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Další kamerový dohled v Bohunicích
Nevím, jestli jste si všimli malé cedul-
ky na dveřích OC Kavkaz informující, 
že tento prostor je monitorován ka-
merou. Já ano, a tak jsem zjišťoval, co 
kamery vidí. Je toho hodně, protože 
i kamer je hodně. Kamery vidí na vel-
kou část lávky přes tramvaj, a to jak 
na její spodní část, tak i na tu horní, 
vč. prostoru u horního vchodu. Vidí 
na prostranství – náměstí před OC, na 
„rampu“ na jižní straně se sochou Táta 
letadélko, hlídaný je zásobovací dvůr 
a přirozeně i vnitřek budovy. Samozřej-
mě jsou kamery instalovány v souladu 
s právní legislativou ČR.
Jedná se o významný bezpečnostní pr-
vek v této oblasti. Pro všechny poctivé 
lidi je to určitě jen dobře.

RÁKOSNÍČKOVO HŘIŠTĚ  
OTEVÍRÁME 18. 5. 2019
Nové dětské hřiště, které jsme vyhráli 
v hlasovací soutěži společnosti LIDL, 
otevíráme 18. 5. 2019. Bude na ul. Pod 
Nemocnicí u domu č. 7.
Těšit se můžeme na moderátora Mi-
chala z Kouzelné školky, malování na 
obličej i trička, divadelní představení 
(každou hodinu), focení s Rákosníč-

kem, spoustu her, soutěží 
i malé občerstvení…
Začínáme v 10 hod.

TECHNICKÁ  
STUDIE ÚPRAVY ULICE 
JIHLAVSKÁ
Již před delším časem zada-
lo vedení města Brna úkol 
vypracovat studii zkapacitnění prů-
jezdnosti ulice Jihlavské v úseku od 
křižovatky s ulicí Dlouhou po světel-
nou křižovatku u Campus Square. Cí-
lem bylo vyřešit neúnosnou dopravní 
situaci na zmíněné ulici. Na základě 
našich požadavků a připomínek byla 
studie rozšířena o úsek od ulice Dlou-
hé kolem ústředního hřbitova až po 
ulici Vídeňskou. Důvodem našeho po-
žadavku byla skutečnost, že právě ten-
to zúžený prostor je hlavním zdrojem 
dopravních komplikací a zácp na ulici 
Jihlavské. Proto jsme zde požadovali 
rozšíření na dva pruhy v obou smě-
rech – dolů i nahoru, což bylo k naší 
spokojenosti akceptováno.
Po mnoha měsících a několika pracov-
ních setkáních je tato studie hotova. 
Obě samosprávy (jak bohunická, tak 
i ve St. Lískovci) ji s drobnými připo-

mínkami schválily. Zájemci 
si ji mohou prohlédnout na 
našich webových stránkách 
v nově založené sekci Územ-
ní plánování, kam časem 
přidáme i další významné 
studie a dokumenty.

OPRAVA BAZÉNU  
NA ZŠ ARMÉNSKÁ
Asi největší a  nejkomplikovanější 
stavbou letošního roku je velká re-
konstrukce bazénu na ZŠ Arménská.
Statickým posudkem bylo zjištěno, 
že některé betonové prvky mají ko-
vové armatury strávené ze 60–90 %. 
Proto bylo nutné původně malou re-
konstrukci rozšířit i na další prostory 
kolem bazénu.
Stavba v sobě zahrnuje kompletní vý-
měnu pochůzných ploch kolem bazé-
nu až na úroveň nosných stěn, novou 
vzduchotechniku, nový nerezový ba-
zén, skleněnou stěnu a řadu menších 
drobností. Plánovaný začátek stavby 
je 31. 5. 2019 a konec 31. 11. 2019.
Z veřejné soutěže vyšla jako vítěz firma 
OSS Brno, a. s. s nabídkovou cenou 
16,2 mil. Kč bez DPH.
SVÁTEK MATEK
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V našem kalendáři máme hodně růz-
ných svátků. Pro mě je jedním z nej-
důležitějších květnový Svátek matek.
Na začátku dubna jsem seděl za sto-
lem a  přemýšlel, co pěkného bych 
mohl našim bohunickým maminkám 
napsat. Při pohledu na modrou oblo-
hu a zářící slunce jsem se krátce zasnil.
Pohled do kalendáře však vrátil moje 
myšlenky „na zem“. Velký červený 
vykřičník a u něho jméno mé ženy – 
narozeniny! Moje žena, říkám si, má 
narozeniny. Ne, že bych nevěděl, kdy 
má moje žena narozeniny, a musel si to 
psát, mám to tam jen tak „pro sichr“ - 
muži jistě pochopí… Přemýšlím o tom, 
jaký dárek bych jí měl (kromě kytky sa-
mozřejmě) dát. Má ráda něco pro radost, 
třeba i drobnost, ale kde ji najít?!
Mé myšlenky se pomalu vrací k prázd-
né stránce s nadpisem „Svátek matek“. 
Moje žena je také matka. Dokonce ma-
minka tří dětí.
Každá dobrá matka si zaslouží vděč-
nost, nejenom od svého muže a těch, 
kterým dala život, ale i od ostatních 
lidí a celé společnosti.
Ony totiž ženy - matky jsou takové 
zvláštní. Když nosí pod srdcem děťát-
ko, jsou šťastné. Přitom je to obrov-
ská váha, velké bříško je nepohodlné 
a zavazí, bolí nebo otékají nohy, bývá 
nevolno, šaty jsou najednou těsné, 
nedrží trvalá, stále se běhá po dokto-
rech… Potom se blíží porod – obava, 
jak to dopadne. Porod hodně bolí… 
Pak ovšem přichází chvíle vrcholného 
štěstí, kterou nelze s ničím srovnat – 
přitisknutí svého právě narozeného 
dítě k prsům.
A ve většině případů po čase, jak za-
čne dítě běhat, přichází druhé kolo. 
Zase bříško… a všechno začne nanovo, 
a pak třeba znovu… Myslím, že právě 
proto vás maminky máme tak rádi!
Milé maminky, děkuji vám, že jste, my 
chlapi bychom to tak dobře nezvládli.

 Antonín Crha, starosta

NovénÍČKOS KO OVRá
OTeVÍRÁMe

HŘiŠTĚ 

PROVÁS

KDY? 18. května10–17 hod.

