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Data, informace
Hrnou se na nás ze všech stran. Jak 
v  podobě tištěné, internetových 
médií a konče sociálními sítěmi. Ze 
všech těchto kanálů jsme schopni 
čerpat pro sebe mnohdy důležité 
a  potřebné informace. Nicméně 
jde o to, jakou tyto informace mají 
vypovídající hodnotu, či kdo za nimi 
stojí. Leckdy se totiž dozvíme, že se 
jedná o „fejk“ čili nepravdu, ať již 
zveřejněnou úmyslně a záměrně, či 
z hlouposti. Někdy jsou to informa‑
ce, které v podstatě nemají zásadní 
vliv na náš úsudek, ale jsou i takové 
informace, které jsou schopny třeba 
změnit naše rozhodnutí a to tak, že 
následky se nedají změnit. Zásadní 
a dnes nejvíce využívaným zdro‑
jem informací jsou tzv. sociální sítě 
jako facebook, twitter, instagram 
a podobně. Já osobně nejsem pří‑
znivcem těchto nosičů informací 
právě proto, že se jejich pravdivost 
nedá ověřit. Pro mne je a vždy bude 
prioritní osobní kontakt. Ono se dá 
na sociálních sítích lehce napsat 
třeba, že pan Hrdlička lže nebo že 
má rakovinu nebo že je xenofob 
a rasista, ale přijďte mi to říci do 
očí a zjistíte, že to není jednoduché, 
protože nemáte jistotu, že ty infor‑
mace, které o mne roznášíte, jsou 
pravdivé, a právě proto se o nich 
lépe píše na sítích. A právě proto 
také bývá běžné, že se dozvíme, že 
ta či ona paní vystupuje za skupinu 
mnoha lidí a tlumočí jejich názor 
a snaží se ovlivnit třeba úsudek 
jiné skupiny lidí. Člověk jako by‑
tost inteligentní a zvídavá k životu 
informace potřebuje, jinak by se 
nemohl vyvíjet. Je však otázka, zda 
nás tyto informace, které nás po‑
sunou dopředu, tedy k vyšší metě 
společenského života, nepřivedou 
do záhuby. Tam, kde je plno lží, 
výmyslů a dezinformací. Přeji si 
proto, aby data a informace, které 
k nám proudí, byly vždy objektivní 
a pravdivé. A jak k tomu můžeme 
přispět my? Jednoduše. Používejme 
vlastní rozum.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta
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Úvodník

XXI. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
6. 6. 2017 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat XXI. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před za-
sedáním zveřejněn na úřední des-
ce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. Přenos jednání můžete 
sledovat na adrese: www.brno-
-bohunice.cz/cs/informace-ak-
tuality/

Jistě znáte ten pocit. Máte 
radost, kterou vystřídá smu-
tek, starosti nebo i vztek, 
aby po odeznění trápení 
opět přišla radost.
Já ten pocit zažívám často. 
Pravda, radost převládá a je 
častější. Přesto smutek bolí 
víc a přetrvává déle.
Poslední dobou jsem zažíval velkou 
RADOST z  končící rekonstrukce 
OC Kavkaz. Majitel budovy prová-
děl dlouhých 9 měsíců její celkovou 
rekonstrukci, aby se poté obchodní 
centrum zrodilo do současné podoby. 
Vy, kdo jste tam byli, mi jistě dáte za 
pravdu, že nově opravená budova je 
hezká a nabízené služby v Bohunicích 
opravdu chyběly. S původní „hrůzou“ 
se to nedá srovnat.
Velkou radostí je pro mě i končící re-
konstrukce prostranství u Kavkazu. 
S některými z vás jsem se tam potkal. 
Shodli jsme se, že se rekonstrukce 
opravdu povedla. Vkusně upravené 
prostranství s několika stromy, lavič-
kami a sloupovými hodinami přímo 
vybízí k odpočinku a posezení. Zejmé-
na stromy, které na „starém plácku“ 
před tím vůbec nebyly, příjemně osvěží 
a lahodí oku. A co teprve až se rozros-
tou a budou dávat blahodárný stín.
Velkou radost mám i z toho, že vý-

běrové řízení na obsaze-
ní jediné „budky“, která 
bude umístěna na zastávce 
tramvaje Švermova, vyhrá-
lo Pekařství KESI. Tedy 
to pekařství, na které jsme 
zvyklí a které sídlilo v jed-
nom z tamních původních 

rozpadajících se stánků.
Velkou radost mám také, že jsme 
získali certifikát projektu Audit 
familyfriendlycommunity nebo-
li v překladu Obec přátelská rodině. 
V minulém roce jsme v rámci projektu 
prošli složitým procesem a hodnoce-
ním nutným k získání certifikátu. Ve 
čtvrtek 17. května nám byl společně 
s dalšími osmi obcemi JmK slavnostně 
předán. Z projektu vznikla řada po-
znatků posbíraných od vás občanů, co 
byste v Bohunicích uvítali. Postupně 
se jimi budeme zabývat a snažit se je 
realizovat. Dvě fotografie z předávání 
certifikátu najdete na straně 9.
Mám však i STAROSTI. Například, 
když něco zbudujeme, a jiní nám brání 
to užívat. Jako třeba nové parkoviště 
na příjezdové cestě k ul. Uzbecké. 
Odbor dopravy magistrátu „někde zalo-
žil“ naši žádost z března letošního roku, 
aby stanovil nové dopravní značení 
pro zobousměrnění této silnice. Až po 
našich opakovaných urgencích se jim 

Radosti a starosti
podařilo žádost najít a teprve v těchto 
dnech ji vyřizují! Tento proces stano-
vení dopravního značení trvá 60 dní! 
Nezbývá tedy než ještě chvíli vydržet.
Starosti mám i o obsazení postu ředi-
tele ZŠ Arménská. Stávající pan ředitel 
končí a úkolem Rady města Brna je 
najít a jmenovat nového vhodného 
kandidáta.
Starosti mi dělá i jednání některých 
opozičních zastupitelů. Byl bych moc 
rád, kdybychom se všichni věnovali roz-
voji Bohunic a diskutovali nad smyslu-
plnými návrhy, co a jak u nás zlepšit. 
Vždy jsem otevřený dobrým nápadům.
Přesto si z kritik kolegů beru poučení. 
Například byl v minulém čísle zpra-
vodaje uveden článek o facebookové 
stránce s názvem „Oficiální stránka 
MČ Brno -Bohunice“. Oprávněná kri-
tika směřovala ke skutečnosti, že není 
správné, aby tuto facebookovou strán-
ku spravoval starosta. Dal jsem pisateli 
za pravdu a neprodleně jsem dal pokyn, 
aby byl stanoven vhodnější způsob její 
obsluhy a aby její existence byla prově-
řena s ohledem na platnost zákona EU 
o ochraně osobních údajů tzv. GDPR.
Milí přátelé, jsem rád, že radosti 
převažují. Patří k nim i všechno, co 
se v Bohunicích daří a samozřejmě 
všechna setkání s vámi.

 Antonín Crha, starosta
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V minulém měsíci se 
poprvé sešla pracovní 
skupina s názvem Lány. 
Tato skupina byla zalo-
žena na základě nesou-
hlasu s připravovanou 
výstavbou dle územní 
studie v lokalitě bývalé 
zahradnické školy při 
ulici Lány a Podsedky. 

