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Strom Pamětník
Stromy jsou všude kolem nás. Po-
tkáváme se s nimi na ulicích, v par-
cích, na náměstích, v zahradách, 
ve školách. Někdy nám jejich větve 
zavazí v chůzi nebo se na podzim 
brodíme jejich listím, jindy využí-
váme jejich korunu jako ochranu 
před deštěm nebo sluncem.
Jsou stromy, které rostou, slouží 
nám a jejich přítomnost si ani ne-
uvědomujeme. Možná nám nebu-
dou chybět, ani když je pokácíme. 
Jiné nám po vykácení hodně chybí 
a prostor je bez nich nějak prázdný.
Jsou však i  stromy, které mají 
příběh, a když jejich život skončí, 
skončí i jedna dlouhá etapa míst-
ních dějin.
Tak tomu je i s majestátním aká-
tem, který rostl cca 100 let před 
bohunickou kaplí na Rolnické ulici. 
Ano, symbolických 100 let. Není 
jisté, kdy byl strom přesně vysazen, 
ale někdy kolem roku 1918 by to 
být mohlo, protože na fotce z konce 
20. let 20. stol. (viz obrázek vpra-
vo dole) už je pozorovatelný jako 
vzrostlý stromek.
Protože spolu s kaplí stál v histo-
rickém centru Bohunic, pamatuje 
mnohé. Osamostatnění Českoslo-
venské republiky, konec 1. i 2. svě-
tové války, mnohé místní slavnosti 
a společenské aktivity, schůze kvůli 
likvidaci starých Bohunic, jejich bo-
ření a výstavbu sídliště…
Dne 15. června 2018 byl akát „Pa-
mětník“ pokácen. Jeho zdravotní 
stav nedovoloval, aby zde rostl 
dále. Prohnilý kmen a odlamující 
větve byly svému okolí příliš ne-
bezpečné.
Jedna etapa, jeden příběh končí. 
Začneme však psát příběh jiný. 
Na podzim v místě zasadíme nový 
strom. Lípu u příležitosti 100 let 
republiky. Doufám, že zde aspoň 
dalších 100 let vydrží.

 Antonín Crha, starosta

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Na posledním zasedání Zastupitel-
stva městské části Brno -Bohunice byla 
jistá paní, naše bohunická občanka, 
která si stěžovala (nebo možná žáda-
la o pomoc) ve věci operativnějšího 
úklidu zapomenutých, vyhrabaných 
hromádek trávy po jejím posečení.
Protože víme, že se to občas stane, 
přemýšleli jsme s panem místosta-
rostou, jak tuto situaci řešit.
Část z vás, kteří se „pohybují“ na face-
booku, nám tyto informace posíláte 
prostřednictvím zpráv nebo prostřed-
nictvím bohunické facebookové skupi-
ny Naše Bohunice.
Ale je nám jasné, že to nestačí. Přesto-
že ve skupině je více než 3650 členů, 
někteří facebook nemáte.
Proto nabízíme jednoduché řeše-
ní. Prostě nám zavolejte nebo na-
pište sms. Starosta Antonín Crha: 
724 150 608, místostarosta Milan 
Hrdlička: 777 767 653.
A nemusí jít jen o trávu. Můžete nám 
touto cestou sdělovat všechna „zjiš-
tění“, na která narazíte. Ani my, ani 
naši bohuničtí úředníci nemůžeme být 
všude. Vy jste „všude“, protože je vás 
víc. Náš zájem je, aby byly Bohunice 
hezké. Svými podněty naší společné 
snaze pomůžete.

PROSTRANSTVÍ U OC KAVKAZ
Problémy s dodávkou stánku na za-

stávku tramvaje Švermova 
pro oblíbené pečivo KESI 
způsobily malé zpoždění pl-
ného zprovoznění prostran-
ství. V době, kdy čtete tyto 
řádky, by měly být zábrany 
odstraněny a prostranství je 
plně k dispozici veřejnosti. 
A  to včetně podzemních 
kontejnerů na tříděný odpad, všech 
laviček, košů a hodin.
 
REKONSTRUKCE DALŠÍHO  
PROSTRANSTVÍ
Jak jsem již psal dříve, chtěli jsme 
docílit toho, aby všechna významná 
prostranství v Bohunicích byla nově 
zrekonstruovaná. Máme jich pět. Před 
radnicí bylo naše náměstí zrekonstru-
ováno v roce 2014, před ZŠ Arménská 
v roce 2015, před poštou 30 na Bě-
loruské ulici v roce 2016, u Kavkazu 
letos.
Minulý měsíc byla zahájená rekon-
strukce posledního „významného“ 
prostoru, a to před ZŠ Vedlejší.
Práce by měly skončit před začátkem 
školního roku. V projektu vypadá ná-
vrh architekta dobře. Budeme doufat, 
že realita bude ještě lepší.

ULICE NA PÍSKOVÉ CESTĚ
V dohledné době (přesný termín od-
hadnout zatím neumím) proběhne 

Jsme tu pro vás
tolik potřebné rozšíření se-
verní a střední části ulice Na 
Pískové cestě. Úprava ulice 
spočívá v  jejím rozšíření 
a vybudování parkovacích 
míst mimo vozovku.
Každý, kdo někdy projížděl 
zmíněnou ulicí, mi dá jistě 
za pravdu, že oboustranné 

parkování vozidel na silnici způso-
bovalo její neúměrné zúžení, které 
komplikovalo průjezd většiny vozidel, 
včetně např. hasičů.
Něco bylo třeba udělat. Mohli jsme sa-
mozřejmě parkování na ulici zakázat. 
Ale parkovacích míst je málo, a tak to 
jistě není správná cesta.
Proto jsme v loňském roce přikročili 
k přípravě projektové dokumentace 
na její rozšíření.
Dne 28. 6. 2018 proběhla veřejná be-
seda s dotčenými obyvateli. Beseda 
se konala po uzávěrce tohoto čísla 
zpravodaje, takže její výstupy ještě 
nemám. Věřím však, že všichni, kteří 
ulicí projíždí nebo na ní bydlí, budou 
spokojeni, protože stavba pomůže je-
jich situaci řešit.

Milí přátelé, přeji vám, abyste si 
o prázdninách odpočinuli a načerpa-
li sílu ve společnosti svých blízkých 
a přátel. Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, starosta

Uzávěrka č. 9/2018
pátek 24. srpna 2018
ve 14 hodinZdroj fotografie: kniha Z historie Bohunic II

Vítání občánků
Občané, kteří máte zájem o slavnostní 
přivítání svých dětí u nás v Bohuni-
cích, dostavte se prosím na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na 
sociálním odboru (tel.: 547 423 835). 
Přihlášky jsou k dispozici také na webu 
MČ v sekci Informace. Děkujeme za 
pochopení a již nyní se na Vás těšíme.



