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Bohunice, můj kraj
Bohunice, náš revír, náš kraj.
Jako voda k dešti patří k nám.
Jediné místo v Brně.
Kde to neustále žije.
Nejvíc tu obdivuj rozmanitost.
Nemocnici, blázinec a hřbitov.
Tam jednou s Renčou viděla jsem duchy.
Že to byla však jen pára, neměly jsme potuchy.
Ráda chodím do Campusu pěšky.
A s Lindou nadáváme, jak máme život těžký.
S Jančou máme vždy sraz u budky.
Pak razíme projít nové obchůdky.
Mám ráda tyto Bohunické holky.
Jak řešíme řasenky, co dělaj žmolky.
Takový řasenky nemáme rády.
To už radši Eskymáky.
Jsme děti z paneláku.
Takže žijem v pěkným nepořádku.
Z okna vidím na dé-jedničku.
Nevadí mi to ani trošičku.
Brzy si zvykneš i na ten zvuk.
Čemu důchodci říkaj těžkej hluk.
Když je konec, večer pátku.
Utíkáme na zastávku.
Koupíme si lístky a už se fičí.
Do kina jezdíme mastnou tyčí.
Ale stejně je to pohoda.
Když se stane trapná příhoda.
A úplně mám nejradši.
Když se na nás všichni otáčí.
Nacházejí se tu i zbytky přírody.
Tam se stávají haluzní nehody.
My však jsme přírody přítelem.
Hlavně když máme pomoci se sběrem.
Poblíž letadlo letí z letiště.
Přistane snad na pískoviště?
Ničemu by to nevadilo.
Mne by to teda rozesmálo.
Stejně na písek nikdo nechodí.
Však jako malý jsme si tam hodně vyhráli.
No jo, teď jsme už velcí.
Velké slečny a velcí kluci.
V létě, když nejsem zrovna u vody.
Z balkonu vidím létající balony.
A víte, co vidím v zimě?
To přece bývaj ohňostroje.
Máte-li chuť na desert.
K dispozici je tu Albert.
Kaufland je však levnější.
Stojí na straně protější.
Znáš skluzavku na Tatranu?
Ta tě sveze shora dolů.
Poblíž se tyčí nové hřiště. 
Pro ty naše malé sviště.
Už blížíme se k bodu, co chci říct. 
Je toho moc, a mnohem víc.
Jsem proti vám sic malý pán.
To ale nemění, že Bohunice patří nám.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Od 15. září vás zveme na bohunickou radni-
ci ke zhlédnutí výstavy z historie Bohunic. 
Jistě víte, že historie Bohunic je můj velký 
koníček, proto jsem pro vás připravil mnoho 
zajímavých obrázků a dokumentů z mého 
sbírkového fondu. Rád vám nabídnu i roz-
sáhlou, unikátní sbírku originálních dobo-
vých pohlednic naší obce.
Od 18. do 22. 9. nás dále čeká řada koncertů 
známých hudebníků, mezi kterými bych zmínil napří-
klad Ivo Jahelku, Poutníky, Rančery, Valdemara Plcha 
nebo Moniku Bagárovou. Koncerty budou probíhat 
na náměstí před radnicí, vždy od 16.30 do 21.30 hod. 
V sobotu 23. 9. 2017 se pak můžeme těšit na Bohunic-
ké hody, rovněž před radnicí. A v neděli od 9.30 hod. 
také na slavnou mši svatou před bohunickou kapličkou. 
Podrobný program najdete na webových stránkách 
naší městské části.

BÁSEŇ – Při třídění mého archívu historických do-
kumentů, jsem narazil na báseň, kterou jsem získal 
již před mnoha lety. Trochu jsem na ni zapomněl, ale 
asi to bylo dobře. Pěkně se hodí k atmosféře letošních 
slavnostních dní a najdete ji vlevo ve sloupci. Báseň 
napsala tehdy čtrnáctiletá Kristýna. Víc o autorce ne-
vím. Třeba se přihlásí sama.

OBCHODNÍ CENTRUM KAVKAZ V  NOVÉM – 
Rovněž jsem zde vícekrát zmiňoval, že OC Kavkaz již 
delší dobu neplní svou funkci řádné občanské vyba-
venosti. Svým nereprezentativním a  nehygienickým 
vzhledem je také přítěží okolním obyvatelům. Nyní je 
zcela zřejmé, že se „blýská na lepší časy“. Objekt změ-

Oslavy výročí 780 let od první  
písemné zmínky o Bohunicích vrcholí

nil majitele a noví vlastníci mají s budovou 
smělé plány. Někdy na začátku podzimu již 
započnou vyklízecí a bourací práce a celý ob-
jekt projde zásadní obnovou. Změní se ne-
jen jeho vzhled, technologie, rozvody a vy-
bavení, ale také celkové vnitřní uspořádání, 
které nabídne na dvou bezbariérových pod-
lažích více jak 2.000 m2 prodejních ploch. 
Celková revitalizace bude dokončena na jaře 

příštího roku a místní občané se již nyní mohou těšit 
například na prodejnu potravin BILLA, domácí potřeby 
a textil PEPCO či na drogerii a parfumerii TETA. Dob-
rou zprávou může být také informace, že se v objektu 
bude nacházet zcela nové, stylové restaurační zařízení 
se solidní nabídkou jídel a nápojů. Foto viz níže.

PROSTRANSTVÍ PŘED OC KAVKAZ – V  době, 
kdy čtete tyto řádky, jsme zahájili veřejnou soutěž 
na stavební firmu, která bude provádět rekonstrukci 
prostranství před „Kavkazem“. Finanční prostředky 
máme zajištěné, stavební povolení získáme v průbě-
hu měsíce září. Projekt je velmi hezký a je do něj za-
komponováno mnoho stromů. Stavba by mohla začít 
někdy ke konci listopadu. Foto projektu najdete na 
na straně 8 dole.

VÝSTAVBA LIDLU – Výstavba LIDLu pokračuje 
svižným tempem. Nejhorší destruktivní činnosti 
jsou za námi. Prašnost v okolí se pomalu zmenšuje. 
V  pondělí 28.  8.  2017 jsem projednal se zástupci  
LIDLu možnost využití „jejich“ parkoviště v nočních 
hodinách pro okolní obyvatele.
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Jak jsem již na těchto stránkách zmiňoval vícekrát, v letošním roce je tomu již 780 let, co byla 
napsána listina, na které jsou poprvé zmiňovány naše Bohunice. Listina nese datum 24. 9. 1237. 
K tomuto datu také vyvrcholí naše oslavy. 

Uzávěrka č. 10/2017
pátek 15. září 2017
ve 14 hodin
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Před prázdninami jste 
uváděl, že se vedení 
radnice chce vrátit k po-
řádání obecního plesu, 
máte již stanovený ter-
mín a v jakém duchu se 
ples ponese? Na přípravě 
plesu se pomalu pracuje. 
Předběžný termín je sta-
noven na 3. 3. 2018 a bude se konat 
v sále hasičky bohunických dobrovol-
ných hasičů. Co se týče, v jakém stylu 
se bude ples pořádat, tak v běžném. 
Nehodláme ples zatěžovat nějakou 
recesí, či pyžamy a podobně. Hudba 
bude také tzv. univerzální. Více infor-
mací přineseme v dostatečném časo-
vém předstihu.
Stánek na náměstí je již opět 
uzavřen, proč se ho nedaří udržet 
v provozu? Tato otázka by měla být 
položena spíše nájemci, nicméně si 
dovolím odpovědět za něj. Protože 
mě taktéž zajímala příčina uzavření 
stánku, sešel jsem se s provozovate-
lem osobně a poprosil ho o sdělení 
pravdivých důvodů, které ho vedly 
k ukončení provozu. Bylo mi řečeno, 
že zásadní problém je personální ob-
sazení stánku. V době, kdy se přihlá-
sili do výběrového řízení, měli jasnou 
představu nejen o sortimentu, ale měli 
i zajištěné personální obsazení. Tak jak 
to někdy bývá, ne vždy vše dopadne, 
jak si představujeme. Dotyčný pracov-
ník na poslední chvíli odstoupil od do-
hody. Nájemce i když se snažil, nebyl 
schopen zajistit adekvátní náhradu. 
Přestože investoval nemalé prostřed-
ky do vybavení, musel z personálních 
důvodů provoz ukončit. V současné 
době probíhá nové výběrové řízení na 
pronájem stánku, a pokud se zájemce 
o pronájem nenajde, máme již připra-
venou jistou variantu tak, aby stánek 
mohl sloužit opět k účelu, ke kterému 
byl postaven.
Jak to vypadá s farmářskými trhy, 
budou se letos pořádat? Ano, far-
mářské či bohunické trhy se i letos 
budou pořádat a přibudou k nim i vá-
noční trhy. V podstatě se nic nezmě-

ní jen to, že trhy budeme 
pořádat my jako radnice 
MČ Brno -Bohunice, a  ne 
soukromý subjekt. Termíny 
trhů naleznete na letáčku 
v tomto zpravodaji.
Dozvěděl jsem se, že se 
vypracovává územní stu-
die pro lokality Červený 

kopec a Lány, lze se na tyto studie 
někde podívat? Máte pravdu, uve-
dené studie jsou v současnosti ve fázi 
příprav a připomínek. Zaměstnanci 
našeho úřadu se účastní těchto pra-
covních schůzek a navrhují a žádají 
zapracování veškerých připomínek, 
které se dotýkají právě Bohunic, ať 
je to třeba plánovaná výška budov, 
dopravní obslužnost, ale třeba i po-
díl infrastruktury k bytovým jednot-
kám, či rodinným domům. Vzhledem 
k tomu, že se nákresy na základě při-
pomínek mění, neměly by v současné 
době vypovídající hodnotu a byly by 
pro veřejnost zmatečné. Jakmile se 
však hrubá příprava uzavře, budeme 
veřejnost jistě o těchto studiích in-
formovat a jistě také zorganizujeme 
veřejnou besedu s projekcí a odbor-
ným výkladem.
Zprovoznění vodního prvku se dle 
mého názoru vyplatilo, protože 
návštěvnost je velká, nicméně je 
trochu na okraji Bohunic, nedalo 
by se něco podobného vybudovat 
v centru? Jsme rádi že tento vodní 
prvek slouží k účelu, ke kterému byl vy-
budován, a že se těší oblibě veřejnosti. 
Je však pravdou, že je na okraji našeho 
katastru a pro některé občany poněkud 
vzdálený. Jsem si toho vědom, a právě 
proto nyní pracuji na výběru vhodné 
lokality, kde bychom podobný vodní 
prvek mohli vystavět. Dle mého názoru 
by však nebylo vhodné opakovat stej-
nou konstrukční variantu jak při ulici 
Osová. Z mého pohledu by bylo lepší 
vybudovat „mini aquapark“, který by 
sloužil nejen ke svlažení našich nej-
menších, ale i jako odpočinková zóna. 
No uvidíme, co nám čas přinese.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Nad dotazy občanů

S nástupem školního roku očekávejte další blokové čištění komunikací a parko-
višť s odtahy vozidel. Blokovému čištění bude předcházet dopravní značení 
s přesným vyznačením dne čištění.
V níže uvedených termínech je nutné přeparkovat vozidla mimo čištěné ulice. 
V žádném případě nelze vozidla odstavit na chodníky či veřejnou zeleň. U ozna-
čeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všechny plochy komu-
nikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 08.00 hod. do 17.00 hod.

TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V MĚSÍCI ZÁŘÍ:
Blok č. 1 – termín čištění: 01. 09.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 04. 09.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu-
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 06. 09.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 08. 09.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 11. 09.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova – 
úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 13. 09.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 15. 09.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 18. 09.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 20. 09.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 22. 09.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 25. 09.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

Vždy dbejte pokynů dopravního značení umístěného na příslušných komuni-
kacích!

Termíny blokového čištění 
komunikací v měsíci září

Setkání bohunických seniorů

20. 9. 2017, 9.00–11.00
posezení se vzpomínáním nad starými fotkami, 

občerstvení a povídání se zajímavými lidmi 
v sále SVČ Lány, Lány 3. 

Vstupné dobrovolné. 
Srdečně zvou pracovnice SVČ Lány a KJM 

Pozvánka 1   Dále budeme jednat o možnos-
ti výstavby Rákosníčkova hřiště. Můj 
předchůdce starosta hřiště jako nabíd-
ku LIDLu odmítl, a tak nevím, jestli se 
mi podaří zástupce firmy přesvědčit, 
aby nám je v Bohunicích dodatečně 
postavili.

BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ V ZÁŘÍ
Chtěl bych upozornit, že v září opět 
proběhne cyklus blokových čištění. 
Podrobnosti a termíny najdete na jiné 
stránce zpravodaje. Prosím, dejte si 
pozor, ať vám není zbytečně odtaženo 

vaše vozidlo. Vřele doporučuji aplikaci 
pro mobily, tablety a počítače, kte-
rou naleznete na stránkách městské 
společnosti Brněnské komunikace, a.s. 
Aplikaci sám využívám a je opravdu 
kvalitní a jednoduchá.

Milí přátelé, začal nový školní rok, po-
malu končí léto a doba dovolených. 
Doufám, že jste si dobře odpočinuli, 
zrekreovali se, nasáli sluneční paprsky 
a optimismus. Budu se těšit na další 
setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Oslavy výročí 780 let...
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCIII.
V abecedním pořadí vychází na devadesáté třetí pokračování seriálu Z historie 
Bohunic ulice Spodní. Kdysi malá ulička o několika rodinných domcích, je 
dnes velkou ulicí s dvanáctipodlažními bytovými domy.
Zde použitá fotografie je z 80. let 20. stol.
Své současné pojmenování získala ulice 25.9.1946 podle starého místního 
názvu. Její další názvy chronologicky:
5. 12. 1924 Spodní strana
17. 3. 1939 Untere Seite – Spodní strana
10. 5. 1945 Spodní strana  Antonín Crha

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s. 
ve spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice, se uskutečnila ve 
čtvrtek 10. 8. 2017. Zkont-
rolováno bylo celkem 1357 
kusů světel. Z tohoto počtu nesvítila 
v době konání kontroly 3 osvětlení, což 
je 0,22 % nesvítivosti. Při této noční 
kontrole jsme našli i jeden stožár s po-
škozenou paticí, a to u SVČ Švermova. 
Z důvodu bezpečnosti bude nutné tuto 
patici kompletně vyměnit. K tomuto 
poškození spodku stožárů dochází ve 
většině případů při špatném couvání 
vozidel. Musím ale říci, že se to nyní 

oproti dřívějším letům ne-
stává tak často. Řidiči jsou 
asi ohleduplnější. A ještě 
k osvětlení, které bylo insta-
lováno u nového chodníčku, 
který spojuje ulici Švermovu 
a Dlouhou. Osvětlení bude 
plně funkční, jakmile bude 
předána kompletně stavba 

a osvětlení do správy Technických sítí 
Brno, a.s. Závěrem bych rád poděkoval 
všem pracovníkům Technických sítí 
Brno, a.s. za velmi pečlivou údržbu ve-
řejného osvětlení v Bohunicích a těším 
se na další spolupráci. Záznam z kon-
troly je uložen na odboru Technických 
služeb Úřadu MČ Brno -Bohunice.

 Josef Juras, zastupitel MČ

 • Zavolat na dispečink společnosti SAKO Brno, a.s. – tel.: 548 138 315. Číslo 
najdete na nálepkách umístěných na všech kontejnerech a popelnicích.
 •Můžete využít webových formulářů na stránkách www.sako.cz. Stačí vypl-
nit místo vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat.
 •Nejnovější způsob je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictví mobilní 
aplikace Třídění odpadu v Brně. Aplikace je dostupná ke stažení zdarma. 
Umí velmi rychle dohledat odpadovou nádobu, u které stojíte, a vy jedním 
kliknutím ohlásíte potřebu jejího vyvezení.

 SAKO Brno, a.s.

Kontrola veřejného osvětlení

Kam můžete nahlásit  
přeplněný kontejner?

XVII. zasedání Zastupitelstva MČ
Oznamujeme, že ve středu 20. 9. 2017 od 17.00 hod. 

se bude v hasičce na Ukrajinské 2 
konat XVII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. Program zastupi-
telstva bude nejpozději sedm dnů před zasedáním zveřejněn na úřední desce 
ÚMČ a na internetové stránce www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve řejné.

1.–25. 9. Blokové čištění komunikací MČ Brno-Bohunice; 
v uvedené dny od 8.00 hod. do 17.00 hod.

4.–29. 9. Výstava STŘÍPKY KRÁSY – Hana Kovaříková; 
KJM, Lány 3

7., 14.  
a 21. 9.

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

9. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol V. Bystřice – házená
hala Neužilova 35, Český pohár – 1. kolo, od 12.30 hod.

9. 9.
sobota

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

10. 9.
neděle

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

10. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : HK Tišnov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

12. 9.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Na procházce s mamutem
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

12. 9.
úterý

Přednáška HARMONIE OSOBNOSTI S VIZÁŽISTKOU
KJM, Lány 3; od 18.00 do 20.00 hod.

16. a 17. 9. OD LITERATURY K DIVADLU – kurz pro pracovníky s dětmi 
a mládeží; SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19

20. 9.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ; SVČ Lužánky – 
pracoviště LÁNY a KJM, Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod.

21. 9.
čtvrtek

HISTORKY Z BRNĚNSKÉ HISTORIE – 3. díl Letem Brnem;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

23. 9.
sobota

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: Hasiči, Tatran, ZŠ Vedlejší, 
SVČ Labyrint, Orel, SVČ Lány, Knihovna Jiřího Mahena, ZŠ 
Montessori, ZŠ Arménská, ÚMČ Brno-Bohunice

23. 9.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 14.00 do 18.00 hod.

23. 9.
sobota

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

24. 9.
neděle

SLYŠÍME SE? – akce pro rodiny s dětmi; SVČ Lužánky –  
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 17.00 hod.

24. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Poruba B – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 15.00 hod.

24. 9.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Kostelec n. H. – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

27. 9.
středa

VEČER s dobrovolnicí Evropské dobrovolné služby;  
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19;  
od 19.00 do 21.00 hod.

IX.Kalendárium
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912 metrů kolejí, nová tramvajová 
zastávka na Jihlavské, nová konečná 
u bohunické nemocnice. A především 
zkrácení cesty z Osové k bohunické 
nemocnici na pouhé dvě a půl minuty. 
Takové jsou základní parametry nové 
tramvajové trati z Osové do kampusu, 
kterou chce město Brno v nejbližších 
letech začít stavět.
Obyvatelé Bohunic se s projektem 
seznámili v půli června na veřejném 
projednání projektu v sále bohunické 
hasičky. Diskuze se zúčastnil náměs-
tek primátora pro investice Richard 
Mrázek, generální ředitel Dopravního 
podniku města Brna Miloš Havránek 
i další zástupci dopravního podniku 
a hlavní projektant nové trati Petr Vy-
skočil. Přítomen byl i starosta městské 
části Antonín Crha.
„Dopravní podnik odveze do kampu-
su až 40 tisíc cestujících denně, což 
je ohromné číslo. Stávající dopravní 
prostředky jsou na hraně kapacity. 
Chceme proto vytvořit nové přímé 
spojení s centrem města, díky které 
oblast kampusu obsloužíme pohodl-
něji a rychleji. A tramvaj jako kapacit-
ní dopravní prostředek, který je navíc 
většinu trasy veden po samostatném 
tělese, je pro to ideální,“ vysvětlil 
důvody pro stavbu trati náměstek 
Richard Mrázek.
Dopravní podnik města Brna, který 
dostal koordinaci projektu na staros-

ti, nyní žádá o územní povolení pro 
novou trať. Vzápětí se začne soutěžit 
firma, která bude projekt realizovat.
Nová trať se od stávající trati do Bo-
hunic oddělí na Osové, kde přibližně 
v místě dnešní zastávky zahne doprava 
pod Mikuláškovo náměstí do tunelu. 
Stávající zastávka Osová se kvůli tomu 
posune o něco blíže co centra města, 
situována bude částečně pod silnič-
ním mostem a přístup k ní bude mož-
ný po schodech, rampě nebo výtahem. 
Z Osové bude nová trať pokračovat 
tunelem pod Mikuláškovým náměstím 
na zastávku Nová Jihlavská a poté na 
konečnou před hlavním vstupem do 
bohunické nemocnice.
„Výstavba trati bude rozdělena do 
několika etap tak, aby co nejméně za-
tížila obyvatele Bohunic a Starého Lís-
kovce. Přestavba uzlu Osová si vyžádá 
několikaměsíční tramvajovou výluku 
a zavedení náhradní dopravy,“ upřesnil 
ředitel DPMB Miloš Havránek.
„Délku stavby, kterou nyní projektanti 
odhadují na 41 měsíců, chceme zkrátit 
na minimum. Budeme o to usilovat 
prostřednictvím parametrů výběro-
vého řízení,“ ujistili náměstek Mrázek.
Více podrobností včetně prezentace 
z veřejného projednání a dalších vi-
zualizací najdete na webové stránce 
http://www.brno.cz/strategickeprojek-
ty/tramvaj -do -kampusu/

 Zuzana Taušová

Tramvaj do kampusu zkrátí cestu 
z Osové na dvě a půl minuty

Opoziční názory

Můžete mi prosím jako 
mnou volený zastupitel 
přiblížit projekt stud-
ničního vrtu a  zbudo-
vání rezervoáru vody, 
o kterém již byla zmínka 
ve zpravodaji?
Ano, ale mohu jen sdělit 
svůj názor na vedením rad-
nice již provedené a rozhodnuté. Tedy 
nápad mít k dispozici jistou zásobu 
užitkové vody pro zalévání sídlištní 
zeleně, především stromů, není úplně 
nový. A sám o sobě rozhodně vůbec 
ne špatný. Ale… ale osobně bych věc 
řešil jinak.
Předně bych usiloval o zřízení odběr-
ného místa na potoce Leskava. Voda 
je v něm po dobudování oddílné ka-
nalizace pro daný účel vhodná. Bylo 
by to řešení jistě nejjednodušší a nej-
levnější. Pokud by snad neměla být 
tato varianta správcovským povodím 
povolena, tak až poté bych zvažoval 
diskutovanou variantu vrtaného vod-
ního zdroje. Zcela zásadní pro mé roz-
hodování by bylo, a nakonec stále je, 
vlastní umístění takového vodního 

zdroje. Vždyť jeho tech-
nickou součástí mají být 
podzemní zásobní nádrže 
na 30 m3 vody s elektric-
kými čerpadly! Současné 
vedení radnice se rozhodlo 
hledat vodu na pozemku 
v lokalitě Červeného kopce, 
přes který občas stéká(la) 

povrchová voda na vozovku Kamenice. 
Že to nebylo rozhodnutí dobré, na-
značuje i hloubka realizovaného vrtu, 
která činí 101 m! Je škoda, že prvotní 
rozhodování o lokalizaci vrtu nebylo 
směrováno do areálu TJ Tatran nebo 
do prostoru cvičiště hasičů. Vždyť v ta-
kové hloubce by mohla být voda už 
kdekoliv… U obou organizací by tak 
i přibyla praktická možnost čerpanou 
vodu průběžně využívat k údržbě jejich 
trávníků – jak fotbalového, tak toho 
sportovně hasičského. A navíc by se 
vodní zdroj stal součástí ne zcela volně 
přístupných areálů, což je důležité při 
jeho běžném zabezpečení. Při hasičské 
zbrojnici by byl posílen i její krizově-
-strategický význam.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Dotazovna aneb Co já na to?

Svoboda projevu
Vážení spoluobčané, dnes bych se 
chtěl zamyslet nad jedním ze základ-
ních lidských práv a to právem vyjádřit 
svůj názor. Dovolím si citovat fran-
couzské filosofa Voltaira, kterému se 
připisuje výrok „Nesouhlasím s tím, 
co říkáte, ale až do smrti budu hájit 
vaše právo to říkat“. Tato slova by 
měla být zlatým písmem vytesána do 
základního kamene demokracie, neboť 
bez možnosti vyjádřit svůj názor jsou 
veškeré řeči o svobodě a demokracii 
jen planým žvaněním.
Narážím tím na to, co se děje přímo 
u nás v redakční radě měsíčníku Naše 
Bohunice. Opozičním zastupitelům je 
občas odepíráno zveřejnit svůj názor, 
pokud se kriticky vymezují vůči koali-
ci a jejím občasným přehmatům. I já 
osobně jsem se s tím setkal hned na 
začátku volebního období, kdy můj 
článek popisující pocity z prvního za-
sedání zastupitelstva nebyl uveřejněn 
kvůli jedné nevinné a navíc pravdivé 
větě. Druhý takový nešvar, se kterým 
mám velký problém, jsou komentáře 
podepsané Vedení radnice, které rea-
gují na články opozice. Domnívám se, 
že občané jsou natolik soudní, aby si 
uměli udělat na věci sami svůj vlastní 
obrázek, a nepotřebují žádné komen-
táře. Rovněž mám problém s tím, že 
opoziční zastupitelé mají omezený 
rozsah svých příspěvků, což může vést 
ke zkratovitosti argumentace a souvis-

lostí zpravidla ke škodě věci.
Že to jde i  jinak dokazuje příklad 
nedalekého Nového Lískovce. V Etic-
kém kodexu zpravodaje Lískáček hned 
na začátku najdeme třeba pravidlo, 
že starosta MČ nemá být členem 
Redakční rady, což je logické. Jinak 
v Bohunicích jsou členy redakční rady 
nejen starosta, ale i místostarosta, pro 
jistotu. Další pravidlo – redakční rada 
nepoškozuje uveřejněné alternativní 
sdělení nepřiměřenými komentáři, 
zesměšňováním a  zneužitím mož-
nosti vyjádřit se poslední – je rovněž 
chvályhodné a svědčí o férovém pří-
stupu novolískoveckého vedení. Naše 
anonymní „Vedení radnice“ totiž píše 
své komentáře ke kritickým článkům 
až po redakční uzávěrce, což není příliš 
košer.
Nicméně jsem se podíval, jak moc paní 
novolískoveckou starostku poškozuje 
necenzurovaný projev kritických a al-
ternativních názorů opozice a občanů 
a vida, paní starostka spokojeně sta-
rostuje od roku 2002 už čtvrté volební 
období a kritiku bere jako součást po-
litického života. A to se mi líbí, kritika 
a jiné názory se totiž nevyřeší tím, že 
se zakáží, ale je třeba si je vyslech-
nout, povídat si o nich, diskutovat, 
snášet fakta a argumenty a dobrat se 
k nějakému konsensu. Toto je totiž 
opravdová demokracie a svoboda.

 Antonín Brzobohatý, zastupitel
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OREL JEDNOTA BRNO BOHUNICE POŘÁDÁ
v rámci oslav 780 let Bohunic

21. TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
v sobotu 23. září 2017

PO CELÝ DEN VELKÝ FLER JARMARK A POUŤOVÉ ATRAKCE
PROGRAM BUDE DOPROVÁZET CIMBÁLKA A DH „MORAVÁCI“

Vystoupení Bohunické chasy a provoz orlovny finančně podporuje
statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice

www.orelbohunice.cz

Program 780 výročí MČ Brno-Bohunice

Sobota 23. září 2017

 9.00 – 17.00 Bohunický řemeslný jarmark s výtvarnými  
  dílničkami pro děti za bohunickou radnicí
 9.00 – 17.00 Farmářské trhy na prostranství  
  u bohunické radnice
 10.00 – 10.30 Pohádka pro děti O neposlušných kůzlátkách  
  od Divadla Úsměv
 10.30 – 11.30 Módní přehlídka na pódiu u radnice

  Bohunické hody
 13.00 – 14.00 Slavnostní krojovaný průvod Bohunicemi; 
  hodový průvod začíná u bohunické pošty  
  na náměstíčku
 14.00 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 hodového vína
  – prodej vína a burčáku zajišťuje vinotéka  
     Transvin 
 14.00 – 16.00 Hodový program na pódiu u radnice  
  (občerstvení, kolotoče, skákací hrad)
 16.00 – 17.00 Cimbálka u radnice
 19.00 Hodová zábava v Orlovně

  Doprovodný program
 14.00 – 18.00 Den otevřených dveří bohunických škol  
  a volnočasových organizací.

HERNÍ KARTA (NEJEN) PRO BOHUNICKÉ OBČANY – NAVŠTIV BOHUNICKÉ ŠKOLY A VOLNOČASOVÉ ORGANIZACE

1 HASIČI 4 SVČ LABYRINT

2 TATRAN 5 OREL

3 ZŠ VEDLEJŠÍ 6 SVČ LÁNY

7 KJM

8 ZŠ MONTESSORI

9 ZŠ ARMÉNSKÁ

10 ÚMČ

poř. popis organizace razítkomapa Bohunic Den otevřených dveří se uskuteční 
v sobotu 23. 9. 2017 od 14 do 18 
hodin. Těšit se můžete na pro-
hlídku školských a volnočasových 
organizací působících v Bohuni-
cích. Pokud projdete všechny vy-
značené organizace, získáte do své 
herní karty určitá písmenka, která 
vám poskládají danou tajenku. 
Bližší informace ke hře získáte na 
mailové adrese: luciestara@lu-
zanky.cz, v den konání pak budou 
ceny za získání správné tajenky 
rozdávány na bohunické radnici, 
což je poslední políčko ve hře. 
Hezké zážitky přeje

 Lucie Stará, radní MČ

K HODŮM PATŘÍ STÁNKY A KOLOTOČE
Letošní oslavy 780 let Bohunic vyvrcholí v sobotu 23. září 2017. Na 
tento den je pro vás připraven bohatý hodový program. Většina akcí 
se bude odehrávat v blízkém okolí bohunické radnice.

Od 9.00 do 17.00 VELKÝ ŘEMESLNÝ JARMARK A FARMÁŘSKÉ TRHY
Najdete zde originální šperky, oděvy a doplňky pro děti i dospělé, kožené výrobky, 
keramiku, bytové doplňky, drátovanou tvorbu a další.
Kromě široké nabídky kvalitních českých výrobků z prodejního portálu FLER.CZ
budou pro vás i vaše děti k dispozici TVOŘIVÉ DÍLNY, kde si můžete pod vedením 
zkušených tvůrců sami něco vyrobit.
Pro děti jsou určeny POUŤOVÉ ATRAKCE na náměstíčku před radnicí a v 10.00 
do poledne je zveme na POHÁDKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ na podiu u radnice.
V 11.00 pak navážeme MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU originálních modelů a módních 
doplňků od oblíbených prodejců z Fleru. Předváděné výrobky je možno si na 
jarmarku přímo zakoupit.
Ve 13.00 vyjde od radnice SLAVNOSTNÍ KROJOVANÝ PRŮVOD, který projde 
Bohunicemi a pozve všechny na odpolední hodový program 21. SVATOVÁCLAV-
SKÝCH HODŮ. Ten bude pak od 14.00 hodin probíhat rovněž na podiu u radnice.
Současně od 14.00 do 18.00 hodin budete mít možnost využít DEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ ve školských a volnočasových organizacích Bohunic.

K posledně jmenovaným akcím najdete podrobnější informace na těchto strán-
kách. Po celý den budou na náměstíčku stánky s občerstvením a možnost 
posezení. Na všechny uvedené akce je vstup ZDARMA.
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Plán akcí k oslavám 
780 let Bohunic

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
15. 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. 9.00–11.00 Setkání bohunických seniorů – posezení se vzpomí-

náním nad starými fotkami; sál SVČ Lány, Lány 3.
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
23. 9. 14.00–18.00 Bohunická chasa: Hody před radnicí + průvod
23. 9. 14.00–17.30 Den otevřených dveří: ZUŠ F. Jílka, SVČ Lány,  

Labyrint, SDH Bohunice, MČ Brno-Bohunice
24. 9. 9.30–11.00 Mše svatá před kapličkou; ul. Spodní
30. 9. 12.00–20.00 Bohunické okolo 2017: sportovní a zábavné odpoledne, 

PROBO, hudební skupina Cukr; prostor před radnicí, ul. Dlouhá
11. 10. 9.00–18.00 S-servis bke: laserová střelnice; sál radnice Dlouhá 3
11. 10. 12.00–??? Plavci Kometa Brno: Bohunice přeplavou La Manche,

štafeta 36 km; bazén ZŠ Arménská
18. 10. 9.00–11.00 Setkání bohunických seniorů – posezení se vzpomí-

náním nad starými fotkami; sál SVČ Lány, Lány 3.
18. 10. 9.00–17.00 MČ Brno-Bohunice: Den otevřených dveří

SVČ Lužánky – pracoviště Lány ve spolupráci s vedením radnice MČ Brno Bo-
hunice si dovoluje u příležitosti 780. výročí první zmínky o naší obci uspořádat 
velkou rodinnou keškovací hru Bohunice trochu jinak. 
Tato hra začne 4. září ve 12.00 hodin a bude ukončena v sobotu 23. září 2017 
v poledne.  Všichni zájemci si mohou podle GPS souřadnic obejít 9 zajímavých 
bohunických míst, na kterých bude schovaná malá plechová krabička ukrývající 
informace o daném místě a 3 údaje: 
• pořadí kešky • číslici z telefonního čísla • písmeno krátkého hesla (tajenky)
Vyluštěním získají soutěžící slovo tajenky a telefonní číslo, kam mohou smskou 
danou tajenku zaslat. Pokud byste při hře nemohli krabičku najít, protože ji 
nenechavé ručky někoho před vámi odnesly, můžete nás obratem kontaktovat 
na keskovana@luzanky.cz nebo na tel.: 607 247 750 
A odměna? Odměnou by měla být samotná hra a radost z hledání a nalezení – 
tak lovu ZDAR!  SVČ Lužánky – pracoviště Lány

1 49°9‘57.031“N, 16°34‘43.420“E

2 49°10‘1.602“N, 16°34‘39.210“E

3 49°9‘58.736“N, 16°35‘0.859“E

4 49°10‘15.706“N, 16°34‘50.643“E

5 49°10‘11.375“N, 16°34‘49.465“E

6 49°10‘10.832“N, 16°34‘52.304“E

7 49°10‘5.579“N, 16°34‘35.058“E

8 49°10‘8.193“N, 16°34‘50.913“E

9 49°10‘10.415“N, 16°34‘56.224“E

Rodinná keškovací hra aneb Bohunice trochu jinak
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Knihovna a oslavy 780 let Bohunic

Co všechno lze zažít  
na táboře s Lužánkami

Vážení a milí, před prázdninami jsme Vám přály 
hezkou dovolenou, hodně odpočinku a načerpání 
nových sil. Doufáme, že se tak stalo a že budete mít 
chuť a náladu se za námi přijít podívat.
Největší a nejdůležitější akcí bude vyvrcholení oslav 
780. let naší městské části v sobotu 23. 9. 2017 od 14 
do 18 hodin. I u nás bude Den otevřených dveří, bu-
dete moci soutěžit a prohlédnout si knihovnu. Máme 
pro Vás připraven zajímavý úkol, ale víc neprozradí-
me, zatím je to tajemství. Všichni jste srdečně zváni.
Nová výstava v našich prostorách má název Střípky 
krásy a její autorkou je Hana Kovaříková. Tato autor-
ka u nás nevystavuje poprvé, takže se můžete těšit 
na zajímavý posun v její tvorbě. K vidění budou jak 
obrázky, tak fotografie.
Po prázdninové pauze se moc těšíme na naše 
nejmenší návštěvníky a jejich dospělý doprovod. 
Čtení pro nejmenší je připraveno tradičně v úte-
rý 12. 9. 2017 v 16.30 hodin, číst budeme z veselé 
knížky Na procházce s mamutem. Dnes zná v Brně 
mamuta, toho z Anthroposu, každá babička a každé 
malé dítě. A není nejmenších pochyb: tenhle mamut 

je opravdovým a jedinečným totemickým zvířetem 
Brňanů. Básničky, říkanky a povídání pro děti o na-
šem brněnském mamutovi.
Na úterý 12. 9. 2017 je připravena ještě jedna akce, 
tentokrát pro dospělé. V 18 hodin se za námi opět 
přijde podívat Markéta Povolná s přednáškou Har-
monie osobnosti s vizážistkou. Její minulé povídání 
plné praktických ukázek některé přítomné doslova 
nadchlo a tak jsme se rozhodly, že paní Povolnou po-
zveme znovu, není nic krásnějšího než kladná odezva 
na Vaši práci. Předpokládaný konec je ve 20 hodin.
Ve středu 20. 9. 2017 od 9 do 11 hodin bude knihov-
na otevřena pro setkání seniorů, společně zavzpo-
mínáme nad starými fotkami a nabízíme seznámení 
s naší knihovnou.
Historky z brněnské historie, přednášky Marcela Jurc-
zyka, pokračují 3. dílem s názvem Letem Brnem, těšit 
se můžete na netradiční přednášku s promítáním 
a to ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 18 hodin.
Oblíbené Knižní čtvrtky, kdy Vás v dopoledních ho-
dinách seznamujeme s novinkami knižní produkce, 
v září vycházejí na 7. 9. , 14. 9. a 21. 9. 2017.

Na závěr Vám posíláme pár milých slov naší zářijové 
autorky výstavy Střípky krásy:
„Svět, jak ho dnes mnozí z nás vnímají, se zdá být 
plný násilí, nespravedlnosti, agrese a vůbec - nega-
tivní energie.
Zajisté je na tom velký kus pravdy. Ale také je fakt, 
že stále existuje na světě spousta toho pozitivního, 
co nám pomáhá být v rovnováze. Když se dobře 
díváme (a chceme vidět!), můžeme vnímat velkou 
spoustu lásky, která rezonuje v mnoha lidských 
srdcích. Ochota, dobrosrdečnost, laskavost, sou-
cit, empatie, nezištnost, laskavý humor, tvorba… 
to vše tu JE. Jen občas zaniká v nánosu špatných 
událostí, které se na nás řítí ze všech stran, pře-
devším prostřednictvím médií. O to silněji cítíme 
a vnímáme, jak dobře a ozdravně na nás působí 
slyšet krásnou melodii, shlédnout hezký film, vidět 
nádherný obraz, věnovat či přijmout milý úsměv…“ 
(Hana Kovaříková)
Krásné dny přejí

 Jitka Fukalová, Lucie Tribulová
KJM, pobočka Lány

Koho by napadlo, že bude na táboře 
vyšetřovat opravdický zločin? Nás ve-
doucí tedy určitě ne. A přesto se tak 
stalo. S dětmi z detektivního tábora 
Záhada Růžového pantera jsme při hře 
v lese narazili na skutečnou lidskou 
ruku. Ležela tam celá od krve, scho-
vaná pod stromem. Nejdřív jsme se 
opravdu hodně lekli a hned volali po-
licii, ale protože to shodou okolností 
byl tábor detektivní, tak jsme s dětmi 
z dostatečné vzdálenosti ruku a její 
okolí prozkoumali. Vše jsme sepsali 
a  hlášení předali policii. Jaká byla 
naše radost, když dalšího dne vyšel 
o celé hrozivé události článek v novi-
nách. Byli jsme slavní! V novinách se 
také psalo o tom, komu ruka patřila 
a dokonce, že policie už má pachatele 
(tedy bohužel mrtvého, protože se při 
zatýkání bránil a došlo k přestřelce, při 
které byl pachatel zabit). To nás velmi 

uklidnilo, protože i přes ujišťování po-
licie, že nám nehrozí nebezpečí, jsme 
měli s dětmi obavy a do lesa jsme už 
nevkročili.
V novinách však také psali, že nám 
policie děkuje za pomoc a že můžeme 
čekat osobní návštěvu vrchního náčel-
níka Policie v Moravskoslezském kraji 
s blíže nespecifikovanou odměnou. 
Celý tábor jsme se těšili a vyhlíželi 
policejní auto – nakonec jsme se do-
čkali. Bohužel vzhledem ke spoustě 
povinností nepřijel vrchní náčelník 
osobně, ale poslal nám jako poděko-
vání úžasný policejní dort.
Tento tábor zůstane navždy zapsán 
v paměti nás vedoucích, dětí, ale vě-
řím, že i rodičů, kterým domů chodily 
nezapomenutelné dopisy a pohledy!

 Petra Goczalová,
pedagog pracoviště Lány

Přestože si někteří lidé myslí, že se se-
niorů prázdniny nedotýkají, pravý opak 
je pravdou. Právě prázdniny pro seni-
ory bývají velmi náročné a zatěžující. 
Málokterý rodič může celé dva měsíce 
trávit čas se svými dětmi, a ani tábory 
nejsou schopny postarat se o naše ra-
tolesti po celou prázdninovou dobu. 
Proto mnozí rodiče tuto situaci řeší 
tak, jak od nepaměti a to rozhodnu-
tím, půjdeš k babičce nebo k dědovi. 
Nu a prarodičům nastává celodenní 
směna, která je více či méně namáhavá, 
a to podle temperamentu dítěte nebo 
dokonce dětí. V prvních dnech bolesti 
a únavu překoná láska ke vnoučatům, 
ale jak jde čas přibývá únava a obava 
že to nezvládneme. Čas je však stále 
konstantní, a proto nakonec zjistí-
me že nám ty vnoučata zítra odjíždí. 
Vnoučata opravdu odjedou a babičky 
i dědečkové zanedlouho po zaslouže-
ném oddychu zjistí, že je jim po těch 
raubířích opět smutno. Nu, a tak se celý 
školní rok se těší na ty prázdniny, kdy 
vnoučata zase přijedou. A po pár dnech 
zase budeme říkat, ať už si je ti mladí 
odvezou. Jenže pozor, čas opravdu letí 
jako voda, a než se nadáte, máte ty své 
miláčky opět u sebe. Rychlé zotavení 
a nabrání sil po prázdninách vám přeje 
Milan Hrdlička, místostarosta.
V  posledním seniorském okénku 
jsem vás informoval, že pro vás bude 
od září nainstalována informační 
nástěnka, a to na zdi vedle drogerie 
pod radnicí. Vedení radnice nakonec 
rozhodlo, že nástěnka bude umístěna 
vedle ostatních nástěnek, a to na stě-
ně vedle trafiky pana Jurase. Dovoluji 
si vás také oslovit, zda se mezi vámi 
nenajde někdo, kdo by o tuto nástěn-
ku měl zájem pečovat a umisťovat zde 

aktuality a sdělení, která se budou 
týkat právě bohunických seniorů. Kdo 
bude mít zájem, zanechte prosím na 
sebe kontakt u pracovníků podatelny 
a já se vám ozvu.
Od listopadu pro vás, bohunické seni-
ory, připravujeme PRÁVNÍ PORADNU, 
v jakém režimu bude tato právní po-
radna fungovat vás budu informovat 
v příštím čísle Našich Bohunic.
Pozor na nové ŠMEJDY! Nabídka po 
telefonu, při které stačí vyřknout slův-
ko „ano“, a to stačí pro závazné uzavře-
ní smlouvy. Praktiky, ke kterým se ag-
resivní prodejci uchylují stále častěji. 
Nejzranitelnější jsou senioři, na které 
se tito prodejci obracejí nejčastěji. Kde 
podomní prodejci neuspěli u dveří, 
zkouší novou taktiku, kterou je prodej 
přes telefon. A ten je ještě zrádnější. 
Jestli se vám někdo ozve do telefonu 
a bude vám nabízet například levný 
plyn až o 5 000 Kč, buďte pozorní. 
Může se právě jednat o pokus uza-
vření telefonickou smlouvu. Vždy je 
dobré se vymanit z nátlaku a ujasnit 
si kdo volá a co chce. Jestli dotyčného 
neznáte, zeptejte se, kde na vás vzal 
telefonní číslo. Máte -li zájem o nabí-
zenou službu či produkt, vždy žádej-
te zaslání písemné smlouvy a co je 
hlavní nikdy nepoužívejte slovo ANO. 
Operátorky jsou trénované tak aby 
slovo ano z vás dostali tehdy kdy ani 
netušíte že odsouhlasujete smlouvu. 
Proto radíme pro souhlas používejte 
slova jako rozumím, jo, chápu apod. 
ale hlavně ne ANO. I když se vás ope-
rátorka ptá, zda slyšíte, či jestli tam 
jste. Vždy raději řekněte slyším apod. 
V těchto případech je dobré udržet si 
jasnou mysla nepodlehnout nátlaku.

 Milan Hrdlička, místostarosta

Seniorské okénko
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Letos si 24. září připomínáme 780. vý-
ročí od první písemné zmínky o obci 
Bohunice. Snad se mnou budete sou-
hlasit, že tady už se jedná o opravdu 
úctyhodnou dobu a o tradici tak nemů-
že být pochyb. Po celý rok si toto jubile-
um připomínáme na akcích pořádaných 
obcí a organizacemi, které v Bohuni-
cích působí. Celý předposlední zářijový 
týden bude na náměstí před radnicí 
bohatý kulturní program, který završí 
v sobotu 23. září 21. Svatováclavské 
hody, letos spojené s jarmarkem a mož-
ností obdivovat zručnost prodejců Fler. 
Máme se tedy na co těšit. Přes lákavý 
hudební program předhodového týdne, 
třešničkou na dortu oslav jsou právě 
Svatováclavské hody, které za podpory 
MČ Bohunice pořádá Bohunická chasa, 
oddíl Jednoty orel Brno -Bohunice.
Bohunická chasa už má za sebou letos 
masopustní obchůzku Bohunicemi, 
vystoupení v KJM, pořádání Zahradní 
slavnosti v zahradě ZUŠ a vystoupení 
na 4. Poleskavském krojovaném ple-
se, na prestižní akci „Brněnsko tančí 
a zpívá“ i „Orelském folklorním fes-
tivalu“ v Řečkovicích. Pravidelně se 

scházíme a zkoušíme pozapomenuté 
i nové písně a tance, abychom vám 
pokaždé mohli ukázat něco nového 
a důstojně reprezentovali Bohunice 
na celobrněnských akcích. A abych 
nezapomněla na Chasičku, naši dět-
skou součást, která se také účastní 
vybraných akcí.
Dalo by se tedy říct, že na otázku 
v nadpisu článku je odpověď jedno-
značně ano. Co se týká nadšení čle-
nů obou souborů, tak souhlasím. Co 
nás však trápí, je nedostatek zájemců 
o účast v Chasičce. Leták s informa-
cemi najdete v tomto čísle NB i na 
webových stránkách Orla. I Bohunická 
chasa by přivítala čerstvou krev – páry 
nebo muže, kteří mají rádi zpěv, tanec, 
dobrou zábavu. A přátelskou atmosfé-
ru se sklenkou vína na zkouškách u nás 
také najdete. Však – přijďte se podívat 
na naše hody, pokud máte zájem přijít 
na zkoušku Chasičky nebo Bohunické 
chasy, kontakt na mě najdete na zmí-
něném letáčku. Těšíme se na vás.

Za Jednotu Orel Brno -Bohunice 
 N. Hubatková

Jak se daří tradicím v Bohunicích?

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 

který se koná 3. a 10. října 

Trasa: Brno, Termální lázně „Čalovo“ Slovensko, Brno 
odjezd: 6.00 hod., návrat: cca 20.00 hod.

Cena zájezdu: doprava + celodenní koupání 500,- Kč

Cestovní doklad – pas, nebo platný OP Evropské unie, průkaz pojištěnce
Občerstvení – jídlo vlastní nebo v areálu lázní za Eura.
Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích.

Předprodej místenek pondělí 18. září 2017 na radnici Brno-Bohunice
14.00–15.00 hod. Možnost připojištění při předprodeji do 70 r. 12 Kč/den; 
70 r. a více 18 Kč/den 

Informace a rezervace: pí. Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121,
pí. Součková, tel: 530 316 434, mobil: 723 823 990

Podzimní turistický pochod
Základní a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 s dalšími spolupořadateli zvou na 
tradiční podzimní turistický pochod.
Akce tentokráte bude určena nejen pro rodiče a děti ze školy, ale pro širokou 
veřejnost v rámci oslav založení Bohunic. Trasa pochodu povede dne 7. 10. 2017 
severním okolím Brna. Na výchozí místo účastníky zaveze zdarma speciální 
autobus. Děti i dospělí se mohou těšit na zajímavé úkoly při cestě. Sledujte 
podrobnosti na webových stránkách ZŠ a MŠ Vedlejší.

 Jan Harmata, ředitel školy

Máte doma děti, co se při muzice vrtí?
Hledáme děti (dívky i chlapce) ve věku 3–6 let a 8–10 let na doplnění 
folklórního kroužku Chasička.
Zábavnou a hravou formou se učíme písničky a tanečky, které pak předvádíme na 
vystoupení Bohunické chasy. Nácviky každé úterý 17–18 hodin (resp. pro starší 
16.30–17.30, pokud jsou děti rozděleny do skupin), členský příspěvek 400 Kč/rok.
Fotky z akcí najdete na fcb stránce https://www.facebook.com/Chasi%C4%8D-
ka-823747154382925/.

 Těší se na vás Naty a Tom

Kontakt a informace: nat.h@centrum.cz , tel.: 724 358 242, www.orelbohunice.cz 
Provoz orlovny a činnost oddílů je finančně podporována MŠMT, statutárním 
městem Brnem a MČ Bohunice.

Projekt rekonstrukce prostranství 
před „Kavkazem“
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Druhý fotbalový turnaj 

Poprvé do školy, poprvé  
do knihovny

Krajské kolo v požárním sportu

Karel Jarůšek je novým  
trenérem fotbalistů Bohunic!

Dne 18. června 2017 uspořádal kolek-
tiv mladších žáků TJ Tatranu Bohunice 
(ročník 2005 a mladší) druhý fotbalo-
vý turnaj k 780. výročí od první písem-
né zmínky o obci Bohunice, tentokráte 
dokonce s mezinárodní účastí.
Turnaje se zúčastnilo celkem šest 
mužstev - A a B týmy z našeho klubu, 
dále tým Starého Lískovce, Líšně, Ro-
sic a polských Wilkowic.
Hráči domácího Tatranu (A), přestože 
se prezentovali slušným herním pro-
jevem, bohužel neproměňovali ani ty 
nejvyloženější šance, zvláště v utká-
ních s polským mužstvem a týmem 

Starého Lískovce, které jsme obě pro-
hráli o jeden gól.
Turnaj vyhrála Líšeň, před Wilkowi-
cemi a Starým Lískovcem, lepší z bo-
hunických týmů (A) skončil na čtvrtém 
místě.
Vyhlášení se zúčastnil i člen zastupi-
telstva MČ Brno-Bohunice, místosta-
rosta Milan Hrdlička, který předal 
poháry, medaile a ostatní ceny všem 
zúčastněným mužstvům.
Za realizační tým mladších žáků: 

 trenéři Řičánek Tomáš, Milotínský 
Roman, Ševčík Josef

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také 
POPRVÉ DO KNIHOVNY! 15. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena 
v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd
4. 9.–31. 10. 2017: Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny
5. 10. 2017 / 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. Bohumila Šimka. Projekt rovněž 
podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování.

 Jana Kuncová, mluvčí KJM

Dne 5. srpna proběhlo v krásném pro-
středí sportovního areálu VUT v Brně, 
krajské kolo v požárním sportu.
Do krásně slunečného dne se probudili 
hasiči a hasičky ze 7 okresů Jihomorav-
ského kraje a v 9 hodin, kdy slunce již 
pražilo se začalo soutěžit.
První disciplínou pro ženy byl běh na 
100 m s překážkami. Muži mezitím 
soutěžili v požárním útoku. Po první 
disciplíně byly ženy na pátém místě. 
V 11 hod. se soutěže prohodily a muži 
začali běhat stovky, ženy útok. Ženy 
v  útoku ve velmi silné konkurenci 
skončily na krásném 3 místě a pohár 

a  diplom, který získaly, byl velkou 
motivaci do poslední soutěže, kterou 
je štafeta 4 × 100 m. Navíc po sečte-
ní obou zatím proběhlých disciplín 
se ženy dělily ještě s jedním týmem 
o druhé místo. Asi tím, že zodpověd-
nost byla tak obrovská, se ženám ne-
podařila druhá předávka, která měla 
vliv na horší čas, než se dalo čekat. 
A tak nakonec po sečtení všech třech 
disciplín naše ženy skončily na pátém 
místě. Zklamání bylo veliké, ale nic 
nebránilo tomu se radovat ze třetího 
místa z královské disciplíny, kterou je 
požární útok.
A tak nezbývá nic jiného než Kateřině 
Pilné, Zuzaně Hrozkové, Anně Put-
nové, Anetě Putnové, Ingrid Souku-
pové, Lucii Jaškové, Neli Mlčochové, 
Markétě Matulové a Kateřině Kinco-
vé poblahopřát a popřát do dalších 
takových útoků hodně štěstí. Také 
děkujeme Alešovi Putnovi a Rakovi 
Pilnému za pomoc a podporu, kterou 
pro tým žen byli.

 Ingrid Soukupová

Pod vedením nového trenéra vstupu-
jí do nové sezony krajského přeboru 
fotbalisté Bohunic. Čtvrtý celek uply-
nulého ročníku přebírá Karel Jarůšek. 
Zkušený lodivod dříve v soutěži tré-
noval Blansko a  Moravskou Slavii, 
kde na začátku letošního jara skončil. 
Dosavadní kouč Lukáš Kříž odchází 
k mládeži do Znojma s tím nejlepším 
vysvědčením – s Tatranem se mu po-
vedlo vyhrát krajský přebor i pohár 
a poté i Superpohár.
Bohunice v krajském přeboru každý 
rok atakují přední příčky, útok na po-
stup do divize ale pod novým koučem 
nehlásí. „Asi bychom se nebránili, ale 
nelze nic vyhlašovat dopředu. Uvidíme 
podle začátku ročníku,“ říká Karel Ja-
růšek. „Krejský přebor je úplně ideální 
soutěž. Lepší než divize nebo třetí liga, 
pořád se hraje nějaké derby,“ dodává 
mistr ligy se Zbrojovkou z roku 1978.
Při letní přípravě došlo k několika 
změnám v kádru fotbalistů Bohunic. 

Vrátil se obránce Píšek a tým posíli-
li Gremmel a Jukl. Tatran se v srpnu 
probojoval do osmifinále Krajského 
poháru, když porazil Újezd u Brna 2:1. 
Krajský přebor odstartoval 12. srpna 
kdy Tatran doma porazil Spartu Brno 
2:1, ale v následujícím derby s Bystrcí 
podlehl 3:2.
V každém případě budeme fotbalis-
tům Tatranu fandit a držet palce. Hráči 
i funkcionáři fotbalového oddílu TJ 
TATRAN Bohunice se těší na Vaši ná-
vštěvu, podporu fanoušků a sponzorů 
v novém ročníku krajského přeboru 
2017/2018. 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 vit-
ríně na fotbalovém stadionu Neuži-
lova 35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Orel jednota Brno-Bohunice     
pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice 

 

v neděli 10. září 2017 
v parčíku pod bohunickou kaplí 

 

koloběžkové závody dětí a mládeže do 18 let 
 

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “ 
 

1430-1500 -  registrace závodníků, volný trénink 
1500 - rozdělení do kategorií, zahájení závodů  

1515 - start prvního závodu 
 

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA 
ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠTĚN 
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI 

 

www.orelbohunice.cz 
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hlavní 
partneři:

mediální 
partneři: 

BASEBALL
BASKETBAL
FLORBAL
FOTBAL 
HÁZENÁ
HOKEJ
PLAVÁNÍ
RUGBY
VOLEJBAL
ZÁPAS a další

generální 
partner:

DĚTSKÝ
DEN NÁBORŮ

9. 9. 2017 
NA KRAVÍ HOŘE

MŮŽETE SE TĚŠIT NA ŠIROKÉ
ZASTOUPENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Unie sportovních klubů města Brna ve spolupráci
s Českou unií sportu a STAREZ - SPORT, a.s. pořádají

ostatní partneři: 

NAJDI SI 
SVŮJ SPORT

9:00–18:00

VYZKOUŠEJ
SI SPORT,
KTERÝ TĚ
BAVÍ !

www.dennaboru.cz

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: no-
viny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 1. 9. 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.

kapela Spálený sušenky a pracoviště Labyrint podporují:
Týden komunikace osob se sluchovým postižením (22. – 30.9.2017)        

Slyšíme se?
den: neděle 24.9.2017
čas: 9:00 – 17:00 (přijít lze kdykoli)
místo: SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Brno – Švermova 19
Akce je tentokrát určená primárně dětem (se sluchovým postižením i bez něj)
a jejich rodinám, účastnit se však může každý se zájmem o problematiku sluchového postižení. 

Přijeďte s námi strávit příjemný den, vychutnat společná setkání v prostorách střediska volného času,
užít si v případě příznivého počasí na sklonku léta posezení na zahradě Labyrintu
a pochutnat si na mňamkách ze zahradního grilu (každý si na něj může přinést, co uzná za vhodné). 

Pro děti připravujeme pestrý program v podobě ochutnávek afrického bubnování,
výroby hudebních nástrojů, muzikoterapie, hraných pohádek, promítaných filmů apod.
Nudit se nebudou ani rodiče a další rodinní příslušníci.

Informace budou zprostředkovány jak v českém, tak i v českém znakovém jazyce.

Těšíme se na Vás!

Podrobnosti o akci budou aktualizovány na odkazu www.spalenysusenky.cz/ostatni
a na facebookové stránce události Slyšíme se?

a při jeho příležitosti pořádají (po dvouleté pauze) čtvrtý ročník akce:  

www.spalenysusenky.cz
www.labyrint.luzanky.cz
www.orbipontes.cz
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Pro maminky s dětmi,  
mládež i seniory
Hudební škola YAMAHA nabízí rodinám z Bohunic osvědčený systém praktického 
hudebního vzdělávání pro děti i dospělé, jehož základem jsou originální, oblíbené 
„přípravky“ pro nemluvňata, batolata a předškoláky.
BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE se konají v pondělí 4. a 11. nebo v pátek 8. září: 
Robátka (4 - 18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky), Rytmické 
krůčky (4 - 6 let). Doba konání, další informace a elektronická rezervace na webu.
ZÁPIS DO OBORŮ Zobcová flétna a Kytara v pondělí 4. září v 17.30 a 11. září 
v 18. 00. www.yamahaskola.cz/brno, misa@yamahaskola.cz, 739 269 821.

 Levná, podzimně-letní víkendová 
rekreace na ČM vrchovině v rodinné 
rekreační vilce. Ideální pro pra-rodiče 
s malými dětmi. web: rekreace.kvalit-
ně.cz, tel:  604 247 252

 Manikúra, modeláž nehtů, gellak.
Přijedu za Vámi. Tel.: 777 273 570.
www.gelovkybrno.webnode.cz

 Bohunice, Bystrc, Lískovec – hle-
dám byt v této oblasti. T: 774 340 338

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

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

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

 Pronájem domovních prostor 
SVJ Arménská 13 nabízí dva domovní 
prostory k podnikání! 
1. Přízemí 
2. Suterén
Oba se samostatným vchodem (nezá-
vislým na domovním vchodu), sociální 
zařízení, bezbariérový přístup, ústřed-
ní topení, voda, plyn, elektřina. Vhod-
né pro služby, jako sklad, kancelář…
Prohlídky po domluvě.
Kontakt: Vlastimil Halfar,
v.halfar@seznam.cz, tel.: 721 226 721

 Sháníme rekr. objekt – Brno až 
Brno-venkov. T: 722 012 297.

 RD hledám... stav dobrý nebo dle 
ceny. T: 739 826 409

 Hledám pronájem v Bohunicích a 
okolí. Děkuji. T: 731 070 463.

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky – osoby se zdra-
votním omezením na pozici uklízeč/
ka v Brně. Volejte 730 186 797, nebo  
zasílejte životopisy na e-mail: nabor@
olman.cz

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně!  
M: 776 339 166.

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Doučování, individuální konzulta-
ce z. MAT-FYZ 6-9.tř.ZŠ; prima-kvarta 
GYM. Rovněž příprava k PZ z MAT na 
SŠ. web: mat-fyz.cz, tel: 774 621 70.

Studenti, držte se,
jsme tu s vámi!

Začla škola,
buď tvrdej!

�  .netbox.cz/bohunice
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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 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

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.pohrby.cz

PŘIJÍMÁME

s Montessori prvky
děti do krásné školky

pečujeme o děti s respektem 
a láskou

skola-majka.cz/miniskolka

inzerát-školka-93x88.qxp_Layout 1  24.08.17  11:19  Page 1

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Září: 	 4.–17.	9.	speciality	z	dýní
	 18.	9.–1.	10.	houbové	speciality
Říjen:	 9.–22.	10.	speciality	ze	zvěřiny
	 28.	10.	halloweenská	párty
Listopad:	 svatomartinská	husa,	koláčové	slavnosti
Prosinec:		adventní	menu,		24.	12.	štědrovečerní	večeře
	 	 31.	12.	Silvestr	hotelu	Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