Jedná se převážně o skupinu lidí, která 
nesouhlasí s touto výstavbou nejen 
z důvodu neadekvátního nárůstu do-
pravy již tak přetížených ulic Čeňka 
Růžičky, Lány a Bohunické, ale i se 
zhoršením ovzduší, především praš-
nosti. Jak jsem již několikrát infor-
moval, realizace tohoto projektu dle 
současné studie by měla fatální vliv 
na kvalitu našeho života v Bohunicích. 
Právě tato skupina spoluobčanů si je 
vědoma výše zmiňované skutečnosti 
a rozhodla se svou vlastní iniciativou 
pokusit se zabránit tak devastujícímu 
rozhodnutí, jaké představuje změna 
územního plánu. Ten by výstavbu 
v lokalitě bývalé zahradnické škole 
umožnil, aniž by byla vyřešena palči-
vá otázka jak dopravy a ekologie, tak 
i vlastnických a sousedských vztahů. 
Při tomto prvním setkání jsme si 
společně za přítomnosti vedoucí sta-
vebního úřadu a pracovníka právního 
oddělení vyjasnili pojmy a zákonné 
možnosti, které v tomto případě mů-
žeme uplatnit. Již nyní se sepisují 
námitky, návrhy či připomínky k při-
pravované změně územního plánu tak, 
aby byly v předepsané lhůtě podány 
k vyřízení příslušným odborem Ma-
gistrátu města Brna. Jako součástí 
aktivity této pracovní skupiny bude 
i připravovaná petice, kterou budete 
moci po seznámení s obsahem pod-
pořit i vy, kterých se tento problém 
jen zdánlivě netýká. Slovo zdánlivě 
užívám záměrně, protože předpoklá-
dám, že pokud by se uvedená studie 
bývalé zahradnické školy realizovala, 
dotkla by se zcela jistě i ostatních 
míst v Bohunicích, a to především již 
zmíněným neadekvátním nárůstem 
dopravy a zvýšením prašnosti a emi-
semi výfukových plynů. Na závěr mi, 
vážení spoluobčané, dovolte infor-
movat vás, že tato pracovní skupina 
není skupinou uzavřenou, ale právě 
naopak, budeme rádi, pokud se roz-
šíří o vás, o ty, kterým není lhostejné 
naše životní prostředí a budoucnost 
Bohunic. Proto jestliže máte zájem 
v  této pracovní skupině se aktivně 
realizovat či být „pouhým“ členem, 
ozvěte se mi prosím na můj email 
hrdlicka@bohunice.brno.cz, rád vás 
budu informovat o nejbližší schůzce 
a zašlu veškeré materiály, které byly 
doposud k dispozici.

Kam to šoupnu, kde to je, 
kdy mi štěstí popřeje kou-
sek místa, a pak klid, to je 
osud bohunických parko-
vacích míst. Tento rádoby 
rým jsem obdržel od jed-
noho anonymního pisa-
tele s  celkem pravdivým 
dovětkem, který končil: 

ať již se zavede rezidentní parkování, 
potom budu mít jistotu, že zaparkuji. 
Ale právě to, že bude mít jistotu, že 
zaparkuje, se pisatel zásadně mýlí. 
Rezidentní parkování nám občanům 
Bohunic nezajistí, že budeme mít před 
domem svoje volné parkovací místo, 
ono nám pouze relativně zajistí, že zde 
nebude parkovat nerezident či abo-
nent. Jen pro upřesnění – rezident je 
občan s trvalým bydlištěm v Bohuni-
cích a abonent je právnická či fyzická 
osoba s firmou sídlící v Bohunicích. 
Takže suma sumárum, nikdo není 
dnes schopen říci, že pokud se zave-
de rezidentní parkování, které vytlačí 
tzv. nerezidenty, což jsou převážně ti, 
kteří bydlí v Bohunicích v podnájmech 
nebo prostě v Bohunicích pouze svá 
vozidla odstavují, ať již dlouhodobě či 
pouze za účelem další přepravy použití 
MHD do zaměstnání, jejich vytlačení 
do zón PR přinesou dostatek parkova-
cích míst pro nás rezidenty či abonen-
ty. Je nutné si uvědomit, že jakmile se 
zavede rezidentní parkování, přijdeme 
o mnoho tzv. nelegálních parkovacích 
míst, která se však běžně užívají. A já 
se ptám, jsme schopni dnes říci, zda 
pro nás rezidentní parkování je či není 
přínosné? Z mého pohledu, jestliže 
nebudeme mít dostatek relevantních 
údajů, správné rozhodnutí není mož-
né. Proto také provádím, jak již jsem 
zmiňoval, svůj vlastní průzkum. V prv-
ní fázi průzkumu probíhalo kontrolní 
sčítání volných parkovacích míst v jed-
notlivých lokalitách a parkovištích 
v různých dnech a časech. Jako druhý 
krok jsem požádal o obecné informace 
z oblasti počtu netrvale bydlících osob 
předsedy bytových družstev a předse-
dy samostatných bytových jednotek, 
čímž jim tímto děkuji za spolupráci. 
Připravuji však třetí krok, jenž bude 
představovat zapojení vás, širokou ve-
řejnost bohunických občanů. O tomto 
projektu vás budu v nejbližší době in-
formovat. Nyní použiji podobné větné 
spojení jako kolega zastupitel, který 
upozorňuje ve svém článku z minulého 
měsíce na to, že zazní z úst některých 
pretendentů o funkce, „bude zhusta 
toto téma rezonovat v předvolebním 
čase“. A já si myslím, pane kolego, že 
je lepší se o problematiku rezidentní-
ho parkování zajímat poslední čtyři 
roky než vůbec.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Upozorňujeme tímto vlastníky staveb, 
jež jsou zřízeny na pozemcích ve vlast-
nictví statutárního města Brna, že dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník, § 3056, má vlastník pozemku, 
na němž je zřízena stavba, která není 
podle dosavadních právních předpisů 
součástí pozemku a nestala se sou-
částí pozemku ke dni nabytí účinnos-
ti zákona č. 89/2012 Sb., ke stavbě 
předkupní právo.
Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, se v  MČ Brno-

-Bohunice týká ve většině případů 
garáží, eventuálně staveb pro rekre-
aci, jež jsou zřízeny na pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Brna. 
Vlastník, který zvažuje případný pro-
dej stavby, je tedy dle výše uvedeného 
ustanovení zákona povinen nabíd-
nout předmět prodeje přednostně 
vlastníkovi pozemku. Pokud toto 
neučiní, vystavuje se případnému do-
máhání se práva soudní cestou.

 Odbor majetkový a kontroly
ÚMČ Brno ‑Bohunice

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a. s. 
ve spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice, se uskutečnila 
ve středu 9. 5. 2018. Zkon-
trolováno bylo celkem 1357 kusů svě-
tel. Z tohoto počtu nesvítila v době 
konání kontroly 3 osvětlení, což je 
0,22% nesvítivosti. Nyní již pravidelně 
také kontrolujeme i nově instalovaná 
světla veřejného osvětlení na ulici 
Studentská a Vinohrady, kde byly již 
ukončeny práce na úpravě veřejného 
osvětlení v  souvislosti se stavbou 
Masarykova univerzitního kampusu 
a veškeré osvětlení bylo předáno do 
správy Technických sítí Brno, a. s.
Při této noční kontrole jsme našli i je-
den stožár s poškozenou paticí, a to na 
ulici Na Pískové cestě. Z důvodu bez-
pečnosti bude nutné tuto patici kom-
pletně vyměnit. K tomuto poškození 

spodku stožárů dochází ve 
většině případů při špatném 
couvání vozidel. Musím ale 
říci, že se to nyní oproti 
dřívějším letům nestává tak 
často. Řidiči jsou asi ohle-
duplnější. Závěrem bych rád 
poděkoval všem pracovní-

kům Technických sítí Brno, a. s. za vel-
mi pečlivou údržbu veřejného osvětle-
ní v MČ Brno -Bohunice a těším se na 
další spolupráci. Poděkování si taktéž 
zaslouží i firma pana Romana Šustra, 
která průběžně provádí „prořezávku“ 
kolem lamp veřejného osvětlení, což 
v konečném důsledku přispívá nejen 
k lepšímu přístupu při opravách, ale 
především k lepší svítivosti osvětlení. 
Opravu nesvítícího osvětlení přislíbi-
ly Technické sítě Brno, a. s. do konce 
měsíce května. Záznam z kontroly je 
uložen na Odboru technických služeb 
Úřadu MČ Brno -Bohunice.