2 

Opět je tu téma, které 
v naší bohunické společ-
nosti v poslední době dosti 
rezonuje, a to je téma rezi-
dentního parkování (dále 
jen RP). V minulých číslech 
jsme se mohli od zastupite-
lů především z řad opozice 
dozvědět, že se jistě před 
volbami toto téma vyzdvihne. Ano, 
vyzvedávat témata, která jsou pro naše 
spoluobčany důležitá, jako je třeba RP 
nebo plánovaná výstavba v Bohuni-
cích, to jsou témata, se kterými musí 
dobrý politik pracovat, a to nejen před 
volbami. Vraťme se ale k tématu, což 
je RP v Brně. Z médií jste se jistě moh-
li dozvědět, že první rezidentní zóny 
budou již zavedeny letos na podzim, 
a to v MČ Brno střed. A protože se 
opravdu o tuto problematiku zajímám, 
zašel jsem si na veřejnou debatu k RP 
na Brno střed, kterou pořádala paní 
místostarostka Jasna Flamiková a byl 
zde přítomen i pan náměstek Mrázek. 
Je však škoda, že ti co nejvíce hlása-
jí, že RP v Bohunicích bude zneužito 
jako předvolební téma, se této debaty 
nezúčastnili. Je pravdou, že se jedná 
o RP ve středu města, ale model toho-
to parkování bude platit i pro ostatní 
místní části Brna. Debata byla bouřli-
vá a velmi zajímavá. Nejvíce mne zau-
jal dotaz na paní místostarostku, jestli 
byla provedena alespoň nějaká anketa 
či malé referendum, kde by se mohli 
občané Brna střed k tomuto vyjádřit. 
Na můj vkus byla odpověď lehce lako-
nická a to, že všechny politické strany 
měly ve volebním programu zavedení 
rezidentního parkování, a proto mám 
za to, že již nemusíme žádné ankety 
či referenda pořádat. Šmitec, konec, 
vymalováno. Že v době voleb neměli 
tito občané relevantní údaje o pozitiv-
ním či negativním přínosu, se mnoho 
přítomných hlasitě ohradilo. Že za-
vedení RP na Brně středu bude pro 
ostatní MČ přesun vozidel ze středu 
dál a šíření jako mor, na tom se zde 

shodli bezmála všichni. 
Nechme ale střed středem 
a věnujme se rezidentnímu 
parkování v  Bohunicích. 
A  to především co nám 
přinese či odnese. O pří-
nosu v této chvíli nejsem 
schopen nic říci, ale vím, 
co odnese. Odnese pře-

devším finanční prostředky z každé 
peněženky bohunického rezidenta či 
abonenta. MČ si sice může stanovit 
sama poplatky, ale je tu již stanovena 
minimální výše. Magistrát navrhuje 
zpoplatnění takto. Rezident: první 
oprávnění 300–900 Kč, každé další 
3 000–30 000 Kč na rok, abonent: 
první oprávnění 3 000–12 000 Kč, 
každé další 9 000–40 000 Kč na rok, 
přenosné abonentní parkovací opráv-
nění: 15 000–50 000 Kč na rok. No 
a kromě finančních prostředků přijde-
me zcela jistě o tzv. nelegální parko-
vací místa. A co klady? Abych pravdu 
řekl, zatím jsem žádné nezjistil. Vážení 
čtenáři, v mých předchozích příspěv-
cích týkajících se RP jsem postupně 
uváděl, jak provádím průzkum či stu-
dii v oblasti parkování v naší MČ. Dvě 
etapy z těchto průzkumů a získávání 
relevantních dat jsou ukončena a třetí, 
a to poslední na nás čeká. Ano, záměr-
ně používám slovo nás. Je to proto, 
že bez vás, rezidentů a abonentů, to 
nejde. A  jak třetí etapa proběhne? 
Každý rezident nebo abonent, který 
bude mít zájem, obdrží bezplatně 
speciální samolepku, jenž si vylepí 
na vnitřní stranu zadního okna. Při 
systematických obchůzkách se bude 
zjišťovat, kolik rezidentů či abonentů 
na parkovišti parkuje. Více informací 
obdržíte na webových stránkáchwww.
bohuniceparkuji.cz, jež jsem pro vás 
nechal vytvořit, a to od měsíce srpna. 
Zde budou též zveřejňovány veškeré 
údaje o RP v Brně.
Přeji všem krásné prázdniny a vraťte 
se v pořádku domů, domů do Bohunic.

 Milan Hrdlička, místostarosta

Rezidentní parkování 
rezonuje

Bohunický hudební  
podzim 2018 
POP: 6. 9.
17.00  Zuzana Gamboa - účastnice soutěže Česko-Slovensko má talent.  
 Sólistka orchestru Gustava Broma.
19:00  Martin Maxa - zpěvák, herec, krasavec :-)

ROCK: 13. 9.
Roman Dragoun – Progress2, Futurum, T4, atd
Vilda Čok – Bypass (ex Pražský výběr, Stromboli)

COUNTRY: 20. 9.
Rančeři – bezchybná country v podání muzikantů z Brna a okolí.
Plavci – Rangers s Ivou Hajnovou, Mirkem Řihoškem i Maxem Presserem.

V LIDOVÉM TÓNU: 27. 9.
17.00  Cimbálovka Veronica. Lidové písně v klasickém podání s houslemi,  
 cimbálem, ale i basou.
19.00  Slovácká kapela Romana Horňáčka – dechovka, co nenechá nikoho sedět.

Monika Bagárová

Ivo Jahelka

Junior band

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00
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V Bohunicích bydlíme s manželkou 
více jak padesát let. Vychovali jsme 
zde společně tři děti a nyní k nám 
jezdí i vnoučata. Každý rodič má své 
výchovné metody, které prosazuje, 
a prostřednictvím kterých vychová-
vá své děti. Jistě mi dáte za pravdu, 
že součástí výchovy je i naučit své 
potomky slušného chováni a větši-
nou se začíná tím základním jako je 
dobrý den, nashledovanou, prosím 
nebo děkuji. Právě to poslední slovo 
děkuji nám nějak mizí z úst. Nemy-
slím tím děti, ale právě naopak nás 
dospělé. Přestože jsem již několik let 
seniorem na plný úvazek, zajímám se 
o dění kolem sebe, ale i o politiku. 
Minulý týden jsem se díval na zase-
dání zastupitelstva Bohunic. Musím 
popravdě říci, že jsem byl nemile pře-
kvapen z výroků některých rádoby 
politiků. Překvapil mě především 
výstup pana Kociána, měl jsem vždy 
za to, že je to člověk solidní s kulti-
vovaným vystupováním a přehledem. 
Ale ten poslední přednes, přesněji 
popsáno čtená citace a  napadání 
pana starosty a místostarosty, oso-
čování a nazývání lháři je pro mne 
i pro mou ženu nechutné. Pan Kocián 
se jaksi v poslední době povýšil do 
pozice ochránce pana Vrážela. Bo-
juje za něj a hájí ho jako čestného 
a neposkvrněného člověka. Já mám 
trochu jiný názor, ale ten názor je 
můj a já bych si nepřál aby ovlivňoval 
v úsudku ostatní. Jedno vám však 
pane mohu říci, za mých mladých let 

