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Bohunice, 
domov můj

Tuto větu si dnes může říci více než 
třináct a půl tisíce trvale přihláše-
ných občanů v naší městské části. 
Je však otázkou, kdo si vlastně uvě-
domí, co to slovo domov znamená. 
U někoho to je jen označení jeho 
trvalého bydliště, u druhého jen ad-
resa, ale jsou tu i tací, a těch je dle 
mého mínění většina, kteří slovu 
domov přikládají zásadní důraz na 
svou identitu. Tato osobní identita 
se totiž u většiny z nás snoubí právě 
s domovem. Mnozí významní lidé 
sami uváděli, že domovem je pro 
ně místo, kde žijí, kde bydlí či kde 
se zdržují, a  rodiště tam, kde se 
prostě narodili. Domov bychom si 
měli hýčkat, je to místo, kam se vra-
címe každý den ze zaměstnání nebo 
z dovolené, je to místo, které máme 
v srdci hluboce uložené a které nám 
tvoří v podvědomí důležitou jisto-
tu svého bytí. Domov však není 
v dnešní době samozřejmostí. Pro 
mnohé mladé rodiny je to sen, který 
se ztrácí někde v hlubinách úvěrů 
a hypoték. I já jsem měl období, kdy 
jsem bydlel v podnájmu v nejistotě, 
kdy budu muset byt opustit. Byla to 
nepříjemná zkušenost, která vám 
nedává možnost takzvaně zapustit 
kořeny. Jenže domov není jen byt, 
v kterém bydlíme, je to i to nejbližší 
okolí, a je to ta neopomenutelná 
součást domova. I o tu se musíme 
starat a pečovat. Nic nevyřeší, když 
za sebou zavřeme dveře bytu a řek-
neme „teď jsem doma a co je venku, 
mě nezajímá“. Vždy k tomu domovu 
musíme přijít přes veřejný prostor 
a ten je společný. Proto se o tento 
prostor starejme, rozvíjejme ho, 
ale i chraňme proti nenávratnému 
poškození, protože jen na nás je, 
zda svůj domov předáme svým po-
tomkům v takové podobě, za kterou 
se nebudeme muset stydět. A těm, 
kteří svůj domov zatím nemají, těm 
přeji, ať jednou mohou říci tu větu: 
„Pojďte děti, jedeme domů.“ 

 Milan Hrdlička
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Dnes začnu trochu ne-
tradičně. Při své práci 
absolvuji mnohá setká-
ní. S panem primátorem, 
náměstky a radními měs-
ta Brna kvůli stavebním 
akcím v  Bohunicích 
a jejich financování, se 
stavebními firmami a projektanty 
při přípravě bohunických staveb 
a jejich realizacích, se svými ko-
legy zastupiteli a zastupitelkami. 

Chodíte za mnou vy, občané, se svými 
problémy a požadavky. Někdy ode-
jdete spokojeni – to, když se podaří 
váš problém vyřešit, jindy nespoko-
jeni – to, když některým požadavkům 
nelze vyhovět – třeba jako nedávno 
žádosti o vykácení krásných vzrostlých 
stromů.
Jsou také setkání, po kterých dlouho 
zůstává příjemný pocit, byť je napří-
klad na úkor mého volného času.
Takovými setkáními jsou například 
pravidelná sobotní vítání občánků 
nebo chvíle, kdy oddávám, a v nepo-
slední řadě setkání s jubilanty – senio-
ry. Takových akcí jsem absolvoval velké 
množství a každá byla jiná. Měla jinou 
atmosféru, jiné obsazení, jiného ducha.
Minulý měsíc proběhla další malá 
slavnost na bohunické radnici, a to 
setkání s jubilanty – seniory. Přibližně 

25 mužů a žen ve věku nad 
70 let přijalo naše pozvá-
ní. Asi hodinovou slavnost 
s přípitkem, krátkými přání-
mi starosty a místostarosty 
doprovodilo vystoupení Bo-
hunické chasy, která obo-
hatila program lidovými 

písněmi.
Při tomto setkání, podobně jako i při 
všech ostatních setkáních se seniory, 
jakož i na Kateřinské zábavě a Plese 
důchodců, jsem si silně uvědomil po-
zitivní hodnotu stáří.
V roce 2004 jsem o jedné z těchto 
akcí v bohunickém zpravodaji mimo 
jiné napsal:
„V sále bylo cítit něco navíc. Dých-
la na mě především milá, přátelská 
atmosféra, která zde panovala. Když 
jsem přemýšlel, co je na této akci tak 
výjimečného a co vytváří onu zvláštní 
pozitivní, vlídnou atmosféru, došel 
jsem k závěru, že je to patrně přátel-
ství a kamarádství v tom pravém slo-
va smyslu. Přátelství těch, kteří ještě 
dokáží tuto hodnotu ocenit. Bylo to 
jednání každého z účastníků zábavy, 
plné galantnosti a gentlemanství. Bylo 
to něco, co se z mnohých honosných 
akcí dnešního povrchního, uspěcha-
ného a konzumního světa vytratilo.“
Dnes bych jen dodal: „Jednou - zakrát-
ko až budeme stejně „staří“ jako oni, 

Opakovaná setkání
bude na nás, abychom se tuto atmo-
sféru pokusili „poponést“ o pár let dál. 
Dokážeme to?“

JEŠTĚ PÁR „SUCHÝCH“ INFOR-
MACÍ O DĚNÍ V BOHUNICÍCH
Před dvěma lety jsme otevřeli tolik 
potřebný chodník z ulice Švermova na 
přestupní stanici Osová. Málokdo ví, 
že asi uprostřed tento chodník přetíná 
pozemek v majetku rodiny Kohnů. Tito 
souhlasili, že chodník bude zatím ve-
den jako stavba dočasná. Dočasnost se 
v těchto dnech podařilo prodloužit do 
31. 12. 2020. Intenzivně jednám s ve-
dením města, aby se s rodinou Kohnů 
majetkově vypořádalo. Jsem přesvěd-
čený, že se to do výše uvedeného ter-
mínu podaří, protože je to i zájmem 
magistrátu. Pozemek je totiž i součástí 
projektu Tramvaje do kampusu.

PROJEKT SPOLUFINANCOVÁNÍ 
PŘI OPRAVĚ SCHODIŠTĚ
Městským částem byly přede dvěma 
roky svěřeny do správy tzv. účelové ko-
munikace, o které se do té doby vůbec 
nikdo nestaral. U nás jsou to například 
méně významné silnice, cesty, chod-
níky a schodiště na různých místech 
v Bohunicích o rozloze několik desítek 
tisíc čtverečních metrů.
Město Brno nám na jejich opravu dalo 
na letošní rok částku 780.000 Kč. 
Jistě chápete, že když nové schodiště 
může stát i 300.000 Kč, je třeba dob-
ře zvažovat, která místa mají při jejich 
opravě přednost. Čas od času se na nás 
obrací s dotazem i bytová družstva se 
žádostí o rekonstrukci schodišť, slou-
žících výhradně jednomu bytovému 
domu. 
Vedení městské části hledá cesty, jak 
bytovým samosprávám vyhovět, ale 
finančních prostředků není mnoho, 
a tak přirozeně přednost mají rozpada-
jící se společné chodníky, které slouží 
více lidem než jen jednomu bytovému 
domu.  2
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Když jsem nastupoval 
do funkce místostarosty, 
mým tajným přáním bylo, 
aby se do věcí veřejných za-
pojovalo co nejvíce občanů 
Bohunic a prezentovali tak 
své názory a  potřeby. Je 
pravdou, že jak šel čas, tak 
mé ambice slábly společně 
s minimálním zájmem veřejnosti vyja-
dřovat se k věcem kolem sebe. Jeden 
z nástrojů, které měly veřejnost přivést 
k kýženému a mnou vysněnému spo-
lurozhodování, byly veřejné besedy. 
Z mého pohledu je to nástroj, který 
veřejnosti může umožnit vyjádřit se 
osobně k daným tématům. A tak jsme 
mohli debatovat třeba o bezpečnosti, 
veřejné zeleni, pejskařích, dohledových 
kamerách, veřejném prostoru, bloko-
vém čištění, zimní údržbě či parková-
ní, apod. Co se týče účasti veřejnosti, 
byla odvislá od témat. Musím však 
konstatovat, že situace se výrazně zlep-
šuje a veřejnost nejenom že reaguje 
na naše výzvy k vyjádření, ale přináší 
i své vlastní návrhy. Jako příklad mohu 
uvést můj návrh na vybudování pro-
pojovacího chodníku mezi obchodně 
administrativním areálem u obchodu 
Albert a chodníkem ulice Běloruská. 
Zde jsem si také dovolil vyzvat veřej-