 Josef Juras, zastupitel MČ

Bohunické komentáře 
událostí

Upozornění vlastníkům 
staveb na pozemcích  
statutárního města Brna 

Kontrola veřejného 
osvětlení

Setkání bohunických seniorů
středa 20. 6. 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
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Historické okénko

Z historie Bohunic CII.
Pro dnešní stodruhé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral po-
hlednici zobrazující budovu restaurace a řeznictví U Vršku na ulici Na Pískové 
cestě, v minulosti též nazývanou Na Špici. Vyobrazení je na dobové pohlednici 
z počátku 20. stol. V současnosti restaurace nese název Na Pískové cestě. 

 Antonín Crha

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 do 18 hod.

5. 6.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O zvědavém štěňátku
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5. 6.
úterý

KREATIVNÍ KLUB v Labyrintu – Hra na prázdniny – tvořivá 
dílna; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19;  
od 16.30 do 18.00 hod.

7.–30. 6. VÝSTAVA – Čínská tušová kresba (vernisáž výstavy 7. 6. 2018 
v 18.00 hod.); KJM, Lány 3

7., 14., 21., 
a 28. 6.

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

9. 6.
sobota

PIVNÍ FESTIVAL
Areál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 12.00 hod.

10. 6.
neděle

ZAHRADNÍ SLAVNOST aneb GRILOVACÍ PÁRTY
zahrada ZUŠ, Amerlingova 2; od 15.00 do 21.00 hod.

11. 6.
pondělí

RUKODĚLNÁ DÍLNA – Vyrob si svůj prázdninový deníček
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

16. 6.
sobota

MEZI PANELY – tradiční divadelní festival; SVČ Lužánky – 
pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 20.00 hod.

20. 6.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ – historická procházka 
centrem Brna pořádaná SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY,  
nám. Svobody; od 9.30 do 11.00 hod.

21. 6.
čtvrtek

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

Kalendárium VI.
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Opoziční názory

Francouzské „déja vu“ volně přelo-
ženo znamená „něco, co už tu bylo“. 
Ano, běžný rok se sešel s rokem vo-
lebním a bohunická radnice se zcela 
nepochybně opět stala propagačním 
a prodejním místem soukromé knihy, 
kterou vydává manželka našeho pana 
starosty. Tentokrát jejího druhého 
dílu. Vydání knihy je inzerováno 
palcovým titulkem a rešerší jejího 
obsahu na čelní, tedy nejexkluziv-
nější straně předchozího čísla toho-
to zpravodaje. A zcela „přirozeným 
návdavkem“ je i pozvánka na křest 
knihy v knihovně.
My, níže podepsaní zastupitelé, opa-
kovaně a znovu protestujeme proti 
takovému způsobu „privatizace“ 
zpravodaje městské části. Vždyť tou-
to „skrytou reklamou“ dochází nejen 
k nemravnému zneužití pravomocí 
autora knihy, tedy starosty (současně 
také člena redakční rady zpravodaje), 
ale i k oslabení důvěryhodnosti pe-

riodika z pohledu dalších platících 
inzerentů. Tím jsou poškozovány 
oprávněné zájmy městské části coby 
vydavatele periodika.
My, níže podepsaní zastupitelé, ve-
řejně vyzýváme vydavatelku knihy, 
aby v souladu s pravidly inzerce do-
platila odpovídající finanční úhradu 
za propagaci knihy ve zpravodaji NB 
č. 5/2018. Rovněž žádáme předsed-
kyni redakční rady paní L. Starou, aby 
zajistila zveřejnění zprávy o zaplacení 
a výši inzertního poplatku formou 
oznámení ve zpravodaji. A dále ape-
lujeme na všechny členy redakční 
rady, aby reálně vyhodnocovali ob-
sahy zveřejňovaných příspěvků a na-
dále se řídili vydavatelským kodexem 
a pravidly inzerce.
Zastupitelé:

 Ing. Antonín Brzobohatý;
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.;

Ing. Jan Novotný, Ph.D.; Vít Prýgl; 
Mgr. Leoš Šmídek; Ing. Miloš Vrážel

Na titulní stránce minulého čísla 
bohunického zpravodaje je uvedena 
pozvánka na kulturní akci – křest 
knihy Z historie Bohunic II. Kdo se 
průběžně zajímá o dění v bohunic-
ké knihovně na Lánech, jistě ví, že 
bohatý program kulturních aktivit 
naší pobočky obsahuje i vernisáže 
výstav či autorská čtení s následnou 
možností zakoupení prezentované 
knihy. Na všechny tyto akce jsou 
pozvánky v bohunickém zpravodaji 
samozřejmě zveřejňovány zdarma. 
Stejně jako v jiných případech jsem 
společně s knihovnou na křest knihy 
o Bohunicích upozornil veřejnost 
– prostřednictvím informativního 
textu v našem zpravodaji.
Vydáním tohoto druhu knihy (v ná-
kladu 600 ks) nejde o žádný zisk. 
Všechny náklady s jejím vydáním, 
úpravou fotografií před tiskem, saz-
bu knihy i zmíněný „křest“ knihy si 
přirozeně platím sám. Z obecních 
peněz na knihu samozřejmě nebyla 
použita ani koruna. Jediným mým 

prohřeškem tak je, že jsem si do-
volil napsat knihu o Bohunicích a 
zveřejnit o tom informaci (která by 
komukoliv jinému byla zveřejněna 
naprosto bez problému...). 
Nesmyslné napadání od opozičních 
kolegů mě mrzí. Tento typ knihy je 
službou veřejnosti. A kdyby KDO-
KOLIV – ať koaliční či opoziční za-
stupitel, nebo jakýkoliv jiný člověk, 
napsal knihu o historii Bohunic, byl 
bych první, kdo by z toho měl radost 
a dotyčnému všemožně vyšel vstříc. 
Obdobně, jako když v roce 2007 vy-
dal knížku o Bohunicích pan Dížka 
a dostal v bohunickém zpravodaji 
zdarma prostor pro její prezentaci.
Nicméně, aby v této záležitosti bylo 
zcela jasno, dávám Kontrolnímu 
výboru bohunického zastupitelstva 
podnět, aby jeho členové článek 
posoudili. Jestliže Kontrolní výbor 
shledá, že jsem pochybil, okamžitě 
uvedený text o knize Z historie Bo-
hunic II. zaplatím.

 Antonín Crha

Bohunické „déja vu“?

