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Maminkám 
k jejich svátku

Tento příběh se odehrál o letošních 
Vánocích. Není nijak výjimečný. Jen 
mě prostě zaujal. Ve starolískovec-
kém kostele probíhala na Štědrý 
den vánoční bohoslužba pro děti. 
Ta začíná vždy v 15 hodin a kostel 
bývá zcela zaplněn rodiči a jejich 
ratolestmi, které si s rozzářenýma 
očima prohlíží betlém a zpívají ko-
ledy. Stál jsem úplně vzadu, a tak 
jsem „chtě nechtě“ viděl veškeré to 
dětské hemžení více jak stovky dětí.
Jedna maminka (říkejme jí třeba 
Michaela) s cca tříletou dcerkou 
(dáme jí jméno třeba Anička) stály 
nedaleko ode mě. Už na ně totiž 
nezbylo v lavici místo. Jakákoliv 
jmenná spojitost s konkrétní oso-
bou je čistě náhodná. Michaela dr-
žela svoji dcerku v náruči. Aničce 
se moc nechtělo na zem. Bylo tam 
hodně lidí a myslím, že se dole pod 
nohama těch velkých lidí trochu 
bála. Nicméně, slavnost trvala asi 
hodinku a postupně bylo vidět, jak 
mamince Anička v náručí těžkne. 
Aby ne. Jen si zkusme držet hodinu 
v rukou šestku dvoulitrových, vr-
tících se minerálek. Ale Michaela 
vydržela. Celou hodinu držela svoji 
malou dcerku v náruči. Obdivoval 
jsem ji. Ale bylo zřejmé, že Anička 
blízkost své maminky potřebova-
la, a ta to svým šestým smyslem 
vycítila. Tím příběh končí. Vidíte, 
není nijak výjimečný. Je prostě jen 
z  každodenního života. Ale mně 
znovu připomněl, že maminky jsou 
prostě obdivuhodné. Ta obrovská 
oběť, nepohodlí, vytrvalost, kterou 
jsou maminky, podobně jako „naše 
Michaela“, ochotny pro své děti 
podstoupit a vytrpět, zaslouží úctu.
Milé maminky, přeji vám, aby na 
vás byli vaši blízcí nejen v letoš-
ní Den matek hodní, laskaví, milí 
a dokázali vám vaši lásku oplácet 
nejméně stejnou měrou. Děkuji 
vám!

 Antonín Crha
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Milí přátelé, před čtyřmi 
lety spatřila světlo svě-
ta rozsáhlá publikace 
Z historie Bohunic. Už 
když jsem první knihu 
dokončil, tušil jsem, že 
ještě vytvořím její dru-
hý díl, protože v mém 
soukromém archívu zbyly stovky 
fotografií, o které bych se s vámi 
rád podělil.

Téměř rok intenzivní práce se dostal 
ke svému konci. Obrazová publikace 
Z historie Bohunic II. je hotova a
ve čtvrtek 31. května 2018 v 18 
hod. bude mít v knihovně na ulici 
Lány svůj křest.
Zájemci jsou samozřejmě srdečně 
zváni.
Kniha s tvrdými deskami, v šité vaz-
bě, bude mít něco přes 200 stránek 
a cca 400 obrázků.
Koncepce knihy je poměrně jednodu-
chá. Hlavní část dokumentuje jednot-
livé bohunické ulice. Ty jsou seřazeny 
postupně, v abecedním pořadí. Ulice 
nejsou zachyceny úplně všechny, pro-
tože u několika málo starší fotodo-
kumentace chybí, nebo jsou to ulice 
nové. Druhá část dokumentuje pů-
vodní bohunické restaurace, obchody 
a další provozovny. Poslední kapitola 
zachycuje vývoj Bohunic na dochova-

ných mapách od roku 1780.
Doufám a  věřím, že vám 
tato historická obrazová 
publikace přinese dostatek 
informací o naší městské 
části a že si v ní každý najde 
to, co ho zajímá.

SPLNĚNÝ SLIB – UL. UZBECKÁ
Vše začalo asi před třemi lety. Tehdy za 
mnou přišlo postupně několik obyva-
tel ulice Uzbecké, že v krátké propojce 
mezi ulicí Na Pískové cestě a Uzbeckou 
měli zaparkovaná svá vozidla a že tam 
dostali pokutu. Prý vědí, že se tam 
parkovat nesmí, ale není, kde parko-
vat, a tak abych s tím něco dělal.
Situaci jsme vyřešili tak, že jsme na 
zmíněné propojce nechali zavést jed-
nosměrný provoz. Tím byla všechna 
neoficiální parkovací místa legalizo-
vána a pokuta již nehrozila.
Ovšem postupem doby se ukázalo, že 
to také nebylo správné řešení, protože 
si mnozí obyvatelé ulice Uzbecké a Na 
Pískové cestě stěžovali, že zbytečně 
objíždí blok domů. Řešil jsem problém 
s odborníky a došli jsme k závěru, že 
jediná možnost je uvedenou ulici roz-
šířit. Parkovací místa odsunout mimo 
silnici a vrátit na ulici obousměrný 
provoz. Toto jsem i  slíbil skupině 
obyvatel ulice Uzbecká, kteří za mnou 
osobně přišli věc řešit.

Nová kniha Z historie Bohunic II.
Tím samozřejmě problém neskončil. 
Hledali jsme cestu, jak počet parkova-
cích míst maximalizovat. První volba 
padla na protější – severní stranu uli-
ce, kam by se vešlo asi o jedno nebo 
dvě auta více. Bohužel zde je travnatý 
pás úzký, a tak nevycházela výsledná 
šířka silnice podle platných norem pro 
obousměrný provoz.
Proto nám nezbyla jiná volba, než 
přesunout parkování na současnou 
- jižní stranu.
Celkové náklady na tuto stavbu byly 
1.450 tis Kč. V době, kdy čtete tyto 
řádky, už je stavba hotová. Jsem rád, že 
slib, který jsem některým z vás dal, že 
rozšíření silnice a vrácení obousměr-
ného provozu zařídím, je splněn.

UKLIĎME ČESKO
I v letošním roce jsme se zapojili do 
již tradiční akce „Ukliďme Česko“. 
Skupinka šestnácti dobrovolníků se 
sešla v sobotu 7. dubna ráno v 9 hodin 
na ulici Podsedky. Uklízeli jsme okolí 
potoka Leskava a část cesty směrem 
na Moravany. Postupně jsme sesbíra-
li skoro tunu odpadu, včetně kočáru 
pro dvojčata, který jsme vytáhli přímo 
z koryta potoka a kompletní sady pěti 
pneumatik značky Michelin.
Na tuto jistě povedenou a záslužnou 
aktivitu navázala druhá úklidová akce, 
a to sběr odpadků pod ulicí Elišky Pře-
myslovny na pomezí Bohunic a Sta-
rého Lískovce. Devatenáct účastníků 
během hodinky sesbíralo cca 15 pytlů 
odpadu, hasicí přístroj a torzo vozíku 
z prodejny.
Všem dobrovolníkům z obou akcí sr-
dečně děkuji. Foto z obou akcí najdete 
na straně…

Milí přátelé, přeji vám radost z příjem-
ných teplých jarních dnů a těším se na 
další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Křest knihy
Z historie Bohunic II

ve čtvrtek 31. 5. 2018 
v 18 hodin

v knihovně Jiřího Mahena 
v budově Střediska volného 
času na ulici Lány.

Jste srdečně zváni

ANTONÍN CRHA
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Ing. Antonín Crha (1961)
žije od svých dvou let v Brně ‑Bohunicích, v domku, který posta‑
vili jeho rodiče. Od roku 2003 pracoval ve funkci místostarosty 
v Brně ‑Bohunicích. V roce 2014 byl zvolen starostou. Tuto funkci 
zastává i v době vydání této publikace. Autor je velký bohunický 
patriot. Se svojí ženou má tři dospělé děti a je také dědečkem 
čtyř vnoučat.

Na Mendlově univerzitě v Brně vystudoval studijní obor 
Veřejná správa a Manažerská ekonomika. Mimo to absolvoval 
třísemestrové specializační studium psychologie na Masary‑
kově univerzitě.

