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Jistě každý z vás již několikrát při-
spěl na nějakou akci, charitativní 
sbírku a podobně. Jsou to především 
finanční dary, které dáváme dobro-
volně a s přesvědčením, že někomu 
prospějí nebo alespoň pomohou 
z  momentální svízelné situace. 
Těchto sbírek je spousta a je prav-
dou, že se v nich nezkušený člověk 
může ztratit. Potom jsou případy, že 
přispíváme potřebným s vědomím, 
že si za tyto peníze pravděpodobně 
koupí nějaké to pivko či krabicové 
víno. Ano jsou to právě ti, od kte-
rých většinou slyšíme, pane nemáte 
nějaké drobné? V tuto chvíli máme 
dilema dát nějakou tu kačku s vě-
domím, že je dotyčný propije, nebo 
být zásadoví a stát si za svým pře-
svědčením, že své vydělané peníze 
raději dáme opravdu těm potřeb-
ným. Otázkou je však, co „žebrající“ 
udělá, pokud žádné peníze neobdrží. 
S jistotou mohu říci, že si ten kýžený 
alkohol obstará nelegální cestou, 
a to krádeží. A zde se dostáváme 
do kolotoče, ukradne a nechytí, ob-
chod bude mít ztrátu a svou ztrátu 
přenese do cen, takže to v koneč-
ném důsledku zaplatíme opět my 
spotřebitelé legálně nakupující, 
anebo chytí, možná potrestají, ale 
nic si z tohoto člověka nevezmou, 
protože nic nemá. A náklady na jeho 
vyšetřování, objasňování, evidenci 
a archivaci opět zaplatíme my ob-
čané formou svých daní, ze kterých 
se platí tito úředníci, strážníci či 
policisté. Z výše popsaného však 
mohu jistě vyvozovat, že pokud 
přispěji nějakým finančním darem 
přímo na konto, tak vím, kde skon-
čí. Ale to samé platí i v případě, že 
přispěji, či nepřispěji na nějaké to 
pivko, to totiž také přesně vím, kde 
mé peníze skončí. Takže na závěr 
možná jedna rada, když dáváme, ra-
ději tolik nepřemýšlejme, kde naše 
peníze skončí.

  Milan Hrdlička
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Tak třeba: V minulosti byly 
velkoobjemové kontej-
nery na rostlinný odpad 
umísťovány vždy 1 × měsíč-
ně na parkoviště ve spodní 
části ulice Čeňka Růžičky. 
Avšak tato velmi frekven-
tovaná ulice nebyla pro 
umístění kontejnerů vhodná z důvodu 
bezpečnosti provozu. Museli jsme tedy 
hledat nové místo. Nenašli. Cesta Za 
Kovárnou má dlažbu, kterou by kontej-
nery rozbily, travnaté plochy při ústí 
ulice Č. Růžičky patří soukromníkům. 
Položit kontejnery na ulici Vyhlídalo-
vu, Zadní či Lískoveckou rovněž nelze, 
protože to charakter ulice neumož-
ňuje. A tak jsme skončili až dole na 
Souhradech.
Nebo: Vybudovali jsme nové osvět-
lení přechodu z Hraniček na Šver-
movu. Skoro 4 měsíce trvalo, než byl 
rozsvícen. Důvodem je dnešní složitý 
administrativně -byrokratický proces. 
Hotový přechod jsme předali Majet-

kovému odboru MMB, ten 
dal následně Odboru tech-
nických sítí MMB pokyn na 
zpracování příkazní smlouvy 
na provozování osvětlení, 
kterou musí schválit také 
Rada města Brna. Až poté 
převezme osvětlení správce 

firma Technické sítě Brno, a. s., která je 
rozsvítí. A jsme časově na zmíněných 
čtyřech měsících.
Dále: Plánujeme rozšířit a zobou-
směrnit krátkou spojovací sil-
nici mezi ul. Na Pískové cestě 
a Uzbeckou. Tomu bude předcházet 
její rozšíření na straně, kde je veřejné 
osvětlení. Správce osvětlení si ale dal 
do stavebního povolení podmínku, že 
musíme vyměnit celé sloupy veřej-
ného osvětlení. Na dotaz proč, když 
s nimi nehýbeme a  jen kolem nich 
uděláme nový obrubník, jsem odpo-
věď dosud nedostal.
Největší byrokratické problémy asi 
panují v oblasti umísťování a změny 

Drtí nás byrokracie
Když se s vámi potkávám a diskutujeme bohunická témata, skloňujeme 
často slovo byrokracie. Byrokracie je jistý „živý organismus“, který kom-
plikuje zdánlivě nezkomplikovatelné, jasné věci „zašmodrchá“, zpomaluje 
či zastavuje aktivity, které by jinak byly hotové během velmi krátké doby, 
z problémů dělá normu a z nepochopitelných postupů zákon.

jakéhokoliv dopravního značení. 
V  dnešní době jsme v  situaci, kdy 
i  pouhá malá změna značky, nová 
instalace, posunutí o pár metrů, při-
dělání či odebrání dodatkové tabule 
pod značku, umístění příčného prahu, 
namalování čáry na silnici trvá v Brně 
kolem dvou let! Když máte štěstí. Je 
to dáno částečně způsobem povolová-
ní a částečně pracovními kapacitami 
Odboru dopravy magistrátu. Každá 
změna musí být v první fázi vymyšle-
na, pak vyprojektována a poté ve dvou 
krocích povolena. Například v dubnu 
2016 jsme dali na Odbor dopravy po-
žadavek na změnu dopravního značení 
z důvodu nového významu značky B4 
zákaz vjezdu nákladních vozidel. Týká 
se to všech vozidel typově zařazených 
v kategorii „N“ nákladní – tedy i ma-
lých dodávek a některých osobních 
vozidel. Nedávno jsem se dozvěděl, že 
do dnešního dne, tedy rok po podání 
žádosti, ještě na magistrátu nezačali 
změnu připravovat. Na tyto skuteč-
nosti neustále upozorňuji na Sněmu 
brněnských starostů a na vedení města 
Brna. V současné době máme podá-
no celkem 15 žádostí o různé změny 
dopravního značení na ul. Rolnická, 
Neužilova, Uzbecká, Na Pískové cestě, 
Nové Nivky, Švermova, Čeňka Růžičky, 
Amerlingova a Spodní. Změny se tý-
kají převážně rozšíření počtu legálních 
parkovacích míst. V současnosti je 
z hlediska připravenosti nejblíže rea-
lizaci instalace zpomalovacího prahu 
ve spodní části ul. Havelkova.
Mnozí mě také upozorňujete na vraky 
odstavené na našich parkovištích s po-
žadavkem, abychom je odvezli. Nicmé-
ně i toto má svůj zákonně -byroktarický 
proces, kdy je nutné provést potřebné 
úkony pro případnou likvidaci vraku. 
Např: prokázání, že se skutečně jedná 
o vrak (chybějící díl na vozidle nedě-
lá z auta automaticky vrak), zjištění 
vlastníka, jeho vyzvání k odstranění 
vraku s dodržením zákonných lhůt.
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Foto ze slavnostního otevření nově nasvíceného přechodu Hraničky – Švermova 
za přítomnosti zástupců společnosti ČEZ, která poskytla dotaci 120 000 Kč. 
Slavnostního přestřižení pásky se ujala Kristýna Hrůzová, žákyně MŠ Švermova.
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Nedávno se opravoval 
chodník mezi ulicí Ved-
lejší a Okrouhlou, asfalt, 
který tam položili je velmi 
černý, není posypaný bílý-
mi kamínky, mám obavu, 
že v létě zde bude velmi 
horko. Vámi komentovaný 
chodník jsem zkontroloval 
a musím konstatovat, že jsem nezjistil 
žádnou závadu. V Bohunicích se v sou-
časnosti opravuje mnoho metrů chod-
níků a na těchto opravách se nezávisle 
na sobě podílí více firem. Používá se 
i rozdílný materiál. Jedná se o tzv. litý 
asfalt nebo asfalt válcovaný. Rozdíl je 
právě v tom, že na litý asfalt se nasy-
pe protiskluzová frakce bílého písku 
kdežto na válcovaný již ne, protože 
má dostatečnou hrubost a není kluz-
ký. Na opravu uvedeného chodníku se 
použil právě válcovaný asfalt, který se 
již neposypává bílými kamínky. Mohu 
vás však ujistit, že i tento válcovaný 
asfalt časem vybledne a nebude tedy 
nadmíru sálat, jak máte obavu.
Proběhla beseda na téma výstav-
ba OD LÍDL a občanská vybavenost 
v MČ, byly nějaké dotazy na vý-
stavbu veřejných toalet. Na uvede-
ná témata opravdu proběhla beseda, 
která se však výstavbou veřejného WC 
nezabývala ne proto, že jsme nabyli 
připraveni, ale protože dorazili pouze 
čtyři občané a ti tuto otázku nepolo-
žili. Nicméně mohu konstatovat, že 
i na tuto otázku jsme byli připraveni. 
Osobně jsem se zajímal o výstavbu ve-
řejného WC v lokalitě náměstí Dlouhá 
a oslovil jsem i výrobce či dodavate-
le, kteří se touto výstavbou zabývají. 
Z průzkumu mi vyšlo, že nejlevnější 
toaleta by vyšla na cca 1,4 milionu 
korun. Prefabrikovaná toaleta na 1,8 
milionu. Je otázkou, zda by tyto toa-
lety byly dostatečně využity ke své-
mu účelu, anebo zneužívány k účelu 
jinému. Z projeveného zájmu občanů 
o problematiku veřejného WC však 
usuzuji, že občany netíží tak absence 
veřejného WC jako spíše nedostatku 
parkovacích míst.
Dozvěděla jsem se, že radnice při-
pravuje projekt Bohunický hudeb-

ní podzim, o jakou akci 
půjde? Bohunický hudební 
podzim je pracovní název 
pro část celoročních oslav 
780 let od první písemné 
zmínky založení Bohunic. 
V tomto týdnu od 18. do 
22. září proběhne cca deset 
koncertů hudebních skupin 

různého žánru, namátkou mohu uvést 
například skupinu Poutníci, Starý fóry 
nebo zpěvák Ivo Jahelka a s potěšením 
mohu i sdělit, že nám přijde zazpívat 
i Monika Bagárová, kterou jistě všichni 
bohuničtí občané rádi uvítají na pó-
diu. Bohunický hudební podzim bude 
zakončen sobotním hodovým průvo-
dem s posezením. Já osobně bych byl 
rád, pokud by se Bohunický hudební 
podzim stal novou tradicí. Nicméně 
o tomto rozhodnete vy občané svým 
hodnocením této akce.
Nastal čas grilování, už jste ně-
kam umístili veřejný gril, jak jste 
avizovali? Veřejný gril je již osazen 
a zprovozněn. Vybrali jsme gril, který 
se dá použít i jako ohniště. Nakonec 
se vedení radnice shodlo na umístění 
veřejného grilu v zahradě střediska 
volného času LABYRINT, Švermova 19. 
Tento gril bude přístupný veřejnosti 
denně, a to za podmínek které jsou 
stanoveny jako „Provozní řád pro uží-
vání venkovního grilu v zahradě SVČ 
LABYRINT“. Věřím, že tato novinka 
přinese našim spoluobčanům mnoho 
příjemných chvil a dobré pochutnání.
Procházel jsem územní plán Bo-
hunic a všiml jsem si, že se v oblasti 
u ulice Dvořiště (přilehlé pole) zvět-
šila záplavová plocha. Proč k tomu 
došlo. Ano máte pravdu, i já jsem si 
této skutečnosti všiml. Došlo k tomu 
na základě výstavby obytných domů 
v sousedním Starém Lískovci, a to v lo-
kalitě Leskava. Veškeré dešťové plochy 
parkovišť chodníků a střech byly staže-
ny do potoka Leskava a nový výpočet 
průtočnosti, a tedy i možnosti vylití 
byl navýšen. Právě z důvodu tohoto 
navýšení došlo i k rozšíření záplavové 
zóny v této lokalitě.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Nad dotazy občanů
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To nelze zvládnout časově pod 3 mě-
síce. Takže to bohužel nefunguje tak, 
jak po mně požadoval jeden pán: 
„Zavolejte odtahovku a za hodinu je 
auto pryč“. Škoda, protože by se mi to 
také líbilo. A tak by se dalo pokračovat 
ještě mnoho stránek.
Nestěžuji si a nezoufám, už jsem se 
naučil, že je třeba byrokracii „uchodit“ 
a zdolat trpělivostí, ale život na obci 
nám to komplikuje značně.

KEŘE KOLEM SOUKROMÉHO 
PLOTU NA UZBECKÉ
Na ulici Uzbecké se minulý rok hodně 
diskutovalo o vystavění (pro mnohé 
nevkusného) plotu kolem areálu bý-
valé školky.
Od majitele objektu jsem v té věci 
dostal následující zprávu:
„V souladu s naší dohodou ve vztahu 

ke stavebnímu povolení k oplocení 
jsme ve čtvrtek 23. 3. 2017 provedli 
opět (již po třetí) výsadbu zeleně kolem 
celého oplocení. Bohužel musím kon-
statovat, že naši spoluobčané stačili 
do rána ukrást 26 dvouletých sazenic 
živého plotu. Chybějící rostliny jsem 
nechal dosadit. Ale tato výsadba je 
již poslední, kterou hodlám realizo-
vat, neboť doposud způsobené škody 
dosahují v součtu již několika desítek 
tisíc korun.“
Co k tomu dodat? To, co by mohlo 
být hezké, kvůli nenechavcům zřejmě 
hezké nebude.
Přes tyto ne zrovna optimistické in-
formace vám přeji krásné prosluně-
né dny a všem maminkám k Svátku 
matek, aby ti vaši na vás byli hodní 
a zahrnovali vás (nejen v den svátku) 
pozorností a láskou.

 Antonín Crha, starosta

Drtí nás byrokracie

Nově instalovaný gril pro veřejnost v SVČ Labyrint na ul. Švermova. Jeho 
použití a grilování je možné domluvit s vedoucím SVČ Mgr. Tomášem Dole-
žalem – tel.: 604 919 120.

Vážení rodiče, milé děti, bohuničtí občané, prosíme Vás o pomoc!
V současné době zjišťujeme, jaké prorodinné potřeby a aktivity v Bohunicích 
máme anebo naopak, co nám zde v Bohunicích chybí. Své podněty můžete sdělit 
prostřednictvím DOTAZNÍKU, který naleznete v tomto čísle Našich Bohunic, 
na www.bohunice.brno.cz v sekci „audit familyfriendlycommunity“ nebo si jej 
můžete vyzvednout na podatelně ÚMČ. Na webové stránce naleznete rovněž 
bližší informace k projektu auditu.
Dotazník prosím odevzdejte do 31. 5. 2017 na podatelnu úřadu nebo odešlete 
na e -mail: florianova@bohunice.brno.cz
Vaše názory jsou pro nás cenné, děkujeme.

Obec přátelská rodině 
AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY

Upozornění majitelům psů

Upozorňujeme držitele psů, že termín zaplacení místního poplatku byl 
31. 3. 2017. 
Úhradu lze provést na ÚMČ Brno-Bohunice, finanční odbor, dveře č. 105. 
S případnými dotazy se obracejte na paní Macákovou, tel. 547 423 823.

Veřejná beseda na téma

středa 24. 5. 2017 v 17.30 hod.
jednací sál radnice, ul. Dlouhá 3 (areál Kalinka).

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

BEZPEČNOST, BEZDOMOVCI, MLADISTVÍ

Pozvánka
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2.–30. 5. Výstava KONTRAST MIMIKY – obrazy Žanety Benešové
KJM, Lány 3

2.–30. 5. Výstava KOŠÍKÁŘSKÉ VÝROBKY – Bohdany Kratochvílové
KJM, Lány 3

4., 11., 18., 
25. 5.

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

9. 5.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O sedmi havranech
KJM, Lány 3; od 16:30 hod.

10. 5.
středa

DIVADLO NA LÁNECH – Dárek pro maminku
SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16:00 hod.

11. 5.
čtvrtek

RUKODĚLNÁ DÍLNA – Kytka pro maminku
KJM, Lány 3; od 15:00 do 17:00 hod.

11. 5.
čtvrtek

PŘÍRODNÍ PÉČE O TĚLO A DOMÁCNOST; SVČ Lužánky – 
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 18.00 do 20.00 hod.

14. 5.
neděle

MALÁ MRTVÁ ZVÍŘÁTKA – představení pro děti od 5 let
SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 15.00 do 
16.00 hod.

15. 5.
pondělí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Uzbecká
MŠ Uzbecká, Uzbecká 30; od 10.00 do 12.00 hod.

20. 5.
sobota

RIVIÉRA BĚH 2017 – závod pro celou rodinu
Areál koupaliště Riviéra; www.rivierabeh.cz

21. 5.
neděle

HRAVÉ ODPOLEDNE V LABYRINTU – hry a grilování na 
zahradě SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 14.00 do 18.00 hod.

22. 5.
pondělí

KAVÁRNA a výstava keramiky KOČKY A PTÁCI
ZŠ VEDLEJŠÍ a Klub rodičů, Vedlejší 10; od 16.00 hod.

23. 5.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Bylinková
KJM, Lány 3; od 18.00 do 20.00 hod.

27. 5.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8:00 do 12:00 hod.

28. 5,
neděle

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

31. 5.
středa

ČTENÍ NA NEOBVYKLÝCH MÍSTECH – poblíž Chaty  
u Borovic, Mariánské údolí; od 15.00 hod. do 17.00 hod.

4. 6.
neděle

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

V.KalendáriumHistorické okénko

Z historie Bohunic XC.
Pro naše devadesáté pokračování seriálu Z historie Bohunic je na řadě ulice 
Sobolova. Je zachycena na fotografii z roku 1974, pořízené Aloisem Tošnarem. 
V přední části obrázku jsou domy, které byly, krátce po pořízení fotografie, 
zbořeny z důvodu výstavby ulice Dlouhé a tramvajového tělesa.
Výstavba ul. Dlouhé rozdělila původní ulici, která vedla až k vazební věznici 
na dvě části. Horní se vrátila ke starému názvu Na Pískové cestě, spodní si 
zachovala název Sobolova.
Své současné pojmenování získala ulice 25. 9. 1946 po Čestmíru Sobolovi 
(1906–1945), právníkovi, policejním úředníkovi a komisaři politické správy, 
umučeném nacisty pro účast v odboji.
Další názvy v historickém sledu:
5. 12. 1924 Na pískové cestě, 17. 3. 1939 Am Sandweg – Na pískové cestě,  
10. 5. 1945 Na pískové cestě, 25. 9. 1946 Sobolova
  Antonín Crha

•	 Jak	pokročil	boj	proti	rakovině,	mají	lékaři	šanci?
•	 Dá	se	proti	rakovině	vůbec	bojovat?
•	 Co	mohu	udělat	já,	aby	mě	rakovina	neohrozila?	
•	 A	co	tradiční	čínská	medicína,	je	vůbec	k	něčemu?
•	 Jakou	nemocí	trpí	české	zdravotnictví?
Odpovědi na tyto a ještě mnoho dalších otázek se můžete dozvědět na 
setkání s 

profesorem MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc.
přednostou Kliniky komplexní onkologické péče MOU a LF MU v Brně 
a předsedou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Setkání se koná v pondělí 22. května 2017 v 17 hodin v zasedací 
síni radnice v Bohunicích na ulici Dlouhá 3

Srdečně zvou a těší se pořadatelé

Pozvánka

Víte,	jak	se	tvoří	zákony?
Přijďte se zeptat předsedy Ústavně-práv-
ního výboru Parlamentu České republiky

29. 5. 2017 v 17.00 h.
v jednacím sále bohunické 
radnice, Dlouhá 3
Na besedu zve
Milan Hrdlička, místostarosta 
MČ Brno-Bohunice 

JUDr. Jeroným Tejc, poslanec, 
předseda Ústavně právního výboru

Pozvánka
Městská část Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

hledá distributora na zajištění roznosu 
informačního zpravodaje 

MČ Brno-Bohunice „Naše Bohunice“

Roznos 1 × měsíčně do 5 dnů od převzetí zpravodaje.
Náklad: 7 000 kusů zpravodaje,
Termín realizace od 1. 6. 2017.

Bližší informace poskytne tajemník úřadu (tel. č. 547 423 814, 
e-mail kamarad@bohunice.brno.cz ).
Písemné nabídky s požadovanými náležitostmi a doklady podá uchazeč 
doporučeně poštou nebo osobně v uzavřené obálce s označením „Výběrové 
řízení – distribuce zpravodaje NB“ na adrese ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 
625 00 Brno v termínu do 22. 5. 2017.

Oznámení



Opoziční názory

Proč stále nesvítí nové 
osvětlení přechodu na 
Hraničkách?
Je dobře, že přechod, který 
je chodci i  řidiči vnímám 
jako málo přehledný, byl 
doplněn o  další bezpeč-
nostní prvek. Nicméně si 
myslím, že realizované 
nasvícení bylo sice zadarmo (Nadace 
ČEZ), ale není to řešení optimální.
Na diskutovaném přechodu se totiž 
k obecné problematice „(ne)viditel-
nosti chodců“ přidává nepříjemné 
vzájemné se oslňování protijedoucích 
řidičů. A to z důvodu toho, že přechod 
je situován na horizontu silnice. 
A k ještě intenzivnějšímu oslnění pak 
přispívá zapadající slunce nad Starým 
Lískovcem. V těchto všech případech 
samotné nasvícení přechodu až tak 
reálně nepomáhá. Vždyť nakonec přes 
den bývá vypnuté a zapíná se až po 
soumraku současně s veřejným osvět-
lením. Dle mého by účinným řešením 
vedoucím ke zvýšení bezpečnosti pře-
cházejících na tomto přechodu byla 
výstražná signalizace pomocí aktiv-
ních světelných dopravních značek. 
Ty blikající trojúhelníky by si chodec 
v případě potřeby za intenzivního do-
pravního provozu spustil sám.
A proč to již několik měsíců nesvítí? 
Starosta si stěžuje na byrokracii. Ze 
své zkušenosti mohu říci, že když se 
před třemi lety doplňovalo veřejné 
osvětlení na Podsedkách, svítilo to 
zhruba do týdne…

Na téma přístřešků pro cestující na 
zastávkách tramvaje.
Ano, přístřešky bylo vhodné postavit. 
V radničních šuplících je úvodní archi-
tektonická studie regenerace celých 
prostor jednotlivých tramvajových 

zastávek. Cílem bylo, aby 
i tyto veřejné prostory byly 
funkční, kultivované, a do-
konce i „město a místotvor-
né“. Osobně jsem se zasazo-
val, aby přístřešky byly typu 
„perónová vlaštovka“, tedy 
obdobné jako jsou na pře-
stupním uzlu před hlavním 

nádražím nebo i na nádraží samotném. 
A samozřejmě bez bočních reklam-
ních ploch. Ale opět jako u přechodu 
pro chodce, bylo radnicí zvoleno to 
nejlevnější řešení (zdarma). Bohužel 
ty nainstalované prosklené reklamní 
krabice pro tři až čtyři čekající, trva-
le posprejované, často rozbité, mají 
nejen k požadované kultivovanosti 
ale i ke skutečné funkčnosti hodně 
daleko…

Na téma lístků na Kometu.
Opakovaný dotaz, který není asi již 
třeba mnoho rozvíjet. Tedy jen reka-
pitulace. MČ má uzavřenu smlouvu 
s hokejovou Kometou o vzájemné spo-
lupráci a propagaci. Z tohoto titulu 
přináleží MČ nějaké ty propagační 
předměty, dvě permanentky a další 
lístky na zápasy. To, že pan starosta 
nabízí lístky neveřejně jen členům 
jeho soukromé a uzavřené FB skupi-
ny je dlouhodobá skutečnost. „Když 
to nevadí místostarostovi, radním, 
většině zastupitelů a nakonec i širší 
bohunické veřejnosti, tak s tím nic ne-
dělej“, nabádá mne moje manželka. 
Tak jo. Ale já bych přesto raději vítal, 
kdyby se o lístky soutěžilo v čtenářské 
vědomostní anketě na téma Kometa 
v tomto zpravodaji…
Děkuji za dotazy a další očekávám na 
svém kontaktu zveřejněném na webu 
MČ.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel MČ

Nikoliv, nebudu hovořit 
o zdravotnickém zařízení. 
Chci se podělit o  osobní 
zkušenost, kterou jsem po-
řídil v tzv. „Autonomním 
sociálním centru Klinika“ 
v  Praze na Žižkově. Sám 
jsem se zde ocitl neplá-
novaně v roli doprovodu, 
nicméně příležitost jsem pojal jako 
jistou sociální sondu.
„Klinika“ je tzv. squat, tedy budova 
v současné době užívaná bez právního 
titulu, jinými slovy na černo. Takový 
postup je samozřejmě zejména roz-
porný s  právem soukromým, může 
se však dokonce jednat i o  trestně 
právní jednání. Budova bývalé poli-
kliniky, která je v rukou státu, resp. 
jím řízených organizací, dlouhou dobu 
chátrala zcela bez jakéhokoliv využití 
(vyjma užití bezdomovci) a stát začal 
o tento majetek projevovat zájem až 
ve chvíli, kdy došlo k jeho protipráv-
nímu obsazení – toliko argumentace 
squaterů k legitimitě jejich jednání. 
Právní stránka věci je neúprosná, je 
pouze otázkou času, kdy se vlastníku 
budovy podaří prosadit jeho právo.
Ale kdo jsou lidé zde žijící a působí-
cí zde? Lakonicky „levicoví liberální 
intelektuálové“. Tak nějak jsem auto-
maticky předpokládal, že konzumace 
drog a alkoholu je zde na denním po-
řádku. Jaké bylo moje překvapení, když 
jsem ničeho takového nebyl svědkem, 
ba naopak jsem s místními mohl za-
břednout do „inteligentního“ hovoru. 
Točené pivo si zde dáte večer, platíte 

dobrovolný příspěvek do 
společné kasičky. Tento 
systém zjevně funguje, ba 
i  já jsem přispěl větším 
obnosem než bych zapla-
til v hospodě. Funguje zde 
permanentní směna oble-
čení, občasná vývařovna 
pro bezdomovce a zejména 

každý den jsou pořádány různé semi-
náře, lekce jazyků či workshopy. Přes-
ný výčet aktivit lze zjistit z webových 
stránek. Onen intelektuální rozměr 
přesahuje prosté roztomilé levičácké 
nadšení mladých, do této struktury 
jsou již začleněni i lidé s hlubším spo-
lečenským kreditem.
Před měsícem bych tuto větu ještě 
nenapsal, ale nyní si opravdu začínám 
myslet, že zpětná legalizace „Kliniky“ 
by mohla být ve veřejném zájmu. Až 
je možná škoda, že u nás v Brně žád-
ná taková aktivita živelně, sama od 
sebe bez přímého přispění veřejných 
rozpočtů neexistuje. Přitom Brno 
by z personálního hlediska mělo co 
nabídnout. V Bohunicích se o naše 
nemovitosti řádně staráme a pro uve-
dené zde prostě není prostor. A je to 
škoda. Brno má na to, aby bylo v my-
šlenkovém pohybu. Abych uvedené 
podpořil, chystáme společně s rad-
nicí výstavu brněnského moderního 
umění přímo v prostorách radnice. 
Více se dočtete na jiném místě tohoto 
zpravodaje. Určitě přijďte!

 Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno-Bohunice  

Dotazovna	aneb	Co	já	na	to? Klinika	v	Bohunicích?
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Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na 
zájezd, který se koná 

dne 14. června 2017
Trasa: 

Brno, zámek Častolovice, betlém Třebechovice pod Orebem

Odjezd: 6.00 hod.  Návrat cca: 20.00 hod. 

Cena zájezdu: 250,- Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ 
v Bohunicích. 

Předprodej místenek: 29. května 2017 na radnici 
Brno-Bohunice od 14.00 do 15.00 hod.

Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice

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

Pozvánka

MALÁ KOREKCE INFORMACÍ K VÝŠE UVEDENÉM ČLÁNKU:

1. Proč stále nesvítí…
Světla svítí již skoro dva měsíce. Osvětlení na Podsedkách bylo budováno v ji-
ném režimu – přímo správcem světel firmou Technické sítě Brno a bez dotace 
soukromé společnosti. Termín rozsvícení nemohla MČ nijak ovlivnit.
2. Na téma přístřešků…
Smlouvu se soukromou firmou na provozování přístřešků na zastávkách MHD 
pro MČ zadarmo, včetně reklamní plochy, uzavřel pan Vrážel, coby předchozí 
starosta, dne 23. 5. 2011. Dnes používaný typ přístřešku, který kritizuje, v této 
smlouvě přímo odsouhlasil včetně vyobrazení podoby přístřešku. Smlouva je 
k nahlédnutí na Majetkovém odboru ÚMČ. Nejedná se tedy o nic nového, jen 
byl rozšířen počet přístřešků.
3. Na téma lístků na Kometu.
Zmíněné dvě permanentky na stání, které od Komety každý rok dostáváme, putují 
mezi občany Bohunic a žádné další lístky na zápasy nedostáváme. Informace 
je smyšlená. Pokud kupujeme nějaké lístky na zápasy, tak za plnou cenu jako 
každý jiný fanoušek.
Největší bohunická facebooková skupina „Naše Bohunice“ je veřejnosti normálně 
přístupná. Svědčí o tom narůstající počet členů – v současnosti přes 2800.

Vedení MČ



 5

Plán akcí k oslavám 
780.	let	Bohunic

OREL jednota Brno-Bohunice, za podpory MČ Brno-Bohunice srdečně zve na 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
aneb GRILOVACÍ PÁRTY 

v neděli 28. května 2017 od 15:00 do 21:00 
v areálu zahrady ZUŠ, Amerlingova 2, Brno-Bohunice 

od 15:00 vystoupení Bohunické chasy a 
Chasičky s cimbálovou muzikou  
od 17:00 folk&country skupina „PŘESČAS“  
Na místě prodej občerstvení, klobás a masa z grilu 
 
 

 
 

 
Vystupování Bohunické chasy a Chasičky je finančně podporováno statutárním městem Brnem 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

www.orelbohunice.cz 

17. 5. 19.00–12.00 Předváděcí akce hasiči; sportovní hřiště ZŠ Arménská

21. 5. 14.00–18.00 Hravé odpoledne / Cirkus Legrando; areál Labyrint

25. 5. 17.00–19.00 ZUŠ Františka Jílka, hudební vystoupení OLTEC BEAD,  
BB BEAD; prostor před radnicí, ul. Dlouhá

28. 5. 15.00–21.00    Bohunická Chasa: Grilování, zahradní slavnost;  
zahrada ZUŠ

3. 6. 15.00–17.00 Soutěž Inbalance; Campus hala

4. 6. 14.00–18.00 Jednota Orel: Dětské odpoledne; za orlovnou

8. 6. 16.00–18.00 SVČ Lány: Zahradní slavnost; zahrada Bohuňova

9. 6. 18.00–22.00 Noc kostelů: otevřená kaplička; kaplička ul. Spodní 

15. 6.–28. 6. 15.30–20.00 Galerie MONOMACH: Výstava moderního umění; 
sál radnice Dlouhá 3

18. 6. 17.00–19.00 Závěrečná letní Sneaker show Campus; Campus hala

1. 9.–18. 9. průběžně    SVČ Lány: Rodinná kešková hra o Bohunicích

10. 9. 15.00–18.00   Jednota Orel: Koloběžky 222 metrů 2017; ul. Spodní

14. 9.–30. 9. 17.00–20.00 Výstava historie Bohunic; sál radnice Dlouhá 3

18. 9. 16.30–21.30   Bohunický hudební podzim: Rančeři, Poutníci;  
prostor před radnicí, ul. Dlouhá

19. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Starý fóry, Valdemar Plch,  
Adam Kukačka; prostor před radnicí, ul. Dlouhá

20. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Noví kaskadéři,  
Ivo Jahelka; prostor před radnicí, ul. Dlouhá

21. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Stejšn Savana, Tango 
Miroslav Imrich; prostor před radnicí, ul. Dlouhá

22. 9. 16.30–21.30 Bohunický hudební podzim: Big Band junior Monika 
Bagárová; prostor před radnicí, ul. Dlouhá

22. 9. 14.00–18.00 Bohunická chasa: Hody před radnicí + průvod

22. 9. 14.00–17.30 Den otevřených dveří: ZUŠ F. Jílka, CVČ Lány,  
Labyrint, SDH Bohunice, MČ Brno-Bohunice

23. 9. 10.00–11.30 Mše svatá v kapličce; ul. Spodní

30. 9. 12.00–20.00 Bohunické okolo 2017: sportovní a zábavné odpoledne, 
PROBO, hudební skupina Cukr; zahrada ZUŠ Amerlingova

11. 10. 9.00–18.00 S-servis bke: laserová střelnice; sál radnice Dlouhá 3

18. 10. 9.00–17.00 MČ Brno-Bohunice: Den otevřených dveří;  
budova radnice Dlouhá 3
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Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tak se 
jmenuje celostátní kampaň, která nás 
rozhýbala v prvním dubnovém týdnu. 
275 žáků a 17 učitelů nafasovalo ru-
kavice, pytle i hrábě a zamířili s nimi 
na předem pečlivě vybraná a naplá-
novaná místa. Díky dobré organizaci 
se nám podařil opravdu široký záběr, 
a  tak se neuklízelo jen v  blízkosti 
školy nebo na bohunických hřištích, 
ale třeba i u říčky Leskavy a okolních 
cestách. Za 28 hodin postupné práce 
jsme nasbírali 51 pytlů odpadků o váze 
510 kg, které do té doby hyzdily život-
ní prostředí. Skvělý výkon, viďte? A to 
přitom proběhlo zatím jen první kolo.

Pro druhou část naší uklízecí kampaně 
byla totiž oslovena široká bohunická 
veřejnost. V sobotu 8. dubna se proto 
dobrovolníci sešli znovu; tentokrát 
si vybrali za cíl Červený kopec. Žáci 
5.A, jejich rodiče, učitelé ZŠ Arménská 
i dobrovolníci z řad občanů přiložili 
ruce k dílu. Velkou oporou jim bylo 
i více než 20 městských policistů, kte-
ří s velkou vervou zlikvidovali velkou 
část černých skládek, zatímco se děti 
s rodiči věnovali menším skládkám na 
přilehlých svazích. Pytle s odpadky 
se vysypávaly do velkého kontejneru, 
který se podařilo naplnit ve 12 hodin. 
Odpadky v kontejneru vážily 1680 kg!

Jako každý rok hasiči z Bohunic 
vyhlásili na tento den sběr želez-
ného šrotu a nepotřebných elek-
trických spotřebičů. Občané byli 
na tuto akci upozorněni v mě-
síčníku Naše Bohunice a pomo-
cí letáků na nástěnkách v jejich 
domech.
V 8.00 hodin se na hasičské zbrojnici 
sešlo velké množství členů našeho 
sboru a akce mohla začít! Tento sběr 
se opakuje každoročně, a tak hasiči 
s ním mají již velké zkušenosti. Na zá-
kladně byla tabule, kde se zapisovaly 
požadavky na odvoz velkých a těžkých 
kusů od obyvatel, kteří to hlásili na 
předem avizované telefonní číslo.
Zatímco se krásnější část našeho 
sboru, s  vervou jim vlastní, vrhla 
na jarní úklid, ostatní se rozdělili 
do skupin, které postupně objíždě-
ly určené trasy v katastru naší obce 
a svážely staré železo i nepotřebné 
elektrické spotřebiče. Výsledkem 
jejich snahy bylo velké množství 

sebraného šrotu, ale i na 120 kusů 
ledniček, praček, TV aj.
Úkol byl splněn v 17 hodin a výnos 
z této akce bude použit na činnost 
JSDH. Tímto činem přispěli také bo-

huničtí hasiči k jarnímu úklidu naší 
městské části, i se zřetelem k oslavám 
první písemné zmínky o Bohunicích, za 
což jim patří velký dík.

 Petr Horáček

Jak	jsme	uklízeli	svět.	Co	rozpoutali	žáci	z	Arménské

Sběr	železného	šrotu	25.	3.	2017 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 orga-
nizovaných radnicí, dostavte se pro-
sím na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlou-
há 3 k sepsání a podání písemné 
přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte 
i vy, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohuni-
cích. 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 při-
hlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní 
se na Vás těšíme. (red)

Uklízelo se také na jihu Bohunic kolem potoka Leskava, zahrádek, dálnice 
a cesta ke kynologickém cvičišti a ulice Za Kovárnou. Zúčastnilo se 19 dobro-
volníků.  Bylo vytříděno přes 300 kg odpadu.

Takový úspěch by se nemohl podařit, 
kdybychom nepostupovali společ-
ně. ZŠ Arménská zajistila propagaci 
i pracovní náčiní, pracovnice MÚ Brno-
-Bohunice odvoz kontejneru, měst-
ská policie potřebnou chlapskou sílu. 
Pracovnice Magistrátu města Brna 
Ing. Eva Kalová a Mgr. Martina Pa-
casová připravily pocitovou mapu, 
zaměstnanci Lipky a páťáci si nachys-
tali doprovodný program pro chvíle 
odpočinku. Úklidu se zúčastnil i pan 
Radek Janoušek, tiskový mluvčí akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko, který 
pochopitelně přiložil ruku k dílu. Ce-
lou akci dokumentovala i Česká tele-
vize v pravidelných živých vstupech.

Odpolední odpočinek na hřišti na Kej-
balech byl pak více než zasloužený. 
Fotbálek, špekáčky, ekologické aktivity 
i docela obyčejné popovídání završily 
náročný, ale přesto velmi hezký den. 
Počasí nám přálo – a Červený kopec 
díky nám krásně prokoukl.
Rádi bychom touto cestou poslali 
všem, kteří se do akce zapojili, velké 
díky za skvěle odvedenou práci. Bo-
hunice jsou díky naší společné pomoci 
opět čisté a útulné. Nezbývá než dou-
fat, že takové dlouho zůstanou.

 Mgr. Irena Lidmilová,
koordinátorka akce, 

učitelka ZŠ Arménská

Týden od 3. do 8. dubna 2017 se nesl ve znamení velkého úklidu. Ne, 
nemyslete si – neumývala se okna, neluxovaly koberce ani nebarvila 
velikonoční vajíčka. Děti i dospělí se vrhli na mnohem náročnější úkol: 
uklidit Bohunice.
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Již po třinácté se sešli žáci 
1. stupně naší školy na Noci s An-
dersenem. Její nedílnou součástí 
je i Velká čtenářská soutěž, která 
vyhodnocuje nejlepší čtenáře za 
uplynulý rok. Jak celá noc probí-
hala a kdo je nejlepším čtenářem? 
O tom vám popovídají naši žáci.

Jednou takhle v šest hodin jsme si dali 
všichni sraz před školou. Naše paní 
učitelka vyšla před vrata. Zavolala: 
Třetí A, ke mně! Rozloučili jsme se 
s mámou a šli jsme.
Noc jako vždy začíná zmatkem. Všichni 

se cpeme do šatny a až jsme konečně 
vysvlečeni z bund, čepic a šál, ačkoliv 
je venku teplo, vycházíme ze šaten 
a jdeme do tělocvičny. Zde se vyhla-
šuje Velká čtenářská soutěž.
Panuje velké napětí. První se vyhla-
šuje soutěž mezi třídami. Cenou je 
nanukový dort, který nevyhrála jen 
jedna třída, ale rovnou pět. Pak byla 
vyhlášená hlavní cena mezi třídami. 
Tu vyhrála třída 1. A, protože jeden 
z jejich žáků přečetl 35 knížek, což je 
na prvňáka velký výkon. Vítězná třída 
získala balíček na výrobu ovocných 
pohárů.

A pak už byla vyhlášená soutěž jed-
notlivců. Na třetím místě se umístil 
Jan Maňoušek z 5. B, který přečetl 44 
knížek. Na druhém se umístila Daniela 
Bébarová ze 3. A s 51 knížkami a pizzu 
pro sebe a své kamarády získala Lu-
cie Lišková ze 4. B za 57 přečtených 
knížek.
A  pak už po celé škole nekonečno 
možností. Skupinová soutěž, kde 
hledáme spisovatele nakreslené na 
papíře s otázkami. Disko, X -box, ná-
ramky z brček, korálky, švihadla, dal-
ší dílničky. Na naší škole se taky na 
Andersena vybírají každý rok peníze 

do nadace KRTEK, která pečuje o děti 
s rakovinou. Letos jsme vybrali přes 
12 000 korun!
Ale pak už spát. Šli jsme do třídy, 
rozložili jsme si karimatky a spacáky. 
Vyčistili jsme si zuby a paní učitelka 
nám četla pohádku na dobrou noc. To 
by nebyl Andersen, kdyby se nečetlo!
A už je tu ráno. Je tu pilno! Všichni si 
pomáháme balit spacáky. Snídáme, na 
památku se navzájem podepisujeme. 
Zase za rok, pane Andersene!

 Daniela Bébarová 
a Kryštof Kostelecký, 

žáci 3.A ZŠ Arménská

Pravidelní návštěvníci kulturních 
akcí organizovaných ZŠ a MŠ Brno, 
Vedlejší 10 si jistě vzpomenou na ne-
jedno vystoupení našich orientálních 
tanečnic Pretty girls, které v rámci 
zájmového kroužku již mnoho let při-
pravuje a cvičí paní Hana Obhlídalo-
vá, vychovatelka školní družiny. Letos 
7. dubna se tanečnice zúčastnily 18. 
Mezinárodního tanečního festivalu 
neprofesionálních souborů školních 
družin a zájmových kroužků, konaného 
ve velkém sále stadionu na Kounicově 
ulici. Kromě souborů z tuzemska přije-

li i hosté z Bratislavy. Naše Pretty girls 
ve složení Ela Klimešová, Adéla Gist-
rová, Andrea Myšková, Tereza Ognaro-
vá, Michaela Pokladníková a Jasmína 
Miklášová obsadily ve své kategorii 
hezké 1. místo Adiemus (choreografie 
Ela Klimešová) a 2. místo Let me love 
you (choreografie Hana Obhlídalová). 
Děvčatům i paní vychovatelce přejeme 
mnoho dalších úspěchů a trpělivosti 
při pilování dalších tanečních čísel.

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Žáci	z	Arménské	soutěží	ve	čtení	knížek

Orient	na	Vedlejší OREL jednota Brno-Bohunice, ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice 
p o ř á d á 

 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE 
v neděli 4. června 2017  

 
od 15.00 hodin mezi kaplí a orlovnou 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 

po skončení soutěží bude za orlovnou (Hraničky 5)  
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

 
CENY A ŠPEKÁČKY PRO VŠECHNY DĚTI ZAJIŠTĚNY 

www.orelbohunice.cz 
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A  
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VEDLEJŠÍ 10 

A KLUB RODIČŮ POŘÁDAJÍ 
VÝSTAVU KERAMIKY 

KOČKY A PTÁCI 
Při vernisáži  

v pondělí 22.5. v 16 hodin 
vystoupí žáci školy a  

proběhne akce „Kavárna“ 
s ochutnávkou zákusků 

vytvořených rodiči. 

Podrobnosti zveřejníme na školních webových stránkách. 
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Nedostatek míst  
ve	státních	školkách?	 
Nabízíme	řešení

Akce	pro	vás	v	knihovně

Starobrno Ignis Brunensis 

S příchodem jara přichází také zápis do 
mateřských škol, který trápí nejednu 
českou rodinu. Kvůli nedostatku míst 
ve státních školkách totiž rodiče často 
neuspějí a od září tak neví, jak skloubit 
práci s péčí o dítě. V posledních letech 
navíc problémy s umístěním přede-
vším tříletých dětí do školky pociťují 
rodiny čím dál více. Podle dat Českého 
statistického úřadu[1] bude porodnost 
dětí v  budoucnu sice klesat, avšak 
kapacita státních mateřských školek 
stále nemusí uspokojit poptávku. Ře-
šením nedostatku míst ve státních 
školkách může být založení vlastní sítě 
školek tak, jak se to daří ve Středisku 
volného času Lužánky v Brně.

Maceška je soukromá síť miniškolek 
pro předškolní děti fungující pod zá-
štitou Střediska volného času Lužán-
ky. Jako jediný projekt tohoto druhu 
má vypracovaný také školní vzdělá-
vací program. Miniškolka Maceška 
se nachází na deseti místech v Brně 
a blízkém okolí. Školení pedagogové 
v dopoledních hodinách zajišťují v Ma-

cešce tematicky zaměřený program 
pro děti od dvou let, a umožňují tak 
rodičům vrátit se do práce nebo si pro-
stě jen na chvilku od dětí odpočinout.
„Obě moje dcery nejdříve vyzkoušely 
Macešku, kam chodily zhruba jed-
nou týdně, pomalu si zde zvykaly na 
školkový režim a nástup do mateřské 
školy poté proběhl zcela bez problé-
mů. Systém v Macešce se mi moc líbí, 
malý kolektiv dětí a dvě zkušené lek-
torky, jsou pro mě zárukou, že je o děti 
dobře postaráno. Ráda jsem proto po 
rodičovské dovolené využila možnosti 
a nyní pracuji v Macešce na Lánech 
jako teta.“ říká Jana Čubová z Macešky 
na Lánech.
Maceška na Lánech je pro děti ote-
vřena každý pracovní den od 8.30 do 
12.30 hod. O její návštěvu je trvale 
veliký zájem a proto se zájemci o ná-
vštěvu ve šk. roce 2017/18 budou moci 
předzapsat již v průběhu měsíce červ-
na. Aktuální informace k předzápisům 
i Macešce najdete na našich stránkách 
www.lany.luzanky.cz, nebo přímo na 
www.maceska.luzanky.cz.
[1] Zdroj: Prognóza demografické-
ho vývoje obyvatelstva města Brna 
a okolí, Centrum pro regionální rozvoj, 
Brno 2013 (studie objednaná městem  
Brnem).

V úterý 9. 5. 2017 v 16.30 hodin bu-
deme číst našim nejmenším. Za dět-
mi přijdou naše „čtecí babičky“ Rad-
ka a Marie a přečtou dětem pohádku 
O sedmi havranech. Nebudou chybět 
ani stálé aktivity – omalovánky, dob-
růtka a možná i nějaké překvapení. 
Čtení je vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby.
S  knížkami souvisejí i  naše Knižní 
čtvrtky. Každý čtvrtek v době od 10 do 
12 hodin se můžete seznámit s no-
vinkami knižní produkce. V květnu to 
bude 4. 5. , 11. 5. , 18. 5. a 25. 5. 2017.
Každý měsíc rozjasní interiér naší 
pobočky nová výstava. Tentokrát 
jsme připravily výstavy dvě. Ta první 
je výstava obrazů nám i vám velmi 
dobře známé Žanety Benešové, která 
u nás vystavuje každý rok a se svými 
obrazy má velký úspěch. Tou druhou 
je výstava košíkářských výrobků Boh-
dany Kratochvílové, její výrobky budou 
vystaveny ve vitríně.
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 v době od 15 do 
17 hodin je na programu rukodělná 
dílna pro děti a jejich rodiče Kytka pro 
maminku, přijďte si s dětmi vyrobit 
dárek ke Dni matek.

Na úterý 23. 5. 2017 v době od 18 do 
20 hodin jsme pro vás připravily Ob-
časnou Literární kavárnu, tentokrát 
Bylinkovou. Recepty, Apetit, knížky, 
o bylinkách a s bylinkami, ochutnáv-
ka, káva a čaj… Vezměte s sebou inspi-
raci, můžete přinést vlastní recepty, 
těšíme se na vaše zkušenosti. Akce 
je zdarma.
Poslední květnovou akcí je v poslední 
květnový den Čtení na neobvyklých 
místech – u outdoorové knihovnič-
ky v Mariánském údolí, poblíž Chaty 
U Borovic. Sejdeme se zde ve středu 
31. 5. 2017 od 15 do 17 hodin. Můžete 
si s sebou vzít 1–2 knížky, které byste 
rádi věnovali ostatním.
Těšíme se, že s vámi uvidíme, přijďte 
se podívat na výstavu, půjčit si knížku 
nebo jen tak posedět a hlavně – mějte 
se krásně.

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM pobočka Lány

Vážení a milí, srdečně vás zdravíme a nabízíme nové akce na zpestření 
vašeho volného času.

PRELUDE nad hradem Špilberk
pátek  26. 5 22:30 THEATRUM PYROBOLI Česko

SOUTĚŽ Brněnská přehrada
sobota  3. 6.  22:30 IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko
středa  7. 6. 22:30 PYROVISION Rakousko
sobota  10. 6. 22:30 IP INNOVATIVE PYROTECHNIK Německo
středa  14. 6. 22:30 SUGYP Švýcarsko & JIN YI FIREWORKS Čína
sobota  17. 6.  22:30 PIROTECNIA RICARDO CABALLER Španělsko

EPILOG nad hradem Špilberk
sobota  24. 6. 22:30 FLASH BARRANDOV SFX • Česko
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Jeden	svět	v	Labyrintu

Daruj krev se Zbrojovkou

Světový festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden 
svět, který pořádá organizace Člo-
věk v tísni, zamířil na přelomu 
března a dubna na týden do Brna.

Letošní téma dokumentárních filmů 
bylo o spolupráci. Kromě večerního 
veřejného promítání nabízí festival 
i dopolední projekce pro školy, které 
již deset let probíhají i s následnými 
dílnami v SVČ Labyrint. Zmíněné díl-
ny jsme přichystali „na míru“ podle 
projekcí, které si vybrali pedagogové 
z brněnských i mimobrněnských škol. 
Protože jsme studio dramatické vý-
chovy, využíváme divadelní metody 

a techniky, které právě tato výchova 
nabízí. Po celý týden nás navštívilo 
550 žáků a studentů ze čtrnácti škol. 
Každá dílna po projekci trvala čtyřicet-
pět minut, ale i za tak krátkou dobu 
dokázali všichni účastníci v každé ak-
tivitě reagovat na problémy společ-
nosti, které viděli ve filmech. Mnohdy 
bylo až překvapující, jak děti dokázaly 
pochopit a také „uchopit“ nosné téma 
filmu. Pro všechny zaměstnance La-
byrintu to byl velmi příjemný týden 
a všichni se těšíme na příští ročník 
festivalu Jeden svět.

 MgA. Emilie Machálková, 
SVČ Labyrint

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, 
fax: 547 352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • 
Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 5. 5. 2017 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské 

části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na 
gramatické a stylistické úpravy textů.

V rámci akce, které není 
ambasadorem nikdo 
jiný, než známá fot-
balová postava Petr 
Švancara, spojili síly 
s  hráči Zbrojovky, 
Blanska a  Bosonoh, 
aby zvýšili povědomí 
o dárcovství krve a roz-
šířili registr dobrovolných 
dárců.
Mezitím Tatran odehrál 
6 mistrovských zápasů se stří-
davými úspěchy. Bilance dvě výhry, 
dvě remízy a dvě prohry řadí Tatran 
Bohunice na 5. příčku průběžné ta-
bulky Krajského přeboru, kterou vede 
Tišnov s postupovými ambicemi, před 
Mutěnicemi a Bystrcí. Mezi těmito 

třemi se zřejmě rozhod-
ne o postupujícím do 
divize.
Hráči i  funkcionáři 
fotbalového oddílu 
TJ TATRAN Bohuni-
ce zvou fanoušky 

i sponzory k návštěvu 
na zbývající domácí zá-

pasy jarní poloviny KP. 
Informace o dnech a časech 

konání mistrovských zápasů 
naleznete na webových strán-

kách oddílu: www.tatran -bohunice.
cz, dále ve vitríně na fotbalovém sta-
dionu Neužilova 35 nebo ve vývěsce 
MČ Bohunice na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Pět fotbalistů z kádru A mužstva TJ Tatranu Bohunice se v březnu zapo-
jilo do 3. ročníku projektu „Daruj krev se Zbrojovkou“ na Transfuzním 
a tkáňovém oddělení FN Brno. 
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Audit familyfriendlycommunity 
(Obec přátelská rodině) 

DOTAZNÍK
Cílem auditu je zjistit, co je v městské části Brno -Bohunice pro danou skupinu (životní fázi) dostačující a jaké prorodinné 
potřeby a akti vity by bylo vhodné do budoucna zavést. Opatřením se myslí akce, aktivita, činnost, služba, investice, 
renovace, rekonstrukce, úpravy okolí a mnoho dalšího. Prosíme Vás tedy, abyste se podělili o své náměty k tomuto té-
matu. Lze odpovědět jen na některé životní fáze, nebo na všechny, to záleží na Vás. Pokud Vám nebude stačit vyhrazený 
prostor, klidně pište na další čistý papír. Nebojte se zeptat i svých dětí, co by v Bohunicích uvítaly, malé děti mohou 
klidně něco i namalovat. Dotazník je ke stažení také na webu Bohunic, v záložce „Audit familyfriendlycommunity“. 
Vyplněný dotazník lze odevzdat na podatelnu Úřadu městské části Brno -Bohunice, popř. odeslat emailem na adresu 
florianova@bohunice.brno.cz
Děkujeme předem všem, kteří budou ochotni přispět svými podněty.

Životní fáze:
(Prosíme zatrhněte, za kterou životní fázi odpovídáte)

  Těhotenství a narození dítěte

  Rodina s kojencem

  Malé dítě do 3 let

  Dítě v mateřské škole

  Dítě školního věku

  Mladý člověk v procesu vzdělávání

  Období po aktivním rodičovství  
 (vztah prarodiče, děti, vnoučata)

  Senioři
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 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka na 
HPP.Pracoviště: Brno-Bohunice (FN, 
Kampus). Volejte 730 186 797, 734 
360 001 nebo email: nabor@olman.cz

 Koupím eeg biofeedback Neu-
roset a psychowalkman. Kontakt: 
adamki@centrum.cz

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

 Prodej velmi pěkné garáže v za-
střešeném komplexu na ulici Ukra-
jinská. Volná ihned. Cena Dohodou. 
Kontakt: 731 474 133.

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

 Hledám byt v Bohuncích, děkuji. 
T: 739 826 409.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 N A B Í D K A 

         Dovoluji si Vás informovat o cenové nabídce na provádění kontrol 
   Přenosných hasících přístrojů a Hydrantů

Cenové relace jsou následující:

Základní cena kontroly přenosných hasících přístrojů 25,- Kč

Základní cena kontroly Hydrantů      85,- Kč

Další náklady
Náklady na cestovné                   Bohunice, Starý Lískovec Zdarma

Tyto ceny platí i v případě, že PHP byl použitý, nebo jinak poškozený.
Ceny jsou uvedeny bez DPH

JAŠEK René SERVIS A OBCHOD HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
tel: +420 608 747 686 email: jasekrene@seznam.cz

 Pronájem bytu v Brně – HLE-
DÁM. Tel: 731 070 463.

 Pronajmu garáž na ul. Neužilova.
Tel. 603 490 480.

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

 Chatu k rekreaci v Brně, nebo 
kousek za Brnem. Nabídněte. 
T: 607 127 906

 Prodám – TERRA s vozíkem, úplný 
rotavátor, radlici. Tel: 732 588 875.

 Individuální konzultace, doučo-
vání FYZ – MAT 6.–9. tř. ZŠ, prima–
kvarta GYM. Tel.: 774 621 703

 Levné rekreační pobyty na ČM 
Vrch. v rodinné vilce. Ideální pro pra-ro-
diče s malými dětmi. Tel.: 604 247 252.

 Pronajmu pozemek – sad s chat-
kou a studnou ve Střelicích u Brna. 
Info tel. 722 910 500.

AUTOŠKOLA
výcvik bez stresu a v pohodě

Najdete nás v Novém Lískovci na ul.

Oblá 35
(žluté domy pod Albertem)

Info na: www.autoskola1.cz

OTEVŘENÍ NOVÉ AMBULANCE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ 

Od 1. 3. 2017 přijímáme nové pacienty 
MUDr. Alice Vlasáková

Kamínky 3b, 634 00 Brno

Zahajovací ordinační doba:
pondělí 7.30–13.30 hod.
úterý 7.00–11.00 hod.
středa 14.00–18.00 hod.
čtvrtek 7.30–13.30 hod.

pátek 7.00–12.00 hod.

Ordinační hodiny:
pondělí  7.30–13.30 hod.
úterý  7.00–11.00 hod.
středa 14.00–18.00 hod.
čtvrtek  7.30–13.30 hod.
pátek  7.00–12.00 hod.

Tel.: 607 943 913
www.doktorkabrno.cz info@doktorkabrno.cz
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zastávka Koniklecová
trolejbus č. 26, 37
bus č. 50

ÚJ NISSAN PULSAR.
TÖKÉLETES ÖSSZHANGBAN ÖNNEL.

MÁR 3 990 000 FT-TÓL 
KEDVEZMÉNYES FINANSZÍROZÁSSAL*.
 

FOGLALJON TESZTVEZETÉST MÉG MA!
Dealer Name - Dealer address goes here with city - Tel: 0123 456 7890
www.dealername.hu
*A feltüntetett ár kezdőár: Nissan Finance Start 400 fi nanszírozással érhető el; Nissan Pulsar DIG-T 115 Visia modellre vonatkozik és az Aktív Biztonsági Pajzsot nem foglalja magában. Az ajánlat a 2014. 10. 01. és 2014. 12. 31. között megkötött vevői 
szerződésekre érvényes. Nissan Finance Start fi nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, minimum önerő 25%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM értéke (23,16%-77,18%) 
nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos 
Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance fi nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A kép illusztráció. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált 
üzemanyag-fogyasztás: 3,6-5,1 l/100 km, kombinált CO2-kibocástás: 94–119 g/km.

385 LITERES 
CSOMAGTARTÓ

AKTÍV 
BIZTONSÁGI PAJZS 

360 FOKOS 
PARKOLÓKAMERA

MEGLEPŐEN TÁGAS  
BELSŐ TÉR
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• sezónní prohlídku vozidla ZDARMA
• až 20 % SLEVU na originální náhradní díly
• při servisní prohlídce náhradní vůz ZDARMA
• asistenční službu na 1 rok ZDARMA
• šekovou knížku plnou slev, výhod a služeb

NISSAN BSAuto Brno
Veslařská 2, Brno-Jundrov

SERVIS NISSAN ZDARMA?
BSAuto Brno

Navštivte servisní centrum NISSAN BSAuto Brno a získejte:

Objednejte se prosím na nojasan.cz nebo telefonicky na 533 036 236.

13691_27064_inzerce_93x135.indd   1 08.03.17   12:25
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz

První Kia Red Cube 
showroom v ČR.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS VOZŮ KIA.
MÁME OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU.

AGROTEC, a. s., Chrlická 1153, 664 42 Modřice, Tel.: 548 133 850,
E-mail: kia.brno@agrotec.cz, web: www.agrotecauto.cz

@kia.brno.cz @agrotecgroup@kia.brno.cz @agrotecgroup

www.kia.com

OA_inzKIA190x135.indd   1 11.4.2017   15:11:57

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 50,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
24. 4.–14. 5.	Chřestové	dny
26. 5.			 Úvodní	ohňostroj	nad	Špilberkem.	Možnost		
	 zakoupení	konzumačního	lístku	za	230	Kč.
Červen		 Nabídka	z	ryb
24. 6.	 Ohňostrojný	epilog	nad	Špilberkem.		
	 Možnost	zakoupení	konzumačního	lístku	za	230	Kč.
Červenec		 Nabídka	z	letního	ovoce,	grilované	speciality.
11. 8.		 Letní	noc	hotelu	Myslivna

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

Tenisové prázdniny
na Kraví hoře!

Prázdninový tenisový Příměstský tábor v brně na kraví Hoře:
10.–14. 7. 2017  14.–18. 8. 2017
17.–21. 7. 2017  21.–25. 8. 2017
24.–28. 7. 2017 28. 8.–1. 9. 2017

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

cena: 2.850 Kč (členové 2.650 Kč) / turnus
Více info na:  www.kravi-hora.cz

-  opravy hodinek všech značek
-  výměna baterie od 60,- Kč
-  test vodotěsnosti a přesnosti
-  baterie do naslouchadel 79,- Kč
 ROTAX Jánská 10, Brno 
 www.rotaxcz.com