bychom takové nařčení řešili přímo, 
a většina starších lidí ví jak. Nazývat 
někoho veřejně lhářem, je vizitkou 
ubohosti a neschopnosti již proto, 
protože je to pouze váš názor a nikdo 
jiný vás ve vašem výstupu ani nepod-
pořil. Vážení spolu senioři, mám za 
to, že tento sloupek byl panem mís-
tostarostou vytvořen pro nás seniory 
a i my máme právo psát a přispívat 
do tohoto periodika to co cítíme a co 
si myslíme. On to není zpravodaj po-
litiků, jak si myslí někteří zastupitelé, 
on je to zpravodaj nás všech obča-
nů Bohunic, a já si osobně myslím, 
že je to dobrý zpravodaj. Dovoluji 
si tedy využít této možnosti, a jak 
jsem již uvedl v úvodu, zdělím to, co 
se všichni učí již od dětství. Vážený 
pane místostarosto, dovolte mi po-
děkovat Vám za vše co jste doposud 
pro nás seniory vykonal a doufám, 
že budete mít možnost ještě mnoho 
vykonat. Obrňte se a nenechte se 
prosím ve své činnosti odradit lidmi, 
kteří dokáží jen kritizovat, ale žádná 
konkrétní práce za nimi nestojí. Na 
podzim proběhne „výběrové řízení“, 
bude to výběrové řízení jehož porota 
bude početná v řádu tisíců. Přeji Vám 
pane místostarosto, aby tato porota 
byla schopna zhodnotit váš přínos do 
Bohunického prostoru a věřím, že 
přinejmenším seniorští členové této 
poroty vás ocení kladně a dají vám 
svou podporu najevo. Já s manželku 
to jistě udělám.

 Antonín Dvořák s manželkou

Seniorské okénko

Historické okénko

Z historie Bohunic CIII.
Pro dnešní sto třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto-
grafii zobrazující budovu restaurace U Nováků na Rolnické ulici, v minulosti 
též známou pod názvem U bílé kočky.
Restaurace je jen tak mimoděk zachycena na dobové fotografii z probíhajících 
Národopisných slavností, které se v Bohunicích konaly v roce 1957. 
V současnosti již restaurace neexistuje. Při výstavbě sídliště byla původní 
ulice Rolnická i s restaurací zbořena.

 Antonín Crha

Blokové čištění  
komunikací
Blok č. 1 – termín čištění: 27.08.; 17.10. 
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 28.08.; 18.10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 29.08.; 19.10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 30.08.; 22.10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: 31.08.; 23.10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 – 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova 
– úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 03.09.; 24.10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 04.09.; 25.10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 05.09.; 26.10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 06.09.; 29.10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 27.04.; 07.09.; 30.10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 10.09.; 31.10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25 – 59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

Uvedená fotografie nedemonstruje uplatňování GDPR v praxi, ale ukazuje, 
jak na Kuchařské noci na Lánech poslepu ochutnat deset surovin, a následně 
napsat jejich názvy na papír. Kdo poznal všechny dobroty, vyhrál. Pokud jste i vy
poznali všechny děti na fotografii, vyhráváte též ;-). Hezké léto plné sluníčka 
a dětských úsměvů přeje   Lucie Stará, vedoucí pracoviště Lány



Opoziční názory

...trávníku nebo asfaltu? Co byste řek-
li, že je užitečnější?
Doslechl jsem se před několika týdny 
o  záměru vybudovat parkoviště ve 
smyčce tramvají Švermova. Může to 
být zatím jen idea, která má k realiza-
ci daleko, ale chci se podělit o úvahu 
k tomuto tématu. Kolega Brzobohatý 
v jednom z předchozích čísel zpravo-
daje použil titulek „Parkování, téma 
věčně zelené“, prvnímu a poslednímu 
slůvku se budu věnovat i já.
2,5 × 5 metrů asfaltu, to je jedno 
parkovací místo, které přinese užitek 
jednomu autu, jednomu člověku. Ale 
je to neprostupná asfaltová plocha, 
která brání zasakování dešťové vody 
a v létě se rozpálí až běda. 2,5 × 5 met-
rů trávníku naopak dýchá, čistí vzduch, 
drží vodu a tlumí teplotní výkyvy. Ne-
chci obsáhle citovat vědecké studie 
na dané téma, ale věřte, že existují 
a přínos zeleně pro všechny obyvate-
le města se snaží vyčíslit i finančně. 

Můžete si prohlédnout přiložený ob-
rázek s leteckými snímky pořízenými 
24. 6. 2016 ve 12.30, kde malé šipky 
ukazují na trávník ve smyčce (průměr-
ná teplota povrchu 40 °C) a do plochy 
parkoviště (51 °C!). Sami za sebe si pak 
odpovězte na úvodní otázku.
Ano, vím, že parkovacích míst se nedo-
stává. Ano, můžeme zastavět veškerou 
plochu zeleně v naší MČ. Vzniknou 
celá 3 parkovací místa pro každého 
obyvatele. Jen si nemyslím, že je to 
dobrý plán. Je nutné preferovat ta-
ková řešení, která nezabírají plochu 
na povrchu, ale i pod heslem estetiky 
auta spíše skrývají (podzemní garáže, 
parkovací domy, ap.).
Když se v závěru vrátím k hypotetic-
kému parkovišti ve smyčce Švermo-
va, osobně si myslím, že neobstojí 
ani před očima drážního úřadu, ani 
v běžné SWOT analýze.

 Jan Novotný, zastupitel

2,5 × 5 metrů... Otevřená odpověď

Bohunice v Evropě, Evropa v Bohunicích

Vážená M. H. a několik dalších oby-
vatel Bohunic, prostřednictvím mi-
nulého čísla zpravodaje byli čtenáři 
informováni, že můj osobní dopis ad-
resovaný samosprávám bohunických 
paneláků ve Vás vyvolal jisté pochyb-
nosti. Škoda, že jste se na mne neob-
rátila přímo. Nezbývá tedy, než abych 
odpověděl také veřejně, a to v několika 
stručných bodech:
1) Pro objektivní posouzení, zdali můj 
soukromý list z března letošního roku 
s vyobrazením vlajky MČ je opravdu 
zaměnitelný s úředním sdělením, by 
bylo nejlepší jeho zveřejnění. Proč se 
tak nestalo, alespoň v miniatuře, bylo 
a je na rozhodnutí redakční rady. Dopis 
má k dispozici. Mohu jen konstatovat, 
že oficiální „obsílka“ z radnice má zce-
la jiné náležitosti.
2) Pro užití vlajky městské části platí 
stejná pravidla jako pro vlajku státní. 
Tedy každý má právo užít vlajku naší 
MČ nebo její grafickou podobu vhod-

ným způsobem dle svého patriotské-
ho cítění. O to snad více v souvislosti 
s konáním komunálních voleb.
3) Nikomu nelze upřít nezpochybni-
telné právo nabídnout jisté skupině 
občanů účast na společné volební kan-
didátní listině. A věřte, že odvoláním 
se na svou bývalou funkci starosty, 
kterou mám v profesním životopise, 
se nedopouštím žádného nezákonného 
jednání. A to i tehdy, kdyby má nabíd-
ka na sdílení zkušeností se správou 
domu byla nakonec ryze obchodní.
4) Není pravdou, že jsem získal něja-
kou databázi obyvatel. Využil jsem jen 
veřejné informace o družstvech a SVJ, 
a to oficiální cestou. Tato data jsou 
a musí být přístupná každému zájemci.
5) Vyjadřovat se k monopolistickému 
přístupu Tepláren Brno k alternativ-
ním způsobům vytápění se nehodlám. 
U nás v domě s 60 byty máme své 
praktické zkušenosti.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel 

Možná píši jako zastupitel svůj před-
poslední článek do tohoto zpravodaje, 
proto si dovolím věnovat se tématu, 
které přesahuje mě i naše Bohunice. 
Tím tématem je naše členství v Evrop-
ské unii. Vzhledem k tomu, že zhruba 
polovina voličů o naší účasti pochy-
buje, považuji tuto problematiku za 
naprosto klíčovou.
Debata o  EU by neměla začínat 
úvahou o  „nesmyslných“ dotacích 
a předpisech ohledně banánů, poma-
zánkového másla, tuzemáku a žáro-
vek. Uvedené „problémy“ jsou totiž 
naprosto zanedbatelné.
Jakákoliv debata o EU by zato měla 
začínat popisem současného světa. 
Tedy ve stručnosti:
1) úsvit nových ambiciózních mocností 
(Rusko, Čína),
2) růst světové poptávky po surovinách,
3) růst světové populace (ročně při-
bude přes 80 mil. obyvatel planety),
4) zhoršující se podmínky životního 
prostředí včetně klimatické změny,
5) provázaná globální ekonomika.
Současný svět řeší několik význam-
ných a obvykle provázaných problémů 
najednou. Účastni na tomto řešení 
jsou pouze nejvýznamnější hráči, při-
tom nalezená řešení platí pro všechny 
účastníky. Význam a moc izolovaných 
evropských států je oproti významu 
a moci velmocí zanedbatelná. O to za-
nedbatelnější je naše vlastní pozice. 
Jedině spojená Evropa může prosadit 
svůj (náš) zájem ve světě. Parafrázova-
nými slovy Palackého: „Kdyby nebylo 
EU, musili bychom ji vytvořit.“

I v naší slavné historii jsme měli pod-
porovatele evropského sjednocení, za 
všechny jmenujme třeba krále Jiřího 
z Poděbrad a Jana Amose Komenské-
ho. Současný stav odmítání EU po-
važuji za hazard, tím však nechci říci, 
abychom byli slepými a hluchými pod-
danými Bruselu. Nechť máme vlastní 
názor, ale nikdy nesmíme zapomínat 
na společný zájem. Současný stav mi 
připomíná paralelu, kterou si dovolím 
vyjádřit slovy významného znalce naší 
historie Ernesta Denise (po něm jsou 
pojmenovány Denisovy sady). Denis 
v knize Konec samostatnosti české po-
pisuje negativní přístup našich stavů 
(osob nadaných politickými právy) 
k vytvoření generálního sněmu (jaký-
si společný parlament států, kterým 
vládl jeden panovník – Ferdinand I.) 
v době trvalého ohrožení osmanskou 
(tureckou) expanzí po prohrané bitvě 
u Moháče (1526) takto: „Tyto sně-
my generální byly by zaručovaly jak 
svobody politické tak samostatnost 
národní; Uhři, Němci a Slované, sblí-
živše se týmž duchem a svými osudy 
jsouce nerozlučně spojeni, byli by 
zajisté zapomněli na své záští a byli 
by se sjednotili, aby panovníku přiná-
šeli jen oběti, jakých nutně vyžadoval 
stát; rozvoj jednoty rakouské byl by 
se smířil se zachováním samosprávy 
království. K tomu bylo pouze dlužno 
připustiti jisté minimum ústupků, 
a potřebí jistého ducha obětavého: 
Čechové odsuzovali se ztratiti vše, 
poněvadž nechtěli vzdáti se ničeho.“

 Michal Kincl, zastupitel MČ
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Jsem členem výboru samosprávy jed-
noho z vchodů bytového domu na ulici 
Spodní. Také jsme obdrželi v minulém 
čísle rozebíraný dopis od zastupitele 
pana Vrážela. Na rozdíl od pisatelky 
M.H. jsem na něm neshledal nic ne-
etického. Zkrátka byl starostou? Byl. 
Chystá se znovu kandidovat? Chys-
tá. Je předsedou družstva, které topí 
a ohřívá vodu pomocí tepelných čer-

padel? Je. Opravdu nevím, kde a v čem 
je problém. Opravdu nevím, proč se 
dostalo veřejné prezentace tak velmi 
málo znalé „bydlící, která nyní žije 
v městské části Bohunice“.
Anebo vím? Je klíčem k odpovědím 
termín podzimních voleb? Mám za 
to, že ano.

 František Kročil, občan Bohunic

Na posledním zastupitelstvu se opět 
živě debatovalo o obsahu zpravodaje 
Naše Bohunice. Jak to tak vypadá, sta-
ne se to pravděpodobně již tradicí. 
Problematiku bohunického periodika 
sledují naši spoluobčané již skoro celé 
volební období a abych pravdu řekl, 
některé to i obtěžuje. Je také potřeba 
si všimnout kdo s krytinou přichází. Je 
evidentní, že se jedná o zastupitelskou 
opozici. Dožadování se různých změn 
úprav a přehodnocování zejména ze 
strany členů ODS a ANO jsou již dle 
mého názoru za hranicí. Abych niko-
mu nekřivdil, prohlídl jsem si i ně-
které zpravodaje z jiných částí Brna. 
Neshledal jsem žádné zásadní rozdíly 
v obsahu ani v kvalitě. Musím však 
zdůraznit, že pokut v těchto zpravo-
dajích je otištěn článek opozičního 
zastupitele, je jeho obsah a kvalita 
sdělení rozdílná. Texty jsou srozu-
mitelné a hlavně bez osobních útoků 
a invektiv k vedení MČ. V našem přípa-
dě se vše točilo kolem nějakého dopi-
su, který pan Vrážel, rozeslal místním 
samosprávám a bytovým družstvům. 
Na tomto dopise byla použita vlajka 
naší místní části. Pan zastupitel Vrá-
žel potažmo pan Kocián provedli po-
drobnou přednášku opřenou o zákon 
a výsledkem bylo to, že vlajku může 
jako patriot použít kdokoliv. No zde 

se chci pozastavit. Jestliže dopustí-
me, že bude vlajku obce či jiný symbol 
obce používat každý jak chce, můžeme 
také dopadnout jak s prezidentskou 
zástavou, anebo nám zde budou místo 
vlajek vyset trenýrky? Já jsem přesvěd-
čen, že znaky a symboly obce nepatří 
na žádné osobní či politické sdělení 
nebo propagaci tepelných čerpadel 
podobně. A proč, jestliže si každý vy-
věsí, vylepí či vloží tyto symboly, kam 
bude chtít, postrádají tyto symboly 
svůj význam. Vlajky a symboly byly 
v minulosti vždy prioritně používány 
při slavnostních příležitostech nebo 
slavnostech jako jsou hody poutě 
státní svátky apod. Jestliže tyto sym-
boly nebudeme chránit tak aby ne-
byly zneužívány ať již k politickým či 
obchodním účelům znehodnocujeme 
svoji minulost a oslabujeme budouc-
nost. Proto já osobně jsem proti tomu, 
aby každý kdo chce použil naše obecní 
symboly, kdy chce a k čemu chce. Já 
jsem také Bohunický patriot ale nikdy 
bych si nedovolil použít tyto symboly 
pro osobní či politické zviditelnění. 
Chraňme co jsme zdědily tak, abychom 
nepřišly o svou identitu, protože je 
všeobecně známo, že čeho je nadbytek 
ztrácí na vzácnosti a hodnotě.

 František Zlámal

Neplodný černoch z Ameriky, je-
hož předkové pocházejí z oblas-
ti dnešního Turecka. Takto lze 
s jistou dávkou vtipu a nadsázky 
personifikovat strom – myrobalán 
(Prunus cerasifera ’Nigra’). 

Alej tmavofialových myrobalánů na-
jdeme na ulici Běloruské, v trávníku 
pod terasou radnice.
Kultivar ’Nigra’ je nenáročný na pod-
mínky pěstování a dobře snáší znečiště-
né ovzduší. Pro tyto své vlastnosti i díky 
menšímu vzrůstu se výborně hodí do 
sídlištních výsadeb. V čem je však tento 
okrasný kultivar naprosto jedinečný, je 
extrémně tmavá barva jeho listí.
Jako každá rostlina – také tmavofia-
lový myrobalán – obsahuje v listech 
zelené barvivo, které však není vidět, 

protože je dokonale překryto fialovým 
barvivem. Tím je antokyan, tedy úplně 
stejná látka, jíž se zbarvuje například 
hlávka červeného zelí. Hospodyňky 
znají výsledek zajímavého vědeckého 
pokusu, jak mění antokyan barvu po-
dle pH. Ten pokus si můžeme provést 
během přípravy nedělního oběda.
Postup práce:
Listy červeného zelí rozřezané na drob-
né kousky podusíme. Do vzniklého 
roztoku přikápneme kyselinu octovou 
a sledujeme změnu barvy.
Pozorování a závěr:
Antokyan se v kyselém prostředí zbarví 
do jasně červena.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar

Vážení a milí, školní rok skončil, jsou 
před námi prázdniny, doba dovole-
ných, odpočinku a čerpání nových sil. 
Léto vám chceme zpestřit soutěží pro 
děti a dvěma výstavami, které jistě 
stojí za zhlédnutí.
Soutěž je určená dětem, má název 
Děsivé prázdniny a potrvá celé dva 
měsíce. Je to zábavný vědomostní 
kvíz z oblasti dějin, vědy, umění a li-
teratury. Každé dítě od nás dostane 
drobný dárek.
První výstava má název Střípky z Brna 
a jedná se o fotografie paní Stanislavy 

Sadovské. Krásné přírodní i městské 
scenérie i momentky z každodenní-
ho života si můžete prohlédnout též 
v obou prázdninových měsících.
Druhá výstava je k vidění ve vitríně, 
své výrobky vystavují děti z keramic-
kých kroužků SVČ Lužánky z pracoviště 
Lány a tuto výstavu jsme připravili na 
oba prázdninové měsíce.
Otevírací doba pobočky v  červenci 
a srpnu je již léta stejná, otevřeno 
máme v úterý a ve čtvrtek od 10 do 
12 hodin a od 13 do 18 hodin.
Užijte si krásné léto a stavte se za 
námi, těšíme se na vás!
Krásné dny přejí

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Ústav prevence a léčby závislosti A Kluby Brno, z.ú. poskytuje pomoc a podpo-
ru osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci 
jejich rodinám a blízkým. V rámci projektu Doléčovací centrum s přechodovým 
bydlením, který byl zahájen 1. 3. 2018, nabízíme terapeutický léčebný program 
následné péče včetně možnosti sociálního bydlení, který mohou klienti využít 
po ústavní léčbě. Dále poskytujeme informace, sociální poradenství a ambu-
lantní léčbu.
Všechny výše uvedené služby nabízíme bezplatně.
Pro více informací nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 541 247 233, 
nebo emailem na adresu romana.dreslerova@akluby.cz. Novinky lze sledovat 
na webových stránkách www.akluby.cz, nebo nás najdete na facebooku.

Proč?

Symbol hadrem

Bohunické stromy (9)

Prázdniny v knihovněMáte problém s alkoholem 
nebo hazardní hrou  
a nevíte, jak jej řešit?
DOTÝKÁ SE TENTO PROBLÉM NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY  
A POTŘEBUJETE PORADIT?
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Letošní již dvacátá sezóna volnočasového centra LABYRINT (pracovi-
ště SVČ LUŽÁNKY v Brně -Bohunicích) se nesla zcela v duchu motta: 
„Uměním poznáváme svět“. Naplňováno bylo především širokou na-
bídkou 38 kroužků, převážně s uměleckým zaměřením (divadlo, film, 
tanec, hudba). 

