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ZDARMA

Jaro, jaro, jaro
Slovo, které v této době mnozí z nás 
vyslovují častěji, než je zvykem. 
Jaro se blíží, no jaro je konečně 
tady, ale za pár dní zase můžeme 
říci, kde je to jaro, nebo ať je tu již 
to pravé jaro. V době, kdy píši tento 
příspěvek, venku krásně svítí slunce 
a teplota se pohybuje kolem 16 °C. 
Lidé se usmívají a je vidět, že to 
jarní slunce svědčí každému. Bun-
dy přehozené přes ruku, nasazené 
sluneční brýle, ale hlavně zdvižené 
hlavy. Zdvižené daleko více, jako 
když je nečas a slota, jako by nás 
to jarní sluce volalo, hele tu jsem, 
zvedni hlavu a usměj se, já již při-
cházím. A my tu hlavu pozvedneme, 
vystavíme tváře hřejivému pocitu 
a je nám zase o něco lépe. Posa-
díme se na tu novou lavičku, co 
máme na náměstíčku, posedíme 
a zpomalíme. Pomalu zapomínáme 
na tu zimu, která nás opouští, na tu 
zimu, která nám lezla za límce a zá-
bla na rukou. Ale nebuďme na zimu 
zlí a škaredí, i zima má své kouzlo. 
Je pravdou, že sníh již skoro nepadá 
a málo ho je i na horách, nicmé-
ně kdyby nebyla zima, nemohli 
bychom se těšit z jara, a to že se 
můžeme z jara těšit, stojí i za těch 
pár dnů sloty a marastu. Říká se, že 
jaro probouzí krásu a život, že jaro 
nás hladí nejen vůněmi rozkvetlých 
stromů a květin, zvukem létajících 
včel, ale i delším dnem. Vnímejme 
proto jaro každý po svém, ať nás 
nabije a posílí. Jaro nám totiž ute-
če jak voda v každodenním shonu, 
a než se nadějeme, bude tu léto, 
to léto na které se budeme těšit 
stejně jako na jaro. A to léto bude 
asi zase horké a suché, ale bude tu 
stejně jako podzim a potom i zima. 
To můžu říci naprosto jistě, protože 
to je jedna z mála jistot v životě, 
alespoň prozatím. Vážení přátelé, 
žijte jarem a věřte, domov je tak 
dobrý, jak dobří lidé tam žijí. 

 Milan Hrdlička

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

Pohled na  prázdnou 
stránku s nadpisem Ma-
minkám, mé myšlenky 
opět pomalu vrací zpět.
Každá dobrá matka si 
zaslouží vděčnost, ne-
jenom od svého muže 
a těch, kterým dala ži-
vot, ale i  od ostatních 
lidí a celé společnosti.
Ony totiž ženy - matky 
jsou taková „zvláštní“ stvoření. Když 
nosí pod srdcem děťátko, jsou šťast-
né. Přitom je to postupně obrovská 
váha navíc, velké bříško je nepohodlné 

a překáží, bolí a otékají 
nohy, bývá nevolno, šaty 
jsou najednou těsné, ne-
drží účes, stále se běhá 
po doktorech… Potom se 
blíží porod a obavy, jak 
to všechno dopadne… 
Porod hodně bolí, man-
žel občas omdlívá (je-li 
přítomen v porodnici).
Pak ovšem přichází chvíle 

vrcholného štěstí, kterou nelze s ničím 
srovnat – přitisknutí svého právě naro-
zeného dítě k prsům – manžel (probou-
zející se z mdlob) se šťastně usmívá.

Maminkám

VEŘEJNÁ DEBATA
4. května 2016 v 17.30 v zasedací místnosti ÚMČ, 

téma Rozvoj městské části a školství

Uzávěrka č. 6/2016
pátek 13. května 2016
ve 14 hodin

A po čase, ve většině případů, jakmile 
začne dítě běhat, přichází další kolo. 
Zase bříško… a všechno začíná nano-
vo. Myslím, že právě proto Vás máme 
tak rádi!
Milé maminky, děkuji Vám, že jste, my 
chlapi bychom to nezvládli.
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
BOHUNICKÉ RADNICE
Občas se mi stane, že se mně při se-
tkáních ptáte, jak to na radnici (starší 
generace používá výraz na „národním 
výboru“) vypadá. Prý tam už dlouho 
nebyli. Na pozvání k návštěvě zarea-
guje málokdo.
A tak jsme se rozhodli, že uspořádá-
me den otevřených dveří naší radni-
ce. Uskuteční se v pondělí 23. květ-
na 2016 od 9 do 17 hodin. Srdečně 
vás všechny zveme.

PARKOVIŠTĚ A LEVANDULE
Minulý měsíc mě potěšilo otevření 
největšího parkoviště, jaké jsme kdy 
v Bohunicích vybudovali, a to na ulici 
Spodní (viz obrázek uvnitř zpravodaje) 
a osázení kruhového objezdu levan-
dulemi. Probíhá výstavba oplocení 
psího výběhu, a  také výroba oplo-
cení dětského hřiště Okrouhlá. Dále 
máme informaci, že jsme byli úspěšní 
s historicky poslední desátou žádostí 
o dotaci na regeneraci panelového 
sídliště. Tentokrát z dotace komplet-
ně přebudujeme prostranství U pošty 
30 - pod Albertem. Opravíme dvoje 
záchodky v ZŠ Vedlejší a kuchyň v MŠ 
Švermova. V plném proudu je výstavba 
skateparku při ulici Osová i chodníku 
z ulice Švermova na Osovou.
 
Milí přátelé, přeji Vám radostné dny 
plné jarní pohody a dobré nálady.

 Antonín Crha 
starosta 

Den otevřených dveří  
bohunické radnice
Pondělí 23. května 2016 od 9 do 17 hodin. 

Větší skupiny návštěvníků si mohou domluvit komentovaný doprovod na 
tel. čísle 547 423 816.
Srdečně zve vedení městské části Brno-Bohunice.

Byl začátek dubna. Seděl jsem za stolem a přemýšlel, co pěkného bych 
mohl říct našim bohunickým maminkám k jejich květnovému svátku. 
Při pohledu na modrou oblohu a zářící slunce, zvoucí lidi z domovů 
na procházku jsem se krátce zasnil. Kromě „babiček“, své ženy a milé 
snachy bych měl asi letos poprvé popřát už i své dceři, která se má stát 
maminkou právě v květnu.
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celoměstského zastupi-
tele. Je vhodné z důvodu 
jeho již obvyklého antiko-
mentáře k tomuto článku 
zápis citovat zcela přesně: 
…jednoznačně podporuji 
myšlenku přeřazení těch-
to komunikací do správy 
městské části(!), nicméně 
jsem přesvědčen, že tak jak 

je to nastaveno, tak to není nastave-
no úplně správně a to vzhledem k výši 
navrženým finančním prostředkům; je 
s tím spojená rozsáhlá agenda, bude-
me muset v MČ Bohunice přijmout 
nového referenta. Dále sdělil, …že kdy-
by to bylo nastaveno trošku jinak, tak 
je připraven tento materiál podpořit, 
ale v této podobě nikoli… Po té ještě 
v diskuzi sdělil své obavy poslední 
přihlášený, jemuž primátor přislíbil, 
že model financování se bude ještě 
připravovat a…a hlasovalo se. A náš 
pan starosta tiskl tlačítko PRO! Tedy 
přesun správy diskutovaného majetku 
podpořil. Divíte se? Já také. Co vlastně 
chtěl svým „obojakým“ vystoupením 
sdělit? Cítil se vůbec nějak vázám 
rozhodnutím našeho zastupitelstva, 
kterému v MČ předsedá? Pro čí zájmy 
vlastně nakonec hlasoval? Asi pro ty 

koaličně celoměstské. A asi jsou mu 
i bližší „ty závazky a ta odpovědnost“, 
které mu plynou z členství v dozorčích 
radách a představenstvech městských 
firem…
Ano, bylo by to zábavné komiksové 
čtení ze Zvonokosova (Kocourkova), 
pokud by to nebyla naše bohunická 
realita. Na posledním jednání našeho 
ZMČ jsem se pana starosty na jeho 
obrat v uvažování zeptal. Odpověď 
zněla: „Změnily se podmínky, tak jsem 
změnil názor“. Tak nevím co se mohlo 
tak zásadního, mimo zápis z jednání, 
odehrát v posledních minutách pro-
jednávání tohoto bodu. Proto ta má 
úvaha o motivech jeho jednání výše. 
Rozhodování našeho zastupitelstva 
tak v dané věci tedy bylo zcela zby-
tečné.
Kopie písemných podkladů pro výše 
uvedená tvrzení jsem zveřejnil na 
svém FB profilu, který je k nahlédnutí 
i bez registrace na www.facebook.com/
bohunicepohledemstarosty/.
A co na to naše bohunické zastupi-
telstvo? Nic. Koalice i v širší sestavě 
je stále pevná a nerozborná…tož tak.

 Ing. Miloš Vrážel
zastupitel MČ

Čí zájmy hájí starosta?

Reakce na článek  
Čí zájmy hájí starosta

Co bychom v Brně 
pořídili za milion?

Zcela základním principem, na kterém 
je samospráva založena, je povinnost 
zastupitelů hájit zájmy městské části 
a jejich občanů. Dále musí zastupitelé, 
a to včetně užšího vedení, plnit úkoly 
jim uložené a plynoucí z rozhodnu-
tí zastupitelstva. Bohužel musím 
konstatovat, že již vícekrát současné 
vedení s přijatými usneseními svého 
nejvyššího orgánu (zastupitelstva) 
v  praxi naložilo jinak, či vůbec. Ve 
svém příspěvku se chci pozastavit nad 
případem, který bude mít dlouhodobě 
velmi negativní finanční důsledky pro 
správu Bohunic.
Vedení města Brna se rozhodlo, že si 
odlehčí od oprav vozovek té nejniž-
ší třídy tzv. „účelových komunikací 
a dalších ploch“ jejich převedením pod 
správu jednotlivých MČ. A to bez ja-
kýchkoliv dlouhodobých, předem sta-
novených pravidel financování. Jedná 
se o majetek typu: cesta do Moravan, 
asfaltky a polňačky mezi zahradami 
na Červeném kopci, zpevněné plochy 
sídlištních vnitrobloků, schodiště a to 
nejen v chodnících ale i v přístupech 
k jednotlivým vchodům panelových 
domů, příjezdové cesty ke garážím 
a  další. Doposud si správu těchto 
mezi sebou přehazovaly Brněnské 

komunikace a Odbor do-
pravy MMB. Zanedbanost 
celého sektoru v Brně se 
odhaduje na stovky milio-
nů korun. Ano, posledních 
25 let se o tento majetek 
v  podstatě nikdo cíleně 
nestaral. Rozsah tohoto 
majetku není doposud 
mnohdy ani evidenčně 
podchycen.
A jak si v uvedeném procesu vedl náš 
starosta, který je současně i celoměst-
ským zastupitelem? No posuďte. Rada 
městské části pod jeho vedením při-
pravila pro jednání našeho zastupitel-
stva nesouhlasné stanovisko s tímto 
záměrem. V doprovodné zprávě byly 
vypsány zcela věcné důvody proč se 
navrženému bránit. Na loňském červ-
novém zasedání naši členové zastu-
pitelstva nesouhlas s tímto hanlivým 
záměrem většinově podpořili, včetně 
hlasu starosty.
Problematikou se následně zabýva-
lo tzv. velké brněnské zastupitelstvo 
v říjnu minulého roku. Jak je ze zá-
pisu jednání umístěného na webu 
města Brna patrné, do diskuze se 
jako předposlední diskutující přihlá-
sil také náš pan starosta, nyní v roli 

Úvodem učiním krátký 
povzdech nad tahanicemi 
s Redakční radou. Třeba 
meritum tohoto článku se 
radě dostává již podruhé. 
Ano, nejsem snadno ška-
tulkovatelný, a tedy jsem 
mnohdy problémový. Pev-
ně si však stojím za tím, že 
svými skromnými silami 
se maximálně snažím „obohatit“ tento 
plátek.
Nyní k věci. V rámci bohunické kon-
trolní činnosti jsme přišli na zjištění, 
že město Brno nevymáhá nároky na 
náhradu škody po státu za účast v ne-
přiměřeně dlouhých soudních řízeních. 
Soukromé osoby tento nárok zhusta 
a běžně uplatňují, třeba v roce 2014 
Ministerstvo spravedlnosti ČR takto 
vyplatilo neuvěřitelných 97 mil. Kč 
(zde je vedle průtahů započítáno i od-
škodnění za protiprávní trestní stíhání 
osob). Podle zákona o obcích je město 
povinováno vymáhat svoje pohledávky.
Vlastní činností jsem zjistil, že město 
bylo či je účastníkem 63 řízení trvají-
cích déle než osm let. U těchto řízení 
se dá hovořit, že účastník bude mít 
právo na odškodnění v penězích téměř 
vždy (srov. Evropský soud pro lidská 
práva začíná odškodňovat tak od sed-

mi, osmi let trvání řízení). 
V  každém jednotlivém 
případě se bude jednat 
o částku v řádu jednotek 
statisíců korun. Nárok byl 
uplatněn pouze v jediném 
případě. Pikantní je, že 
47 těchto nároků je již 
nenávratně promlčeno. Je 
třeba si uvědomit, že osm 

let trvající soudní řízení je brutál-
ním selháním funkce státu. Je však 
možné, že by mohla být odškodněna 
účast i v řízeních trvajících kratší dobu. 
Uplatnění nároku je třeba také vnímat 
jako tlak na stát, aby lépe a efektivněji 
řídil svoje soudy. Bez tlaku se zatím 
ještě nic v životě a přírodě nepohnulo.
Je nutno dostát zákonnosti. Uvedenou 
věc jsme předali Kontrolnímu výboru 
města Brna. Zatím však nemám pří-
liš pocit, že by uvedené někoho moc 
trápilo. Projednávání je vleklé, snaha 
o přímou komunikaci a snaha pomoci 
nenachází zatím žádnou odezvu. Ale 
vytrvám, a tak si v duchu mohu pohrá-
vat s myšlenkou, jak nejlépe případný 
příjem ve prospěch Brna použít.

 Michal Kincl
předseda Kontrolního výboru 

a zastupitel MČ

Vzhledem k tomu, že příspěvky pana Vrážela jsou vždy plné osobních útoků, 
a mají stupňující negativní tendenci, budeme je nadále uvádět na pravou míru 
jen stručně v odkazech, aby nedocházelo ke lživým dezinformacím:
- plošně největší „účelové“ komunikace (pozn. – to je název pro nejméně důležité 

silnice a chodníky v obci), které byly MČ Brno-Bohunice předány do správy, 
byly před převodem generálně opraveny (např. silnice k MŠ Švermova nebo 
ke garážím na ul. Ukrajinská),

- velká část účelových chodníků je v zadních traktech panelových domů, které 
jsou opraveny, nebo v dobrém technickém stavu,

- na opravu účelových komunikací dostáváme od města Brna dotaci 278.000 Kč/
rok. Za tyto peníze postupně opravíme zbývající chodníky (letos před MŠ 
Běloruská),

- další velká skupina účelových komunikací má charakter polních cest a jejich 
údržba není nijak nákladná (jedna z delších cest byla před předáním opravena 
štěrkováním),

- město Brno dále připravuje dotační program, ze kterého bude možné hradit 
finančně „náročnější“ opravy účelových komunikací,

- z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že obavy pana Vrážela, jsou zcela 
neopodstatněné,

- správa účelových komunikací a chodníků z úrovně naší MČ a podmínky, které 
vytvořilo město Brno, jsou správným krokem, který prakticky zajistí větší 
operativnost a pružnost,

- jeden čerstvý příklad: realizace opravy nově svěřeného schodiště pod ulicí 
Vedlejší trvala z úrovně naší MČ cca 3 týdny od zjištění závady. Pro srovnání 
- zajištění opravy schodiště pod domem Švermova 1, které není ve správě naší 
MČ, trvalo rok. Pokud bychom nebyli správci, trvalo by vyřízení banální opravy 
schodiště na Vedlejší pravděpodobně také rok…

- to tedy byly ony věcné důvody zmáčknutí tlačítka „PRO“ (na velkém zastu-
pitelstvu), a to jsou ony změny, které rozhodly ve prospěch pro Bohunice 
jednoznačně výhodnějšího řešení.

 vedení MČ
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8. 4.–4. 5. Blokové čištění komunikací, MČ Brno-Bohunice;   
v uvedené dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.

2. 5.–31. 5. Výstava NA KŘÍDLECH FANTAZIE – 
obrázky Hany Kovaříkové, KJM, Lány 3

2. 5.–31. 5. KVÍZ O KARLU IV. – pro starší děti a dospělé
KJM, Lány 3

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

KNIŽNÍ ČTVRTEK 
KJM, Lány 3; od 10.00 hod do 12.00 hod.

7. 5. 
sobota

SERIÁL ŠACHOVÝCH TURNAJŮ, Orlovna Brno-Bohunice, 
Hraničky 5;  od 9.00 hod. do 12.00 hod.

7. 5. 
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol Juliánov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 15.00 hod.

7. 5. 
sobota

TATRAN Bohunice : Sparta Komárov – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 16.30 hod.

14. 5.
sobota

BOHUNICKÉ KOLEČKO – hřiště za ulicí Moldavská (za přízni-
vého počasí), od 10.00 hod. do 12.00 hod.; pořádá SVČ Lužánky 
pracoviště LÁNY.

14. 5.
sobota

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

18. 5.
středa

Divadlo na Lánech O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE – hraje 
„divadlo Úsměv“, SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 
16.00 hod.

21. 5.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
náměstí před bohunickou radnicí; od 8.00 hod. do 13.00 hod.

21. 5.
sobota

TATRAN Bohunice : Mutěnice – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 16.30 hod.

23. 5.
pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ BOHUNICKÉ RADNICE 
bohunická radnice, Dlouhá 3; od 9.00 do 17.00 hod.

23. 5.
pondělí

KAVÁRNA a výstava keramiky CHALUPA, ZŠ VEDLEJŠÍ  
a Klub rodičů, Vedlejší 10; od 15.00 a výstava od 16.00 hod.

24. 5.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Nejkrásnější říkadla 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

25. 5.
středa

TATRAN Bohunice : Bzenec – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 17.30 hod.

26. 5
čtvrtek

PARKOUR RACE – „inBalance“
náměstí před bohunickou radnicí; od 16.00 hod.

29. 5.
neděle

ZAHRADNÍ SLAVNOST aneb grilovací párty
zahrada ZUŠ, Amerlingova 2; od 15.00 hod. do 21.00 hod.

5. 6. 
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE – sportovní soutěže a opékání špekáčků 
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 15.00 hod.

KalendáriumVolby 2016

V naší společnosti máme 
několikery volby. A to pře-
devším volby komunální, 
krajské, parlamentní, 
senátní a  v  neposlední 
řadě volby do evropského 
parlamentu. Jak je patr-
né, voleb na naši malou 
zemi máme až přehršle. 
Jsou roky, které se nazý-
vají super volebními. I letošní rok se 
u nás v Bohunicích dá nazývat super 
volebním. Přestože se bude volit jen 
v uvozovkách do kraje a senátu, přibu-
de i referendum o přemístění či pone-
chání hlavního vlakového nádraží na 
svém dosavadním místě. I když insti-
tut referenda není veden jako volby, 
dle mého názoru s volbami je velmi 
srovnatelný. I v referendu občan v pod-
statě prosazuje svůj názor na danou 
věc volbou. Nicméně každý z nás již 
ví, jak volby probíhají, jaké mají práv-
ní náležitosti a podobně. Ne všichni 
však vědí, co vše se musí připravit, 
aby volby mohly proběhnout. Dovol-
te mi tedy spolu s Vámi nahlédnout 
do zákulisí přípravy voleb. V prvé řadě 
je nutno uvést, že volby vždy organi-
začně zajišťuje místní úřad. Úřad má 
za povinnost dodržet veškerá záko-
nem předepsaná pravidla, která volby 
provázejí. Zajišťuje věci od distribuce 
volebních lístků až po evidenci voličů, 
vybavení volebních místností a zajiš-
tění členů volebních komisí. Není toho 
věru málo, jen vyklizení školních tříd, 
dovoz zástěn a volebních uren, insta-
lace počítačů a tiskáren zabere velmi 
mnoho času. S technickými podmín-
kami se dá v celku dobře vyrovnat. 
Za tu dobu, co se u nás v Bohunicích 
volí, je tento systém příprav již dobře 
nacvičen a nedělá zásadní problémy. 
Letos ke krajským volbám ale přibude 

výše citované referendum 
o poloze hlavního nádra-
ží. Aby nebylo problémů 
málo s přípravou voleb, 
musíme zajistit současně 
i referendum. Referendum 
se však dle zákona musí 
konat odděleně od voleb-
ních místností, takže nás 
čeká vlastně dublování. 

Bude dvakrát více volebních míst-
ností, dvakrát více volebních uren 
a zástěn, a v neposlední řadě i dvakrát 
více volebních komisí. No a zde vidím 
jistý problém. Mám obavy, že bude 
nedostatek volebních komisařů. Při 
klasických volbách je zvykem, že do 
volebních komisí nominují své členy 
strany, které jsou na kandidátních 
lístcích. Ale již v posledních volbách 
bylo celkem složité tyto stavy naplnit. 
Nedovedu si představit, jak budeme 
obsazovat komise, které budou zajiš-
ťovat uvedené referendum. Ona ani 
odměna v částce 1600 Kč pro člena 
a 1800 Kč pro předsedu komise není 
nijak závratná. Tato částka je však 
před zdaněním. Navíc po uzavření 
volebních místností teprve začíná 
ta pravá práce členů volební komi-
se, a to sčítání hlasů. Vše musí sedět 
na kus. Nesmějí chybět ani přebývat 
obálky a podobně. Počítačový systém 
je nastaven tak, že pokud nesouhlasí 
zadané údaje, systém vás nepustí dál 
a vše se počítá znovu. Znám případy, 
kdy se sčítalo třeba i do půlnoci. Já 
jsem povahou optimista, a proto vě-
řím, že i letošní volby proběhnou bez 
problémů a ku prospěchu nás všech. 
I když volby a referendum proběhnou 
až na podzim, my se musíme připravo-
vat již nyní. Přeji vám krásné jarní dny. 

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

V.

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXIX.
Pro naše sedmdesáté deváté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
foto ulice Lány. Fotografie je ze 70. let 20. stol.  
Na levé straně je vidět bývalou starou bohunickou školu, kde dnes sídlí Centrum 
volného času a knihovna. 
Současné pojmenování má ulice od 25. 9. 1946 – podle starého názvu místní 
polní tratě. Svůj první název pak získala 5. 12. 1924 Na lánech
K prvnímu přejmenování došlo za okupace 17. 3. 1939 na Auf den Huben – 
Na lánech. Během II. světové války (9. 5. 1942) změnila ulice název ještě na 
Gerspitzer Strasse – Heršpická třída
Ihned po válce (10. 5. 1945) pak na Heršpická třída.
 
  Antonín Crha

Jako neodmyslitelný princip demokratické společnosti jsou volby, jež 
jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie a kterým občané 
vybírají vládnoucí politiky a podílejí se na chodu země. Toto je základní 
definice uvedená v naučné encyklopedii Wikipedie. 
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Rodinná politika

Trpělivost se vyplácí!

Matematické třídy  
na ZŠ Sirotkova

Bohunická chasa 
a Chasička v roce 2016

Vážení bohuničtí občané, 
ráda bych vás touto ces-
tou seznámila s výsledky 
našeho dotazníkového 
šetření, které proběhlo 
v měsíci lednu. V Našich 
Bohunicích jste měli 
možnost odpovědět na 
některé otázky týkající 
se rodinné politiky. Naší 
snahou bylo získat co nejvíce podně-
tů, které by pomohly zlepšit (nejen) 
rodinný život v Bohunicích.
Pokud očekáváte, že přišly stovky od-
povědí, mýlíte se. Z oslovených více 
jak 12 000 obyvatel se nám vrátila 
necelá stovka dotazníků, a to je velmi 
málo pro hodnověrné závěry celého 
dotazníkového šetření.
Přesto by byla veliká škoda došlé od-
povědi přehlížet, neboť přišlo mnoho 
zajímavých nápadů a podnětů, které 
stojí zato zapracovat do koncepce ro-
dinné politiky v naší městské části.
Velmi nás potěšilo, že třetina respon-
dentů, kteří odpověděli papírovou for-
mou, patří do skupiny seniorů a jejich 

připomínky a postřehy se 
opakované objevovali jak 
v došlých dotaznících, tak 
i v našich poznámkách ke 
koncepci rodinné politiky.
Jelikož bychom rádi slyše-
li názor i širší bohunické 
veřejnosti, rozhodli jsme 
se pozvat všechny občany 
naší městské části na VE-

ŘEJNOU DEBATU, která se bude konat 
ve středu 8. 6. v 17.30 hodin v zasedací 
místnosti ÚMČ. Tématem budou vaše 
nápady a připomínky ke společenské-
mu a rodinnému životu v Bohunicích. 
Zároveň bychom rádi bohunické ob-
čany seznámili s výsledky dosavadní 
činnosti pracovní skupiny pro rodin-
nou politiku. Zváni jsou též všichni 
zájemci, kteří by chtěli být nápomocni 
při tvorbě koncepce bohunické proro-
dinné politiky a společnými silami by 
s námi dali vzniknout plánu rodinné 
politiky pro následující roky.

 Mgr. Lucie Stará
předsedkyně pracovní skupiny 

pro rodinnou politiku

Vážený pane starosto, zastupitelé MČ, dovoluji si Vám tímto upřímně poděkovat 
za krásné dílo, resp. parkoviště na ulici Spodní.
V obci Brno-Bohunice jsem strávil podstatnou část svého života, a proto si 
velice vážím toho, že se po mnoha letech podařilo tento projekt dotáhnout do 
úspěšného konce.
Současně také vyzdvihuji stavební – dodavatelskou firmu ZEMAKO, která po 
celou dobu výstavby odváděla profesionální práci.
Přeji Vám tímto do dalších plánovaných akcí v naší obci mnoho zdaru.
S tímto přáním Vám děkuje

 Ing. Lubomír Pilát 

Základní škola Sirotkova opět otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se zaměřením na 
matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 24. a 26. května v 800 
hod. Přijďte si školu prohlédnout v Den otevřených dveří 10. května. Podrobnější 
informace a přihláška ke stažení na www.zssirotkova.cz 

Příznivcům folkóru a příjemné zába-
vy už není třeba Bohunickou chasu 
a Chasičku představovat. V tomto roce 
jste měli možnost vidět naše vystou-
pení začátkem února na Poleskavském 
krojovaném plese. Letos jej hostila 
naše městská část a místní orelská 
jednota byla spolupořadatelem této 
vydařené akce. Jaro jsme přivítali už 
tradičně v pobočce KJM Lány. Chasička 
si připravila pásmo písní, říkadel a ta-
nečků na jarní a velikonoční téma, vy-
nesla Morenu a vyprovodila tak zimu. 
I Bohunická chasa se veselými písněmi 
o víně, jaru a lásce snažila, aby se na 
Škaredou středu nikdo nemračil.
Chasu ale uvidíte nejen na akcích, 
které jsou ryze folkórní. Duben jsme 
zahájili účastí na Country bále se 
skupinou Přesčas, kterou mnozí z vás 

také dobře znají. Bohunická chasa, 
Chasička a skupina Přesčas pro vás 
chystá poslední květnovou neděli 
„Zahradní slavnost“ na zahradě ZUŠ. 
Přijďte si společně s námi posedět, 
poslechnout, zazpívat a třeba i troš-
ku zatančit, užít si příjemné prostředí 
a dobrou společnost. A pokud se vám 
s námi bude líbit, nenechejte si v září 
ujít Svatováclavské hody. Letos nás 
čeká jubilejní 20. ročník a my všichni 
už přemýšlíme, jaký program a zábavu 
si pro návštěvníky připravíme.
Na závěr se sluší poděkovat: vystoupe-
ní Bohunické chasy a Chasičky finanč-
ně podporuje statutární město Brno, 
na činnost místní orelské jednoty 
přispívá městská část Brno-Bohunice.

 Jaroslav Styblík, zastupitel

Rada MČ na svém 38. zasedání ze 
dne 23. 3. 2016
– schválila zadávací podmínky na akci 

„Dodání serverového řešení pro ZŠ 
a MŠ Brno, Vedlejší 10“,

– schválila zadávací podmínky na akci 
„Nákup kancelářských a hygienických 
potřeb pro ÚMČ Brno-Bohunice“

– schválila pořadí nabídek uchazečů 
veřejné zakázky na akci „Úprava vytá-
pění v objektu radnice MČ Brno-Bo-
hunice“ takto:

 1. ERDING, a.s., IČ 25512455, náklady 
ve výši 704.239,00 Kč bez DPH,

 2. I. Vyškovská stavební společnost, 
s.r.o IČ 25588176, náklady ve výši 
899.539,00 Kč bez DPH,

 3. PROFIPLAST, spol. s  r.o., 
IČ 44964544, náklady ve výši 
1.002.771,00 Kč bez DPH,

– schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Oprava a úprava 
zádveří v objektu MŠ Amerlingova 
4 v MČ Brno-Bohunice“ od společ-
nosti PROFIPLAST, spol. s  r.o., IČ 
44964544, s cenou ve výši 72.119 Kč 
bez DPH,

– schválila rozpočtové opatření č. 4/
RMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice 
pro rok 2016 dle předloženého návrhu,

– schválila smlouvu pachtovní na pa-
cht pozemku p. č. 1426/1 – zahrada 
o výměře 211 m2 v k. ú. Bohunice při 
ulici Kamenice,

– schválila nájemní smlouvu na pro-

nájem části pozemku p. č. 1321/11 
o výměře 15,7 m2 v k. ú. Bohunice,

– schválila návrh na stažení tohoto 
bodu z programu jednání. Hlasování – 
6/0/0/6. Návrh usnesení byl schválen,

– schválila dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy na pronájem pozemku 
p. č. 1360 v k. ú. Bohunice,

– schválila dohodu o ukončení smlou-
vy č. 3522, o dodávce pitné vody a od-
vádění odpadních vod, se společností 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s,

– trvala na svém usnesení k  bodu 
č. 8) programu z 25. zasedání RMČ 
Brno-Bohunice, konaného dne 
30. 9. 2015, souhlasí s pronájmem 
části pozemku p. č. 382/5 v k. ú. Bo-
hunice při ulici Hraničky 15a,

– schválila uložení povinnosti fyzic-
ké asistence při blokovém čištění 
a obnově vodorovného dopravního 
značení v MČ Brno-Bohunice Městské 
policii, revír Západ, a to ve dnech dle 
harmonogramu blokového čištění 
v MČ Brno-Bohunice.

Rada MČ na svém 39. zasedání ze 
dne 30. 3. 2016
– schválila nájemní smlouvu na pro-

nájem pozemků p. č. 2859/2, p. č. 
2859/4, p. č. 2858/1 a p. č. 2858/2, 
vše v k. ú. Bohunice při ulici Švermo-
va, včetně staveb a příslušenství pro 
účely provozování a správy sporto-
viště minigolfu.

Zprávy z rady

MINIGOLF BOHUNICE Švermova 19, Brno-Bohunice
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA: 

PO–PÁ 15.00–20.00, SO–NE 13.00–20.00
Pro letní měsíce bude otevírací doba ještě upravena.
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Já jsem vydržel jen hodinu
V sobotu 16. 4. 2016 jsem se za-
pojil do skupiny dobrovolníků, 
která v rámci akce Ukliďme Česko 
likvidovala černou skládku v těs-
né blízkosti přírodní památky Čer-
vený kopec na severovýchodním 
okraji naší městské části.
Vydržel jsem to hodinu, naplnil jsem 
a odnosil do přistaveného velkoobje-
mového kontejneru pár párů pytlů. Co 
jsme sbírali? Prostě všechno, co běžný 
člověk vynáší do popelnice, ale tady 
se to mnoho let v několika vrstvách 
válelo uprostřed přírody.

V příštím roce 2017 budeme slavit 
780  let od první písemné zmínky 
o obci Bohunice.
V  souvislosti s  tímto významným 
datem proběhne řada doprovodných 
akcí. Jistě nebude chybět ani výstava 
historických dokumentů a fotek.
Chtěl bych vás proto touto cestou po-
prosit o zapůjčení fotek a dokumentů 
vztahujících se k Bohunicím. Zvláště 
bych měl zájem o fotografie z výstav-
by sídliště, ale i o: fotodokumentaci 
a  pohledy, vysvědčení z  bohunické 
školy, nebo z Pomologického ústavu 
(Zahradnické školy), rodné listy, po-
tvrzení o přihlášení k pobytu, členské 
průkazy. Hledám také různé věci vzta-
hující se k řemeslníkům a obchodům 
v Bohunicích – účty, reklamní letáčky 

z cihelny, restaurací, od obuvníka či ka-
deřníka, kováře nebo ševce aj. Radost 
by mi udělaly i mapky (i pozemkové), 
staré pojistky, nepotřebné smlouvy 
o převodech majetků. Rád bych si tyto 
materiály od Vás vypůjčil k okopíro-
vání. Prosím přineste mi ukázat vše, 
co máte. I  jedna drobnost mě velmi 
zajímá.
Domluvit se můžeme na tel. čísle: 
724 150 608, můžete mě také navští-
vit na radnici, nebo mohu zajít i  já 
za Vámi.
Těším se, že se nám společně podaří 
zachránit alespoň kousek historie naší 
obce, která by jinak upadla nenávratně 
v zapomnění.

 Crha Antonín
starosta

Zachraňme  
bohunickou historii

Nechci zde dštít síru na ty, kdo mají 
všechen ten neskutečný nepořádek na 
svědomí, i když by si to zasloužili. Ne-
troufám si chválit svůj vcelku mizerný 
výkon. Chci jen poděkovat pořadateli 
úklidu a „otci“ akce Ukliďme Česko, 
panu Miroslavu Kubáskovi, a vyjádřit 
obrovský obdiv a dík všem, kdo oběto-
vali kus krásné soboty a udělali něco 
pro to, aby naše okolí bylo hezčí. Na 
Červeném kopci, jinde v Bohunicích, 
či jinde v Česku. Díky!

 Jan Novotný, zastupitel

V rámci akce Ukliďme Česko se uklízelo i kolem potoka Leskava. 15 dobrovolníků 
vyčistilo prostor od mostku na Moravany po území pod křížkem na ulici Lány

V sobotu 16.4.2016 se sešla skupina 15 dobrovolníků, kteří vysázeli na kruhovém 
objezdu 340 ks levandulí

Nemáte plán na sobotní dopoledne a chcete si něco dobrého 
nakoupit? Tak máme pro Vás Tip. Po prvním ročníku Farmářských 
Trhů Bohunice, který byl úspěšný a vydařilo se i počasí, se budou 
další trhy konat: 21. 5. , 11. 6. , 2. 7. , 30. 7. , 20. 8. , 10. 9. , 1. 10. 
a 29. 10. Vždy od 8.00–13.00 hodin.

Přijďte k nám na bohunické náměstí, Dlouhá 3 na lahodnou kávu a přitom 
si můžete nakoupit uzeniny, sýry, mléčné výrobky, zeleninu, třešně, bylinky 
a sazenice, domácí trubičky, valašské frgály, rybízové víno, kuřata a králíky, 
koření, med, výrobky z rakytníku, grilované a čerstvé ryby, luštěninové 
výrobky Damodara, slané luštěniny a indické koření, pečivo, marmelády 
a pečené čaje, náušnice a jiné šperky, sterilovanou a sušenou zeleninu, 
čokoládu a kakaové výrobky, domácí dorty, biohnojivo a další.
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Z Kavárny na Chalupu
V pondělí 23. května zveme všech-
ny rodiče a přátele k nám do školy 
na Vedlejší. Klub rodičů připraví od 
15 hodin v prostorách školní jídelny 
obvyklou Kavárnu – přehlídku domá-
cích zákusků a koláčů doplněnou na-
bídkou kávy a nealkoholických nápojů. 
Příjemné posezení se spoustou dobrot 
okoření vystoupení našeho divadelní-
ho souboru Vedlejšák. Dále vystoupí 

malí hudebníci, zpěváci a recitátoři. 
A aby toho náhodou nebylo málo, 
hned v 16 hodin navazuje na Kavárnu 
vernisáž keramické výstavy Chalupa. 
Naši žáci se letos nechali inspirovat 
prostředím starodávného tradičního 
bydlení, což trefně a umně vyjádřili 
prostřednictvím své originální tvorby.
Výstava bude v prostorách školy k vi-
dění tři dny, poté se přesune do ma-
lého vesnického muzea v obci Horní 
Smržov u Letovic, kde ji během léta 
bude moci zhlédnout široká turis-
tická veřejnost. Slavnostní zahájení 
v Horním Smržově proběhne v sobotu 
4. června a zájemce spolu s účastníky 
kulturního vystoupení tam doveze 
zvláštní autobus vypravený ve 13 ho-
din od ZŠ Vedlejší. Aktuální informace 
o všech výše uvedených akcích sledu-
jete na našem školním webu.

 M. Janoška, ZŠ Vedlejší

Parkování „nákladních vozidel“ je 
v Bohunicích prakticky nemožné, aniž 
by se porušila vyhláška. Například na 
ulici Dlouhá, kde parkování dodávek 
nejméně zavazí, to označení vylučuje. 
Zajímalo by mne, podle jakého klíče 
policisté pokutují. Na dodávkách je na 
první pohled vidět, že se jedná o „ná-
kladní automobil“, ale stejně tak by 
se mělo oznámení objevit za stěrači 
všech vozidel, která mají v Technickém 
průkazu ono pověstné N, ať už to jsou 
pickupy, kombíky, ale i vozy, které se 
na první pohled od osobních nikterak 
neliší. Jako občan Bohnic bych neměl 
být nucen parkovat v jiné městské čás-
ti, či na placeném parkovišti.
Dále by mne zajímalo, proč není umož-
něno využívat parkoviště U hřiště, kde 
je místa dostatek? Legálně k němu 
s nákladním vozem nelze přijet.
Navíc je třeba si uvědomit, že při sou-
časném omezení se i ostatním obča-
nům může tato skutečnost nepříjemně 
projevit. Když si například objednáte 
řemeslníka, který bude nucen parkovat 
několik kilometrů od pracoviště nebo 
bude nucen využívat placeného par-
koviště, dojde o navýšení ceny služby, 
nebo o takovou zakázku nebude mít 
zájem. Těžko si představím, že elek-
trikář po té, co vyloží materiál, odjede 

do Horních Heršpic zaparkovat. Půjde 
pěšky? Vezme si taxi?
Smysluplné a přitom jednoduché řeše-
ní nabízí ministerstvo dopravy. „Obce 
a kraje mohou stávající nevyhovující 
značky vyměnit za aktuální, na kte-
rých už bude přímo uvedena hodnota 
nejvyšší povolené hmotnosti nákla-
ďáků. Případně mohou značku dopl-
nit dodatkovou tabulkou s uvedenou 
nejvyšší povolenou hmotností vozidel 
a značka bude opět platit pro vozidla, 
jejichž nejvyšší povolená hmotnost 
tuto hodnotu převyšuje,“ uvedl mluvčí 
ministerstva Tomáš Neřold s tím, že 
v druhém případě mohou obce značku 
vyměnit až v rámci pravidelné údržby.“

Použitý zdroj:http://auto.idnes.
cz/zakaz-vjezdu-nakladnich-aut
-pickup-kombik-fg8-/automoto.
aspx?c=A160202_000227_auto-
moto_taj

Byl bych moc rád, kdyby se radnice nad 
tímto zamyslela a příště zkusila jednat 
dříve a ne až novela začne platit. Jak 
jistě víme, a o tom jsem se zmiňoval 
již na začátku článku, měla radnice do-
statek času se na tuto změnu připravit.

 Aleš Źvátora

Mimořádně úspěšní byli především 
páťáci, kteří posbírali první dvě místa 
hned ve dvou soutěžích městského 
(okresního) kola: Kateřina Čížková 
z 5.C a Viktor Kancler z 5.A uspěli 
v matematické soutěži Pythagoriáda, 
tentýž Viktor Kancler z 5.A a Andrea 
Ziembová z 5. B obsadili nejvyšší dvě 
příčky v soutěži čtenářské gramotnosti 
Babylon (celkem 148 účastníků).
Soutěž Babylon měla naše zastoupení 
rovněž mezi žáky 7. tříd. Na výborném 
2. místě z celkového počtu 150 účast-
níků se v městském kole umístili Ela 
Kasalová a Michal Denk ze 7.B.
Jméno ZŠ Vedlejší se objevilo také 
v národní zpěvácké soutěži Karlovarský 

skřivánek, kterou s přehledem vyhrála 
Veronika Havlíčková z 6.A. Přestože 
Veronika vystupovala v  Karlových 
Varech soukromě sama za sebe, neo-
pomněla uvádět jméno své domovské 
základky z Bohunic.
A na závěr ještě brněnský Turnaj ote-
vřených škol ve florbalu konaný v ha-
lách bohunického Tatranu počátkem 
dubna: ve svých kategoriích vybojovali 
skvělá 1. místa jak mladší, tak i starší 
žáci.
Všem účastníkům soutěží děkujeme, 
gratulujeme a přejeme další úspěchy 
v soutěžích i jinde!

 M. Janoška, ZŠ Vedlejší

Majitelé dodávek nejsou 
občany Bohunic?

Mimořádné úspěchy 
žáků z Vedlejší

Nejde si nevšimnout, že lednová změna dopravní značky B4 spoustě 
lidem zkomplikovala život. Vzhledem k tomu, že obce měly dostatek 
času na novelizaci zákona připravit, je s podivem, že radnice teprve 
nyní hledá smysluplné řešení dané situace.

Březen a duben bývají tradičním měsícem školních soutěží a nejinak 
tomu bylo i  letos. Oproti předchozím rokům jsme však tentokrát 
zaznamenali několik vynikajících výsledků, které stojí za uveřejnění.

  Hledám byt ke koupi směr  
Rosice. Max. 35 km od Brna. Děkuji. 
T: 774 340 338.

 Koupím byt v Bohunicích/Lískovci/
okolí. DB nebo OV, hotovost mám. 
Tel.: 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!
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Návrat korfbalu na  
Základní školu Arménská

V oblastním kole 23. února přivítala 
ZŠ Arménská ve své tělocvičně žáky ze 
ZŠ Elišky Přemyslovny ze Starého Lís-
kovce. Nejdřív se odehrávala kategorie 
minižáků, ve které nastoupily děti ze 
čtvrtých a pátých ročníků. V prvním 
zápase porazili páťáci z  Arménské 
své kamarády ze 4.ročníku. V druhém 
zápase si výběr z Elišky Přemyslovny 
bez problémů poradil se čtvrťáky z Ar-
ménské. V posledním zápase se zrodila 
remíza a díky lepšímu celkovému skó-
re se vítězem turnaje stalo družstvo 
z  Elišky Přemyslovny. Následovala 
kategorie přípravek, ve které hráli 
žáci druhých a třetích ročníků. Tento 
turnaj byl velmi vyrovnaný, když každé 
ze tří zúčastněných družstev vyhrálo 
jeden zápas. Nakonec se vítězem s nej-
lepším skóre stali třeťáci z Arménské, 
kteří sice nejdřív překvapivě prohráli 
s druháky z Elišky Přemyslovny 4:6, 
ale následně porazili třeťáky vysoko 
7:2. Zakončili tak turnaj s nejlepším 
skóre a postoupili do finálového kola.
Finálový turnaj se odehrál ve středu 
6. dubna v nové hale Tatranu Bohuni-
ce a představilo se v něm 12 družstev, 
po šesti v obou věkových kategoriích. 
ZŠ Arménská nastoupila v kategorii 
přípravek pod vedením paní učitelky 
Čapkové, která v minulosti již absolvo-

vala korfbalový kurz v Nizozemí. První 
tři zápasy třeťáci z Arménské prohráli. 
Postupně s Labskou 5:10, která celý 
turnaj vyhrála, dále s Pastvinami 5:9 
a se Sirotkovou jen těsně o jediný koš 
2:3. Ve čtvrtém zápase vyhrály děti 
z Arménské s Otevřenou ze Žebětína 
jednoznačně 9:1. Poslední zápas na 
turnaji byl opět velmi vyrovnaný, ale 
třeťáci výsledkem 3:5 podlehli základ-
ní škole Heyrovského, která byla celko-
vě druhá. ZŠ Arménská tak obsadila na 
finálovém turnaji konečné 5.místo, co 
je z celkového počtu 13 zúčastněných 
škol hezký výsledek. Nejlepšími střelci 
Arménské byli Daniel Švancara a Kryš-
tof Šebestík, oba skórovali 7 košů.
Záštitu nad finálovým turnajem pře-
vzal starosta městské části Brno Bo-
hunice, Ing. Antonín Crha, který na 
závěr odevzdal všem týmům památný 
pohár a medaile pro družstva na prv-
ních třech místech. Děti z Arménské 
si kromě věcných cen odnesly také 
poukaz na vstupenky na červencové 
Mistrovství Světa hráčů do 23  let 
v Olomouci. Věříme, že se korfbal žá-
kům a vyučujícím líbil a ZŠ Arménská 
bude pokračovat v korfbalových akti-
vitách i v příštím roce.

 Peter Bušík
Školní korfbal Brno

Nové akce v knihovně
Vážení a milí, srdečně Vás zdravíme 
a nabízíme nové akce na zpestření 
Vašeho volného času.
V úterý 12. 4. 2016 se hrálo u nás na 
pobočce divadlo. Bylo to Divadlo jed-
noho herce z Hradce Králové se hrou 
Král český a  císař římský Karel  IV. 
Představení bylo velmi zajímavé a zá-
bavné a určitě u nás nebylo naposled, 
tak si ho příště určitě nenechte ujít. 
K 700. výročí narození Karla IV., které 
připadá na letošní rok, máme připra-
ven i květnový kvíz určený pro starší 
děti a pro dospělé. Můžete si ho u nás 
vyzvednout a vyplnit na místě nebo 
nám ho kdykoli do konce měsíce hodit 
do schránky. Svůj test si nezapomeňte 
čitelně podepsat jménem a příjmením, 
případně číslem čtenářské průkazky. 
Soutěž je určena čtenářům i návštěvní-
kům naší pobočky, ze všech správných 
odpovědí na konci měsíce vylosujeme 
výherce nebo výherkyni knižní odměny.
S  knížkami souvisejí i  naše Knižní 
čtvrtky. Každý čtvrtek, v době od 10 
do 12 hodin, se můžete seznámit s no-
vinkami knižní produkce. V květnu to 
bude 5. 5. , 12. 5. , 19. 5. a 26. 5. 2016.
Našim nejmenším budeme v úterý 
24. 5. 2016 v 16,30 hodin číst nejkrás-
nější česká říkadla. Na děti čeká veselé 
povídání, omalovánky a malinká dob-
růtka. Čtení je vhodné pro děti od 2 do 
5 let v doprovodu dospělé osoby.
Každý měsíc rozjasní interiér naší po-
bočky nová výstava. V květnu u nás 
vystavuje paní Hana Kovaříková s po-
etickými obrázky a neméně poetickým 
názvem Na křídlech fantazie. Autorka 
nám poskytla i krásný text, který Vám 
prostřednictvím tohoto zpravodaje 
posíláme.
Přijďte se podívat na výstavu, půjčit si 
knížku nebo jen tak posedět a hlavně – 
mějte se krásně.
„V každém z nás jsou ukryty různé ta-
lenty, představy, sny, vize. Stává se, že
(z různých důvodů) zůstávají nepro-
jevené, nerealizované. A to je veliká 

škoda!
Když jsme děti, popustíme uzdu 
fantazii a jsme čímkoli, na co si jen 
vzpomeneme.
Stačí nám půjčit si vyřazená sluchát-
ka, staré rádio a vysloužilý mikrofon 
a  hned je z  nás kosmonaut. Nebo 
dětská sada „Malý zdravotník“, bílé 
tričko a od staršího sourozence vy-
půjčený bílý plášť (který nosíval na 
chemická praktika), a hned je z nás 
doktor, ba dokonce primář! Nebo sta-
rá badmintonová raketa, molitanový 
míček, kousek betonového plácku za 
domem a v okamžiku se ocitáme ve 
Wimbledonu a stáváme se druhým 
Agassim, Nadalem nebo Federerem. 
Každý podle svého gusta. V určitém 
věku zkrátka nic není nemožné. Čas 
ale většinu z nás změní. Hrají si přece 
jen děti! My dospělí musíme být zod-
povědní, důstojní, musíme pracovat, 
musíme si udržovat svou autoritu, 
nemáme čas na hlouposti, musíme…
no – zkrátka být dospělí!
Život opravdu není žádné peříčko. 
Někdy je k nám přívětivý, jindy nám 
toho na bedra naloží. Jé je! Myslím, 
že občas je docela fajn nebrat svět 
tak vážně, umět si znovu trochu hrát. 
Třeba vzít do ruky pastelky a kreslit, co 
se nám líbí nebo o čem sníme.
Mě kreslení a  malování vždy bavi-
lo. Bylo mi ale také jasné, že se jím 
nikdy nebudu živit. Už jen proto, že 
nemám dostatek trpělivosti, píle ani 
soustředění. Ale dává mi možnost si 
zase chvíli hrát, snít a být „nad věcí“. 
Je to víc, než jen relax. Je to cesta do 
jiné dimenze…☺“ (Hana Kovaříková)

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočkaLány

Knihovna

Korfbal klub Brno začal v tomto školním roku svůj projekt „Korfbal 
do škol“, kterým oslovil také ZŠ Arménskou. Nejdříve se na podzim 
uskutečnily ve vyučování ukázkové hodiny korfbalu, po kterých si škola 
zdarma zapůjčila nové korfbalové koše a míče. V návaznosti na prezen-
taci korfbalu se škola přihlásila do Školního korfbalového poháru, ve 
kterém své síly změřilo dohromady třináct brněnských základních škol. 
Na těch se prvně konala školní kola, kterých se dohromady zúčastnilo 
1160 dětí a nejlepší týmy následně postoupily do kol oblastních.
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Ohlédnutí za Velikonocemi na ZŠ Arménská

Kam s dětmi o prázdninách? Masarykova univerzita 
otevírá dveře seniorům

Velikonoce jsou již za námi, ale žáci 
z Arménské na ně ještě rádi vzpomí-
nají. Na velikonočních dílnách se totiž 
naučili nové výtvarné postupy – páťáci 
pletli z pedigu košíčky a velikonoční 
závěsy, čtvrťáci zdobili vajíčka tradič-
ní slámovou technikou. Že se dílny 
povedly, o tom svědčí i dnešní článek 
z pera žákyň 4.A.
Tímto článkem bychom chtěli podě-
kovat paní Hrabovské, která si před 
Velikonocemi udělala čas, aby přišla 
na ZŠ Arménskou do všech čtvrtých 
tříd s  velmi pěkným programem. 
Paní Hrabovská nás naučila vyrábět 
velikonoční vajíčka slámovou tech-
nikou. Zdobení kraslic slámovou 
technikou nás všechny velmi bavilo. 

Dva měsíce dovolené si může dovolit 
málokterý rodič, a jelikož nám prázd-
niny pomalu klepou na dveře, mno-
zí z nás již přemýšlejí, kam s dětmi 
o prázdninách. V dnešní době máme 
na výběr z vícero možností, jak tedy 
pro své dítě zvolit tu správnou? Pře-
mýšleli jste o letním táboře, ale ne-
víte, v čem se liší příměstský tábor 
od klasického? Poradíme Vám nejen 
tyto rozdíly, ale také kde se o zábavu 
a rozvoj Vašich dětí dobře postarají.
Klasické tábory s podsadovými stany 
a polní kuchyní na mýtině uprostřed 
lesa většina rodičů dobře zná ze svého 
dětství. Pro někoho vzpomínky plné 
dobrodružství, pro někoho trauma 
po zbytek života. Jak tedy předejít té 
druhé variantě? Klasické tábory trvají 
obvykle 1-2 týdny a od příměstských se 
liší především tím, že zde děti přespá-
vají. Tyto tábory jsou vhodné spíše pro 
větší děti, které se zde naučí, jak přežít 
v přírodě s nejnutnějším vybavením, 
zdokonalí se v samostatnosti a jsou 
schopné lépe zvládat svůj strach. 
Naopak malým dětem, které nejsou 
zvyklé být tak dlouho bez rodičů se 
často stýská, což může vést až k před-
časnému ukončení pobytu na táboře. 
Dvoutýdenní tábory se mohou také 
hůře kombinovat s rodinnou dovo-
lenou.
V takovýchto případech se nabízí tý-
denní příměstské tábory, kde dítě ráno 

předáte vedoucím a odpoledne po prá-
ci si je opět vyzvednete. Jak již název 
napovídá, tyto tábory se těší velké 
oblibě zejména ve městech a děti si 
mohou vybírat z velké škály zaměření: 
od programátorských, modelářských, 
tanečních, až po sportovní příměstské 
tábory.
Jedním z nejoblíbenějších je beze-
sporu příměstský tábor v zoologické 
zahradě Brno, který bývá obsazen již 
během několika vteřin. Děti se zde učí 
o životě zvířat v zoo, seznámí se s prací 
chovatelů a účastní se rozmanitých 
soutěží. Dalšími velice žádanými jsou 
plavecké příměstské tábory, které 
pořádá SKP Kometa v  areálu kou-
paliště Kraví Hora. Tyto tábory jsou 
koncipovány i pro malé děti (od 4 let), 
které se zde za jeden týden zdokonalí 
v plavání natolik, že rodiče se na dovo-
lené u moře nestačí divit, jaký pokrok 
učinily a jak je pobyt ve vodě baví.
Pro větší děti je nabídka více omezená, 
ale i tak se dá vybrat z velmi kvalitních 
příměstských táborů. Například spor-
tovní tábor na Riviéře (pro děti od 7 
do 15 let) spojuje většinu výhod kla-
sického a příměstského tábora – téma, 
od kterého se odvíjí táborové hry na 
čerstvém vzduchu v přírodě, profesi-
onální výuka plavání pod dohledem 
vyškolených trenérů SKP Kometa 
a spousta sportovních aktivit, jejichž 
cílem je dostat děti od počítače do 
přírody a ukázat jim, že sport, příroda 
a přátelství jsou důležitou součástí 
našeho života. Pro zájem rodičů i dětí 
je zde možné zvolit si i vegetarián-
ská jídla. Touží se Vaše děti proměnit 
v kouzelníka či čarodějku a naučit se 
kouzla, přípravu lektvarů nebo do-
konce famfrpál tak jako Harry Potter? 
Láká je honba za pokladem, stavba pi-
rátského voru a potápění za perlami? 
Pak neváhejte a přihlaste se ještě dnes 
na: www.plavani-bazenky.cz.

Seniorské vzdělávání má své pevné 
místo na řadě veřejných vysokých 
škol. V  současné době studuje na 
univerzitách třetího věku (dále jen 
U3V) přibližně 2 % seniorské popula-
ce České republiky (cca 40 000 osob) 
a jejich počet stále roste. Přijďte i Vy 
rozšířit jejich řady! Vzdělávání v se-
niorském věku napomáhá k udržení 
kvality života přívětivým a důstojným 
způsobem. Základním úkolem U3V 
je zprostředkovat seniorům nové po-
znatky, vědomosti, dovednosti, obory 
a technologie. Posláním kurzů U3V je 
též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na 
Masarykově univerzitě je Všeobecně 
zaměřený kurz, který trvá osm se-
mestrů a je zaměřen na otázky zdra-
vého a smysluplného životního stylu 
ve vyšším věku. Na obsahu přednášek 
se podílí všech 9 fakult MU. V aka-
demickém roce 2016/2017 bude také 
otvírán tříletý běh zcela nového kurzu 
Umění, objednavatelé a umělecký styl 
v dějinách. Dále pořádáme ve spolu-
práci s našimi partnery tři jednoleté 
kurzy nazvané Univerzita třetího věku 
v Moravském zemském muzeu, Kultur-
ní dědictví a památková péče na jižní 
Moravě (ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem), G. J. Mendel: 
Člověk, opat a vědec (ve spolupráci 
s Mendelovým muzeem). Pro účastní-
ky U3V jsou nad tento rámec pořádány 
tematické krátkodobé kurzy zaměřené 
na informační technologie, cizí jazyky 
(angličtina, němčina, francouzština), 
pohybově-relaxační aktivity, otázky 
a  problémy z  oblasti humanitních 
i přírodních věd. V programu nechybí 
ani jednodenní exkurze vztahující se 
k obsahu přednášek či tematických 
kurzů.

Vzdělávání na U3V na Masarykově 
univerzitě má formu přednášek, cvi-
čení, seminářů a  exkurzí, účastníci 
mohou využívat studovny a knihovny. 
Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny 
a konají se jednou za čtrnáct dnů v ob-
dobí od října do května. Účastníkem 
programu U3V může být osoba, která 
dosáhla věku potřebného pro přizná-
ní starobního důchodu a má úplné 
středoškolské vzdělání s maturitou. 
Vzdělávání je bezplatné, každoročně 
se hradí pouze zápisné, které bylo pro 
akademický rok 2016/2017 stanoveno 
na 800 Kč. Absolvent U3V MU obdrží 
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně 
(Komenského nám. 2, Brno) nebo 
elektronicky od 2.  května 2016 do 
30. června 2016. Další podrobnosti 
o Univerzitě třetího věku Masarykovy 
univerzity včetně fotografií a videou-
kázek našich aktivit najdete na www.
u3v.muni.cz.

Lidová umělkyně nám přinesla uká-
zat slepičí, křepelčí a pštrosí vajíč-
ka, která sama nazdobila. Připravila 
nám různě barevná slepičí vajíčka 
a slámu, kterou nás naučila nůžka-
mi žehlit. Také nás naučila základní 
kytičky a sněženky ze slámy, které 
jsme po malých kouscích lepili na 
barevná vajíčka. Tímto paní Hrabov-
ské děkujeme za to, že nám všechno 
dobře vysvětlila, naučila nás vyrábět 
velikonoční vajíčka slámovou tech-
nikou, a když se nám nějaké vajíčko 
rozbilo, hned nám dala nové, aniž by 
toto vejce zaúčtovala.

 Sára Szuściková a Veronika Tichá
4.A, žákyně ZŠ Arménská
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Čeho mohou děti v inBalance do-
sáhnout?
inBalance pololetí jsou zakončeny 
soutěžemi. V zimním období se koná 
soutěž v  hale s  názvem inBalance 
HERO FAKTOR a v létě se soutěží ve 
venkovním prostředí na novém ná-
městí před ÚMČ Bohunice, Dlouhá 
3. Srdečně Vás proto zveme na inBa-
lance PARKOUR RACE 26. 5. 2016, 
start 16:00.

Co na soutěži uvidíte?
Trenérskou Parkourovou SHOW a přes 
150 dětí různých věkových kategorií 
(od 5 do 16 let) soutěžících nejen na 
měkčených modulárních žíněnkách.

Co je cílem soutěže?
Cílem je překonat Parkourovou dráhu. 
Soutěž děti motivuje, aby se přes rok 
zlepšovaly na trénincích, a mohly tak 
na akci předvést, co vše se naučily, 
v čem se zlepšily a pokročily.

Co se hodnotí?
Děti soutěží o co nejladnější, nejele-
gantnější, nejkreativnější skoky a ak-
robatické triky. Hodnotit se, ale bude 

také vůle, síla, originalita, ale i to, když 
se dětem skok nepodaří a jak moc bez-
pečně dokáží spadnout.

Co mohou vyhrát?
Za to vše pak mohou vyhrát celo-
odpružená skládací kola a jiné hod-
notné ceny. Kromě toho můžou děti 
vyhrát i ve fotosoutěži o nejlépe vy-
focený akrobatický trik z venkovního 
prostředí, která probíhá během dubna 
a května a bude se zde vyhodnocovat.

Veškeré informace, termíny a videa ze 
soutěží z minulého roku naleznete na 
www.inbalance.cz

 Mgr. Aleš Procházka
předseda sdružení inBalance

Nervozita v zákulisí, poslední doladění nástrojů, ještě drobné pokyny a po-
vzbudit ty, kteří se nejvíce strachují. Určitě to zvládneme! Sál je plný rodičů, 
prarodičů i kamarádů, Ti všichni už se těší na své malé hudebníky. Ti se celý rok 
připravovali a poslední víkend strávili spolu, aby letos secvičili řadu známých 
filmových melodií.
Ve správnou chvíli vplouvá na pódium téměř padesátka hudebníků a po prvních 
sekundách z nich opadá strach a společně zahrají skladby z filmů Piráti z Karibiku, 
Dobytí ráje, Pretty woman, Shrek, Lví král, Fantom opery nebo Forrest gump. 
Soustředění na hru je opravdu velké, ale kdyby se hráči měli čas podívat do 
hlediště, uviděli by nejednu slzičku.
Více nejdete na www.severka.org/index.php/muzikanti

 Zuzana Del Favero

ŽE TO NENÍ MOŽNÉ?
KOMPENZAČNÍ  
A ANTISTRESOVÉ CVIČENÍ
Pro všechny, kteří chápou, že efektivně po-
silovat svaly odpovědné za vzpřímené drže-
ní těla je celoživotní nutností pro každého 
z nás. Tyto svaly vyžadují krátkodobé, ne 
každodenní, ale zato intenzivní posilování. A naopak protahování svalů s tendencí 
ke zkracování. Využíváme cviky a techniky kombinující cílené kontrakce svalů 
a svalových skupin kombinované s nádechovou nebo výdechovou fází dechu 
a tato cílena kombinace vede k překvapivě silnému a dlouhodobému dopadu 
na posturální svalové skupiny. Krásně tak poladíme tělo, a pak se vrhneme na 
mysl a emoce. Koncentraci na dechové fáze a pohyb, která je do značné míry 
nenásilná, dochází k prvotnímu zklidnění mysli. Tento účinek na mysl a další 
psychické funkce je dále ještě umocněn následující technikou šesti léčivých tónu.
Technika šesti léčivých tónů zklidňuje emoce a přináší čistou mysl.
Díky důrazu na hluboký a klidný dech je celý komplex našeho cvičení zárukou 
klidného a hlubokého spánku.
Naše cvičení propojují více než 20leté zkušenosti cvičitele s praxí jógy různých 
stylů, čchi-kung a znalosti a praktické zkušenosti získané během působení na 
pozici garanta, přednášejícího a lektora předmětu Harmonizační cvičení na 
Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Ideální pro osoby v produktivním věku.
Pokud vás naše cvičení zaujalo, můžete si ho přijít vyzkoušet na SVČ Lužánky – 
pracoviště Lány, Lány 3. Cvičíme každý čtvrtek od 19.30 do 21.00 hodin v 1. patře.
Další informace o cvičení naleznete na tituson.cz.

InBalance v Bohunicích

Muzikanti koncertují: 
MOVIES 2

Cvičení, které přináší 
pohodu 
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Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 
který se koná 

dne 8. června 2016
Trasa: Brno, Nové Hrady a památník Dr. E. Holuba Holice

Odjezd: 6,00 hod.   Návrat cca: 20,00 hod.   Cena zájezdu: 350,– Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích

Předprodej místenek 30. května 2016 
na radnici Brno-Bohunice 14.00–15.00 hod.

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno – Bohunice

Informace a rezervace: pí. Růžičková, 732 928 121, 530 316 116
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 Nabízím zkrácený úvazek na 
HPP, pro pracovníky s ČID nebo PID 
(invalidní důchod). Volejte tel: 543 
249 303 nebo 602 595 682. PPH 
spol. s r.o., Wurmova 3, Brno.
 Hospůdka „Na hřišti“– hledáme 
kuchaře pro českou kuchyni do hos-
půdky v Brně-Bohunicích. V případě 
zájmu volejte 775 523 543, nebo piš-
te na e-mail: hospudkanahristi35@
seznam.cz
 ŠATY – svatební - společenské, 
půjčovna, prodej, komise. Mikuláškovo 
nám.14, Brno. PO–PÁ 14–18hod. f/šaty 
půjčovna.
 Koupím dům v lok. Brna-venkova. 
T: 722 012 297.
 OLMAN SERVICE s. r.o. hledá na 
úklidové práce uklízeče/ky na HPP i DPP 
v Brně Bohunicích. Volejte 730 186 
797 nebo zasílejte životopisy na e-mail:  
nabor@olman.cz.
 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 Doučím FYZ/MAT 6–9. tř ZŠ, 
prima–kvarta GYM. I o prázdninách 
– reparáty, opakování, úspěšný vstup 
na SŠ. Tel: 774621703.
 Nabízím levné rekreační poby-
ty na ČM vrchovině v rodinné vilce. 
Ideální pro rodiče-prarodiče s malými 
dětmi. Tel: 604 247 252.
 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, 
nová dvířka, šuplíky pod linku, skříňky, 
skříně na míru a výměna pracovní desky. 
Vrba 603 438 707.

 Koupíme byt min. 3+1 ve Starém 
Lískovci, můžou být i Bohunice a Štý-
řice, s balkónem. Tel. 739 344 088, 
alca.krejci@email.cz.
 S přítelem hledáme ke koupi 
byt 2+kk–2+1, oba pracujeme v Bo-
hunickém Campuse, bylo by tedy 
nejlepší kdyby to bylo někde v okolí.  
Tel: 739 532 530.
 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz
 Připravím k PZ z fyziky na VUT 
Brno i Lékařskou fak. MU. tel: 722 
910 500.
 Hledám dům ke koupi, ideálně 
horší stav k opravám. Cena do 5 mil. 
Kč. Za nabídky děkuji. 736 123 995.
 Nabízím k pronájmu garáž na 
ulici Neužilova, volná ihned. Cena 
dohodou. Tel. 775 339 616.

Nově byla otevřena prodejna VYTERM vodo- instalo na adrese Dlouhá 3. 
v areálu KALINKA (místo prodejny obuvi). Zde můžete nakoupit vše, co 
budete potřebovat ze sortimentu TOPENÍ – VODA – PLYN.
To co momentálně nebudeme mít na skladě, Vám bez odkladu zajistíme.
Zakoupené zboží Vám po domluvě rádi namontujeme, nebo zapůjčíme 
vhodné nářadí.

VÍCE JAK 1000 KOL SKLADEM

JEN 5 MIN JÍZDY Z BRNA

BEZPROBLÉMOVÉ PARKOVÁNÍ

RYCHLÝ SERVIS VŠECH ZNAÈEK KOL

KE KAŽDÉMU KOLU SERVIS NA 2 ROKY
V HODNOTÌ 1500 KÈ ZDARMA

POPÙVKY u Brna
Vintrovna 403/3, 
tel.: 516 116 600, e-mail: popuvky@kola-online.cz

664 41  Popùvky

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno
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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
dům služeb

Tenisové prázdniny
na Kraví hoře!

Prázdninový tenisový Příměstský tábor v brně na kraví Hoře:
11.–15. 7. 2016  15.–19. 8. 2016
18.–22. 7. 2016  22.–26. 8. 2016
25.–29. 7. 2016 

oběd s náPojem v ceně, pitný režim
celodenní Program 8.30–15.30 hodin

cena: 2750 Kč, přihláška na webu: 
www.kravi-hora.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
2. 5.–29. 5. – Chřestové dny – Přijďte ochutnat chřestové speciality.
27. 5. – Úvodní ohňostroj na Špilberku. Rezervujte si místo na letní terase. 
Možnost zakoupení konzumačního lístku za 190 Kč.
30. 5.–3. 7. – Speciality z jahod – Ochutnejte jahodové pokrmy
18. 6. – Ohňostrojný Epilog na Špilberku – Rezervujte si místo na letní terase. 
Možnost zakoupení konzumačního lístku za 190 Kč.
19. 6. – Den otců – Zveme všechny tatínky na speciální menu.
30. 6. – Ukončení školního roku
22. 7. – Letní noc hotelu Myslivna – Začátek v 17.00 hodin na terase.  
Hudba v podání DJ Chabičovského.

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

Teď je ten nejlepší čas
na prodej Vašeho bytu.

Umíme rychle a bezpečně prodat 
za nejvyšší možnou cenu. 

www.realspektrum.cz

Neváhejte nás kontaktovat

     800 800 099


