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ZDARMA

Není ples
jako ples

V době, kdy čtete tyto řádky, bu-
deme uprostřed plesové sezóny.
V Brně máme možnost navštívit 
celou řadu plesů. Od těch vysoce 
reprezentativních, kde je vyžado-
ván dress code „Black tie“ – tedy 
pro pány smoking s motýlkem, pro 
ženy dlouhá večerní toaleta s vy-
sokými podpatky, a vstupné se tu 
pohybuje v řádech tisíců – přes 
plesy politických stran, až po plesy 
místních sdružení a spolků.
V Bohunicích probíhají tradičně 
dva plesy. Jeden pořádá Klub dů-
chodců, druhý naši hasiči. Oba si 
již dobyly své „místo na plesovém 
slunci“, mají svoji osobitou atmo-
sféru, rituály a klientelu. Navští-
víte-li některý z nich, jistě nepro-
hloupíte. Ples Klubu důchodců už 
ale proběhl, takže jeho návštěvu 
je třeba o rok odložit.
V Bohunicích však máte možnost 
letos navštívit ještě jeden, zcela 
ojedinělý ples, který se k nám bude 
patrně vracet jednou za několik 
let. Je to „putovní“ ples, letos po-
řádaný naší městkou částí.
III. ročník tzv. Poleskavského kro-
jovaného plesu, tedy společného 
plesu obcí podél toku potoka 
Leskava, se koná 6. února 2016 
ve staré hale TJ Tatran Bohunice. 
A které obce to jsou? Bosonohy 
a  Ostopovice, kde má Leskava 
svoje prameny, dále Nový a Starý 
Lískovec, Bohunice a konečně Br-
no-jih, kde se potok vlévá do řeky 
Svratky.
Věřím, že tento ojedinělý ples s bo-
hatou tombolou, spolupořádaný 
mnoha bohunickými spolky může 
potěšit i Vás.

 Antonín Crha

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

Já jsem si navykl je pozorovat, nebo 
řekněme spíše kontrolovat, a to pro-
to, abych věděl, jestli jsou vyvezené 
a v pořádku.
Jistě ale nevíte, že v Bohunicích máme 
celkem 170 odpadkových košů. Tyto 
se vyváží 3 × týdně a za jejich svoz 
a likvidaci odpadu ročně zaplatíme 
320.000 Kč.

JAK KOŠ SPRÁVNĚ UŽÍVAT
Aby koš správně fungoval a sloužil, je 
nutné se zbavit jistého nešvaru, který 
se již několik let v Bohunicích objevuje 
a už jednou jsem na něj v minulosti 
upozorňoval.
Někteří naši nezodpovědní, nebo řek-
něme spíše líní spoluobčané, většinou 
ráno, když jdou do práce nebo když 
jdou venčit psa, vezmou pytlík se svým 
domovním odpadem a tento vyhodí 
místo do kontejneru, kam patří, do 
nejbližšího odpadkového koše. Tím 
jej ucpou a nedovolí ho řádně užívat 
ostatním (viz obrázek vlevo).

Proto Vás prosím, 
nedělejte to! Zajděte 
s  obsahem svého do-
mácího koše do kon-
tejneru, kam patří a kde 
máte pro svůj domovní 
odpad i  předplacené 
místo. Vaše platba za domovní od-
pad se totiž netýká venkovních košů. 
Vaše činnost obtěžuje druhé lidi, kteří 
nemohou koše řádně užívat.

KOŠ JAKO NEBEZPEČNÁ 
ZBRAŇ
Letošní oslava vstupu do nového roku 
byla pro naši městskou část hodně 
drahá. Pominu skutečnost, že zde 
bylo odpáleno tolik zábavné a  jiné 
pyrotechniky, že ani uprostřed válečné 
vřavy to tolik neduní. Zastavil bych se 
spíše u činu, který mě hodně rozzlobil. 
Jistí vandalové totiž vhodili nějaký typ 
pyrotechniky do odpadkového koše. 
Následně pak měli zřejmě obrovskou 
radost z toho, že to udělalo „bum“ 

Naše odpadkové koše

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – 19. 3. 2016 od 9 hod.
Podrobnější info v příštím vydání NB. Dotazy již nyní na 
t. č. 603 306 450. Pořádají dobrovolní hasiči z Bohunic.

Uzávěrka č. 2/2016
pátek 12. února 2016
ve 14 hodin

Setkání jubilantů, 
vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letoš-
ním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 
85, 90 a více let života, a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých jubileí zú-
častnit setkání organizovaných radnicí, 
dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bo-
hunice, Dlouhá 3 k sepsání a podání 
písemné přihlášky. Rovněž tak prosím 
učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohunicích. 
O konkrétním termínu, v obou přípa-
dech vždy krátké oslavy, jejíž součástí 
bývá kulturní program a drobný dárek, 
budete následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na 
Sociálním odboru v přízemí úřadu (tel.: 
547 423 832). Formuláře přihlášek jsou 
k dispozici také na webu městské části 
v sekci Informace. Děkujeme za pocho-
pení a již nyní se na Vás těšíme.

Nevím, jestli jste se někdy zamysleli nad našimi odpadkovými 
koši. Myslím, že většina z nás chodí kolem nich a moc se jimi 
nezabývá. Snad jen tehdy, když držíme v ruce papír a chceme jej 
někde odhodit.

a  odpadkový koš za 
několik tisíc korun byl 
v okamžiku zdemolován 
(viz obrázek vpravo).
Toto se stalo letos 
asi na sedmi místech 
v Bohunicích. Někteří 
z vás mi do facebookové 
skupiny Naše Bohuni-
ce posílali fotky takto 
„upravených“ košů. Ne-
jde však jen o finance. 

Vzhledem k opravdu velké síle deto-
nace totiž dochází kromě zničení košů 
také ke značnému ohrožení okolí. Síla 
a rychlost jakou jsou předměty z koše 
vymrštěny, může lehce způsobit úraz 
nebo dokonce i zabít. Tento skutek 
tedy lze charakterizovat jako čin obec-
ného ohrožení. Můžeme být jen rádi, 
že se letos nikomu nic nestalo - tedy 
alespoň o tom nevím.
Milí přátelé, omlouvám se za tyto 
spíše negativní řádky, které se větši-
ny z vás samozřejmě netýkají. Jsou 
napsány v naději, že se aspoň jeden 
z těch, kterých se týkají, nad sebou 
zamyslí. To bych si moc přál.

 Antonín Crha, starosta
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Minimálně obyvatelé jižní 
části Bohunic znají účelo-
vou komunikaci do soused-
ních Moravan. Ano, je to 
jediná možnost, jak se pro-
cházkou podjezdem pod 
dálnicí dostat „ze sídliště 
do polí“. V nedávné minu-
losti obec Moravany zcela 
účelně a sobecky zhodno-
tila své nové stavební pozemky polože-
ním asfaltu na úsek této cesty, a to až 
ke katastrálním hranicím s Brnem. Tím-
to se stala tato již bývalá „polňačka“ 
lákavou dopravní zkratkou mnohých 
řidičů, jak ze samotných Moravan tak 
i ze širšího okolí. Tedy Nebovid, Střelic 
i Ořechova. O neomezené tonáži pro-
jíždějících vozidel pak mluvit netřeba. 
Každý, kdo tudy procházel či projížděl 
na kole, jistě potvrdí, že pohyb po býva-
lé úvozové cestě je značně nebezpečný. 
Občas, a to bez přehánění, je dokonce 
nezbytné, aby se chodec při uhýbání 
vozidlům takřka zavěsil na oplocení 
zahrádek. K neutěšené situaci rovněž 
přispívá malá dopravní propustnost 
ulice Podsedky. Nežádoucí je i následná 
zvýšená dopravní zátěž z tohoto směru 
přes centrum obytného území Bohunic, 

tedy především ulicí Čenka 
Růžičky a návazně dále.
Za mého působení ve funk-
ci starosty jsme s Odborem 
dopravy MMB vícekrát hle-
dali vhodné řešení. Jednání 
se vždy zadrhla na faktu, 
že každá cesta má dva 
konce, a v tomto případě 
i dva majitele: Moravany 

a Bohunice (Brno). A Moravany neměly 
a nemají pražádné potřeby tamní do-
pravu regulovat. Průjezd vozidel totiž 
přímo neomezuje ani nezatěžuje život 
v jejich obci.
Současné vedení MČ na předchozí usi-
lování najít vhodné řešení doposud 
nenavázalo.I z tohoto důvodu jsem 
koncem loňského roku podal na rad-
nici písemný podnět s požadavkem, 
aby na celý bohunický úsek (v případě 
právní nutnosti jen na jeho část) byl 
vjezd vozidlům umožněn jen na „povo-
lení MČ“. Dodržování takové regulace 
dopravy by se jistě s ochotou ujala 
městská policie. A mnohým nám zde 
bydlícím by se jistě ulevilo.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel
FB: Brno-Bohunice pohledem exstarosty

Stále znovu nás překvapuje, že pan 
Vrážel kritizuje činnost současného 
vedení Bohunic za věci, které mohl 
ovlivnit a  rozhodnout v  minulosti 
sám. Schválení instalace dopravního 
omezení vjezdu na zmíněnou komuni-
kaci „Jen na povolení městské části“ 
obdržel náš úřad 13. 12. 2012 – tedy 
na začátku 3. roku funkčního období 
pana Vrážela coby starosty. Měl téměř 
dva roky na to, aby omezení zúřado-
val. Neučinil tak. V mezičase vstoupil 
v platnost nový Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích, a tak o sou-
hlas s umístěním zmíněného omezení 
by bylo třeba žádat znovu.

Na rozdíl od pana Vrážela se domní-
váme, že stávající omezení (Dopravní 
obsluze vjezd povolen) je správné a do-
stačující. Je věcně shodné s omezením 
vjezdu „Na povolení MČ“, s tou výho-
dou, že je méně byrokraticky zatěžující.
Nic se ale nemění na situaci, že se jed-
ná o jednosměrné omezení, protože 
obec Moravany s omezením na své 
straně nesouhlasí.
Není rovněž pravda, že nehledáme 
vhodné řešení. S obcí Moravany jsme 
znovu obnovili jednání.

Milan Hrdlička Antonín Crha 
místostarosta starosta

Je mi upřímně líto, když si funkcionář 
radnice před napsáním článku do bo-
hunického zpravodaje neověří pravdivé 
skutečnosti a napíše článek plný chyb, 
polopravd i výslovných „nepravd“.
Jsme malou vysokou školou od roku 
2000 s dobrou pověstí mezi odbornou 
veřejností. Za dobu našeho působení 
jsme promovali v bakalářských a ma-
gisterském studijním programu 3.410 
absolventů, z  toho 1.370 inženýrů. 
Dobří studenti u nás mohou studovat 
s výraznými slevami, nejlepší dokonce 
zdarma.
K některým tvrzením pana místosta-
rosty:
– „Dodnes třeba nejsou ani natřená 

okna“ = není pravda a lze doložit.
– „Já sám osobně bych nejraději vi-

děl budovu přestavěnou na DPS.“ 
= hezké, líbivé, zřejmě nereálné 
(náklady a zdroje).

– „…si za tu dobu vydělá jistě více jak 
několik desítek milionů Kč.“ = bez 
ohledu na realitu a náklady školy, 
zisk v o.p.s. musí být použit zpět 
do hlavní činnosti a je to ověřeno 
auditem. ČJ=„více než“. Ano, sym-
bolický nájem 100 Kč ročně nám 
pomáhá překonat krizi způsobenou 
objektivní a známou populační situ-
ací – nižším počtem studentů, takže 
díky za podporu vzdělávání.

Na údržbu, opravy a havárie jsme vy-
naložili 3.487.505 Kč. Z těch největ-
ších položek:

– rok 2002: zednické a další práce 
1.307.413,56 Kč,
– rok 2006: oprava kotelny 325.822 Kč, 
koupě nového kotle,
– rok 2012: oprava a nátěr oken, další 
práce 786.240 Kč,
– rok 2013: oprava topení 52.030 Kč,
– rok 2015: oprava vodovodního po-
trubí po havárii 6.655 Kč.
Ukončení naší činnosti v Bohunicích 
postihne 3 zaměstnance.
Redakční radou mi byl direktivně ur-
čen omezený prostor, neumožňující 
informovat bohunické občany o všech 
souvislostech s tím, že se údajně jed-
ná o reklamu školy, odkazuji zájemce 
o přečtení celého článku na http://
www.sting.cz/tiskove_zpravy/

 doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
statutární zástupce AKADEMIE 

STING, o.p.s., první soukromé 
vysoké školy v Brně

Vždy je mi líto, pokud musím reagovat 
na reakce, ale v tomto případě není 
zbytí. Dovolte mi, vážení čtenáři, re-
agovat na článek pana Sadovského 
se slibem, že je to poslední reakce. 
Pan Sadovský v úvodu článku píše, že 
lituje…. Zde musím dát panu Sadov-
skému za pravdu, uvedl jsem mylně 
dvě věci, a to částku ročního pronájmu 
budovy a datum ukončení smlouvy. 
Tedy částka pronájmu je opravdu 
sjednaná ve výši 100 Kč za rok. Co se 
týče vypršení termínu pronájmu, ten 
bude dle smlouvy ukončen v příštím 
roce, tedy 2017. Jsem přesvědčen, že 
tyto nepřesné údaje jsou v celkovém 
pohledu irelevantní. Radnice, tedy ne-
utržila za pronájem 15 Kč, ale 1500 Kč. 
Ať si každý čtenář udělá sám obrázek 
o výhodnosti či nevýhodnosti proná-
jmu. Dále chci uvést, že jsem nikdy ne-
zpochybňoval ani nehodnotil kvalitu 
výuky a úspěšnost studentů. Pan Sa-
dovský uvádí, kolik studentů a v jakém 
studijním programu vystudovalo, od 
které doby škola funguje apod. Je to 
určitě k uznání, nic méně obsahově to 
s reakcí na můj článek nemá nic spo-
lečného. K finanční stránce „několik 
desítek miliónů“ – nehodnotil jsem, 
kam peníze jdou, ani jsem se nesna-
žil vyvolat závist, konstatoval jsem 
jen skutečnost, a to z jednoduchého 
matematického výpočtu, počet žáků/
rok × studijní poplatek. Pan Sadovský 
uvádí, že na údržbu a havárie škola 
vynaložila 3. 487.505 Kč. Neuvádí již 

ale například to, že v roce 2011 musel 
být zhotoven znalecký posudek za úče-
lem zjištění technického stavu budovy 
s pozemkem na ulici Pod Nemocnicí 
č. or. 25. Závěr posudku mimo jiné 
jasně hovoří, cituji: „že není prováděna 
pravidelná údržba a opravy svěřených 
nemovitostí nájemci, který se nechová 
jako řádný hospodář.“ Dále v posud-
ku následuje výpis zjištěných závad 
včetně fotodokumentace. V posud-
ku je taktéž výpočet částky, která by 
měla být nájemcem investována do 
oprav a údržba, a to takto cituji: „při 
úvaze, že cena budovy vč. pozemků 
činí 15–20 mil., je nutno pro pravi-
delnou údržbu a opravy použít 2 % 
z uvedené ceny, čemuž odpovídají ná-
klady 300 000 Kč, když použiji spodní 
hranici budovy a pozemků. Rozdíl na 
opravy a údržbu činí 300 000 Kč – 
120 000 Kč = 180 000 Kč. Z popisu 
současného stavu, fotodokumentace 
v příloze a rozdílu na opravy a údržbu 
budovy ve výši 180 000 Kč je zřejmé, 
že není prováděna pravidelná údržba 
a opravy svěřených nemovitostí.“
Omezený prostor, který mi určila 
redakční rada, mi nedovoluje uvést 
další informace na obhajobu svého 
tvrzení. V závěru chci jen uvést, že 
jsem prezentoval svou představu, a to 
jestli je reálná nebo ne, musí posoudit 
odborníci, jestli jím pan Sadovský je, 
to nevím.

 Milan Hrdlička 
váš místostarosta

Moravanská cesta Reakce na článek Moravanská cesta

K článku „Moje představa“

Moje představa II. reakce

Odbor majetkový a kontroly ÚMČ Brno-Bohunice Vám 
oznamuje, že počínaje rokem 2016 již nebudou rozesí-
lány poštovní poukázky typu A na zaplacení nájemného 
případně pachtovného z pozemků. Nájemné či pachtovné 
lze zaplatit:
–  v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Bohunice, Dlou-

há 3, finanční odbor (dveře č /
–  poštovní poukázkou typu A 

–  bezhotovostním převodem na bankovní účet  
č. 19-5190860257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 
Brno.

U platby poštovní poukázkou a bezhotovostním převodem 
je nutné uvést správně variabilní symbol, který je uvedený 
v příslušné smlouvě. 
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat 
na  telefonním čísle 547 423 826, paní Liškutinová, 
popř. na adrese liskutinova@bohunice.brno.cz

Nájemné za pozemky
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Historické okénko Kalendárium

Z historie Bohunic LXXVI.

S vámi u nás v knihovně

Opoziční rekapitulace  
za rokem 2015

Pro naše sedmdesáté šesté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Hraničky. 
Fotografie je patrně z konce 60. let, nebo z počátku 70. let 20. století. Obrázek 
je mírně rozmazaný, ale jeho místopisnou výpovědní hodnotu to jistě nesnižuje.
Současné pojmenování ulice je podle původního místního názvu polní tratě 
ležící na okraji katastru.
Svoje první pojmenování získala ulice 5. 12. 1924 s názvem Na hraničkách. Od 
17. 3. 1939 nesla název Grenzgasse – Na hraničkách. Za války měnila název 
hned dvakrát, a to nejprve 31. 3. 1942 na Leskauer Gasse – Leskovecká  později 
26. 6. 1942 Strutzer Strasse – Troubská třída. Po válce se krátce jmenovala 
Troubská třída (10. 5. 1945)
Současný název Hraničky pak má od 25. 9. 1946. Foto je od bývalého kronikáře 
pana Tošnara.

 Antonín Crha

Vážení a milí, zdravíme vás z knihovny 
a doufáme, že i letošní zimu a občas-
nou nepohodu trávíte ve společnosti 
dobré knížky. I únor vám zpestříme 
akcemi, na které vás srdečně zveme.
Co se děje v naší městské části a jaké 
organizace zde pracují, vám přiblíží-
me výstavou Ze života bohunických 
dobrovolných hasičů. Přijďte si pro-
hlédnout vystavené fotografie – mo-
mentky z činnosti SDH Brno-Bohunice 
a také předměty a artefakty, které se 
k jejich činnosti vážou. Výstava potrvá 
od 4. 2. do 26. 2. 2016 a je připrave-
na k výročí 160. let Hasičského sboru 
profesionálního (1856), které připadá 
právě na letošní rok.
Knižní čtvrtky, dny, kdy Vás sezna-
mujeme s novinkami knižní produk-
ce, vycházejí na 4. 2.  , 11. 2.  , 18. 2. 
a 25. 2. 2016, v 10–12 hodin.
Kytarový koncert Lásky a  rozchody 
pana Vladimíra Dzurji se koná ve čtvr-
tek 11. 2. 2016 v 17 hodin v rámci naší 

občasné Literární kavárny. Koncert je 
dárečkem k Valentýnu. Při poslechu 
hudby se můžete občerstvit naší vý-
bornou kávou nebo čajem.
V úterý 16. 2. 2016 budeme číst na-
šim nejmenším. Trocha legrace nikdy 
nezaškodí, a proto jsme vybraly po-
hádkovou knížku Flouk a Líla, příběh 
o velikém přátelství počítačové myši 
a kouzelného kocoura. Čtení je vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby a začíná v 16.30 hodin.
Budeme moc rády, když nás navštívíte 
a kromě dobré knihy si odnesete i pří-
jemný zážitek z některé z našich akcí. 
Těšíme se na vás.

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Počátek nového roku je i na strán-
kách tohoto zpravodaje příležitostí 
k hodnocení mnohého dění v naší MČ 
v roce právě skončeném. Rekapitulaci 
své činnosti občanům Bohunic zde 
již předložil nejeden místní spolek, 
ale přirozeně i vedení radnice. Jako 
předseda klubu zastupitelů zvolených 
za ODS tedy našim voličům a dalším 
obyvatelům předkládám zprávu z této 
části zastupitelského spektra. 
V jednadvacetičlenném zastupitelstvu 
jsme čtyři, avšak v poměrně silném 
„funkčním“ zastoupení – dva bývalí 
starostové, z toho pak jeden 1. náměs-
tek primátora města. Dovolím si tvr-
dit, že naše zkušenost z „čela pelotonu 
samosprávy“ nás neodbytně nutkala 
k podání celkem 16 návrhů na dopl-
nění či úplnou změnu připravených 
usnesení k projednávaným bodům na 
šesti svolaných schůzích zastupitel-
stva. Dvakrát jsme se dokonce spojili 
i s kolegy z Ano a TOP 09. A jak jsme 
byli úspěšní? Málo. Jen v jednom pří-
padě koaliční síla nadpoloviční většiny 
náš návrh souhlasně podpořila. A o 
jaké návrhy šlo? Není prostoru je zde 

vyjmenovávat. Ale jsou obsahem zá-
pisu z jednání Zastupitelstva, včetně 
stručných zdůvodnění. Tyto zápisy jsou 
k dispozici na webu MČ, a dokumentují 
také hlasování jednotlivých zastupite-
lů.  Věcný obrázek si tedy může každý 
udělat sám.
A co tedy sdělit k roku, řekněme ještě 
stále budoucímu? Snad jen to, že ko-
alice má schválený rozpočet a rovněž 
neomezenou vlastní pravomoc s ním 
dle libovůle a svých potřeb nakládat. 
A také snad i to, že náměty zásadních 
investic jsou čerpány ze zásobníku již 
připravených projektů z předcháze-
jících období. Tedy alespoň v tomto 
posledním, lze vyslovit jistou opoziční 
spokojenost. 
Trochu opožděně, ale přesto přeji ob-
čanům do prožití roku 2016 hodně od-
vahy. A my Brňáci, kteří máme alegorii 
odvahy zpodobněnu v jezdecké soše 
víme, že mnohé bude nakonec i záležet 
na úhlu našeho pohledu.

 Ing. Miloš Vrážel, předseda klubu 
zastupitelů za ODS 

FB: Brno-Bohunice pohledem exstarosty

II.

3. 2.
středa

DIVADLO NA LÁNECH – Zimní radovánky se zvířátky
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 17.00 hod.

4. 2.–26. 2. Výstava ZE ŽIVOTA BOHUNICKÝCH DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ, KJM, Lány 3

4., 11., 18., 
25. 2.

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

6. 2.
sobota

POLESKAVSKÝ PLES 
stará hala TJ Tatran Bohunice, Neužilova 35; od 19.00 hod.

11. 2.
čtvrtek

LÁSKY A ROZCHODY – kytarový koncert – Vladimír Dzurja 
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

11.–14. 2. 4. SETKÁNÍ DRAMACENTER
SVČ Lužánky pracoviště LABYRINT, Švermova 19.

13. 2.
sobota

HASIČSKÝ PLES
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

16. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Flouk a Líla
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

20. 2.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol Kostelec na Hané – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 11.00 hod.

20. 2.
sobota

GEOAGENTI NA LOVU, SVČ Lužánky pracoviště LABYRINT, 
Švermova 19; od 9.30 do 16.00 hod.

20.–21. 2. WEEKEND WORKSHOP THEATRE OF THE OPPRESSED
SVČ Lužánky pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 10.00  
do 18.00 hod.

27. 2.
sobota

1. ročník festivalu STEREOSKOP – svět stereovize a 3D
Brno, sál Břetislava Bakaly (Bílý dům); od 10.00 hod. 
www.stereoskop3D.cz

29. 2.–4. 3. JARÁKY V POHYBU – příměstský tábor
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 8.00 do 17.00 hod.

Knihovna
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Vánoce mladých hasičůPohádkové odpoledne  
na ZŠ Arménská

Na východní frontě zatím klid

Konec roku bývá pro všechny velkým 
očekáváním. Blíží se čas vánoc a každý 
se těší, co dostane pod stromečkem 
a volné chvíle tráví v rodinném kru-
hu. Tento čas je plný i různých večírků 
a párty, proto jsme pro děti, které na-
vštěvují kroužek mladých hasičů, při-
pravili besídku s přespáním na hasičce.
Zahájení večera proběhlo v  19 ho-
din přivítáním a  sdělením progra-
mu. Letos poprvé měli celý program 
her a soutěží na starost starší žáci 
a dorost. V průběhu celého večera 
bylo připravené bohaté občerstvení. 
Závěrem nás čekala stezka odvahy 
a diskotéka.

Spát jsme šli pozdě v noci a někte-
ré děti si povídaly ještě dlouho po 
večerce. Tímto jsme zakončili starý 
rok a všichni společně jsme se začali 
scházet již na začátku ledna.
Všem, kteří se na přípravě večera po-
díleli a současně se podílí na vedení 
dětí během celého roku, bych chtěla 
moc poděkovat a popřát nejen jim, ale 
vám všem krásný a úspěšný vstup do 
Nového roku a věřím, že pro mladé ha-
siče bude po sportovní stránce aspoň 
tak úspěšný, jako ten loňský.

 Kateřina Pilná
Vedoucí mládeže

Protože se v lednu koná zápis do prv-
ních tříd, my páťáci jsme si připravili 
Pohádkové odpoledne pro budoucí 
prvňáčky.
Akce se konala 13. ledna, ale plánování 
začalo hned v prosinci, kdy jsme se 
rozhodovali, jaké pohádky si vezmeme. 
Teprve v lednu jsme se začali připra-
vovat pečlivěji.
V den konání jsme přišli odpoledne 
do školy a chystali jsme si pohádková 
stanoviště. Tento rok bylo stanovišť 
opravdu hodně. Hned na startu všech-
ny přivítali Hurvínek, Spejbl a Mánič-

ka, u kterých děti jezdily na koloběž-
kách. Také mohly potkat lesní skřítky, 
kteří jim připravili překážkovou dráhu. 
Hned vedle je přivítaly dvě Pipi Dlou-
hé punčochy, se kterými si udělaly 
rozcvičku a pomohly jim posbírat po-
nožky. Pomáhaly taky Šmoulům, spolu 
s nimi vařily polévku. Stanovišť bylo 
samozřejmě mnohem víc.
Akce měla velký úspěch. Děkujeme všem 
za účast a těšíme se další rok. Všichni 
také doufáme, že se vašim budoucím 
prvňáčkům bude v naší škole líbit.

 Zuzka Zhořová, žákyně 5. A

V den druhého kola voleb starostů 
jsem se jel na vlastní oči přesvědčit na 
východní Ukrajinu ohledně aktuální 
bezpečností situace. Cestoval jsem 
nočním vlakem z Kyjeva do Kramator-
sku. Už v Kyjevě bylo na první pohled 
poznat, že zemí zmítá válka. Na ulicích 
potkáte množství uniformovaných ne-
ozbrojených vojáků, kteří mimo své 
povinnosti někam kráčejí, na každém 
rohu vidíte ukrajinské národní barvy – 
modrou a žlutou. Ve vlaku mě pak již 
přítomnost mnoha vojáků nepřišla 
zvláštní, vždyť tento vlak jede přímo 
na frontu, na východní frontu. Byli 
to zjevně vojáci vracející se ke svým 
posádkám. Vyšší i nižší šarže, větši-
na však mého věku. Nedokázal jsem 
nepřemýšlet o tom, co nás vzájemně 
odlišuje. Jeden jasný rozdíl zde je. Oni 
musí do pole a já si mohu kdykoliv 
odcestovat do své útulné EU.
V Kramatorsku žádný voják nevystu-
poval, vždyť fronta je ještě 80 km da-
leko. Ukrajinská železnice nyní končí 

v nedalekém městě Konstantinovka. 
Mým průvodcem po Kramatorsku se 
stal padesátiletý Pavlo, strojník neda-
lekého závodu NKMZ. Při posledním 
únorovém raketovém útoku byl sám 
raněn na rameni, měl však štěstí, ne-
boť 17 jiných osob přišlo o život. Pavlo 
je v bezvýchodné situaci, často i přede 
mnou hovoří o sebevraždě. Není tedy 
divu, že návštěvy místních obyvatel 

I z Bohunic vede cesta na kraj světa. Pod tíhou tun problémů, které 
Evropu aktuálně tíží, jsme zcela vytěsnili válku na východní Ukrajině. 
Připomeňme si, že rozbuškou (formální příčinou) nynějších problémů 
byly původně proevropské demonstrace na náměstí (majdanu) Nezá-
vislosti v Kyjevě, při kterých nakonec zemřelo přes sto lidí.

prokládáme obvyklými 50 gramy vod-
ky. Pavlo u voleb nebyl, je hrdý na to, 
jak je ignoruje. Stejně tak čtyřicetiletá 
Oxana, která mi popisuje, jak vloni 
pro strach utíkala se svojí dospívající 
dcerou před ukrajinskou armádou při 
znovudobývání Kramatorsku. Nádav-
kem přidává pár zkušeností svědčících 
o jistém druhu surovosti. Když se ptám 
šedesátiletého Jurije, odpověď nedo-
stanu, zato slyším nehraně procítěný 
monolog o idylické době za Sovětské-
ho svazu. Jurij neví nic o přítomnosti 
ruských vojáků v neoznačených uni-
formách. Sám však musím potvrdit, 
že se nejspíše jedná o běžnou ruskou 

taktiku, takové muže jsem viděl na 
jaře letošního roku v separatistické 
republice Abcházie u vojenského že-
lezničního konvoje z Ruska.
Všechny tyto osoby bychom z našeho 
pohledu označili za separatisty. Ne-
jsou to Rusové, ale žijí pod východním 
mediálním vlivem. Pavlo má za stopro-
centně prokázané, že malajský boeing 
sestřelila ukrajinská armáda. Ani jed-
noho si ale nedovedu představit boju-
jícího s kalašnikovem. Je jim jedno, kdo 
vládne městu, hlavně nechtějí zabíjení. 
A také se cítí být ohroženi Evropou 
(Pavlo německou kancléřku neoznačuje 
jinak než hanlivě jako Šmerkel). Je to 
paradoxní, zbytek Ukrajiny se totiž zase 
cítí být Evropu zcela opuštěný.
Konstatuji, že Evropa si nyní užívá 
svého postavení ekonomické velmoci. 
A bojí se jakékoliv akce, která ji o toto 
pohodlí připraví. Přitom se zatím nikdy 
žádná velmoc neobešla bez aktivního 
ovlivňování svého bezprostředního 
sousedství. Na tuto realitu si musíme 
rychle zvyknout nejen ve vztahu k Ukra-
jině. Řešení jakéhokoliv problému musí 
začínat vždy u nás samotných. Tedy na 
východní frontě zatím klid.

 Michal Kincl, zastupitel MČ
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Jsou dnešní děti jiné?

Fotbalisté TJ Tatranu Bohunice 
na prahu jarní půle JMKP

Zvláštní, říkám si, vždyť my, Husákovy 
děti, jsme mezi ročníky na základní 
škole moc nekomunikovaly. Kdo byl 
třeba jen o rok starší, byl frajer, neba-
vil se s námi, o rok mladšími prťaty, to 
bylo přece pod jeho úroveň.
Čím to je, ptám se sama sebe. V čem 
jsou dnešní děti jiné? Ale hned si 
odpovím téměř stejně jako vždy při 
podobných otázkách. Děti nejsou jiné, 
jsou stále stejné; jen podmínky, ve kte-
rých vyrůstají, se liší.
Je téměř pravidlem nadávat na vše, 
co je jinak než za našeho mládí. Ale já 
bych v tomto zamyšlení raději chváli-
la. Třeba paní učitelky z mateřských 
škol, které nemají svá oddělení roz-
dělena podle věku dětí, ale pracují 
s věkově smíšenými skupinami. Práce 
je pro ně jistě komplikovanější, ale její 
výsledky můžeme vidět již v našich 
prvních třídách.
Kromě nových spolužáků zde totiž 
děti od prvního dne potkávají i star-
ší kamarády, mazáky z vyšších tříd. 
A spolupráce mezi nimi i nadále po-
kračuje. Starší žáci pod vedením uči-
telů připravují pro mladší sportovní 

turnaje, plavecké závody, atletické 
mítinky, organizují školní soutěže, 
v neposlední řadě se podílejí na chodu 
organizačně náročných akcí, jako jsou 
Talent Show, Noc s Andersenem, Noc 
bez drog. I děti z prvního stupně si pro 
mladší kamarády připravují Vánoce 
pro školky nebo Pohádkové odpoledne 
pro předškoláky. Bez pomoci ochot-
ných žáků (dokonce i bývalých) by tyto 
naše pravidelné každoroční akce snad 
ani nemohly proběhnout.
Jako učitelka ráda sleduji přestup dětí 
z prvního stupně na druhý. Díky spo-
lečným zážitkům se mladší děti s těmi 
staršími dávno znají. Nikdo se nepo-
zastavuje nad tím, že na hory jedou 
šesťáci s osmáky, sedmáci s deváťáky, 
a v létě na školách v přírodě se věk 
nebo ročník už vůbec neřeší.
Časem se z mladších žáků stanou star-
ší, převezmou zodpovědnost, dozrají 
a nakonec se s námi rozloučí. Přesto 
věřím, že „klima naší školy“ je něco, co 
v nich navždy zůstane.

 Mgr. Miroslava Šmerdová
učitelka ZŠ Arménská

Zimní příprava započala 19.  ledna 
a v ní kromě tréninkových dávek třikrát 
do týdne, odehraje mužstvo Tatranu od 
23. ledna do 12. března 8 přátelských 
zápasů na umělém povrchu na stadio-
nu na Neužilově ulici v Bohunicích. 
Od 25. února čeká Tatran soustředění 
hráčů v Luhačovicích. Kádr mužstva se 
nikterak nezměnil, do zimní přípravy 
jsou zapojeny i možné posily – Šabr-
šula ze Šumperka, Trávník z Mutěnic 
a Ulmann ze Zbrojovky.
Jarní část JMKP začíná Tatran 19. břez-
na 2016 a zajíždí do Novosedel, které 
jsou v tabulce na 14. místě. Držme 
palce, ať se zimní příprava vydaří 
a hoši opět naleznou svoji herní po-
hodu a výkonost, která jim dopomůže 
k nejvyšší příčce JMKP zaručující po-
stup do divize.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 

Sport

Dozory na chodbách nejsou pro učitele zrovna záživné, ale často se mi 
stává, že si všimnu něčeho, čeho si při výuce v jednotlivých třídách 
ani všimnout nemohu. O přestávce se totiž potkávají na chodbách děti 
různých ročníků, zdraví se navzájem, dávají si „plácáka“, prohodí pár 
slov, zasmějí se, skočí si z legrace na záda, domluví odpolední program.

Z pátého místa v tabulce Jihomoravského krajského přeboru (JMKP) 
vstupuje bohunické „áčko“ do druhé, jarní poloviny sezóny. V šestnácti 
odehraných zápasech podzimní půle mužstvo získalo 27 bodů a má 
ztrátu deseti bodů na vedoucí Bzenec.

fanouškům i sponzorům za podporu 
v podzimní části soutěže a těší se na 
jejich návštěvu a podporu i ve druhé 
- jarní - polovině ročníku 2015/2016. 
Informace o časech začátků jednotli-
vých zápasů i odjezdů autobusu na 
zápasy mimo Brno naleznete na no-
vých webových stránkách oddílu: www.
tatran-bohunice.webnode.cz dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neu-
žilova nebo na vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

 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!
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GEOAGENTI NA LOVU
sobota 20. února 2016
začátek – sraz:  9.30
místo bude upřesněno dle lokace lovu
předpokládaný konec: kolem 16.00
někde v terénu dle lokace lovu

Pojďte si zkusit hru propojující v sobě internet, turistiku a navigaci. 
Skryté schránky s poklady „kešky“, které jsou všude kolem nás, čekají 
na ty, kdo umí hledat a být přitom nenápadní. Určeno zkušeným agen-
tům i začínajícím hledačům od 9 do 16 let. Předchozí přihlášení a další 
podrobnější informace na tom@luzanky.cz. Cena 100,-Kč.

 V kurzu (únor, březen, duben) na-
bízíme řešení příkladů SCIO, CER-
MAT a různé k PZ z MAT na SŠ a GYM 
i víceletá. Inf. tel. 774 621 703.

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

 Sháním ke koupi dům, ideálně 
se zahrádkou a parkováním. Prosím 
nabídněte. Tel: 732 434 910.

 Koupím byt 1+kk - 2+kk v Bo-
hunicích, popř. Starém Lískovci. S bal-
kónem, nejlépe po rekonstrukci, ale není 
to podmínkou. kucer.h@seznam.cz,  
739 532 530.