V 10:30 HOD. VYSTOUPÍ
Z KOUZELNÉ
   ŠKOLKY!MICHAL

v Brně-Bohunicích
 ul. Pod Nemocnicí
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Bohunické komentáře událostí
Krásný den, vážení čtenáři, v době, kdy píši 
tento příspěvek, nám jaro jednoznačně dává 
najevo, že je tady a že zimu již pravděpo-
dobně na pomyslný trůn nepustí. Přestože 
zima má také své kouzlo, já osobně se na 
jaro vždy těším. Krásy rozkvetlých stromů 
a keřů nám vlévají do těla novou energii, 
kterou po chladné zimě absorbujeme všemi 
smysly. Oslavme jaro každý po svém a těšme se na 
léto, které jistě přijde záhy.   
Přestože se to bude zdát poněkud brzy, mohu vás již 
nyní seznámit s programem letošního Bohunického 
hudebního podzimu, který se bude konat opět každý 
čtvrtek v měsíci září. A kdo z hudebníků nás letos 
navštíví? Tak třeba 5. 9. Homewoby Rasta, Ukulele 

Troublemakers, 12. 9. papakult Rockabilly, 
Laura a její tygři, 19. 9. Benefit , GO18, 26. 
9. Aleš Petržela a Taxmeni. Jsem si zcela 
jist, že si opět každý z vás najde ten svůj 
šálek kávy a přijde si poslechnout kvalitní 
muziku. 
Věřím a jsem přesvědčen o tom, že dobrá 
hudba navozuje u člověka pocit štěstí, který 

se projevuje třeba úsměvem. Není tomu tak dlou-
ho, co se mi do rukou dostal text právě o úsměvu. 
Přestože nemám ve zvyku texty přepisovat, udělám 
v tomto případě výjimku.
   Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho. Obohacuje 
toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho 
daruje. Trvá chvilku, ale vzpomínka na něj bývá stálá. 

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo 
není tak chudý, aby jej nemohl darovat. Úsměv vytvá-
ří v domově štěstí, ve starostech je oporou, citlivým 
znamením přátelství. V únavě přináší odpočinek, ve 
znechucení vrací odvahu.  V zármutku je útěchou a 
pro každou bolest přirozeným lékem. Je dobře, že si 
ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást, protože má 
hodnotu okamžiku, kdy se daruje. A kdybys snad 
potkal někoho, kdo by pro tebe neměl úsměv, ačkoli 
ty na něj čekáš, buď velkodušný a oblaž ho svým 
úsměvem, protože nikdo tak nepotřebuje úsměv, 
jako ten, kdo ho nemá pro druhé.
 Vážení spoluobčané, přeji vám krásné jaro a mnoho 
úsměvů.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Rukodělné tvoření pro seniory
středa 15. 5. 2019 | 9.00–11.00
Pojďte s námi vyrábět a tvořit! Tentokrát budeme drátkovat – 
vyrobíme si zápichy do květináčů, ozdoby na stůl i drobnosti jako 
dárky či pozornosti. Přitom se bude vykládat, připrqaven bude čaj a 
dobré kafe. Tvořivý program (nejen) pro bohunické seniory se koná v 
1. patře SVČ Lány, Lány 3. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné 20 Kč.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará,  
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pozvánka

Stavební odbor
Milí čtenáři Našich Bohunic, i v květnovém čísle vás chceme pozvat na 
bohunickou radnici, tentokrát na stavební odbor. Oslovili jsme paní 
vedoucí Ing. Petru Novákovou a zeptali se jí na zajímavosti její práce.

Paní vedoucí, v  jaké věci Vás 
nejčastěji navštěvují obyvatelé 
Bohunic?
Obyvatelé Bohunic nejčastěji na sta-
vební úřad přijdou ve věci umístění 
a povolení stavebních úprav rodinné-
ho domu, případně stavebních úprav 
bytového domu. Řešíme zde také 
umístění a povolení nových staveb, ale 
toto je v menší míře, většina pozemků 
v Bohunicích je již zastavěná.
 
Je lepší přijít osobně nebo na-
psat?
Některé jednodušší věci se dají řešit 
jen emailem. Pro osobní konzultaci 
doporučuji předem zavolat a domluvit 
se. Tímto se zamezí dlouhému čekání, 
protože některé projednávání může 
trvat déle nebo může přijít více sta-
vebníků současně.
 
V kompetenci stavebního úřadu je 
i sankčních řízení ve věci porušení 
stavebního zákona (přestupky). 
Jakou výši pokuty můžete udělit?
Stavební úřad ukládá pokuty podle 
stavebního zákona. Horní hranice za 
spáchání přestupku je různá, nejvyšší 
je 2 000 000 Kč. V současné době se 
řeší přestupky na územní Bohunic stá-
le častěji. Jedná se především o reali-
zaci staveb bez povolení nebo v roz-
poru s povolením stavebního úřadu.
 
Jaké pravomoci máte, pokud na 
území MČ Brno -Bohunice nalez-
nete „černou“ stavbu?
Při zjištění „černé“ neboli nepovolené 
stavby musí stavební úřad dle staveb-
ního zákona nařídit odstranění stavby. 
Poté má stavebník možnost požádat 
o dodatečné povolení „černé“ stav-
by. V případě, že nebudou předloženy 
všechny doklady vyžadované staveb-
ním zákonem a prováděcími předpi-
sy, musí být tato stavba odstraněna. 

Následně je za nedodržení stavebního 
zákona stavebníkovi a prováděcí firmě 
udělena pokuta za spáchaný přestu-
pek.
 
Jaká je působnost stavebního úřa-
du? Rozhodujete i při výstavbě 
univerzitního kampusu MU?
Stavební úřad v přenesené působnosti 
rozhoduje na celém území k.ú. Bohuni-
ce. Navíc jsme pověřeni MMB k umís-
tění a povolení staveb v Univerzitním 
kampusu Masarykovy univerzity, dále 
pro stavby Campus Square Brno, Cam-
pus Science Park, Campus residenční 
areál a také pro stavby v celém areálu 
Fakultní nemocnice Brno. Mimo jiné 
umísťujeme stavby ve Vazební věznici, 
ale pro stavební povolení a kolaudaci 
staveb je příslušný stavební úřad Mi-
nisterstva spravedlnosti ČR.
 
Zažili jste na vašem odboru něja-
kou kuriózní situaci (v komunika-
ci s občany, firmami…)?
Jako kuriozita se u nás dají uvést ně-
kdy až neuvěřitelné překlepy autorizo-
vaných osob při zpracování projektové 
dokumentace. Například umístění 
badmintovnového hřiště na střeše 
dvanáctipatrového bytového domu.
 
STAVEBNÍ ODBOR 
naleznete v 1. patře bohunické 
radnice, v pravé části, poslední dveře 
vpravo.
Telefonní spojení: 547 423 836–9
e -mail:  
odborstavebni@bohunice.brno.cz
Vedoucí odboru: Ing. Petra Nováková
Pracovníci: Božena Horová, Ing. Alena 
Popelková

Děkuji za rozhovor.

 Mgr. Lucie Stará, 
vedoucí redakční komise

Poznávací zájezd pro seniory
pátek 31. 5. 2019 | 8.00–16.30
OLOMOUC
Historická procházka centrem moravské metropole vedená 
Mgr. Helenou Matulovou, kterou znáte ze setkání bohunic-
kých seniorů na Lánech. Tempo prohlídky plné zajímavostí 
bude pozvolné a uzpůsobené možnostem účastníků. Všichni 
jsou srdečně zváni.

Bližší informace a přihlašování viz plakát na str. 9

Pozvánka

Pozvánka

Klub důchodců Brno-Bohunice vás srdečně zve na zájezd, 
který se koná dne 5. června 2019
Trasa: Brno, zámek Loučeň a Poděbrady
Odjezd: 6.00 hod.     Návrat cca: 19.00 hod.
Cena zájezdu: 350,- Kč
Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích
Předprodej místenek 27. května 2019 na radnici Brno-Bohunice od 14.00 
do 15.00 hod.

Informace a rezervace: pí. Růžičková, 732 928 121, 530 316 116
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2. 5.–29.5. VÝSTAVA – Čtyřlístek slaví 50 let – obrázky žáků ZŠ; 
Arménská KJM, Lány 3

2. 5.–31.5. SOUTĚŽ – Pinďa, Fifinka, Myšpulín a Bobík – jak dobře je 
znáš? KJM, Lány 3

2., 9., 16., 
23. a 30. 5. KNIŽNÍ ČTVRTEK KJM, Lány 3; od 10.00 do 12.00 hod.

4. 5.
sobota

HRAVÉ ODPOLEDNE – trochu jinak strávená sobota na 
zahradě Labyrintu SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, 
Švermova 19; od 13.00 do 17.30 hod.

4. 5.
sobota

TATRAN Bohunice : TJ Lokomotiva Vršovice – házená; 
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17:00 hod.

7. 5.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Jak tukoni zachránili strom;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

9. 5.
čtvrtek

NOC LITERATURY – čtení na neobvyklém místě pro malé 
i velké zahrada SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 
18.30 do 20.00 hod.

12. 5.
neděle

TATRAN Bohunice : HC Ivančice;
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

16. 5.
čtvrtek

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

16. 5.
čtvrtek

KRÁSA OSOBNOSTI – setkání s vizážistkou Markétou Povolnou 
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

18. 5.
sobota

TATRAN Bohunice : HK Hodonín – házená; 
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17:00 hod.

20. 5. 
pondělí

POHÁDKA NA LÁNECH – Perníková chaloupka – divadlo 
Úsměv SVČ Lužánky – pracoviště LÁNY, Lány 3; od 16.00 hod.

30. 5.
čtvrtek

CESTOVATELSKÝ PODVEČER – Filipíny – beseda s Petrem 
Sabadášem KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

30.5.–28.6. VÝSTAVA – Filipíny – fotografie Petra Sabadáše;
KJM, Lány 3

2. 6.
neděle

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

3. 6. 
pondělí

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

Kalendárium V.

Historické okénko

Z historie Bohunic CXI.
Pro dnešní sto jedenácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii zobrazující prodejnu smíšeného zboží, která bývala na ulici Na 
Pískové cestě. Fotografie je z roku 1974 a prodejna je na ní v levé přední 
části fotky za sloupem. Na konci 70. let 20. století byla prodejna uzavřena. 
 Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.  Antonín Crha

Blokové čištění  
komunikací
TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2019:
Blokové čištění č. 1: 08.04. – 06.05.
Blokové čištění č. 2: 22.07. – 05.08.
Blokové čištění č. 3: 16.10. – 31.10.

Blok č. 9 – termín čištění: 03. 05.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 06. 05.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 10. 05.
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

Upozorňujeme držitele psů, že termín zaplacení  
místního poplatku byl do 31. 3. 2019. 
Držitelé psů mohou poplatek zaplatit na pokladně ÚMČ Brno-
-Bohunice, Dlouhá 3, dv. č. 105 nebo bezhotovostním převo-
dem na bankovní účet č. 19-5190860257/0100 s uvedením 
variabilního symbolu.

Podrobnější informace vám sdělí na finanční odboru, tel.: 547 423 823.

Upozornění

BOHUNICKÉ
TRHY

Pořádá MČ              Brno-Bohunice

Zelenina, zabijačkové speciality, pečivo, sýry, čaje, koláče,
mošty, suché plody, syrupy, víno, čokolády, koření, řemeslné

výrobky, pletené zboží, bižuterie a mnoho dalšího...

PŘIJĎTE,

KAŽDÝ SI

VYBERE

16. 05.
14,00 – 18,00

Otevírací doba
podle zájmu, trhy
se konají na náměstí
před radnicí, ulice
Dlouhá 3



Minule jsem psal o  vý-
znamné historické admini-
strativně právní události, 
a  to o  sloučení tehdejší 
samostatné obce Bohoni-
ce s Brnem. K tomu jsem 
musil nastudovati starých 
právních pramenů. Zaujal 
mě také mimo jiné právní 
předpis, který se dotýká tehdejšího 
života v naší dnešní městské části.
Tímto předpisem je vyhláška ministra 
vnitra ze dne 26. září 1922 o zřízení 
policejního ředitelství v Brně, kterou 
byl zřízen jednotný státní policejní 
úřad pro zemské hlavní město Brno 
a okolí – dnes by se jednalo o Městské 
ředitelství policie Brno. Byly zřízeny 
tři policejní okresy, přičemž Bohonice 
patřily do okresu I., kam spadalo také 
území města Brno před jeho rozšíře-
ním v roce 1919. II. okres měl zřízeno 
okresní policejní komisařství se sídlem 
v Králově Poli a III. okres měl zřízeno 

okresní policejní komisař-
ství se sídlem v Husovicích. 
Připomínám, že Královo 
Pole a Husovice byla před 
sloučením samostatná 
města, jako dnes třeba 
Modřice. Pro  I. okres ne-
bylo zřízeno žádné okresní 
policejní komisařství a veš-

kerou agendu vykonávalo policejní 
ředitelství v Brně samo.
Vyhláška dlouze a precizně vyjmeno-
vává působnost brněnského policejní-
ho ředitelství. Mělo na starost samo-
zřejmě zachování veřejné bezpečnosti, 
jakož i veřejného pořádku a pokoje, 
péči o bezpečnost osoby a majetku, 
záležitost ohlašovací, cestovních 
listů a cizinecké, jakož i záležitosti 
všeobecných občanských legitimací 
a záležitosti pohraničních styků. Ale 
také mělo na starost třeba policii 
mravnostní, policii čelední, výkon 
řádu pro fiakry, dohled k výčepům, 

hospodám a zájezdním hostincům, 
dozor ku hrám na veřejných místech, 
vykonávati předpisy o policejní hodině 
zavírací, divadelní policii, povolovati 
všechny veřejné produkce a výstavy 
(kromě divadelních koncesí, kinema-
tografických licencí a povolení pro 
šantány a  cirkusová představení), 
spekulovati předkládané programy 
a  texty písní, povolovati maškarní 
plesy, veřejné plesy a taneční hudby. 
Dnes už můžeme pouze spekulovat, 
jak se tenkrát spekulovaly předkládané 
programy a texty písní a kde se vlast-
ně mělo žádat o povolení pro šantán. 
Nicméně police tenkrát měla na výběr 
větší paletu „donucovacích prostřed-
ků“ a sankcí, neboť se stále aplikoval 
rakouský tzv. Výpraskový patent (císař-
skéhé nařízení ze dne 20. dubna 1854, 
č.  96 ř. z.). Tomu odpovídá i  větší 
vážnost, které se tehdejší příslušníci 
policie ve společnosti těšili.
Na celé věci je také zajímavá skuteč-

nost, že podle § 1 zákona č. 165/1920 
Sb., jímž se vláda zmocňuje zřizovati 
státní policejní úřady, podle kterého 
byla vydána a na který odkazuje výše 
uvedená vyhláška ministra vnitra, 
byla, jak už název zákona sám napoví-
dá, zmocněna k zřizování státních úřa-
dů policejních toliko vláda, a nikoliv 
ministr vnitra. Vláda je zcela odlišný 
orgán od ministra vnitra. Takový práv-
ní předpis, který je vydaný jiným než 
oprávněným orgánem, lze z dnešního 
pohledu označit za tzv. paakt, který je 
neplatný od počátku. Právní literatura 
krásně označuje tento pojem za jakýsi 
právní potrat. Nevím, zda si současníci 
tuto skutečnost uvědomovali a zají-
malo by mě, jak by se k uvedenému 
vyjádřili moji dávní předchůdci.
Slibuji, že příště se již budu věnovat ji-
ným než právně historickým tématům.

  Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno ‑Bohunice

V letošním roce oslaví měs-
to Brno 150 let fungování 
městské hromadné dopravy. 
Tímto výročím si připomí-
náme i to, jak významnou 
součástí každodenního 
života městská hromadná 
doprava je a  že už si bez 
jejího provozu město Brno 
ani nelze představit.
V rámci oslav tohoto výročí připravil 
Dopravní podnik města Brna celou 
řadu akcí, kde představí svou historii 
i současnost. Oslavy již začaly dru-
hou dubnovou sobotu, která patřila 
slavnostnímu zahájení již 73. plaveb-
ní sezóny, a zároveň měli návštěvníci 
bystrckého přístaviště možnost si pro-

hlédnout také technické zá-
zemí plavidel, prozkoumat 
celý areál lodní dopravy 
a odhalit zajímavá zákou-
tí této oblíbené brněnské 
volnočasové destinace. 
Během dalších akcí budou 
postupně představeny 
všechny provozy a v polo-

vině června se uskuteční již tradiční 
dopravní nostalgie, kde se mohou 
návštěvníci svézt historickými vozi-
dly MHD, včetně koňky a parní šaliny 
Caroline. Vyvrcholením oslav bude po-
slední srpnovou sobotu Streetparty 
150, což bude otevřená společenská 
akce na ulici Lidické, spousta doprav-
ních i nedopravních zajímavostí, pře-

hlídka současných i historických vozů, 
kulturní vystoupení, zábavní atrakce 
a  bohatý doprovodný program od 
Moravského náměstí až po lužánecký 
park. Podrobné informace o programu 
oslav najdete na www.projekt150.cz
Co se týká městské hromadné dopra-
vy a co se pozitivně dotkne občanů 
Bohunic, je dlouho očekávané pro-
dloužení tramvajové trati k Univer-
zitnímu kampusu. Po velmi složitých 
a náročných jednáních město Brno 
získalo na základě žádosti Dopravního 
podniku města Brna dotaci více než 
miliardu korun na tuto stavbu. Nová 
trať se bude od té stávající odpojovat 
na dopravním uzlu Osová, kde zůsta-
ne zachovaná možnost přestupu na 

další autobusové a trolejbusové linky. 
Dále bude vedená hloubeným tunelem 
pod Mikuláškovým náměstím, podjede 
ulice Labská a Jihlavská a vyústí na 
ulici Netroufalky. Práce na devět set 
metrů dlouhé trati začnou ještě letos 
a už na konci roku 2022 by mohlo být 
díky tramvajové dopravě místo ještě 
dostupnější, a to spoji, které pojedou 
přímo z hlavního nádraží. Jak bude 
nová trať a nové zastávky vypadat je 
možno prohlédnout na https://www.
brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-
-do -kampusu/.

 Vít Prýgl
zastupitel ZMČ Bohunice a ZMB

Policejní ředitelství v Brně zřízeno

Městská hromadná doprava v Brně slaví 150 let
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Příspěvky zastupitelů

Podomní prodejci přitvrzují. Dokazují to poslední 
zkušenosti zákazníků v jedné z oblastí, která je jejich 
častým cílem – prodej energií. Podomní prodejci 
jsou vynalézaví a neodbytní. Ačkoli vyhlášky zaka-
zující tuto formu prodeje platí i v Brně, obchodníci 
ve své činnosti nepolevují. Podívejme se na jejich 
konkrétní triky. Smělost podomních prodejců jde 
tak daleko, že odběratelům, které doma nezastih-
nou, zanechávají vzkazy. V nich uvádějí matoucí 
informace a vydávají se například za pracovníky 
energetických společností. Na vzkazy není radno 
reagovat, je pravděpodobné, že podomní prodejce 
si bude chtít sjednat schůzku a vnutit zákazníkovi 
změnu dodavatele. Za pracovníky distribuční spo-
lečnosti se podomní prodejci vydávají poměrně 
často. Svoji návštěvu mohou odůvodnit například 

kontrolou elektroměru. Podomního prodejce může 
zákazník poznat i podle toho, že si ke kontrole měři-
dla vyžádá také fakturu za elektřinu nebo smlouvu 
na dodávky energie. K již tradičním argumentům 
podomních prodejců patří tvrzení, že přicházejí 
zkontrolovat správné nastavení tarifu či zda zákaz-
ník neplatí za elektřinu moc. Zde pozor! Dokumenty 
rozhodně nedávejte z ruky. Podomní prodejci na 
sebe mohou vzít mnoho podob. V některých pří-
padech se vydávají za pracovníky Energetického 
regulačního úřadu (ERÚ), kteří opět přicházejí na 
kontrolu – třeba správně nastaveného tarifu nebo 
sazby. Obchodníci, kteří se domácnostem snaží 
vnutit změnu dodavatele, často využívají neznalosti 
běžného spotřebitele. Populárním argumentem 
je i prodloužení smlouvy. Smlouvy uzavřené na 

dobu určitou se automaticky prodlužují, pokud je 
zákazník nevypoví. Zákazníci nemusejí mít proto 
obavu, že by se ocitli bez dodávek energie. Pova-
žujte za relevantní pouze informace, které se k vám 
dostanou oficiální cestou – například dopisem od 
vašeho dodavatele. LED žárovky „zdarma“, které si 
ale spotřebitel ve skutečnosti kupuje. To je poslední 
dobou rozšířený trik podomních prodejců, který 
zkomplikoval život už tisícům zákazníků. Spotře-
bitelé ve skutečnosti žárovky zdarma nedostávají, 
podepisují na ně kupní smlouvu, se kterou se pojí 
i změna dodavatele. (V článku byly použity mate-
riály veřejně přístupné.)
Vážení senioři, pamatujte na známé „vždy ve stře-
hu“!

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko
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Noc literatury, krása  
a cestování v knihovně

Bohunické stromy (16)

Co s použitými oleji  
z domácnosti? Vyhodit!

Poděkování za spolupráci 
Vazební věznici Brno

Předškoláci ve škole

Milí čtenáři a příznivci knihovny, měsíc 
květen je bezpochyby měsícem lásky, 
a proto si můžete být naprosto jistí, 
že jsme s velkou láskou připravovali 
všechny květnové akce, a pevně věří-
me, že se na některých z nich společně 
potkáme.
Oblíbený dětský komiks Čtyřlístek 
v květnu slaví 50 let od vydání svého 
prvního čísla, proto jsme se rozhodli, 
že společně s žáky ze ZŠ Arménská 
vytvoříme výstavu Čtyřlístek slaví 
50 let, která bude v knihovně k vidě-
ní od 2. do 29. 5. Tímto děkujeme 
škole za spolupráci a na díla dětí se 
již moc těšíme.
Zapojili jsme se také do Noci lite-
ratury, která se za příznivého počasí 
uskuteční 9. 5. od 18.30 do 20.00 ho-
din tentokrát na trochu netradičním 
místě v zahradě SVČ Lužánky praco-
viště Lány (za nepříznivého počasí 
v knihovně). Tímto také děkujeme za 
propůjčení tohoto prostoru. Budeme 
číst dětem i dospělým. Pro dospělé 
máme od 19.30 hod. připravené lite-
rární čtení ze starých mýtů o původu 
světa a člověka – Ejhle, člověk. Čtení 
bude doprovázeno rytmem holí a rea-
lizovat jej budou studenti, absolventi 
a přátelé Ústavu literatury a knihov-
nictví FF MU v  Brně pod vedením 
Vlastimila Čecha.

O kráse a harmonii osobnosti si po-
povídáme s vizážistkou Markétou Po-
volnou 16. 5. od 18.00 hodin. Konec 
měsíce završíme cestovatelskou bese-
dou o Filipínách s amatérským foto-
grafem a obdivovatelem Asie Petrem 
Sabadášem. Ten nám poví, jací jsou 
Filipínci, co máme s Filipínci společ-
ného a v čem jsou jiní, jaká je místní 
příroda a mnoho dalšího. Po besedě 
bude následovat vernisáž fotografií 
Filipíny – ostrovy Bohol a Siquijor. 
Budeme se těšit 30. 5. v 18.00 hodin. 
Výstava pak potrvá do 28. 6.
Samozřejmě nesmíme zapomenout 
na akce, které jsou již stálicí v našem 
měsíčním programu. Jedná se o Čtení 
pro nejmenší, tentokrát bude z knihy 
Jak tukoni zachránili strom a proběh-
ne 7. 5. od 16.30 hodin. Dále soutěž 
pro děti také inspirovanou výročím 
Čtyřlístku – Pinďa, Fifinka, Myšpulín 
a Bobík – jak dobře je znáte? a Knižní 
čtvrtky, jejichž přesná data jsou uve-
dena v kalendáriu.
Jak vidíte, květnových akcí máme 
opravdu mnoho. Tak se přijďte do 
knihovny podívat a třeba se i zamilo-
vat do některého z knižních příběhů 
nebo právě do některé z nabízených 
kulturních akcí. Rádi vás uvidíme.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Jasan ztepilý (Fraxinus ex-
celsior) je domácí statný 
strom dorůstající výšky 
30–40 metrů. Jasany jsou 
velmi vitální, netrpí žádný-
mi chorobami, snášejí i chu-
dá a suchá stanoviště, pora-
dí si i s exhalacemi, a přesto 
je zahradní architekti nedo-
poručují používat do městských výsa-
deb. Vysvětlení je prosté: Na jaře jasan 
obráží jako jeden z posledních stromů 
teprve v dubnu až květnu. Zatímco se 
tedy ostatní stromy honosí krásnými 
květy nebo svěží zelenou barvou listí, 
větve jasanů zůstávají holé. Jasan tedy 
moc parády nenadělá.
Jasany nacházejí své uplatnění pře-
devším v krajině jako alejové stromy. 
V městských parcích a  zejména na 

hřbitovech se nejčastěji 
pěstuje vyšlechtěný kulti-
var jasanu, který má převislé 
větve, jež vytvářejí smuteční 
formu koruny. Na hřbitově 
nevadí pozdní rašení ja-
sanu. Naopak! Holé větve 
symbolizují zánik a umírání, 
svěšené větve vyjadřují stav 

pozůstalých.
Zbytek historické jasanové aleje na-
jdeme na ulici Havelkově a převislý 
kultivar Pendula roste na téže ulici 
nahoře, nad schůdky vedoucími k lé-
kárně, v místě bývalého bohunického 
hřbitova.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Oproti většině obcí v České republice 
je město Brno unikátní tím, že směsný 
komunální odpad vznikající na jeho 
území neukládá na skládky, ale ener-
geticky ho využívá, což umí i s pou-
žitými jedlými tuky a oleji. Ty jsou 
běžně recyklovány na paliva. Pokud si 
tedy Brňané nechtějí nebo nemohou 
např. s jednou lahví použitého oleje 
udělat procházku na sběrné středis-
ko, mohou umístit své použité oleje 
v uzavřených PET lahvích do běžných 
černých popelnic na směsný komunál-
ní odpad. Následně budou tyto odpady 

spáleny v zařízení na energetické vyu-
žívání odpadu SAKO Brno, tzn. vyrobí 
se z nich teplo a elektřina. Ve výsledku 
se z odpadních olejů stává palivo stej-
ně jako při recyklaci jakoukoliv jinou 
technologií. V Brně tedy občané mají 
pohodlnou možnost dávat oleje i do 
běžných černých popelnic a nemusí 
mít špatný pocit z toho, že nakládají 
se svými odpady v rozporu s cíli na 
ochranu životního prostředí.
Tisková zpráva SAKO (výňatek)

 Vlastimil Halfar
předseda komise ŽP

Velice rád bych touto cestou poděkoval Vazební věznici Brno, a to jak vedení, 
tak odsouzeným za jejich ochotu a pomoc při jarním úklidu v areálu Základní 
školy Brno, Arménská 21, p.o., konkrétně za prořezy, odstraňování náletových 
rostlin a důkladné vyčištění našich pozemků. 
Práce si velmi vážíme, pomohla naše prostory významným způsobem zkultivovat. 

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Během dubna byli naši předškoláci po-
zvaní k návštěvě obou základních škol 
v Bohunicích. Společně se svými uči-
telkami zavítali mezi prvňáčky na ZŠ 
a MŠ Vedlejší, kde si udělali představu 
o tom, co jejich starší kamarádi – ško-
láci už umí z matematiky. Nenechali 
se zahanbit a na otázky paní učitelky 
dobře zareagovali, vyzkoušeli si i práci 
na interaktivní tabuli. S paní druži-
nářkou se podívali do prostor družiny 
a tam si vyrobili papírového maňás-

ka. Domů si odnesli i drobné dárečky, 
které pro ně prvňáčci vyrobili. Na ZŠ 
Arménská zase naši předškoláci usedli 
do školních lavic a prožili si svoji první 
hodinu ve škole. Ani chvilku se nenu-
dili a na pracovních listech počítali 
mrkvičky pro zajíčky. Plni dojmů o tom 
vyprávěli ve školce mladším dětem. 
Díky této zkušenosti jdou děti na zápis 
do školy již do známého prostředí.
Za MŠ Amerlingova

 Zdeňka Lederová
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Tradiční akcí, kterou na naší škole těs-
ně před zápisem pravidelně pořádáme, 
je pozvání předškoláků z okolních ma-
teřských škol k nám do 1. tříd. Této akci 
předchází i společné Vánoční setkání, 
kdy si děti ze školek spolu s našimi 
žáky zazpívají vánoční písně a vyrobí 
si něco hezkého.
Během ledna až dubna předškoláci 
z MŠ Amerlingova, MŠ Pohádky a MŠ 
Uzbecké poprvé u nás usednou do la-
vic jako žáci. Jsou s nimi naše paní 
učitelky, které jim nachystají program 
tak, aby se cítili jako opravdoví školá-
ci. Předškoláci společně i samostatně 
plní úkoly z oblasti sluchového a zra-
kového vnímání, matematických před-
stav, cvičí si prostorovou orientaci, 
jemnou motoriku i grafomotoriku. Při 
dramatizaci také rozvíjejí své řečové 
dovednosti a  nezapomínají ani na 
oddych u hezkých písniček. Hodina 

„opravdové školy“ se dětem vždy líbí 
a odcházejí od nás s nadšením.
Završením příprav na zápis do prvních 
tříd je pak Den otevřených dveří a Zá-
bavné odpoledne pro předškoláky; obě 
tyto akce se konají vždy těsně před 
zápisem a jsou u dětí i rodičů velmi 
oblíbené. Na Zábavném odpoledni 
plní děti na stanovištích různé úkoly, 
které si pro ně každoročně připravují 
naši páťáci převlečení za pohádkové 
postavičky. Rodiče mezitím usednou 
do Kavárničky, kde si při kávě nebo 
čaji mohou popovídat o naší škole, 
zeptat na různé věci související ne-
jen se zápisem a dozvědět se mnoho 
dalších informací. Během dopoledne 
a odpoledne si také všichni zájemci 
mohou naši školu prohlédnout.

Mgr. Alena Procházková,
zástupkyně ředitele ZŠ Arménská 21

Přesně 32 dětí, rodičů a vedoucích pionýrského 
oddílu Severka se v sobotu 6. dubna zapojilo do 
celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Kromě okolí klubovny na Arménské uklízeli pionýři 
také v ulicích Lány, Vyhlídalova, Souhrady či Hranič-
ky. Jen během několika hodin se jim podařilo naplnit 
přes 15 pytlů odpadu všeho druhu.
„Nejčastějšími odpadky byly všemožné igelitové sáč-
ky a především nedopalky od cigaret, našli jsme ale 

také dopravní značky, pneumatiku či křeslo,“ uvedla 
jedna z organizátorek a hlavní vedoucí oddílu Eliška 
Masaříková a dodala, že i když pravděpodobně nikdy 
nezvládnou uklidit vše, je ráda, že alespoň malým 
dílem mohou přispět k čistší přírodě a místu, kde 
oddíl působí.
Nejvíce odpadků našli pionýři v keřích u ulice Vyhlí-
dalova a Dvořiště. „Na první pohled to tak nevypadá, 
ale pod vysokou trávou a hustými keři toho byla 

spousta,“ řekla další vedoucí Michaela Ruizlová. Vět-
šinu z 15 pytlů tak zaplnili účastníci akce právě zde.
Uklízet přírodu od odpadků se ale pionýři nevydali 
poprvé. Už předminulý rok vyklízeli okolí Leskavy při 
obnově naučné stezky a roky před tím vyráželi pra-
videlně v rámci pionýrské úklidové akce do okolních 
lesů města Brna.

 Tereza Navrátilová

Jako tradičně se dne 10. 4. 2019 ko-
nala v rámci školní družiny jízda zruč-
nosti. Většina dětí dorazila do školy 
s koloběžkou a helmou a ve dvě hodiny 
jsme se společně vydali do atria školy, 
kde byla, již připravená tři stanoviště.
Na prvním z nich měly děti za úkol po-
znávat dopravní značky na kartičkách 
a pexesu. Na druhém stanovišti děti 
kreslily křídou dopravní prostředky 
a na třetím byla připravena již zmíně-
ná jízda zručnosti. Děti se střídaly po 
třídách, přičemž ostatní zatím tréno-

valy své dovednosti na dalším hřišti 
a nechaly se fotit s kamarády.
Soutěžící děti měly u sebe lístečky, na 
které se zapisovaly získané body, kte-
ré byly poté vybrány a vyhodnoceny. 
Další den byly všechny děti odměněny 
za účast, přičemž první tři výherci z dí-
vek i chlapců za každou třídu dostali 
i diplom.
Dětem se akce velice líbila, společně 
jsme si to velmi užili a těšíme se na 
další rok.

Vychovatelky školní družiny

ZŠ Arménská se těší na 
nové školáky 

Bohuničtí pionýři vyrazili do boje s odpadky

Jízda zručnosti na ZŠ Vedlejší
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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 

 

Starosta MČ Brno-Bohunice 
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 

oznamuje 
 

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 
 

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a  

a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
     

 
 

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu  
 

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3  
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Dlouhá, Uzbecká 

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Ukrajinská 

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Arménská, Běloruská 

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Gruzínská, Moldavská 

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Lány, Spodní 2–12 sudá, Traťová 3,6,8, 
Bohunice č. ev. v jižní části MČ (oblast u Leskavy) 

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Rolnická, Spodní 14–18 

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, 
Spodní 20–24, Tříčtvrtní  
 

 

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 
Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 
Zadní, Žlíbek 

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 2–19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 
cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, 
Bohunice č. ev. v severní části MČ (oblast Kejbaly) 

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 20, 22, 27, Pod Nemocnicí 

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 2–28 sudá, Švermova 10–14 sudá 

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 1–19 lichá, Okrouhlá 30–34 sudá, Vedlejší 

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Švermova 2–8 sudá, Švermova 1–25 lichá 
 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu 
Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

Poznámka: 
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18–40a, b, c). 

 
V Brně dne 17. 4. 2019 Ing. Antonín Crha, v.r. 
 starosta MČ Brno-Bohunice  
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Hledáte skvělé místo na rande, 
dobrodružství s partou kamarádů, 
procházku vhodnou i pro kočárky 
nebo méně náročnou cestu pro 
malé děti, kde se nebudou nudit? 
Brno skýtá zajímavá a pro mnohé 
dosud neobjevená zákoutí, na kte-
rá vás zavede mobilní a hravá ap-
likace LApka. Vznikla k 70. výročí 
Střediska volného času Lužánky 
a kromě poznávání města nabízí 
také možnost podílet se na jeho 
zvelebování.

Hra po Brně neboli lužánecká LApka 
využívá principu GPS podobně jako 
geocaching. Děti i dospělí si mohou 
s chytrými telefony projít několik tras 
a plnit úkoly či šifry týkající se Brna 
a SVČ Lužánky, nebo si jen udělat zají-
mavou procházku. „LApka vás vytáhne 
ven, ukáže místa známá z jiného úhlu 
pohledu a také zcela nová, která určitě 
stojí za návštěvu. Na každé trase vás 
čeká deset zastavení, kde si můžete 
vybrat ze tří úrovní s různě náročnými 
úkoly. „Díky tomu si aplikaci užívají 
všechny generace,“ popsala hlavní 
cíle vedoucí projektu a vedoucí lužá-
neckého pracoviště Lidická Kateřina 
Děkaníková.

Zájemci o hru také ocení jednoduché 
ovládání a mnohé technické vychytáv-
ky. „Stačí mít telefon, přidat si webo-
vou aplikaci lapka.luzanky.cz na plochu 
a objevování Brna může začít. Na pro-
cházce nepotřebujete ani mobilní data, 
ani orientační smysl. Navíc lze vybírat 
trasy podle délky, náročnosti nebo tře-
ba dostupnosti s kočárkem a na kole,“ 
uvedl webový vývojář Lukáš Kadletz. 
Zatím se můžete procházet a  hrát 
na sedmi místech v Brně, například 
v Lužáneckém parku, na Lesné, v okolí 
obory Holedná nebo ve Wilsonově lese. 
V budoucnu organizátoři plánují rozší-
řit aplikaci o další herní trasy.

Kdo si hraje s LApkou, ten  
pomáhá rozvíjet volný čas v Brně
Na konci každé trasy čeká účastníky 
jeden speciální bonus. Získají hlas na 
investiční projekty, které navrhli za-
městnanci Lužánek, aby zlepšili využití 
volného času v okolí lužáneckých pra-
covišť. V Bohunicích můžete hlasovat 
pro tyto projekty: Altánek a edukač-
ní prvky na dvorek před SVČ Lány, 
herní prvky na zahradu u SVČ Lány. 
Projekt, který získá nejvíce hlasů pak 
bude realizován a bude sloužit vám 
i vašim dětem. 

Delší denní světlo a teplejší počasí jsou ideálními podmínkami pro venkovní 
grilování. V zahradě volnočasového centra LABYRINT se nachází venkovní gril 
s posezením (viz foto). Grilovat lze maso, uzeniny, zeleninu… Zápůjčku (bez-
platnou) lze domluvit s vedoucím SVČ LABYRINT přes mail tom@luzanky.cz .

Jeden svět – festival dokumentárních 
filmů o lidských právech, který pořádá 
o.p.s. Člověk v tísni. V rámci školních 
projekcí přivedl tento festival letos 
do Labyrintu 13 škol z Brna a okolí. 
Projekce dokumentárních filmů s ná-
slednou dílnou se u nás zúčastnilo 
510 žáků a žákyň nejen ze škol z okolí 
Labyrintu, ale i z okolních vesnic, jaký-
mi jsou třeba Troubsko či Ostopovice.
Letošní téma festivalu, Bezpečná 
blízkost, se zaměřilo na otázku iden-
tity a hledání toho, co nás spojuje. 
V Labyrintu mohly školy zhlédnout 
tři různé projekce, zaměřené na různé 
věkové kategorie a témata, kterým se 
filmy věnovaly.
Nejmladším divákům určená projekce 
číslo 1, zahrnující tři krátké dokumen-
ty, přiblížila svět nevidomého a sebe-
vědomého Kunála z Indie, který si jde 
za svými pěveckými sny bez ohledu 
na své překážky. Film Dulce skrze pří-
běh mladé dívky z Kolumbie, trpící 
strachem z plavání, upozornil na vliv 
globálních klimatických změn. Posled-
ní snímek Bašír v říši divů vyprávěl 
příběh mladého chlapce z uprchlické-
ho tábora uprostřed alžírské pouště, 
který dostane příležitost se seznámit 
i se světem mimo tábor a vycestuje 
do Barcelony.
O něco starší diváci v projekci číslo 2 
také zhlédli 3 krátké filmy: Kluci z pří-
stavu vyprávěl příběh pěti kamarádů 

různých kultur a náboženství, kteří 
prožívají společné chvíli v dělnickém 
přístavu nizozemského Rotterdamu. 
Skrze snímek Miruna byl divákům 
přiblížen příběh mladé odhodlané 
dívky stát se policistkou, a to i přes 
všechny překážky, se kterými se ve své 
komunitě potkává. Film Tanečník Skip 
nabídl trochu odlišný pohled na kluka 
– tanečníka a jeho problémy, kterému 
jeho životní styl přináší.
Žáci a  žákyně nejvyšších ročníku 
a středních škol zhlédli snímek Follow 
me, který odhaluje pozadí oblíbené 
sociální sítě Instagram. Film získal 
kladné hodnocení diváků města Brna 
a umístil se na druhém místě.
Projekce v Labyrintu i v kohoutovic-
kém Legatu se od ostatních školních 
projekcí festivalu Jeden svět odli-
šují tím, že místo diskuse po filmu 
probíhají dílny, v nichž se aktivním 
způsobem reflektuje, co diváci viděli 
a s lektory se baví o tématech, která 
film nabízí.
V Labyrintu jsme se letos rozhodli 
změnit i čas dílnám vyhrazen. Pro-
tože nám běžná třídnická hodina na 
rozbor filmu nestačila, prodloužili 
jsme čas dílen na dvě vyučovací hodi-
ny, což nám umožnilo hlubší náhled 
do témat.
Těšíme se zase za rok!

 Katja Ropret Perne,  
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint

Kam v Brně na zábavnou procházku? 
Poradí aplikace LApka

Sezóna grilování začíná
Jeden svět znovu v Labyrintu

Znáte zahradu Labyrintu?
Přijďte s námi prožít tak trochu jiné odpoledne na čerstvém vzduchu ve stínu 
stromů, kde si budete moci nejen posedět, ale i okusit aktivity, které v Labyrintu 
probíhají celý rok.
Už jste někdy zkusili vyrobit recyklované umění? Chtěli byste si zkusit zahrát 
loutkové divadlo? Zvládáte jen tak relaxovat pod stromem? A víte, že se na za-
hradě dá i grilovat? To vše a ještě víc můžete s námi vyzkoušet. Těšíme se na Vás.
A pozor, součástí akce je i trendy výměna oblečení kus za kus zvaná Průvan 
v šatníku! Jak to funguje? Zkrátka vezměte vše, co by se ještě někomu mohlo 
hodit a odneste si obleček, co bude dělat radost naopak Vám!
Těšíme se na setkání!  Jitka Weinerová, SVČ Labyrint
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OREL jednota Brno-Bohunice, ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice 
 

pořádá 
 

 
 

 
v neděli 2. června 2019 

DĚTSKÉ 
ODPOLEDNE 

od 15.00 hodin mezi kaplí a orlovnou 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

po skončení soutěží bude za orlovnou (Hraničky 5)  
OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ 

 
CENY A ŠPEKÁČKY PRO VŠECHNY DĚTI 

www.orelbohunice.cz 
 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 
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Setkání jubilantů, 
vítání občánků
Občané naší městské části, kteří v le-
tošním roce dovršili nebo dovrší 70, 
75, 80, 85, 90 a více let života, a mají 
zájem se u příležitosti těchto svých ju-
bileí zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí, dostavte se prosím na ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky. Rovněž 
tak prosím učiňte i vy, kteří máte zá-
jem o slavnostní přivítání svých dětí 
u nás v Bohunicích.
O konkrétním termínu, v obou přípa-
dech vždy krátké oslavy, jejíž součástí 
bývá kulturní program a drobný dárek, 
budete následně písemně informo-
váni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáková na 
Sociálním odboru v  přízemí úřadu 
(tel.: 547 423 835). Formuláře při-
hlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace. Dě-
kujeme za pochopení a již nyní se na 
vás těšíme.

Jste stále aktivní a máte chuť rozši-
řovat si své dosavadní znalosti a vě-
domosti? Pak je pro Vás studium na 
Univerzitě třetího věku Masarykovy 
univerzity jasnou volbou. Nabízíme 
Vám možnost seznámit se s význam-
nými odborníky, kteří Vás rádi zasvětí 
do tajů nejrůznějších vědních oborů 
a  obohatí Vás o  důležité poznatky 
a nová zjištění.
Kromě toho budete mít příležitost 
účastnit se několika desítek krátko-
dobých kurzů, které pro naše poslu-
chače připravujeme v průběhu celého 
akademického roku. Naší snahou je, 
aby nabídka kurzů byla co možná 
nejpestřejší. Proto si na své přijdou 
jak vyznavači pohybových aktivit, tak 
i milovníci cizích jazyků, hudby, filmo-
vé tvorby, historie, nebeské oblohy, 
cestování a mnoho dalšího.
Pro ty, kteří se neorientují pouze na 
jedno téma, ale chtějí mít široký pře-
hled, je určen Všeobecně zaměřený 
kurz. Na jeho koncepci a obsahu se 
podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž 
je zaručen víceoborový charakter. Po 
ukončení tříletého cyklu obdrží poslu-
chači na slavnostní promoci osvědčení 

o absolvování. Naopak ty, jejichž za-
měření je vyhraněné
a patří mezi milovníky a obdivovatele 
umění ve všech jeho podobách, určitě 
zaujme tříletý kurz Umění, objednava-
telé a umělecký styl v dějinách. Taktéž 
zakončen promocí.
Neméně atraktivní jsou jednoleté 
kurzy Kulturní dědictví a památková 
péče na Moravě (ve spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem) nebo 
Univerzita třetího věku v Moravském 
zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají 
se jednou za 14 dní v období od října 
do května. Zájemci o studium hradí 
každoročně zápisné, které bylo pro 
akademický rok 2019/2020 stanoveno 
ve výši 800 Kč.
Přihlášky je možné podat od 2. května 
do 30. června 2019 buď osobně v kan-
celáři Univerzity třetího věku MU (Ko-
menského nám. 2, Brno) nebo elektro-
nicky. Další informace a podrobnosti 
o nabízených kurzech, podmínkách 
přijetí a možnostech přihlašování na-
leznete na www.u3v.muni.cz.

za kolektiv U3V MU
 Mgr. Marcela Strmisková

Podívejte se na damenavas.brno.
cz, co navrhli obyvatelé vaší 
měst ské části, a podpořte jejich 
projekty!

Jak podpořit nápady, které vás za-
ujmou? Stačí rozkliknout detail 
konkrétního projektu a kliknout na 
„líbí se mi“. Podporu je možné udělit 
neomezenému počtu projektů. Pou-
ze ty projekty, kterým se podaří do 
31. května získat alespoň 300 „líbí se 
mi“, postupují dál k posuzování rea-
lizovatelnosti ze strany úřadu, který 
vyhodnotí, zda projektu nebrání na-
příklad majetkoprávní překážky, zda 
není v rozporu s jinou strategií města 
či dlouhodobými plány v oblasti.

Realizace vítězných projektů  
druhého ročníku
Informační tabule v podchodu brněn-
ského hlavního nádraží, pumptracková 
dráha v Bystrci, dětská hřiště, parky 
nebo veřejný přístup k  řece Svrat-
ce – to jsou některé projekty z hlav 
brněnských obyvatel, které v tomto 
roce město realizuje v rámci participa-
tivního rozpočtu. Většina projektů má 
dokončenou projektovou dokumentaci 
a chystají se či jsou ukončena výběro-

vá řízení na koncového dodavatele. 
O  všech realizovaných projektech 
se dočtete na damenavas.brno.cz/
realizace -projektu.
Chybí vám ve vašem okolí ještě 
něco? Na nic nečekejte a přihlaste do 
15. května svůj nápad pro Brno! Zbývá 
už jen pár dní!
Výstava
Inspirací vám může být výstava Dáme 
na vás, která potrvá do konce května, 
a navštívit ji můžete v Urban cent-
ru, Mečová 5 každý všední den v čase 
10.00–12.00 a 13.00–18.00.

Univerzita třetího věku – 
smysluplné trávení času

Spolu podporujeme!

Mimobohunické zajímavosti

Důležité termíny 
Dáme na vás v roce 
2019
Podávání projektů: 
do 15. 5.
Podpora ze strany veřejnosti: 
do 31. 5.
Výsledky posuzování projektů: 
1. 10.
Velké listopadové hlasování: 
1.–29. 11.



 11

 Pronajmu garáž na ul. Ukrajinská.
1500,- Kč/měsíc. Tel: 775 024 367

 Doučím MAT, FYZ 6–9 třída, pri-
ma-kvarta i o prázdninách. Připravím 
i na PZ na SŠ. Tel: 774 621 703

 Pronajmu zahradu ve  Střelicích.
Chatka, studna. Tel: 722 910 500.

 Poskytujeme hotovostní i bez-
hotovostní půjčky. Bez ručitele 
s  možností pojištění. Bez registru, 
s exekucemi i po ukončené insolvenci. 
Tel: 607 769 847

 Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk 
s  balkonem. Tel: 775 674 540

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

 Hledám byt ke koupi, 2+1 příp. 
3+1. Bez RK. Tel.: 721 698 080

 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!

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 BROUŠENÍ, OSTŘENÍ POD SLO-
VAŇÁKEM na ulici Husitská 14, Brno, 
Královo Pole – nabrousíme Vám nože, 
nůžky, masomlýnky, sekery, pilové řetě-
zy, kotoučové pily - vše pro dům, dílnu 
i zahradu. Neváhejte a USNADNĚTE 
SI PRÁCI. Od pondělí do čtvrtka 9–18 
jsme tu pro Vás. www.nabrousime.cz

 Malíř, zedník, natěrač 
Michal Kubový. Mob.: 732 646 047. 
www.malir-zednik-brno.cz

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

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

 Rekonstrukce bytových jader 
s prodlouženou zárukou. 20 let praxe. 
koupelnyjelinek.cz. Tel.: 608 877 322

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

 Přímá zájemkyně koupí byt 4 + 1, 
nebo 5+1 s balkonem. Tel: 545 215 150 
Po–Pá v dopoledních hod.

mezinárodní prodejní výstava minerálů, 
fosilií, šperků a přírodnin

Výstaviště Brno,
pavilon B

25. - 26. 5. 2019

www.mineralybrno.cz
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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.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Květen: 6.–12. 5. Chřestové speciality
 17. 5. Jarní noc – The Partyband,  
 Michal David, Karel Vágner
Červen: 3.–16. 6. Rybí speciality
 15. 6. Ohňostroj nad Špilberkem

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

JAK VYPADAJÍ VAŠE 
ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY

CO VŠE SE NACHÁZÍ 
V 40 LET NEČIŠTĚNÝCH 

ODVĚTRÁVACÍCH ŠACHTÁCH?

Baktérie – Plísně – Alergeny –  
Choroboplodné zárodky –  
Mastnoty – Karcinogeny

Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vy-
tvářejí nežádoucí, nezdravé životní prostředí. Toxické látky, 
vytvořené růstem plísní, se mohou stát aerosolem, uvolnit 
se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé budově a mo-
hou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme, to co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných 
odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené 
na stěnách šachet. Odvětrávací šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých 
látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku 
a šíření požáru

Delphia MORAVIA, s.r.o., U Pošty 14, 625 00 BRNO
+421 601 153 200    www.plicedomu.cz

Pochutnejte si zdravě

úterý 13–17
středa 9–17
sobota 9–14

Ul. Točná, Starý Lískovec 
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)

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