Každého, kdo napíše knihu o historii 
Bohunic, rád podpořím

Nezadržitelně se blíží komu-
nální volby, proto by bylo 
dobré zopakovat si, jakými 
úkoly je vlastně zastupi-
telstvo MČ povinno. Město 
Brno má to privilegium, že 
se honosí přívlastkem sta-
tutární. Ale co to vlastně 
znamená? Statut města je přijímán ve 
formě obecně závazné vyhlášky obce 
a jedná se vlastně o takovou ústavu 
města. V tomto dokumentu se město 
může samo rozhodnout, zda a jak se 
bude členit na menší, samosprávné 
části. V Brně jsme této možnosti vy-
užili bezezbytku a celé území města 
se dělí na městské části. Každý ob-
čan města je tedy účasten na dvojí 
samosprávě - celoměstské a městské 
části. Statut města však také vyme-
zuje, které úkoly řeší město a které 
řeší městská část. Lze konstatovat, že 
ty nejdůležitější úkoly má na starosti 
pochopitelně samo město, zde leží 
těžiště samosprávy.
V  Bohunicích, ač počtem obyvatel 
jsme menší okresní město, řešíme 
nepoměrně menší agendu, než kdyby-
chom byli samostatná obec. Zastupi-
telé v Bruntále tedy mají o hodně více 
práce a odpovědnosti než bohuničtí 
zastupitelé. Zastupitelé v Bruntále 
oproti nám například navíc řeší s ko-
nečnou platností územní plánování 
(tedy rozhodují, jak lze území města 
využívat), mohou přijímat obecní vy-
hlášky či hospodaří s nepoměrně vět-

ším majetkem a rozpočtem.
Jaké podstatné záležitosti 
tedy řešíme tady v Bohuni-
cích? Zejména bohuničtí 
zastupitelé volí starostu, 
místostarostu(y) a  další 
členy rady. Do těchto funkcí 
může být zvolen pouze za-

stupitel, zastupitelstvo je tedy jakýsi 
rezervoár těchto funkcionářů. Naše 
zastupitelstvo vnímejme jako parla-
ment a radu jako jakousi vládu. Je to 
rada, která se stará o to, aby byly ukli-
zené chodníky, ale je vždy odvozena od 
zastupitelstva, které je odvozeno od 
občanů obce. Další velmi podstatnou 
kompetencí našeho zastupitelstva je 
schvalování rozpočtu. Jde v podstatě 
o schválení programu obce pro další 
rok, bez schválení financí pro konkrét-
ní oblast či činnost prostě uvedené 
nesmí být realizováno. Konečně je 
na zastupitelstvu (zejména na jeho 
opoziční části), aby kontrolovalo čin-
nost rady a starosty. Bez této reálné 
i potencionální kontroly by obecně 
daleko častěji docházelo k neefektivitě 
s nakládáním veřejných prostředků 
a jinému protiprávnímu jednání.
Přestože tedy naše zastupitelstvo 
nemá tolik úkolů jako třeba zastupi-
telstvo v Bruntále, stále má svůj pod-
statný význam a rozhodně se vyplatí 
jeho složení účastí ve volbách ovlivnit. 
K tomu přeji bystrý rozum.

 Michal Kincl
zastupitel MČ Brno‑Bohunice

Úkoly zastupitelstva MČ

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 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

www.orelbohunice.cz 
 

Vystupování Bohunické chasy a Chasičky je finančně podporováno statutárním městem Brnem 
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

 

SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ UKRAJINSKÁ BUDE 
V SOBOTU 9. 6. 2018 CELÝ DEN UZAVŘENO. 

Důvodem je konání Pivního festivalu, který pořádá SDH   
v jeho blízkém okolí www.sdhbohunice.cz/pivni-festival-2018.  

Je pravděpodobné, že jediný vjezd do střediska,  
který vede přes autoservis, bude stejně jak minulý rok  

z bezpečnostních důvodů uzavřen



 5

PRÁVNÍ PORADNA PRO 
BOHUNICKÉ SENIORY

Právo, po právu, dle zákona, dle 
vyhlášky na základě vládního roz-
hodnutí a  mnoho dalšího, co se 
týká práva, slýcháme dnes a denně. 
Již všichni jsme si zvykli, že žijeme 
v tzv. právním státě. To, co se dříve 
říkalo, že co zákon nezakazuje, to 
je povolené, již dávno v praktickém 
životě neplatí. Stačí se podívat na 
pravidla silničního provozu. Poma-
lu každý rok se tyto pravidla mění, 
doplňují a zpřesňují, a ty občane, 
ty jsi povinen tyto pravidla, zákony, 
vyhlášky a nařízení znát, protože pří-
sloví „neznalost zákona neomlouvá“ 
platí. Nikdo se s námi nebude bavit 
a poslouchat, že jste například ne-
věděl, že v lékárničce ve vozidle mají 
být nůžky nebo že jste povinen u ob-
vazů hlídat dobu expirace. Pokud 
narazíte na rozumného policistu, 
vyváznete s napomenutím, pokud 
ne, obdržíte pokutu. Pro seniory je 
to proto obtížnější, protože spoustu 
věcí děláte tak nějak automaticky ze 
zvyku. Ano, právem se říká, že zvyk je 
železná košile. Nu a potom se může 
přihodit ledacos. Nemusí to být nut-
ně jen z provozu silničního vozidla, 
ale třeba i jako chodec. Stává se čím 
dále více případů, kdy i opatrný se-
nior vstoupil na přechod pro chodce 
s vědomím, že řidiči dal jasně svým 
pohybem najevo, že bude přecházet. 
Bum, najednou jste sražen, odvoz 
do nemocnice, v  lepším případě 
pár odřenin. Za pár dní vám přijde 
předvolání na dopravní inspektorát 
s tím, abyste podal vysvětlení. A zde 
dochází k fatálnímu zlomu, od poli-
cisty se dozvídáte, že dle podaného 
vysvětlení řidiče vozidlo, které vás 
srazilo, za nehodu nemůže. Následu-
je mnoho dotazů a upřesnění, a vy 
máte pocit, že se zde děje bezpráví. 
Jenže to není bezpráví, ale dobrá 
práce advokátů, kteří jsou schopni 
svého klienta vysekat i z jednoznač-
ného pochybení. Nemůžeme se na 
ně zlobit, je to jejich práce, kterou 
i my můžeme potřebovat. Etiku po-
nechme stranou, ta se zde nenosí. 
A v tuto dobu přichází to, co jste 
si nikdy ani nepředstavovali, že i vy 
budete potřebovat dobrého právní-
ka, který vám pomůže. Na názorném 
případě je jasné, že ho budete potře-
bovat, jinak zaplatíte vše vy, ač jste 
nevinní. Ale život nám přináší i jiné 
situace, kdy potřebujeme jen jedno-
duchou radu, třeba jak se zachovat, 

když jsem známému půjčil peníze 
a on je nehodlá vrátit, či v soused-
ských vztazích a podobně. Přestože 
zde bývá rada jednoduchá a rychlá, 
většinou i tu hodinu poradenství si 
musíte zaplatit. Jestli si pamatujete, 
slíbil jsem vám v minulém roce, že 
zajistím pro naše bohunické seniory 
bezplatnou právní poradnu. A pro-
tože jsem vychován tak, že sliby se 
mají plnit, dovoluji si vám vážení 
sdělit, že od měsíce června každou 
lichou středu od 15.00–18.00 bude 
pro vás zajištěna bezplatná právní 
poradna. Poradna bude provozová-
na v kanceláři místostarosty a bude 
anonymní. Rozsah informací, které 
budete chtít sdělit vašemu právní-
mu poradci, bude záležet pouze na 
vás. Abychom se vyhnuli možnému 
nedorozumění, a to především aby 
se nesešlo více zájemců o právní 
radu najednou, bude nutné si pře-
dem sjednat schůzku, a to buď na 
tel. čísle 778 542 492 nebo na 
emailu, milan.hrdlicka@bohuni-
ce.brno.cz. Věřím, že tato služba 
se do budoucna stane přínosem ve 
vašem životě.

Někteří z vás mne oslovili s pros-
bou o umožnění obdělávat kousek 
nějakého pozemku za účelem pěs-
tování zeleniny či kytek, nebo byli-
nek. Bohužel v současné době rad-
nice nedisponuje žádným volným 
a vhodným pozemkem pro takovou 
činnost. Protože zájem o tuto mož-
nost relaxace a realizace v oblasti 
pěstování neutuchá a  mohu říci 
naopak narůstá, dohodl jsem s ve-
dením občanského spolku PROBO 
možnost pronájmu části pozemku, 
na kterém v současné době provo-
zují svou spolkovou činnost. Jedná 
se o pozemek, který je v sousedství 
současných tenisových kurtu při ZŠ 
Arménská. Zasedlo vedení spolku 
a vzešel projekt, který by mohl být 
z  mého pohledu životaschopný. 
Projekt se nazývá Bohunické záhony 
a je určen především pro obdělá-
vání pozemku do velikosti 10 m2. 
Musím vás však upozornit, že se 
nejedná o projekt určený výhrad-
ně pro bohunické seniory, ale pro 
všechny občany Bohunic. Podrob-
nější informace naleznete v letáku 
otištěném v tomto čísle pod názvem 
BOHUNICKÉ ZÁHONY.

 Milan Hrdlička
váš místostarosta

Seniorské okénko

Alternativní teplo z tepelných čerpa-
del nemusí znamenat levnější teplo
Možná se i vám dostaly do ruky na-
bídky na instalaci tepelných čerpadel 
s téměř pohádkovými úsporami proti 
ceně za centrální teplo. Opravdu je 
to tak snadné a úžasné? Nechceme se 
vézt na stejné vlně a slibovat něco, co 
nejde splnit. Chceme vám však pora-
dit, na co si dát pozor při posuzování 
těchto nabídek, které mnohdy důležité 
věci zamlčí. Sami si pak zvažte, co pro 
vás bude výhodnější.
Při posuzování výhodnosti alternativ-
ních zdrojů tepla, kterou zdůrazňují 
firmy nabízející vybudování tepelné-
ho čerpadla, je nutné upozornit, že 
v těchto nabídkách často nejsou ob-
saženy veškeré náklady vstupující do 
celkové ceny za jednotku tepla. Tím 
však dochází k zásadnímu zkreslení 
skutečných budoucích nákladů za tep-
lo a tím i dopadu na vaši peněženku. 
Prodejci totiž zpravidla počítají pouze 
náklady na elektrickou energii nutnou 
na provoz vlastního tepelného čerpa-
dla a uváděná částka ve výši 280 až 
330 Kč/GJ vč. DPH vypadá na první 
pohled velmi lákavě.
Jenže k tomu je třeba přičíst řadu dal-
ších položek, které jsou s touto formou 
vytápění spojeny. Jsou jimi především 
investiční náklady na pořízení zdroje, 
náklady na tzv. inženýring, na stavební 
a technologické úpravy, na navýšení 
jističů, příp. náklady na posílení či 
vybudování nové elektrické přípojky, 
na odpojení od soustavy zásobování 
tepelnou energií, na údržbu, servis, 
dohled a ještě by bylo možné pokračo-
vat. A to ani nemluvíme o případných 

nákladech spjatých s úvěrováním ce-
lého záměru. Je nutné mít na paměti, 
že každé zařízení má svou životnost 
a s jeho rostoucím věkem se budou 
zvyšovat náklady na opravy a bude 
nutno tvořit finanční rezervy na jeho 
výměnu. Pokud tedy zahrnete veškeré 
náklady, které by cena za teplo měla 
obsahovat, dostanete se ve skutečnos-
ti i na více jak dvojnásobnou cenu, než 
uvádějí dané nabídky…
Vezměme si pro příklad provoz auta. 
Také neplatíte pouze za palivo, ale 
hradíte i další poplatky s provozem 
vozidla spojené: za údržbu, servis, 
opravy, STK, povinné ručení, amorti-
zaci, apod. A až z kompletního součtu 
vyjde skutečná cena za ujetý kilometr.
Cena tepla od Tepláren Brno je cenou 
komplexní a obsahuje v sobě všechny 
skutečné náklady. Proto je sice na prv-
ní pohled zdánlivě vyšší než položka, 
kterou slibují prodejci čerpadel, ale 
ve skutečnosti tomu tak být nemusí. 
Obsahuje kromě nákladů na zemní plyn 
či elektrickou energii i náklady na údrž-
bu a provoz tohoto zařízení a na jeho 
pravidelné revize a kontroly. A co je 
nejdůležitější, nemusíte myslet a pravi-
delně odkládat peníze na nákup nového 
zařízení po skončení jeho životnosti. 
Cena od Tepláren Brno, a. s., již tuto 
položku do ceny tepla rovněž zahrnuje.
Je na vás, abyste si vše v klidu rozváži-
li. Nenechte se ale oklamat zavádějí-
cími informacemi, byť jejich autoři to 
jistě mají spočítané dobře. Slibované 
úspory vás mohou přijít draho.

 Zdeněk Měchura, manager 
pro alternativní zdroje vytápění, 

Teplárny Brno, a.s.

Alternativní teplo z tepelných čerpadel 
nemusí znamenat levnější teplo

Uzávěrka č. 7-8/2018 
pátek 15. června 2018 ve 14 hodin

M. H.

Na městskou část se obrátilo několik obyvatel Bohunic s tím, že byl do 
schránek jejich bytových samospráv doručen zvláštní dopis s nabídkou 
členství v politické straně a dále s obchodní nabídkou tepelných čerpadel. 
Dopis obsahoval symboly obce a tím budil dojem, že je odeslán z ÚMČ. 
Vzhledem k tomu, že si někteří stěžovali i na to, že obchodní nabídka zjevně 
vykazuje znaky neserióznosti, požádali jsme o reakci poskytovatele tepla 
v Bohunicích městkou společnost Teplárny Brno, a. s. Výše je otištěn dopis 
jednoho ze stěžovatelů.  vedení MČ
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Na bronzovém hrdle rozdělej oheň 
živochodný, vhoď vlas šprta, špet-
ku klusíku obositného a plnou lá-
hev duhy…

Hodiny slohu – hrozba a nuda, nebo 
naopak dobrá zábava? Zeptejte se dětí 
ze základní školy Arménská, které se 
každoročně účastní celoškolní soutěže 
Spisovatel! Jen v letošním roce se do 
ní zapojilo 102 našich žáků od druhé 
až do deváté třídy se 124 povídkami 
a básněmi. Na podzim naši žáci vy-
stavovali své práce o Brně v pobočce 
Knihovny Jiřího Mahena na Lánech, 
jejich práce jste si mohli prohlédnout 
i na radnici MČ Bohunice v soutěži 
O pohár starosty Bohunic. Nejlepší 
práce mladých spisovatelů reprezen-
tují školu i v Národní soutěži dětské-
ho literárního projevu Náš svět, která 
nám přinesla již nejednoho vítěze.
Každý učitel češtiny vám potvrdí, že 
cesta k dětskému slohu není vůbec 
jednoduchá. Pokud však žáci pochopí, 
že se nesmí bát přemýšlet a zapojit 

svou vlastní fantazii, je již téměř 
vyhráno. Pak se například i v hodině 
s nudným názvem Popis pracovního 
postupu můžeme přenést třeba do 
kouzelnického světa, v němž při va-
ření tajuplných lektvarů děti využijí 
„stonek křečovky životné, mložitík 
mločí s esenciálním účinkem a žulinu 
žužloskovou“, zatímco jiné sáhnou po 
„dvou tkaničkách ze sedmimílových 
bot a čtyřech vláknech z  létajícího 
koberce“. A vzniknou práce, z nichž 
mají radost děti i učitelé.
Díky spolupráci s pobočkou Knihovny 
Jiřího Mahena na Lánech si na výstav-
ce v prostorách knihovny můžete naše 
Lektvary prohlédnout i vy. Recepty, 
které vám zde představíme, nevznikly 
jako práce do celostátní či jiné sou-
těže, ale „jen“ jako výsledek jedné 
slohové hodiny čtvrťáků z Arménské. 
Dobře se bavte!

 Mgr. Lenka Vašíčková 
a Mgr. Kateřina Helisová,

učitelky 4. tříd ZŠ Arménská

K výrazným změnám v kádru došlo na 
počátku dubna v návaznosti na neče-
kané odhlášení Tišnova z Moravsko-
slezské divize D. Díky tomu se Tatran 
dohodl na „prozatímním“ půl ročním 
přestupu 3 hráčů. Do Bohunic přichází 
bývalý ligový brankář Zbrojovky Mar-
tin Doležal, který má na svém kontě 
přes 30 prvoligových startů, ten se 
zapojil do sestavy již v prvním jarním 
kole proti Ivančicím (0:0). Dále v Bo-
hunicích zakotvil Petr Švancara, ikona 
brněnského fotbalu, který během své 
kariéry odehrál 309 prvoligových zá-
pasů. Švancara již za Tatran na podzim 
startoval a i ve druhém jarním utkání, 
v derby proti Bosonohám, opět skóro-
val(3:0). Z Rakouska přes Tišnov, má 
do Bohunic namířeno i Ivan Lacko, 
kdysi mládežnický reprezentant, od-
chovanec brněnského fotbalu, který 
v poslední době působil v nižších ra-
kouských soutěžích. Z kádru odešli tři 

hráči: Jakub Gremmel, Tomáš Hrazdíra 
a Jorgos Torlakidis.
Tatran se v současné době drží na 4. 
příčce průběžné tabulky Krajského 
přeboru a doufejme, že s novými po-
silami postoupí co nevýše. Květen byl 
pro fotbalisty Bohunic hodně náročný. 
Po výhře v pohárovém utkání doma 
proti Rousínovu (4:2) odehraje Tatran 
v průběhu května osm utkání! Dvě po-
hárová a šest mistrovských.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům za dosavadní domácí pod-
poru a těší se na jejich návštěvy i v ná-
sledujících zápasech jarní poloviny 
sezony. Infor -mace o fotbalovém klubu 
naleznete na webových stránkách od-
dílu: www.tatran -bohunice.cz, dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neuži-
lova 35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá. 

 Ing. Jaromír Krejčí

V knihovně před prázdninami Těšíme se na nové prvňáčky

Ochutnejte lektvary  
z ArménskéZměny v kádru A-mužstva 

fotbalistů Tatranu 

Vážení a milí, srdečně vás zdraví-
me. Červen, poslední měsíc před 
prázdninami a dovolenými, je ve 
znamení výstavy s vernisáží, ru-
kodělné dílny a veselého čtení 
pro děti.

Červnová výstava má název Čínská 
tušová kresba a její autorkou je Jana 
Malá. Výstava začíná vernisáží ve čtvr-
tek 7. 6. 2018 v 18 hodin a určitě se na 
ni přijďte podívat, hudební doprovod 
obstará jazzový kytarista Milan Kašu-
ba. Jana Malá je všestranně nadaná 
výtvarnice, tato výstava ukazuje jeden 
segment její tvorby, o němž autorka 
říká: „Čínské tušové malbě se věnuji 
od roku 2007, kdy jsem započala svá 
studia na Universiti Tungku Abdul 
Rahman v Kuala Lumpur. Přestože 
výtvarné tvorbě se věnuji poměrně 
dlouho, musela jsem s pokorou začít 
„od píky“, zapomenout na vše „ev-
ropské“, včetně držení štětce, a jeden 
večer v týdnu jsem pečlivě sledovala 
a napodobovala tahy svého čínského 
mistra, pana Sum, který byl velkým 
a trpělivým učitelem. Když jsme se 
o dva roky později loučili, popřál mi 
do dalších výtvarných počinů hodně 
štěstí s tím, že mám vytvořit pomy-
slný výtvarný „most“ mezi uměním 
evropským a asijským.“ Výstava potrvá 
do 30. 6. 2018.
Pro naše nejmenší čtenáře jsme při-
pravili na úterý 5. 6. 2018 roztomilý 
příběh O zvědavém štěňátku. Děti bu-
dou plnit zábavné úkoly a čeká je malá 
odměna. Čtení je vhodné pro děti od 
2 do 5 let v doprovodu dospělé osoby 
a začíná v 16.30 hodin.

V pondělí 11. 6. 2018 v době od 15 do 
17 hodin můžete přijít se svými dětmi 
na tradiční rukodělnou dílnu, která se 
ponese v duchu nadcházejících prázd-
nin. Děti si mohou vyrobit prázdnino-
vý deníček, do něhož si mohou celé 
léto psát zápisky a postřehy nejenom 
z četby, ale hlavně z prázdninových 
cest.
Vám všem, kteří se rádi seznamujete 
s knižními novinkami, jsou vyhrazeny 
naše Knižní čtvrtky, v červnu vycházejí 
na 7. 6. , 14. 6. , 21. 6. a 28. 6. 2018. 
V době od 10 do 12 hodin si můžete 
poslechnout naše tipy na skvělou, na-
příklad dovolenkovou četbu.
Ještě nám dovolte zmínit každoroční 
akci Klíčování, kterou pořádáme ve 
spolupráci s panem starostou Crhou 
a panem místostarostou Hrdličkou. 
Klíčování znamená, že našim bohunic-
kým prvňáčkům pan starosta a pan 
místostarosta předá kouzelné klíče od 
knih jako odměnu za to, že se naučili 
krásně číst. Na této akci se vystřídají 
všechny první třídy z bohunických zá-
kladních škol a je to vždy velmi příjem-
né jak pro nás, tak i pro děti.
Naši milí čtenáři a návštěvníci, přeje-
me vám krásné léto, příjemnou dovo-
lenou a hodně nových zážitků. A my 
se už těšíme na září a kalendář akcí 
nám praská ve švech, jen namátkou 
bych vás chtěla pozvat na zářijovou 
besedu ke 100. výročí republiky, jejíž 
téma je zatím tajemství.
Mějte se krásně a brzy na viděnou.

 Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Letošní školní rok sice ještě zdaleka 
neskončil, ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10 se 
ale již zodpovědně připravuje na školní 
rok nový. Máme radost především ze 
skutečnosti, že o naši školu je stále 
velký zájem a od září můžeme proto 
bez problémů otevřít tři nové první 
třídy, každou s počtem žáků cca 27. 
A to je v konkurenci velkého počtu 
brněnských škol zřejmě nejlepším 
ukazatelem kvality práce všech našich 
zaměstnanců.
O zápis do prvních tříd byl velký zá-
jem a zúčastnilo se ho celkem 105 
dětí – mnohem více, než škole přísluší 
z hlediska spádovosti. Velmi se nám 
osvědčuje pozdější (dubnový) termín 
zápisu, jelikož učitelé mají na přípravu 
a realizaci této klíčové události v živo-
tě školy (a potažmo i rodiny) větší klid 
než v době okolo pololetí a příchozí 
děti jsou o poznání vyspělejší.
Základ žactva budoucích prvních tříd 

tvoří předškoláci z Mateřské školy Ved-
lejší doplněné o děti, které pravidelně 
navštěvují edukativně -stimulační sku-
pinky vedené našimi zkušenými ele-
mentaristy. V letošním školním roce 
probíhalo 10 lekcí ve dvou skupinkách 
po 10 dětech. Pro všechny zapsané 
žáčky a jejich rodiče nakonec škola 
připravuje dvě dílny  – pohybovou 
a rukodělnou. Cílem je „vplout“ při-
rozeným způsobem do školy, seznámit 
se s prostředím a zbavit se zbytečných, 
ale přirozených obav, což potřebují 
nejenom budoucí prvňáčci, ale stejně 
tak i jejich starostliví rodiče.
Na závěr přejeme všem budoucím prv-
ňáčkům a jejich rodičům pohodový 
poprázdninový vstup do naší školy. 
Jako každý rok proběhne i 1. září 2018 
před vstupem do hlavní budovy slav-
nostní uvítání za účasti vedení školy 
a městské části Bohunice.