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

 Koupím byt v Bohunicích nebo 
okolí Peníze z prodeje domu. RK ne-
volat. Tel: 736 123 995
 Hledáme byt ke koupi minimál-
ně o velikosti 3+1 ve Starém Lískovci 
nebo Bohunicích. Do 3 mil. Kč. Tel. 
739 344 088, alca.krejci@email.cz.
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Pøijmìte srdeèné pozvání
na

ZVÌØINOVÉ HODY
konané ve dnech 

24.2. - 26.2. 2016
(Støeda - Pátek)

v

�HOSPÙDCE NA HØI�TI�
Mù�ete se tì�it na lahùdky a vybrané pokrmy
z tìchto druhù zvìøe:

- Jelen 
- Srnec
- Danìk 
- Kanec 
- Ba�ant

Hospùdka na høi�ti
Neu�ilova 35, Brno
(areál TJ Tatran Bohunice)

Rezervace èi pøípadné dotazy:

tel.: 547 217 251
e-mail: hospudkanahristi35@seznam.cz

STŘÍHÁNÍ 
A ÚPRAVA PSŮ
Arménská 13, Bohunice

Tel.: 773 088 143
www.strihanipsubrno.cz

 Prodám garáž na ul. Ukrajinská.
Bližší info na tel: 774 270 565.

 Spolek řemesel provádí malé i vel-
ké zakázky, servis. tel. 731 232 586.

 Hledám ke koupi udržovaný 
dům. Max. 40 km od Brna. Děkuji.
T: 721  195  834.

 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Komentované informace na FB: 
Bohunice pro každého.
 OLMAN SERVICE s. r. o. při-
jme pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka v Brně. 
Volejte 730 186 797 nebo posílejte ži-
votopisy na e-mail: nabor@olman.cz
 Rekonstrukce koupelen, 20 let 
praxe, 60 měsíců záruka. 
koupelnyjelínek.cz, tel. 608 877 322.

Více informací získáš na 539 015 525
nebo na www.netbox.cz

Čas nezastavíš,

ale seriál
nebo film 
v televizi
můžeš!

co zastaví časTvoje telka

- vedení účetnictví, daň. evidence
- zpracování mezd
- sestavení daňových přiznání (možný odklad do 30. 6. 2016)
- služby daňového poradce
- účetní program Pohoda, firma pojištěna

Nově otevíráme pobočku U Leskavy 29, Brno-Starý Lískovec

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
Čechyňská 14a, 602 00 Brno
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
1. 2.–28. 2. – Řízkové speciality – Přijďte ochutnat nejrůznější druhy řízků.
14. 2. – Valentýnské menu – Zveme všechny, kteří by rádi udělali svému
nejmilejšímu člověku radost právě k nám.
19. 2. – Myslivecký ples hotelu Myslivna – Přijďte do hotelu Myslivna na Myslivecký ples.  
Těšit se můžete na dechovou a cimbálovou hudbu, DJ Chabičovského a slosovatelnou hru 
o ceny, kde hlavní cenou bude srnec. Cena konzumačního lístku: 350 Kč. Začátek v 19.00 hodin.
29. 2.–20. 3. – Jarní speciality
8. 3. – Mezinárodní den žen – Udělejte radost své mamince nebo babičce a pozvěte ji v tento 
den k nám na speciální menu k tomuto dni.
23. 3.–3. 4. – Velikonoční menu

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

p ř i j m e
pro provoz kartonáže

zaměstnance pro ruční zpracování 
potahované kartonáže a práce na 

řezacích strojích.

Jedná se o práci v jednosměnném provozu s možností 
zkrácené pracovní doby.

Vyučení v oboru knihař nebo zpracovatel papíru 
výhodou. Možnost zaučení.

Upřednostňujeme osoby se zdravotním postižením
(ID I. a II. stupně nebo osoby zdravotně znevýhodněné).

Nabízíme zázemí stabilní firmy s dlouholetou tradicí, 
příjemné pracovní prostředí, týden dovolené navíc, 

příspěvek na obědy.

www.druteva.cz

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
619 00 Brno, Bohunická 81

Nástup možný ihned.
Informace na personálním útvaru osobně nebo

na tel. č. 511 129 320 pí. Pavlíková.

Vyrůstat v The little gym nás baví
The Little Gym® je místem, kde děti ve věku od 10 měsíců do 12 let postupně 
zlepšují svou obratnost, koordinaci pohybů i celkovou zdatnost. Získávají 
tak větší odvahu a sebedůvěru a zároveň se učí naslouchat, soustředit 
se a spolupracovat s ostatními... a také si užijí spoustu legrace a zábavy! 

 
 (maximálně 6 dětí na 1 instruktora)

 
 a při každé lekci získávají pravidelnou zpětnou vazbu.

Kontaktujte nás a rezervujte si zkusební hodinu zdarma!
 

Konečně 
také 

v Brně!

S
d

ružení taoistického ta
i 

ch
i

Taoistické Tai ChiTM

vnitřní umění pro zdraví

Zveme Vás na otevření 
nových skupin pro začátečníky jaro 2016

Cvičení pro zdraví těla i mysli
Bolí Vás záda či klouby?

Máte pocit studených končetin?

Úterý 16. 2., v 1730—1900 hod.
ZŠ Svážná 9, Brno-Nový Lískovec

Pondělí 15. 2., v 1730–1900, KVIC – společenský sál, 
Pálavské nám. 15 (nad Albertem) Brno-Vinohrady

Středa 17. 2., v 1600–1730, ZŠ Kotlářská 4, Brno–Střed

Cvičení bude vždy na stejném místě ve stejný 
čas. Cvičení vede akreditovaný instruktor. Každá 
Vaše první navštívená hodina je ukázková a tedy 
zdarma. S sebou si přineste pohodlné oblečení 
a obuv.

www.taoist.czinfo@taoist.cz