Jeho prvním spisovatelským počinem bylo sepsání a vydání rozsáhlé, více než 
350stránkové publikace Z historie Bohunic, která byla dokončena v roce 2014. Ohla‑
sy odborné i široké veřejnosti byly veskrze pozitivní. Autor proto začal přemýšlet, jak 
zpřístupnit veřejnosti svůj početný soukromý historický archiv pohlednic a fotografií 
s bohunickou tématikou.

V roce 2017 uspořádal na bohunické radnici, u příležitosti 780 let od první písemné 
zmínky o Bohunicích, velkou historickou výstavu, na které část svého sbírkového fondu 
prezentoval.

Protože o výstavu byl mimořádně velký zájem, vznikla myšlenka sepsat pokračování 
knihy Z historie Bohunic, tentokrát ovšem v podobě obrazové publikace. Myšlenka se 
v průběhu času proměnila ve skutek, a vy nyní držíte tuto knihu ve svých rukou.

Krédem autora je, že největším uměním v životě je poznat a uskutečnit to, k čemu 
se člověk skutečně hodí, uplatnit a realizovat svá největší nadání a potenciál. On sám 
věří, že je na správném místě a jeho práce mu přináší velkou vnitřní radost a motivaci.

Pozvánka
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Červený kopec je místo 
a lokalita, která z poloviny 
(a to té jižní) spadá do ka-
tastru naší městské části. 
Je to lokalita plná zeleně 
a zahrádek, ale i místo, kde 
se již začíná projevovat 
hlad po stavebních parce-
lách a  realizaci výstavby. 
Aby nedocházelo k hektické výstav-
bě s  neodstranitelnými následky, 
rozhodlo vedení města Brna nechat 
vytvořit Územní studii (ÚS) Červený 
kopec. Při tvorbě územní studie je ze 
zákona povinnost provádět veřejné 
debaty k její tvorbě. Zde se zaobírají 
veškerými podněty a připomínkami, 
které by se měly při tvorbě studie zo-
hlednit. Je paradoxem, že povinnost 
veřejného projednávání zákon stanoví, 
ale zohlednit připomínky, které vze-
jdou z tohoto projednávání, již nemusí 
a nejsou směrodatné. Takovéto veřejné 
projednávání proběhlo i 19. 4. v sále 
Ceitecu. Přestože prostředí sálu na 
mne působilo příjemně a nechybělo 
i malé občerstvení, z průběhu celé-
ho jednání jsem byl velmi zklamán. 
Veřejná debata byla rozdělena do tří 
cyklů, kde v každém cyklu proběhla 
prezentace určité fáze ÚS. Po úvodní 
části nás organizátor vyzval, abychom 
v daných sektorech napsali na lístečky 
své dotazy či připomínky, a ty nalepili 
na tabule. Následně se k jednotlivým 
dotazům z oblasti například dopravy, 
urbanistiky a podobně budou vyjadřo-
vat přítomní odborníci. Budiž, vznesli 
jsme se zde přítomnými kolegy zastu-
piteli dotazy a nalepili je na tabuli. 
Co se dělo dál, bylo pro mne dosti 
překvapující, jednalo se o zodpovídá-
ní těchto dotazů. Z každé tabule byly 
vybrány dle mého odhadu dvě až tři 
otázky, na které byla podána ne vždy 
vyčerpávající odpověď. Protože jsem se 
s tímto vedením debaty bez možnosti 
vznesení dotazu z pléna nechtěl smí-
řit, vyžádal jsem si odpověď právě na 
dotaz z oblasti dopravy. Snůška výkřiků 
a snaha o ukončení mého tázání bylo 
z řad členů organizace, jež zajišťovala 

celou debatu, evidentně 
neúspěšná, a  proto jsem 
se dozvěděl alespoň to, co 
je pro mne a možná i pro 
ostatní zásadní, a to je to, 
co jsem již uvedl na začát-
ku tohoto článku. „Dotazy 
a návrhy můžete předklá-
dat, ale z  legislativního 

pohledu jsou pro tvůrce nezávazné.“ 
Následně jsme měli možnost u jed-
notlivých tematických stolečků podat 
dotazy. Podotýkám dotazy, které ni-
kdo neeviduje, nezapisuje tedy v rámci 
tvorby US a práva jsou bezpředmětné. 
Dle studie je patrné, že veškerá dopra-
va bude vyvedena ve dvou výjezdech 
a vjezdech z ulice Kamenice a jeden 
výjezd a vjezd z ulice Jihlavská nad 
budovou Krematoria vpravo ve směru 
do kopce. Jen podotýkám, že plánovaný 
denní nárůst počtu vozidel po konečné 
realizaci výstavby na Červeném kop-
ci je více jak 8000 vozidel. Přičemž 
výstavba plánovaného tunelu z ulice 
Vídeňská směrem pod Červeným kop-
cem do Pisárek je hudbou budouc-
nosti a nepočítá se s realizací dříve 
jak za 20 let. Taktéž křižovatka ulice 
Jihlavská a Vídeňská je problémová. 
Dle odborníků, kteří zde byli přítom-
ni a musím říci, že mluvili fundovaně 
a upřímně, nemá dostatek prostoru 
k vytvoření vyšší kapacity průjezdnosti, 
a to především proto, že z jedné strany 
je již hřbitovní zeď a z druhé strany 
by zcela jistě nevyšly hlukové limity 
k stávajícím domům. Začarovaný kruh, 
můžeme si říci. Ano, ale co když nám 
některé chytré hlavy vymyslí nějaké 
řešení, a to třeba na křižovatce Jihlav-
ská, Dlouhá se z Kamenice bude moci 
jet jen přímo, tím se ulice Jihlavská 
jistě odlehčí. No a co ulice Dlouhá, ta 
to snese? Problematika ÚS Červeného 
kopce je však rozsáhlejší, není vyřešen 
přívod pitné vody, odvod a napojení 
splaškové vody či dohoda se stávají-
cími majiteli pozemků či nemovitostí. 
Vím o jednom, který má již nyní svůj 
zastavěný pozemek v prostoru plá-
nované ulice. Přestože problematika 

Bohunické komentáře událostí

Setkání bohunických seniorů
středa 16. 5. 2018, 9.30–11.00

Historická procházka centrem Brna vedená Mgr. Helenou  
Matulovou, kterou znáte ze setkání bohunických seniorů  

na Lánech ze vzpomínání nad starými fotografiemi.
Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Sraz je u kruhové kašny 
na Náměstí Svobody. Tempo prohlídky plné zajímavostí bude 

pozvolné a uzpůsobené možnostem účastníků.
Na setkání se těší Lucie Stará, SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pozvánka

výstavby na Červeném kopci se nejeví 
aktuálně jako ÚS bývalé Zahradnické 
školy na Lánech, opak je pravdou. Jest-
liže se nevyřeší doprava, budou na tom 
špatně všichni obyvatelé Bohunic, a to 
nejenom ulice Dlouhá, Čeňka Růžičky, 
Ukrajinská, ale i dnes v celku klidné 
ulice. Vedení radnice se účastní všech 
důležitých jednání, které mají výhle-
dově tvořit změny v našem katastru 
a za sebe slibuji, že vás o těchto změ-
nách budu i do budoucna podrobně 
informovat.

CHODNÍK BĚLORUSKÁ  
A VEŘEJNÉ WC
Další veřejnou debatou, která proběh-
la v minulém měsíci, byla debata na 
téma propojovací chodník z objektu 
okolí OC Albert na ulici Běloruská 
a  výstavba veřejného WC. Protože 
tato otázka není pro veřejnost prav-
děpodobně důležitá, zúčastnilo se jí 
přibližně 11 občanů. V úvodu si pan 
starosta vzal slovo a probral vcelku 
podrobně problematiku výstavby ve-
řejného WC. Uvedl také skutečnost, 
že tu již veřejné WC v minulosti bylo, 
a že po několikaletém provozu a vy-
hodnocení ekonomické náročnosti 
přišlo radnici jako provozovatele 
jedno vyčůrání občana či občanky na 
1000 Kč. Ne vážení občané, nejedná se 
o překlep, ale o skutečnost, že jedno 
vyčůrání radnici přišlo na 1000 Kč. 
Přestože se předkládaly jistě pádné 
důvody pro výstavbu veřejného WC, 
musíme si uvědomit, že i my, vede-
ní radnice, se musíme chovat jako 
řádný hospodář. Investice do tohoto 
zařízení se odhaduje na 1,5–2 mil. 
korun. Přičemž nejzásadnější dobou, 
kdy WC není k dispozici je čas mezi 
7. a 11. hodinou. Poté se jistě dá využít 
WC ve zdejších restauracích. Určitě 
namítnete, že se zde musí platit, no 
to je pravdou, ale i u nově vybudo-
vaného WC jsme se shodli, že by bylo 
zpoplatněno. Závěr tohoto tématu byl 
takový, že výstavba nového veřejného 
WC v nejbližší době neproběhne, ale 
vedení radnice se bude pokoušet tuto 

otázku v budoucnosti vyřešit. Druhou 
částí debaty byl již zmíněný propojo-
vací chodník na ulic OC Albert na ulici 
Běloruská. Zde již debata byla daleko 
zajímavější. Po úvodu jsem předal slo-
vo paní Ing. arch. Bambuchové, jež je 
autorkou obou studií, tyto studie byly 
otištěny v NB. Paní architektka uvedla, 
co ji vedlo k vytvoření návrhů, co by se 
v prostoru změnilo, využilo či vyzved-
lo. Po představení nákresu se otevřela 
debata. Mladá paní přítomna na této 
debatě vznesla negativní přístup k rea-
lizaci studie s tím, že to naruší celkový 
ráz tohoto prostoru a přivede do ní ne-
žádoucí a rušivý element pohybujících 
se lidí včetně předpokládaného zne-
čištění psími výkaly. Mladá paní bydlí 
právě naproti tomuto prostoru na ulici 
Běloruská a uvedla, že i její sousedé, 
se kterými se bavila, s tímto využitím 
prostoru nesouhlasí. Byly vzneseny 
dotazy, zda by se chodník udržoval 
i v zimním období apod. Byly zde však 
i souhlasné názory, a to s vybudováním 
chodníku, protože se jedná o možnost 
vyhnout se stávajícím schodům, jenž 
svou údržbou a vzhledem jsou rizikové 
především pro starší spoluobčany. Na 
debatě však zazněly i radikálnější ná-
zory, a to jestliže chodník postavíme, 
voliči nám to spočítají a nezvolí nás 
do dalšího volebního období. V závěru 
dle mého názoru vzešel takový názor, 
že pokud by byl chodník koncipován 
pouze jako průchozí a nebyly by zde 
lavičky, mohl by se projekt v budouc-
nu realizovat. Z parkového pojetí mají 
občané bydlící v blízkosti obavy, že se 
stane místem hluku od dětí či mís-
tem, kde se schází bezdomovci a po-
dobně. Chci jen podotknout, že není 
vypracován žádný oficiální projekt 
s rozpočtem ani se zaměřením. Byla 
vypracována pouze vizualizace mož-
ného propojeni od Ing. arch. Bambu-
chové, a to zcela zdarma a bez nároku 
na odměnu. Tímto ji také chci mockrát 
poděkovat, protože není běžné, aby se 
občan o své vůli a svém čase zapojil do 
tvorby svého okolí.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

O ISLÁMU KRITICKY
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

14|05|2018 18:00

ZASEDACÍ MÍSTNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 
BRNO-BOHUNICE, DLOUHÁ 3, BRNO
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MGR.JAN ZMEŠKAL CENTRUM PRO 
STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU
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Historické okénko

Z historie Bohunic CI.
Pro dnešní sto první pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
pohlednici dnešní restaurace Švejk na Havelkově ulici. Pochází z období 
1. světové války nebo těsně po ní. 
Pohlednice je trojzáběrová, barevná. Je na ní vyobrazena restaurace (tehdy se 
jmenovala Restaurace Ferdinanda Burkerta) z vnějšího pohledu, z interiéru 
a také restaurační zahrádka.

 Antonín Crha

2.–31. 5. VÝSTAVA – příležitostné výtvarné skupiny Seno & Míč
KJM, Lány 3

3., 10., 17., 
24. a 31. 5.

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

10. 5.
čtvrtek

OBČASNÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA – „Maminky / ženy sobě“
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

14. 5.
pondělí

BESEDA – O islámu kriticky v otázkách a odpovědích
Zasedací místnost ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3; od 18.00 hod.

15. 5.
úterý

AUTORSKÉ ČTENÍ Mileny Fucimanové
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

15. 5.
úterý

KREATIVNÍ KLUB v Labyrintu – Sprejování – tvořivá dílna
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 16.30–18 hod.

19. 5.
sobota

HRAVÉ ODPOLEDNE – akce pro rodiny s dětmi
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 13.00 do 17.30 hod.

21. 5.
pondělí

POHÁDKA NA LÁNECH – Tři prasátka
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

24. 5.
čtvrtek

BESEDA – s promítáním Maginotova linie dnes
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

26. 5.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8.00 do 12.00 hod.

31. 5.
čtvrtek

KŘEST obrazové publikace „Z historie Bohunic II.“ – 
Ing. Antonín Crha; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

3. 6.
neděle

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

4. 6.
pondělí

ZAHRADNÍ SLAVNOST – akce k ukončení školního roku
SVČ Lužánky-pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 do 18.00 hod.

Kalendárium V.

Setkání jubilantů, vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v letošním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 85, 
90 a více let života, a mají zájem se u příležitosti těchto svých jubileí zúčastnit setkání 
organizovaných radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky. Rovněž tak prosím učiňte i vy, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou případech vždy krátké oslavy, jejíž součástí bývá kulturní 
program a drobný dárek, budete následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Sociálním odboru v přízemí úřadu (tel.: 547 423 
835). Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu městské části v sekci Informace. 
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.

V minulém měsíci proběhla z našeho 
pohledu jedna z nejdůležitějších debat 
v současném volebním období, a to 
veřejná debata na téma Územní studie 
zastavěnosti lokality bývalé zahrad-
nické školy na ulici Lány a související 
dopravní zatížení ulic Lány a Ukra-
jinská.
Jen pro úvod musíme konstatovat, že 
veřejné debaty vedení radnice zaved-
lo v druhém roce volebního období 
a proběhlo jich již několik na různá 
témata. Debaty byly navštěvovány 
v rozdílném počtu, což souviselo pře-
devším od projednávaného tématu.
Územní studie zastavěnosti lokality 
bývalé zahradnické školy bylo pro naše 
občany natolik důležité, že zaseda-
cí sál radnice byl přeplněn a někteří 
účastníci museli sedět i na chodbě. 
Napočítali jsme přes 80 přítomných 
občanů. Besedu jsme uspořádali 
proto, že potřebujeme znát názor bo-
hunické veřejnosti a chceme veřejnost 
o situaci kolem bývalé zahradnické 
školy informovat. Aby informace byly 
relevantní, pozvali jsme i zástupce za-
davatele studie, což byla pracovnice 
Odboru územního plánování a rozvo-
je Magistrátu města Brna tzv. OUPR, 
a dále autorku projektu územní studie. 
Za Bohunice byli přítomni vedoucí 
stavebního odboru, místostarosta 
a starosta a v neposlední řadě spolu-
občan, jenž provedl vlastní fundované 
měření průjezdu vozidel po ulici Lány.
V úvodu byla provedena prezentace 
celé územní studie, a dále pak prezen-
tace změřeného počtu vozidel, které 
projedou ulicí Lány. Poté následovala 
debata. Dotazy, které byly předneseny, 
se točily především kolem skutečnosti, 
že i přes jasné, nepochybné a narůs-
tající dopravní zatížení byla studie 
vytvořena a odsouhlasena OUPR.
Od majitelů pozemků v této oblasti 
byly předneseny dotazy zejména, jaký 
má studie dopad na jejich vlastnictví, 
jakož i obavu na možné vyvlastnění 
pozemků. Na tyto otázky se snažily 
přítomné dámy odpovídat, ale je 
pravdou, že v  některých případech 

odpovědi byly nekompletní, či neprav-
divé jako například v oblasti zatížení 
dopravou.
Čas plynul a debata se začínala strhá-
vat do nekontrolovatelného překřiko-
vání. Došlo i na pokus celou debatu 
strhnout do pozice politické propaga-
ce, ale zde místostarosta coby mode-
rátor besedy tento pokus jednoznačně 
a možná moc hlasitě ukončil. Je nám 
líto, že autor politické propagace dále 
pokračuje v napadání vedení radnice 
spočívající v distribuci letáků do bytů 
kolem ulice Lány, používajíc slovník, 
jako kolaboranti a podobně. Je to o to 
smutnější, že sám v roli starosty v mi-
nulém volebním období pro řešení 
stávající situace neudělal nic.
V závěru debaty jsme navrhli zásadní 
věc. Požádali jsme přítomné, aby ti, 
kteří mají zájem se aktivně účastnit na 
dalším jednání o podobě výše uvede-
né lokality, aby poskytli svůj kontakt 
s tím, že založíme pracovní skupinu, 
která se bude podílet na přípravě ná-
mětů, podnětů či zpracování připomí-
nek, a to zejména do připravovaného 
návrhu územního plánu.
Tato pracovní skupina je již vytvořena 
a první společné setkání je plánováno 
na 2. 5. v zasedací místnosti radni-
ce od 18 hod. Chceme jen upozornit 
veřejnost, že pracovní skupina je ote-
vřená a může se do ní zapojit každý, 
kdo svou účastí hodlá přispět k její 
efektivní činnosti.
Chceme jasně deklarovat za oba sou-
časné představitele vedení radnice, 
a to zcela jasně a bez jakýchkoli po-
chybností, že ani Milan Hrdlička mís-
tostarosta a ani Antonín Crha starosta 
NEPODPOŘÍME realizaci daného pro-
jektu a NEPODPOŘÍME ani takovou 
změnu územního plánu, která by za-
příčinila poškození nejen občanů naší 
místní části, ale i vlastníků pozemků, 
jenž by byli dotčeni výstavbou a rea-
lizací plánovaného projektu.
Společně za vedení radnice

 Milan Hrdlička místostarosta
 Antonín Crha starosta

Veřejná debata o areálu 
zahradnické školy a její osud



Opoziční názory

Vzpomínáte si na mou po-
slední úvahu o  tom, zda 
fotoreportáže z oprav chod-
níků apod. náhodou nejsou 
skrytá předvolební reklama 
placená z veřejných peněz? 
Pan starosta na redakční 
radě k  dubnovému číslu 
jasně řekl, že ty fotky odteď 
až do voleb musí být v každém zpra-
vodaji, i když to znamenalo zkrátit 
nebo nezařadit jiné zajímavé články. 
Trochu smutné. Alespoň byla rozptý-
lena moje nejistota, zda mu náhodou 
nekřivdím…
Rád bych dnes popsal ještě jednu 
věc, která mi lidově řečeno pije krev.
Víte, že existuje na facebooku stránka 
s názvem „Oficiální stránka MČ Brno-
-Bohunice“? Ne? Není divu. Ono se 
o ní moc nemluví a moc se toho tam 
neděje. Přitom Rada MČ 10. 6. 2015 
výslovně pověřila pana starostu, aby 
o tuto stránku pečoval.

Dělá to? Ne. Naopak, 
kudy chodí, tudy pro-
paguje svou soukromou 
facebookovou skupinu 
s  ukradeným jménem 
Naše Bohunice. Proč 
je to špatně? Jedná se 
o  skupinu uzavřenou, 
kde jsou nepříjemné 

příspěvky mazány a  nepochlebo-
vační členové vyhazováni. Tak přece 
nemůže vypadat oficiální profil MČ!
Když jsem 21.  6.  2017 tuto praxi 
panu starostovi vytkl, před celým 
zastupitelstvem slíbil, že se polep-
ší… A realita? Volby se blíží, takže 
oficiální stránka MČ zachází na úbytě 
a na konci každého starostenského 
článku ve zpravodaji je pozvánka do 
jeho soukromé skupiny. Zřejmě je to 
tak, že pan starosta prostě jménem 
Bohunic hovořit neumí, jeho hlavním 
zájmem je sebepropagace.

 Jan Novotný, zastupitel

Město Brno je regionální 
centrum, je proto pocho-
pitelné, že lidé směřují 
zpravidla do centra a niko-
liv naopak. To s sebou nese 
spoustu žádoucích i nežá-
doucích jevů, z těch nežá-
doucích např. obsazení par-
kovacích míst „neobčany“ 
města, tedy lidmi, ze kterých město 
nemá příjem na základě rozpočtové-
ho určení daní. Jsem přesvědčen, že 
problém je z celoměstského hlediska 
natolik významný, že nějaká forma 
regulace je nezbytná. Proto říkám 
rezidentnímu parkování své ano. 
Nicméně zásadně záleží na detailech.
Jakákoliv míra regulace bude mít své 
vítěze a poražené. Chci, aby vítězem 
byl občan města, a chci tu nejmenší 
nutnou míru regulace. Proto chci, 
aby občan města, který zbytečně 
nezabírá místo užíváním více aut, 
mohl zdarma parkovat v rámci celého 
města a nemusel vlastně vůbec nad 
systémem rezidentního parkování 
přemýšlet. Na základě uvedeného 
tedy musím nutně chtít, aby „neob-
čan“ města odstavil svoje vozidlo na 
P+R parkovišti nebo aby za parkování 
svého vozidla zaplatil.
Proto mám problém s  aktuálním 
městským návrhem na zavedení re-
zidentního parkování. Zpoplatnění 
prvního vozidla v rodině navrhova-
nou částkou 300–900 Kč považuji 

za výběr nové daně. 
Vlastnit jedno vozidlo 
v  rodině není luxus, 
dnes jde toliko o nutný 
standard. Zásadně však 
nesouhlasím se zavede-
ním mikrooblastí. Podle 
aktuálního návrhu, by 
občan mohl parkovat 

zdarma pouze ve své mikrooblasti + 
ve všech bezprostředně sousedících 
mikrooblastech. Kdykoliv by vyjel 
za hranice těchto oblastí, stal by se 
najednou cizincem ve svém vlastním 
městě. Brno je jeden celek a všichni 
žijeme své životy napříč celým jeho 
územím. Občan města nesmí být ob-
těžován běžnou administrací systé-
mu rezidentního parkování (hledání 
parkovacího automatu) a nesmí být 
finančně trestán za to, že jede napří-
klad do práce na území jiné městské 
části. Hlavně se musí ale jednat o ce-
loměstské řešení, protože jinak se 
vozidla prostě přesunou na území, 
kde regulace nebude platit. Současný 
návrh považuji za nebezpečný.
Závěrem si dovoluji tipnout, že uve-
dené téma bude zhusta rezonovat 
v nastávajících komunálních volbách. 
Proto prosím věnujte pozornost i de-
tailům, která zazní z úst pretendentů 
o funkce. Osobně bych spíše důvě-
řoval tomu, kdo se tématem zabývá 
déle než jen poslední čtyři roky.

 Michal Kincl, zastupitel MČ

Hovořit ústy MČ

Rezidentní parkování, 
ano či ne?
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Starolískovecké
mladé hody

2018
18. 5. – 20. 5. 2018

Pátek 18. 5. 2018
17:00 Stavění máje
  – prostranství u kostela 
     sv. Jana Nepomuckého

Sobota 19. 5. 2018
14:00 Požehnání hodům v kostele 
  sv. Jana Nepomuckého 
  a zahájení hodového průvodu po obci
19:00 I. Hodová zábava 
  – Areál DTJ Klobásova 34
  – K tanci a poslechu zahraje 
     dechová hudba Pálavanka
  – V průběhu večera zatančí 
     stárci a stárky Slezskou besedu
  – Vstupné 120 Kč
     (krojovaní vstup zdarma) 

Neděle 20. 5. 2018
9:30  Hodová mše svatá v kostele 
  sv. Jana Nepomuckého
16:00 II. Hodová zábava 
  – Areál DTJ Klobásova 34
  – K tanci a poslechu hrají 
     CM Pajtáši
  – V průběhu večera zatančí děti 
     Slováckou besedu
  – Vstupné 120 Kč, 
     (krojovaní vstup zdarma) 

Pátek 15. 6. 2018
16:00 Kácení máje 
  – prostranství u kostela
     sv. Jana Nepomuckého

Akci pořádají stárci a stárky a Orel jednota Brno-Starý Lískovec za finanční podpory MČ Starý Lískovec.
 Předprodej vstupenek proběhne 18. 5. 2018 od 17:00 do 19:00 v průjezdu budovy DTJ Klobásova 34.



 5

„Ty ani nezavoláš“, tuto větu slý-
cháme my, kteří jsme odrostlými 
dětmi, většinou zavázanými nejen 
rodičovskými povinnostmi. Ano, píši 
o  věčně vám známé problematice 
styku odrostlých, tedy již většinou 
zadaných dětí a vás, rodičů v senior-
ském věku. Je jen velmi málo rodin, 
které žijí pohromadě třeba ve dvou 
či třech generacích, a proto dochází 
k jistému vzdálení mezi námi dět-
mi a vámi rodiči. I  já si musím vel-
mi často vyslechnout tuto známou 
větu, „ty ani nezavoláš“, a mnohdy 
přichází i dovětek, „kdyby se mi něco 
stalo, tak se to ani nedozvíš“. My děti 
hřešíme trochu na pokrok v technice 
a většinou pořídíme svým rodičům 
nebo prarodičům mobilní telefon, 
a tak si myslíme, že je to vyřešeno, 
protože tak pokud budou něco po-
třebovat, prostě zavolají. Jenže ona 
skutečnost je trochu jiná. Třeba já, 
jako padesátník, si mnohdy neuvě-
domím, že jednoduchá věc, tedy 
zavolat nám, je mnohdy pro naše 
rodiče složitá. Nemyslím složitá po 
technické stránce, ale z  vnitřního 
pohledu. Oni totiž naši rodiče mají 
jaksi v podvědomí zakódováno, že 
když budou volat, tak nás můžou 
rušit či dokonce obtěžovat, a proto 
ten rozhovor většinou odkládají. 
A přitom mnohdy jde jen o to, že 
chce svého syna či dceru slyšet, že 
si chtějí povykládat třeba o vnouča-
tech, a v koutě duše čekají, že řekne-
me mámo, táto příští týden za tebou 
přijedeme. Právě ten ostych a obava, 
že bude volat nevhod, je odrazuje od 
toho zavolání. Mé mamince je více jak 
77 let a já s ní o tomto generačním 
problému mluvil nedávno. Mluvili 
jsme otevřeně a musím říci, že občas 

se mi hrnuly slzy do očí a styděl jsem 
se za to, že jsem na tento problém 
nepřišel sám, že jsem jej nevnímal. Je 
holou realitou, že v naší společnosti 
dochází k degradaci rodinného svaz-
ku a rodiny jako institutu takového. 
Mladí se nechtějí brát a často žijí 
takzvaně na divokou knížku. Ale to 
je jiná realita a o té nyní nechci psát. 
Vraťme se tedy k výše popsanému. 
Ano, mohu říci, že výtky vás, rodičů-
-seniorů, k nedostačujícímu kontaktu 
s námi, jsou mnohdy oprávněné, ale 
prosím berte v potaz i náš pohled. 
Jsme v době, která je hektická nejen 
pro vás, ale i pro nás rodiče, kteří jsou 
ve věku, kdy vrcholí naše profesní 
dráha a mnohdy musíme bojovat, re-
spektive tvrdě obhajovat svoje pozice 
vůči okolí. Je to někdy tak vyčerpáva-
jící a náročné, že se večer s vypětím 
sil tak tak dokážeme věnovat svým 
potomkům a na plnohodnotný roz-
hovor s vámi nám již nezbývá nejen 
čas, ale ani síla. Určitě je pravdou, že 
se u nás projevuje moderně řečeno 
prokrastinace, tedy chronické odklá-
dání, ale rozhodně to není citové či 
vztahové odloučení. Psychologové 
v  této problematice radí, určete 
si v týdnu jeden den, kdy zavoláte 
svým rodičům či blízkému. Časem 
se z tohoto stane pravidlo a věřte, 
že již neuslyšíte to nepříjemné „ty 
ani nezavoláš“. A vám, milý rodiče 
v seniorské věku, mohu ze zkušenosti 
říci, milujeme a máme vás stále rádi 
stejně, jak tomu bylo, když jsme byli 
malí a vy jste nás za ruku vodili do 
parku, školky, školy, vybírali naši pro-
fesní budoucnost, podporovali nás na 
vysoké škole a dávali nám jistotu při 
zakládání naší rodiny. Věřte, že i nyní 
k vám cítíme hlubokou úctu, která se 

Seniorské okénko

Ano, já vím, že do podzimu ještě přece jen 
nějaký ten čtvrtek chybí, a o čtvrtcích to prá-
vě dnes bude. Stejně jako vloni jsme pro vás 
připravili kulturu.

Myslím, že Bohunický hudební podzim v loňském 
roce potěšil nejednoho z vás a letos bychom v tom 
chtěli pokračovat. Když mne radnice oslovila s pro-
gramem vloni, byl jsem potěšen. Jako občan Bohunic 
jsem rád, že se u nás konečně začíná něco dít. Myslím 
v kultuře. Loňská akce byla týdenní. Tedy jsme začali 
v pondělí a o víkendu byl šmytec. Letos jsem si řekl, 
že by bylo dobré rozprostřít slávu do celého měsíce. 
A teď k těm již zmíněným čtvrtkům. Začínáme hned 
tím prvním. A to 6. září. Opět každý den zažijete 
dvojkoncert u radnice. Od 17. hodiny spustí muzika 
a vy se budete bavit až do večerních hodin. Předpo-
kládaný konec každého hraní je zhruba ve 22 hodin.
K samotnému programu ještě tolik, že jsem rozdělil 
opět jednotlivé styly a žánry, ale přidal jsem navíc 
pro naše starší spoluobčany i dechovku a pro mi-

lovníky folkloru cimbálovku. Buďme ale konkrétní. 
6. 9. nastoupí na pódiu Zuzana Gamboa. Jako účast-
nice televizní soutěže Česko -Slovensko má talent 
vystoupala po příčkách popularity hodně vysoko 
a pochlubit se může spoluprací s mnoha orchestry. 
Sametově zabarvený hlas přednese světové popu-
lární hity tím nejlepším způsobem, a jistě zazpívá 
i písničky z vlastního repertoáru. Dalším v pořadí je 
hvězda opravdu jasná. Martin Maxa. Výborný zpěvák 
a muzikant, ale také herec, kterého známe například 
z filmů Zdeňka Trošky, kde exceloval po boku Heleny 
Vondráčkové. Tentokrát Martin přijede s kapelou 
a vy poznáte, že to není jen krásný svalovec, ale 
i bezva muzikant a velmi charizmatický muž. 13. září 
bude ve znamení rocku. Roman Dragoun sice pochází 
z Písku, ale my ho máme za občana Brna, protože tu 
spoustu let bydlí a tvoří. Jeho spolupráce s kapelami 
Futurum, Progres2, T4, ale hlavně Stromboli a také 
Pražský Výběr je všeobecně známá a uznávaná. Role 
v muzikálu Jesus Christ Superstar v Praze svědčí 
o Romanových kvalitách. Po jeho vystoupení vás 

čeká další perlička. Vilém Čok a jeho band Bypass. 
Mimochodem Romanův souputník ve Výběru. Ten 
přiveze jednak nové CD, které na jaře dokončil, ale 
zahraje i pecky právě od Stromboli a Pražského Vý-
běru. Čokovu show vřele doporučuji. 20. září bude 
ve znamení country. Rančeři rozehřejí publikum 
pro Rangers! Mirek Řihošek přiveze i Ivu Hajnovou 
a nenechají nikoho na pochybách, kdože jsou ti pro-
movaní inženýři. Mimochodem… vím, vím, že ani 
jednou… nehráli u nás v Bohunicích. S dovolením 
jsem použil část textu jedné jejich písničky. A to už 
jsme v posledním festivalovém dni, a tím je 27. září. 
Tentokrát přiveze cimbálová muzika Veronica samo-
zřejmě i cimbál. Zazpíváme u vínečka, ale věřím, že 
i u dobrot, které budou v místě tržnice k zakoupení. 
Dechová hudba Romana Horňáčka roztančí doufám 
každého, kdo přijde za námi k místní radnici. Já budu 
samozřejmě o akci informovat na našich rádiových 
stanicích. Tak poslouchejte dobře.
Těším se na vás.

 Savana – Kiss a Signál rádio

Hola, Bohunický podzim volá

v dobré rodině nikdy neztratí. Jen si 
musíme uvědomit, že za pár desítek 
let i my budeme ve stejné pozici jako 
vy a budeme přemýšlet, zda máme 
zavolat svým dětem, či raději ne. Chci 
věřit a věřím tomu, že svět se zklidní, 
že lidské a rodinné hodnoty budou 
opět postaveny nad hektičnost a kon-
zum, a to už jen proto, že pokud se tak 
nestane, rozhovory, které povedeme, 
nebudou mít žádný obsah ani hodno-

tu. Mějte prosím s námi trpělivost, 
vše má svůj čas. Můžete namítnout, 
že z vašeho pohledu již toho času 
moc není, tak potom radím, řekně-
te si o to, co chcete, řekněte si, že 
nás chcete slyšet minimálně jednou 
týdně a že máme volat my. My jsme 
přece vaše děti a děti mají poslouchat 
a je jedno kolik jim je.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Informace k podávání přihlášek do Senior 
akademie pro ročník 2018/2019:
Vážení bohuničtí senioři, na sklonku minulého roku jsem vás informoval 
o možnosti studia na seniorské akademii. Slíbil jsem, že vás budu v dosta-
tečném předstihu informovat o možnosti zápisu do této akademie. Protože 
mám informaci, že o zápis do Senior akademie je velký zájem, dovoluji si vás 
upozornit, že zápis bude proveden dne 14. 5. 2018 od 8.00 h. A jak se 
můžete přihlásit? Elektronické přihlášení – formuláře přihlášek budou pro 
vyplnění zpřístupněny prostřednictvím https://www.mpb.cz/media/kalendar-
-akci/zapis -do -senior -akademie-20182019/14-05-2018/ Pro platnou registraci 
je rozhodující přijetí přihlášky a její automatické potvrzení.
· Osobní přihlašování – na adrese Bauerova 7, Areál dopravní výchovy a vzdělá-
vání RIVIÉRA, v budově „Zámečku“. Hlavní brána areálu se otevírá v 5.30 hodin, 
a zájemci, kteří se dostaví před osmou hodinou, mohou na registraci a vyplnění 
přihlášky vyčkat v přednáškovém sále budovy. Čekajícím bude k dispozici 
automat na kávu i toalety. Pro platnou registraci bude rozhodující evidenční 
lístek pořadí, v jakém se zájemci o studium dostaví na recepci Areálu Riviéra.
Kdo? Maximální počet studentů je limitován kapacitou sálu v areálu Riviéra, 
který má kapacitu 100 míst. Polovina přihlášek (50 míst) bude k dispozici 
formou elektronické registrace. Zbývající část studijních míst bude obsazena 
tradiční formou osobního přihlášení (50 míst).
–  Pro přihlášení není stanoven žádný věkový limit posluchačů. Podmínkou je 

ale skutečný zájem a odpovědné zvážení svých reálných možností absolvo-
vat časově náročné studium, tak aby vám nekolidovalo s jinými aktivitami 
a rodinnými povinnostmi.

–  Vzdělávací program je otevřený i pro zájemce, kteří nemají trvalé bydliště 
v Brně, nicméně odpovědně je potřeba zvážit dopravní spojení, které umožní 
včasný příchod na výuku a naopak nebude důvodem pro předčasný odchod 
z výuky.
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Když něco umíte a k tomu dostanete 
dobrý nápad, jak se o své znalosti po-
dělit – může vzniknout jedinečná akce, 
jakou byla ornitologická procházka 
Bohunicemi. Na chvilku se zastavíte, 
napnete jiné vjemy, než které běžně 
cestou domů používáte, a najednou 
uslyšíte širokou škálu ptačího cvrliká-
ní. Jednomu by z toho šla hlava kolem, 
ale nebojte - průvodkyně procházkou 

MVDr. Lenka Rozsypalová poradila, 
poskytla zvukové ukázky i  ukázala 
obrázky ptáčků a po pár hodinkách, 
které utekly jak voda, jsme byli „sko-
ro“ ostřílení ornitologové. Mockrát 
děkujeme za nevšední zážitek jak paní 
Rozsypalové, tak i všem účastníkům 
ornitologických procházek.
 Lucie Stará, vedoucí SVČ Lužánky – 

pracoviště Lány

Květnové akce u vás v knihovně na Lánech

Jaro na ZŠ Arménská

Ornitologická procházka 
Bohunicemi

Vážení a milí, srdečně vás zdravíme 
a nabízíme nové akce na zpestření 
vašeho volného času.
Nejprve se budeme věnovat našim 
maminkám, ale nejen jim, všem že-
nám je určena Občasná Literární 
kavárna „Maminky/ženy sobě“. Ve 
čtvrtek 10. 5. 2018 v 17 hodin přijďte 
posedět, dát si kávu nebo čaj, vyluštit 
si křížovku nebo sudoku, k dispozici 
budou také antistresové omalovánky. 
Akce trvá do 18 hodin.
V úterý 15. 5. 2018 v 16.30 hodin bu-
deme číst našim nejmenším z pohád-
kové knížky Meduňka. Zároveň mamin-
ky seznámíme s projektem Bookstart, 
podrobnější informace viz minulé NB 

nebo přímo na pobočce. Nebudou chy-
bět ani stálé aktivity – omalovánky 
a dobrůtka. Čtení je vhodné pro děti od 
2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby.
To samé úterý, tedy 15. 5. 2018, ovšem 
v 18 hodin, přivítáme spisovatelku Mi-
lenu Fucimanovou, která bude číst ze 
své připravované knihy Hnízda v octu 
první kapitolu Malajka pšeničná. Spo-
luúčinkují členové Divadla Agadir, 
hudba: Ondřej Fuciman.
S  knížkami souvisejí i  naše Knižní 
čtvrtky. Vždy ve čtvrtek, v době od 
10 do 12 hodin, se můžete seznámit 
s novinkami knižní produkce. V květnu 
to bude 3. 5.  , 10. 5.  , 17. 5.  , 24. 5. 
a 31. 5. 2018.

Ani na jaře se na Arménské nezahálí. 
Březen se přihlásil tradiční akcí první-
ho stupně naší školy, oblíbenou Nocí 
s Andersenem. Noc plnou her, zajíma-
vých úkolů i večerního čtení při svitu 
baterek si letos užilo 313 dětí. Tato 
akce na podporu dětského čtenářství 
má každoročně i své vítěze: nejlepší 
čtenáře Velké čtenářské soutěže „Od 
Andersena k Andersenovi“. Nejlepší 
čtenářky prvních tříd jsou Maruška 
Kotzianová a  Simonka Češková, ze 
druháků nejvíc knih za rok přečet-
la Míša Koláčková, mezi třeťáky je 
největším čtenářem Tomáš Němec. 
Čtvrťáci a páťáci dosáhli i na hlavní 
vítězství: 3. místo na prvním stupni 
získala čtvrťačka Daniela Bébarová 
se 40 přečtenými knihami, 2. místo 
páťačka Lucie Lišková s 58 knihami 
a 1. místo a s ním i zaslouženou pizzu 
pro sebe a své kamarády získala také 
páťačka Kristýna Knitlová, která za rok 
přečetla neuvěřitelných 72 knížek. Je 
pochopitelné, že vítězní soutěžící jako 
hlavní cenu obdrželi právě knížku.
S úspěchem se setkala i další tradiční 

akce, kterou je Pohádkové odpoledne 
pro budoucí prvňáčky. V týdnech před 
zápisem do prvních tříd si odpolední 
hrátky pro předškoláky připravují nej-
starší žáci prvního stupně, naši páťáci. 
Převlečeni za pohádkové postavičky 
provázejí své budoucí spolužáky ško-
lou, hrají s nimi veselé hry a ukazují, 
že naše škola je místem, kterého se 
děti nemusí bát.
Co by to bylo za jaro, kdyby k němu 
nepatřil i  jarní úklid. Při pravidelné 
akci Ukliďme svět, ukliďme Česko se 
v týdnu od 3. do 6. dubna 2018 při 
úklidu kolem dětských hřišť v Brně 
Bohunicích vystřídalo celkem 158 
dobrovolníků, z toho bylo 151 žáků 
z prvního stupně ZŠ Arménská. Cel-
kem se odstranilo na 30 pytlů odpadu 
s předpokládanou hmotností 400 kg. 
Naši žáci se svými učitelkami uklízeli 
v keřích a na zelených plochách kolem 
pěti dětských hřišť v sídlišti Brno-
-Bohunice. Tak doufejme, že nám pěk-
né prostředí zase nějakou chvíli vydrží.

 Mgr. Lenka Vašíčková,
učitelka ZŠ Arménská

Každý měsíc rozjasní interiér naší po-
bočky nová výstava.
V květnu se jedná o výstavu příleži-
tostné výtvarné skupiny Seno & Míč. 
Přijďte si prohlédnout kamenoryty, 
linoryty a ilustrované autorské básně 
Reného Senka a Jiřího Mičkala.
René Senko (1965) se zabývá grafic-
kým designem od 90. let a zaměřuje 
se především na návrhy knižních obá-
lek. Na výstavě se prezentuje vyrytý-
mi a vytesanými symboly a texty do 
kamene.
Jiří Mičkal (1978) je absolvent výtvar-
ného oboru na PdF MU v Brně. Od 
roku 2005 se profesně věnuje grafic-
kému designu,
v současné době jako freelancer. Na 
výstavě představuje sérii jednobarev-
ných linorytů s figurativní tematikou.
Každý měsíc věnujeme jednu akci výro-
čí 100 let republiky, proto zařazujeme 
besedu s promítáním Tomáše Javor-
ka Maginotova linie dnes, beseda se 
koná ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 18 hodin. 
Přijďte si poslechnout erudované a za-
svěcené vyprávění člověka, pro něhož 
je tato tématika velkým koníčkem.
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 15 hodin se 
těšíme opět na děti  – Dětský den 
v knihovně bude ukázkovou hodinou 
našeho připravovaného Čtenářského 
klubu pro děti, společně se vypraví-

me do Země příběhů a poodhalíme 
tajemství pohádek.
Ten samý čtvrtek, tedy 31. 5. 2018 
v 18 hodin, budeme křtít novou kni-
hu – obrazovou publikaci pana sta-
rosty Ing. Antonína Crhy Z historie 
Bohunic II. Kniha i povídání k ní bude 
jistě velmi zajímavé, nenechte si ujít 
tuto mimořádnou příležitost setkat 
se s autorem publikace o našem nej-
bližším okolí.
Rádi bychom vám též připomenuli 
naše každoroční akce – březnový Mě-
síc plný křížovek, v letošním 7. ročníku 
zvítězila paní Hana Buchtová. Soutěž 
v luštění křížovek je otevřená všem, 
tak neváhejte a příští rok přijďte po-
kořit dosavadní rekord.
Druhá připomínka patří všem našim 
zručným spoluobčanům, kteří něco 
vyrábějí. Pro připravovaný Vánoč-
ní jarmark (12.  12.  2018) hledáme 
ty z vás, kteří by se chtěli zúčastnit 
a nabídnout svoje rukodělné výrobky. 
Bližší informace na pobočce.
Těšíme se, že se s vámi uvidíme, přijď-
te se podívat na výstavu, autorské čte-
ní či křest knihy, půjčit si knížku nebo 
jen tak posedět a hlavně – mějte se 
krásně.

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány
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Zdravá 5 je celorepublikový vzdělávací 
program a soutěž pro základní a ma-
teřské školy, do kterého je již druhým 
rokem zapojena i naše mateřská škola. 
Program se zaměřuje na zdravý životní 
styl, především oblast výživy. Pětka 
znamená jíst pravidelně 5× denně 
jídla s přiměřeným obsahem energie 
a dostatkem ovoce a zeleniny. Zdra-
vý životní styl je zařazen ve Školním 
vzdělávacím programu MŠ Vedlejší, 
a proto děti podporujeme nabídkou 
aktivit s tímto spojených.
Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rám-
ci časově přiměřeného bloku zábavnou 
a  interaktivní formou se zásadami 
správného stravování. Cílem je mo-
tivace dětí k automatickému přijetí 
hlavních návyků a k jejich přirozenému 

zapojení do životního stylu.
Vyvrcholením celoročních aktivit v ob-
lasti zdravé výživy, nákupu potravin 
a přípravy svačin je soutěž letos nazva-
ná Finále Zdravé 5. Cílem soutěže bylo 
vytvořit zdravou studenou či teplou 
svačinu a vybrat člověka, kterého děti 
svým výrobkem obdarují. Podmínkou 
byla tříčlenná spolupracující skupinka.
Náš tým ve složení Míša, Anička a Se-
bík vytvořil tzv. „zdravý hambáč“ a děti 
samy vymyslely, že obdarují pana ře-
ditele školy. Tomu zdravá svačinka 
přišla zajisté vhod a společně s dětmi 
si užil milého občerstvení připravené-
ho poctivě a s láskou ke kuchařskému 
řemeslu.

 Jarmila Kadlecová, MŠ Vedlejší

Na svazích hor dalekého Colorada 
rostou krásné vysoké jedle ojíněné 
(Abies concolor). Indiáni odedávna 
znali jejich léčivé účinky. Odvarem 
z jehlic léčili revma a pryskyřici pou-
žívali na hojení řezných ran či vředů.
Odborná literatura uvádí, že tento 
druh se dožívá stáří 300 let a dorůstá 
výšky až 60 metrů. S takovými giganty 
se v Bohunicích samozřejmě nesetká-
me. Jedle ojíněná má asi 6 centimetrů 
dlouhé jehlice, které jsou oboustranně 
stříbřitě šedé.
Díky stříbrné barvě jehličí a relativní 
nenáročnosti je jedle ojíněná oblíbe-
ná u majitelů zahrádek i zahradních 
architektů. Skupinu jedlí ojíněných 

najdeme na místě vedle obecního vi-
nohradu, hned naproti schodišti na 
radnici.
Víte, jak vypadá jedlová šiška? Možná 
ano, ale málokdo ji držel v ruce. V lese 
se běžně setkáváme s popadanými šiš-
kami smrků či borovic a vybavíme si 
dokonce i tvar malých šišek modřínů. 
Proč v lese nenajdeme jedlovou šiš-
ku? Zkrátka proto, že ještě v koruně 
se rozpadne na jednotlivé semenné 
šupiny, přičemž zbylá vřetena na větvi 
vytrvávají několik dalších let.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar

SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint má na zahradě už od loňského roku díky 
radnici městské části Brno -Bohunice postaven veřejný venkovní gril s posezením. 
Jaro už je v plném proudu a počasí je také připraveno na další grilovací sezónu. 
Gril vám tak může zdarma posloužit jako prostor pro oslavu narozenin, zábavné 
odpoledne s kamarády nebo trochu jiný nedělní oběd s rodinou. K dispozici 
je každý den do 22 hodin večer a na jeho zapůjčení je možné se domluvit na 
telefonním čísle 604 919 120 nebo mailem na tom@ luzanky.cz
První grilování pro veřejnost v Labyrintu proběhne v rámci akce HRAVÉ ODPO-
LEDNE, která se bude konat v sobotu 19. 5. 2018 od 13. 00. Gril bude nachystán 
pro návštěvníky, kteří si na něm mohou ugrilovat vlastní jídlo. Od 14.00 hodin 
se zde můžete setkat s různými příběhy, jejichž součástí se stanete i vy. Na 
závěr této akce, od 16.30 si poslechnete Jukebox příběhů vypravěčky Dominiky 
ze Storytellingu, o. s.

 Katja Ropret Perne, SVČ Lužánky – Labyrint

Zdravá pětka v MŠ Vedlejší Bohunické stromy (7)

Veřejné grilování v Labyrintu

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, 
který se koná 

dne 13. června 2018
Trasa: Brno, zámek Hluboká nad Vltavou, Holašovice

Odjezd: 6.00 hod        Návrat: cca 20.00 hod.     Cena zájezdu: 300,- Kč

Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích
Předprodej místenek 28. května 2018 na radnici Brno-Bohunice 
od 14–15 h.
Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice

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

Pozvánka
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V sobotu 17. března proběhl v Bohunicích tradiční sběr šrotu, pořádaný bohunic-
kými hasiči. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo od občanů posbírat velké 
množství nejen starého železa, ale i spoustu vysloužilých elektrospotřebičů. 
Občané Bohunic mohli i tentokrát využít možnosti pomoci s transportem objem-
ných a těžkých předmětů, čehož využili zejména starší spoluobčané. Shromážděný 
sběr jsme předali k dalšímu zpracování odborným firmám. Takto vydělané peníze 
nám pomohou při práci s mládeží a v naší další činnosti.
Touto cestou bych rád poděkoval všem občanům, kteří nám sběr předali a také 
všem zúčastněným členům sboru.  Radek Pilný

Sběr šrotu

Poděkování
Rádi bychom poděkovali touto cestou Mgr. Heleně Matulové, která nám ve 
spolupráci se SVČ Lužánky – pracoviště Lány připravila nádherně strávené 
dopoledne s brněnskou historií. Skupinka 25 (nejen) bohunických seniorů se 
setkala jednu dubnovou středu v centru města u sochy markraběte Jošta na 
Moravském náměstí, tak jak bylo inzerováno v Našich Bohunicích. Při příjemné 
procházce nám pak paní Helenka pověděla spoustu zajímavostí z brněnských 
dějin a objasnila nám také, jak je to s pravdivostí místních pověstí. Ještě jednou 
děkujeme za příjemné chvíle a těšíme se na další setkání v měsíci květnu!

bohuničtí senioři

Ve městě Brně dochází k případům, 
kdy netopýři vlétávají do domů a bytů. 
V přírodě netopýrům ubývá přiroze-
ných úkrytů, proto se uchylují i do 
blízkosti lidských obydlí. Na konci 
léta a na podzim se často stává, že 
netopýři vlétnou do bytu pootevře-
ným oknem, které není kryto sítí proti 
hmyzu. Jedná se většinou o zbloudilá 
nezkušená mláďata, která prozkoumá-
vají potenciální úkryty. Netopýři mo-
hou vlétnou do bytu i v zimě. Spousta 
z nich totiž využívá jako svá zimoviště 
malé štěrbiny mezi panely. V těchto 
podmínkách však mohou přečkat jen 
mírnou zimu. Při silných mrazech tato 
zimoviště promrzají a netopýři jsou 
nuceni vylétnout a hledají si nové mís-
to. Pokyny, jak postupovat při nálezu 
netopýra, najdete na webové stránce 
www.brno.cz/ozp v  sekci Oddělení 
ochrany a tvorby životního prostředí.

Netopýři  
v bytě
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Co se v Bohunicích za poslední roky změnilo IV.

Oplocení dětských hřišť. Švermova č. 8, rok 2013

Ukrajinská č. 27, rok 2015.

Okrouhlá č. 16, rok 2017

Nové přístřešky na zastávkách MHD. Například Běloruská z centra

Souhrady, rok 2014

Okrouhlá č. 19, rok 2016

Nový oplocený psí výběh. Ul. Okrouhlá, rok 2016

Běloruská do centra

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • e-mail:  
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 4. 5. 2018 • 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.
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Přijďte zažít 
sobotu plnou příběhů, 

jejichž součástí se stanete i vy. 
Pomocí vyprávění, hraní nebo 
vytvářením komiksu zažijete 

s námi v Labyrintu opravdu 
hravé odpoledne 

plné dobrodružství.

Odměnou za tvořivé úsilí 
Jukebox příběhů 

vypravěčky Dominiky 
ze Storytellingu o.s.

CENA: 50,-Máš-li u sebe něco na psaní 
doplň bubliny.

*

*

*

*

OREL jednota Brno-Bohunice srdečně zve na 
 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
aneb GRILOVACÍ PÁRTY 

v neděli 10. června 2018 od 15.00 do 21.00 
v areálu zahrady ZUŠ, Amerlingova 2, Brno-Bohunice 

od 15:00 vystoupení Bohunické chasy a  
Chasičky s cimbálovou muzikou  

od 17:00 folk&country skupina „PŘESČAS“ 
   

Na místě prodej občerstvení, klobás a masa z grilu. 

 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER s prodlouženou zárukou, 
20 let praxe. koupelnyjelinek.cz. 
Tel. 608 877 322.

 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.

 Hledáme chalupu nebo chatu 
k odpočinku tak do 50 km od Brna. 
Tel: 602 102 038.

 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.

 Dovolená  v Jeseníkách. Vrbno 
pod Pradědem. Byt 3+1 po rekon-
strukci. 150,- Kč/osoba + voda + el.  
Tel: 776 682 347

 Nabízím opravy oděvů, zakázkové 
šití byt. textilu a oděvů. 
Tel.: 773 481 500

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Pro babičku urgentně hledáme 
menší byt (1+kk až 2+1). Máme hoto-
vost. Telefon: 739 586 722.

 Mladá rodina koupí byt 3+1  a vět-
ší v Bohunicích. Prosím, nabídněte 
nám! T: 604 508 585. 

 ZŠ Chalabalova přijme uklízeč-
ku. Pracovní doba 14.00–18.30. Info: 
547 422 641, dpohankova@chalaba-
lova.cz

OREL jednota Brno-Bohunice, ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice 
 

pořádá 
 

v neděli 3. června 2018 
DĚTSKÉ ODPOLEDNE 

od 15.00 hodin mezi kaplí a orlovnou 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
po skončení soutěží bude za orlovnou (Hraničky 5)  

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 
CENY A ŠPEKÁČKY PRO VŠECHNY DĚTI 

www.orelbohunice.cz 
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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

ZASTAVÁRNA KAVKAZ
přestehována na „KALINKU“ – Dlouhá 1

(mezi poštou a vinotékou)

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

800 800 099
Lidická 77, Brno

www.realspektrum.cz

V České republice působí zhruba 
2 500 realitních kanceláří a 
téměř 20 000 realitních makléřů, 
ale jen málokdo z nich se může 
pyšnit takovou délkou úspěšného 
působení na realitním trhu jako 
realitní společnost REAL SPEKTURM. 

Lidická 77, Brno

pyšnit takovou délkou úspěšného 

realitní společnost REAL SPEKTURM. 

27 let
úspěšné české značky

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Květen:  7.–20. 5.  Chřestové speciality
Červen:  4.–17. 6.  Speciality z ryb
 16. 6.  Závěrečný ohňostroj 
  nad Špilberkem 
  na vyhlídkové terase
 25. 6.–8. 7.  Nabídka z letního ovoce
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

 
Místní organizace ANO 2011 Brno Bohunice 
            vás co nejsrdečněji zve na 
 

   Dětské odpoledne 
 
které se koná ve středu 23. 5. 2018 od 14 hodin 
na zahradě ZUŠ na ulici Amerlingova 2  
 
Program: 
 

• Velký skákací hrad se skluzavkou 
• Soutěž v sudoku pro děti i dospělé 
• Soutěže pro děti o ceny 
• Setkání s vodními záchranáři 
• Popcorn zdarma 
• Nafukovací létající balonky 

 
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná 
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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

PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY

Představujeme vám nový Peugeot 308, vyladěný do dokonalosti. V osobitém designu se skrývá moderní technologická výbava s nejnovější generací asistenčních systémů. Pozornost na sebe strhává nejen svými výraznými křivkami, ale také nezaměnitelným 
světelným podpisem předních a zadních světlometů. Užijte si vytříbený a čistý styl, který vám při řízení zprostředkuje zcela výjimečné pocity. Nyní s bohatou výbavou Active již za 340 000 Kč, včetně výkupního bonusu. Navíc můžete v dubnu využít speciální 
bonus 20 000 Kč na skladové vozy Peugeot 308.

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu pro Peugeot 308 3,6–5,3 l/100 km, 95–119 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z bežné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance 
na další 3 roky / do najetí 100 000 km. Nabídka se vztahuje k vozu Peugeot 308, s motorem 1.2 PureTech 110 k, ve výbavě Active. Cena 340 000 Kč obsahuje výkupní bonus 20 000 Kč.

Kč S BOHATOU VÝBAVOU ACTIVE

JEN ZA

340 000
+ BONUS 20 000 Kč NA SKLADOVÉ VOZY

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno                                  www.rmservis.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