nost, aby mi sdělila svůj 
názor na tento návrh. Jaké 
bylo moje překvapení, když 
došlo nezvykle mnoho při-
pomínek, ale i telefonátů, 
které tento návrh schvalu-
jí či doporučují, ale přišel 
i návrh zpracovaný do po-
doby vizualizace, a rovnou 

ve dvou variantách. Navrhovatelem 
a zpracovatelem této předlohy je jed-
na spoluobčanka, paní Ing. arch. Jana 
Bambuchová. Oba návrhy jsou otiště-
ny níže. S paní Bambuchovou jsme se 
sešli osobně a probrali možnosti rea-
lizace a návrhu, kterého se ráda ujme. 
Z mého pohledu účel výzvy byl splněn, 
veřejnost se vyjádřila, že o propojovací 
chodník stojí, a ta odborná veřejnost 
přispěla svým návrhem, jak by mělo 
dílo vypadat. Já osobně se přikláním ke 
studii, kde jsou využity i lavičky k mož-
nosti příjemného posezení ve stínu 
vzrostlých stromů, což nám v této lo-
kalitě chybí. Tímto chci všem, kteří mi 
zaslali svá vyjádření k mému návrhu 
vybudování propojovacího chodníku, 
poděkovat a věřím, že jsme založili no-
vou tradici, kde veřejnost bude mít své 
slovo. Snad si mohu dovolit parafrá-
zovat známý výrok, a to že „běloruský 
chodník bude“!

Bohunické komentáře událostí

 1  Vedení městské části proto na-
bídlo domovním samosprávám mož-
nost opravit potřebné chodníky za 
předpokladu spolufinancování  50 %. 
V letošním roce se již podařil zrealizo-
val jeden takový projekt společného fi-
nancování s bytovým domem Rolnická 
9, kdy domovní samospráva rozhodla 
o vybudování nového schodiště, místo 
původního rozpadajícího se.
Víme, že je několik dalších domovních 
samospráv, které by rády měly u svého 
domu nové schodiště nebo chodník. 

Jsme připraveni v rámci finančních 
možností obce za stejných podmínek 
vyjít vstříc i dalším. Jiná cesta než 
sdružené prostředky totiž není.
Pokud by domovní samosprávy pova-
žovaly za vhodné, abychom se jejich 
domovní schůze zúčastnili osobně 
a tuto věc vysvětlili, rádi za vámi s pa-
nem místostarostou přijdeme.

SPOJNICE UZBECKÁ  
A NA PÍSKOVÉ CESTĚ
Práce na jejím rozšíření a  vrácení 

obousměrného provozu budou za-
hájeny každým dnem. Rekonstrukce 
bude probíhat za plného provozu. 
Prosím tedy řidiče o ohleduplnost 
a pochopení.
 
BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ
Termíny blokových čištění na rok 2018 
jsou již známy. Podrobný rozpis všech 
termínů najdete uvnitř zpravodaje.
Prosím, poznačte si je do svých diářů, 
ať vám společnost Brněnské komu-
nikace, a. s. neodtáhne vaše auto. To 

bychom si (a vám) rozhodně nepřáli.

Komunikovat se mnou můžete pro-
střednictvím emailu: crha@bohunice.
brno.cz nebo v nejpočetnější faceboo-
kové skupině Naše Bohunice.

Milí přátelé, zima skončila, a tak se 
spolu s vámi těším na příjemné teplé 
jarní dny, na více světla a sluníčka. 
Těším se na setkání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Opakovaná setkání

V minulém měsíci byl po dlouhodo-
bých přípravách instalován na naší 
radnici přístroj, který zachraňuje lid-
ské životy. Jedná se o přístroj, jenž se 
odborně ve zkratce nazývá AED. A o co 
vlastně jde? Jedná se o Automatizo-
vaný externí defibrilátor (AED.) Je to 
přístroj určený k laické resuscitaci, kdy 
postiženému srdci dodá elektrický vý-
boj (tzv. defibrilace). AED je schopno 
automaticky rozlišit mezi defibrilova-
telnými a nedefibrilovatelnými rytmy. 
Laika navádí hlasitými mluvenými 
pokyny. Přístroj byl pořízen takzva-
ně půl na půl. Město Brno uhradilo 
přístroj a radnice Bohunice skříňku, 
v níž je přístroj uložen. Přístroj AED je 
umístěn u spodních vchodových dveří 
do radnice. Možná se najdou někteří, 
co budou tvrdit, že jsou to vyhozené 
peníze, já si však myslím, že kdyby měl 
přístroj zachránit snad jen jeden lidský 
život, tak vynaložené prostředky pro 
jeho provoz jsou malicherností.
Jak již jsem vás informoval, i  letos 
proběhne hudební festival Bohunický 
hudební podzim. Protože interpreti se 
musí zajišťovat minimálně půl roku 
předem, máme již nyní jasno, na co 
se můžeme každý čtvrtek v měsíci září 
těšit. Snažili jsme se vybrat od každé-
ho žánru alespoň jednoho interpreta 
či skupinu, a tak vám již nyní mohu 
prozradit, že v Bohunicích vystoupí 
například Martin Maxa, Vilda Čok, 

Zuzana Gamba, Plavci, Rančeři, ale 
i muzika pro naše seniory a milovníky 
dechovky, jako dechová muzika Roma-
na Horňačka či cimbálovka Veronika. 
Věřím, že každý z nás si v nabídce na-
jde tu svou muziku a celý festival nám 
zpříjemní podzimní čtvrtky.
Začalo jaro a s tím nastaly i jisté zvyk-
losti, na které se většina z nás těší. Já 
osobně se těším, že i letos se rozje-
dou naše bohunické farmářské trhy. 
V době, kdy tento článek čtete, máme 
za sebou již první jarní trh. Jak dopadl 
nevím, nejsem věštec, ale jsem si jist, 
že tak jak se prodejci po dlouhé zimě 
těší na své zákazníky, tak i zákazníci se 
těší na své prodavače. Možnou novin-
kou může být i připravovaný projekt 
tzv. blešího trhu. Jedná se o prodej 
všeho, co chcete prodat a někdo jiný 
zase koupit, ale i nekoupit. Pamatuji 
si, že něco podobného kdysi probíhalo 
na Kapucínském náměstí a opravdu 
se zde dali koupit i skvosty, které již 
málokde vidíte. Držme tedy pořadateli 
palce, ať to vyjde a pokud ano, budeme 
mít na náměstí jednou za měsíc zase 
o jednu akci navíc.
Vážení spoluobčané je zde jaro, ne-
budu psát o rozkvetlých záhonech ani 
o hřejivém slunci, chci vám jen upřím-
ně popřát, aby tu sílu, kterou v sobě 
cítíte, abyste ji využili ke kladnému 
užitku, a hlavně ať jste zdraví.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic C.
Dnešní pokračování seriálu Z historie Bohunic je jubilejní sté. Poprvé vyšlo 
v březnu 2009 a s bohunickou historií nás seznamuje tedy už celých 9 let.
Další ulicí v tomto seriálu je ulice Žlíbek. 
Ulice byla původně součástí katastru Starého Lískovce.
Zde použitá fotografie je pravděpodobně z poloviny 70. let 20. stol. 
Současné pojmenování pochází z 25. září 1946 a vzniklo podle místního názvu 
mírně zvlněného terénu.
Předchozí názvy v časové posloupnosti:
20.2.1942  Bei der Rinne – Na žlíbku
10.5.1945  Na žlíbku

 Antonín Crha

3.–27. 4. VÝSTAVA – Nouzová kolonie Písečník v Brně
KJM, Lány 3

3.–27. 4. Výstava výrobků dětí z SVČ Lány
KJM, Lány 3

3. 4.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pan Králík a továrna na čokoládu
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5., 12., 19., 
26. 4.

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

7. 4.
sobota

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 9.00 hod.

7. 4.
sobota

COUNTRY BÁL se skupinou Přesčas
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 19.00 hod.

8. 4.
neděle

TATRAN Bohunice . TJ Dolní Cerekev – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

10. 4.
úterý

BESEDA – Československé opevnění a uniformované sbory 
1918–1938; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

10. 4.
úterý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – pro rodiče budoucích prvňáčků
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 9.00 do 12.00 hod.

10. 4.
úterý

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 15.00 do 17.00 hod.

10. 4.
úterý

KREATIVNÍ KLUB V LABYRINTU – Originální květináč – 
tvořivá dílna; SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT,  
Švermova 19; od 16.30 do 18.00 hod.

11. 4.
středa

JARNÍ JARMARK – vystoupí Bohunická chasa a Chasička
KJM, Lány 3; od 16.00 jarmark a od 18.00 Chasa a Chasička

14. 4.
sobota

TATRAN Bohunice . SK UP Olomouc – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

17. 4.
úterý

BESEDA – 130 let činnosti Klubu českých turistů
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

19. 4.
čtvrtek

STUDIE ČERVENÝ KOPEC – představení projektu;  www.brno.cz/ 
suburban; CEITEK, Kamenice 753/5, Brno-Bohunice;  18–20 hod.

19. a 20. 4. ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZŠ ARMÉNSKÁ, Arménská 21; od 14.00 do 18.00 hod.

19.–21. 4.
DĚTSKÁ SCÉNA – krajské kolo celostátní přehlídky dětského 
divadla; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 7.00 hod.

21. 4.
sobota

Venkovní BLEŠÍ TRH Brno-Bohunice
náměstí před bohunickou radnicí; od 13.00 do 17.00 hod.

22. 4.
neděle

TATRAN Bohunice . Sokol Juliánov – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

23.–27. 4. KAMPAŇ – Kniha ti sluší
KJM, Lány 3

26. 4.
čtvrtek

ČARODĚJNICE na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

28. 4.
sobota

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

28. 4.
sobota

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

30. 4.
pondělí

PÁLENÍ ČARODÉJNIC a MÁJOVÁ ZÁBAVA; Areál hasičské 
zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 17.00 hod. zábava od 20.00 hod.

Kalendárium IV.

Veřejná beseda na téma:
 PROPOJOVACÍ CHODNÍK ULICE  

DLOUHÁ–BĚLORUSKÁ  
A VEŘEJNÉ WC V BOHUNICÍCH

18. dubna v 18.00
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Zvou: Antonín Crha, starosta 
a Milan Hrdlička, místostarosta

Pozvánka

Setkání bohunických seniorů
středa 18. 4. 2018, 9.30–11.00

Historická procházka centrem Brna vedená Mgr. Helenou Matu-
lovou, kterou znáte ze setkání bohunických seniorů na Lánech 

ze vzpomínání nad starými fotografiemi.

Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Sraz je u sochy Jošta  
na Moravském náměstí. Tempo prohlídky plné zajímavostí bude  

pozvolné a uzpůsobené možnostem účastníků. 

Na setkání se těší pracovnice SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pozvánka



Opoziční názory

Vážené a vážení příznivci 
zpravodaje Naše Bohuni-
ce. Oslovuji vás, protože 
jak se ze svého okolí 
dozvídám, tak množství 
čitatelů bohunického 
zpravodaje pomalu, ale 
jistě klesá… Přemýšlel 
jsem, co k  této situaci 
vede, a došel jsem asi k podobné-
mu výsledku jako velká část z vás, 
že nejvíce vadí určitá konfrontační 
podoba zpravodaje, která již trvá 
vcelku dlouhou dobu. Bohužel k to-
muto stavu vede ta lidská vlastnost, 
kterou jsem použil v nadpisu svého 
drobného příspěvku, tedy osobní ego. 
K zdravému fungování demokracie 
a vlastně i obyčejného lidského sou-
žití patří vyjádřit svůj názor a v ná-
sledné diskuzi se ho snažit obhájit. 
Ovšem nelze tvrdošíjně stát na svých 
názorech, to pak není už žádná dis-
kuze. Tím pak dochází k neustálému 
až nekonečnému koloběhu dalších 
článků a připojených odpovědí, což je 
dle mého názoru přesně ten důvod, 
proč výtisky našeho bohunického 
zpravodaje tak často končí v koších.
Ještě bych se rád zmínil o jedné ob-
lasti, kde se osobní ego často a někdy 

dosti záporně projeví. Tak 
nějak jsme si již všichni 
zvykli na nekonečné a čas-
to ve svém důsledku na-
prosto neplodné diskuze 
v Poslanecké sněmovně 
ČR. Dosti podobný pro-
blém se začíná objevovat 
i při jednání Zastupitel-

stva MČ Brno -Bohunice. Totiž, pokud 
tomu přidám filmařský nádech, jak-
mile padne klapka, tak se akce pěkně 
rozjíždí… Tou klapkou je míněno, že 
jednání zastupitelstva se přenáší 
přes webové stránky a tou akcí, to 
co potom nastává. A to mi občas 
připadá jako úporné prosazování 
svého názoru (přece jsme on -line) 
a dosti často lpění až na nicotných 
malichernostech. Jednání se tak ča-
sově natahuje do zbytečné délky. Tím 
pak často nastává, že potom chybí 
potřebná soustředěnost na daleko 
podstatnější body programu jednání 
zastupitelstva, než jsou ty, o které se 
vede nekonečná diskuze.
Závěrem – je mi naprosto jasné, že 
mé názory v tomto příspěvku, bu-
dou podrobeny kritice, kterou rovnou 
a s pokorou přijímám.

 Leoš Šmídek, zastupitel

Nenapadlo by mě protestovat proti tomu, že se v Bohunicích opravují chod-
níky. Považuji za správné i to, když je o dokončených investicích referováno 
v tomto zpravodaji. Když se ale stránka plná sugestivních barevných fotografií 
zničehonic začne objevovat půl roku před volbami, o čistotě úmyslu maličko 
zapochybuji.
Dovolte mi ujistit zneklidněné občany naší MČ, že chodníky se po volbách 
opravovat nepřestanou, i kdyby podprahové sdělení nezafungovalo a složení 
zastupitelstva se k nepoznání změnilo.

 Jan Novotný, zastupitel

Ach, to ego!

Pan starosta nejlíp ví,  
jak se chodník opraví

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Můžete je donést do budovy staré haly TJ Tatran 
Bohunice, Neužilova 35.  

V pátek 20. 4. 2018 od 1300 do 1900 hod 

A v sobotu 21. 4. 2018 od 900 do 1300 hod 
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V minulém čísle Našich Bohunic 
jsem vám, vážení senioři, popsal 
svůj zážitek, který se týkal lidské 
samoty. Abych řekl pravdu, byl jsem 
překvapen, jakou měl článek ode-
zvu. Mnoho z vás mě oslovilo nejen 
osobně, ale zaslali mně i písemně 
svůj příběh vlastní samoty. Někteří 
projevili dokonce zájem o kontakt 
na pána, o kterém jsem psal. 

Na základě těchto reakcí, jsem si 
uvědomil, že tou samotou trpí mno-
hem více lidí, než si kdo může před-
stavit. Přemýšlel jsem, jak věc řešit, 
jak vám, které samota souží, pomo-
ci. Přemýšlel jsem o uspořádání sé-
rie výletů či poznávacích besed, ale 
nic se mi nejevilo jako to pravé. Na 
výlet mohou jít ti zdatnější, ale co 
ti, co mají pohybové problémy, vždy 
se něco našlo. Protože když o něčem 
usilovně přemýšlím, manželka to 
na mně vždy pozná, a tak najednou 
slyším: „Na co myslíš?“ Pověděl 
jsem manželce vše, co mne trápí 
a s čím si nevím rady. A manželka 
mi řekla, „no já si pamatuji, že kdysi 
dávno babičky i dědové chodívali 
v neděli na taneček při čaji“. Tam 
si lidé vždy povykládali, zatančili 
si a byli zas hned o kousek mladší. 
A tak si říkám, co kdybychom i my 
pro naše seniory uskutečnili tako-
vý nedělní taneček při kávě či čaji. 
Zavolal jsem našemu kulturnímu 
patriotovi SAVANOVI, dali jsme si 
schůzku a již máme připravený nový 
projekt nejen pro osamělé. V plánu 
máme pro vás uspořádat sérii setká-
ní s hudbou a projekcí. Vždy by se 
jednalo o neděli, a to od 16 hodin 
a končilo by se dle chuti. A jaký by 
měl být program? No takový, o kte-
rý máte zájem. Vzhledem k tomu, 
že v radniční zasedací místnosti je 
i projektor s velkým plátnem, může-
me začít třeba s projekcí dokumentu 
či nějakého filmu pro pamětníky, 
následovat může volná zábava s hu-
dební produkcí a tancem. Počítáme 
i s pozvánkou nejrůznějších hostů, 
ať již z kulturní, tak i vědecké obce. 
Důležité však bude, že program si 
budete tvořit vy dle vašeho výbě-
ru, my zajistíme hudbu, projekci či 
hosta. A protože vím, že mezi vámi 
je spousta seniorů, kteří mají zájem 
být činní, vyzývám vás ty, kteří mají 
zájem se podílet na přípravě neděl-
ních setkání s kulturou, ozvěte se 
mi na email hrdlicka@bohunice.
brno.cz, nebo na tel: 778542492 
či se jen zastavte osobně. Věřím, 
že se nám podaří dát dohromady 
dobrou partu, která dokáže pro své 
vrstevníky s naší podporou připravit 
příjemné nedělní zážitky.
Sem tam se mě někdo z vás dotáže, 
jak to vypadá s klubovnou pro seni-

ory. Nu tak, že skutečnost je taková, 
že projekt je již hotov. Místnost, kde 
se zřídí vaše klubovna, bude v pří-
zemí v budově bývalé Vysoké školy 
Sting. Pro ty, kteří neví, kde byla 
Vysoká škola Sting, tak je to bývalá 
mateřská škola na ulici Pod Nemoc-
nicí. Celé spodní patro bude mít 
bezbariérový přístup, tedy vhodný 
i pro vozíčkáře či hůře se pohybující 
občany. Vnitřní vybavení klubovny 
dle návrhu bude obsahovat stoly se 
židlemi univerzálního typu, tak aby 
se daly dle potřeby sestavovat do 
různých variací nebo jednotlivě. Ne-
dílnou součástí klubovny bude i ku-
chyňský kout s výbavou pro umož-
nění zajistit základní občerstvení. 
Toalety budou umístěny na chodbě. 
Ve společném prostoru chodby a fo-
yeru plánujeme též zřídit Senior 
point. Ten, jak jsem již uvedl, bude 
oddělený mimo klubovnu. Součástí 
klubovny bude i počítač připojen na 
internet a projekční vybavení. Nyní 
cítím, že z vás plyne jednoduchý do-
taz. No a kdy to bude? V současné 
době je hotov projekt a probíhá ří-
zení o územním rozhodnutí. Pokud 
půjde vše dle plánu, věřím, že příští 
rok se budete moci již scházet v no-
vém prostředí vašeho klubu seniorů. 
Abych pravdu řekl, na tuto chvíli se 
těším jako malý kluk. Nu snad se 
toho ve zdraví dožiji.

„INZERCE“
Vážení senioři, tak jak v úvodní-
ku tohoto čísla píše pan starosta, 
proběhla v  březnu tradiční akce 
JUBILANTI. Souhlasím se vším, co 
o tomto setkání nás představitelů 
radnice a vás jubilantu napsal pan 
starosta a dovoluji si jen splnit přá-
ní právě jednoho z jubilantů. Přišel 
za mnou pán urostlé postavy a jed-
noduše mi sdělil, „pane místosta-
rosto, já každý den běhám, běhám 
za každého počasí, ale běhám sám. 
Vy jste psal, že pokud budeme něco 
potřebovat, můžeme za vámi přijít, 
že se nám budete snažit pomoci. Nu 
tak já potřebuji, abyste mi pomohl 
sehnat někoho, kdo bude se mnou 
běhat“. Nu a slovo dalo slovo a já 
si vás zde dovoluji vyzvat a oslovit, 
máte prosím zájem či odvahu tvořit 
sparing partnera tomuto vitálnímu 
důchodci? Jestliže ano, ozvěte se mi 
prosím, kontakt je uveden v před-
chozím odstavci.

Vážení senioři, přichází jaro, je to 
období, kdy se probouzí příroda 
do plné síly. Přeji i  vám, abyste 
v těchto jarních měsících nabrali 
tolik síly, aby vám vydržela do příš-
tího roku.

 Milan Hrdlička
váš místostarosta

Seniorské okénko

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V PRŮBĚHU ROKU 
2018

Blok č. 1 – termín čištění: 06. 04. ; 27. 08. ; 17. 10.
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: 09. 04. ; 28. 08. ; 18. 10.
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: 11. 04. ; 29. 08. ; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 13. 04. ; 30. 08. ; 22. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 16. 04. ; 31. 08. ; 23. 10.
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 ko-
munikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 18. 04. ; 03. 09. ; 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 20. 04. ; 04. 09. ; 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 - termín čištění: 23. 04. ; 05. 09. ; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích, Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 25. 04. ; 06. 09. ; 29. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 27. 04. ; 07. 09. ; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 30. 04. ; 10. 09. ; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá 
parkoviště 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, Stu-
dentská – úsek s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek 
s provozem MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – 
úsek s provozem MHD

Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel v roce 2018

Na Velikonoční pondělí nebude v Brně probíhat svoz komunálního odpadu. 
Odvoz odpadu bude přesunut z pondělí 2. 4. 2018 na úterý 3. 4. 2017 a ana-
logicky další svoz proběhne vždy s jednodenním posunem. To znamená, že 
ve 14. týdnu bude běžný pondělní svoz proveden až v úterý, úterní ve středu, 
středeční ve čtvrtek, čtvrteční v pátek a páteční svoz bude proveden v sobotu 
7. 4. 2018. Na Velký pátek 30. 3. 2018 bude svoz odpadu probíhat beze změn 
podle standardního harmonogramu.
Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno zajišťuje, 
budou 30. 3. i 2. 4. 2018 uzavřena. Mimo tyto dny bude provoz zajištěn 
podle běžné otevírací doby.

 Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace SAKO Brno, a. s.

Svoz odpadu ve městě Brně 
o velikonočních svátcích
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Plavci z Arménské slavili 
úspěchy na Mistrovství ČR 

O etickém podnikání  
s naším sousedem Lidlem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
NA MŠ UZBECKÁ

Srdečně zveme rodiče a děti k návštěvě naší školy a k účasti na tvořivé 
dílně, která se koná  v rámci zápisu dětí do mateřské školy ve středu 
2. května 2018 v době od 10.00 hod. do 12.00 hod. 
Přijďte si prohlédnout naši školu, pohrát s hračkami a vyrobit si malý 
dáreček v tvořivé dílně. 

Těší se na vás děti a zaměstnanci MŠ Uzbecká.

Pozvánka

Plavecká družstva chlapců i dívek ze ZŠ Arménská se stala krajskými 
vítězi Mistrovství ČR v plavání základních škol a postoupila tak až do 
soutěže nejvyšší, do republikového finále. 

To se konalo v  Jindřichově Hradci 
a  naši školu v  něm reprezentovali 
v chlapeckém družstvu Dan Policar, 
Filip Hladík, Jan Šulák, Ondřej Maršík, 
Albert Edes a Jakub Koudelka, dívčí 
družstvo tvořily žákyně Petra Šotko-
vá, Adriana Mášová, Emily Edesová, 
Dominika Čížková, Eliška Hánová 
a Helena Juříčková.
Soutěžící obou družstev nás skvěle 
reprezentovali. Zde bychom chtěli vy-
zdvihnout výkony především Honzy 
Šuláka, který zvítězil na 50 m znak, 
dále Alberta Edese, který byl druhý 
na 50 m prsa a Heleny Juříčkové, která 
vybojovala bronz na 50 m prsa. Ostat-
ní plavci se také neztratili, protože 
k výborným umístěním družstev při-

spěli svými zaplavanými disciplínami 
a jejich bodovým ohodnocením.
A jaké bylo tedy konečné umístění 
našich družstev? Kluci jeli obhajovat 
titul, který získali na minulém MČR. 
Obhájit vítězství se jim sice nepoved-
lo, ale zaujali velmi krásné 2. místo. 
Také družstvo dívek stálo „na bedně“ 
a vybojovalo 3. místo. Domů jsme si 
tím pádem vezli dva velké poháry, me-
daile z individuálních startů i tradiční 
jindřichohradecké koláče. Všem našim 
plavcům patří poděkování a velká po-
chvala!

 Tomáš Doubrava, trenér
František Juráš, učitel

ZŠ Arménská 21

V  březnu proběhla na naší škole 
ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 zajímavá 
a velmi zdařilá beseda s žáky 9. tříd. 
Hlavním aktérem byla tisková mluv-
čí společnosti Lidl ČR paní Zuzana 
Holá a řeč byla (jak jinak) především 
o obchodu a podnikání. Deváťaci do-
stali skvělou příležitost nahlédnout 
do zákulisí fungování oblíbeného 
obchodního řetězce a  dozvědět se 
například, jak se získávají, převážejí 
a balí potraviny, co jsou to privátní 
obchodní značky, jak Lidl podporuje 
regionální farmáře a co je třeba udě-
lat pro absolvování úspěšné osobní 
kariéry. Skvěle připravenou hodinovou 
prezentaci žáci průběžně doplňovali 
chytrými a pohotovými dotazy.
Lidl se nám představil nikoli jako 
svatostánek konzumu, ale především 
jako firma, která dbá na etiku a dobré 

mravy. Na závěr besedy tisková mluvčí 
Lidlu symbolicky předala naší škole 
finanční dar ve výši 73.925 Kč, který 
bude použit na modernizaci počíta-
čové učebny. Tento dar je součástí 
obvyklé praxe Lidlu při otevírání 
nové prodejny: z každého nákupu nad 
300 Kč v den otevření putuje 50 Kč na 
dobročinné účely v místě, kde prodej-
na vznikla. Z rozhodnutí ÚMČ Brno-
-Bohunice tyto prostředky obdržely 
dvě místní základní školy.
Nová prodejna Lidlu byla otevřena 
v prosinci 2018 v těsné blízkosti ZŠ 
a MŠ Brno, Vedlejší 10 a je pro žáky 
i zaměstnance vítaným, oblíbeným 
a hojně navštěvovaným sousedem.
Snímky z besedy s tiskovou mluvčí Li-
dlu si můžete prohlédnout ve fotoga-
lerii na webových stránkách naší školy.

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

 
 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

zveme vás k zápisu do prvních tříd na ZŠ 
Arménská 21, který se uskuteční ve dnech 

 
 

Na adrese: https://zapisdozs.brno.cz/ vyplňte žádost 
o přijetí a přineste ji s rodným listem dítěte s sebou. 
 

10. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin 
se bude konat  

a od 15.00 do 17.00 hodin 

 Těšíme se na Vás!

Provozní doba tenisových kurtů při ZŠ Arménská
Po–Pá 17.00–20.00 hod.

So–Ne 10.00–12.00, 14.00–18.00 hod. 
Kontaktní telefon:  722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., So–Ne po 9. h.
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Vážení a milí, srdečně vás zdraví-
me. I duben je u nás v knihovně 
velmi pestrý, zde je naše nabídka, 
stačí si jen vybrat a navštívit nás.

Dubnové výstavy máme opět dvě. 
Ta první má název Nouzová kolonie 
Písečník v Brně. Na fotografiích mů-
žete sledovat příběh meziválečného 
bydlení těch nejchudších, příběh 
domků, kterým ani 90 let neubralo 
nic na rázovitosti a atmosféře, příběh 
vesnice uvnitř města Brna. Historie 
Písečníku, jedné z nejzajímavějších 
a v určitém ohledu nejlépe dochova-
ných nouzových kolonií v Brně, byla 
donedávna velmi málo zmapovaná 
a  laické i  širší odborné veřejnosti 
takřka neznámá. Výstava připomíná 
vznik brněnských nouzových kolonií 
a na historických fotografiích ukazu-
je měnící se život v Písečníku. V roce 
2016 měla výstava premiéru ve vile 
Stiassni, kde ji v průběhu dvou mě-
síců zhlédlo přes 2 000 návštěvníků. 
Autoři výstavy jsou Ing. Petr Svoboda 
(Národní památkový ústav, Metodické 
centrum moderní architektury v Brně) 
a Mgr. Zbyněk Zavadil (EkoCentrum 
Brno, centrum Písečník).
Druhá výstava je k vidění ve vitríně, 
jedná se výrobky dětí z  kurzů SVČ 
Lány. Obě jsou ke zhlédnutí v naší 
otevírací době.
V úterý 3. 4. 2018 v 16,30 hodin bu-
deme číst našim nejmenším. Děti si 
poslechnou úryvky z pohádkové kníž-
ky Pan Králík a továrna na čokoládu. 
Čtení je vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby.
V úterý 10. 4. 2018 v 18 hodin se koná 
přednáška s promítáním Českosloven-
ské opevnění a uniformované sbory 

1918–1938. Našimi hosty budou čle-
nové spolku přátel čs. opevnění na 
Jižní Moravě, akce je věnována výročí 
100 let republiky. Určitě si nenechte 
ujít zajímavé a poutavé vyprávění lidí, 
kteří mají tuto tématiku jako koníček.
Tradice našich jarmarků je dobře zná-
má. Vždy kolem Vánoc a Velikonoc 
u nás přivítáme nejprve šikovné lidi, 
kteří něco vyrábějí a pak se společně 
pobavíme s Bohunickou chasou a Cha-
sičkou. Tento kolektiv vždy rádi vidíme 
a považujeme je za své přátele. Letošní 
Jarní jarmark je na programu ve stře-
du 11. 4. 2018, od 16 hodin si můžete 
koupit nebo prohlédnout rukodělné 
výrobky a od 18 hodin se bude hrát 
a zpívat. Všichni jste srdečně zváni.
Na úterý 17. 4. 2018 v  18 hodin je 
připravena beseda Antonína Moravce 
130 let činnosti Klubu českých turis-
tů. Budete se moci seznámit s histo-
rií a současností tohoto významného 
klubu a také s časopisem Turista, který 
tento klub vydává.
Pos lední  dubnový  týden 
(23. 4.–27. 4. 2018) slavíme společně 
s kampaní Kniha ti sluší Světový den 
knihy. Čekají na vás nové informace 
a zajímavosti spojené s knihami.
Poslední akcí, na kterou bychom 
vás rádi upozornili, jsou naše Knižní 
čtvrtky, v době od 10 do 12 hodin vás 
seznamujeme s novinkami knižní pro-
dukce. V dubnu tyto čtvrtky vycházejí 
na 5. 4. , 12. 4. , 19. 4. a 26. 4. 2018.
Ať už si vyberete kterýkoli pořad nebo 
si přijdete prohlédnout naše výstavy, 
věříme, že se potěšíte. Přejeme krásné 
jaro a hodně zajímavých knížek.

 Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Od ledna jsme na našem pracovišti 
Lány střediska volného času Lužán-
ky otevřeli hned několik sportovních 
aktivit pro dospělé. Po počátečních 
nesnázích, kdy nám ze dne na den ode-
šla lektorka, se nám už jen daří a nás 
moc těší, že všechny tři kurzy jógy, 
které nabízíme, jsou plně obsazeny. 
Velký podíl na tom má nový lektor 
pan Vladimír Král. Zkušený instruktor 
jógy s dlouholetou praxí, se kterým si 
nejen protáhnete celé tělo, ale z lekce 
odcházíte také příjemně naladěni.
A  protože cvičení není nikdy dost 
a  také abychom uspokojili klienty, 
kteří preferují aerobnější cvičení, 
nabízíme od března lekce Bodysty-
ling – intenzivní aerobní cvičení se 
zaměřením na tzv. problémové partie, 
a to každou středu 19.30–20.30 

hod., a Yogalates – harmonické spo-
jení jógy a pilates, intenzivní posílení 
a protažení celého těla s důrazem na 
hluboký stabilizační systém, každý 
čtvrtek 10.00–11.00 hod. Cvičení 
vede mladá maminka, ale zkušená lek-
torka Hana Jarošová instruktorka jógy, 
pilates a bodystylingu. V těchto cviče-
ních máme ještě volná místa, a pokud 
váháte, můžete využít zkušební lekce 
zdarma. Cvičení probíhá od března do 
půlky června. Hlásit se můžete přímo 
na lekci na našich webových strán-
kách lany.luzanky.cz nebo na e -mail 
lany@luzanky.cz.
Těšíme se na viděnou při cvičení na 
Lánech!
 

 Petra Goczalová
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Po dvouměsíční poctivé zimní přípravě čeká hráče A mužstva Bohunic patnáct 
zápasů druhé půle Krajského přeboru a jeden či více zápasů Krajského poháru. 
Z původně naplánovaných deseti zápasů bylo odehráno pouze šest, povětšinou 
kvůli nevyhovujícímu počasí.
Kádr Bohunic pro jarní polovinu soutěže čítá 23 hráčů:
Brankáři: ROBLÍK, GRUBER, ZHOŘ;
Obránci: KRÁL, MUSIL, ČERMÁK, MASAŘÍK, TORLAKIDIS, HRAZDÍRA M., HRAZ-
DÍRA T., MACHÁČEK;
Záložníci: FIALA, MACH, GREMMEL, PAVLÍK, ŠABRŠULA, HLAVOŇ, HANUSEK, 
SEDLÁK;
Útočníci: ULLMANN, BURČÍK, JANUSIS, BACHDASARYAN.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu TJ TATRAN Bohunice rádi přivítají všechny 
fanoušky i sponzory i ve druhé polovině soutěže KP, hlavně při domácích zápasech 
v dolíčku na stadionu Neužilova 
35. Informace o dnech a časech 
konání mistrovských zápasů i od-
jezdech autobusu k venkovním 
zápasům, naleznete na webových 
stránkách oddílu: www.tatran-
-bohunice.cz, dále ve vitríně na 
fotbalovém stadionu Neužilova 
nebo ve vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Jarní jarmark a Bohunická 
chasa s Chasičkou v knihovně

Cvičení na Lánech –  
rozšiřujeme nabídku

Fotbalistům Tatranu začíná 
jarní polovina soutěže!

Komunitní zahrada
Milí spoluobčané, chybí Vám v Bohunicích místo, kde bychom se mohli 
společně setkávat, víc se seznámit a přitom si třeba vypěstovat nějaké 
společné plody, květiny či stromy? Založit komunitní kompost? Případně
jinak toto místo zkrášlit? Ano, řeč je o zřízení komunitní zahrady. Dřív, než 
bychom se do její realizace pustili, potřebujeme zjistit, jestli byste měli 
o projekt vůbec zájem. Za tímto účelem bychom vás s panem starostou 
rádi pozvali na veřejnou besedu na téma „Realizace komunitní zahrady
v Bohunicích“, která by se uskutečnila dne 11. 4. v 17.00 hod na radnici 
MČ Bohunice. 
Na besedě si rádi poslechneme Vaše nápady, věcné připomínky nebo 
zodpovíme dotazy. Budeme se na Vás těšit!

 Kristýna Ryšavá a Lenka Rozsypalová, občanky Bohunic

Pozvánka na besedu

19. kolo jarní části Jihomoravského krajského přeboru, sezóna 2017/2018 
 
 

FC  Ivančice 
 

vs. 
 

TATRAN Bohunice 
 

v sobotu 31. 3. 2018,  
začátek zápasu v 15.30 hod. 

 

Odjezd autobusu ve 13.30 hod. 
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Zastupitel MČ pan Kincl v únorových 
Našich Bohunicích píše (cit.): „Jenže 
ono nejde na tyto lidi vzít jednoduše 
klacek a uplatnit jakési pěstní prá-
vo. Lidská práva naštěstí patří všem, 
i těm, se kterými se neztotožňujeme, 
ba se nám přímo hnusí.“
Dovolím si nabídnout jiný pohled. 
Pokud budou Bohunice považovány 
v komunitě somráků za „homeless-
-friendly“ čtvrť (přátelská k bezdo-
movcům), budou se k nám tito lidé 
stahovat z celého města. V čem je 
problém? Lidé hlásící se ke komunitě 
somráků obtěžují hlukem, zapáchají, 
ale především nectí zásady hygieny. 
Vysedávají na lavičkách, popíjejí al-
kohol, močí a vyměšují v keřích pod 
balkóny, prohrabují kontejnery… 
A pak si zajdou do Alberta koupit 
rohlík a čučo. Připomeňme si v této 
souvislosti nedávnou epidemii žlou-
tenky. Takové chování přece musíme 
odsoudit. Nezpochybňujeme lidská 
práva, ale poukazujeme na ohrožování 
lidského zdraví.
Bohuničtí somráci netrpí hladem. Trpí 
permanentním nedostatkem alkoholu. 
Dáte jim dvacet korun, koupí si za ně 
alkohol. Dáte jim stravenku, vymění si 

ji v restauraci za peníze, aby si mohli 
koupit alkohol. Nabídnete se, že jim 
koupíte svačinu, přemluví vás, abyste 
jim koupili konzervu (ta se totiž dá 
zpětně směnit za peníze).
Směnné kurzy pro somráky na území 
Bohunic:
Stravenka 90 Kč = 50 až 60 Kč
Konzerva 50 Kč = 20 Kč
Jako křesťan mohu být nyní nařčen 
z nedostatku lásky k bližnímu, neboť 
je přece psáno: „Miluj svého bližního 
jako sám sebe.“ (Marek 12.31). Jako 
křesťan odpovím jiným biblickým tex-
tem: „Kdo nechce pracovat, ať nejí!“ 
(2 Tes 3.10)
Navrhuji vytvořit v Bohunicích „UN-
FRIENDLY“ prostředí. Dávat obtěžu-
jícím somrákům najevo, že je tady 
nechceme. Uvědomit si, že to nejsou 
potřební lidé, a nedávat jim žádné 
peníze. Občas na ně zavolat hlídku 
policie. V Albertu by je pán, co hlídá 
vchod, neměl pouštět do obchodu. 
Tisíc maličkostí, kterými jim budeme 
znepříjemňovat pobyt v Bohunicích, 
nakonec povede k tomu, že odtáhnou 
vyznávat svůj alternativní životní styl 
někam jinam.

 Vlastimil Halfar

Jménem všech dětí ze třídy Veverek mateřské školy Pohádka bychom rády 
poděkovaly touto cestou „dědovi Toníkovi“ panu Brzobohatému, který si od 
ledna tohoto roku udělal dvakrát týdně čas, aby přišel mezi nás a četl dětem 
pohádku. Pokračoval tak ze své dobré vůle v projektu z loňského roku Celé Česko 
čte dětem, kdy četla i babička Jaruška Konečná a babička Hanka Effenbergerová. 
Každé pondělí a čtvrtek se děti na dědu těšily a pečlivě se chystaly na jeho 
návštěvu. Děda dokázal svým vypravováním zaujmout celou třídu. Na nástěnce 
den co den přibývaly obrázky příběhů z klasické knihy Josefa Čapka Povídání 
o pejskovi a kočičce.
Pevně věříme, že se mezi prarodiči najde příští školní rok stejně úžasný dědeček 
či babička, kteří převezmou pomyslnou štafetu mezigeneračního čtení.

 paní učitelky Lucka a Míša

Vážení spoluobčané, v tomto příspěv-
ku bych rád navázal na články pana 
místostarosty z  minulých vydání 
Našich Bohunic, týkajících se palčivé 
dopravní situace na ulici Lány. Je skvě-
lé, že problematika budoucí výstavby 
v této oblasti naší městské části se 
začíná prostřednictvím dalších médií 
dostávat do stále většího povědomí 
veřejnosti. Na zpravodajských por-
tálech se například můžeme dočíst, 
že „Brno chce zdvojnásobit zalidnění 
Bohunic a místní se bojí kolapsu do-
pravy“, v deníku metro se v rozhovoru 
s panem starostou dočteme, že sice 
spolu s panem místostarostou osobně 
navštívili veškerá jednání a nevhodná 
řešení razantně odmítli, avšak tyto 
námitky a připomínky odbor územního 
plánování a rozvoje magistrátu města 
Brna neakceptoval.
Ptám se tedy sám sebe: Proč tomu 
tak je, a co se s tím dá vůbec dělat? 
Z mého pohledu je zde jeden velký 
problém. Vlastně dva. Ten první je 
zřejmý - nikde nejsou k dispozici ak-
tuální fakta, čísla a statistiky ohled-
ně dopravní vytíženosti na dotčených 
ulicích. Druhým je možná slabý zájem 
místních o problematiku a možnos-
ti jejího řešení. Značná medializace 
a veřejné diskuse v poslední době by se 
o ten druhý mohly částečně postarat, 
no a vstříc k řešení prvního problému 
jsem se rozhodl udělat sám několik 
kroků:

Na terasu našeho domu, přiléhající 
k silnici na ulici Lány, jsem umístil 
speciální kameru s  inteligentními 
funkcemi, mezi něž patří i počítání 
objektů. Tento systém jsem nastavil 
a zkalibroval tak, aby zaznamenával 
počty vozidel, která projedou oběma 
směry (viz obr.). Výsledky mi každou 
půlnoc kamera reportuje v podobě 
datového souboru, který dále zpra-
covávám.
Nyní, po několika týdnech provozu 
kamery, mám již publikovatelné vý-
sledky a po pravdě řečeno, jsem po-
někud v šoku. A předpokládám, že Vy 
budete možná po přečtení následují-
cích řádků taktéž. Podotýkám pouze, 
že dále uvedená čísla platí pro silnici 
na ulici Lány, tedy úzkou pětimetro-
vou komunikaci, kde se i dva autobusy 
mají problém vyhnout, aniž by musely 
zpomalit či skoro zastavit.
Denní statistika:
Průměrně během pracovních dnů pro-
jede kolem našeho domu směrem do 
města 8 585 vozidel (se špičkou 1 110 
vozidel mezi 7–8 h. ranní) a směrem 
z města do Lískovce 8.370 vozidel 
(se špičkou 981 vozidel mezi 16–17h 
odpolední).
Obousměrný provoz činí průměrně 
16 995 vozidel denně a dá se říci, že 
dopravní zátěž za dne od 6h ranní do 
18 h. večerní neklesá pod 830 vozů za 
hodinu! O víkendech a svátcích je to 
o něco lepší – celkem 9 453 vozidel za 

Lidská práva pro somráky
Poděkování

Provoz na Lánech

víkendový den oběma směry.
Týdenní statistika:
19. 2.–25. 2. 2018 projelo v obou smě-
rech celkem 104 434 vozidel.
26. 2.–1. 3. 2018 projelo v obou smě-
rech celkem 102 988 vozidel.
2. 3.–8. 3. 2018 projelo v obou smě-
rech celkem 106 632 vozidel.
Věřte tedy, že povzdechy rodinných 
příslušníků či sousedů o nemožnosti 
vyjetí z garáže, dvorku nebo přípojné 
komunikace do silnice ráno při cestě 
do práce jsou naprosto oprávněné. Po-
kud vám kolem auta projíždí během 
ranní špičky za hodinu 1525 jiných 
vozidel (což je zhruba jeden vůz ka-
ždé dvě vteřiny), musíte být opravdu 
trpěliví nebo se tam prostě „nadrzo“ 
vecpat. To však není ani slušné ani 
bezpečné. Navíc raději ani podrobně 
nehovořím o prašnosti a hlučnosti, 
kterou takový provoz způsobuje. Jistě 
mi dají místní starousedlíci za prav-
du, když prohlásím, že za posledních 
několik let se tento stav velmi zhoršil 
a s přibývající výstavbou v Bohunicích 
(bytovky a domy Leskava, rozšiřování 
Kampusu, atd…) se nadále zhoršuje 

a doprava jen houstne.
Pokud tedy má v budoucnu v areálu 
bývalé zahradnické školy proběhnout 
jakákoliv větší výstavba, považuji za 
naprosto nezbytné vyřešit nejdříve 
dopravně -kapacitní možnosti stávají-
cích komunikací a vyhnout se napojení 
na ulici Lány – ta již další auta zkrátka 
nepojme a zmiňovaný dopravní kolaps 
zde opravdu hrozí. Podobná situace 
jistě bude i v případě dalších proble-
matických zón a výstaveb – např. Čer-
vený kopec nebo na ulici Bohunické, 
která již sice katastrálně nepatří k Bo-
hunicím, avšak provoz na ulici Lány 
rovněž výrazně ovlivňuje.
Doufejme tedy, že naši zastupitelé 
tento dopravní boj nevzdají a hlavně 
neprohrají, neboť kolony aut opravdu 
užším bohunickým silnicím, které na 
takový provoz nejsou a nikdy nebyly 
stavěné, vůbec nesluší.
P. S. Veškeré datové podklady a ak-
tualizované tabulky s  grafy jsou 
k nahlédnutí na adrese http://tiny.cc/
ProvozLany

 Ing. David Slanař,
člen komise pro rozvoj MČ
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Orel jednota Brno - Bohunice pořádá  
 

TURNAJ VE STOLNÍM 
 TENISU DĚTÍ A MLÁDEŽE 

v sobotu 7. 4. 2018 

 
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5 
Prezence: 9.00 hod – 9.20 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod, (ukončení ~ ve 13 hod.) 
Startovné: zdarma 
Účast: turnaj je veřejný, hráči a hráčky narození 2000 a mladší 
Občerstvení: není zajištěno 
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení 
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky 
 
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, zavadil@orelbohunice.cz 

 

www.orelbohunice.cz 
 

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

 
 
 
 

sobota 7. 4. 2018 
od 19.00 hodin v bohunické orlovně,  

Hraničky 5, Brno 
 

Tanec, soutěže, zábava… 
 

 
Předprodej vstupenek od 19. 3. v prodejně tabáku 

pana Jurase naproti vchodu do Albertu na ul. Dlouhá 
 

               Srdečně zve Orel jednota Brno – Bohunice 
za finanční podpory MČ Brno – Bohunice 

 

www.orelbohunice.cz 
 
 
 
 
 
 

k tanci a poslechu hraje skupina „PŘESČAS“ 

Upozorňujeme držitele psů, že termín zaplacení místního 
poplatku byl do 31. 3. 2018.
Držitelé psů mohou poplatek zaplatit na pokladně  
ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, dv. č. 105
nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet  
č. 19-5190860257/0100 s uvedením variabilního symbolu.

Upozornění

Festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět, který po-
řádá organizace Člověk v tísni, se už 
po jedenácté konal i na bohunickém 
pracovišti Lužánek – Labyrint. Festi-
val, který se letos koná už po dvacáté, 
nabízí žákům a žákyním základních 
a středních škol atraktivní vhled skrze 
dokumentární filmy z celého světa na 
aktuální společenská témata.
Festival Jeden svět v Brně letos pro-
běhl v týdnu od 15. do 23. března. 
V Labyrintu se doprovodný program 
festivalů – projekce pro školy konal 
už od 12. března až do konce festivalu. 
Letošní téma festivalu“ Aktualizace 
sytému“ přináší zamyšlení nad množ-
stvím informací a jejich zpracováním 
v dnešní společnosti.
Během dvou týdnů navštívilo projek-
ce přes 270 žáků a studentů čtrnácti 
tříd základních a středních škol. Viděli 
dokumentární film a zúčastnili se ná-
sledné krátké dílny.
Nejnavštěvovanější projekcí v Labyrin-
tu byl snímek tří krátkých filmů pro 
diváky od 8 do 13 let, které pojednáva-
ly o tématech jako je: život s jinakostí 

v krátkém nizozemském filmu „Lenno 
a jeho rybka“; aktivní občanství v čes-
kém snímku „Rozárka a kuchařky bez 
domova“; dále chudoba a snaha se z ní 
dostat v dokumentárním filmu z Mon-
golska „Hadí dívka“. Další oblíbenou 
projekcí se stal holandský intimní 
rodinný portrét „Neslyšící syn“, který 
divákům přiblížil svět neslyšících lidí 
a také dokumentární snímek „Nic se ne-
odpouští“, který sleduje život marocké 
aktivistky a novinářky, která v čase te-
roristického útoku pracovala v redakci 
satirického časopisu Charlie Hebdo.
Mladí diváci a divačky se po filmu 
aktivně zapojili do dílen, které vyu-
žívaly divadelní metody a techniky 
jako cestou k reflexi viděného filmu 
a vyjádření postojů mladých diváků 
na daná témata.
V  Labyrintu se na školní projekce 
dokumentárního festivalu každý rok 
těšíme. Vidíme smysl v tom, že film 
je zajímavou a účinnou formou, jak 
dětem přiblížit aktuální společenská 
témata.

 Katja Ropret Perne
SVČ Lužánky – Labyrint

Jeden svět v Labyrintu



Co se v Bohunicích za poslední roky změnilo III.

Učebna s divadelní scénou na ZŠ VedlejšíUčebna s divadelní scénou na ZŠ Vedlejší

Rekonstrukce kuchyně na MŠ ŠvermovaZahradní domek v MŠ Uzbecká
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 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER s prodlouženou zárukou, 
20 let praxe. koupelnyjelinek.cz. 
Tel. 608 877 322.

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Opravím počítač, seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

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

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

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 Školní jídelna DJ s.r.o. na ZŠ 
Svážná – Nový Lískovec, hledá kucha-
ře(ky) požadavek výuční list, na plný 
úvazek, pomocné kuchařky, na plný 
i zkrácený úvazek, řidiče na rozvoz obě-
dů zkrácený úvazek. Nástup dohodou. 
Info J. Horáček tel.: 721 809 980.

 PŘÍJMEME PRACOVNÍKY NA 
HPP S OZP I S INVALIDNÍM DŮ-
CHODEM NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 
6 HOD. DENNĚ, VOLNÉ VÍKENDY 
NA POZICI OBSLUHA PARKOVIŠTĚ,  
PRO PRACOVIŠTĚ BRNO –STŘED ul.  
HYBEŠOVA. NÁSTUP IHNED. PPH 
spol. s.r.o., WURMOVA 3, BRNO. TEL: 
602 595 682.

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

ZASTAVÁRNA KAVKAZ
přestehována na „KALINKU“ – Dlouhá 1

(mezi poštou a vinotékou)

Provozní doba: PO–PÁ 9.30–17.30
Tel.: 733 732 402

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

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V HOTELU MYSLIVNA

30. 4. 2018 v 16.00 hod.
Program pro děti končí ve 20.00 hod., pokračuje DISCO
– hudební a doprovodný program LUCKA a DJ TOM
– skákací hrad – pálení čarodějnice – hry pro děti
– líčení obličeje – opékání špekáčků

VSTUP ZDARMA

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

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

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

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057
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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

SROVNÁNÍ 
10 POJIŠŤOVEN
NA JEDNOM MÍSTĚ

Spolupracujeme s pojišťovnami:

CENY OD

moto

auto

nad 1000 ccm

do 1000 ccm

do 1850 ccm

do 1350 ccm

do 2500 ccm

nad 2500 ccm

Brno mimo Brno

člen skupiny

www.japl.cz kalkulace@japl.cz

1026 Kč 1026 Kč

1237 Kč 952 Kč

1468 Kč 1373 Kč

2070 Kč 1725 Kč

2150 Kč 1919 Kč

2502 Kč 2327 Kč

PRAČKA
ZWY 61025 WI,  A++

CHLADSERVIS.CZ
Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

INSTALUJEME A NEFUNKČNÍ 
ODVEZEME ZDARMA

Platí v rámci Brna

5.990 Kč

A++, 6 kg, 1000 ot./min.

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz


