

17. 11.
úterý

TATRAN Bohunice : Veselí n. Mor. – házená
hala Neužilova 35, ČP žen, od 19.00 hod.

20. 11.
pátek

II. FARNÍ PLES
Orlovna, Pražská 55, Brno-Bosonohy, od 19.30 hod.

20. 11.
pátek

UZÁVĚRKA prosincového čísla Našich Bohunic
podatelna Úřadu MČ; noviny@bohunice.brno.cz

21. 11.
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA s Klubem důchodců
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; 16.00–22.00 hod.

24. 11.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – S malířem kolem světa
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

29. 11.
neděle

TATRAN Bohunice : Maloměřice – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 16.30 hod.
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Představujeme známé 
občany Bohunic

Začátek roku na Arménské

Waldemare, jak dlouho jsi již bo-
hunickým občanem?
V Bohunicích bydlím od roku 1990 
a už se v této hezké čtvrti cítím, jako 
bych zde žil odjakživa. Kromě jiného 
se mi zde líbí proto, že mě lidé znají, 
oslovují mě na ulici a pokud nemám 
svůj typický stetson, hned se mne 
ptají: „Waldo, kde máš klobouk?“

Vzpomínáš na své zpěvácké za-
čátky?
V šedesátých letech jsem zpíval 
v soutěžích „Hledáme zpěváky pro 
Brno“. Jako vítěz jsem potom repre-
zentoval jihomoravský kraj na celo-
státní soutěži „Mladá píseň Jihlava“ 
v roce 1964, kterou tenkrát vyhrála 
Helenka Vondráčková. V roce 1969 
jsem vyhrál Zlatou loutnu v Třinci 
a byla mi v Brně nabídnuta profesi-
onální smlouva. Letos slavím 45 let 
profesionálního zpívání.

V kterých jsi zpíval skupinách?
V sedmdesátých letech to byla moje 
doprovodná skupina Faraons, kde 
můj skladatel Petr Hoskovec skládal 
písničky jen pro mě. Dalším zlomem 
byl přechod na ryze country žánr, kde 
pro mne již skládal písničky Jindra 
Chylík.

A co rozhlas a televize?
V Brně mě nevěřili, proto si mě vy-
brali v ostravském rozhlase a televizi. 

Písničky pro mě skládali renomova-
ní skladatelé Jiří Zmožek a Vladimír 
Čort. V devadesátých letech už jsem 
měl svůj samostatný televizní pořad 
Dámy a pánové na tehdejší televizi 
Premiéra, nyní Prima. V Brně jsem měl 
5 let svůj rozhlasový pořad v tzv. roz-
hlasu po drátě, studio Magistrát Brno.

Nezapomněl jsi na svou COUNT-
RY OPERU?
Na tu nemohu nikdy zapomenout. Byl 
to můj stěžejní pořad, který jsem táhl 
25 let a udělal jsem jej 65krát. Hosté 
byli všichni známí zpěváci a skupiny 
kromě Karla Gotta. Například to byl 6× 
Walda Matuška, s Evou Pilarovou tam 
zpíval Lásku nebeskou po 35 letech, 
Michal Tučný, Pavel Bobek, Věra Marti-
nová, Nedvědi, Petr Novotný a Fešáci, 
Greenhorns, Jiří Suchý zde oslavil 70 
let, Naďa Urbánková, Karel Černoch, 
Jiří Wimmer a mnoho dalších. Zněl-
kou byla písnička s Názvem Country 
opera od J. Chylíka s doprovodnou 
skupinou Piknik.

Blíží se ti 70, dostalo se ti nějaké-
ho ocenění?
Letos jsem byl uveden do „Dvorany 
slávy české country“, což je nejvyšší 
ocenění v country na úrovni Zlaté-
ho slavíka. Dalším vyznamenáním je 
zařazení do vysoce prestižní Oxford 
Encyclopedia Ltd, což je encyklope-
die známých osobností vycházející 
v češtině, v angličtině a němčině. 
17. 10. t.r. jsem byl vyznamenán br-
něnským sdružením UNIVERSITAS 
MAGNOMORAVIENSIS za zásluhy 
o rozvoj české country.
Loučím se s občany Bohunic svým 
heslem: „Člověk vydrží bez jídla 90 
dnů, bez vody 5 dnů, ale bez country 
ani den!“

W. Plcha zpovídal 
Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Nový školní rok se nám zdárně rozbě-
hl a ve školních třídách je opět rušno. 
První křídy jsou vypsány, první úkoly 
napsány, první stránky sešitů popsá-
ny a nejen první stránky učebnic 
přečteny. Samozřejmě již také první 
zkoušení, testy a diktáty prověřují zís-
kané vědomosti, dovednosti a ná-
vyky žáků.
V naší škole se však setkáte i s akti-
vitami, které byste zde nečekali. Po-
kud jste ve středu 7. 10. a ve čtvrtek 
8. 10. 2015 procházeli kolem oken 
základní školy na Arménské, určitě 
jste byli překvapeni dunivými zvuky, 
které se rozléhaly z oken učebny. Po 
oba dva dny zde probíhal výukový 
program zaměřený na hudební vý-
chovu „Bubnování v kruhu“. Dva bu-
beníci z Pelhřimovska k nám přivezli 
asi padesát různých bubnů, u kte-
rých se vystřídali všichni žáci prvního 
stupně i se svými učitelkami. Výuko-
vý záměr se podařilo naplnit beze 
zbytku. Bubnování mělo spád, aktéři 
zvládli vybubnovat nejeden zajímavý 
rytmus a u toho se skvěle uvolnili. 
Naučili se při bubnování reagovat 
na dirigentská gesta a seznámili se 
s některými hudebními pojmy a ná-
zvoslovím, tedy se naučili i něco z hu-
dební nauky. Podstatné navíc bylo, že 
se všichni při výuce skvěle pobavili.

Základní škola Arménská žije také 
sportem. Sportovní podmínky na 
škole jsou ztíženy rekonstrukcí spor-
tovního hřiště, ale i přesto se usku-
tečnilo tradiční Sportovní dopoledne 
s Kociánkou, všechny třídní kolektivy 
se již zapojily do celostátní sportovní 
soutěže Olympijský víceboj a v nepo-
slední řadě se škola jako pořadatel 
podílí na organizaci některých po-
stupových sportovních soutěžích 
vyhlašovaných AŠSK.
Nezanedbáváme ani ostatní stránky 
výchovy a vzdělání. Škola je zapojena 
do celostátních soutěží Recyklohraní 
a Oblékáme hada Edu. Třídy prvního 
stupně úzce spolupracují s knihov-
nou Jiřího Mahena. Průběžně probíhá 
Velká čtenářská soutěž, součást cha-
ritativního projektu Čtení pomáhá, 
i soutěž Spisovatel, v níž mají naše 
děti velké úspěchy i na celostátní 
úrovni. Na odloučeném výukovém 
pracovišti MU na Kejbalech se spolu 
se studenty pedagogiky naši žáci učí 
o přírodě v přírodě.
A za chvíli již zaklepe na dveře tolik 
oblíbená Noc bez drog i další akti-
vity, které na Arménské máme tak 
rádi.

Mgr. Irena Lidmilová,
učitelka ZŠ Arménská

Vážení spolubčané, chtěl bych vám představit bohunického občana, 
známého brněnského zpěváka country a mého kamaráda, pana Wal-
demara Plcha, kterého jsem trošku vyzpovídal:

Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá
za finanční spoluúčasti radnice MČ Bohunice

v sobotu 22. 11. 2014 v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 hodin Konec ve 22 hodin

Hudba: oblíbená dechovka – Maškovi, Vstupné: 50,– Kč

Srdečně Vás zve KD v Bohunicích

Rezervace, informace:
Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121
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Turistický pochod u přehrady Podzim v knihovně
V sobotu 3. října se uskutečnil dru-
hý ročník turistického pochodu pro 
děti a rodiče, který spoluorganizovala 
ZŠ Brno, Vedlejší 10. Na výběr byly 
dvě trasy v délkách 8,5 km a 12 km. 
Startovalo se buď na parkovišti pod 
hradem Veveří nebo na náměstí ve 
Veverské Bitýšce, kam se zájemci 
mohli zdarma dostavit dvěma spe-
ciálně vypravenými autobusy z Bo-
hunic. Obě trasy vedly po levém 
břehu Brněnské přehrady a končily 
v bystrckém přístavišti. Kromě vlastní-

ho pochodování čekalo na děti v prů-
běhu trasy celkem deset stanovišť 
s různými zábavnými i vážnějšími 
úkoly k řešení, děti si mohli zatančit 
i zazpívat. Vyvrcholením byla ukázka 
záchrany tonoucího v podání poříční 
jednotky Městské policie Brno. Turis-
tický pochod úspěšně zvládlo na 150 
účastníků. Na náročné organizaci se 
z Bohunic podíleli rovněž Orel Bo-
hunice, PTO Severka, Sbor dobrovol-
ných hasičů a SDV Labyrint.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Vážení a milí, zdravíme Vás z naší, 
tedy z vaší nové knihovny. :-) Ne-
bojte se, knihovna zůstala na svém 
místě, to interiér prodělal radikální 
změnu. Nová výmalba, nový nábytek, 
spousta relaxačního prostoru a nový 
koutek pro děti, to vše na Vás čeká při 
návštěvě pobočky.
S novým interiérem se pojí i nový vý-
stavní prostor. Nyní máme k dispozici 
rámy na obrazy, které můžeme podle 
potřeby měnit a velkou skleněnou 
vitrínu na prostorové objekty.
První velkou výstavou v novém 
prostředí bude Malované oblečení 
výtvarnice Evy Koenigové. K vidění 
budou trička a blůzky zdobené ba-
tikou a domalovávané barvami na 
textil. Paní Koenigová u nás vystavuje 
již poněkolikáté a vždy přinese něco 
nového, neotřelého. Výstava potrvá 
od 2. 11. do 27. 11. 2015.
V listopadu můžete opět soutěžit! 
Soutěž pro dospělé čtenáře má název 
Najdi svoje příjmení a spočívá v tom, 
že čtenáři mají v knihovně najít knihu 
s jejich začínajícím příjmením (např. 
Klusáková – KLU). Úspěšní „pátrači“ 
obdrží drobnost – placku 20 let po-
bočky.

Knižní čtvrtky, kdy Vás seznamuje-
me s novinkami knižní produkce, 
připadají na 5. 11. , 12. 11. , 19. 11. 
a 26. 11. 2015, vždy od 10 do 12 ho-
din.
Pokud Vás zajímá poezie, přijďte 
v úterý 10. 11. 2015 v 17 hodin do 
naší občasné Literární kavárny, své 
text bude číst brněnská básnířka 
Věra Hrdinová. Součástí čtení bude 
i hudební doprovod.
Pravidelné Čtení pro nejmenší je 
připraveno na úterý 24. 11. 2015 
v obvyklém čase 16,30 hodin. Dě-
tem bude číst maminka paní Dagmar 
Pichová z krásné knížky S malířem 
kolem světa, přijďte si s dětmi po-
slechnout krásné a zajímavé čtení 
a dozvědět se, jak je ten náš svět 
krásný a pestrý. Akce je vhodná pro 
děti od 2 do 5 let v doprovodu do-
spělé osoby.
Doufáme, že Vás listopadový pro-
gram zaujal a že nás navštívíte, těšíme 
se na Vás.
Krásné podzimní dny přejí

Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

OPENLAB FEST 2015
V sobotu 19. 9. 2015 se v Labyrin-
tu, pracovišti Lužánek – SVČ, konal 
2. ročník hudebního festivalu OPEN-
LAB FEST. Zmíněný festival zahájil naši 
novou sezonu, která bude plná akcí, 
koncertů, divadelních představení 
a festivalů, vernisáží a dalších kultur-
ních událostí.
Program zahájil v 14.30 písničkář 
Laďa Kruta a po něm už následovala 
hudební uskupení „Kushumbend“, 
„Filip Drlík a Rafinérie“, „Bats vs Cats“, 
„Jabka půl“ a celý program zakončilo 
duo „Savoy Trouble“. Návštěvníci měli 
možnost se vyfotit se svou hvězdou 
a foto si také díky Polaroidu mohli 
hned odnést. V našem Klubu bylo pro 
všechny hosty připraveno občerstve-
ní a nutno dodat, že celé odpoledne 

provázela jednak příjemná atmosféra, 
ale také veselá nálada všech zúčast-
něných. Po skončení koncertního 
programu jsme pro všechny připra-
vili malý raut a kdo měl chuť, mohl 
si zazpívat Karaoke. Rádi bychom 
poděkovali všem účinkujícím a také 
dobrovolníkům, bez jejichž pomo-
ci bychom se neobešli. Velké díky 
také patří našemu již dlouholetému 
sponzorovi panu Pavlu Střechovi 
a zaměstnancům restaurace KAVKAZ, 
kteří připravili pro naše hosty občers-
tvení. Doufáme, že se s našimi hosty 
a mnohými dalšími potkáme po celý 
školní rok na kulturních akcích, které 
v Labyrintu budeme pořádat.

MgA. Emilie Machálková
Labyrint SDV

GEOAGENTI NA LOVU
tentokrát v okolí brněnské přehrady
sobota 14. listopadu 2015
začátek – sraz 9.30, LABYRINT, 
Švermova 19, Brno-Bohunice
předpokládaný konec 16.00
někde v terénu dle lokace lovu
Určeno zkušeným agentům 
i začínajícím hledačům od 9 do 16 
let. Předchozí přihlášení a další 
podrobnější informace na 
tom@luzanky.cz. Cena 100,– Kč.  ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě dveře proti hmyzu, látkové roletky.

Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz
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Zveme Vás také na den otevřených dveří
do podobného objektu na adrese Hálkova 6, Brno,

a to v pátek 27. listopadu 2015 od 15.00 hodin.

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • 
e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 30. 10. 2015 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice 
• Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatické a stylistické úpravy textů.

ZVEME VÁS
na prezentaci stavebního záměru

CÍRKEVNÍ STAVBA BRNO – JIHLAVSKÁ
na pozemku p. č. 1277

v pondělí 23. listopadu 2015
od 17.30 hodin, v zasedací místnosti

ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 1. patro

Rádi byste znali plnohodnotné
informace přímo od investora?

Přijďte – jste srdečně zváni!

Darts – elektronické šipky
Určitě vám snad nikomu neuniklo 
umístění šipkařských terčů v restau-
racích a barech v naší městské části. 
Možná si řeknete zábava pro pár 
opilců. Málo kdo však už ví, že tato 
„zábava“ je oficiální sport s velkou 
tradicí a obrovsky úspěšným sportem 
i na úrovni české reprezentace, kte-
rá se na každém Mistrovství Evropy 
umisťuje na předních medailových 
místech. Pokud tedy u terčů příště 
uvidíte skupinky hráčů v dresech, jed-
ná se opravdu o sport vedený Unií 
šipkových organizací – UŠO.
Mezi jedno takové mužstvo patří 
darts club BORCI BRNO, hrající svá 
utkání v Hospůdce Na hřišti – areál 
Tatranu Bohunice (hrací místo dlou-
holetého účastníka UŠO – DC BUFÁL). 
Letošní sezóna je naše již desátou 

v pořadí. V té loňské se mužstvu 
podařilo postoupit do II.ligy a navíc 
dosáhnout historicky obrovského 
úspěchu mužstva v celorepubliko-
vém finále Českého poháru v Drno-
vicích, kde obsadilo 3.místo. V závěru 
sezóny navíc jako vítězové ligy jsme 
se zúčastnili Mistrovství UŠO ČR druž-
stev skupina „C“. Mistrovství probíhalo 
21. 6. 2015 v Králíkách u Nového By-
džova. Zde jsme sice postoupili ze 
základní skupiny, ale v následujícím 
Play-Off jsme nestačili na budoucího 
finalistu celého turnaje. Pokud bude-
te mít zájem zúčastnit se ligového 
zápasu našeho mužstva, srdečně vás 
vítáme.
Více info o našem mužstvu si může-
te přečíst na webové stránce www.
gamesbar-team.cz

 Kuchyňské linky a vestavěné skří- 
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skříňky, skříně na míru a výměna pra-
covní 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

 Hledám pronájem pěkného bytu 
v Bohunicích. Vybavení a balkón vý-

hodou. Děkuji T: 721 195 834.

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

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
na úklid a ostrahu objektů osoby 
se zdravotním omezením na po-
zici uklízeč/ka a strážný/á. Info tel. 
730 186 797.

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

 Komentované informace na FB: 
Bohunice pro každého.

 Stříhání psů, Arménská 13.
Tel.: 773 088 143.

 MYTÍ OKEN, ŽALUZIÍ, ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ.
Tel: 733 201 361.
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Stavební spořitelny Vás zklamaly?
Státní příspěvek nepokrývá žádné poplatky ani výlohy?

Také si myslíte že spořit na jakýsi účet nějaké 
společnosti je v dnešní době velmi riskantní ?

Nebo si zkrátka chcete dávat bokem na důchod 
a neplynou z toho pro Vás žádné zisky?

Zavolejte nám a my vám ukážeme jinou cestu!
Spoření, investice do fyzického zlata které ihned obdržíte!
Žádné zdlouhavé výpovědi okamžitý a garantovaný odkup!

Jistota zhodnocení – až 5× více než stavební spoření!
Nejvíce rozšířené spoření v USA a Německu!!!

My nevyděláváme na vás ale s vámi.
Zavolejte a objednejte si návštěvu obchodního zástupce, 

která je zcela nezávazná a na které Vám vše rád 
a ochotně vysvětlí!

Volejte +420 605 073 398

Přijmeme obchodní zástupce po naši společnost, 
volejte +420 605 073 398



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

Vážení zákazníci, 
plánujete, kde uspořádat vánoční večírek pro Vaše zaměstnance 
a tím jim poděkovat za uplynulý rok?

Hotel Myslivna je to pravé Místo pro vás!
Proč právě u nás?
- nacházíme se v příjemném prostředí města s krásným výhledem na Brno
- bezplatné parkoviště s kapacitou až pro 120 osobních vozů
- nabízíme kapacitu pro 350 lidí, včetně restaurace, kongresové haly, vinárny
- nemusíte platit za pronájem prostorů
- rádi zajistíme hudbu a catering
Rezervace a více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555 (provozní oddělení).
Budeme se těšit na Vaši návštěvu! Personál hotelu Myslivna Brno.

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
2. 11.–29. 11. – Zvěřinové hody – Zveme Vás na zvěřinové speciality. 
Přijďte si vychutnat podzimní čas do našeho hotelu.
7. 11.–15. 11. – Svatomartinské hodování – Těšit se můžete na dozlatova 
upečenou a křupavou husičku a přiťuknout si letošním prvním mladým vínem.
30. 11.–6. 12. – Zabíjačkové speciality – Zveme Vás na první letošní zabíjačku. Přijďte 
a ochutnejte speciality, které pochází výhradně od z domácích chovů od českých farmářů.
7. 12.–23. 12. – Adventní menu – Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a vychutnat 
si atmosféru nadcházejících svátků.
24. 12. – Štědrovečerní večeře – Přijďte si vychutnat nejkrásnější den v roce v našem hotelu.
31. 12. – Silvestr 2015 – Zveme Vás na oslavu konce roku 2015. 

Více o programu: 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz 

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno


