
Milí přátelé, je polovina března a já 
sedám k počítači s odhodláním napsat 
další článek do zpravodaje, který právě 
držíte v ruce. Hlavou se mi honí myš-
lenky plné obav z probíhající války na 
Ukrajině a starostí, aby válečný kon-
flikt nepřerostl v celosvětovou válku, 
která by jistě naši planetu zcela zničila. 
Ale vědomě si říkám, ne, mým úkolem 
není psát a informovat o válečných 
událostech. To se dovídáte z jiných, 
jistě lépe informovaných, zdrojů.
Já vnímám situaci tak, že každý máme 
udělat to, co můžeme, pomáhat dle 
svých sil a  možností, a  pak žít dál 
naplno náš život nejlépe, jak umíme, 
a dokud to bude možné. A tak mi do-
volte pár informací o dění v naší obci.
Možná bych začal drobností, která 
může mnohé potěšit. Poté, co jsme 
v předminulém roce rozmístili nové 
lavičky v jiho východní části Bohunic, 
zaměřili jsme se letos na severo výhodní 
a  střední část. Mnozí si jistě všim-
li cca 20 nových laviček, které svým 
rozmístěním kopírují cesty z tramvaje 
a obchodů, aby přibližně do 100 m vždy 
nějaká byla. Místa byla vybírána záměr-
ně tak, aby lavičky nebyly v blízkosti 
oken bytových domů a případní „sedící“ 
nerušili jeho obyvatele. Současně jsme 
chtěli, aby nové lavičky poskytly dosta-
tek klidu k odpočinku kolemjdoucím.
Jako každé jaro a podzim, tak i letos se 
podařilo domluvit sběr šatstva pro 
charitní organizaci Diakonie. Sběr pro-
běhne v pátek 22. 4. 2022 od 13.00 
do 19.00 hod a v sobotu 23. 4. 2022 
od 9.00 do 13.00 ve vestibulu staré 
haly TJ Tatran Bohunice, Neužilova 
35. Podrobnosti a sortiment sběru 
najdete na letáku uvnitř zpravodaje.
V měsíci dubnu začne opět koloběh 
letošních blokových čištění silnic. 
Vím, že „blokáč“, jak se slangově tato 
akce nazývá, nepatří k oceňovaným 
činnostem naší radnice, protože tím 
působíme řidičům komplikace. Ale 
věřte mi, velmi často vedeme diskuse 

Jaro v Bohunicích
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nad jeho potřebností a čet-
ností. Vždy se znovu a znovu 
přesvědčujeme, že uklidit 
silnice a parkovitě prostě je 
potřeba. Při každém blokáči 
(jsou tři v roce) zjišťujeme, 
že jsou silnice plné smetí, 
prachu, usazenin a vzrostlé 
náletové zeleně.
Prosím, poznačte si termíny „vašich“ 
blokových čištění, ať se vyhnete zby-
tečnému odtahu vozidel. Najdete je 
uvnitř zpravodaje.

Pokud by se stalo, že ze zdra-
votních či jiných vážných 
důvodů nejste schopni auta 
přeparkovat, kontaktujte 
nás. Já, nebo pan místosta-
rosta vám s přeparkováním 
pomůžeme.
 

PROBÍHAJÍCÍ STAVBY
Z plánovaných investičních akcí a sta-
vebních prací v těchto dnech začala 
velká vnitřní přestavba SVČ Labyrint. 
A velmi brzy začnou další. Komplex-

ní rekonstrukce hřiště na Uzbecké 
ul. je těsně před zahájením prací. 
Nová kotelna v MŠ Amerlingova čeká 
jen na skončení topné sezóny. V ZŠ 
Arménská začne na jedné ze střech 
pokládka „zelené střechy“. Další akce 
čekají na skončení výběrových řízení, 
na zhotovitele, nebo na prázdniny, 
protože budou probíhat ve školských 
zařízeních.

TJ TATRAN BOHUNICE
Tělovýchovná jednota Tatran Bo-
hunice je z hlediska velikosti areálu 
a  množství svých členů největším 
spolkem v Bohunicích. Není žádným 
tajemstvím, že se Tatran angažuje ve 
dvou sportech – házené a  fotbalu. 
Možná ale nevíte, že u nás v Bohuni-
cích vyrostla řada kvalitních ligových 
hráčů a hráček, působících i v zahra-
ničních soutěžích.
A tak s radostí pozoruji, že se v Tatra-
nu začala angažovat skupina mladých 
lidí, kteří dokázali oslovit velké množ-
ství dětí a mládeže.
V úterý 15. března jsem šel kolem Ta-
tranu pěšky a z pěšiny nad hřištěm se 
mi otevřel povzbudivý pohled. „Uměl-
ka“, jak se nazývá zadní fotbalové hři-
ště s umělou trávou, byla plná dětí 
a jejich trenérů. Byl to velmi radostný 
pohled plný mládí, nové naděje a fot-
balové budoucnosti.
Všem na Tatranu přeji, aby jim elán, 
zápal a síly vydržely.
Milí přátelé, měsíc březen je měsícem, 
kdy probouzení přírody nabírá na in-
tenzitě. Po dvou letech nás snad če-
kají i normálně prožívané velikonoční 
svátky. Snad to budou svátky pokoje, 
radosti, míru a hlavně nové naděje 
pro nás i všechny lidi dobré vůle na 
celém světě.
Mějte se krásně a darujme někomu 
úsměv a radost ze života. Na setkání 
s vámi se těší

 Antonín Crha, Váš starosta
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Nad dotazy občanů aneb 
Co nového
Jedna z  dobrých zpráv je, 
že po dlouhé době dojde 
k instalaci přístřešků na za-
stávce MHD Krematorium. 
Je paradoxem, že o instalaci 
těchto přístřešků jsme žáda-
li již v minulém volebním 
období. Osobně jsem ve 
spolupráci s naším majetkovým od-
borem několikrát ročně urgoval žádost 
o výstavbu uvedených přístřešků, ov-
šem byrokracie, která nás stále obklo-
puje, zvítězila na plné čáře. Jednou to 
byly nevyrovnané majetkové poměry, 
podruhé nevhodně vedené sítě a jindy 
asi obyčejný nezájem, či nechuť. Kdysi 
mi někdo řekl, že byrokracii nelze pře-
moci, že ji musíš uběhat a měl prav-
du! Nyní však není důležité stěžovat 
si na to co bylo a proč to nešlo, ale 
můžeme se těšit z toho, že brzy bude-
me při nepříznivém počasí mít kam 
skrýt hlavu, a to je na celé anabázi 
těchto přístřešků to veselejší. Jen pro 
zajímavost, jeden přístřešek včetně 
instalace a zemních prací přijde cca na 
200 000 Kč a Investorem je DpmB. Co 
se týče zprovoznění a zpřístupnění pří-
střešků, mělo by k němu dojít v první 
polovině dubna.
V minulém měsíci, a  to konkrétně 
13. 3.  , proběhla avizovaná beseda 
k projektu Kultivace zeleně ve dvor-
ním traktu ulice Arménská. Musím 
bohužel konstatovat, že mě překva-
pila malá účast občanů. Chápu, že 
na nás ještě doléhají dozvuky pan-
demických opatření, ale aby se této 
debaty zúčastnilo pouze 11 občanů 
je pro mě zarážející. Tím spíše, že se 
jedná o to nejbližší prostředí a hlavně 
zeleň, jenž nás bude obklopovat něko-

lik dalších desítek let. Co je 
však téměř jisté, že z tohoto 
návrhu budeme v rámci kul-
tivace uvedeného prostoru 
vycházet.
V závěru se chci opět vrá-
tit k  projektu HABITAS 
BOHUNICE. Vzhledem 

k tomu, že proběhlo další kolo jedná-
ní se zainteresovanými stranami, chci 
vám objektivně sdělit obsah jednání. 
Tentokrát proběhlo jednání v korekt-
ním duchu, i když jisté napětí se dalo 
očekávat. Nikdy není jednoduché, když 
se sejde investor, který prosazuje své 
ekonomické zájmy a zástupci obce, 
jenž hájí zájmy občanů ve svém voleb-
ním obvodě. Pro jednání bylo zásadní 
rozhodnutí zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice a to, že nesouhlasíme s do-
pravním napojením projektu HABITAS 
BOHUNICE do ulice Lány a kritizovali 
jsme i dle našeho názoru nesoulad 
projektu s územním plánem. Byly zde 
přítomní i pracovníci OUPRU, odbo-
ru dopravy a v neposlední řadě i pan 
radní Chvátal, jenž se problematikou 
HABITASU BOHUNICE také zabývá. 
Přítomným jsme sdělili, že jsme zada-
li svou vlastní dopravní studii a nyní 
čekáme na její proběhnutí a následné 
vyhodnocení. Do této doby nebude-
me činit žádná rozhodnutí. Dopravní 
studie proběhne v měsíci dubnu a to 
týdenním měřením ve vybrané loka-
litě ulice Lány. O jejím výsledku vás 
budeme, vážení spoluobčané, včas 
informovat.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásný 
měsíc duben a hodně zdraví.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Termíny blokových čištění

Blok č. 1 – termín čištění: 11. 4. | 18. 7. | 17. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komuni
kaci, Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 13. 4. | 19. 7. | 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 20. 4. | 20. 7. | 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrt
ní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 22. 4. | 21. 7. | 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 25. 4. | 22. 7. | 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalo
va – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 27. 4. | 5. 8. | 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 29. 4. | 8. 8. | 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 2. 5. | 9. 8. | 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni
kacích, Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 4. 5. | 10. 08. | 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 6. 05. | 11. 08. | 31. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 9. 5. | 12. 08. | 13. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a při
lehlá parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Netroufalky a přilehlá parkovišťě, Student
ská – úsek s provozem MHD, Ukrajinská – úsek s provozem MHD a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2021:

Blokové čištění č. 1: 11. 4.–9. 5.
Blokové čištění č. 2: 18. 7.–22. 7. | 5. 8.–12. 8.
Blokové čištění č. 3: 13. 10. | 15. 10. –29. 10.

Mobilní svoz biologicky 
rozložitelného odpadu
 Stanoviště: Souhrady

2. 4. 16. 4. 7. 5. 21. 5. 4. 6. 18. 6. 2. 7. 16. 7.

 Stanoviště Neužilova

9. 4. 14. 5. 11. 6. 9. 7. 13. 8. 10. 9. 8. 10. 12. 11.

 Stanoviště Lány

23. 4. 28. 5. 25. 6. 23. 7. 27. 8. 24. 9. 22. 10. 26. 11.
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLII
Pro naše sto čtyřicáté druhé pokra-
čování seriálu Z historie Bohunic 
jsem vybral osobnost, po které je 
pojmenována další bohunická ulice, 
a to ul. Sobolova, ve staré zástavbě.
Je to náš rodák JUDr. Čestmír So-
bola * 19. 6. 1906 Bohunice – 
† 2. 5. 1945 Olomouc.
Doktor Sobola byl zatčen 1. břez-
na  1941 za to, že jako komisař 
Okresního úřadu v Přerově povolil 
vystavit ve výloze úřadu bustu fará-
ře z Přerova, který zemřel v koncen-
tračním táboře. Následně vystřídal 
několik koncentračních táborů 
a věznic, např. v Olomouci, Brně, 
Dachau nebo Kolíně nad Rýnem. 
Domů se vrátil až v červnu 1944. 
Jeho osud byl však i nadále velmi 
pohnutý a tragický.
Dne 1. května 1945 dostal pověře-
ní k tomu, aby převzal v Přerově 
okresní úřad. Město bylo téměř 
osvobozeno a Němci z něj odešli. 
Nad městem již vlály českosloven-
ské vlajky.
K večeru však vtrhla do města posila 
SS z Olomouce a Němci se znovu 
zmocnili města. Vyhlásili stanné 
právo a nastalo zatýkání.
Hned druhý den 2. května 1945 ráno 
v 6 hodin Čestmíra Sobolu zatkli 

za účast na povstání. Výslech tr-
val 17 hodin a doprovázelo ho ne-
lidské mučení a násilí. Na osobní 
telefonický rozkaz K. H. Franka byl 
ještě téhož dne v noci odvezen na 
nákladním autě na vojenskou střel-
nici v Lazcích u Olomouce, kde byl 
spolu s dalšími 22 vězni zastřelen. 
Následně byl pochován na hřbitově 
v Přerově.
Na jeho počest byla pojmenována 
ulice Sobolova.

 Antonín Crha

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

1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – Mláďátka – obrazy 
Zdeňky Klimešové; KJM, Lány 3

1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – Magnesia Litera – doprovodná akce k udílení 
literárních cen; KJM, Lány 3

1. 3.–30. 4. VÝSTAVA – borkovanských kraslic; KJM, Lány 3

1. 3.–30. 4. SOUTĚŽNÍ KVÍZ – Jak dobře znáš jaro? – pro děti;
KJM, Lány 3

1. 4.
pátek

ODPOLEDNE s ANDERSENEM – zážitkové odpoledne pro 
rodiny s dětmi; KJM, Lány 3; od 13.00 do 16.00 hod.

2. 4.
sobota

Tatran Bohunice – Sokol Hostivice
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

5. 4.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Než řeknete hody hody –  
čtení pro děti; KJM, Lány 3; od 16:30 hod.

7. 4. a 21. 4.
čtvrtek

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

9. 4.
sobota

Tatran Bohunice – SHK Kunovice
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

10. 4.
neděle

Tatran Bohunice – HBC Olomouc
II. liga házené mužů; od 17.00 hod.

11. 4.–9. 5. BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ č. 1 – čištění komunikací s odtahy 
vozidel na místě; MČ Brno-Bohunice

12. 4.
úterý

DÍLNA borkovanských kraslic – ukázka výroby škrábaných 
kraslic; KJM, Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

20. 4. a 21. 4. ZÁPIS do 1. tříd – ZŠ a MŠ Vedlejší;
ZŠ a MŠ Vedlejší 10; od 14.00 do 18.00 hod. 

21. 4. a 22. 4. ZÁPIS do 1. tříd – ZŠ Arménská;
ZŠ Arménská 21; od 14.00 do 17.00 hod. 

21. 4.
čtvrtek

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA – Mauricius – klenot 
indického oceánu; KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

22. 4. a 23. 4. SBĚR ŠATSTVA – charitní organizací Diakonie
TJ Tatran Bohunice; Neužilova 35; vestibul staré haly

24. 4.
neděle

UKRAJINSKO – ČESKÉ odpoledne na Lánech;
SVČ Lány; Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

29. 4.
pátek

ČARODĚJNICE NA LÁNECH – program pro děti;
SVČ Lány; Lány 3; od 16.00 hod

30. 4.
sobota

PÁLENÍ ČARODĚJNIC a MÁJOVÁ ZÁBAVA; Hasičská 
zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17:00 hod. a od 19:00 hod. 
zábava

1. 5.
neděle

Tatran Bohunice – TJ Holešov
II. liga házené mužů; od 17.00 hod.

Kalendárium
IV

Pozvánka
 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 6. 4. 2022 | 8.30
Seniorská procházka centrem Brna vedená Mgr. Helenou Matulovou, 
kterou znáte ze setkání bohunických seniorů na Lánech ze vzpomínání nad 
starými fotografiemi. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Sraz je před 
Kapucínskou hrobkou. Tempo prohlídky plné zajímavostí bude pozvolné 
a uzpůsobené možnostem účastníků.

STŘEDA 13. 4. 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.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Diakonie Broumov, sociální družstvo 

Sběr šatstva 
od 

V pátek 22. 4. 2022 od 1300 do 1900 hod 

a v sobotu 23. 4. 2022 od 900 do 1300

Místo: budova staré haly TJ Tatran Bohunice, 

Neužilova 35.  

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Nádobí bílé i černé, skleničky – zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázané k sobě)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče

Akce je pořádána ve spolupráci s TJ Tatran Bohunice 
a MČ Brno-Bohunice 



VYZBROJEN K OBRANĚ
S politickými pojmy jako agrese, inva-
ze či obrana se občas můžeme setkat 
i v rostlinné říši. Typickým příkladem 
invazní rostliny je bolševník. Již slovní 
základ jména této rostliny dává tušit, 
že to bude úporný škůdce a nepřítel. 
Bolševník je velkolepá bylina dorůsta-
jící výšky čtyř metrů. Jeho domovinou 

jsou ruské podkavkazské stepi, odkud 
se šíří na západ Evropy. Likvidace bol-
ševníku je náročná, protože šťáva z jeho 
pletiv obsahuje zpuchýřující látky.
Příkladem rostliny vyzbrojené k obra-
ně je dřezovec trojtrn (Gleditsia tria-
canthos), jehož kmen je porostlý mo-
hutnými rozvětvenými trny dlouhými 
až několik decimetrů. V koruně stromu 
často hnízdí ptáci, jejichž hnízda jsou 
tak chráněna před útokem nepřátel ze 
země. Krásný dřezovec roste v soukro-
mé zahradě pod Střelickou ulicí vpravo 
za mostkem přes Leskavu.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Milí čtenáři a příznivci knihovny, slyše-
li jste už o borkovanských kraslicích? 
Že ne? Tak potom máte jedinečnou 
příležitost zjistit o této velikonoční 
tradici, ale i významné vesničce více. 
V Borkovanech totiž ročně vzniká na 
130 tisíc kraslic. Jako jediná obec či 
město v České republice mají pouze 
Borkovany ve svém znaku kraslici, 
což bezpochyby hovoří o jejím uzná-
vaném věhlasu a jedinečnosti. Od 1. 4. 
bude k vidění výstava těchto unikát-
ních kraslic přímo u nás v knihovně 
a o několik dní později 12. 4. v čase 
od 15–18 hodin, budeme hostit malé-
rečku Jitku Stehlíkovou, která našim 
návštěvníkům toto krásné řemeslo 
předvede naživo. Zájemci o pořízení 
těchto kraslic nemusí zoufat, neboť 
některé kousky budou rovněž prodejní, 
a to jak po dobu trvání výstavy, tak při 
samotné dílně, kdy bude výběr rozší-
řen. U velikonoční tématiky ještě chví-
li zůstaneme. Chystáme pro vás totiž 
velikonoční Čtení pro nejmenší, které 
proběhne 5. 4. od 16.30. Tentokrát 
vám představíme potrhlou knihu pl-
nou vtipných veršů a rozpustilých ilu-
strací. Kniha Než řeknete hody, hody 
ukrývá 853 vajec, 325 kuřat a nespo-
čet dalších legračních detailů. Rodiče 
s dětmi se k nám mohou vypravit ale 
i dříve, neboť 1. 4. pořádáme oblíbené 
Odpoledne s Andersenem, tentokrát 

pod patronátem spisovatelky Vlasty 
Žáčkové, autorky nové dětské knihy 
Adam a tajemství těžkovského hrád-
ku. Akce proběhne formou volného 
herního odpoledne, kdy bude pro děti 
připravena řada aktivit, her, lušťovek 
a autorské čtení. Těšit se můžete na 
setkání i se samotnou autorkou, která 
přijede knihu sama představit. Tak co, 
už se těšíte, stejně jako my? A to není 
všechno. V dubnu budeme i cestovat. 
Čeká nás další díl z cyklu cestovatel-
ských besed. Naše pozvání tentokrát 
přijal cestovatel Ing. Jaromír Novák, 
který se s vámi 21. 4. od 18.00 podělí 
o zážitky z cest po malebném ostrově 
Mauricius, ležícím jihovýchodně od 
afrického kontinentu. Těšit se můžete 
na vyprávění o rozmanité krajině plné 
kultury, tradic, architektury, sopeč-
ných kráterů, špičatých hor, bujnou 
pralesní vegetací s řekami a vodopá-
dy, to vše obklopeno bělavou pláží 
s ukrytými korálovými útesy. Zkrátka 
úplný ráj. Snad se vám tedy i v dubnu 
bude trávit čas v knihovně opět pří-
jemně a potěšíte nás svojí návštěvou. 
Kompletní přehled všech probíhajících 
akcí naleznete v kalendáriu zpravoda-
je. Přejeme vám krásný začátek jara 
a spokojený velikonoční čas, jak jinak 
než s dávkou toho správného čtení.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

Bohunické stromy (47)

Velikonoční knihovna
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V  čísle 2/2016 Našich 
Bohunic jsem publiko-
val článek „Na východní 
frontě zatím klid“. Člá-
nek je dohledatelný na 
webu MČ. Píši v  něm 
o své cestě na východ-
ní Ukrajinu z podzimu 
2015, o lidech, se který-
mi jsem se potkal, a o jejich smýš-
lení. V závěru článku jsem nabádal, 
abychom jako společnost nevytěs-
ňovali válku na Ukrajině (tou dobou 
již totiž výrazně opadl zájem běžné-
ho mediálního konzumenta o toto 
téma). Konečně jsem se vyslovil pro 
účinnou intervenci spojené Evro-
py. Nestalo se. Tehdejší minimální 
vojenská intervence mohla zabrá-
nit dnešní hrozbě vypuknutí třetí 
světové války či dnešnímu harašení 
jadernými zbraněmi ze strany lidsky 
šíleného diktátora Putina.
Kybernetický útok na bohunickou 
nemocnici z jara 2020. Jen pár dní 
poté, co se nám narodil náš syn 
Toník. Příčinou byla zjevná podin-
vestovanost do IT. Bylo jen otázkou 
času, kdy podobný útok přijde. Tou 
dobou náš stát utrácel jednotky 
miliard korun ročně za jízdné pro 
studenty a seniory. Tyto prostředky 
by stačily na zabezpečení IT snad 
ve všech nemocnicích. Jenže inves-
tice do IT se marketingově špatně 
prodává.

Ještě před pár měsíci 
jsem byl za blázna, když 
jsem vyžadoval fiskální 
umírněnost a  pouka-
zoval jsem na možnost 
příchodu výraznější re-
cese (v důsledku nebez-
pečného zadlužování 
a  extrémně uvolněné 

měnové politiky západního civili-
začního okruhu). Mnozí při disku-
sích otevřeně hájili stanovisko, že 
už bude jen dobře. Takových byla 
většina. S dvacátým čtvrtým úno-
rem jsem však nepočítal ani já, byť 
jsem ještě 23. 2. navrhl našemu 
zastupitelstvu, abychom vyvěsili 
na radnici ukrajinskou vlajku. To 
ukazuje, že realita dokáže být ještě 
děsivější než naše představy. Na 
tuto realitu je potřeba se předem 
připravit. Nejméně bolestně se 
to dělá za doby růstu. Růst jsme 
bohužel probendili a ještě jsme si 
jako bohatý Západ na to hodování 
půjčili. O to bolestivější bude pří-
prava na realitu za doby poklesu. 
To nastane dříve nebo později a na 
všech úrovních.
Byli jsme trestuhodně lehkovážní. 
Čím dříve akceptujeme výše uvede-
né, tím více se přiblížíme k řešení 
skutečných problémů.

 Michal Kincl, TOP 09
zastupitel MČ Brno-Bohunice

Naše trestuhodná lehkovážnost

Příspěvky zastupitelů

V případě zjištění lehké závady bude 
tato závada odstraněna přímo na 
místě, a to zcela zdarma. Součástí 

prohlídky bude též základní seřízení 
brzd a řazení převodů, v případě

potřeby drobné opravy. Při čekání si 
děti mohou zkrátit čas na skákacím

hradě či chůzí na chůdách apod.
Občerstvení zajištěno. V případě 

deště se akce nekoná!  

ZDARMA technická kontrola
kol, koloběžek a kolečkových
bruslí. Místo konání: prostor
před  radnicí na ulici Dlouhá.

23. 4.

Prostě  jen blíž lidem.. Více informací na proboos.cz

Vážení fanoušci kol a koleček všeho druhu, spolek
PRO BOhunice pro vás ZDARMApřipravil předsezónní
prohlídku vašich jízdních kol, koloběžek a kolečkových bruslí. 

Od 14:00 do 18:00 h
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Na Základní škole Arménská od roku 2018 opět vychází školní časopis ARmixxx, 
který mapuje veškeré dění a život na naší škole. Na tvorbě se podílí i naši žáci a 
„neuteče“ jim opravdu NIC. K nahlédnutí jsou všechna čísla, včetně nejnovějšího 
na webových stránkách www.zsarmenska.cz v sekci Školní časopis, případně 
na tomto odkazu: https://www.zsarmenska.cz/wp-content/uploads/2022/03/
Armixxx-c.-14_zima-2022.pdf

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ Arménská 

O  víkendu 19.–20.  února  2022 se 
plavci Komety a naši žáci ZŠ Arménská 
zúčastnili závodů České Budějovice 
2022. V hojném počtu 28 sportovců 
žákovské kategorie se nám velmi da-
řilo v široké konkurenci oddílů z celé 
republiky. Naši plavci vyplavali dohro-
mady 32 medailí v individuálních dis-
ciplínách – 11× zlato, 10× stříbro, 11× 
bronz a zadařilo se nám i ve štafetách, 
když na 4 × 50 kraulem naše kvarte-
ta obsadila 1. a 3. místo. V polohové 
štafetě na 4 × 50 z toho bylo 2. místo.

Trenéři byli ale především spokojeni 
s osobními rekordy svých svěřenců 
a plavce tímto můžou velmi pochválit. 
Mezi nejúspěšnější plavce, kteří získali 
medaili, patří: Barbora Dokoupilová, 
8. B, Albert Hynek, 5. B, Oliver Hynek, 
7. B, Adam Řiháček, 7. B, Jan Švanda, 
5. B, Valerie Vlková, 8. B, Ema Zatlou-
kalová 6. B.
Všem patří dík za dobrou reprezentaci 
a gratulace medailistům!

 Tomáš Doubrava,
 trenér plavání, ZŠ Arménská

Je pátek a  já píši tento příspěvek 
v době, kdy probíhá třetí BOHUNICKÁ 
ZABIJAČKA. Nechci se vracet k hodno-
cení, jak je úspěšná, to každý posoudí 
sám. Protože období zabijaček končí 
a tato byla poslední, budeme se snažit 
vymyslet něco, co by odlehčilo vám, 
vážení spoluobčané, to nepříjemné 
čekání v dlouhých frontách. Nechci 
však být hned na úvodu článku ne-
gativní, a proto si vás dovoluji infor-
movat, že náš spolek PRO BOhunice 
již vyjednal podzimní termíny, a to 9. 
a 10. prosince 2022. Jestliže to ka-
pacita dovolí, budeme usilovat ještě 
o listopadový termín a pokud se nám 
to podaří, dozvíte se termín včas. Přes-
tože se BOHUNICKÁ ZABIJAČKA 
v Bohunicích těší velké oblibě, najdou 
se i tací, kteří nám jako pořádajícímu 
spolku nepřejí a dělají vše pro to, aby 
nás poškodili a naši činnost, která je 
určena především široké bohunické 
veřejnosti, kritizovali. No nic, to je jen 
takový povzdech, jsem rád, že ostat-
ní nám fandí a dokonce se hlásí za 
členy našeho spolku, a tímto je chci 
i přivítat. Mimochodem, jestli máte 
také zájem se stát členy spolku PRO 
BOhunice, přihlášku najdete na našich 
webových stránkách, svým vstupem se 

nezavazujete k žádným povinnostem 
a neplatíte ani žádné příspěvky, vše 
je na bázi dobrovolnosti a ba naopak, 
jako členové můžete čerpat některé vý-
hody, které svým členům poskytujeme.
Spolek PRO BOhunice se snaží obča-
nům Bohunic nabídnout smysluplnou 
pomoc, ale i zábavu. Vzhledem k tomu, 
že se k nám jaro blíží mílovými kroky 
a  brzy ze svých sklepů, kočárkáren 
či garáží vytáhneme svá jízdní kola 
či koloběžky nebo kolečkové brusle, 
připravili jsme pro vás v měsíci dub-
nu akci KOLO, KOLA, KOLEČKA. 
Jedná se o bezplatnou kontrolu tech-
nického stavu vašich kol, koloběžek 
či kolečkových bruslí. Součástí akce 
bude i  doprovodný program, který 
bude určen především dětem, které 
si budou moci zaskákat na skákacích 
hradech, a pro dospělé malé občerst-
vení. Tuto akci chceme pojmout jako 
rodinnou společenskou akci, na kterou 
jste srdečně zváni.
Vážení bohuničtí občané, jaro se nám 
blíží a já vám chci popřát do měsíce 
dubna, ať se vám daří, a především 
hodně zdraví, a to i těm, kteří našemu 
spolku nefandí.

 Milan Hrdlička, předseda

Nové číslo školního časopisu ARmixxx

Poděkování

Plavecké závody „České 
Budějovice 2022“ 
aneb 32 medailí v kapse!

PRO BOhunice

Velikonoční knihovna

  
  

  

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zveme vás k zápisu do prvních tříd     
na ZŠ Arménská 21, který se uskuteční 

ve dnech 

 

 

 

6. 4. 2022 od 9.00 do 12.00 hodin 
se bude konat 

 

a od 15.00 do 17.00 hodin 

  Těšíme se na Vás!  

 

VÁŽENÍ RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ,
srdečně Vás zveme k zápisu do 1. tříd pro školní

rok 2022/2023 a na Den otevřených dveří na ZŠ a
MŠ Brno, Vedlejší 10.

 

se uskuteční ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2022 vždy od
14.00 do 18.00 hodin. Generování žádostí je

možné od 16. 3. 2022.
 S sebou si prosím vezměte:

        vyplněnou žádost o přijetí a dodatek k žádosti
        rodný list dítěte
        svůj občanský průkaz

 doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP
        zákonných zástupců)
Podrobné informace a žádost o přijetí:
https://www.zsvedlejsi.cz/predskolaci

 
 
 
 
 
 

proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2022. Program bude upřesněn na
webových stránkách školy.

Těšíme se na Vás!
 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD NA ZŠ A MŠ Brno, VEDLEJŠÍ 10

 

den otevřených dveří 

Ráda bych poděkovala panu Josefu Jurasovi, majiteli prodejny Trafika. V zimním 
období se staral o údržbu spojovacího chodníku mezi ulicí Běloruskou a prodej-
nou Albert. Ocenili jsme to všichni, kteří chodník využíváme. Ještě jednou děkuji.

 Šilerová
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 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!

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 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.

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

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-
Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@
bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 
1. 5. 2022 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis 

a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané 
rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

PPáálleenníí    ččaarroodděějjnniicc    aa  MMáájjoovváá    zzáábbaavvaa  
 
Milé děti, vážení rodiče, bohuničtí hasiči Vás srdečně zvou na kouzelný 

večer, který proběhne za hasičskou zbrojnicí na cvičišti 
 

v sobotu 30. dubna od 17.00 hod.  
 

 Kromě vatry s opravdovou čarodějnicí je pro Vás připraven ohýnek na 
opékání špekáčků, spousta her a krásných cen. Všichni, co přijdou 
v maskách čarodějnic a čarodějníků, dostanou špekáček zdarma. 

 
Pro dospělé je připravena od 19.00 hod. Májová zábava 

 
Živá hudba - hraje oblíbená skupina Akcent  

 Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 100,- Kč 
 

www.sdhbohunice.cz; www.facebook.com/hasicibohunice.cz  
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 OLMAN SERVICE s.r.o. přijme 
PRACOVNÍKA/CI NA SPECIÁLNÍ 
DEZINFEKCE POVRCHU na ranní 
směnu do FN v Brně, Bohunicích. Vo-
lejte 730 186 797 nebo pište e-mail:  
nabor@olman.cz.

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

 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.

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

Bohunický CAJK

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

NA VYBRANÉ  

SPOTŘEBIČE AEG

www.chladservis.cz

Křenová 19, Brno  
tel.: 543 255 555

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

Káva, zákusky, dorty, coffeshop
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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

Objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým
internetem

Přepni do stavu beztíže 
s netboxem

734 459 177

Hledáte
školku?

Přijďte se podívat do

www.mintbrno.cz

Montessori školka
v Brně-Starém Lískovci

Na školní rok 2022/2023
přijímáme děti
od 3 do 5 let.

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.

Aktuálně hledáme:

• 1+1 byt OV, Lesná, Bystrc, Líšeň
• 2+KK Nový Lískovec, Bohunice
• RD Brno-venkov do 7.000.000,-
• 3+1 byt Královo Pole

Pro více informací volejte 
nebo SMS.
Tel.: 776 129 999

NÍZKONÁKLADOVÁ

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO SENIORY 

Masáže těla, mobilizace končetin, výpomoc v domácnosti, 
vyzvednutí nákupu či léků, doprovod k lékaři nebo na úřady.

Možnost komunikace nebo konverzace v anglickém 
a německém jazyce.

Mgr. Jan Káňa | Tel.: 736 247 125 | maseribrno1@gmail.com