V průběhu roku je pravidelně každý 
týden navštěvovalo přes 400 dětí ve 
věku od 5 do 18 let. Jako novinku jsme 
letos připravili divadlo v angličtině 
DIVANGLI, focení mobilním telefo-
nem SMARTFOTO a nově u nás vznikla 
skupina ČERT TĚ VEM, která se věnuje 
divadlu napříč generacemi. Od dru-
hého pololetí nabízíme také kroužek 
storytellingu (vyprávění) BUDU TI 
VYPRÁVĚT určený dětem
i dospělým.
Poznávání světa skrze umění divadel-
ní, filmové, literární i výtvarné jsme 
zprostředkovali také 80 třídním skupi-
nám z mateřských, základních a střed-
ních škol (cca 1400 účastníků), které 
navštívily naše výukové programy. 
Do jejich nabídky jsme nově přidali 
i programy zaměřené na matematiku 
a rodinnou výchovu. Velký zájem byl 
letos o programy zaměřené na novo-
dobé české dějiny (poválečný odsun, 
50. léta, bratři Mašínové, Milada 
Horáková, okupace 68, Jan Palach, 
normalizace, Charta 77).
V prosinci 2017 jsme vyjeli na zkuše-
nou a pro inspiraci k maďarským kole-
gům do organizace KAVA v Budapešti. 
Věnují se velmi zajímavé aplikaci diva-
dla a dramatu – nabízejí jej například 
týmům z různých firem k osobnostní-

mu rozvoji. Mezinárodní spolupráci 
jsme rozvinuli a podpořili také dvěma 
vzdělávacími akcemi uskutečněnými 
v LABYRINTU: kurzem Poradní kruh 
ve vzdělávání vedený americkým lek-
torem Joem Provisorem a Worksho-
pem hry na djembe a basové bubny 
lektorovaný Louisem Cesarem Ewande 
z Francie.
K postupovým regionálním divadel-
ním přehlídkám, které LABYRINT ka-
ždoročně garantuje
a  organizuje, přibyla už od loňska 
i LOUTKA V BRNĚ – přehlídka a díl-
na amatérského loutkářství otevře-
ná loutkovým souborům z celé jižní 
Moravy.
Úspěch měly i akce pro širokou ve-
řejnost RETROLAB, VÁNOCE S DIVA-
DLEM, HRAVÉ ODPOLEDNE S PŘÍ-
BĚHY a  tradiční zakončení sezony 
malým multižánrovým festivalem 
MEZI PANELY 18.
Pokud chcete vědět, co chystáme na 
další školní rok (21. sezónu), přijďte se 
podívat na akci CO SE DĚJE V LABY-
RINTU?, která se uskuteční 19. 9. 2018 
od 16 hod na prostranství před OC 
NOVÝ KAVKAZ.
Těšíme se na vás.

 Tom Doležal,
vedoucí pracoviště LABYRINT

ZŠ Vedlejší na sportovním 
kurzu v Chorvatsku

„Švanci“ u nás v Bohunicích

V Labyrintu poznáváme svět

Zatímco většina dovolenkářů se do 
Chorvatska letos teprve chystá, ně-
kteří žáci ze ZŠ Brno, Vedlejší 10 mají 
tuto oblíbenou letní destinaci již za 
sebou. Do Chorvatska se vydali jako 
účastníci sportovně -turistického kur-
zu, který škola pořádá jednou za dva 
roky. Své zážitky do Našich Bohunic 
napsala děvčata z 9. A a 9. B.
Všechno začalo 18. 5. v 17.30, kdy náš 
autobus vyjel od školy. Dlouhou tři-
náctihodinovou cestu jsme si zpříjem-
ňovali hraním na kytaru a zpíváním. Po 
několika zastávkách jsme se konečně 
dostali k našemu cíli do kempu Baško 
Polje. Ještě v den našeho příjezdu jsme 
se prošli do Baška Vody. Počasí bylo 
nádherné a moře neuvěřitelně teplé.
Po celou dobu kurzu jsme byli rozdě-
leni do čtyř týmů podle barev a sou-
peřili mezi sebou v různých sportech 
od plavání až po petanque. Také jsme 
si mohli vyzkoušet paddleboarding. 
Velkým zážitkem bylo sjíždění řeky 
Cetina na raftech. V ten den bylo vel-
mi teplo a jen díky „šplíchací válce“, 

kterou jsme vyhlásili po celou dobu 
plavby, jsme se neuvařili a cítili se 
fajn. Sjížděli jsme peřeje, kochali se 
chorvatskou přírodou a skákali ze skály 
do vody.
Poté následoval výlet na kolech na 
Makarskou. Celý týden nás provázela 
veselá nálada a smích. Bylo to úžasné! 
Jeden z večerů jsme strávili převlečení 
do různých masek, protože byl kar-
neval. A úplně poslední večer jsme 
opět jeli na Makarskou, ale tentokrát 
lodí. Když jsme pluli zpět, užili jsme 
si výbornou večeři a nádherný západ 
slunce.
Nikomu se nechtělo domů. Shodli 
jsme se, že kdyby to šlo, tak bychom 
si pobyt prodloužili alespoň o deset 
dní. Všichni byli skvělí a učitelé moc 
hodní. Zkrátka tohle byl opravdu ne-
zapomenutelný týden!

Snad každý ví, kdo je to „ŠVANCI“. Ano, jedná se o bývalého vynikající-
ho prvoligového fotbalistu (mimo jiné Zbrojovky Brno) Petra Švancaru, 
který se proslavil nejen svým fotbalovým uměním, ale také jako velký 
„srdcař“, který dokázal při své rozlučce s vrcholovým fotbalem, která 
byla také připomínkou bývalé slávy brněnského fotbalu, pobláznit 
tisíce lidí. Ti pak alespoň nakrátko upravili stadion za Lužánkami tak, 
aby se Švanci za účasti více než 20 000 lidí mohl rozloučit se svou 
profesionální kariérou.

Možná si někteří na tuto slavnou fot-
balovou párty vzpomenete, nebo jste 
u ní dokonce byli osobně. Švanci je 
prostě velký šoumen a také velký po-
jem. Většina z vás ale zřejmě netuší, 
že slavný Švanci od jara hraje fotbal za 
náš fotbalový tým TJ Tatran Bohunice.
Proto s ním nabízím krátký rozhovor:

Petře, je něco, co vás s Bohunice-
mi spojuje?
Ano, bydlel jsem zde na ulici Čeňka 
Růžičky. Dá se říct, že nějakých 10 let 
jsem sem jezdil za partnerkou na 
Spodní ulici. Momentalně tu hraju 
(a dobře) za místní Tatran fotbal 
a vždy jsem říkal, že zde svou karieru 
zakončím. Takže Bohunice patří do 
mého života a musím se přiznat, že je 
mám moc rád.

V současné době dáváte góly za 
Tatran Bohunice. Jak se ale stalo, 
že jste se ocitl jako hráč v týmu 
Tatranu? A jak se vám tu hraje?
Je to asi tak jako všude o lidech a Bo-
hunice mají velkou výhodu, že mají 
Luboše Němce – šéfa oddílu fotbalu 
Tatranu. Je to skvělý člověk a muž na 
správném místě! Jsme kamarádi ně-
jakých 10 let a skvěle jsme si sedli! 
Trenér Tatranu je můj fotbalový „táta“ 
– Karel Jarůšek, takže můj přestup byl, 
dá se říct jasný! Jsem rád, že se nám 

daří a že můžu i střelecky a asistence-
mi pomoct.
Hrát chci tak dlouho, dokud budu 
platný, jinak končím.

Bohunice ale samozřejmě nejsou 
jen fotbal. Jak vnímáte naši měst-
skou část, její atmosféru, vývoj, 
pozitiva, negativa?
To je pravda. Myslím, že na Bohunicích 
je vidět dobrá péče. Často se setkávám 
s vaším starostou, sympaťákem pa-
nem Crhou (má rád sladký a není to 
na něm poznat). Vždycky, když jsme se 
na něčem domluvili, tak to zafungo-
valo, když dá slovo, tak to prostě platí 
a můžu se na něho spolehnout. Také 
na lidi z radnice bych nešetřil chválou 
a popřál jim, ať i nadále jsou lidmi, 
kteří chtějí dělat něco pořádného pro 
svou městskou část. Určitě musím 
take zmínit restaurace, které v Bo-
hunicích navštěvuji, ty jsou na velmi 
dobré úrovni. Do Bohunic je i skvělá 
dostupnost MHD, pořád se rozvíjejí 
směrem k modernější části Brna. Ne-
gativa mě ani nějak extra nenapadají, 
opravdu mám Bohunice moc rád, a tak 
ani negativa hledat moc nechci…

Co vzkážete lidem v Bohunicích?
Ať okamžitě začnou chodit na Tatran.

 Rozhovor připravil Luboš Němec



 7

Někteří z vás jistě sledovali v TV nebo 
na internetu, že se v Praze 2. 6. 2018 
konala ojedinělá akce, které se zú-
častnilo více jak 1 100 hasičů z celé 
ČR. Společné dílo se podařilo i díky 
dobrovolným hasičům z Bohunic, kteří 
společně s SDH Chrlice reprezento-
vali město Brno. Jednotku tvořili Jiří 
Toufar, Petr Horáček, Jan Hanuš, Dan 
Švehla a Albert Mlčoch.
Na místo jsme odjížděli již v pátek po 
obědě, po příjezdu a ubytování pro-
běhla generální zkouška.
V sobotu jsme si mohli prohlédnout 
pamětihodnosti hlavního města, ale 
v 18.00 jsme už byli připraveni na 

levém břehu Vltavy.
Samotné provedení, které bude za-
psáno i jako světový rekord v počtu 
použitých vodních proudů, proběhlo 
bez chyb, za což nás přihlížející divá-
ci odměnili potleskem na otevřené 
scéně.
Domů jsme se vraceli v nočních ho-
dinách, po cestě pozdravováni nadše-
nými Pražany i turisty z cizích zemí, 
kteří takovou podívanou prý ještě 
nikdy neviděli a byli z ní ohromeni.
Všem zúčastněným patří velký dík za 
perfektně odvedenou práci a vzornou 
reprezentaci našeho sboru.

 Petr Horáček

Fotbalisté Tatranu Bohunice 
vyhráli počtvrté pohár!

XIX. pivní festival: poděkování

Hasičská fontána Praha 2018

Bohunice slaví vítězství v krajském poháru sezony 2017/2018. Ve 
finále zdolaly v penaltovém rozstřelu jistého vítěze krajského přeboru 
Lanžhot.

V novodobé éře získal Tatran pohár už 
počtvrté! V normální hrací době skon-
čil zápas 2:2. Na městském stadionu 
ve Znojmě za Bohunice skórovali Král 
z penalty a Burčík, rozhodující penaltu 
vstřelil Masařík. Tatran si tak v létě za-
hraje předkolo MOL Cupu a 5. 7. 2018 
také Superpohár proti vítězi Poháru 
Bratislavského fotbalového svazu, 
kterým se stala Dolní Lužná.
TJ Tatran Bohunice obsadil v Krajském 
přeboru druhou příčku, devět bodů 
za vítězným Lanžhotem, který si po-
stup do divize zajistil již tři kola před 
koncem soutěže a s náskokem dvou 
bodů před třetím Ráječkem. Bystrc 
skončila čtvrtá.
Druhá příčka je pro hráče Bohunic ob-
rovským úspěchem a zároveň se ukáza-
lo, že mladý kádr doplněný zkušenými 
posilami dokázal nejen vyhrávat, ale 
předváděl divákům velice pohledný 
fotbal. Tatran se může pochlubit tře-
tí nejlepší obranou soutěže, kterou 
dirigoval kapitán Marek Král, když 
obdržela pouze 34 branek. Bohunice 

nastřílely v sezoně 2017/2018 úcty-
hodných 73 branek, na kterých se 
podílelo 17 hráčů. Nejlepšími střel-
ci Bohunic byli: 1. Král 9 branek, 2. 
Švancara 8 branek, 3. Burčík se šesti 
a Ullmann s pěti brankami. Z krajské 
soutěže sestupují Bučovice a Veselí 
nad Moravou.
Nám nezbývá než všem hráčům podě-
kovat za vynikající výkony, které před-
váděli v průběhu sezóny a popřát jim 
po letní pauze co nejlepší vstup do 
nového ročníku Krajského přeboru.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu 
TJ TATRAN Bohunice naopak děkují 
všem fanouškům za domácí podporu 
v průběhu úspěšné sezony a těší se na 
jejich návštěvy i v následujícím roč-
níku. Informace 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

Dne 9. 6. 2018 se uskutečnil XIX. 
ročník PIVNÍHO FESTIVALU v Bo-
hunicích. Akce se velice vydařila 
počasí nám přálo. 

Proběhly tradičně soutěže v pití piva 
na EX, ukázka našich dětí, vystoupi-
ly kapely jako revival Lucie, Reflexy 
a další. Letos bylo možné ochutnat 
přesně 40 druhů piv od malých pi-
vovarů, které k nám přijely. Velice si 
vážíme podpory všech návštěvníků, 
kteří nás řadu let podporují a chodí 
na naše akce, ať je to Pivní festival či 
Pálení čarodějnic, hasičský ples a další 
akce. Rok od roku jsou pro nás akce 
na přípravu náročnější a lidí v našem 
sboru, co chtějí přiložit ruku k dílu, 
ubývá. Taktéž finanční podpora na 
kulturu na celý rok od městské části 

činí cca 18 tisíc Kč, což nám nepokryje 
ani ozvučení na Pálení čarodějnic. Což 
je i důvod vstupného, které na akcích 
máme, abychom byli schopni pokrýt 
všechny kapely, skákací hrady pro děti, 
špekáčky zdarma pro děti, ceny pro 
soutěžící, reklamu a další. Žádali jsme 
i o dotaci na městě, abychom moh-
li mít lepší kapely na akcích a třeba 
i nižší vstupné, jenže nám dotace ne-
byla schválena. Zkusíme to i další rok. 
Tímto chci poděkovat všem bratrům 
a sestrám ve sboru, kteří se podíleli 
na přípravě, samotném průběhu a také 
úklidu po akci. Pevně věřím, že jubi-
lejní 20. ročník pivního festivalu nám 
přinese něco nového, a to hlavně pro 
vás, návštěvníky.

 Daniel Švehla, člen výboru 
a koordinátor akcí SDH Bohunice
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Zde naleznete řadu preventivních rad, které je 
dobré mít na zřetel při Vašich cestách:

Před odjezdem na dovolenou
• Nesdělujte před cizími lidmi, že odjíždíte na do-

volenou ani prostřednictvím sociálních sítí
• Uschovejte cenné věci na bezpečném místě
• Při odchodu z domu zkontrolujte, zda máte za-

bezpečena všechna okna a dveře
• Nezatemňujte okna. Můžete využít různých elek-

tronických zařízení s načasováním zapnutí světla, 
aby byl vytvořen dojem, že v domě či bytě je někdo 
přítomen

• Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci 
cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elek-
trických přístrojů

• Poproste souseda, zda by Vám pravidelně vybíral 
poštovní schránku.

Příprava na cesty
• Pokud jedete vozidlem, zkontrolujte technický 

stav vozidla. Zkontrolujte povinnou výbavu a lé-
kárničku. Připravte si všechny potřebné doklady

• Je dobré si předem naplánovat trasu a místa k od-
počinku

• Při jízdě po dálnici si zkontrolujte, které úseky 
jsou zpoplatněné, a pořiďte si dálniční známku

• Při jízdě do zahraničí si zjistěte pravidla silničního 
provozu dané země, přes kterou povede Vaše ces-
ta a kde se budete zdržovat. Zejména rychlostní 
limity a potřebné doklady

• Cestovní pojištění je velkou výhodou, pokud byste 
museli řešit nenadálé komplikace

• Zjistěte si čísla konzulátů, telefonická čísla pro 
případ lékařského ošetření nebo v případě do-
pravní nehody

• Na cesty se vydávejte vždy odpočatí.

Kempování
• Omezte počet cenných věcí na minimum, které si 

sebou berete
• Nenechávejte v chatce, karavanu nebo ve stanu 

žádné cenné věci, doklady a platební karty
• Pokud to jde, využijte na úschovu cenností bez-

pečnostní schránky nebo trezor
• Chatku, stan či karavan před odchodem zabezpečte

• Pamatujte, že ani vozidlo není bezpečný úkryt pro 
Vaše věci. Pouze tím zvýšíte riziko vloupání.

Návštěva koupaliště
• Pozor na neznalost vodní plochy, hrozí nebezpečí 

úrazů při skoku do vody
• Pokud je to možné, choďte na koupaliště alespoň 

ve dvou. Děti by neměly chodit vůbec samy
• Cenné věci a šperky si sebou neberte
• Vezměte si sebou jen tolik peněz, kolik předpo-

kládáte, že budete potřebovat
• Nenechávejte volně odložené osobní věci ani na 

krátkou dobu bez dozoru
• Batoh či taška na dece jsou velkým lákadlem
• Využijte úschoven a skříněk, do kterých uložíte 

své cennosti a věci
• Nenechávejte své děti bez dozoru
• Pamatujte, že alkohol vás při plavání neposílí – 

naopak!
• Pamatujte, že „AUTO NENÍ TREZOR“.
Dovolenou plnou příjemným zážitků a dobrého po-
časí přejí policisté.

 nprap. Bc. Alena Peterková

Bezpečné prázdniny
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HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM PRO MÍČOVÉ HRY 
V AREÁLU TJ TATRAN

Provozní doba: denně 9.00–21.00. Vstup ZDARMA!
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Co se v Bohunicích za poslední roky změnilo VI.

Náměstí před radnicí (Kalinkou) – stav před rekonstrukcí

Prostranství u Pošty 30 (Běloruská ul.) – před rekonstrukcí

Náměstí u OC Kavkaz (Švermova ul.) – před rekonstrukcí

Prostranství před ZŠ Arménská – před rekonstrukcí

Náměstí před radnicí – po rekonstrukci

Prostranství u Pošty 30  – po rekonstrukci

Náměstí u OC Kavkaz – po rekonstrukci

Prostranství před ZŠ Arménská – po rekonstrukci

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

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

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

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

 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.

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu: 
730 186 797 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.

 JÓGA PROTI STRESU, relaxační 
cvičení, pro všechny věkové katego-
rie, St. Lískovec, ZŠ El. Přemyslovny 
10, říjen–květen, www.joga-brno.
webnode.cz, jsancova@ensomail.cz, 
tel.775 608 971, přihlášky předem do 
naplnění kapacity

 Úklid domácnosti, mytí oken, ob-
jednávka nákupů po telefonu, čištění 
koberců, drobné práce v domácnosti 
– to Vám nabízí A-Z HOSPODYNĚ. Za-
volejte nám na 792 466 199 na všem 
se domluvíme.

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Letní prázdniny:  Každý víkend grilování na letní terase

Září: 3.–9. 9.  Dýňové speciality
 17.–23. 9.  Houbové speciality

Říjen: 8.–21. 10.  Zvěřinové hody

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

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

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

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Expedienty 
– Pekařské výrobní dělníky
– Elektrikáře (vyučení v oboru, vyhláška 50/1978 Sb., praxe)

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

Jsme Azuma Dragons, brněnská posádka dračí lodi 
a pořádáme nábor nových draků a dračic.

Pokud máš odvahu a bojovné srdce podívej se  
na www.azumadragons.cz nebo  

rovnou zavolej na tel.: 777 85 15 24 

Tréninky nováčků každé úterý od 17.45 na Svratce v Jundrově.

Máš rád(a) vodu, přírodu a slunce?
Rád(a) sportuješ, závodíš a vyhráváš?
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PRODEJ LETNÍHO OVOCE – 
MERUŇKY, ŠVESTKY, 

BROSKVE, LETNÍ JABLKA
PRODEJ 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

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

AUTO CRASH Info s.r.o.

Pomáháme poškozeným 
z dopravních nehod  

k maximální náhradě  
škody na zdraví a věcech.

tel. 773 269 603

www.autocrashinfo.cz

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

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

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

Pochutnejte si zdravě

Tel.: 777 043 833
Ul. Točná, Starý Lískovec
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e-mail: jurakadanka@seznam.czwww.zahradnictvijura.cz

Celoroční prodej živých ryb
Čerstvá ryba nesmí chybět na vašem grilu!

pstruh duhový, siven americký
kapr obecný, sumec velký
uhoř říční, jeseter
...zkrátka co k nám připlave

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

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

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu


