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ZDARMA

Zloději a kazisvěti
Často si při své práci kladu otázku, 
jestli je v naší zemi opravdu krádež 
a ničení jakéhokoliv majetku sku-
tečně všeobecně odsuzováno, nebo 
jsou pachatelé za „hrdiny“?
K napsání tohoto článku mě přived-
la skutečnost, že 16. dubna 2016 
byl několika dobrovolníky osázen 
bohunický kruhový objezd cca 350 
kusy levandulí. Všichni, kteří tam 
byli, mi jistě potvrdí, že jsme z naší 
práce měli radost a cítili jsme hr-
dost na dobře vykonanou práci. 
Oč bylo větší naše zklamání, když 
ani ne za týden bylo 10 levandulí 
ukradených! Kladu si otázku, co je 
to lidi, kteří pro ušetřenou padesá-
tikorunu riskují ostudu, že je někdo 
chytí? A také, jací jsou to lidé, že si 
neváží práce druhých? Je to zará-
žející a smutné. Ale na toto téma 
by bylo možné jistě napsat celou 
knihu. Dovolte mi proto zmínit 
alespoň několik dalších příkladů. 
Nedávno se řešilo na facebooku ni-
čení herních prvků a laviček na na-
šich hřištích. Ten, kdo byl ochoten 
označit pachatele, byl považován 
za „práskače“ hodného zavržení. 
Tedy pachatel byl hrdina a  ten, 
kdo chtěl zabránit „nepravostem“, 
byl odsuzován. Mám pocit, že je to 
nějaké převrácené. Před více než 
měsícem sbírala skupina dobrovol-
níků odpad kolem potoka Leskava. 
Na konci bývalé zahradnické školy 
nedaleko „křížku“, uskladnili pytle 
s tím, co sesbírali. Do druhého dne 
je nějaké (a teď opravdu hledám 
vhodný výraz, protože mě napadají 
jen přívlastky, které nejsou pub-
likovatelné) individuum naházelo 
do cca 50 m vzdáleného potoka. 
Pár fotek z různých výstřelků bo-
hunických pachatelů najdete uvnitř 
zpravodaje – včetně uvedených pyt-
lů v potoce. Milí přátelé, pojďme se 
společně proti těmto „kazisvětům“ 
bránit. Jsme-li svědky, volejme 
městkou polici. Budeme mít naše 
okolí krásnější a život pohodlnější.

 Antonín Crha

Úvodník

www.brno-bohunice.cz

Začátkem měsíce května, 
krátce poté co jste dosta-
li do schránek nové květ-
nové číslo zpravodaje 
Naše Bohunice, za mnou 
přišla paní, která zpravo-
daj doručuje do vašich 
schránek s prosbou o po-
moc. Roznos měsíčníku 
jí totiž komplikují ti, 
kterým je určen – tedy 
obyvatelé některých bytových domů. 
Její nejčerstvější zkušenost se týkala 
Gruzínské 1 a Gruzínské 11. Šlo o to, 
že jí jednotlivci ze zmíněných domů 
bránili v plnění její povinnosti - tedy 
doručit zpravodaj do domovních 
schránek. Obzvláště v G1 narazila na 
staršího muže, který byl na ni značně 
hrubý.
Náš bohunický zpravodaj, který právě 
držíte v ruce, je distribuován zdarma. 
Nicméně jej nikomu nenutíme. Sou-
časně ale nechceme, aby byly Naše Bo-
hunice degradovány na úroveň letáků 
z velkoprodejen potravin či nábytku.
Proto po distributorovi požadujeme, 
aby byly noviny vkládány do schránek. 
Samozřejmě má kterýkoliv dům prá-
vo zpravodaj odmítnout. V takovém 
případě prosíme, aby nám předseda 
bytové samosprávy písemně sdělil, že 
zpravodaj obyvatelé domu nechtějí 
a my jej k nim doručovat nebudeme. 
Nemůžeme ovšem přistoupit na va-
riantu, že bude náš zpravodaj dáván 
hromadně někam na skříňku u vchodu 
vedle již zmíněných letáků.

Pokud by i  nadále do-
cházelo k  obdobným 
situacím jako při distri-
buci minulého čísla zpra-
vodaje, budeme nuceni 
do konkrétních domů 
distribuci pozastavit, do-
kud nedojde k vyjasnění, 
zda zpravodaj obyvatelé 
domu chtějí.

VĚTŠINA STAVEB 
JE V PLNÉM PROUDU
V  měsíci květnu naplno běží naše 
investiční akce. V  těchto dnech je 
dokončován nový skatepark. Do-
davatelská firma plánuje uspo-
řádat i  slavnostní otevření. Ze-
jména mládež se už jistě těší. 
Dále bylo dokončeno oplocení dět-
ského hřiště ve vnitrobloku Okrouhlá 
u ZŠ Vedlejší. Problémy s nestabilním 
podložím zkomplikovaly výstavbu to-
lik očekávaného chodníku z ulice Šver-
mova a Osovou. V době, kdy čtete tyto 
řádky, by měl být problém odstraněn 
a chodník dokončován. Rovněž vrcho-
lí práce na nové kotelně na radnici. 
Dosud jsme byli napojeni na kotelnu 
v prodejně Albert. Toto „soužití“ se 
však neosvědčilo a  působilo mno-
ho problémů. Nový kotel bude jistě 
úspornější. Pomalu je dokončován 
i výběr zhotovitele pro rekonstrukci 
prostranství u pošty 30 na Běloruské 
ulici. Na tuto akci jsme získali dotaci 
4.000.000 Kč z Ministerstva pro míst-
ní rozvoj z dotačního titulu Regene-

Zpravodaj Naše Bohunice

Uzávěrka č. 7–8/2016
pátek 17. června 2016
ve 14 hodin

race panelových sídlišť. Na prázdniny 
jsou plánovány rekonstrukce WC v ZŠ 
Vedlejší, kuchyně v MŠ Švermova a WC 
v SVČ Labyrint na Švermově ulici. Na 
první dvě rekonstrukce jsme získali 
celkem 2.000.000 Kč z rozpočtu měs-
ta Brna. V MŠ Amerlingova bude pře-
budován vstup do školky. Rovněž opra-
víme záchody v přízemí hasičky. Na 
tuto opravu jsme získali 300.000 Kč 
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tro-
chu se nám zkomplikovaly práce na 
novém psím výběhu nedaleko staré 
haly TJ Tatranu. Firma, která podala 
nejnižší nabídku, začala práce v rozpo-
ru s projektovou dokumentací. Nevím 
tedy, jestli v době, kdy čtete tyto řádky, 
je již výběh hotový.
Některé z nás jistě potěšil nově opra-
vený účelový chodník spojující ulice 
Na pískové cestě a Neužilovu.
Také jste si jistě všimli sadovnických 
úprav mezi ulicemi Spodní a Rolnická. 
Zmizely stromy typu „špendlík“, které 
jste dlouhodobě požadovali odstranit, 
pryč jsou i nevzhledné keře a celé úze-
mí nově dýchá větší volností.

PINGPONGOVÝ STŮL 
NAPOSLEDY
Do vnitrobloku ulice Moldavská vedle 
fotbalového hřiště bude potřetí in-
stalován nový pingpongový stůl. Dva 
předchozí byly nezodpovědným chová-
ním vandalů zničeny. Pokud dojde ke 
zničení či poškození i tohoto třetího, 
už zde žádný další umístěn být nemů-
že. Proto vás prosím, abyste věnovali 
pozornost tomu, co se na hřištích děje. 
A dochází-li k ničení majetku, prosím 
volejte neprodleně městskou policii.
Děkuji Vám.
Nejrychlejší informace o dění v Bo-
hunicích, diskuze a  komentáře na-
jdete na facebooku ve skupině Naše 
Bohunice.
Milí přátelé, přeji Vám krásné dny plné 
slunce, pohody a dobré nálady.

 Antonín Crha, starosta

PIVNÍ FESTIVAL
11. 6. 2016 od 12.00 hodin

12.30  Petr Ševčík
14.30  Akustický kurník 
 Pavla Kohúta

18.30  Kabáti Tribute
21.00  Revival Lucie 
23.00  Harry Kochr

Brno-Bohunice | Ukrajinská 2a | areál hasičů
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vstupné 100 Kč

více na: www.facebook.com/hasicibohunice • www.sdhbohunice.cz

 

• více než 40 druhů piv • soutěže pro děti i dospělé
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HŘIŠTĚ S UMĚLÝM
POVRCHEM PRO MÍČOVÉ
HRY V AREÁLUTJ TATRAN

Provozní doba: denně 9.00–21.00
Vstup ZDARMA!

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská
Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod.

Kontaktní telefon: 722 209 910

Pravidelné čištění 
komunikací

Střípky minulého měsíce

Rád bych začal novinkou, 
která se již odehrála po 
druhé, a to jsou Bohunické 
farmářské trhy. Vzhledem 
k tomu, že jsem byl inici-
átorem spuštění těchto 
trhů, mohu s potěšením 
konstatovat, že i  druhý 
trh se vydařil. Přibylo 
i  něco málo navíc, a  to 
například prodej čerstvě usmažených 
palačinek, filetování a následné gri-
lování ryb a pod. Přestože se druhý 
trh zdál méně navštívený veřejností, 
spokojenost kupujících, ale i trhovců 
byla jednoznačná. Vzhledem k tomu, 
že tyto trhy plánujeme pořádat až do 
podzimu, rozhodl se hlavní pořadatel 
pan Kupka, rozšířit trhy i o kulturu. 
V nejbližších termínech trhů se nám 
mohou představit mladí hudebníci, 
cimbálová muzika, ale třeba i ti, kteří 
sami projeví zájem předstoupit před 
veřejnost a předvést své umění. Přes-
tože vyšel leták s termíny konání na-
šich farmářských trhů, dovoluji si vás 
v krátkosti znovu o těchto termínech 
informovat a to následovně 11. 6.  , 
2. 7.  , 30. 7.  , 20. 8.  , 10. 9.  , 1. 10. 
a 22. 10. 2016.
Další akce, které pro naše občany při-
pravilo vedení MČ, byla již druhá ve-
řejná debata. Témata byla stanovena 
na školství a rozvoj MČ. Debata byla 
otevřena dotazem od spoluobčanky, 
která bydlí na ulici Švermova. Ptala 
se, kdy bude postavena čekárna na 
zastávce Švermova s dovětkem, že na 
tuto čekárnu tu čeká již více jak dvacet 
let. Protože se snažíme na tyto debaty 
připravovat, mohla dotyčná tazatelka 
dostat okamžitou odpověď, a to že če-
kárna na zastávce bude stát do konce 
července. Dále následovaly připomín-
ky z pléna, jako například vyměnit dře-
věné lavičky za celokovové, kdy bude 
dokončen budovaný chodník mezi ulicí 
Švermova a přestupním uzlem Osová, 
bude-li provedena oprava propadliny 
chodníku při zastávce Běloruská, v níž 
se tvoří velká louže. Probíral se i po-
čet kroužků při ZŠ Arménská a jejich 
činnost a taktéž činnost družiny. Padla 
i připomínka ke kouření na zastávkách, 
které obtěžují nekuřáky. Debatovalo se 
také nad dotazem výstavby a využití 
prostranství při ulici Kejbaly a jejich 

budoucnost. Nevšední, ale 
zajímavý návrh byl podán 
spoluobčanem, a to vybu-
dování mokřadel v prosto-
ru smyčky autobusu č. 69. 
Neopomenul se ani případ 
vykácení několika vzrost-
lých borovic při cestě do 
OD Kaufland. I  nadále 
trvají připomínky k znač-

nému znečištění okolí OD Albert a byl 
podán návrh k umístění odpadkového 
koše u bankomatu při OD Albert. Na 
veškeré dotazy jsme se v rámci mož-
ností snažili odpovědět a věřím, že 
z větší části se nám to povedlo. Jen 
si dovoluji připomenout, že další ve-
řejná debata se bude konat 8. 6. opět 
v 17.30 hod. v zasedací místnosti MČ 
Bohunice. A jaké bude téma? Společný 
rodinný život v Bohunicích.
Jako pozitivní musím hodnotit další 
akci, která proběhla na našem ná-
městí, a to návštěva MOBIDIKU. Ne 
nepřiplavala k nám známá velryba, 
ale navštívil nás autobus Městské 
policie Brno, upravený pro propagaci 
a osvětu v oblasti prevence kriminality 
a bezpečnosti. Někteří z vás si jistě 
vzpomenou, že tento autobus tu byl 
již na podzim minulého roku, ale tehdy 
se jednalo pouze o slavnostní uvedení 
do provozu za přítomnosti primátora 
p. Vokřála. Nyní byl již plně v provozu 
a návštěvníkům nabídl mnoho infor-
mací právě z oblasti prevence krimina-
lity. Byla zde přítomna i strážnice, jež 
má na starosti právě území Bohunic. 
Netrvalo dlouho a přistavený auto-
bus začal plnit svou funkci. Dotazy 
občanů byly různé, někteří se zajímali 
o vyhlášku týkajících se volného pohy-
bu psů, jiní se dotazovali na význam 
dopravního značení po nedávné 
úpravě. Byli tu však i občané, kteří 
využili možnosti přímého kontaktu 
s naší „územářkou“ MP Brno, aby se 
mohli poradit, jak řešit problematiku 
sousedských sporů. Z mého pohledu 
mohu říci, že tento typ komunikace 
MP Brno s občany měl velký ohlas 
a jistě v něm bude pokračovat.
Přeji krásný den a nezapomeňte, místo 
kde žijeme, je tak dobré, jak dobří lidé 
zde žijí.

 Milan Hrdlička místostarosta

Upozorňujeme majitele a provozova-
tele silničních vozidel na pravidelné 
čištění komunikací a parkovišť. Kromě 
jarního blokového čištění je každo-
ročně uskutečňováno 8 × během roku 
čištění komunikací a parkovišť bez 
umisťování dopravního značení a bez 
odtahů vozidel. Tato čištění mají za cíl 
nejen odstranit z komunikací a parko-
višť nečistoty, prorůstající vegetaci, 
na podzim hlavně opadané listí, ale 

i eliminovat množství polétavého pra-
chu v ovzduší. Vzhledem k vysokému 
počtu vozidel především v částech síd-
lištní zástavby je čištění omezováno 
parkujícími vozidly. Z tohoto důvodu 
prosíme majitele a provozovatele vo-
zidel s možností přeparkování vozidel, 
aby tak učinili v níže uvedených ter-
mínech. Děkujeme za Vaši vstřícnost 
a trpělivost.

Květen je nejen měsíc jarní, ale především měsíc aktivity. Většina z nás 
pociťuje příliv energie, a proto začíná být aktivnější, to samé se dá říci 
o dění v naší MČ. Pokusím se tedy v pár větách shrnout, co se v měsíci 
květnu na našem území odehrálo.

Velkoobjemové kontejnery 
na rostinný odpad
I v letošním roce budou přistavovány velkoobjemové kontejnery výhradně na 
ROSTLINNÝ ODPAD, a to v lokalitách, kde se tento odpad nesmí likvidovat 
spalováním. Přistavování těchto kontejnerů probíhá v období od března do 
listopadu vždy v sobotu. Stanoviště kontejnerů:
Souhrady 1. sobota v měsíci
Neužilova (parkoviště) 2. sobota v měsíci
Čeňka Růžičky 3. sobota v měsíci
Lány (u č. 56) 4. sobota v měsíci *

Doba přistavení bude od 9.00 hod. do 17.00 hod. nebo do naplnění kontej-
neru. Do kontejneru nebude možno umístit žádný jiný odpad mimo uvedený 
ROSTLINNÝ, tedy větve, trávu, listí apod.
Pro odkládání ostatních rozměrnějších, v domácnosti nepotřebných věcí je trvale 
určen sběrný Ekodvůr na adrese Ukrajinská 2a.
* Nemusí znamenat poslední sobotu v měsíci!

Termíny čištění pro letošní rok: 22., 26., 29., 34., 38., 40., 42. a 44. týden.
Čištění jednotlivých ulic probíhá vždy dle následujícího harmonogramu v níže 
uvedených dnech:
Pondělí: 30. 5. , 27. 6. , 18. 7. , 22. 8. , 19. 9. , 3. 10. , 17. 10. , 31. 10. – Okrouhlá, 
Pod Nemocnicí, Uzbecká, Vedlejší
Úterý: 31. 5. , 28. 6. , 19. 7. , 23. 8. , 20. 9. , 4. 10. , 18. 10. , 1. 11. – Arménská, 
Běloruská, Gruzínská, Moldavská, Ukrajinská – všechny komunikace
Středa: 1. 6. , 29. 6. , 20. 7. , 24. 8. , 21. 9. , 5. 10. , 19. 10. , 2. 11. – Amerlingova, 
Bohuňova, Čeňka Růžičky Z, Havelkova, Hraničky – místní, Lány – všechny ko-
munikace, Na Pískové cestě, Neužilova, Podsedky, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní, 
Vohnoutova, Vyhlídalova Z
Čtvrtek: 2. 6. , 30. 6. , 21. 7. , 25. 8. , 22. 9. , 6. 10. , 20. 10. , 3. 11. – Dvořiště, 
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, Souhrady, Spodní, Švermova, Švermova k MŠ, 
Vyhlídalova – místní, Zadní, Žlíbek
Pátek: 3. 6. , 1. 7. , 22. 7. , 26. 8. , 23. 9. , 7. 10. , 21. 10. , 4. 11. – Dlouhá Z, Elišky 
Přemyslovny Z, Hraničky Z, Jihlavská Z, Kamenice Z, Netroufalky Z, Kamenice – 
zadní příjezd k nemocnici, Studentská
Z = základní komunikační systém (jedná se komunikace s provozem MHD)

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 
90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání 
organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, 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 případech 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 pochopení a již nyní se na Vás těšíme.



3 

1.–30. 6. Výstava RYSY V ZRCADLE – obrazy Žanety Benešové
KJM, Lány 3

2.–30. 6. Pravidelné čištění komunikací – bez odtahů vozidel 
MČ Brno-Bohunice

2., 9., 16., 
23. 6.

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

5. 6. 
neděle

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

6. 6.
pondělí

ZAHRADNÍ SLAVNOST aneb plujeme vstříc prázdninám!
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod do 18.00 hod.

7. 6.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Proč nekveteš? 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

8. 6.
středa

VEŘEJNÁ BESEDA na téma – společný rodinný život v Bohunicích 
zasedací místnost ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 17.30 hod.

11. 6.
sobota

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

11. 6.
sobota

MEZI PANELY 16 – divadelní festival
SVČ Lužánky pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 hod.

11. 6.
sobota

PIVNÍ FESTIVAL
Areál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 12.00 hod.

11. 6.
sobota

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

15. 6.
středa

DĚTSKÝ DEN – program dle počasí
zahrada ZUŠ, Amerlingova 2; od 14.00 hod. do 17.00 hod.

KalendáriumPro větší bezpečnost školáků?
Desítky let byla zákazo-
vá značka (zákaz vjezdu) 
umístěná krátce po odbo-
čení z ulice Bohuňová na 
Amerlingovu (na úrovni 
zahrady ZUŠ). Aktuálně je 
na podnět radnice přemís-
těna až na hranu budovy 
základní školy Arménská. 
Co je důvodem k tomuto 
posunu o 50 metrů lze opravdu těžko 
odhadnout. Vozovka v tomto prosto-
ru je v podstatě obousměrná místní 
komunikace se šířkou jen 5m. Tedy 
těch 8 nově tam podélně parkujících 
vozidel stejně stojí v rozporu s do-
pravními předpisy. Ano, to že mnohý 
řidič parkuje v sídlišti v nesouladu 
s předpisy je věc „stará“. V tomto pří-
padě je však úplnou novinkou to, že se 
vozidla otáčejí rovnou před školou na 
nově zrekonstruovaném předškolním 
„shromaždišti“. Mám za to, že pokud 
měli naši radní potřebu tamní do-
pravní značení „vylepšit“, měli spíše 
uvažovat o montáži další značky a to 
„slepá ulice“…

Na můj dotaz odpověděl 
pan starosta, že otáčení 
vozidel před vstupem do 
školy není nutné, neboť 
předpokládá, že do ulice 
Amerlingovy řidiči budou 
nacouvávat. Otisky vzorků 
pneumatik na velkoformá-
tové dlažbě před školou 
a  očitá svědectví však 

starostův předpoklad nepotvrzují…
Další diskuze k uvedenému tématu 
je možná i  bez registrace na www.
facebook.com/bohunicepohledem-
starosty/.

 Ing. Miloš Vrážel
zastupitel MČ

VI.

Historické okénko

Z historie Bohunic LXXX.
Pro naše osmdesáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto 
ulice Lískovecké. Fotografie je patrně z počátku 80. let 20. století. V dáli je 
vidět věž lískoveckého kostela. Je tedy zřejmé, že ještě neexistuje ulice Souhrady.
Současné pojmenování je z 20. prosince 1952 podle sousední bývalé samostatné 
obce Starý Lískovec. 
  Antonín Crha

Informace k článku 
Pro větší bezpečnost školáků?
Tentokrát s pisatelem plně souhlasí-
me. Ano, umístění značky je nešťastné.
Celá situace vznikla nedorozuměním 
s Odborem dopravy MMB.
Cílem naší snahy bylo na začátku zmí-
něné ulice v místě, kde se (jak píše 
autor článku) desítky let parkovalo, 
nechat namalovat kratší parkovací 
pás. Tedy jen potvrdit faktický stav, 
který zvykové parkování na počátku 
ulice, legalizuje (bez možnosti být po-
kutován). Rozhodli jsme se proto na 
základě požadavku vás občanů. Sou-
částí bylo i mírné posunutí značky, aby 
vznikl prostor pro pohodlný nájezd na 
parkoviště. Dalším požadavkem byla 

mechanická zábrana bránící vjezdu 
před základní školu.
Bohužel z  těchto všech našich po-
žadavku byl uskutečněn jen posun 
značky, a to ještě poněkud dále, než 
jsme plánovali.
Požadujeme tedy dodělat oba chybě-
jící prvky (hlavně mechanickou zábra-
nu). Doufáme, že se tak brzy stane.
Stejný dotaz vznesl pan Vrážel i na 
veřejné besedě dne 4. 5. 2016. Dostal 
obdobnou odpověď a pokyvoval, že 
situaci rozumí. Je těžko pochopitelné, 
proč se dotazuje znovu.

 Vedení MČ
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Kam se poděly informace?

Fakta k článku „Kam se 
poděly informace“

Úklid černé skládky 
Brno-Bohunice

Není to tak dávno, co informačním 
zpravodajem Naše Bohunice proběhla 
zpráva o snaze zlepšit kvalitu obsahu 
tohoto měsíčníku. Je pravda, že jsem 
jistou změnu v obsahu zaznamenala, 
ale bohužel ne k lepšímu. Už ze samot-
ného titulu „informačního zpravodaje“ 
bych usuzovala, že se dozvím, co se 
v Bohunicích děje, dělo a bude dít. Ne-
být pár zpráv od místních organizací 
a opozičních zastupitelů (které jsou již 
tradičně doplněny komentáři), nevím 
o dění v naší městské části zhola nic. 
Tedy, abych nebyla příliš kritická, vím, 
že má pan starosta rád maminky a pan 
místostarosta jaro. Což je velmi chvá-
lyhodné a pozitivní, ale domnívám se, 
že do Našich Bohunic patří jiné zprávy 
a informace. Pokud redakci došly ná-
pady, mám pár tipů:
Jistě by voliče zajímal projekt rezi-
denčního parkování, který se chystá. 
Nebo nechystá? V regionálních dení-
cích píší, že ano. Pan starosta přesvěd-
čivě tvrdí, že ne. Tak jak to tedy je?
V  zastupitelstvu byl odsouhlasen 
návrh nového územního plánu, který 

ovlivní kvalitu života v obci, zvlášť 
v lokalitách, kterých se změny přímo 
týkají. Opět nikde žádné informace.
Co bude s bývalou zahradnickou ško-
lou? Jaké využití této výjimečné lo-
kality vedení radnice upřednostňuje?
Oblíbená kauza „cesta do Moravan“ 
- proč starosta a místostarosta řeší 
vyřešené a vyjednávají vyjednané? Ty 
značky už tam dávno měly být a vedení 
radnice se v klidu mohlo věnovat za-
hradnickým pracím.
Již dlouho jsem nenašla v Našich Bo-
hunicích zmínku o plánovaných in-
vesticích. Nic se neplánuje nebo není 
potřeba občany informovat?.
Pevně věřím, že chabá kvalita Našich 
Bohunic je jen krátkodobý výpadek 
a  není v  tom žádný záměr vedení 
obce si v klidu na radnici něco uvařit 
a občanům předložit hotovou věc, se 
kterou se již nedá nic dělat. Protože 
otevřená sebevědomá radnice se tak-
to nechová, nebojí se nepříjemných 
témat, konfrontací, diskuzí ani kritiky.

 Mgr. Vendula Brzobohatá

Téma: Rezidenční parkování – žád-
ný projekt se v Bohunicích nechystá. 
Nebyli jsme nikým kontaktováni ani 
vyzváni ke spolupráci. Existuje jen 
obecný dokument zahrnující celé 
město Brno, bez detailních úprav 
dopravního značení v  Bohunicích. 
Informace v  regionálních denících 
nejsou podložené. Pokud by se mělo 
rezidenční parkování začít v Bohuni-
cích připravovat, určitě bychom vám 
to sdělili. Obdobné informace obdrželi 
účastníci veřejné besedy na toto téma 
konané na bohunické radnici.
Téma: Odsouhlasení návrhu nové-
ho územního plánu – žádný návrh 
nového územního plánu se v Bohuni-
cích neprojednával. Jen jsme se ne-
dávno v zastupitelstvu naší MČ znovu, 
už po několikáté, vyjadřovali k men-
ším dílčím změnám, které iniciovala 
naše MČ před delším časem. Jedná se 
o rozsáhlý dokument s mnoha mapo-
vými podklady, který nelze v tomto 
zpravodaji publikovat. Každý, kdo má 
o tyto informace zájem, se s nimi může 
seznámit na stavebním odboru ÚMČ. 
Dotazy na územní plán byly zodpově-

zeny i na veřejné besedě konané na 
radnici.
Téma: Zahradnická škola – co bude 
v zahradnické škole, zatím nikdo neví. 
V současnosti ale probíhá na městě 
Brně nabídkové řízení na pronájem 
budovy školy. Pokud vím, zájemci jsou 
tři. Dotazy na téma bývalá zahradnická 
škola byly zodpovězeny i na veřejné 
besedě konané na radnici.
Téma: Cesta do Moravan – pisatel-
ka si patrně nepřečetla pozorně člá-
nek v dubnovém čísle bohunického 
zpravodaje. Tam bylo jasně uvedeno, 
že nic není vyřešené a že Moravany 
v minulosti s omezením průjezdu ne-
souhlasily. S vedením Moravan jedná-
me a jednání zatím probíhají dobře. 
Dotazy ve věci moravanské cesty byly 
zodpovězeny i na veřejné besedě ko-
nané na radnici.
Téma: Informace o plánovaných 
investicích  – informace o  pláno-
vaných i probíhajících investičních 
akcích jsou vždy uvedeny minimálně 
ve článku na úvodní straně. Dále je 
najdete na webu Bohunic.

 Vedení MČ

Ve dnech 16. 4. a 22. 4. probíhal v rámci akce „Ukliďme Česko“ úklid černé skládky 
u Červeného kopce. Do akce se zapojilo celkem 49 dobrovolníků. Tyto úklidy 
organizovala společnost MERGON CZECH, pan RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. 
(z organizace Ukliďme Česko) a paní Kamila Koucká. Podařilo se odklidit více než 
polovinu celé skládky. Všem dobrovolníkům a organizátorům děkujeme. Velké 
poděkování patří také společnosti Kaiser servis, která zajistila svoz a likvidaci 
odpadů v obou termínech zcela zdarma. Děkujeme!

Pravidelná noční kont-
rola svítivosti veřejného 
osvětlení v Brně-Bohuni-
cích, kterou provádějí 
pracovníci Technických 
sítí Brno, a.s. ve spolu-
práci s MČ Brno-Bohunice 
se uskutečnila ve středu 
11. 5. 2016. Zkontrolová-
no bylo celkem 1357 kusů 
světel. Z tohoto počtu nesvítilo v době 
konání kontroly 7 osvětlení, což je 
0.52% nesvítivosti. Měl jsem velkou 
radost z toho, že při této kontrole jsme 
nezaznamenali žádný „útok“ ze strany 
místních občanů, že se proháníme au-
tem v nočních hodinách po místních 
chodnících. K tomu bych rád řekl jen 
to, že s autem a to řádně označeným 
využíváme chodníky jen výjimečně 
a to pouze na ulici Spodní a Uzbecká, 
kde opravdu není možné využít jinou 
pojízdnou komunikaci. Při této noč-

ní kontrole se nám také 
podařilo najít i  jeden 
stožár a to před vchodem 
Ukrajinská 29, který se jak 
my říkáme „ukláněl“. Bylo 
nutné ho okamžitě uříz-
nout, aby nedošlo k jeho 
zřícení a  ohrožení osob 
nebo majetku. V  tomto 
místě je pojízdná komu-

nikace velmi frekventovaná, takže to, 
že se nic nestalo je tak trochu malý 
zázrak. Poděkování si určitě zaslouží 
pracovníci Technických sítí Brno, a.s., 
kteří tento stožár ráno ihned uřízli a ve 
stejný den opravili sedm nesvítících 
osvětlení, které jsme našli při noční 
kontrole.
Záznam z kontroly je uložen na Od-
boru Technických služeb Úřadu MČ 
Brno-Bohunice.

 Josef Juras, zastupitel MČ

Kontrola veřejného osvětlení

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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Rada MČ na svém 40. zasedání ze 
dne 6. 4. 2016
– schválila smlouvu pachtovní pozem-

ku p.č. 1097/12 – ovocný sad o výměře 
380 m2 v k. ú. Bohunice v lokalitě 
U dálnice, se Zemědělským a obchod-
ním družstvem Sady Starý Lískovec, 
IČ 479 16 851

– schválila smlouvu pachtovní p.  č. 
1515/1 – zahrada o výměře 371 m2 
v k.ú. Bohunice v lokalitě Kejbaly,

– schválila, licenční smlouvu o  ve-
řejném provozování hudebních děl 
s Ochranným svazem autorským pro 
práva k dílům hudebním.

– vzala na vědomí doporučený program 
X. zasedání ZMČ Brno-Bohunice, kte-
ré se bude konat dne 27. 4. 2016:

– doporučila zastupitelstvu schválit 
s okamžitou platností novelu Jedna-
cího řádu Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice

– bere na vědomí návrh člena Zastupi-
telstva MČ pana Ing. Miloše Vrážela 
na udělení Čestné medaile MČ Brno
-Bohunice panu Ladislavu Konečné-
mu z důvodu ukončení dlouholeté 
funkce starosty Orla jednoty Brno-
-Bohunice, doporučuje udělit Čest-
né medaile MČ Brno-Bohunice panu 

Ladislavu Konečnému a panu Jiřímu 
Soukupovi v roce 2017 v rámci oslav 
780 let první zmínky o Bohunicích

– bere na vědomí koncept „Návrhové 
části Plánu udržitelné městské mo-
bility města Brna – část II.“, požaduje 
po zpracovateli konceptu zohlednit 
do předloženého Plánu mobility 
opatření s ohledem na uvedené sku-
tečnosti a nesouhlasí s využitím par-
koviště Kampus Bohunice pro systém 
parkování P+R,

– odvolává k 30. 4. 2016 pana Rosti-
slava Buriana z funkcí člena Komise 
pro občanské záležitosti RMČ a čle-

na Komise pro rozvoj MČ, jmenuje 
s účinností od 1. 5. 2016 do funkce 
člena Komise pro rozvoj MČ pana Pav-
la Trnku a do funkce člena Komise 
pro občanské záležitosti RMČ paní 
Mgr. Michaelu Zapletalovou.

– Různé: Z  rozpravy bylo schváleno 
nové usnesení ve znění: bere na vě-
domí podnět člena Zastupitelstva MČ 
pana Mgr. Michala Kincla a ukládá 
místostarostovi MČ projednat s ve-
dením Městské policie akcentaci 
preventivního přístupu MP v přípa-
dě protiprávního parkování na území 
MČ.

Zprávy z rady

Přijďte si odpočinout do stínu stromů nebo posedět v trávě s knihoou v ruce...
Od června bude každý den od 8 hodin do 20 hodin otevřena zahrada při ZUŠ 
Amerlingova.

ZŠ Arménská oslavila čtyřicátiny
Milá školo Arménská,
když Tě postavili, nebyla jsem ještě na světě. Vlastně v tom roce se narodili mí 
rodiče. Takže nejen ty, ale i oni budou mít velkou oslavu a slavit 40. narozeniny. 
I když už je ti tolik let, vypadáš stále mladě, opraveně a skvěle sloužíš nám žákům, 
kteří do tebe chodíme.
Já tě navštěvuji už čtvrtým rokem. Všimla jsem si, že máš krásná nová plastová 
kukadla, pokud nekoukáme z nich, koukáme ve třídě na televizi. O přestávkách 
rádi běháme po barevně vymalovaných a obrázky vyzdobených chodbách. Nesmím 
zapomenout na skvělý bazén, který velmi ráda navštěvuji i ve volném čase.
Takže, milá školo Arménská, přeji Ti mnoho chytrých, úspěšných a hodných 
studentů, hodně hodných pánů učitelů a paní učitelek, ředitele, kterému se vše 
daří a je u všech oblíben, a abys díky stavebním úpravám nestárla a byla stále 
krásná, mladá a u žáků oblíbená.

 Eliška Vašátová, 4. A

Armenda už není slečna, vždyť oslavi-
la své čtyřicáté výročí. Během svého 
života vychovala a vzdělala téměř tři 
generace absolventů, a proto si zaslou-
žila velkolepou oslavu narozenin, která 
probíhala po celý jeden květnový týden.
Její vděční žáci jí přinesli dary v podo-
bě závazku čtyřiceti uplavaných kilo-
metrů, který vysoce překročili. Plavání 
se v průběhu týdenních oslav zúčastni-
lo 218 žáků a součtem uplavali celých 
64 316 metrů! V rámci hodin slohu 
a literární soutěže Spisovatel napsali 
mnoho krásných povídek i básní. Ne-

chyběla ani přání škole, z nichž vám 
jedno přinášíme i zde. Společnou prací 
spisovatelů i našich nadaných výtvar-
níků vznikl i sborník Toulavý autobus, 
který přináší výběr těch nejlepších pra-
cí. Sportovní odpoledne školní družiny 
a prvního stupně i druhého stupně se 
postarala o zábavu i volnočasové ak-
tivity našich dětí. Hlavním darem však 
byla Akademie, slavnostní odpoledne 
s programem našich žáků.
Tomuto daru předcházelo obrovské 
úsilí žáků i  učitelů, protože každý 
chtěl ukázat své schopnosti, doved-

nosti a talent. Realizace byla opravdu 
náročná. Již od jara secvičovaly třídy 
1. i 2. stupně různorodá vystoupení, 
ve kterých naši žáci chtěli sdělit, jak 
je jim škola milá. To vše předvedli 
v opravdu přeplněné školní tělocvičně, 
která přilákala rekordní počet diváků. 
A co jsme mohli na Akademii vidět? 

Zpěváky, hráče na hudební nástroje, 
tanečníky, několik divadelních před-
stavení, i slavného kouzelníka… Naši 
žáci mají talent – a naše škola je fajn 
v tom, že jim ho pomáhá rozvíjet. Pře-
jeme jí hodně dalších úspěchů!

 Žáci 8. A s p. uč. Šmerdovou
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Arménská umí i fotbal
V  měsíci dubnu jsme se zúčastnili 
s mladšími žáky naší školy fotbalové-
ho turnaje Mc Donald’s Cup, který se 
hraje v celé ČR. Naše družstva v kate-
gorii A (2. a 3. ročníky) i v kategorii B 
(4. a 5. ročníky) zvítězila v okrskových 
kolech a postoupila do okresního kola 
- finále města Brna, kde na ně čekali 
vítězové ostatních okrskových kol. 
Druhákům a třeťákům se ve finále sice 
nedařilo tak dobře jako v okrskovém 
kole, v němž vyhráli všechny zápasy, 
přesto se jim i zde podařilo obsadit 
krásné třetí místo. Čtvrťáci a páťáci 
bojovali ještě lépe, dva z finálových 
zápasů vyhráli a pouze jeden prohráli. 

V konečném pořadí pak obsadili vyni-
kající druhé místo v městě Brně. Obě 
skupiny za své umístění získaly krásné 
poháry. Za skvělou reprezentaci naší 
školy děkujeme těmto žákům: v ka-
tegorii A bojovali Švancara, Rodák, 
Jiříček, Sedláček, Grym, Staněk z 3.B, 
Vavro z 3.A, Zlatníček J., Osvald 2.A, 
Pokorný, Zlatý 2.B, Sedlák, Tichý z 2.C; 
v kategorii B nás reprezentovali Zlat-
níček M., Osvald, Svoboda, Joukl, Ka-
čeriak, Kůřil z 5.B, Ručka, Štromajer, 
Havelka, Pláteník ze 4.B, Toman ze 
4.A. Gratulujeme!

 Mgr. Vlasta Čapková
učitelka ZŠ Arménská

Výjimečný sportovní úspěch zazname-
nalo družstvo starších žáků ze ZŠ Brno, 
Vedlejší 10 ve Sportovní lize základ-
ních škol v minifotbalu. V základní 
skupině naši mladí fotbalisté vyhráli 
všechny zápasy, ve čtvrtfinálové sku-
pině měli jednu remízu a postoupili 
na lepší skóre. Semifinále i  finále 
okresního kola, kterého se účastnilo 
40 brněnských škol, ovládli naprosto 
suverénně. Po výhře v okresu postou-

pili do krajského finále. Zde se v pě-
tičlenné skupině umístili na druhém 
místě. Celý náročný turnaj odehráli 
pouze s jedním hráčem na střídání.
Našemu družstvu ve složení Nicolas 
Janusis (9.B), Patrik Šnyrch (9.A), Lu-
káš Dufek (7.C), Dominik Peška (9.A), 
Daniel Wenzlovský (9.A) a Roman Kor-
dia (9.A) srdečně gratulujeme!

 Ivo Kunovjánek, trenér

Fotbalisté z Vedlejší druzí 
v Jihomoravském kraji

Co to Parkour vlastně znamená? Parkour je umění pohybu/umění přemístění. 
Dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně za použití vlastního 
těla. Pomáhá při překonávání libovolných překážek v městském prostředí i pří-
rodě. Překážkami jsou myšleny kameny, skály, kmeny, ale i zábradlí a betonové 
zdi a nyní již i nově vybudovaná Parkourová hřiště.
Proč je Parkour zdravou disciplínou? Tělo v tomto odvětví používá všechny 
svalové i motorické partie, udržuje se stále silné, flexibilní a funkční. Parkour 
je symbol kardio-silovo-flexibilního tréninku a následná funkčnost těla je 
ohromující.
Jak zvládnout bezpečnost tréninku? Ano, na internetu je vidět hodně pádů 
a nepodařených triků. Ale jde jen o poznání svých aktuálních možností nejen 
fyzických, ale i o rozpoložení a připravenost jedince v daný moment. Pak se 
trénink Parkouru postupnými kroky stává bezpečnou disciplínou.
Proč utíkat na trénink Parkouru? Dnešní mládež stále více sedí u počítačů, 
tabletů či telefonů. Tělo chřadne a s ním i mysl. Sociální interakce s ostatními 
dětmi je na bodu mrazu skrz obrazovku, chat nebo display. Tato cesta není tím 
být silnější a užitečnější.
Kde najít organizovaný trénink Parkouru? Pro děti z Bohunic je nejblíže 
organizace inBalance, která má tréninky na ZŠ Vedlejší zde v Bohunicích. Tyto 
tréninky jsou připravené na motorickou nezkušenost dětí svými změkčenými 
modulárními žíněnkami. Nafukovací, odrazové, přeskokové, dopadové i vybí-
hací žíněnky jsou atrakcí pro děti od 6 do 16let. Skupiny se dále dělí dle věku 
a úrovně motorické připravenosti. Zde se držíme heslem: „Připrav tělo a mysl 
a dovednosti přijdou samy“.
Kam na příměstský tábor nebo kemp Parkouru o prázdninách? Tábory 
a kempy jsou zase připraveny pro tyto věkové skupiny: děti 6–10 let, 8–14 let, 
10–16 let, v období července a srpna.
Veškeré informace, termíny, lokality a videa z táborů z minulého roku naleznete 
www.inbalance.cz

Parkour jako motivace 
pro děti chodit zase ven 
a hýbat se

10–16 let | 1. 7. –5. 7.
Maštale – příroda na Vysočině
6–10 let | 11. 7. –15. 7.
Žabovřesky – dětská hřiště v Brně
7–14 let | 18. 7. –22. 7.
Bohunice – parkourová hřiště v Brně
8–16 let | 27. 8. –31. 8.
Blansko – příroda v Moravském Krasu

Program: parkour, nafukovací modu-
lární žíněnky, discgolf, odpružená kola, 
koupaliště, hry

Přihlášky na www.inbalance.cz

 Mgr. Aleš Procházka
předseda sdružení inBalance

 Důchodkyně hledá pomoc na 
zahradě – chlapské práce. Lokalita 
Červený kopec. Odměna dohodou. 
Tel: 604 177 508, 725 258 807.

 Rekonstrukce bytů, jader, koupe-
len, práce zednické, obkladačské, insta-
latérské, sádrokartonářské.
Tel.: nonstop 777 141 165, 773 518 654.
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Vandalismus v Bohunicích obrazem…

Ulice Hraničky, svah na severní straně silnice. Neznámý pachatel zlomil mladý 
stromek (srpen 2015).

Neznámým vandalem zničený ping-pongový stůl ve vnitrobloku ulice Moldavská. 
Byl zničen již podruhé. Foto je z července 2015.

Graffiti na fasádě nově opraveného domu. Ulice Havelkova, květen 2016.

V prosinci 2014 bylo z vánočního osvětlení vinohradu postupně odcizeno kolem 
50 žárovek, které jsme nacházeli rozbité na chodnících ulice Běloruské.

Pařezy po pokácených stromech. Tyto byly vykáceny bez řádného povolení. Ulice 
Kamenice nedaleko Kauflandu. Přestože byly stromy káceny za bílého dne a plného 
provozu, „nikdo nic neviděl“.

Dne 16. dubna 2016 bylo na kruhovém objezdu vysázeno na 350 levandulí. Již za 
pár dní bylo asi deset ukradeno.

Neznámým pachatelem rozbitá výloha papírnictví a zlatnictví v areálu „Kalinka“. 
Během několika dní před Vánocemi 2015 byla výloha rozbitá hned dvakrát.

V rámci akce Ukliďme Česko (16. 4. 2016) sbírala skupina dobrovolníků odpadky 
kolem potoka Leskava. Než shromážděné pytle s odpadky stihla svozová firma 
odvést, naházel je neznámý pachatel do potoka.
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V knihovně před 
prázdninami

Raketový start fotbalistů 
Tatranu Bohunice

Muzikálové jaro

Vážení a milí, srdečně vás zdravíme. 
Červen, poslední měsíc před prázd-
ninami a dovolenými, je ve znamení 
nádherných, pestrých barev a veselého 
čtení pro děti.
Červnová výstava Žanety Benešové 
Rysy v  zrcadle ve stylu pop art je 
skutečně úžasná. Obrazy jsou tvoře-
ny technikou olejomalby a pastelu 
a  opravdu se na ně velmi těšíme, 
autorka u nás vystavuje již potřetí 
a vždy s velkým úspěchem. Výstava je 
k vidění od 1. 6. do 30. 6. 2016 v naší 
otevírací době.
Pro naše nejmenší čtenáře jsme při-
pravily na úterý 7. 6. 2016 veselou 
letní pohádku Kataríny Macurové Proč 
nekveteš? Autorka vypráví příběh ma-
lého medvídka, který se snaží vypěs-
tovat mrkev a co vše se mu během té 
doby přihodilo. Čtení je vhodné pro 
děti od 2 do 5 let v doprovodu dospě-
lé osoby a začíná v 16,30 hodin. Děti 
budou poslouchat pohádku, malovat 

si a papat dobrůtky.
Vám všem, kteří se rádi seznamujete 
s knižními novinkami, jsou vyhrazeny 
naše Knižní čtvrtky, v červnu vycházejí 
na 2. 6. , 9. 6. , 16. 6. a 23. 6. 2016. 
V době od 10 do 12 hodin si můžete 
poslechnout naše tipy na skvělou, na-
příklad dovolenkovou četbu.
Naši milí čtenáři a návštěvníci, přeje-
me vám krásné léto, příjemnou dovo-
lenou a hodně nových zážitků. A my 
se už těšíme na září a kalendář akcí 
nám praská ve švech, jen namátkou 
bych vás chtěla upozornit na přednáš-
ku v rámci Občasné Literární kavárny 
s Mgr. Petrem Vurmem, Ph.D. z Filo-
zofické fakulty MU, který nás provede 
světem Agathy Christie, jejím živo-
tem a dílem. Mějte se krásně a brzy 
na viděnou.

 Jitka Fukalová
Veronika Bednářová

KJM pobočka Lány

Mužstvo TJ Tatranu Bohunice vstou-
pilo do druhé půle krajského přeboru 
impozantně. V prvních deseti zápasech 
nepoznalo porážku, je na druhém mís-
tě tabulky KP a na svém kontě má již 
61 bodů. Stále však ztrácí na vedoucí 
a také bezchybný Bzenec šest bodů, 
který má ještě dva zápasy k  dobru 
a čeká na jeho klopýtnutí. Tatran má 
nejlepší obranu v přeboru s pouze 21 
inkasovanými brankami a s 62 vstře-
lenými brankami je na druhém místě 
za Bzencem.
Zimní příprava se Tatranu evident-
ně vydařila a posílené mužstvo pod 
vedením trenéra Lukáše Kříže před-
vádí velice kvalitní fotbal s nevída-
ným nasazením po celých 90 minut. 
K tak agilnímu výkonu také přispívá 
povolené střídání všech pěti hráčů 
skoro v každém zápase a velice kva-
litní výkon brankáře Marka Grubera, 
který má na svém kontě již 11 zápasů 
s nulou. Co se střelecké potence týče, 
na 28 jarních vstřelených brankách se 
podílelo devět hráčů Tatranu a jsou 
mezi nimi i všechny tři jarní posily: 
Trávník, Ulmann i Šabršula. Nejlep-
ším střelcem týmu je Nikolas Burčík 

s 21 brankami, který má za sebou již 
4 hattricky v sezóně. Následují ho Filip 
Damborský se 13 brankami a Stanislav 
Píšek se 6 zásahy.
Do konce sezony čeká Tatran ještě 
6 zápasů, tři brněnské derby již má 
za sebou. Zbývá souboj s  Bystrcí 
i konfrontační utkání s lídrem tabul-
ky Bzencem, vše na domácím hřišti. 
Doufejme, že mužstvo nepostihne 
výkonnostní kolaps, jako tomu bylo 
na podzim a bude tím pádem atako-
vat nejvyšší příčku Krajského přeboru, 
zaručující postup do divize.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TJ TATRAN Bohunice děkují za návště-
vu a podporu fanoušků na jarních do-
mácích utkáních. Informace o časech 
začátků jednotlivých zápasů i odjezdů 
autobusu na zápasy mimo Brno nalez-
nete ve vitríně na fotbalovém stadio-
nu Neužilova 35 nebo na vývěsce MČ 
Bohunice na ulici Dlouhá. Podrobné 
oddílové informace, videa a reportáže 
z jednotlivých zápasů naleznete na no-
vých webových stránkách fotbalového 
klubu: www.tatran-bohunice.cz.

 Ing. Jaromír Krejčí

Máte rádi muzikály a pohádky plné 
písniček? Česká kinematografie jich 
nabízí opravdu hodně a tak nastává 
každoročně problém, kterou pohádku 
či muzikál si naše děti pro svou drama-
tizaci vyberou. Letos padl los na Noc 
na Karlštejně, menší ochotníci si zvo-
lili pohádku Co takhle svatba princi.
Příprava je vždy náročná. Kromě dra-
matizace děje si děti připravují taneč-
ní choreografie, učí se zpívat melodie 
z příběhů a připravují si rekvizity. Na-
konec přijde závěrečné soustředění, 
kde se vše secvičí, dopiluje, dokončí 
kulisy a hurá na jeviště!
Tentokrát jsme si k vystoupení zvolili 
jaro. A tak se v jedno nedělní odpo-
ledne vše na pódiu připravilo, děti se 
oblékly do kostýmů a diváci mohli při-
jít. Ještě pár závěrečných pokynů – je 

přeci důležité, kde bude ležet která 
rekvizita, kde se ztlumí hudební do-
provod a jak kdo nastoupí! Na nervo-
zitě je znát, že dětem na jejich výkonu 
opravdu záleží.
A pro nás dospělé je krásné sledovat, 
jak nám z  těch malých dětí rostou 
stále šikovnější herci, kterým už ne-
musíme připravovat tance, kteří si 
sami zorganizují vše okolo, přichystají 
pódium a nakonec si celý příběh ještě 
zvládnou zfilmovat. A na závěr nás 
hřeje, když se na některé z nich, na 
ty, které jsme poznali jako malé, dnes 
chodíme dívat do Janáčkova divadla.
Pokud se i Vy chcete podívat, jak to 
v Muzikantech chodí, zde jsou naše 
stránky: www.severka.org/index.php/
muzikanti

 Zuzana Del Favero
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Léto už se kvapem blíží a slunečné 
počasí stále hlasitěji zve na vodní 
radovánky. Na letošní návštěvníky 
už jsou také připravená brněnská 
koupaliště Riviéra i Zábrdovice.

Jejich otevření se chystá 4. června, 
jestliže poběží přípravné práce dle 
plánu a  bude pěkné počasí. Kou-
paliště Zábrdovice nabízí pro celou 
rodinu k vodním hrátkám ojedinělé 
brněnské atrakce v podobě vlnobití 
nebo tobogánu dlouhého 73 metrů, 
Vedle tří venkovních bazénů ale také 
velké množství vyžití mimo bazén pro 
celé rodiny. Na dětském hřišti najdou 
vaše ratolesti houpačky, průlezky, 
skluzavky, kreslící tabule či pískoviště 
s jemným plážovým pískem. A výhoda 
pro rodiče? Hřiště se nachází blízko 
občerstvení, takže máte děti pod do-
hledem při popíjení drinku. Zahrát si 
můžete beachvolejbal, badminton, 
minigolf, ping-pong, kuželky či pé-
tanque. „Pokračovat budeme v loň-
ské novince, ranní dvouhodinovce 
kondičního plávání,“ podotýká Mi-
chaela Radimská, mluvčí společnosti 
STAREZ – SPORT, a. s., která měst-
ská sportoviště provozuje. Aktuální 
informace o novinkách či otevíracích 
dobách naleznete na stránkách www.
koupaliste-zabrdovice.cz. Historie are-
álu Riviéra sahá do počátku 19. století 
a takřka od té doby představuje vy-
hledávaný přístav klidu a odpočinku. 
Kaskáda tří bazénů vybudovaná uměle 
v přírodním říčním korytě v celkové 
délce 390 metrů představuje výji-

mečný komplex. Malebnost prostředí 
dodávají rozsáhlé travní plochy, ne-
chybí dětské hřiště se skluzavkami 
a  houpačkami, občerstvení a  také 
hřiště na beachvolejbal, badminton, 
ping-pong, kuželky či pétanque. Děti 
se mohou pobavit i přiučit v přilehlém 
areálu dopravní výchovy, u vody jsou 
pro ně připravena animační odpoledne 
plná her a soutěží. Aktuální informa-
ce o novinkách či otevíracích dobách 
naleznete na stránkách www.rivec.cz.
Pro vaše ratolesti jsme letos připra-
vili příměstské tábory na Koupališti 
Riviéra, které se uskuteční ve dvou 
červencových a dvou srpnových turnu-
sech. „Plavečtí trenéři se budou dětem 
věnovat v bazénu i na suchu. Vedle 
zábavy u vody a množství soutěží je 
čeká i výuka angličtiny nebo výlety 
na přehradu,“ pozvala děti mluvčí 
Radimská. Tábor je určen pro plavce 
i neplavce od šesti do dvanácti let.
Stejně jako na Koupalištích Zábr-
dovice a Riviéra mohou návštěvníci 
použít ke vstupu čipové hodinky do 
dalších sportovišť, která spravuje 
STAREZ – SPORT, a. s. Mezi ně pat-
ří také Aquapark Kohoutovice, který 
v  dubnu oslavil už šesté výročí od 
otevření. Vedle vnitřního bazénu 
s tobogánem, saunou a posilovnou 
láká návštěvníky také příjemný střešní 
bazén, který bude otevřen za pěkného 
počasí 15. května. Na terase bude opět 
fungovat bufet s občerstvením, kde 
lze při platbě použít čipové hodinky. 
Bližší informace na www.aquapark-
kohoutovice.cz.

Voda volá Den sportovišť dekoruje 
mistra Brna na tobogánu

KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA I ZÁBRDOVICE ZAHAJUJÍ LETNÍ SEZONU

Velký úspěch slavil loni v  září 
první Den sportovišť města Brna, 
který návštěvníkům představil 
místa, kam se běžně nedostanou. 
Unie sportovních klubů města 
Brna a Jihomoravské organizace 
České unie sportu připravily po-
kračování už na 11. června.
Návštěvníci si opět vyzkouší i méně 
tradiční disciplíny jako aquazorbing, 
paddleboard, bubble sumo nebo foot 
snooker. „Chceme se zaměřit víc na 
doprovodné aktivity. Den uděláme na 
méně sportovištích, ale program zin-
tenzivníme, aby tam lidé strávili víc 
času a vyzkoušeli víc atrakcí,“ nalákal 
manažer Jihomoravské krajské organi-
zace České unie sportu Jakub Koudelka.
Den sportovišť navíc okoření různé 
dovednostní soutěže, které dekoru-
jí mistry Brna. Například v jízdě na 
tobogánu v Aquaparku Kohoutovice 
nebo v hodu kriketovým míčkem na 
Městském baseballovém stadionu 
v Komárově. „Bude to trošku recesis-
tické, ale přihlásit se může každý, kdo 
se chce stát mistrem Brna,“ pousmál 
se Koudelka.

Návštěvníky Dne sportovišť potěší 
program v jedenácti brněnských ha-
lách a areálech. V Městské hale Mo-
renda se uskuteční mistrovství Brna ve 
střelbě z dálky na basketbalový koš, ve 
Sportovním a rekreačním areálu Kraví 
Hora se utká dvanáct týmů při turnaji 
v malém fotbalu. Koupaliště Rivié-
ra hostí mistrovství Brna ve střelbě 
z indiánských foukaček a v Městském 
plaveckém stadionu Lužánky vyzkouší 
plavci jízdu na paddleboardech.
Do Lázeňského a relaxačního centra 
Rašínova, Bazénu Ponávka, Bazénu 
za Lužánkami či do Aquaparku Kohou-
tovice mají navíc děti do čtrnácti let 
vstup zdarma.
Fanoušci hokejové Komety dostanou 
možnost projít si DRFG Arenu s ko-
mentářem. Bohatý program nabízí 
především Stadion Sokola Brno I – 
představí se beachvolejbal, sportovní 
gymnastika, bojové umění WIng Tsun 
a sebeobrana Escrima, lidé si vyzkouší 
šerm plastovými šavlemi nebo florba-
lové dovednosti.
Podrobný harmonogram naleznete na 
www.densportovist.cz
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 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!
  Připravím k  PZ z  fyziky na 
VUT Brno i Lékařskou fak. MU. tel: 
722 910 500.
 Elektrikář: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz
 Doučím FYZ/MAT 6–9. tř ZŠ, 
prima–kvarta GYM. I o prázdninách – 
reparáty, opakování, úspěšný vstup na 
SŠ. Tel: 774621703.
 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, 
nová dvířka, šuplíky pod linku, skříňky, 
skříně na míru a výměna pracovní desky. 
Vrba 603 438 707.

Festival mezi panely 16
Pracoviště LABYRINT, které je sou-
částí Střediska volného času Lužánky, 
pořádá v sobotu 11. června 2016 již 
šestnáctý ročník festivalu Mezi panely. 
Festival je konán za podpory městské 
části Brno Bohunice a SVČ Lužánky. 
Mezi panely nabízí divákům všeho 
věku možnost shlédnout divadelní 
představení hraná dětmi, ale i profe-
sionálními soubory.
Jak nám řekl Tomáš Gruna (pořadatel 
festivalu): „Festival Mezi panely pro-
běhne tento rok již po šestnácté. Jako 
každý rok chceme přivést divadlo do 
městské části Brno - Bohunice a tím 
i umožnit obyvatelům této městské 
části kulturní zážitek, bez toho, aby se 
museli přepravovat do centra města. 
Neznamená to, že nechceme pozvat 
i diváky z jiných městských částí či 
dokonce z centra.
Tento rok na Mezi panelech uvidíme 

představení od divadelních souborů, 
které zkoušejí v  SVČ Lužánky, ale 
i „přespolní“ soubory a to Loutkino 
s  inscenací pro děti Dobrodružství 
pavouka Čendy nebo CIVARÁMO s je-
jich jarmareční písní Strašlivý příběh 
o Juliáně a Severýnovi. Nesmím za-
pomenout na loutkové představení 
Dřevěného divadla u nás v zahradě 
pod širým nebem. Během dne budou 
připraveny výtvarné dílny pro děti, ale 
i pro starší návštěvníky, které zpříjem-
ní pauzy mezi divadelními výstupy. 
Myslím, že si to všichni užijí.“
Festival začne v 9.00 dopoledním pro-
gramem pro nejmenší a v cca 15.00 
naváže blok odpolední pro starší děti 
a dospělé diváky.

Informace: garant projektu
Tomáš Gruna, tel. 776 631 869,
e-mail: tomas.labyrint@luzanky.cz

 ŠATY – svatební – společenské, 
půjčovna, prodej, komise. Mikuláško-
vo nám.14, Brno. PO–PÁ 14–18 hod. 
Tel.: 736 620 266

 Nabízím levné rekreační poby-
ty na ČM vrchovině v rodinné vilce. 
Ideální pro rodiče-prarodiče s malými 
dětmi. Tel: 604 247 252.
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Hospůdka Na hřišti
Neužilova 35, Brno - Bohunice

www.hospudkanahristi.cz

NOVĚ OTEVŘENO!
 Prodám garáž za 350 000,– Kč na 
ul. Ukrajinská. Tel.: 605 87 84 85
 Pronajmu garáž v gar. komple-
xu Ukrajinská 2b. Cena dohodou. 
Tel: 607 784 324

 KOUPÍM DŮM V LÍSKOVCI.
TEL 605 514 210

 Akutně hledám ke koupi byt, pe-
níze mám. Spěchá. Děkuji za nabídku. 
728 945 527

 Koupím udržovaný byt v lokalitě 
venkova. Děkuji. T: 722 012 297.

 Hledám chatu v okolí Brna. Děku-
ji. Tel: 774 340 338

 OLMAN SERVICE s. r.o. přijme pra-
covníky, osoby se zdravotním omezením 
na pozici uklízeč/ka na HPP v Brně Bo-
hunicích – Kampus. Volejte 730 186 797 
nebo zasílejte životopisy na e-mail: 
nabor@olman.cz.

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

POPŮVKY u BRNA,
Vintrovna 403/3
664 41 Popůvky, tel.: 516 116 600

ČESKÁ u BRNA, Česká 182, 664 31 Česká
tel.: 541 211 539, e-mail: ceska@kola-online.cz

Po–Pá
9:00–19:00 hod.

So
9:00–13:00 hod.
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Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

RECEPČNÍ 
min. SŠ vzdělání, pokročilá znalost AJ, znalost dalšího jazyka výhodou, 

příjemný vzhled a profesionální vystupování, flexibilita, 
práce na HPP ve třísměnném provozu

POKOJSKÁ
min. základní vzdělání, základní znalost AJ a/nebo NJ výhodou, pečlivost, 

flexibilita, profesionální vystupování, práce na HPP

ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
vyučení a praxe v oboru, základní znalost AJ, znalost dalšího jazyka výho-

dou, příjemný vzhled a profesionální vystupování, flexibilita, 
práce na HPP ve třísměnném provozu

Nabízíme:
práci v perspektivním oboru, zázemí stabilní firmy, 

nadstandardní pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity, 
možnost profesního růstu, tréninkové programy.

Životopisy zasílejte na secretary@hibrno.cz. 
Další informace na tel. 543 122 001.

exkluzivní hotel u výstaviště
hledá vhodné kandidáty na pozice:

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
30. 5.–3. 7. – Speciality z jahod – Ochutnejte jahodové pokrmy
27. 5.–19. 6. – Ohňostrojné menu 
18. 6. – Ohňostrojný Epilog na Špilberku – Rezervujte si místo na letní terase. 
Možnost zakoupení konzumačního lístku za 190 Kč.
1. 6. – Den dětí – Pro děti pohár ZDARMA.
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. Doprovodný program.  VSTUP ZDARMA.
26. 8. – Oheň na ukončení prázdnin – Od 16.00 hodin na terase hotelu

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


