
Jak jste jistě zaznamenali, na 16 
místech v Bohunicích byla opra-
vena kontejnerová stání na směs-
ný domovní odpad. Výběr kon-
krétních stání provedli pracovníci 
Odboru životního prostředí MMB. 
Naše městská část pak, na zákla-
dě jejich pokynu, zajistila opravu 
nebo zboření a postavení nových. 
Město Brno nám dodalo i finanční 
prostředky.

Někteří z vás se mně ptali, zda budeme 
v opravách pokračovat. Ano, budeme, 
ale už nepoměrně pomaleji. Tedy tak 
rychle, jak rychle a v jaké výši nám dá 
město Brno na opravy kontejnerových 
stání finanční prostředky. Na příští rok 
máme nachystaná další čtyři stání. Le-
tos začneme s projektovou přípravou 
ještě 4–6 míst pro rok 2021. Ovšem, 
jak jsem zmínil výše, vše je odvislé od 
dotace z města Brna.
Obdobně je to i s kontejnery na tří-
děný odpad. Připravujeme projekt na 
vybudování sedmi stanovišť. Začít 
bychom chtěli postupně už od příš-
tího roku.

SEKAT TRÁVU HODNĚ,  
MÁLO NEBO VŮBEC?
V letošním roce je poměrně častým 
tématem sekání trávy. Je to reakce na 
stupňující se sucho v krajině. Objevuje 
se mnoho článků v tisku i názorů ve-
řejnosti, že trávu vlastně není třeba 
a není dobře sekat, protože když je 
vyšší ji prospívá a zadržuje se tak lépe 
voda v krajině. Velmi živá diskuze se 
vedla i ve facebookové skupině „Naše 
Bohunice“. Tyto informace šířené také 
médii nejsou pravdivé. Opak je prav-
dou. Trávu je nutné sekat a sekání jí 
prospívá.
Bavit se můžeme spíše o tom, kolikrát 
sekat. Kdo má zahradu ví, že trávu seče 
cca 5–7x ročně podle typu trávníku 

a množství zálivky. My na 
obci v současnosti sečeme 
vybrané frekventované plo-
chy v Bohunicích 4–5x ročně 
– podle počasí, ostatní 3x 
ročně.
Jak to bude do budoucna? 
Místa, kde je velký pohyb 
lidí nejde sekat méně než jak je ob-
vyklé 4–5x ročně. To zatím musí zů-
stat. Ovšem už nějaký čas probíhá na 
radnici diskuze nad výběrem lokalit, 
kde bychom sekání omezili na 2× za 
rok. Tedy první jarní pokos, a pak ně-
kdy v létě tzv. otavu (druhý pokos). 
Tím se dostáváme do „režimu“ jak se 
běžně sečou luční louky. Ale to auto-
maticky neznamená, že zde budeme 
mít kvetoucí louku s ptáčky, hmyzem 
a motýly. Ne, bude to plocha porostlá 
vytrvalými plevely, kterých jsou plné 
Bohunice jako jsou kokoška pastuší 
tobolka, ovsík vyvýšený (známější spí-
še jako osina), šťovík, bodláky… Ale 
časem, po létech se z těchto ploch 
nějaký typ louky stát může. Třeba 

i za přispění trochy semen 
lučních květin. Ale to vše 
nějaký čas potrvá. Nicméně, 
i my v Bohunicích, se vydá-
me na cestu pomoci přírodě, 
aby si s nedostatkem vody 
dokázala lépe poradit.

NOVĚ OPRAVENÉ PARKOVIŠTĚ 
NA UL. ŠVERMOVA
Jak jste jistě zaznamenali, velké parko-
viště na ul. Švermova, před domy 4–8 
prošlo velkou celkovou rekonstrukcí. 
Po mnoha urgencích z řad místních 
obyvatel na neutěšený stav povrchu 
parkoviště, se nám podařilo dojednat 
s jeho správcem – společností Brněn-
ské komunikace, a.s. rekonstrukci. My-
slím, že oprava, která byla opravdu dů-
kladná, se povedla. Tímto Brněnským 
komunikacím děkujeme.

OBČANÉ BOJUJÍ PROTI  
NEUKÁZNĚNÝM PEJSKAŘŮM
Nedávno jsem šel po ulici Okrouhlá 
a můj pohled upoutala zvláštní bílá 

Kontejnerová stání 
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cedulka umístěná v trávě. Četl jsem 
text: „Uklízej za svým psem“ doplněný 
obrázkem kálícího psa.
Vzápětí se mi zcela neplánovaně ozval 
i jeden z těch, kteří uvedené cedulky 
instalují.
Vím, že je velmi těžké přesvědčit le-
nocha a bezohledného pejskaře, aby 
sbíral po svých psech hovínka, a tak 
vítám každou iniciativu, která věci 
pomůže. Třeba se ti, jichž se to týká 
aspoň zastydí. Kdyby totiž neukáznění 
pejskaři šli trošku „do sebe“, jistě by to 
velmi zlepšilo vzájemné vztahy s „ne-
pejskaři“, kterým logicky způsobená 
nečistota v jejich okolí vadí. Děkuji 
vám.
Milí přátelé, červen je měsícem, kdy 
teplé dny definitivně získají nadvlá-
du nad chladnějším jarem. Užívejme 
tepla a nebuďme smutní, pokud bude 
pršet. Naše krajina, místo, kde žijeme, 
vodu potřebuje.

 Antonín Crha
starosta
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V. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
5. 6. 2019 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat V. zase-
dání Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před za-
sedáním zveřejněn na úřední des-
ce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/
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Bohunické komentáře událostí
V polovině minulého měsíce proběhly již 
druhé letošní bohunické trhy. Vzhledem 
k tomu, že organizaci těchto trhů mám 
na starosti za vedení naší městské části 
já, jsem samozřejmě na těchto trzích pří-
tomen. Na oněch posledních trzích mne 
oslovil jeden z našich spoluobčanů a položil 
mi jednoduchou otázku, proč nějakým způ-
sobem nepodpoříme stánkaře, aby jich sem přijelo 
více. Ano v průměru deset stánků se jeví jako velmi 
málo, a to i proto, že naše „náměstí „ by jistě pojalo 
těchto stánku daleko více. Pravdou je, že stánkařů 
je čím dál méně, a ti co zůstali, již mají své štace, 
na kterých mají svůj výdělek zaručený. Naše vedení 
se již v minulém roce rozhodlo, že ti, kteří k nám 
na trhy přijedou prodávat, nebudou muset platit 
žádné poplatky a připojení k el. síti budou mít také 
zdarma. Na začátku letošního roku jsem oslovil více 
jak osmdesát činných stánkařů s nabídkou termí-
nů bohunických trhů. Byly informováni, že budou 
zbaveni poplatků apod. Z osmdesáti oslovených mi 
dvacet stánkařů potvrdilo účast. Tak jak v běžném 
životě, tak i zde se ukázalo, že se nelze spoléhat 
na sliby, které vám někteří dají. Z dvaceti trhovců 
přijelo celých deset. Z pohledu nakupujícího je to 
počet malý, z pohledu prodávajícího standardní. Na 
příčinu, proč těchto trhovců jezdí stále méně a méně, 