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší
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Po úspěšném umístění budek ve skate-
parku Bohunicích přišla nová výzva. 
Na své narozeniny jsem totiž dostala 
budku s videokamerou. Umístit ta-
kovou budku ale skutečně není jen 
tak. Nejdřív bylo potřeba najít místo, 
kde je víc zeleně než asfaltu, dostupný 
bezdrátový internet, zásuvka pro napá-
jení kamery a ideálně oplocení. Oslo-
vila jsem proto vedení školy Five Star 
Montessori na Lánech, kterému chci 
tímto velmi poděkovat, že s umístě-
ním budky na svém pozemku souhlasi-
lo, konkrétně ředitelce Vinterové. Vý-
běrem místa však peripetie neskončily, 
spíše naopak. Do návodu pro zapojení 
budky by měli doplnit, že je potřeba 
nejen i nějaký zdatný programátor, ale 
také si obrnit nervy. Zprovoznit budku 
se mi nakonec díky příteli podařilo, 

ale až nedávno. Také proto v budce 
není dosud žádný nájemník. Budky 
se mají umisťovat na konci zimy, já 
tedy měla dvouměsíční skluz. Některé 
druhy ptáků však hnízdí i dvakrát do 
roka, tak třeba se ještě poštěstí. Přímý 
přenos najdete na youtube po zadání 
„budka Bohunice“, avšak upozorňuji, 
že nemusí být zrovna online. První 
rok je vždycky problémový a některé 
„mouchy“ je ještě potřeba vychytat. 
O tom ví své i kolega z Židenic Petr 
Kunc, který se naprosto stejně s umís-
těním budky natrápil loni, ale trpěli-
vost se vyplatila a letos ho příroda 
odměnila - sýkorky úspěšně zahnízdily 
a rostou jako z vody: https://8002.
click2stream.com

 Kristýna Ryšavá

Festival Mezi panely proběhne tento rok již po osmnácté, a to v sobotu 16. 6. 2018 
od 9.00 hodiny ráno na SVČ Lužánky – pracovišti Labyrint. Jako každý rok přinese 
zajímavá divadelní představení do městské části Brno – Bohunice. V dopoledních 
hodinách je festival určen pro předškolní a školní děti a samozřejmě jejich rodiče. 
Představí se divadelní soubory Loutkino, DDS Pirko, TS Sneaker a další. Na závěr 
dopoledního programu zhlédneme loutkové Dřevěné divadlo v zahradě Labyrint. 
V odpoledních hodinách se lze těšit převážně na představení pro „náctileté“. 
Labyrint se nachází hned vedle mateřské školky na ulici Švermova, součástí 
zahrady je veřejný gril, na kterém si lze během festivalu ugrilovat vlastní jídlo. 
Pro více informaci sledujte náš web: https://labyrint.luzanky.cz

 Tomáš Gruna, SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint

Setkání s poezií a divadlem Předškoláčci umí zabodovat

Budka s videokamerou  
na Lánech

Divadelně taneční festival 
Mezi panely

Celostátní postupová recitační pře-
hlídka pro žáky základních škol „Dět-
ská scéna 2018“se již tradičně konala 
v SVČ Lužánky – pracoviště Labyrintu. 
Ve spolupráci s Centrem divadelních 
a tanečních aktivit z Lužánek a také 
s Ateliérem divadlo a výchova z DIFA 
JAMU jsme uspořádali nejprve předne-
sovou část městské přehlídky ve dnech 
8. 3. a 9. 3. 2018, které se zúčastnilo 
74 recitátorů ve čtyřech věkových ka-
tegoriích. V krajském kole jsme přiví-
tali 68 nejlepších přednašečů z celého 
Jihomoravského kraje ve dnech 19. 
4 a 20. 4. 2018. Na celostátní pře-
hlídku, která se bude v červnu konat 
ve Svitavách, poslal lektorský sbor 

pět velmi šikovných dětí. Následně, 
také v rámci „Dětské scény“, proběhl 
21. 4. 2018 v Labyrintu den plný diva-
del, workshopů a diskusí. Doporučení 
k účasti na celostátní přehlídku dosta-
ly od lektorů dva divadelní soubory. 
Děkujeme všem výše zmíněným, kteří 
s námi spolupracovali a pomohli nám 
tak vytvořit příjemnou, tvůrčí atmo-
sféru a bezproblémový průběh celé 
přehlídky. Tato akce má celostátní 
dosah a je velmi významnou součástí 
naší práce v Labyrintu a tak dostává 
tak do povědomí nejen městskou část 
Brno–Bohunice, ale také SVČ Lužánky.
MgA. Emilie Machálková
 SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint

I letos se předškoláci SPORT Bohunice zúčastnili závodů v atletice, které se 
konalo letos v Brně na ZŠ Labská. Naše děti získaly pěkná umístění a na stupních 
vítězů se objevil Jaroušek a Maruška.
foto Maruška B. vyhrála nádherné 1-ní místo
foto Jaroušek B. získal krásné 3-tí místo
foto Adélka se umístila na pěkném 4-tém místě
foto Peťa B. se umístil na zaslouženém 6-tém místě
Všem dětem gratulujeme a děkujeme za účast.
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Nuže, sestoupíme a  zmateme tam 
jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči 
druhého (Genesis 11.7)
Každý botanický druh, tedy i každý 
keř či strom, má své přesné vědecké 
pojmenování. Kromě svého latinské-
ho jména mají rostliny i české názvy 
a mnoho stromů a keřů ještě má také 
svá lidová jména. Když se na Moravě 
řekne, že rozkvetl zlatý déšť, všichni 
víme, že rozkvetla zlatice (Forsythia). 
Ovšem v Čechách mají na mysli žlutě 
kvetoucí štědřenec (Laburnum). Bez-
ový keř poskytuje bílé koláče květů, ze 
kterých na Moravě vaříme léčivý odvar. 
V Čechách bezem nazývají šeřík.
Malé děti na podzim sbírají kašta-
ny – nejedlá semena stromů, které 
se jmenují jírovce. Jedlé kaštany jsou 

plody kaštanovníku setého (Casta-
nea sativa). Mladý kaštanovník roste 
v horní části středového pásu zeleně 
nad ZŠ Arménská.
Jména některých dřevin mohou mít 
zajímavý původ. Tak třeba chvojka 
klášterská (Juniperus sabina), běžný 
pokryvný keř. Uvádí se, že jako léčivá 
rostlina byla chvojka běžně pěstována 
v klášterních zahradách. Proč právě 
tam? Můžeme spekulovat. Pití odvaru 
z chvojky vyvolává u těhotných žen 
potrat, čehož bylo v minulosti hojně 
využíváno. Řada žen na to však dopla-
tila doživotními následky nebo i smrtí.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar

V půlce května proběhl 19. ročník sou-
těže Bohunický pohár. Své síly zde po-
rovnalo celkem 17 družstev mladších 
žáků, 10 družstev starších žáků a 4 
družstva dorostenců.
Žáci soutěžili v požárním útoku a do-
rostenci v „bohunickém pětiboji“. Při-
hlásily se i družstva z Brna-venkova, 
takže konkurence byla veliká.
Bohužel domácím se moc nedařilo. 
V kategorii mladších žáků družstvo 
„A“ získalo 9. místo, družstvo „B“ mělo 
neplatný pokus, který měli i starší žáci 
„A“. Družstvo starších žáků „B“ získa-

lo 4. místo. V letošním roce se nám 
nepodařilo složit dorostence, proto 
se soutěže nezúčastnili, snad se to 
povede příště.
Své první místa si ze soutěže odvezlo 
v kategorii mladších i starších žáků 
družstvo Lelekovice a v dorostu druž-
stvo Útěchov.
Vítězům gratulujeme k  výsledkům 
a poraženým přejeme na dalších sou-
těžích lepší výsledky.

Kateřina Pilná
vedoucí mládeže

Centrum prevence v  Brně spustilo 
od ledna 2018 nový projekt DRUG 
FREE BRNO zaměřený mimo jiné na 
prevenci nejrůznějších typů závislostí 
u mladistvých. V rámci projektu nabízí 
programy pro školy a jiné kolektivy, 
víkendové pobyty pro vybrané skupiny 
nebo individuální poradenství. Pro 
mladé lidi ve věku 15 až 19 let jsou 
všechny služby v rámci projektu zcela 
zdarma.
Projekt DRUG FREE BRNO má za cíl 
především minimalizaci zdravotních 
a  společenských rizik souvisejících 
s  užíváním návykových látek nebo 
hazardním hráčstvím. Všímá si také 
problémů se vztahy v kolektivu, šika-
nou apod. Projekt se zaměřuje jak na 
závislosti látkové (cigarety, alkohol, 
drogy), tak nelátkové (gambling, neto-
lismus). Do programu spadají vzdělá-
vací aktivity pro rodiny a jednotlivce, 
díky kterým se účastníci naučí roz-
poznat základní příznaky společensky 
rizikových jevů. Získají také informace 
o možnostech pomoci osobám, které 
užívají návykové látky, jsou oběti šika-

ny apod. Poradenství v rámci projektu 
je určeno i rodinám, kterým mohou 
odborníci z Centra prevence pomoci 
v otázkách souvisejících s užíváním 
návykových látek u dětí i dospělých.
Školy, jednotlivci i rodiny se zájmem 
o  podrobnější informace, účast na 
preventivním programu nebo po-
radenství, se mohou obracet na tel. 
775 436 648 nebo na email dfb@
podaneruce.cz.
Centrum prevence v  Brně funguje 
v rámci Společnosti Podané ruce již 
téměř 25 let. Jeho činnost znají přede-
vším žáci základních a středních škol. 
Jen loni prošlo preventivními progra-
my Centra 16 500 dětí a mladých lidí 
z Brna a Jihomoravského kraje. Dlou-
hodobě se ukazuje, že kvalitní a atrak-
tivní programy primární prevence, 
které Centrum nabízí, přinášejí pod 
vedením zkušených odborníků reálnou 
možnost, jak snížit riziko vzniku závis-
lostí a dalšího společensky rizikového 
chování u mládeže.

Společnost Podané ruce, o. p. s.
 www.podaneruce.cz

Bohunické stromy (8)

Soutěž mladých hasičů

Nový projekt DRUG FREE 
BRNO pomáhá mladým
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Co se v Bohunicích za poslední roky změnilo V.

Chodník z ulice Švermova na ul. Osovou – stav před rekonstrukcí

Nasvětlený přechod mezi ulicí Hraničky a Švermova

Znovu zprovozněná fontána v parku u ulice Osová

Foto z předávání certifikátu Audit familyfriendlycommunity

Chodník z ulice Švermova na ul. Osovou – po rekonstrukci

Místo pro přecházení, schodiště a chodník ke smyčce tramvaje Švermova

Nově zrekonstruované hřiště ZŠ Arménská

Foto zástupců všech devíti oceněných obcí

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 1. 6. 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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2 vozu 
ŠKODA OCTAVIA: 5,2 l/100 km, 121 g/km

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA OCTAVIA TRUMF

Nabídka, které propadne každý
Pořiďte si akční model ŠKODA OCTAVIA TRUMF s motorem 
1.4 TSI o výkonu 150 koní, multifunkčním koženým volantem, 
zadními parkovacími senzory a rádiem Swing s 6,5’’ dotykovým 
displejem s Bluetooth a další neodolatelnou výbavou.

www.tednatomam.cz  

 

110 000 Kč  

zvýhodnění

až

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21, Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz

439 900 Kč  

Cena od

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Červen:  4.–17. 6.  Speciality z ryb
 16. 6.  Závěrečný ohňostroj nad 
  Špilberkem na vyhlídkové terase
 25. 6.–8. 7.  Nabídka z letního ovoce
Letní prázdniny: Každý víkend grilování na letní terase
 10. 8. Letní festival hotelu Myslivna

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

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Pekařské výrobní dělníky
– Pekaře (vyučení v oboru)

NABÍZÍME:
Práci ve stabilní prosperující společnosti, 5 týdnů 
do volené, finanční motivační bonusy, stravenky 
s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231

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

PŘEPRAVA 
PRO SENIORY A OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

JSME TADY PRO VÁS...

www.ala�o.cz                 

doprava.ala�o@seznam.cz
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ZASTAVÁRNA KAVKAZ
přestehována na „KALINKU“ – Dlouhá 1

(mezi poštou a vinotékou)

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

 Koupím garáž na ul. Ukrajinská. 
Platba v hotovosti, slušné jednání. 
Tel: 735 194 989.

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

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

 Sháníme rek. objekt – chatu či 
chalupu. T: 604 126 970

 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.

 PŘIJMEME PRACOVNÍKA/CI 
PRO RUČNÍ MYTÍ VOZŮ do nového 
mycího centra aut REDBOX PARK na 
ul. Jihlavská v Brně - Starém Lískov-
ci. Mokré a suché čištění interiéru 
a exteriéru vozidel, obsluha myčky. 
Očekáváme ŘP sk. B, smysl pro detail, 
manuální zručnost, preciznost, zkuše-
nosti s mytím vozů výhodou. Smlouva 
na dobu neurčitou. Nástup od 1. 7. 
2018. Tel.: 725 255 293, info@red-
boxpark.cz

 Hledáme RD v Brně, nevadí Brno 
venkov, ale do 30 km. T: 732 219 013

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

 PŘIJMEME PRODAVAČE/KU do nové-
ho mycího centra aut REDBOX PARK na ul. 
Jihlavská v Brně - Starém Lískovci. Práce na 
pokladně, prodej mycích programů, prodej 
doplňkového zboží a gastra. Očekáváme ko-
munikativnost, schopnost jednat se zákazníky, 
znalost práce na PC, bezúhonnost. Nástup od 1. 
7. 2018. Tel.: 725 255 293, info@redboxpark.cz

 Hledám byt, stav x cena. Děkuji. T: 739 
826 409

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

v BRNĚ a okolí

A++ 
6 kg

1000 ot./min

Pračka 
s horním plněním

6 990,-

www.chladservis.cz

DOPRAVÍME

VYNESEME

ZAPOJÍME

odvoz starého 
spotřebiče ZDARMA

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

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

PRODEJ LETNÍHO OVOCE OD KONCE 
ČERVNA – MERUŇKY, ŠVESTKY, 

BROSKVE, LETNÍ JABLKA
PODEJ ZELENINY, 100% OVOCNÝCH 

MOŠTŮ, SUŠENÉHO OVOCE 
A VÝROBKŮ Z OVOCE

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, 
sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu


