
OREL JEDNOTA BOHUNICE POD ZÁŠTITOU MČ BRNO-BOHUNICE
pořádá

20. TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
v sobotu 24. září 2016

14.00 hod. – zahájení hodového odpoledne před radnicí
požehnání vína, stárků i všech přítomných / udělení hodového práva 
starostou MČ / vystoupení Bohunické chasy a Chasičky / vystoupení 
mužského sboru Malina z Kozojídek / soutěže pro diváky o láhve hodové-
ho vína / ochutnávka bohunického vína / prodej vína a burčáku zajišťuje 
vinotéka Transvin
16.30 hod. krojovaný průvod Bohunicemi
19.30 hod. HODOVÁ ZÁBAVA v orlovně, Hraničky 5
Program bude doprovázet cimbálka a DH „MORAVÁCI“. Vystoupení 
Bohunické chasy je finančně podporováno statutárním městem Brnem

www.orelbohunice.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
č. 9/2016, ročník 26

ZDARMA

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Uzávěrka č. 10/2016
pátek 16. září 2016
ve 14 hodin

Tolerance
Co nechceš, aby jiní dělali tobě, 
nedělej ani ty jim. Jako malá 
jsem se vždy v boji za spravedl-
nost oháněla tvrzením, že přece 
musím oplatit to, co mi kdo udě-
lá, aby viděl, jak je to škaredé. 
Ale ono to tak nefunguje. Výše 
uvedené rčení naopak přináší do 
našich uspěchaných životů oka-
mžiky, kdy se musíme v určitých 
chvílích zastavit a říci si, zda to, 
co mi druhý učinil, mám stejnou 
měrou vrátit či nikoli a zda tím 
něčeho dosáhnu.
A  co mě přivedlo k  myšlence 
vzájemné tolerance? Impulzem 
mi byl hudební festival na ulici 
Lány, který se uskutečnil na konci 
prázdnin jednu srpnovou sobotu. 
Od brzkého odpoledne až do půl-
noci se Bohunicemi nesla rocková 
hudba, která určitě mnohé potě-
šila, více lidem však přinesla bo-
lení hlavy. Nemluvě o poklidném 
spánku, o kterém jste si mohli 
nechat zdát. Na adresu pořada-
telů se snesla snůška stížností 
na hlučnost a na „netoleranci“ 
vůči většině obyvatelstva, která 
o produkovanou hudbu nestála. 
Přitom jejich záměrem zajisté 
nebylo přivodit bohunickým ob-
čanům bezesnou noc, ale naopak 
přinést do Bohunic trochu té „kul-
tury“. Ať však hodnotíme jejich 
počin jakkoli, záměr byl ušlechtilý 
a takto by měl být i chápán. Otáz-
kou pak zůstává, proč festival 
narušil noční klid. Zde by si měli 
pořadatelé sáhnout na srdce, 
neboť abychom byli tolerováni, 
sami musíme tolerovat.
Přesto přeji Bohunicím více 
kultury, která mnohdy přináší 
i omezení našeho pohodlí, ale 
obohacuje naše životy a činí nás 
lepšími.

 Lucie Stará, radní MČ

Moc mě mrzí, že se náš 
časopis stal místem, kde 
se objevují články, které 
nesledují primárně rozvoj 
naší obce, ale často jen 
nesmyslnou kritiku za 
každou cenu.
Situaci jsme řešili v Radě 
městské části a  také ji 
konzultovali s odborní-
kem na tiskový zákon. 
Na základě shromážděných informaci 
rozhodla Rada MČ o vyčlenění jedné 
stránky našeho zpravodaje na opoziční 
názory (podobně jako tomu je třeba 
v brněnském Metropolitanu). Strán-
ka č. 4 bude jasně označena, aby bylo 
zřejmé, že jde o opoziční názory. Člán-
ky, i když například budou obsahovat 
nepravdivé informace, nebudou dále 
komentovány. Čtenář bude vědět, že 
tohle je prostě projev opozice.
Věřím, že tento krok, kdy bude zcela 
zřejmé, že se jedná o stanovisko člo-
věka stojícího na protipólu snahám 
současného vedení naší městské části, 

učiní náš zpravodaj zase 
vyhledávaným zdrojem 
informací o  místním 
dění. Ukončí i  více než 
roční snahu hledání ces-
ty ke zklidnění situace, 
která v dějinách Bohunic 
nemá obdobu.

REKONSTRUKCE 
PROSTRANSTVÍ 

PŘI UL. ŠVERMOVA
V polovině měsíce srpna se rozpoutala 
na facebooku v diskuzní skupině Naše 
Bohunice poměrně živá komunikace 
na téma rekonstrukce prostranství 
mezi zastávkou tramvaje Švermova 
a obchodním centrem Kavkaz, které 
by se mohlo opravovat už příští rok. 
Zdrojem nesouhlasného stanoviska 
některých diskutujících byla skuteč-
nost, že více než 2 roky starý projekt 
nepočítá s existencí tamních dřevě-
ných stánků. Projekt sám je architek-
tonicky velmi povedený. Kontejnery na 
tříděný odpad zmizí v podzemí, nově 

Ve snaze zachránit zpravodaj Naše Bohunice
Vážení čtenáři zpravodaje Naše Bohunice, již delší dobu se na mě 
obracíte se stížnostmi, že se vám nelíbí to, co se odehrává v našem 
zpravodaji. Konkrétně, že se v něm vyskytují divné a ryze konfrontační 
články některých opozičních zastupitelů a že z toho důvodu přestáváte 
zpravodaj číst.

zde nabídne stín několik stromů, při-
budou lavičky, odpadkové koše… Část 
plochy, v místě současných dřevěných 
stánků, bude upravena pro případnou 
instalaci stánků nových. Ovšem oprav-
du jiných, kvalitnějších, vzhledově se 
do nového prostoru hodících.
Na téma nové úpravy prostranství 
Švermova jsme spolu s panem místo-
starostou plánovali svolat na podzim 
veřejnou diskuzi. Protože je téma živé 
už nyní, svoláváme besedu na středu 
14. září 2016 v 18 hod. do jednacího 
sálu bohunické radnice, ul. Dlouhá 3 
(areál Kalinka) viz pozvánka na str. 3. 
Těšíme se na vaši účast i názory.

INVESTIČNÍ AKCE
Prázdniny byly časem mnoha probí-
hajících rekonstrukcí a staveb. Ta nej-
větší, úprava prostranství při ul. Bělo-
ruská u pošty 30 je v plném proudu. 
Po počátečních bouracích pracech se 
stavba posunula do konstruktivní fáze.
Z dalších akcí zmíním nově vydláždě-
ný prostor před MŠ Běloruská, rekon-
strukci záchodů v ZŠ Vedlejší, v CVČ 
Labyrint a  v  hasičce, rekonstrukci 
kuchyně v MŠ Švermova, nový plot 
kolem MŠ Amerlingova, nový zahradní 
domeček v MŠ Uzbecká. V tělocvičně 
ZŠ Arménská proběhne oprava pod-
lahy a rekonstrukce elektroinstalace. 
Nový oplocený psí výběh pod ulicí 
Okrouhlá jste již zřejmě zaznamenali.
A jistě jste si všimli také lokálních 
oprav chodníků na desítkách míst po 
celých Bohunicích.
Proběhla i obnova povrchu na dvou 
asfaltových hřištích při ulici Uzbecká 
a jednom při ulici Moldavská. Zde se 
jednalo se o reklamační práce, protože 
původní povrchy vykazovaly technické 
závady.
Milí přátelé, přeji Vám pokojný vstup 
do nového školního roku a  radost 
z kaž dého nového dne.

 Antonín Crha, starosta
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Co se děje s budovou 
bývalé zahradnické 
školy (Jurkovičova 
budova)? Budova ško-
ly prochází částečnou 
rekonstrukcí, aby zde 
mohla fungovat sou-
kromá základní škola 
Montessori. Letos bude 
otevřena jedna třída.
Budou se konat far-
mářské trhy i příští 
rok? Pořadatel pan Kupka přislíbil, 
že i příští rok se farmářské trhy budou 
konat, bude však záležet, zda o tyto 
trhy bude dostatečný zájem.
Kde budou volební místnosti 
určené pro referendu? Místnosti 
pro referendum o přeložení nádraží 
budou ve stejných budovách, tedy 
na základních školách a v budově MČ 
Brno- Bohunice, jako volební míst-
nosti pro volby do JMK a Senátu ČR.
Je pravdou, že se bude osvětlo-
vat přechod při ulici Švermova, 
Hraničky – Humenná? Ano tento 
přechod je z našeho pohledu velmi 
nepřehledný a nebezpečný, proto ho 
budeme nasvětlovat.
Při rekonstrukci prostoru před 
poštou zmizel prostřední ostrů-
vek se zelení, proč byl odstraněn? 
Ostrůvek byl odstraněn z důvodu ne-
vhodného umístění (byl vybudován 
nad vedením ing. sítí) a ostrůvek bude 
posunut o  několik metrů ke stěně 
a osazen novou zelení.
Jak to vypadá s kamerovým sys-
témem? Projekt na kamerový systém 
je již kompletně hotový, čeká se pouze 
na souhlas bezpečnostní komise stat. 
města Brna. Tento souhlas je pouze 
formální, poté bude následovat vy-
psání výběrového řízení a následovná 
realizace.
Zaslechla jsem, že se koryto poto-
ka Leskava bude svádět do skruží 
a poté se celé zaveze. Informoval 
jsem se na tuto věc u Povodí Moravy 
a bylo mi sděleno, že se nic takového 
nechystá.
Prý připravujete projekt veřejné-
ho „griloviště“. Ano, tento projekt 
máme v přípravě a nyní vybíráme nej-
lepší lokalitu pro jeho umístění.
V jaké fázi je venkovní šachový 
stůl? Je ve fázi přípravy na výrobu, 
předpokládám, že bude osazen do 
konce roku.
Bude v Bohunicích rezidentní par-
kování, či nikoli? Ano, v Bohunicích 
jistě jednou bude rezidentní parko-
vání, je však otázkou kdy. V současné 
době stále vyhodnocujeme, jaké by 

mohly být negativní do-
pady na jeho zavedení, 
aniž by nebyly dotaženy 
technické předpoklady 
k jeho zavedení.
Co bude s  budovou 
současné školy STING 
po skončení proná-
jmu? Moji představu 
jsem již prezentoval, 
a to zřízení domu s pečo-
vatelskou službou a zá-

kladnu pro terénní pracovníky v ob-
lasti sociálních služeb. Co s budovou 
opravdu bude je politické rozhodnutí, 
které bude muset naše koalice učinit 
již v příštím roce.
Dočetla jsem se v letáku, že na 
ulicí Lány má být nová mateřská 
školka a jesle, ty bude zřizovat 
radnice? Ne, tuto školku nezřizuje 
radnice. Je to soukromá iniciativa, 
školka bude umístěna v objektu bý-
valé zahradnické školy v objektu tzv. 
konzervárny a shodou okolností pone-
se taktéž název MONTESSORI školka 
jako vedlejší ZŠ.
Prý se bude rekonstruovat prostor 
u obchodního centra Švermova, 
pokut ano, zůstanou tam stávající 
stánky? Ano, tento prostor hodláme 
rekonstruovat již příští rok. Co se týče 
stánků, ty po rekonstrukci zde již ne-
budou. Nicméně, je to tak zásadní roz-
hodnutí, proto chceme o tom diskuto-
vat s občany bydlícími v této lokalitě. 
Na základě těchto skutečností jsem 
se rozhodl svolat veřejnou debatu na 
toto téma. O datu a čase uspořádání 
veřejné debaty budete samostatně 
informováni v tomto čísle NB.
Proč se někdo nestará o  pole 
pod ulicí Dvořiště? Toto pole, ač 
se jeví jako celek, má několik desítek 
majitelů, MČ Brno-Bohunice potaž-
mo město Brno zde žádné pozemky 
nevlastní, a tudíž nemůže zasahovat 
do věcí privátních majitelů. Nicméně 
již víme, že některé pozemky jsou už 
odkoupené, a to za účelem výstavby 
rodinných domů.

Vážení spoluobčané, pokusil jsem 
se vám tlumočit několik vybraných 
dotazů, které mi byly podány. Jestli 
i vy máte konkrétní dotaz, jsem při-
praven v rámci možností Vám tyto 
dotazy zodpovědět ať již osobně nebo 
písemnou formou.
Přeji vám mnoho spokojeností v na-
stávajícím podzimu a věřte, že Bohuni-
ce jsou dobrá adresa.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Rada MČ na svém 45. zasedání 
dne 15. 06. 2016
– schválila zadávací podmínky na 

akci „Rekonstrukce sociálních za-
řízení v objektu hasičské zbrojnice 
Ukrajinská 2b v MČ Brno-Bohunice“ 
a seznam firem, které budou vyzvány 
k podání nabídky

– vyloučila uchazeče SWIETELSKY sta-
vební s.r.o., z důvodu nesouladu ter-
mínu zahájení a ukončení stavebních 
prací se zadávacími podmínkami - 
delší než 90 dnů a uchazeče FIRES-
TA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s, 
z důvodu neuvedení ceny za údržbu 
po dobu záruky, schvaluje pořadí 
nabídek uchazečů veřejné zakázky 
na akci „Úprava a rekonstrukce ve-
řejného prostranství ulice Běloruská 
v MČ Brno-Bohunice“

– vyloučila uchazeče OSS Brno, s.r.o., 
z důvodu nedodržení závazné struk-
tury rozpočtu - nedodržení části za-
dávacích podmínek, schvaluje pořadí 
nabídek uchazečů veřejné zakázky 
na akci „Oprava sociálních zařízení 
v objektu ZŠ a MŠ Vedlejší 10 v MČ 
Brno-Bohunice“

– schválila pořadí nabídek uchazečů 
veřejné zakázky na akci „Oprava 
kuchyně v objektu MŠ Švermova 11 
v MČ Brno-Bohunice“

– schválila nabídku uchazeče veřejné 
zakázky na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Zřízení kera-
mické dílny a učebny v prostorách 
bytu školnice v MŠ Běloruská 4 v MČ 
Brno-Bohunice“ od Ing. Aleše Drlé-
ho, IČ 66585708, s cenou ve výši 
55.000 Kč bez DPH

– schválila výpověď smlouvy o spolu-
práci č. 08-190/13/MČ o poskytování 
informací o termínech čištění vo-
zovek na území MČ Brno-Bohunice 
panu Petrovi Tomášů, IČ 88206327

– schválila dohodu o ukončení smlou-
vy) o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod,

– schválila záměr pronajmout pozem-
ky p. č. 1321/146 a p. č. 1321/147, oba 
v k. ú. Bohunice při ulici Jihlavská,

– vzala na vědomí doporučený program 

XI. zasedání ZMČ Brno-Bohunice, 
které se bude konat dne 29. 6. 2016:

– doporučila zastupitelstvu vzít na vě-
domí zprávu o hospodaření MČ Brno-
-Bohunice za období 01.–05. 2016

– doporučila zastupitelstvu schválit 
rozpočtové opatření č. 1/ZMČ v roz-
počtu MČ Brno-Bohunice pro rok 
2016

– schválila Redakční kodex Našich 
Bohunic dle předloženého návrhu, 
který je přílohou č. 13 zápisu, dopo-
ručuje zastupitelstvu zrušit ukládací 
část svého usnesení k bodu č. 1 pro-
gramu z III. zasedání ZMČ konané-
ho dne 11. 3. 2015, vzít na vědomí 
schválené znění

– neměla námitky k návrhu nařízení 
statutárního města Brna o maxi-
málních cenách taxislužby na území 
statutárního města Brna

– nesouhlasila s úhradou nákladů za 
odstranění vozidla v rámci blokového 
čištění dne 4. 5. 2016 na ulici Kamenice

– souhlasila se zapojením příspěvkových 
organizací Základní škola a mateřská 
škola Brno, Vedlejší 10 a Základní 
škola Brno, Arménská 21, do projek-
tu „Prevence školní neúspěšnosti na 
základních školách ve městě Brně“

– schválila, v souladu se zněním čl. 2 
písm. b) Pravidel finančního hos-
podaření příspěvkových organizací 
zřízených MČ Brno-Bohunice, pří-
spěvkové organizaci ZŠ a MŠ Brno, 
Vedlejší 10, převod peněžních pro-
středků ve výši 150.000 Kč z položky 
511 10 – opravy a údržba

– nesouhlasila s prodejem pozemků p. č. 
1473, p. č. 1747, p. č. 1475 a p. č. 1476, 
vše v k. ú Bohunice v lokalitě Kejbaly

– schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 08-075/15/MC na dodání, 
instalaci, montáž a nastavení HW 
a SW do prostor Základní a mateřské 
školy Brno, Vedlejší 10

– doporučila zastupitelstvu souhlasit 
s předloženým návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky statutárního města 
Brna, kterou se mění a  doplňuje 
obecně závazná vyhláška statutár-
ního města Brna č. 20/2001

Nad dotazy občanů Zprávy z rady

XII. zasedání Zastupitelstva
MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 21. 9. 
2016 od 17.00 hod. se bude 
v jednacím sále bohunické radni-
ce Dlouhá 3 konat XII. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Bo-
hunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před 
zasedáním zveřejněn na úřední 
desce ÚMČ a  na internetové 
stránce: www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je 
veřejné.

Poděkování

Děkuji za záchranu života mého 
otce, mladíkovi a zdravotní ses-
třičce ze dne 23. 5. 2016 u tram-
vajové zastávky Běloruská v od-
poledních hodinách.
Za celou rodinu dcera

 Ivona Audová

Při výkonu mé funkce se velmi často setkávám s lidmi na ulici, kteří 
se mě jen pro zajímavost dotazují na věci, které je zajímají. Na úřad se 
jim moc nechce, a proto mnohdy uvítají neformální rozhovor jen tak 
na ulici, a věřte, že mnohdy je to i hodnotný rozhovor. Nyní odpovím 
na pár dotazů, které jsem v průběhu prázdnin dostal od spoluobčanů 
a které by mohly zajímat i vás.
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1. 9. –30. 9. Elektronický ZÁPIS DO KROUŽKŮ – www.lany.luzanky.cz
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3

1. 9. –31. 10. Pro všechny prvňáčky – zdarma registrace na všech
pobočkách KJM; KJM, Lány 3

1., 8., 15.,
22., 29. 9.

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

1. 9. –30. 9. Soutěž SVĚT PRVNÍCH VĚT
KJM, Lány 3

5. 9. –30. 9. Výstava POCITY NA PAPÍŘE
KJM, Lány 3

6. 9.
úterý

ZÁPIS DO KROUŽKŮ – osobně – den otevřených dveří SVČ
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3

6. 9.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Víla Jahůdka
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

10. 9.
sobota

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

10. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : Ivančice – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 16.00 hod.

11. 9.
neděle

BOHUNICKÝCH 222 METRŮ – koloběžkové závody; Orel jednota 
Brno-Bohunice, v parčíku pod bohunickou kaplí; od 14.30 hod.

20. 9.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Agatha Christie
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

24. 9.
sobota

20. TRADIČNÍ SVÁTOVÁCLAVSKÉ HODY
náměstí před bohunickou radnicí; zahájení v 14.00 hod.

24. 9.
sobota

OPENLAB FEST – mini hudební festival; SVČ Lužánky 
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 15.00 do 22.00 hod.

24. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : Moravský Krumlov – kopaná
hřiště Neužilova 35, JmKP, od 15.30 hod.

26.–30. 9. Výstava turistických průvodců CESTUJEME DÁL
KJM, Lány 3

IX.KalendáriumPozvánka

Historické okénko

Veřejná beseda nad projektem
Rekonstrukce prostranství při ulici Švermova (Kavkaz)

středa 14. září 2016 v 18 hod.
jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Z historie Bohunic LXXXII.
Pro naše osmdesáté druhé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
dvě fotografie Morávkova náměstí. Správně by podle abecedy měla následovat 
ulice Moldavská, ale z její výstavby se mi žádnou fotku nalézt nepodařilo.
Náměstí bývalo přibližně v prostoru mezi dnešními ulicemi Spodní a Rolnická. 
Na severní straně ústilo do ulice Havelkova, na jižní z něj vycházely dvě původní 
ulice – Spodní a Rolnická. Fotografie jsou ze 70. let 20. stol. Jedna zachycuje 
prostor kolem kapličky, druhá spodní část s hasičkou v pravém dolním rohu.
Fotografie jsou panoramatickým snímkem vytvořeným slepením několika men-
ších fotek. Autor fotek je patrně bývalý kronikář pan Tošnar.
Ulice získala své poslední pojmenování 25. 9. 1945 po Josefu Morávkovi 
(1888–1941), bohunickém učiteli v Horních Heršpicích, sokolském činovníkovi, 
umučeném nacisty v koncentračním táboře za účast v odboji.
Její první název z 5. 12. 1924 však zněl Náměstí 1. května. V době protektorátu 
bylo náměstí přejmenováno na Platz des 1. Mai (17. 3. 1939).
Náměstí zaniklo výstavbou sídliště a jeho název byl zrušen v roce 1997. Dodnes 
se však toto pojmenování vyskytuje ve starších dokumentech.

 Antonín Crha
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Opoziční názory

Bumtarara bum bum bum!
Slyšte! Já starosta Bohunic s jedno-
myslnou podporou Rady MČ vyhlašuji!
Tímto číslem zpravodaje počínaje, 
jsme rozhodli, že pro články opozič-
ních zastupitelů a opoziční názory ve-
řejnosti je vyčleněna maximálně jedna 
stránka tohoto zpravodaje. A aby bylo 
rozuměno: jedná se o jednu tiskovou 
stranu velikosti A4 a to v členění: čtvrt 
stránky pro jednoho zastupitele za 
TOP, čtvrt stránky pro jednoho zastu-
pitele za KSČM, čtvrt stránky pro čtyři 
zastupitele za ANO a čtvrt stránky pro 
čtyři zastupitele za ODS. Poslední pátá 
čtvrtina (!) vyčleněné stránky je k dis-
pozici pro „opoziční“ názory veřejnosti. 
Za „opoziční“ názory veřejnosti budou 
považována všechna podání občanů, 
která málo oslavují naše úsilí o po-
ctivou a otevřenou správu Bohunic. 
Od nekoaličních zastupitelů ani jiné 
než „opoziční“ názory neočekáváme. 
Výše uvedené omezení se nedotýká 
mých loajálních zastupitelů, tedy těch 
zvolených za strany KDU-ČSL a ČSSD. 
Bez omezení jsou také samozřejmě 
příspěvky neopoziční veřejnosti. Tu 
naopak vyzýváme ještě k plodnější 
spolupráci. Tak jsme rozhodli a tak to 
berte na vědomí!
Bumtarara bum bum bum!
Poznámka: Výše uvedený oznam je 
literární nadsázka, která má věcný 
základ v rozhodnutí Rady MČ a v pro-
hlášení starosty, které mají signatáři 
k dispozici.
My, níže uvedení zastupitelé, veřejně 
nesouhlasíme s rozhodnutím Rady MČ 
ze dne 13. 7. 2016 o omezení možnos-
ti prezentovat svá sdělení veřejnosti 
ve zpravodaji Naše Bohunice. Zcela 

pak odmítáme následnou svévolnou 
interpretaci tohoto rozhodnutí ze 
strany starosty MČ, rozeslanou jed-
notlivým klubům zastupitelů. Tímto 
hájíme rovné právo a rovné možnosti 
výkonu zastupitelských funkcí všech 
samosprávných orgánů a  každého 
zastupitele jednotlivě. Upozorňu-
jeme, že takové rozhodnutí Rady je 
v přímém rozporu nejen s obecnými 
principy zastupitelské samosprávy 
ale i s tiskovým zákonem. Ten ukládá 
vydavatelům „místních zpravodajů“ 
povinnost poskytovat objektivní a vy-
vážené informace ale hlavně zajistit 
přiměřený prostor pro uveřejňování 
názorů členů zastupitelstva…
Sdělujeme, že v případě jakékoliv ne-
oprávněné jednostranné diskriminace 
v možnosti výkonu našich zastupitel-
ských funkcí se budeme domáhat 
svých práv i soudní cestou.
Rovněž využíváme tuto formu sdělení 
k vyjádření již opakovaného nesouhla-
su s poškozující formou zveřejňování 
mnohých příspěvků, kdy při zneužití 
mocenského postavení vedení radnice 
jsou sdělení přidanými „nápravnými 
komentáři“ nepřiměřeně napadána, 
zesměšňována a  zpochybňována. 
Vzhledem k nemožnosti vést v těchto 
případech oboustranně rovnocennou 
diskuzi považujeme takovéto „srovná-
vání“ dvou názorů za neférové, neboť 
se jim pak nedostává před veřejností 
stejné šance na prezentaci.

 Zastupitelé:
Ing. Antonín Brzobohatý, Josef Juras, 

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.,
Ing. Jan Novotný, Ph.D., Vít Prýgl, 
Jaroslav Styblík, Bc. Leoš Šmídek,

Ing. Miloš Vrážel

Poslední červnové zastupitelstvo sou-
hlasilo se směnou obecních pozemků 
s pozemky ve vlastnictví TJ Tatran Bo-
hunice. Obecní pozemek se kupříkladu 
nachází pod starou halou TJ Tatran, 
kterou má však ve vlastnictví tento 
spolek. Vlastník pozemku a vlastník 
stavby stojící na tomto pozemku se 
liší, což je obecně nežádoucí stav. 
Napravení tohoto problému je jistě 
prospěšné. Ovšem předmětem smě-
ny jsou dále pozemky, jejichž směnu 
si dovoluji označit pro obec za ne-
výhodnou. Zbavujeme se veřejných 
prostranství včetně chodníků u nové 
haly při ulici Neužilova a obdobných 
pozemků rovnoběžných s trasou tram-
vaje. Přitom úkolem obce je jistě mj. 
péče o chodníky a veřejná prostranství. 
Za tyto pozemky získáváme pozemky 

s výrazným výškovým profilem okolo 
fotbalového hřiště. Pravidelná údrž-
ba těchto pozemků je namáhavější 
a náročnější než údržba dosavadních 
obecních pozemků. Nechápu tedy 
tuto směnu, nevidím pro obec žád-
nou výhodu, vidím pouze nevýhody. 
Jako jediný zastupitel jsem hlasoval 
proti. Zeptejte se svého zastupitele 
na důvody jeho hlasování…
PS: Jestliže se můj článek ocitl na 
stránce vyčleněné pouze pro opoziční 
názory, není to dobře. Všechny názo-
ry jsou tak házeny do stejného pytle. 
Navíc vyčlenění pouze ¼ stránky pro 
každou politickou stranu není spra-
vedlivé vzhledem k rozdílnému počtu 
zastupitelů. Ale o tom možná příště.

 Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno-Bohunice

Na den 12. září připadá 433. výročí 
ukončení dvouměsíčního obléhání 
města Vídně tureckými vojsky teh-
dejší Osmanskou říší. Porážka Turků 
před Vídní roku 1683 předznamenala 
ukončení rozpínavosti tehdejší vlny 
islamizace střední Evropy. Předchá-
zelo ji více než 300 let vleklých bojů 
především na teritoriu Balkánského 
poloostrova. Uvedeného roku 1683 
však turecko-tatarské hordy už dran-
covaly až na Moravě, dostaly se k Brnu, 
Přerovu a Olomouci. Slavné vítězství 
spojených říšských, habsburských 
a polských vojsk v bitvě, jíž se účast-
nilo přes 200 000 mužů, tak zahájilo 
období strmého vzestupu Habsburské 
monarchie.
Možná se ptáte, proč takový historický 
exkurs v bohunickém zpravodaji? Od-
pověď je jednoduchá. Na území naší 
městské části máme sochu jednoho 
z diplomatických strůjců výše popsa-
ného vítězství. Tou osobností byl papež 
Inocenc XI. Socha stojí v prostoru nad 
tramvajovou zastávkou Běloruská. Ten-
to v pořadí 240. následník sv. Petra, jak 
je uvedeno v knize životopisů papežů 
od italského spisovatele a novináře 
Claudio Rendina, zahájil nelítostný boj 
proti zlořádům, skandálům a korupci na 
papežském dvoře. Vatikánskému hospo-
daření totiž hrozilo zhroucení a bankrot. 
Sám vedl přísný asketický život a dbal 
na dodržování reformních předpisů 
určených duchovenstvu i laikům. Ke 
konci jeho pontifikátu byla bilance va-
tikánského rozpočtu dokonce již aktivní! 
I proto mohl finančně podpořit křížovou 
výpravu na obranu Vídně!

Následnou otázkou pak může být, proč je 
socha vatikánského papeže právě u nás 
v Bohunicích? Tedy, v roce 1724 ji nechal 
zhotovit kanovník a kapitulní prokurátor 
Pavel Ignát Ličovský z brněnského Petro-
va. Tuto informaci lze z latinského textu 
na podstavci vytušit. A důvod? Vysvět-
lení by mohlo být dvojí. To prvé: snad 
v dané době ještě doznívala úleva nad 
ukončením islámsko-osmanské rozpí-
navosti (nic na tom nezmění ani fakt, že 
v šicích Turků bylo i nemálo křesťanské-
ho vojska pod velením sedmihradského 
vévody a uherského krále – on se vždycky 
totiž někdo přidá, když jde o kořist a úze-
mí). Anebo pak to druhé: hospodaření 
brněnské svatopetrské kapituly v tomto 
období bylo tak nějak „rozkradené“. Jak 
je uvedeno v katolickém časopise Hlídka 
č. XLIV z roku 1927 (vycházel 1896–1941) 
„za roky 1706–1712, a snad až do roku 
1726, nebyli brněnští kanovníci schopni 
předložit olomoucké vizitaci žádné účty 
z hospodaření“. Zdá se, že náprava situ-
ace si vyžádala „symbolické povolání“ 
osvědčeného krizového manažera a to 
alespoň na dohled z věží Petrova, tedy 
na protější jihovýchodní svah Červené-
ho kopce (dnešní stanoviště sochy není 
původní).
A nám současníkům by pak Inocenc XI. 
mohl být autoritou jak v oblasti po-
ctivé správy veřejných financí, tak 
v procesu uvědomování si našich his-
torických a kulturních kořenů a hod-
not, které jsou dnes relativizované 
v bezbřehé politické a společenské 
korektnosti. Až půjdete kolem, zkuste 
si je připomenout…

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Rozhodnutí 
rady městské části!

Nevýhodná směna pozemků?

Zářijová aktualita aneb 
Co také zažili naši předkové

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!
14. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství 
u dětí prvních tříd

1. 9. –31. 10. 2016
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny

6. 10. 2016 / 14.00–17.00
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny 
na pobočce ve vaší městské části
Bohatý doprovodný program. Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v pro-
gramové brožuře. Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního 
města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. 
Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude 
probíhat slavnostní pasování.

 Jana Kuncová, mluvčí KJM



 5

Paní magistro, především, co to 
je škola Montessori?
Je to alternativní základní škola 
s respektujícím přístupem k dětem. 
Vyznačuje se především individuál-
ním přístupem k dětem, přihlíží se 
k jejich schopnostem a možnostem, 
u dětí se rozvíjí kreativita a kritické 
myšlení a jsou vedeny k sebeúctě a se-
behodnocení.
Tato vzdělávací metoda úspěšně 
funguje více než 100 let. Její zakla-
datelkou byla italská lékařka Maria 
Montessori, na jejíž práci navazují 

Montessori instituty po celém světě. 
Mezi úspěšné absolventy patří např. 
princové William a Harry, zakladatel 
Google Larry Page, Bill Gates, Jacgu-
eline Onassis a mnoho dalších. My 
doufáme, že na tradici úspěšných 
absolventů navážeme. V Čechách se 
principy této pedagogiky objevují ve 
školách zhruba 20 let.

Proč jste si vybrali právě budovu 
v Bohunicích?
Původně jsme se zajímali o objekt Sta-
ré školy v Černovicích, narazili jsme 
však na to, že magistrát v této budově 
chystal spolu s městskou částí projekt 
pro seniory. Při dalším jednání na ma-
gistrátu jsme se dozvěděli, že je již více 
než 5 let nevyužívaná budova bývalé 
Střední zahradnické školy v Bohuni-
cích na Lánech. Na základě doporučení 
stavebně historického průzkumu bylo 

Co se děje v zahradnické škole?

Plavci z Arménské přivezli několik medailí!

Na viděnou v knihovně

Vážení spoluobčané, jistě si někteří z vás všimli, že s budovou bývalé 
zahradnické školy na Lánech se konečně něco děje. Protože jsem taky 
zvědavý a zajímalo mě co, zjistil jsem, že se zde připravuje otevření 
Montessori základní školy. V souvislosti s tím jsem se seznámil s půvab-
nou paní Mgr. Alenou Vinterovou, která má na starosti nejen přípravu, 
ale i následný provoz školy, a tu jsem trošku vyzpovídal.

Předposlední červnový víkend se konalo Letní Mis-
trovství ČR dorostu v Plzni, kde měla naše škola 
jednoho zástupce, který velmi dobře reprezentoval. 
Kryštof Krejčí z 9. B byl v kategorii mladších doros-
tenců velmi úspěšný – přivezl dohromady 3 medaile 
z individuálních disciplín a 2 ze štafet. První den 
byl druhý na 50 m znak, druhý den byl opět druhý 
na 200 m znak a třetí den získal bronz na 100 m 
znak. Ve štafetách, kde Kryštof plaval, byli borci 
z Komety druzí na 4 × 200 m volný způsob a Mistři 
ČR na 4 × 100 m volný způsob. Výbornou tečkou bylo 
u Kryštofa splnění limitu do juniorské reprezentace 
ČR na příští sezónu.
Vynikající výsledky měli i plavci o posledním červ-
novém víkendu na Letním Mistrovství ČR staršího 
žactva. Lukáš Hanák z 8. B obhájil titul Mistra ČR 

Vážení a milí, prázdniny skončily, my 
jsme načerpaly nové síly a chtěly by-
chom Vám opět nabídnout pestrou 
směsici akcí, které by Vás mohly za-
ujmout.
Po celý měsíc září mohou děti i dospělí 
opět soutěžit. Svět prvních vět je sou-
těž pro děti i dospělé, pro všechny, 
kteří se s námi chtějí podělit o záži-
tek z četby. Napište nám zajímavou 
a trefnou větu z Vaší oblíbené knížky. 
Ty nejlepší odměníme.
Zářijovou výstavu s názvem Pocity 
na papíře připravila slečna Petra Pě-
choučková, žákyně 9. třídy ZŠ Armén-

ská. Její práce jsou krásné a zajímavé, 
Petra tvoří kombinovanou technikou – 
tužkou, uhlem, tuží, pastelkami, křída-
mi, fixami… Její obrázky jsou k vidění 
od 5. 9. do 30. 9. 2016 v otevírací době 
naší pobočky.
Oblíbené Knižní čtvrtky v  září vy-
cházejí na 1. 9. , 8. 9. , 15. 9. , 22. 9. 
a 29. 9. 2016. V době od 10 do 12 ho-
din Vás rády seznámíme s novinkami 
knižní produkce.
Po prázdninách, kdy byla pauza, se 
velmi těšíme na naše malé čtenáře 
a  jejich dospělý doprovod. V úterý 
6. 9. 2016 v 16.30 hodin bude dětem 

i  rodičům číst naše úžasná „babič-
ka“, paní Radka Müllerová. Všichni 
společně si poslechneme roztomilé 
tříminutové pohádky z jahodové za-
hrádky – O víle Jahůdce.
Občasná Literární kavárna je připra-
vena na úterý 20. 9. 2016 v 17 hodin. 
Bude věnována spisovatelce A. Chris-
tie, o  jejím životě a  díle promluví 
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. z FF MU. Na 
letošní rok připadá 100. výročí, kdy 
Agatha Christie začala psát. Přijďte 
si poslechnout zajímavé vyprávění 
a  občerstvit se šálkem dobré kávy 
nebo čaje.

Prázdniny sice skončily, ale my samo-
zřejmě můžeme cestovat dál. Pro Vaši 
inspiraci jsme na týden od 26. 9. do 
30. 9. 2016 připravily výstavku turi-
stických průvodců, abychom tak při-
spěly ke Světovému dni turistického 
ruchu, který připadá na 27. 9. 2016.
Září je skutečně nabité a my doufáme, 
že si z naší bohaté nabídky vyberete 
podle Vašeho zájmu a nálady. Na vi-
děnou v knihovně!

 Jitka Fukalová
Lucie Tribulová

KJM pobočka Lány

zřejmé, že v této budově nemůže být 
nic jiného, nežli škola. Celý proces pro-
nájmu nebyl a není právě jednodu-
chý. Museli jsme si nechat zpracovat 
studii, zda je vůbec možné tento typ 
školy v budově provozovat. Na základě 
této studie a zpracovaného záměru 
jsme oslovili pracovníky magistrátu 
a snažili jsme se je přesvědčit, že náš 
projekt je ten nejlepší a že jsme vhod-
nými zájemci o pronájem. Rada měs-
ta v první fázi myšlenku samotného 
pronájmu schválila. Muselo se vyřešit 
technické zázemí, především vytápě-
ní, protože původní kotelna, která 
vytápěla celý areál, je už několik let 
nevratně mimo provoz. Město vyčle-
nilo finance na základní rekonstrukci, 
aby byl objekt provozuschopný a aby 
vyhovoval současným hygienickým 
normám. Již byly zahájeny přípravné 
práce na rekonstrukci mimo stavební 
povolení, které je v jednání. S vydáním 
stavebního povolení se bohužel obje-
vil problém, protože dotčený majitel 
sousedního objektu, firma November 
Rain, těsně před vydáním povolení 
podala odvolání a nyní se čeká na vy-
jádření stavebního úřadu. Tím je vážně 

ohroženo zahájení výuky 1. září. Přitom 
prvních 18 žáků je již zapsáno a těší se 
na začátek školy v této krásné stylové 
budově s arboretem.

Jaké máte plány do budoucnosti?
Pokud se nám podaří otevřít první 
třídu, v  následujícím školním roce 
bychom rádi otevřeli celý první stu-
peň. Do celé koncepce máme v plánu 
zapojit komunitně i aktivní seniory, 
například při práci v dílně, zahradni-
čení, domácích pracích a pod. Škola 
chápe, že vychovává děti pro život ve 
21. století, proto bude již od 1. třídy při 
výuce využívat nejmodernější pomůc-
ky, jako jsou např. iPady. Do budoucna 
ještě plánujeme otevření 2. stupně.
Na závěr bych chtěla říct, že celý 
proces pronájmu by se nepodařil bez 
podpory pracovníků majetkové odboru 
a odboru školství MMB, pracovníků 
Úřadu městské části Brno Bohunice, 
jakož i členů Rady města Brna, kteří 
nám po celou vycházeli vstříc a náš 
záměr na provozování alternativní 
školy v Bohunicích podpořili.

 Ing. Antonín Brzobohatý,
zastupitel

v disciplíně 50 m volným způsobem, dále byl stříbrný 
na 100 m téhož způsobu a za 200 m volný způsob 
získal bronz. Úspěšné byly i holky ze 7. B, Kristýna 
Hrušková, která měla stříbro na 100 m znak a dále 
Hana Marciánová, která vybojovala 3. místo na 50 m 
volný způsob a 100 m motýlek a ještě navíc získala 
stříbro na 100 m volným způsobem, kde splnila 
i limit do juniorské reprezentace. Překvapením bylo 
i bronzové umístění Patrika Řezáče z 8. B v disciplíně 
100 m motýlek. Doufejme, že se těmto nadějným 
plavcům bude takto dařit i v budoucnu.
Všem našim žákům gratulujeme ke skvělým výsled-
kům a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

 Tomáš Doubrava,
trenér Komety, ZŠ Arménská
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Prázdniny utekly jako voda, a tak je 
čas začít přemýšlet nad tím, jak bu-
dou naše děti trávit volný čas v novém 
školním roce.
Naše pracoviště Lány nabízí v násle-
dujícím školním roce přes 70 kroužků 
nejrůznějšího zaměření pro děti všech 
věkových kategorií, mládež i dospě-
lé – od kroužků pro rodiče s dětmi, po 
kroužky sportovní, přírodovědné, dra-
matické, výtvarné, hudební, rukodělné 
či miniškolku Macešku.
Některé ze zájmových útvarů mají 
mnohaletou tradici, jiné naopak patří 
mezi žhavé novinky. Z novinek bychom 
pak rádi představili tzv. PÁTEČNÍ 
SEDMU – sedm kroužků (vesměs na-
šich novinek), které budou probíhat 
v pátek od 14.30 do 17.30 hod. Všech-
ny kroužky spojuje den a délka trvání 
a fakt, že probíhají 1x za tři týdny dle 
předem daných termínů.
A NA CO SE TEDY MŮŽETE 
TĚŠIT?
Koumáci – kroužek plný pokusů a zá-
bavného objevování tajů vědy, přírody 
a světa kolem nás
Komiks –kroužek určený pro příznivce 
komiksů, kteří se zajímají o jejich tvor-
bu. Vymyslíme a vytvoříme si vlastní 
komiks.
Kuchtíci 3 – kroužek pro všechny kteří 
rádi, pečou a vaří (nebo se o to alespoň 
snaží) a kteří se zajímají o zdravé stra-
vování, tradiční i mezinárodní kuchyni.
Indoor, outdoor – kroužek je zaměřen 
na poznávání sportovních novinek a to 

jak při venkovních hrách (outdoor), tak 
v tělocvičně (indoor).
Dívčí klub – kroužek plný tvoření, 
vaření, líčení, hraní, zkoušení, tančení, 
česání… prostě všechno, co mladé sleč-
ny mají rády a chtěly by si to vyzkoušet 
se svými kamarádkami!
Taneční mix – Kroužek je zaměřen na 
poznávání tanečních novinek a jejich 
vyzkoušení a naučení se.
Táborníci – kroužek plný her, táboro-
vých dovedností a zábavného objevo-
vání tajů přírody… prostě všechno, co 
by správný táborník měl znát :-)
Kromě toho zachováváme již osvědče-
ný koncept Poškolánů – vyzvedávání 
dětí z družiny a odvedení pedagogem 
k nám na Lány, kde si mohou vybrat 
z kroužků různého zaměření.
Pro nejmenší i v tomto roce nabízíme 
Klubíky – (nejen) cvičení rodičů s dět-
mi a také miniškolku Macešku určenou 
dětem od 2 let bez rodičů.
Na našich webových stránkách www.
lany.luzanky.cz lze naleznete kom-
pletní nabídku kroužků na školní rok 
2016/2017 a doufáme, že z bohaté 
nabídky si vyberete právě ten váš. 
Elektronické přihlášení je na našem 
pracovišti možné od 1. září, nebo také 
osobně 6. září v době 9 – 18 hod.
Zahájení všech kroužků bude 
v týdnu od 3. října 2016. A těšit 
se můžete nejen na novou výmalbu 
některých našich tříd a chodeb.

 Petra Goczalová – pedagog
v SVČ Lužánky, pracoviště Lány

Na začátku loňského školního roku 
dostala budova Lužánky – středisko 
volného času, pracoviště Lány nový 
kabát v podobě zateplené fasády. A zá-
roveň jsme společně oslavili 20. vý-
ročí fungování v Bohunicích. Letos 
takovou „pecku“ nemáme. Oslavy už 
jsou za námi a budova je stále krás-
ná. Přesto jsme si připravili na nový 
školní rok novinku. Naše řady opouští 

bývalá vedoucí pracoviště Petra Koš-
ťálová, která přechází do lužánecké 
mateřské školky, kde se i nadále bude 
potkávat s našimi nejmenšími. Na její 
místo nastupuje Monika Vrátná, naše 
dlouholetá externistka, kterou znají 
především malé tanečnice. Oběma 
jmenovaným přejeme do nové práce 
mnoho úspěchů a šťastných dětských 
úsměvů.   Lucie Stará

V posledním ročníku krajského pře-
boru obsadili hráči Tatranu druhé 
místo za postupujícím Bzencem a po 
celou dobu panovala v konsolidova-
ném týmu spokojenost. Letošní 
ročník však bude ovlivněn 
velkou vlnou odchodů, 
tým opouští takřka polo-
vina loňského základního 
kádru. Opora zadní řady, 
stoper Píšek, odešel do 
třetiligového Blanska, do 
Rakouska zamířili druhý nej-
lepší střelec Damborský a rychlo-
nohý záložník Kulička, mezi odchozími 
jsou i Suchý, Trávník a Záboj. Citelný 
zásah do mužstva by měli nahradit 
dorostenci Petr Mach, Armen Bach-
dasaryan a Pavel Macháček. Hlavní-
mi oporami pro novou sezónu budou 
zkušený brankář Marek Gruber, nej-
lepší střelec Nikolas Burčík a Marek 
Král – hráč s největším množstvím 
odehraných minut.
Letní předsezonní příprava proběhla 
skoro dle plánu – Tatran již potřetí vy-
hrál Turnaj tří okresů v Rovečném bez 
obdržené branky s impozantním skóre 
14:0, dále porazil Rajhrad a podlehl 
Ivančicím. Poslední prověrku v rámci 
prvního kola Krajského poháru se Ša-
raticemi před zahájením sezony však 
neabsolvoval – za Šaratice nastoupilo 
pouze šest hráčů a zápas se tak dostal 
k disciplinární komisy, která přiřkla 

Tatranu kontumační vítězství 3:0. 
V prvním ostrém zápase krajského 
přeboru prohrál Tatran doma se Spar-
tou Brno 0:1, která čekala na výhru 

na půdě tradičního městského 
rivala, téměř jedenáct let! 

Jak řekl trenér Lukáš Kříž 
již před zápasem: „ Budu-
jeme nový tým, počítáme 
se snížením výkonnosti 

a pokračovat ve skvělých 
jarních výkonech bez poráž-

ky je takřka nereálné. I proto 
nemá nové mužstvo pro letošní 

sezonu vytyčeny žádné výkonnostní 
cíle“. Tatran poté zavítá na hřiště no-
váčka KP do Tišnova – a pak budou 
následovat v rychlém sledu středa – 
sobota dva domácí zápasy s Rousíno-
vem a Boskovicemi.
V každém případě budeme fotbalis-
tům Tatranu fandit a držet palce. Hrá-
či i funkcionáři fotbalového oddílu TJ 
TATRAN Bohunice se těší na Vaši ná-
vštěvu, podporu fanoušků a sponzorů 
v novém ročníku krajského přeboru 
2016/2017. Informace o časech začát-
ků domácích zápasů i odjezdů autobu-
su na utkání mimo Brno naleznete na 
nových webových stránkách oddílu: 
www.tatran-bohunice.cz dále ve vitrí-
ně na fotbalovém stadionu Neužilova 
35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

ZÁBAVA A POUČENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Kroužky v LABYRINTU (pracoviště střediska volného času LUŽÁNKY 
v Brně-Bohunicích) nejsou určené pouze pro děti a mládež. Hodit práci 
za hlavu a náležitě si užít svůj volný čas si u nás mohou také dospělí.

LABYRINT nabízí v následujícím školním roce celkem 44 kroužků nejrůznějšího 
zaměření pro děti všech věkových kategorií, mládež i dospělé. Některé ze zájmo-
vých útvarů mají mnohaletou tradici: VIDEODÍLNA – pro všechny kameramany, 
herce, scénáristy či animátory (7 až 17 let); ZELÍ – divadelní spolek pro dospělé 
(od 20 let); KUŘE, BANDAJÁ, PARAPLATA – mladé a studentské divadlo (13 až 
18 let); GEOAGENTI – pro hledače „kešek“ (11 až 18 let).
Jiné kroužky naopak patří mezi žhavé novinky: 3D PRINT – tvorba objektů pro 
3D tisk (14 až 16 let); IMPROSPRÁSK – improvizace jako hra a způsob tvorby 
(15 až 20 let); DIVADLO 50 PLUS – základy herecké tvorby a tvorba autorské 
inscenace (od 50 let); NOTES – tvůrčí psaní, hra se slovy, tvorba příběhů (12 až 
16 let); VYPRÁVĚCÍ HRY – vytvoř si svého hrdinu a prožij s ním vlastní příběh 
(12 až 16 let).
Kompletní nabídka na http://labyrint.luzanky.cz/krouzky/.

Na webových stránkách LUŽÁNEK www.luzanky.cz lze také nalézt kompletní 
nabídku kroužků na školní rok 2016/2017. Zde je možné i elektronické přihlášení. 
Středisko volného času LUŽÁNKY se může pochlubit deseti pracovišti v Brně 
a okolí, zájemci si tak mohou kroužek vybrat nejen podle zaměření, ale také podle 
vzdálenosti od svého bydliště. Podívejte se na naši nabídku a určitě si vyberete!

Kroužky na Lánech, 
to je zábava i poučení

Nový školní rok v novém

Fotbalisté TJ Tatranu 
Bohunice na začátku 
nového ročníku KP

Kroužky v Labyrintu
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Prázdniny jsou u konce a začíná nový 
školní rok. Děti si zvykají na pravidelný 
režim a pro prvňáčky začíná nová etapa 
jejich života za cestou k dospělosti.
Je nutností dětem pravidelně připomí-
nat určité situace, které by je na jejich 
cestách mohly potkat či je ohrozit. 
Vést děti k zodpovědnosti ke svým vě-
cem. Klíče od bytových prostor nosit 
skrytě, aby nedošlo k jejich ztrátě či 
odcizení.
Nutné je mít také na paměti rozdíly 
mezi dětmi a dospělými. Dítě oproti 
dospělému má menší úhel zorného 
pole a  jiné rozlišovací schopnosti. 
Ověřme si u svého dítěte odhadovací 
schopnosti při určování vzdálenosti 
a rychlosti přijíždějícího vozidla, aby 
nedošlo ke střetu.

DOPORUČENÍ:
- Chodci dospělého věku a řidiči by 
měli jít vzorem. U nezodpovědných 
účastníků dochází k častému porušo-
vání pravidel silničního provozu a tím 
k vyšší nehodovosti.
- Vysvětleme dětem správné použí-
vání semaforu a bezpečné přecházení 
přes vozovku (zastavit, rozhlédnout 
se a přesvědčit se i poslechem, zda 
nepřijíždí vozidlo).

- Děti by měly být v provozu dostateč-
ně viditelné (barevné oblečení, reflex-
ní materiály a doplňky, zviditelnění 
batohů vhodnými prvky…).
- Pokud nejsou děti doprovázeny do-
spělým, měly by do školy a ze školy 
chodit ve skupinkách.
- Prvňáčky je dobré při cestě upozor-
ňovat na možná nebezpečí a místa, kde 
mají být obezřetní.

JE DOBRÉ TÉŽ ZOPAKOVAT TÉMA 
CIZÍ OSOBY A TO:
– Nebavit se s cizím člověkem a ne-

sdělovat o sobě informace.
– Nechodit s cizím člověkem (i kdyby 

nás lákal na věrohodné a lákavé na-
bídky).

– Nic si nebrat od cizího člověka 
(sladkosti, peníze, cenné věci v po-
době telefonu, tabletu apod.)

– Neutíkat před cizím člověkem na 
opuštěná místa. Vždy vyhledat mís-
ta, kde jsou lidé.

– Nesedat do cizího vozidla (nepřibli-
žovat se k cizímu vozidlu, nenastu-
povat ani nestopovat vozidla).

– O setkání s cizím člověkem vždy in-
formovat rodiče, učitele, babičku, 
dědečka.

 Policie ČR

Cesta do školy a ze 
školy vždy jen bezpečně



KAŽDÝ DEN NA NAŠI 

PLANETU DOPADNE 

ZHRUBA 100 TUN 

MALÝCH METEORITŮ A 

MEZIPLANETÁRNÍHO 

PRACHU.

JSEM VÁŠ POZEMŠŤAN

Jiří Dušek
ředitel brněnské hvězdárny

www.jiridusek2016.cz | fb.com/jiridusek2016
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 Koupím byt za Brnem. Děkuji.  
T: 606 158 288.

 Chata/chalupa – nabídněte. Brno 
max. 35 km. T: 737 309 875.

 Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka, šuplíky pod lin-
ku, skříňky, skříně na míru a výměna 
pracovní desky. Vrba 603 438 707.

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

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

 Nabízím pronájem garáže na ul. 
Ukrajinská. Tel.: 724 013 025.
 Pronajmu zahradu – poze-
mek s ovocnými stromky a chatkou 
ve STŘELICÍCH – HANEKY. TEL:  
722 910 500.
 Hledáme na koupi byt, děkuji za 
nabídku. Volat nebo SMS: 
728 945 527
 Koupím menší panelový byt 
1+kk–2+kk hotovost ihned k dispozici. 
T.:733 514 600.
 Ke koupi sháníme dům v Bo-
hunicích a okolí. RK nevolat.
TEL 605 514 210
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Bohumil
Šimek

Andrej
Babiš

FINANČNÍ VÝHODY PRO SENIORY

Díky dobrému hospodaření dostávají dnes kraje více 
peněz, než kdykoli předtím. To je skvělý důvod, proč 
zajistit důstojné stáří stále většímu procentu seniorů.
Nebo pomoci rodinám ochotným se starat o starší či 
handcipované členy rodiny. Zasloužíte si hejtmana, 
který fi nanční zdroje neprošustruje ve svůj osobní 
prospěch. Lepší kraj i lepší Česko.

www.anobudelip.cz  |  www.chcemelepsicesko.cz
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 Doučím MAT-FYZ 6.–9. tř. ZŠ, 
prima-kvarta GYM. tel. 774 621 703.

 Restaurace Veteran restau-
rant hledá pomocnou sílu na úklid 
restaurace včetně výpomoci v kuchy-
ni. V případě zájmu volejte na tel. č.  
775 425 741 nebo pište na info@ 
veteran-restaurant.cz

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER s prodlouženou zárukou, 20 let pra-
xe. koupelnyjelínek.cz. Tel. 608 877 322.

 Firma OLMAN SERVICE s.r.o. hle-
dá v Brně - FN Bohunice 6 šikovných a 
zdatných pracovnic/ků na úklid cent-
rálních operačních sálů na HPP. Prac. 
doba 6–18 hod, mzda 60 Kč/hod. Tel.: 
734 360 001, email: nabor@olman.cz

 Firma OLMAN SERVICE s.r.o. hle-
dá pracovnici na noční úklidové práce 
v Brně 22–05 hod. Nástup ihned. Tel.: 
603 452 880, email: nabor@olman.cz.
 Firma OLMAN SERVICE s.r.o. 
hledá v Brně - FN Bohunice pracovní-
ky, osoby se zdravotním omezením na 
pozici UKLÍZEČKA na HPP. Prac. doba 
5.30–13.30 + víkendy. Mzda od 58,70 
Kč/hod.+příplatky. Tel.: 734 360 001, 
email: nabor@olman.cz.
 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!



do formy
Po prázdninách

MASÁŽ CELÉHO TĚLA

550,- Kč
hodinová masáž

Celostní
Fyzioterapie

Zdravotní středisko,Běloruská 575/2, na konci ochozu

AKCE září

 - osobně s terapeutem
                        

Objednání:

- webový formulář www.celostnifyzioterapie.com
- telefonicky nebo SMS: 733 712 177   
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Klub důchodců Brno-Bohunice 
Vás srdečně zve na zájezd, který se koná

 5. a 12. října 2016
trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno

Předprodej místenek pondělí 26. září 2016 
na radnici Brno – Bohunice od 14.00 do 15.00 hod.

Informace a rezervace: 
pí. Růžičková, Tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

 Levný pobyt na ČM Vrch. v re-
kreační vilce – ideální pro prarodiče 
s malými dětmi. Tel. 604 247 252.

 Rekonstrukce bytů, jader, kou-
pelen, práce zednické, obkladačské, 
instalatérské, sádrokartonářské.
Tel.: nonstop 777 141 165, 773 518 654.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

TANEČNĚ-POHYBOVÉ 
AKTIVITY PRO SENIORY                                                                                           
Přijdete si k nám zacvičit tělem i myslí!
 
Ceitec Masarykova univerzita a Fakulta 
sportovních studií Masarykovy univerzity 
v Brně nabízí ZDARMA tanečně-pohybový 
program pro seniory.  
Těšit se  se můžete na polku, waltz, country atd. 

Je Vám 60 let a více, jste nekuřák, nemáte 
neurologické nebo psychiatrické problémy? 

V rámci studie nabízíme ZDARMA vyšetření paměti a jiných 
funkcí (1 hodina) a CD s podrobnými snímky z magnetické 
rezonance vašeho mozku vytvořenými špičkovým přístrojem. 
Po absolvování celé studie získáte odměnu 300 Kč.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na 
tel.: 549 497 766 nebo email: balazzu@gmail.com Angličtina Řehoř & Řehořová

Ř e h o ř &      
Řehořová

Angličtina

Řehoř & Ř ehořová
Angličtina

specializované

JAZYKOVÉ KURZY 
PRO SENIORY 55+

se slevou až 35%

LCS Business Centre Vídeňská 55, Brno
tel. 737 870 906 (stačí prozvonit)

www.anglictinarehor.cz

1 × týdně dopoledne 10.00–11.30 
nebo odpoledne 14.00–15.30

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

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru

Zahájení: říjen 2016

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
5. 9.–2. 10. – Dýňové speciality
3. 10.–30. 10. – Houbové speciality
29. 10. – Halloween párty – Od 14.00 hodin v hotelu. 
Program DJ Chabičovského. Děti, přijďte v masce a obdržíte odměnu.
31. 10.–13. 11. – Speciality ze zvěřiny
8. 11.–13. 11. – Svatomartinská husa
16. 11.–4. 12. – Rybí speciality
Prosinec – Adventní menu, Štědrovečerní večeře
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