jsem se zeptal přímo u zdroje, tedy pří-
mo prodejců. Příčin mi bylo sděleno hned 
několik, ale pokusím se vybrat ty hlavní. 
Jak si jistě někteří z vás pamatují, mělo se 
EET týkat i právě těch, kteří prodávají na 
trzích. A protože tuto skupinu prodejců 
tvoří převážně populace starších občanů, 
nebyla zde již vůle pokračovat dále. Nejisté 

výdělky, které jsou závislé na mnoha faktorech od po-
časí, po roční období, až po kupní sílu obyvatelstva, 
zapříčinily úbytek těchto stánkařů až o osmdesát 
procent. Zůstali jen ti, pro které to není jen obživa, 
ale i srdcová záležitost. A právě tito srdcaři jezdí 
k nám do Bohunic. Jsem přesvědčen, že je lepší mít 
na trzích usměvavé ochotné prodejce, kteří za své 
zboží ručí, než náhodné stánkaře z jiných zemí bez 
historie a kreditu. Třeba zde si dovoluji říci, náš cuk-
rář, který na trzích prodává trubičky, větrníky apod. 
má frontu před stánkem ještě dříve než vybalí zboží. 
Nemohu opomenout ani ostatní prodejce. Pán, který 
u nás prodává med, vám rád zodpoví, který med je 
na co vhodný, a navíc vám rád dá ochutnat přímo ze 
sklenice. Paní, co přijíždí ze Slovenska a prodává sýry, 
si již svou klientelu také našla. Novinkou posledních 
trhů byl prodejce výrobků z rakytníku. Sám jsem 
nevěděl, co rakytník vše obsahuje a jak tělu výrob-
ky z něj prospívají. Prodejce koření, které nikdy na 

trzích nechybí, má vždy velký výběr a voní v okruhu 
několika metrů. Nemohu opomenout i vždy veselou 
a velmi ochotnou dámu, jenž nabízí sortiment zdraví 
pro tělo a duši. V nabídce je i jedno z tradičních ře-
mesel a to výrobce keramiky. Tato keramika se nedá 
zakoupit nikde jinde než u paní keramičky a to proto, 
proto že je to její osobní vzor. Nikdy nechybí nestor 
a dobrá duše našich trhů pan Vytych, který nemá 
daleko k dobrému slovu a ochutnávce. Jako novinku 
jsme na posledních trzích nabídly domácí uzené, 
klobásky či slaninu a škvarky. Poslední komodita 
byla vyprodána za pouhou hodinu. Přibyl i stánek 
s dětským oblečením a paličkovanými výrobky. Na 
další trhy máme přislíbeného košíkáře. Přestože 
stánkařů k nám nejezdí mnoho, ti co jezdí jsou spo-
lehliví a ochotní, a proto jim patří dík. Příští trhy se 
konají 20. 6. opět ve čtvrtek. A na co se můžete těšit. 
Tentokrát se bude ochutnávat bohunické víno, u kte-
rého si i zazpíváme. To je pro nás dospělé, a pro děti 
bude v případě dobrého počasí přichystán skákací 
hrad. Vážení přátelé, říká se, že bez prodejců nejsou 
zákazníci, ale platí to i naopak, bez zákazníka nejsou 
prodejci. Přijďte se tedy na bohunické trhy podívat 
a věřte, že si zde to své jistě najdete i vy.
Přeji vše dobré.

 Váš Milan Hrdlička, místostarosta

Finanční odbor
Milí čtenáři Našich Bohunic, v červnovém čísle bych vás ráda pozvala 
na bohunickou radnici, tentokrát na finanční odbor. Oslovila jsem paní 
vedoucí Ing. Dášu Čechovou a zeptala se jí na zajímavosti její práce.

Paní vedoucí, v jaké věci vás nej-
častěji navštěvují obyvatelé Bo-
hunic?
Občané Bohunic zavítají na finanční 
odbor především ve věcí přihlášení 
či odhlášení psa. Na našem odboru 
lze uhradit veškeré místní i správní 
poplatky v hotovosti.
Finanční odbor zajišťuje na úse-
ku státní správy platbu poplat-
ků – jaké poplatky u vás mohou 
bohuničtí občané zaplatit? Jaké 
hrozí sankce?
Místní poplatek ze psů se týká všech 
držitelů psů, kteří mají na územní 
MČ Brno -Bohunice trvalý pobyt. 
Výše poplatku závisí jednak na tom, 
zda poplatník bydlí v panelovém či 
rodinném domě a zda pobírá důchod. 
Do rozpočtu městské části získáme 
ročně cca 450 tis. Kč. Sankce hrozí 
při nedodržení splatnosti tj. k 31. 3. 
každého roku. V tomto případě může 
být poplatníkovi vyměřena sankce až 
do výše trojnásobku základní sazby.
Jakou činnost vykonáváte na úse-
ku samosprávy?
Jak již vyplývá ze samotného názvu 
odboru, staráme se především o fi-
nanční záležitosti celého úřadu. Dů-
sledně dbáme o správné naplňování 
i čerpání schváleného rozpočtu. Na-
šim úkolem je vedení účetnictví tak, 
aby podávalo věrný a poctivý obraz 
v souladu s českými účetními před-

pisy. Finanční odbor zajišťuje veškeré 
peněžní toky úřadu.
Co si můžeme představit pod hos-
podářskou činností městské části 
– pod bytovým hospodářstvím?
Pod hospodářskou činnost, jakož 
ostatně ve všech městských částech 
Brna, spadá správa bytových domů. 
V současné době je veškerý bytový 
fond v MČ Brno -Bohunice zprivati-
zován. Ve správě máme pouze jeden 
dům, a to Dům s pečovatelskou služ-
bou. Ve spolupráci s  majetkovým 
odborem zajišťujeme běžnou údržbu 
domu a vybíráme stanovené nájemné.
Zažili jste na vašem odboru něja-
kou kuriózní situaci (v komunika-
ci s občany, firmami…)?
Kuriózní? Spíše humorný dotaz: „Ne-
dal by se stanovit poplatek za psa 
podle velikosti psa a v závislosti na 
tom, stanovit velikost sáčků na psí 
exkrementy?“ Co na to říct? Takových 
dotazů více.
FINANČNÍ ODBOR 
naleznete v 1. patře bohunické radnice, 
v levé části, poslední dveře vlevo.
Telefonní spojení: 547 423 821
e -mail: finan@bohunice.brno.cz
Vedoucí odboru: Ing. Dáša Čechová
pracovníci: Jarmila Macáková, Kate-
řina Fialová
Děkuji za rozhovor

 Mgr. Lucie Stará
vedoucí redakční komise

Setkání bohunických seniorů
středa 19. 6. 2019 | 9.30–11.30
Historická procházka centrem Brna vedená Mgr. Helenou 
Matulovou, kterou znáte ze setkání bohunických seniorů na 
Lánech ze vzpomínání nad starými fotografiemi.

Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Sraz je u kruhové kašny 
na Náměstí Svobody. Tempo prohlídky plné zajímavostí bude 
pozvolné a uzpůsobené možnostem účastníků. 

Na setkání se těší Lucie Stará, SVČ Lužánky – pracoviště Lány.

Pozvánka
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30. 5.– 
28. 6.

VÝSTAVA – Filipíny – fotografie Petra Sabadáše
KJM, Lány 3

2. 6.
neděle

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

3.–28. 6. CESTOVATELSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI – Letem světem
KJM, Lány 3

3.–28. 6. VÝSTAVA KNIH – Těšíme se na dovolenou
KJM, Lány 3

3. 6.
pondělí

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

4. 6.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O kravičce, která chtěla zhasnout 
měsíc; KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6., 13., 20., 
27. 6.

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

8. 6.
sobota

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

13. 6.
čtvrtek

PSYCHOLOGIE BAREV – setkání s paní Věrou Chaloupkovou
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

15. 6.
sobota

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

23. 6.
neděle

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

25. 6.
úterý

RETROHRANÍ pro malé i velké – přijďte si k nám zahrát retro 
hry; KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

Kalendárium VI.

Historické okénko

Z historie Bohunic CXII.
Pro dnešní stodvanácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek z dobové pohlednice zobrazující prodejnu U Šauerů, která bývala na 
ulici Na Pískové cestě.
Pohlednice je z konce 20. let 20 století a prodejna je na pravé přední části 
obrázku. V 50. letech 20. století byla prodejna uzavřena. V současnosti je 
v budově soukromá ordinace dětského lékaře.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.  Antonín Crha

Celoplošná deratizace 
v MČ Brno-Bohunice

Pošli to dál!

Městská část Brno -Bohunice bude 
v letošním roce provádět celoplošnou 
deratizaci. Na základě monitoringu 
bylo doporučeno rozdělit lokalitu MČ 
rovnoměrně na 2 části.
Během května 2019 proběhne první 
část a to na ulicích Arménská, Dlouhá, 
Gruzínská, Hraničky, Humenná, Lány, 
Moldavská, Pod Nemocnicí, Rolnická, 
Souhrady, Uzbecká.
Během podzimu (říjen 2019) proběhne 
druhá část deratizace a to na ulicích 
Běloruská, Neužilova, Okrouhlá, Spod-
ní, Švermova, Ukrajinská, Vedlejší.
S ohledem na výše uvedené Vás vy-

zýváme k  provedení deratizace ve 
shodném termínu i v suterénních pro-
storách Vašich bytových a rodinných 
domů a v kanalizačních přípojkách 
k těmto objektům.
Současně upozorňujeme občany, aby 
v tomto termínu na veřejných pro-
stranstvích na území městské části 
důsledněji hlídali své děti a domácí 
zvířata – zejména psy.
Deratizaci v MČ Brno -Bohunice bude 
provádět firma Deratizace RATaj-
ský,  s.  r.  o., Vážného 17/11, 621 00 
Brno, tel. 722 480 048.

Znáte ten stejnojmenný americký 
film? Jedenáctiletý chlapec dostane ve 
škole při občanské nauce od svého uči-
tele úkol: „Jak bys mohl změnit svět?“ 
A malý Trevor přijde s nápadem, aby 
každý člověk pomohl nezištně třem 
lidem a oni to potom oplatili dalším 
třem lidem. Prostě, aby tu pomoc, ten 
dobrý skutek poslali dál.
Na ten film jsem si vzpomněl během 
telefonického hovoru s předsedkyní 
samosprávy domu Pod Nemocnicí 21. 
Zajímal jsem se o to, kdo přišel s my-
šlenkou vysadit u domu popínavou 
vistárii a jak se k tomu nápadu staví 
ostatní sousedé. Odpověď byla pře-
kvapivě jednoduchá! Malou sazenici 
vysadila paní z přízemí a když popínav-

ka dosáhla k dalšímu balkónu, obyva-
telům se ta záplava modrých květů tak 
zalíbila, že ji prostě poslali dál.
Dnes mají díky nesobeckému přístu-
pu v domě Pod Nemocnicí 21 krásnou 
vistárii, ze které se radují nejenom 
sami obyvatelé domu, ale též všichni 
kolemjdoucí. Vistárie vyžaduje každo-
roční mírný řez, nic víc. Žádné poško-
zení domu, žádný obtěžující hmyz a na 
otázku ohledně často diskutovaného 
výskytu hlodavců mi paní odpovědě-
la s upřímným smíchem: „V žádném 
případě!“
Modrý vodopád květů by mohl inspiro-
vat také ostatní domovní samosprávy.

 Vlastimil Halfar, 
předseda Komise ŽP RMČ

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

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

volat Po–Pá po 16. h., So–Ne po 9. h.



Bohunické stromy (17)
Habr obecný (Carpinus 
betulus) je takový skromný 
univerzál. Prostě dřevina 
pro všechno. Habr se pěs-
tuje především jako samo-
statně rostoucí strom, ale je 
vhodný také pro skupinovou 
výsadbu nebo do alejí. Hodí 
se do živých stěn i tvarova-
ných živých plotů či jako strom pro 
mobilní zeleň. Habry jsou nenáročné 
na stanoviště a velmi dobře snášejí 
jakýkoli řez. Jsou to domácí dřeviny 
smíšených i listnatých lesů. O velkém 
rozšíření habrů u nás svědčí četné ná-
zvy obcí: Habrek, Habrkovice, Habro-
vá, Habrovany, Habrovčice, Habroveč, 

Habrovice, Habrůvka, Habry, 
Habří, Habřina, Habřinka 
a kdoví kolik dalších.
Mladý habr roste uvnitř ová-
lu v parčíku vedle kapličky. 
Příklad použití pro tvarova-
ný živý plot najdeme u lavič-
ky před pomníkem odboje. 
Na ulici Lány pak roste řada 

vzrostlých habrů oddělující zahradu 
domova pro seniory od silničního 
provozu.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Na následujících řádcích zveřejňuji 
svůj názor na důležitý dokument, 
který projednalo bohunické zastupi-
telstvo v březnu, a to technickou stu-
dii komplexní úpravy ulice Jihlavská. 
Zastupitelstvo přijalo studii 13 hlasy 
s několika málo připomínkami. Ty se 
týkaly v  principu nezásadních věcí 
typu množství zeleně mezi jízdními 
pruhy. Nehlasovala jsem pro studii, 
a to z několika důvodů, které považuji 
za důležité. Které to jsou? Rozšíření 
vozovky ulice Jihlavská v úseku ko-
lem hřbitova je s ohledem na stávající 
špatnou dopravní situaci jistě potřeb-
né, studie však dostatečně neřeší ná-
vazné dopravní souvislosti, například 
napojení na Vídeňskou a dále na Her-
špickou, kde již dnes vznikají ve špič-
ce velká zdržení. A problém se zhorší 
ve chvíli, kdy do dopravního proudu 

přibydou auta obyvatel plánovaných 
nových bytových celků v blízkém okolí 
Bohunic (Západní brána, Červený ko-
pec, ale i Bosonohy ad. – dohromady 
má jít o tisíce nových obyvatel). A to 
zde ještě pomíjím fakt, že o hromad-
né zástavbě v našem okolí by se mělo 
ideálně uvažovat až poté, co bude 
vyřešena její dopravní obslužnost 
v širším, celoměstském měřítku – zde 
mám konkrétně na mysli vybudování 
tunelu pod Červeným kopcem. Závě-
rem bych chtěla poukázat na jedno 
důležité opatření, které studie jako 
možnost navrhuje a připomínky měst-
ské části ho nereflektují: nesouhlasím 
s projektovanou možností posunout 
tramvajovou zastávku Krematorium 
o 350 m směrem do města.

 PhDr. Eva Duřpektová
zastupitelka za Brno+

Studie ulice Jihlavská 
a její problematické body
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Příspěvky zastupitelů
Stalo se již tradicí, že vedení městské 
části Brno -Bohunice pořádá oslavu 
životních jubileí. Stejně letos, jako 
každý rok, proběhlo již druhé pose-
zení s našimi jubilanty. Pro upřes-
nění, naši jubilanti jsou senioři ve 
věkové kategorii 70, 75, 80, 85, 90 
a více let života. Poměr mužů a žen 
bývá různý, ale pokud se ohlédnu 
zpět, většinou je celkem vyvážený. 
Bohužel, zákon na ochranu osobních 
údajů nám neumožňuje nahlédnout 
do evidence občanů a sami si vybrat 
a obeslat zrovna ty, kteří jubileum 
v daném roce slaví. Proto se toto 
z mého pohledu nesmyslné omezení 
snažíme nahradit výzvami, aby ti, 
kteří jubileum slaví, se nám sami 
nahlásili. Ač to vypadá, že všechny 
oslavy u nás na radnici jsou stejné, 
opak je pravdou. Snažíme se nejen 
vlastním přístupem měnit průběh 
oslav, ale i  kulturní program se 
snažíme měnit. Tu přijde jubilan-
tům zahrát heligonka, jindy přijdou 
zazpívat děti z hudebního kroužku 
ZŠ Arménská a jindy třeba nám pří-
jemnou atmosféru navedou členové 
Bohunické chasy. Co je však důležité, 
to je přístup jubilantů. Ti, kteří se 
bavit nechtějí, se prostě bavit nebu-
dou. Nicméně musím konstatovat, že 
já osobně si na tuto situaci za více 
jak čtyři roky nepamatuji. Přestože 
začátky bývají rozpačité, po přípitku 
se většinou všichni uvolní a oslava 
dostává to správné kouzlo. Mnohdy 
se stává, že se sejde více oslavenců, 
kteří se dobře znají. Je krásné a velmi 
hodnotné poslouchat jejich zážitky 
a vzpomínky na to, jak se sem při-
stěhovali a jak zde v podstatě začali 
druhou etapu svého života, a to eta-
pu rodičovskou. Potom se můžeme 
dozvědět, jak v některých místech 
chodníky nahrazovaly podlážky 
z lešení, jak na parkovišti parkovali 
vozidla v počtu maximálně do tuctu 
či peripetie s hromadnou dopravou. 
Ale také se dozvím, že většina byd-

lících ve vchodu či celém bloku se 
dobře znali a hlavně si pomáhali. Do-
konce bývalo zvykem, že si obyvatelé 
jednotlivých vchodů prováděli údrž-
bu svého okolí svépomocně. Přesto-
že se to v dnešní době zdá být utopií, 
i dnes potkávám některé jedince či 
malé skupiny, jak pečují o zeleň při 
svém vchodu a musím říci, že to bývá 
krásná podívaná, a to hlavně v obdo-
bí, kdy nám začnou rozkvétat kytky. 
Tak jak jsem v začátku článku uvedl, 
každá oslava je jedinečná, stejně jako 
jejich oslavenci. Já si však nikdy ne-
odpustím jednu otázku směřovanou 
pro všechny. Vždy se totiž zeptám na 
to, co je pro život v sídlišti důležité, 
ta to jak se vám v Bohunicích líbí. 
A  odpověď? Odpověď bývá vždy 
jednoznačná. LÍBÍ! Musím se vám 
přiznat, že tato odpověď mne vždy 
nejen potěší, ale i nabije pro moji 
další práci. Je to důležité pro nás, 
pro vedení radnice vědět, že jdeme 
správnou cestou a že se v Bohunicích 
jejich obyvatelům líbí. Vše však má 
své ale, a proto i přes to, že drtivá 
většina jubilantů řekne, že se jim 
v Bohunicích líbí, následují i dovět-
ky jako, ale chybí nám tam a tam 
lavičky, na této ulici bývají přeplně-
né odpadkové koše a pod. Vše jsou 
to pro nás velmi cenné informace, 
které se snažíme řešit co nejrychleji. 
Na poslední oslavě jubilantů jsme 
podrobně probrali i problematiku 
parkování a dopravy v Bohunicích. 
Musím přiznat, že jsem byl překva-
pen, jak jsou někteří senioři velmi 
podrobně s touto problematikou se-
známeni a dokáží třeba i oponovat. 
Věřím, že i nadále se budeme scházet 
při oslavě vašich jubileí a věřím, že 
i v budoucnu budeme my, jako vede-
ní radnice, moci plnit vaše přání tak, 
abyste vždy a všude mohli říci, že se 
vám v Bohunicích líbí.

 Milan Hrdlička, 
váš místostarosta

Seniorské okénko

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

Redakční rada NB pro své čtenáře prověřovala informaci o možnosti přesunu 
zastávky Krematorium. Jelikož do důvodové studie o ul. Jihlavská se tato 
zpráva dostala z územní studie o Červeném kopci, jedná se pouze o jednu 
z navrhovaných možností projektantů, kterou nechce realizovat ani MČ 
Brno ‑Bohunice, ani Dopravní podnik města Brna.



 5

Bohunické víno Spolupráce knihoven 
a škol aneb Co nebylo 
v učebnicích

Ve čtvrtek 20. června od 15 hodin bu-
dou mít možnost návštěvníci bohunic-
kých trhů ochutnat víno, které bylo 
vyrobeno z  hroznů, vypěstovaných 
v bohunickém obecním vinohradě, i na 
jiných pozemcích naší městské části.
Bohunický obecní vinohrad byl slav-
nostně otevřen rozhodnutím rady 
MČ dne 22. září 2007, v rámci oslav 
770 roků od první písemné zmínky 
o Bohunicích. Výsadbou 25 hlav pod 
radnicí je připomínána historie života 
našich předků, protože ti zde vinnou 
révu již od pradávna pěstovali. Proto 
hrozen tvoří i část obecního znaku. 
První písemná zpráva o vinicích v okolí 
Brna pochází z roku 1228, ale mnozí 
měšťané je obdělávali již před vznikem 
města. V roce 1365 jich bylo 314. Pro 
pěstování vína sloužila jižní strana 
Špilberku. Malá část vinic byla na 
předměstích Brna a také v Bohuni-
cích, které patřily od roku 1376 pod 
svatopetrskou kapitulu. Ta zde vino-
hrady obhospodařovala sama, svými 
poddanými, nebo pronajímala vinice 
za desátek úrody. Vinohrady se v na-
šem katastru rozprostíraly směrem 
k Vošpihlu a Loterberku, což je dnešní 
území za ulicí Jihlavskou, směrem k FN 
Brno a k Červenému kopci. Důležitým 
datem byl rok 1536, kdy Bohunice 
obdržely od probošta svatopetrské 
kapituly vlastní horenské právo. To 
bylo zvláštní právní a zvykové nařízení 
obsahující vše, co se týkalo vinohrad-
nictví, včetně předpisů pořádkového 
a trestního řádu.
Největší rozmach vinařství moravské-
ho, brněnského a také bohunického, 
nastává v 16. a na počátku 17. stole-
tí. Třicetiletá válka znamenala velký 
útlum v pěstování vína, kdy výměra 
vinic v Bohunicích klesla na třetinu. 
Bývalé vinohrady se využívaly na past-
viny, nebo se osívaly obilím na výrobu 
piva, které se vařilo i u nás. Přesto 
dala svatopetrská kapitula v roce1729 
vystavět nový sklep na víno. Ještě se 
mezi námi najdou pamětníci, kteří 
měli možnost ho navštívit. Nacházel 
se na bývalé ulici Malé, pod nynějším 
domem na Havelkové 2 a částečně pod 
parkovištěm na ulici Amerlingově. Byl 
opravdu velký, otočil se v něm koň-
ský povoz. V jeho sudech zrálo až150 

hektolitrů vína. Na konci 19. stole-
tí vinařství silně upadalo. O vinice, 
zničené téměř v celé Evropě révoka-
zem nebyl zájem, obyvatelstvo i na 
venkově se začalo živit průmyslem. 
Poslední a významná zmínka o bo-
hunickém vinohradnictví, se nachází 
ve „Vinařském obzoru“, vydaném ve 
Velkých Pavlovicích v roce 1912, kde 
jsou uvedeny Bohunice v  seznamu 
pokusných vzorných vinic. Bohunická 
révová školka však již nebyla v místech 
původních vinohradů, ale jako součást 
zahradnické školy na ulici Lány. Tento 
kdysi velmi významný bohunický ob-
jekt je již minulostí, zbytky mnoho let 
neošetřovaného vinohradu zde však 
ještě stále existují. I  z  jeho hroznů 
budete moci víno ochutnat.
Obecního vinohrad byl osazen 
30. dubna 2008 sazenicemi odrůd 
Muller Thurgau, Pálava, Kerner a Ba-
cchus. Každá hlava má svého patrona. 
Panenská úroda hroznů v roce 2010 
vážila 7 kilogramů a víno z ní bylo 
oceněno zlatou medailí na prestižní 
Jihomoravské ochutnávce vína v Brně 
v roce 2011. Vinohrad byl a je obdě-
láván dobrovolníky, které jmenovala 
RMČ a hrozny jsou sbírány a zpra-
covávány. Množství a kvalitu úrody 
ovlivňuje nejvíce počasí, choroby révy, 
spoluobčané, jejich psi, ptactvo a též 
umístění vinohradu, který je vysázen 
na navážce. Nejvíce hroznů, 67 kilo-
gramů, bylo posbíráno v roce 2013, 
nejméně, 12,5 kilogramu, v roce 2014. 
V roce 2017 odnesli veškerou úrodu 
během několika minut ptáci…
To je trocha historie, podrobněji ji 
snad probereme v již zmiňovaný čtvr-
tek 20. června. Budou představeni 
i ti, co se o zřízení vinohradu nejvíce 
zasloužili a kteří se o něho starají.
K ochutnání budou připraveny 1 až 2 
láhve od ročníků 2018, 2016, 2015, 
2014, 2013 a 2012. Též několik vzorků 
z hroznů z bývalé zahradnické školy. 
Nalévat se bude přiměřené množství 
do plastových pohárků, pro lepší vy-
chutnání si můžete donést vlastní 
skleničky.
A ještě výzva. V případě, že pěstujete 
na území Bohunic vinnou révu a dělá-
te z ní víno, doneste ochutnat!

 Ladislav Konečný

Na začátku května minulého roku 
odstartoval vzdělávací projekt fi-
nancovaný EU a garantovaný mini-
sterstvem školství pod názvem Co 
nebylo v učebnicích. Díky tomu se 
spojili učící knihovníci a učitelé po 
celé zemi a společně vypracovali řadu 
vzdělávacích programů určených ško-
lám, knihovnám či jiným vzdělávacím 
institucím. Význam této spolupráce 
má dopady i na naše Bohunice, pro-
tože právě zdejší pobočka Knihovny 
Jiřího Mahena v Brně a ZŠ Arménská 
takovou spolupráci vytvořily a podíle-
ly se na tvorbě vzdělávacích programů. 
Výsledek této roční práce bude již brzy 
volně k dispozici, a to všem vzděláva-
cím institucím po celé republice.
Význam a rozvoj informační gramot-
nosti není dobré podcenit, a proto 
byl rámec tohoto projektu zaměřen 
nejen na rozvoj informační gramot-
nosti žáků základních a středních škol, 
ale i samotných vzdělavatelů. Žijeme 
v informační době, která člověka a svět 
změnila víc než kdy dřív. Komunikace 
přes půl světa nebo snad získávání 
informací nikdy nebylo snazší, avšak 
nám může naše neznalost či negra-
motnost v tomto světě i velmi škodit. 
Rozeznat kdy a jakou informaci potře-
bujeme, kde ji máme hledat, jak ji vy-
hodnotit a následně efektivně použít, 
je nezbytná znalost potřebná v dneš-
ní digitální době. Jak řekl profesor 

Stanislav Komenda: „Ani ta největší 
pitomost nevypadá tak hloupě, je -li 
sdělována počítačem.“ V rámci tvorby 
a vzdělávání se knihovníci a učitelé po 
celý rok pravidelně scházeli ve všech 
zapojených městech a vyměňovali si 
vzájemné znalosti a příklady dobré 
praxe, z nichž vznikaly tyto výukové 
programy.
S plody této spolupráce a samotný-
mi programy se již v těchto měsících 
mohli seznámit první žáci v  rámci 
pilotního ověřování, které proběh-
lo od konce dubna do půlky května 
v knihovně a ZŠ Arménské. V šestnác-
ti vzdělávacích programech se děti 
zábavnou formou, kritickou prací 
s textem či prací s informačními a ko-
munikačními technologiemi postup-
ně seznámily kupříkladu s prostředím 
knižní kultury, elektronických knih, 
audioknih, tematikou písma, archivní-
mi publikacemi nebo také s funkcemi 
knihoven, jejími profesemi a histo-
rií. Toto propojení škol a knihoven 
je stále důležitým článkem na poli 
neformálního vzdělávání, a proto je 
třeba ocenit každou organizaci, která 
těmto projektům pomáhá na svět, aby 
se „síla pravdy vyzbrojená světlem po-
znání stala nepřemožitelná“ – J. A. 
Komenský.

 Roman Pospíšil, Jana Máčalová 
KJM pobočka Lány

Pobočka Bohunice, Lány 3
tel.: 547 211 746, lany@kjm.cz, www.kjm.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.
Činnost pobočky podporuje Městská část Brno - Bohunice.

PSYCHOLOGIE BAREV

13. 6. 2019 / 18.00

„Jak barvy ovlivňují náš duševní a psychologický stav, 
naše nálady a koncentraci a jaký mají vliv na náš vztah 

k okolí, si budeme povídat s paní Věrou Chaloupkovou”
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Mladí spisovatelé ze ZŠ Arménská 
vítězí v celostátní soutěži
Žáci Základní školy Brno, Arménská 
21, p. o., měli letos opět příležitost 
zúčastnit se Národní soutěže dětského 
literárního projevu Náš svět. Soutěž 
vyhlašuje Národní institut pro další 
vzdělávání při Ministerstvu školství, 
mládeže a  tělovýchovy ČR. Cílem 
soutěže je podpořit nadání a tvořivost 
všech dětí z České republiky ve věku 
od 6 do 15 let, ať už jednotlivců, či 
celých kolektivů. Jsme pyšní na to, že 
i my v této celostátní soutěži míváme 
své vítěze.
Také letos se naši žáci skvěle umístili, 
a to hned ve dvou kategoriích. Mezi 
jednotlivci od 6 do 11 let stanula na 
3. místě Lenka Peterková ze 4. A s po-
vídkou Smutné prase domácí, čestné 
uznání získal Adam Mičánek z 5. B 
za povídku Úspěšný chovatel morčat. 
V kategorii kolektivních prací obdrželi 
čestné uznání žáci a žákyně 2. B, kteří 
vytvořili krásný sborník nazvaný Příbě-
hy létajícího koberce. Slavnostní pře-
dávání cen proběhlo 10. května v Praze 

na knižním veletrhu Svět knihy 2019.
Když děti jeví zájem o literární tvorbu 
a mají chuť své myšlenky utřídit do 
krásných a smysluplných textů, je to 
radost a obohacení. Cesta k takovým 
cílům je však dlouhodobá, někdy i kr-
kolomná, a žádá cílevědomou práci 
na rozvoji myšlení a tvořivosti dětí 
od samého začátku školní docházky. 
Neméně důležitou stránkou je rozvoj 
slovní zásoby, která dovolí myšlenky 
zachytit jak v mluvené, tak i v psané 
podobě. Vítězství na úrovni republiky 
je pak pro všechny velkou odměnou.
Na závěr bych chtěla poděkovat za 
účast všem žákům, oceněným i ne-
oceněným, jejich rodičům, kteří své 
děti podpoří souhlasem s veřejnou 
prezentací, paní učitelce, která soutěž 
na škole zprostředkovává a zaštiťuje, 
učitelům, kteří jednotlivé práce vedou 
a dají prostor dětem se projevit, ale 
také vedení školy, které aktivity pro 
nadané a talentované děti podporuje. 
Děkujeme!

 Mgr. Šárka Ročková,
učitelka ZŠ Arménská 21

TJ Tatran Bohunice je moravský fot-
balový klub z brněnských Bohunic, 
jehož založení se datuje na 20. červen-
ce 1929. Původně se oddíl jmenoval 
Slavoj, od roku 1948 Sokol a od roku 
1953 Tatran. Za devadesátiletou éru 
svého trvání se hráči probojovali z 1.B 
třídy do 1.A třídy, dále pak v r. 1992 
do župního přeboru, který byl v roce 
2002 reorganizován na Přebor Jiho-
moravského kraje. V letech 2011 až 
2014 nakoukli fotbalisté Tatranu do 
Moravskoslezské divize, ale následně 
sestoupili zpět do JMK přeboru, ve 
kterém působí dodnes.
Oslava devadesátiletého výročí od 
založení fotbalového oddílu se bude 
konat na den přesně, tedy v sobotu 
20. července přímo na fotbalovém 
stadionu Neužilova 35 a bude kon-
cipována jako setkání bývalých čle-
nů a hráčů. Program bude doplněn 

přátelskými zápasy přípravek a žáků. 
Všichni fanoušci jsou vedením fot-
balového oddílu TJ Tatran Bohunice 
srdečně zváni.
V polovině května se mužstvo Bohunic 
nacházelo na průběžné 8. příčce ta-
bulky JMK přeboru a do konce sezóny 
odehraje ještě 4 zápasy, dva doma, 
dva venku. Doufejme, že se v  nich 
fotbalistům Tatranu zadaří a poskočí 
o nějakou příčku výše. Vždyť v posled-
ních čtyřech sezónách neobsadili hráči 
Bohunic horší jak 4. místo.
Informace o  časech začátků mi-
strovských utkání naleznete na 
webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.cz, dále ve vitríně 
na fotbalovém stadionu Neužilova 
35 nebo na vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá

 Ing. Jaromír Krejčí

Ve sváteční den 8. 5. se žáci osmých a 
devátých tříd ZŠ Arménská zúčastnili 
poznávacího zájezdu do polské Osvě-
timi a přiléhající vesnice Březinka. V 
rámci výuky dějepisu se zde podívali 
na pozůstatky nejznámějšího ze šesti 
německých vyhlazovacích táborů za 2. 
světové války.
Veselé povídání a vtipkování z ces-
ty autobusem velmi rychle zahnala 
ponurá atmosféra tohoto nechvalně 
známého místa. Žáci v tíživém tichu 
prošli pod nápisem: “práce osvobo-
zuje“ a hned vzápětí se dozvěděli o 
příbězích obyčejných lidí i o celkovém 
obrazu života v koncentračním táboře.
Prohlídku zachovalých objektů, osob-
ních věcí uvězněných lidí a dobových 

fotografií v areálu u města Osvětim 
následovala neméně ponurá prohlídka 
tábora u vesnice Březinka. Žáky zde 
čekalo nepřikrášlené vyprávění o ka-
ždodenním životě lidí v táboře, jejich 
utrpení a konci.
Na prožitém zájezdu jsme si uvědo-
mili, že vidět dokument v televizi v 
pohodlí svého domova nebo číst o 
historických událostech na stránkách 
učebnic je potřebné, ale vidět místa, 
kde se psala historie, kde trpěly a umí-
raly miliony nevinných lidí, je daleko 
silnější zážitek. A tento zážitek v nás 
zůstane ještě hodně dlouhou dobu.

 Mgr. Lucie Baláková,  
Mgr. Jiří Rossi, Mgr. Radomír Mařík,

učitelé ZŠ Arménská 

Mladí spisovatelé  
ze ZŠ Arménská vítězí  
v celostátní soutěži

Bohunický fotbal slaví 
letos 90 let od svého 
založení

Poznávací zájezd  
do Osvětimi – Březinka
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V pátek 26. dubna 2019 se konal me-
zinárodní taneční festival neprofesi-
onálních dětských souborů školních 
družin, školních klubů a zájmových 
kroužků. Již počtvrté se ho zúčastnil 
taneční soubor Pretty girls ze ZŠ Brno, 
Vedlejší 10 pod vedením p. vychova-
telky Hany Obhlídalové.
Tento zájmový kroužek funguje na ško-
le již sedmnáct let a učí děvčata sebe-
vyjádření pohybem. Velmi vydařená 
akce se konala ve velkém sále stadionu 
na ulici Kounicova. Bylo zde deset dis-
ciplín, přičemž každá disciplína byla 
rozdělena na dvě věkové kategorie. 
Hodnocení probíhalo na základě tří 

kritérií – technická úroveň, choreogra-
fie a celkový dojem. Za první kategorii 
se na prvním místě umístila skupina 
tří děvčat (Justýna Sarközy 1.C, Andrea 
Myšková 4.C a Adéla Gistrová 4.C), 
která měla připravenou choreografii 
s názvem YAARA YAARA. Za druhou 
kategorii se zúčastnila Ela Klimešová 
z 8.B, s vlastní choreografií EYES ON 
ME, která se umístila taktéž na prvním 
místě.
Děkujeme rodičům za podporu na fes-
tivalu a těšíme se na účast v příštím 
roce.

 Michaela Gregorová

SVČ Lužánky – středisko Laby-
rint letos zahajuje spolupráci se 
Slovinskou organizací APél, za-
bývající se dramatickou výchovou 
v Kranji.

Talija Kaličanin a Andreja Stare jsou 
tým, který tvoří kulturní, uměleckou 
a vzdělávací společnost APél. Do La-
byrintu přichází v rámci společného 
projektu, který je zaměřený na sdílení 
zkušenosti z oblasti dramatické výcho-
vy. Naši spolupráci uvede představení 
pro děti s názvem Voda na divadelním 
festivalu Mezi Panely, který se usku-
teční v sobotu 15. 6. 2019 v Labyrintu 
na Švermové.
Pedagožky, herečky a tanečnice působí 
ve slovinském městu Kranj a pro svou 
taneční a dramatickou tvorbu s dětmi 
jsou známy i na státní úrovni. Jejich 
práce je spojená i s Českou republikou 
- Andreja Stare vystudovala pražskou 
DAMU. Do Labyrintu přichází APél pro 
inspiraci a sdílení zkušeností týkají-
cích se práce s dětmi.
Spolupráce Labyrintu bude pokračovat 
i v září, kdy se někteří z našich pra-

covníků podívají za tímto týmem do 
Slovinska.
Taneční a divadelní představení Voda 
je doprovázeno klasickou hudbou 
a projekcemi, s jejichž pomocí je divá-
kům přiblížena cesta vody. Sledujeme 
kapku vody, která se poprvé vydává 
vstříc jejímu životnímu poslání - od 
mraku k zemi, do půdy a zpět. Na její 
cestě se odehrává mnoho zázračných 
věcí: seznamuje se s ročními období-
mi, nevyhne se znečištění, takže se 
schovává a čistí coby podzemní voda, 
vidí na Zemi a v moři úžasné bytos-
ti a dokonce se stane neviditelnou. 
Nakonec se vrátí domů jako moudrá 
a chytrá kapka vody.
Představení je určeno pro děti od 3 
do 12 let, ale určitě potěší a osloví 
i starší publikum.
Přijďte se podívat nejen na zahraničí 
představení Voda, ale i na výsledky 
celoroční práce dramatických i jiných 
kroužků, které budou v SVČ Labyrint 
představeny na festivalu Mezi Panely 
a to v sobotu 15. 6. 2019!

 Katja Ropret Perne
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint

Ožívá to! A to nejen návštěvami a po-
vedenou akcí Hravé odpoledne, která 
se uskutečnila v sobotu 4. 5. , ale také 
barvami a přírůstky v naší labyrintové 
zahradě. Prostředí grilu ožilo pastelo-
vými barvami, které pokrývají paletový 
nábytek. To samé platí pro další části 
naší zahrady a okolí budovy. A hned se 
venku sedí o něco lépe. K tomu si nyní 
můžete dát kávu či jakýkoli jiný nápoj 
s sebou, protože jsme nově zavedli roz-
ložitelné kelímky s víčky z bio plastu!
Kávu máme stále fairtrade, tak ne-
váhejte a až půjdete kolem, využijte 
tohoto voňavého dopingu.
Nápoj si můžete odnést také v hrneč-
ku, kterých máme mnoho a milerádi 
zapůjčíme! Protože když už eko, tak 

pořádně. Vy se pak můžete s hrnkem 
vrátit pro další nápoj nebo nám jej 
nechat v  klubu  – v  tomto případě 
máte kávu o pět korun levnější než 
tu do kelímku.
A co naše zahrada? Přidali jsme pár 
bylinek do vyvýšené zahrádky, aby se 
to tu rozvonělo a vy jste mohli využít 
těchto přírodních sil při dochucení 
jídla na grilu či do limonády.
Inu chceme, ať je vám u nás dobře! 
A pokud máte další nápady na vylep-
šení zahrady, dejte nám vědět na naší 
facebookové stránce SVČ Labyrint.
Jsme rádi za vaše nápady a návštěvy!

 Lucie Sedláčková
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint

Pracoviště Labyrint pořádá v sobotu 
15. června 2019 festival Mezi panely. 
Akce proběhne za podpory městské 
části Brno-Bohunice. Mezi panely 
proběhne tento rok již po devatenác-
té a jako každý rok nabídne zajímavá 
představení oslovující diváky každé-
ho věku. V tomto roce v Labyrintu 
přivítáme Dřevěné divadlo s loutko-
vým představením nebo Slovinské 
divadlo APél, které ve svém výstupu 
kombinuje hereckou akci s projekcí. 
Mezi jednotlivými představeními si 
mohou rodiče odpočinout na zahradě 
Labyrintu a děti se mezitím zúčastní 
atraktivních doprovodných programů. 
K dispozici bude i gril, na kterém si 
může každý připravit to, co si donese. 
Zároveň bude moci koupit občerstvení 

v našem klubu. Mezi panely probíha-
jí v dopoledním bloku zejména pro 
nejmenší děti od 4 let a v tom odpo-
ledním pro děti od 12 let. Podrobnější 
informace o programu naleznete na 
FB, webových stránkách Labyrintu a již 
brzy na oficiálních stránkách festivalu, 
které zveřejním formou facebookové-
ho postu.
Co dodat…snad jen to, že budeme 
rádi, když k nám cestu najde co nejvíce 
Bohuničáků, vždyť tu kulturu děláme 
hlavně pro ně!

Garant projektu
 Tomáš Gruna

SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint
tel. 776 631 869

e ‑mail: tomas.labyrint@luzanky.cz

První místo na tanečním 
festivalu

Slovinské představení pro 
děti na festivalu Mezi panely

Co nového v klubu Labyrintu

Festival Mezi panely 19
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Otevření Rákosníčkova hřiště 18. 5. 2019 
V soboru 18. května bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště, které vyhrála naše městská část v hlasovací soutěži společnosti LIDL. Zájem o akci byl veliký, 
u domu č. 7 na ul. Pod Nemocnicí se nadšeně tísnily stovky lidí, zvláště rodičů s malými dětmi. Hřiště totiž přišel otevřít Michal z Kouzelné školky, což je pro děti 
pojem stejný jako Jarda Jágr pro hokejového fandu. Nechybělo malování na obličej i trička, divadelní představení či focení s Rákosníčkem. Mnohokrát děkujeme 
všem za krásně strávené sobotní dopoledne.   Lucie Stará, radní MČ
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OREL jednota Brno-Bohunice srdečně zve na 
 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
aneb  

GRILOVACÍ PÁRTY 
 

v neděli 16. června 2019 od 15:00 do 21:00 
v areálu zahrady ZUŠ,  

Amerlingova 2, Brno-Bohunice 
od 15:00 vystoupení Bohunické chasy a  

Chasičky s cimbálovou muzikou  
od 17:00 folk&country skupina „PŘESČAS“ 

   

Na místě prodej občerstvení, klobás a masa z grilu 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

www.orelbohunice.cz 
 

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

 

 
 

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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Okresní kolo hry Plamen a dorostu

V červnu otevřou své brány zahrady 
Lipky. Neváhejte a přijďte se podívat, 
jak se hospodaří v zahradách, kde má 
prostor nejen člověk, ale hlavně sama 
příroda.
Již tradičně se začátkem června koná 
Víkend otevřených zahrad. V sobotu 
8. června proto přijďte na Rozmarý-
nek, Jezírko nebo Lipovou a využijte 
příležitosti prohlédnout si solární 
sušičku, zelené střechy, kořenovou 
čističku nebo třeba kompostovací to-
aletu. Na Jezírku na vás navíc čekají 
komentované prohlídky přírodní rela-
xační zahrady. Rozmarýnek připravuje 
doprovodný program pro děti do 8 let, 
od 10.30 do 13.00 pro ně bude otevře-
na zahradní stezka s hravými úkoly.
Speciálně seniorům je určeno Léto 
v zahradě. Na Jezírku letos vypukne 
v pondělí 17. června v době od 9.30 do 
13.00. Kromě prohlídky zahrady nás 
čeká povídání o bylinkách, které vám 

pomohou zajistit klidné spaní. Pora-
díme vám, jaké pokojové rostliny jsou 
vhodné do ložnice pro čistější vzduch 
a vydatnější odpočinek. Na ohni si 
k tomu upečeme placky z kynutého 
těsta a pochutnáme si na nich přímo 
v zahradě. V případě deště budou akti-
vity probíhat v budově Jezírka.
V pátek 21. června oslavíme velkým 
ohněm i zpěvem začátek léta – Slu-
novrat. Na zahradě
u pracoviště Lipová se děti i  jejich 
rodiče dozví zajímavosti o tvorech ži-
jících v zahradě i o zdejších rostlinách. 
Z vypěstovaných bylinek si vyrobíme 
mimo jiné měsíčkovou mast, která 
zahojí nejednu bolístku. Přijďte si 
společně užít nejdelší den v roce!
Podrobnosti o  chystaných akcích 
najdete na stránce www.lipka.cz/
kalendar -akci.

Přejeme vám krásný začátek léta!

Malí i velcí, pojďte do zahrad

Mimobohunické zajímavosti

Poslední víkend v květnu proběhla na 
sportovním areálu ve Šlapanicích sou-
těž mladých hasičů. V sobotu soutěžili 
mladší a starší žáci v několika disciplí-
nách a výsledky se přičítaly k výsled-
kům z branného závodu, který proběhl 
na podzim minulého roku. Konkurence 
byla veliká, ale to naše mladé hasiče 
neodradilo a moc se snažily získat nej-
lepší umístění. Nakonec měli největší 
radost starší žáci, jelikož v královské 

disciplíně „požární útok“ porazili své 
velké konkurenty z Králova Pole. Bo-
hužel prvenství v útoku jim nestačilo 
a celkově se umístili po sečtení všech 
disciplín na krásném 2. místě, mladší 
žáci skončili ne 5. místě.
V neděli pak proběhla soutěž doros-
tu družstev i jednotlivců. Po dlouhé 
době se nám podařilo složit družstvo 
dorostenek. Byla to pro ně první sou-
těž, a tak jely hlavně získat zkušenosti 

a vyzkoušet si velké závody. Přesto 
všechno, ale výsledky, kterých holky 
dosáhly byly úžasné, protože jako 
družstvo dorostenek celou soutěž vy-
hrály a budou okres Brno -město re-
prezentovat na krajské soutěži v Brně 
na VUT. V  celé soutěži se hodnotí 
i kategorie jednotlivců (rozdělena na 
tři kategorie -mladší, střední a starší) 
a děvčata se taky umístila na medai-
lových pozicích. Karolína Murčová 

1. místo, Kateřina Soukupová 1. mís-
to, Markéta Moravcová 3. místo. 
Měli jsme i jediného zástupce kluků 
Davida Eclera a ten v soutěži jednot-
livců obsadil 3. místo.
Na všechny soutěžící jsem moc pyš-
ná, gratuluji jim za výborné výsledky 
a všem pomocníkům děkuji za jejich 
obětavost při pomoci a organizaci.

 Kateřina Pilná

Vítězné družstvo dorostenek + dorostenec
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 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.

 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.

 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.

 Opravím počítač / seřídím.

P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Koupíme garsonku nebo i 1+1 (2+1).  
Platba hotově. Tel: 739 586 722.

 Koupíme 3+1 a větší. NEBÍDNĚTE.
Tel.: 731 450 094.

 Hledáme zahrádku nebo chatu se 
zahr. v ok. Brna. Tel.: 602 102 038.

V březnu byl na naší radnici nale-
zen dětský batůžek viz foto. My-
slím, že některé děvčátko bylo 
hodně smutné, když o něj přišlo.
Majitele jsem hledal prostřed-
nictvím facebooku. Bohužel 
neúspěšně.
Batůžek je u mě v kanceláři na 
radnici. Pokud víte, komu by 
mohl patřit, dejte mu prosím 
vědět.

 Antonín Crha
starosta

Našel se  
batůžek

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

%
SLEVA

z doplatku

až

*Členům zákaznického programu BENU PLUS poskytneme slevu až do výše 60 % z doplatku u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle možností přípustných právními předpisy. Informace o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. Akce platí do odvolání pouze v BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. Slevu uplatníte předložením karty BENU PLUS s receptem.

Snížená cena platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo vyprodání zásob. Bližší informace o produktech a o aktuálních snížených cenách získáte v kamenné BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. V některých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze 
na objednávku. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékařem nebo lékárním. Cílem tohoto informativního letáku není podpora zvýšeného 
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou Ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalový leták.

IBALGIN 400 MG
100 tablet

109 Kč snížená cena 
s kartou:

149  Kč 

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou 
Paracetamolum. Pečlivě čtěte příbalový leták.

platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo
. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednot
oplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

Lék k perorální aplik
Paracetamolum. Pe

PARALEN 500 MG
24 tablet

snížená cena 
s kartou: 29 Kč 

39  Kč 
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inzerce BENU Liskovec 190x133.ai   1   19. 3. 2019   9:02:29

Příjem inzerce do zpravodajů
Brno-střed, 

Královo Pole,
Bohunice, 

Starý Lískovec

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.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

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
+420 601 153 200    www.plicedomu.cz

STAVEBNÍ SERVIS 
v městských částech Nový Lískovec, Starý 
Lískovec, Bohunice, Kohoutovice a Jundrov

TRADIČNÍ BRNĚNSKÁ ŘEMESLNÁ FIRMA  

-	Kompletní	rekonstrukce	bytů
- Zednické práce
-	Malířské	a	natěračské	práce
-	Opravy	teras	či	balkonů
-	Nátěry	fasád
-	Obkladačské	a	dlaždičské	práce
- Bourací práce
 * do 12 m2

www.stanislavmarcell.cz
774 878 141

dekorační
stěrka zdarma*

při	rekonstrukci
celého bytu

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Červen:  3.–16. 6. Rybí speciality
 15. 6. Ohňostroj nad Špilberkem
Červenec:  12. 7. Grilování burgerů na letní  
 terase + folkový večer od 18.00 hod.
 26. 7. Country večer od 18.00 hod.,  
 vstup zdarma
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz


