
Na začátku května začala generální rekonstrukce 
bazénu v ZŠ Arménská. Bazén, který s drobnými 
opravami funguje od 70. let minulého století, už 
dosloužil. Vedení města Brna proto rozhodlo, že 
oprava bude důkladná a po pozitivních zkušenostech 
s rekonstrukcí koupaliště Riviéra bude bazén nově 
také v nerezu. Při projekčních pracích bylo zjištěno, 
že stav bazénu a jeho okolí je horší, než se předpo-
kládalo. Proto musí dojít k zásahu i do samotných 
konstrukčních a nosných vrstev. Součástí rekonstrukce bude i nová 
vzduchotechnika, protože původní už moc nefungovala a samozřejmě 
i elektřina a mnoho dalších dílčích prvků. Viz obrázek vpravo. Celkové 
náklady na opravu dosáhly ve výše 19,5 mil Kč. Termín dokončení je 
listopad 2019.

POMOZTE I VY
Když se spolu potkáváme, řešíme 
obvykle různé bohunické problémy. 
Často od vás dostanu několik dobrých 
podnětů, které se snažíme, pokud to 
jde, řešit.
Něco se však nedá zlepšit, pokud 
si nepomůžeme navzájem. Velkým 
nešvarem, který bez vaší pomoci ne-
zvládneme zlepšit, je problém odpadu 
a odpadků.
Myslím, že Bohunice jsou poměrně 
dobře obslouženy kontejnery na třídě-
ný odpad. Ve spolupráci se svozovou 
firmou SAKO se podařilo uspokojivě 
vyřešit i vyvážení barevných kontej-
nerů.
Přesto zde zůstává jisté „ale“. Na dvou 
nově zrekonstruovaných prostran-

stvích máme dvoje podzemní kontej-
nery, a to u Pošty 30 na ul. Běloruská 
a u Kavkazu na ul. Švermova. Velmi 
často se na těchto místech stává, že 
někteří lidé svůj vytříděný plast a pa-
pír nedávají dovnitř, ale postaví pytel 
vedle kontejnerů. Důvodem je často 
pouhá lenost - to, co jsem si přinesl, 
naházet dovnitř. Pak přijde někdo dal-
ší a myslí si, že kontejner už je plný. 
Aniž by se podíval, postaví svou tašku 
vedle první. Za hodinu to pak vypadá 
jako na fotce viz str. 10.
On totiž celý pytlík s odpadem hrdlem 
kontejneru někdy neprojde. To ale pře-
ce není důvodem dělat kolem kon-
tejneru nepořádek. Přece nic nebrání 
tomu z pytle naházet petky do kontej-
neru postupně. Ano, trvá to o 20–30 

vteřin déle, ale to snad neomlouvá. 
My ostatní chceme mít své okolí čisté. 
Tak nám to prosím takovým jednáním 
nekazte.
Podobným nešvarem, způsobeným 
zřejmě také leností, je odhazování 
domovního odpadu do uličních košů, 
opět viz obrázky na str. 10. Venkovní 
koše vyvážíme třikrát týdně. Frekvence 
vývozu je dostatečná. Ale pokud nám 
někdo položí na koš pytel se svým do-
movním odpadem, ucpe jej a tím se 
koš stává pro ostatní nepoužitelným. 
Nebo stejně jako na obrázku jej zaplní 
krabicí. Chtěl bych důrazně upozornit, 
že domovní odpad patří výhradně do 
černých kontejnerů, které jsou u jed-
notlivých domů. I poplatky, které za 
svoz odpadu platíme, jsou pouze za 
odpad v  kontejnerech. Odhazovat 
domovní odpad do uličních košů je 
zakázáno. Samozřejmě z přeplněné-
ho koše pak padá jeho obsah na zem 
a dostává se do širokého okolí, které 
je tím znečišťováno.
Dalším nešvarem jsou kontejnery sa-
motné – je jedno jakou mají barvu. 
Často se stává, že někdo vhodí do 
kontejneru odpad, ale už ho nezavře. 
Následně vítr (a nemusí být nijak sil-
ný) smetí roznese po širokém okolí. 
Samozřejmě vím, že někdy kontejnery 
nezavřou i jejich „prohledávači“. Ale to 
už je na nás, abychom jim důrazně vy-

Začala velká rekonstrukce školního bazénu 
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světlili, že nepořádek dělat nemohou.
A tak vás moc prosím, zavírejte kon-
tejnery po sobě, ale i  po druhých. 
Pomůžete tím hlavně sobě a svému 
okolí, které tak bude zase o něco čistší 
a příjemnější.

OVOCE NA OBECNÍCH  
STROMECH
Ale abych nekončil své prázdninové 
povídání negativně, ještě zmíním jed-
no téma. V Bohunicích na veřejných 
místech roste také spousta ovocných 
stromů. Jsou to třešně, višně, švestky, 
špendlíky, jablka… Dostaly se sem růz-
ně. Často se jedná o náletové dřeviny. 
To ale neznamená, že jejich ovoce není 
chutné. Městská část nemá sílu ani 
prostředky ovoce sklízet. A je škoda, 
aby spadlo na zem. Proto, pokud se 
vám nějaké ovoce líbí, klidně si je 
otrhejte. Rozhodně bude lepší, když 
z plodů bude užitek, než aby popadaly 
na zem.
A na samotný závěr mi dovolte pou-
kázat na jedno místo v Bohunicích, ze 
kterého mám radost, pokaždé, když jdu 
kolem. Jedná se o kruhový objezd s le-
vandulemi. Myslím, že se shodneme: 
Jsou opravdu krásné. Viz obrázek vlevo.
Milí přátelé, přeji vám, abyste si 
o prázdninách odpočinuli a načerpali 
hodně sil. Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, starosta
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Bohunické komentáře událostí

Zákaz odběru vod

Máme tu letní období, které 
mnozí z nás stráví v  sedle 
svého kovového oře neboli 
kola. Proto vám s potěšením 
mohu sdělit, že Bohunicemi 
bude procházet čistokrevná 
cyklostezka. Ano, vážení 
spoluobčané, po více jak 
šesti letech se nám podařilo vyjed-
nat kvalitní trasu cyklostezky, která 
nebude zhoršovat již tak katastrofální 
přetížení automobilovou dopravou 
našeho katastru. Dříve se plánova-
lo, že cyklostezka povede po ulicích 
Bohunické, Lány, dále Vyhlídalova 
a  Dvořiště. Právě ulice Bohunická 

a Lány jsou již nyní na hra-
nici únosnosti a  nedove-
du si představit, že by zde 
ještě vedla oficiální stezka 
pro cyklisty. Každý, kdo je 
řidičem ať již za volantem či 
řídítky, ví, že v době špičky 
je to zde velmi nebezpečné. 

Jistě vás zajímá, kudy tato cyklostezka 
povede. Povede právě tou lokalitou, 
která je z našeho pohledu nejvhodněj-
ší, a to je údolím Leskavy. Cyklostezky 
budované kolem vodních toků mají 
u cyklistů všeobecnou oblibu. Jako 
příklad nám mohou posloužit stá-
vající stezky vybudované podél řeky 

Svratky a Svitavy. Vzhledem k tomu, 
že budování cyklostezky bude nejen 
finančně, ale i technicky náročné, je 
toto dílo rozděleno do dvou etap. Ka-
ždá etapa má své specifikum, ať je to 
v podobě výkupu pozemků či technic-
kých opatření. Návrh obsahuje jednu 
trasu lokálními variantami vedení. 
Začátek první etapy je navržen jako 
sjezd z místní komunikace na průtahu 
silnice III/15270 v obci Ostopovice. 
Dále pokračuje více či méně po boku 
koryta Leskavy. První etapa končí při 
ulici Podsedky, kdy plynule navazuje 
na komunikaci směrem do Moravan. 
Druhá etapa trasy je vedena od konce 

oblasti ulice Lány po stávající polní 
cestě obsluhující přilehlé zahrádky. 
Provoz dopravní obsluhy k daným za-
hrádkám bude zachován a bude pro-
vedena případná oprava stávajícího 
nestmeleného krytu. V pokračování 
stávající pěšinky bude zřízena nová 
komunikace, která povede podél toku 
Leskavy v délce cca 180 m. Následně 
Leskava kříží železniční trať. Trasa je 
dále vedena pod stávajícími silničními 
mosty mimoúrovňové křižovatky D 
a  I/52 v souběhu s železniční tratí, 
následuje výjezd do ulice Rajhradské. 
Přestože jsme teprve v počátku pří-
prav, věřím, že se provozu této slibné 
etapy cyklostezky dočkáme v co nej-
bližší době a i my se budeme moci 
jednoduše a hlavně bezpečně napojit 
na generel brněnských cyklostezek.
Vážení spoluobčané, přichází čas 
dovolených a prázdnin. Dovolte mi 
popřát vám prožití tohoto období bez 
větších problémů a hlavně bez úrazu 
vás i vašich dětí. Nikam se prosím ne-
žeňte, protože tak jak to bývá, ti co 
spěchají, přijdou pozdě. Prosím dávej-
te na sebe a své blízké pozor a buďte 
opatrní a vraťte se v pořádku domů, 
domů do Bohunic, protože Bohunice 
jsou prima adresou.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Jistě si mnozí z  vás pamatují, že 
v květnu loňského roku bylo extrémní 
sucho. Květen letošního roku byl na 
srážky vydatný a v některých krajích 
se objevily i záplavy. I tak musíme být 
obezřetní a hospodařit s vodou šetrně. 
Začne léto a s ním se dostaví vydatná 
tepla. Může se stát a pravděpodobně 
se i stane, že vodní toky budou téměř 
vyschlé a země vyprahlá suchem.
Pokud je dlouhotrvající sucho, dosta-
nou úřady městských částí doporuče-
ní řešit nedostatek vody omezením 
odběru jak povrchové vody, tak i vody 
ze studní. Úřad vydá veřejnou vyhláš-
kou tzv. opatření obecné povahy. Toto 

opatření, na určitou dobu, než se situ-
ace na vodních tocích zlepší, zakazuje 
především odběr povrchových vod 
z vodních toků a nádrží za účelem za-
lévání zahrad, mytí aut, zalévání hřišť, 
napouštění nádrží a bazénů. Pokud tak 
nastane, dodržujte pokyny uvedené ve 
veřejné vyhlášce. Předejdete nepříjem-
nostem v podobě pokut za neoprávněný 
odběr vod. Apelujeme především na za-
hrádkáře podél říčky Leskavy, aby vodu 
v době extrémního sucha neodebírali. 
V letních měsících doporučujeme pro 
jistotu všem sledovat úřední desku 
nebo webové stránky úřadu.

 ÚMČ Brno ‑Bohunice

Ohlédnutí za setkáními 
seniorů na Lánech
Přesně před rokem jsme na SVČ Lu-
žánky – pracovišti Lány naplno rozjeli 
nabídku aktivit pro bohunické senio-
ry. Se začátkem školního roku jsme 
otevřeli kroužky cvičení jógy s panem 
Králem a zdravotní cvičení s Aničkou. 
K tomu jsme v polovině roku nabídli 
našim seniorům jednou za 14 dní ru-
kodělné tvoření a pravidelná setkání 
seniorů nad historickými fotografiemi. 
Za hezkého počasí pak komentované 
prohlídky Brna s Helenkou.
Vyústěním naší činnosti – takový výlet 
na konci školního roku – byl pak po-
znávací výlet do Olomouce, kam jsme 

vyrazili s 20 seniory na konci května.
Je naší velkou radostí, že se všechny 
aktivity ujaly a našly si své klienty. 
Proto všem našim drahým seniorům 
už nyní můžeme slíbit, že od září 2019 
pro ně k stávající nabídce přibydou 
další zajímavé aktivity:
– Hrátky s pamětí (Trénink paměti)
– dopolední Keramika pro seniory
– kuchařský workshop (s  výměnou 
receptů)
Krásné prázdniny plné pohody a ra-
dostí ze života přeje

 Lucie Stará, koordinátorka  
seniorských aktivit na Lánech
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXIII.
Pro dnešní sto třinácté pokračování seriálu Z historie Bohunic mi dodal 
podklady pan Ondřej Meloun.   Antonín Crha
Dnešním tématem je obraz od Josefa Johanna Jaschke – Bohunice zima 1936. 
Autor s oblibou maloval sklepení Starého Brna, ale nevyhýbal se ani jiným 
motivům. Naštěstí se zachovala i jeho jedinečná kresba kaple sv. Cyrila 
a Metoděje z Bohunic. Více příspěvků na Facebooku ve skupině Bohunická 
fotogalerie.   Ondřej Meloun

Pronájem parkovacích míst

Změřte si zdarma fyzičku
Bohunice – Výzkumné centrum Pří-
rodovědecké fakulty MU RECETOX 
shání Brňáky narozené v letech 1991 
až 92 do celoevropské studie rodičů 
a dětí ELSPAC (www.elspac.cz). Chcete 
zjistit, jak jste na tom se svou fyzic-
kou kondicí? Jaké je složení vašeho 

těla? Chcete znát hladiny toxinů nebo 
některých důležitých hormonů? Na-
jděte si čas na několik nenáročných 
vyšetření a tato data zdarma získáte. 
Umožníte porovnat Brno s Evropou. 
Přihlaste se e -mailem na adresu 
info@celspac.cz.

Po mnoha letech jednání se podařilo 
domluvit se společností Družba zpří-
stupnění areálu u bohunické hasičky 
Ukrajinská 2, 2a pro veřejné parkování. 
Na konci areálu je vyčleněno a očíslo-
váno 26 parkovacích míst, která budou 
pronajímána bohunické občanské ve-
řejnosti.
Areál je oplocený, v nočních hodinách 
uzavřený. Parkoviště budou střežena 
kamerou.

Parkovací místa bude MČ nabízet ve 
veřejné soutěži nejvyšší nabídce a ví-
tězný uchazeč bude mít určené parko-
vací místo výhradně pro svoji potřebu. 
O vyhlášení výběrového řízení bude-
te včas informováni na úřední desce 
městské části. Přednostní rezervace 
není možná.

Milan Hrdlička, místostarosta
Antonín Crha, starosta

Bohunické stromy (18) Blokové čištění komunikací 

Borovice (Pinus) jsou asi nečastějšími 
jehličnany na našem sídlišti. Rozdělují 
se do tří skupin podle počtu jehlic, 
které vyrůstají z jednoho místa a tvoří 
svazeček:
1) Dvoujehličné druhy
Z této skupiny roste na sídlišti borovi-
ce lesní (světlejší barva jehličí, rezavá 
barva kůry) a borovice černá (delší 
a tmavší jehlice, tmavá barva kůry).
2) Tříjehličné druhy
Zástupce této skupiny roste v arbore-
tu bývalé zahradnické školy (borovice 
Jeffreyova)
3) Pětijehličné druhy jsou zastoupeny 
vejmutovkami.
Borovice lesní rostou například pod 
kapličkou, krásné borovice černé na-
jdeme pod terasou radnice u chodníku 
k ZŠ Arménská a vejmutovku můžeme 
vidět před Ukrajinskou 21.
Někoho by mohlo napadnout, co má 

společného destilát borovička s bo-
rovicí? Nic! Došlo zde totiž k zajíma-
vému jazykovému posunu. Kdo zná 
Slovensko, zná také slovenský národní 
nápoj, jímž je spišská borovička. Boro-
vička je ovocný destilát s jalovcovou 
silicí, která se do pálenky uvolňuje 
po přidání jalovčinek. Jalovčinky jsou 
šištičky keře jalovce. Jalovec se sloven-
sky řekne borievka. Destilát s jalovco-
vou silicí by se asi měl na Slovensku 
správně jmenovat „borievkovica“, což 
se však v běžné řeči zkrátilo na „bo-
rovička“ a v této podobě jsme slovo 
i s jeho významem přejali do českého 
jazyka.
A jak se slovensky řekne borůvka? No 
přece… (modří vědí)
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Blok č. 1 – termín čištění: 22. 07.; 16. 10. 
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 23. 07.; 17. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 24. 07.; 18. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří-
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 25. 07.; 21. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích 

Blok č. 5 – termín čištění: 26. 07.; 22. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 – 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova 
– úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 24. 04.; 29. 07.; 23. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 30. 07.; 24. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 31. 07.; 25. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 03. 05.; 01. 08.; 29. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 02. 08.; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 05. 08.; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25 – 59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD



V  médiích se využívá novinářská 
zkratka, podle které prý neošetřo-
vané trávníky, vysoké porosty, tedy 
i květinová louka, lépe udrží půdní 
vláhu. Opak je pravdou!
Nejlépe zadržuje vodu v půdě kypřený čer-
ný úhor, protože přeruší kapilární vzlínání 
vláhy. Zahrádkáři znají zásadu „jednou 
okopat je lepší, než dvakrát zalít“. Utužená půda 
umožňuje vzlínání vody a tím i její vysušení. Pokud 
na utužený povrch dopadá sluneční záření, je vysu-
šování půdy ještě intenzivnější.

TRÁVNÍ POROST PLNÍ DVOJÍ FUNKCI:
a) Zastiňuje – čímž částečně zabraňuje slunečnímu 
záření vysušovat půdu. Čím hustší a vyšší porost, tím 

lepší stínění. Tedy plus pro květinové louky 
a neudržované vysoké trávníky.
b) Transpiruje – tzn. vypařuje vláhu z listů. 
Rostlina nasaje půdní vláhu svými kořeny, 
rozvede ji po celém těle a svými listy předá 
vláhu v podobě vodní páry do ovzduší (= 
základní princip ochlazování okolí). Aby 
mohla rostlina transpirovat, musí svými 

kořeny čerpat vláhu z půdy. Pokud nezaprší, vyčerpá 
rostlina veškerou vláhu v půdním profilu a uschne. 
Vláhová spotřeba trávního porostu může být značná. 
Čím vyšší porost, tím větší spotřeba půdní vody. 
Tzn. velké mínus pro květinové louky a neudržova-
né vysoké trávníky. Na spálené a vyschlé ploše pak 
můžeme vidět pouze malé zelené ostrůvky čekanky 
a vojtěšky, protože tyto rostliny mají velmi mohutný 

kořen a jsou schopné nasávat vláhu do těla z velkých 
hloubek (u vojtěšky až 8 metrů).
Transpirace mnohonásobně převyšuje přímý výpar 
z půdy!

SHRNUTÍ
Čím vyšší trávní porost – tím větší transpirace a tím 
větší vysušení půdy. Sucho v půdě vede k uhynutí 
nadzemní části rostliny.
Jak tedy sekat trávníky?
V období VYSOKÝCH TEPLOT a NÍZKÝCH SRÁŽEK 
by se trávník měl udržovat vyšší (8–10 cm) a interval 
mezi dvěma následnými sečeními by měl být delší. 
A naopak, je -li chladné a vlhké jaro, měl by být pokos 
nižší (5 cm) a sekání trávníku častější.

 Vlastimil Halfar, předseda Komise ŽP

Od poloviny dubna jsme se s kolegy 
připravovali na uspořádání tradičního 
dětského odpoledne v zahradě ZUŠ 
Amerlingova, s termínem ve středu 
29. května. V pondělí jsme vykoukli 
z okna, prostudovali tři zdroje před-
povědi počasí a rozhodli se přípravu 
zastavit. Usoudili jsme, že tři dny 
souvislého pršení nejsou to pravé 
ořechové, co by šlo dobře dohromady 
s cukrovou vatou a skákacím hradem.
Omlouváme se všem, kdo se těšili, 
stejně jako my jsme se těšili. Ano, 

když jsem pak šel ve středu po měs-
tě, párkrát se na mě i slunko z mraku 
potměšile zašklebilo. Ale to už bylo 
prostě pozdě.
Zvažujeme uspořádání akce v náhrad-
ním termínu v září. Snad nám bude 
počasí lépe nakloněno. Pro aktuální 
informace (nejen v této záležitosti) 
můžete sledovat můj facebookový 
profil pojmenovaný stejně jako pod-
pis níže.

 Jan Novotný, zastupitel

Trávníkové okénko – zadržování vody v půdě

Malá omluva za malou odvahu 
našim malým spoluobčanům
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Příspěvky zastupitelů

Šmejdi, šmejdi a zase šmejdi, snad jim už odzvoní!
Jak jistě víte, snažím se vás, vážení senioři, v tomto 
okénku varovat před těmi nástrahami, které se 
vás nejvíce týkají, a to jsou především nástrahy ze 
strany nečestných rádoby obchodníků s čímkoliv. 
Protože tuto problematiku sleduji, jsem velmi 
potěšen, že se tímto již začala zabývat i příslušná 
ministerstva. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
připravuje návrh novely energetického zákona, který 
má situaci podvedených spotřebitelů zlepšit. Zamě-
řuje se přitom i na takzvané šmejdy, tedy podomní 
prodejce a organizátory pochybných energetických 
aukcí.
Obrana proti smlouvám na dobu určitou
V současné době má mnoho spotřebitelů uzavřené 
smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu na dobu 
určitou, tedy na předem sjednané období. Před 
uplynutím tohoto období nelze smlouvu vypovědět 
buď vůbec, nebo jen po zaplacení tučné smluvní 
pokuty. Podle návrhu novely energetického zákona 
má být omezeno trvání smlouvy na dobu určitou 
na maximálně 36 měsíců. Po jejich uplynutí se 
smlouva změní na dobu neurčitou. Výhodou je 
pak skutečnost, že smlouvu na dobu neurčitou lze 
ukončit kdykoliv s nejvýše tříměsíční zákonnou 
výpovědní dobou. Podle návrhu novely by také 

spotřebitelé mohli bezplatně a bez jakýchkoliv 
sankcí smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů v pří-
padě, že se odstěhují z odběrného místa, tedy při 
prodeji nemovitosti nebo při ukončení nájmu bytu. 
V současné době totiž ukončit smlouvu bez sankce 
dovolují v takových případech jen někteří dodava-
telé. Ostatní pak požadují, aby si spotřebitel buď 
vzal smlouvu takzvaně s sebou a pokračoval v od-
běru v novém odběrném místě, nebo aby smlouvu 
převzal nový majitel či nájemce bytu. Často se se-
tkáváme i s tím, že dodavatelé odmítají poskytnout 
spotřebitelům informace o jejich závazcích, jako je 
údaj o trvání smlouvy či o délce výpovědní doby. 
Novela by mohla pomoct tím, že výslovně ukládá 
dodavatelům povinnost poskytnout svým zákazní-
kům kopii smlouvy.
Vysvobození z problematických aukcí dodavatelů 
energií
Spotřebitelé se na nás často obracejí i s žádostmi 
o pomoc při neuváženém podpisu přihlášky do 
problematických aukcí dodavatelů energií. Jejich 
pořadatelé sice slibují, že vyberou na základě uděle-
né plné moci nejlepšího dodavatele, ovšem v praxi 
tomu tak nebývá. Jakmile spotřebitelé podepíší 
pořadatelům plnou moc, hrozí jim vysoká smluvní 

pokuta, pokud smlouvu s vybraným dodavatelem 
později neuzavřou či ji ukončí. Navíc plná moc bývá 
udělovaná na neomezeně dlouhou dobu a odvolat ji 
lze rovněž jen po zaplacení smluvní pokuty. Návrh 
novely omezuje platnost plné moci na dobu šesti 
měsíců a na jednu změnu dodavatele energií. Ná-
vrh také stanoví, že je -li smlouva s dodavatelem 
uzavřená zprostředkovatelem, lze ji vypovědět bez 
sankce kdykoliv od podpisu až do 15 dní po zahá-
jení dodávek novým dodavatelem. Případně lze od 
smlouvy odstoupit do 14 dní od jejího uzavření. 
Tím novela rovněž posiluje postavení spotřebitele. 
Podle návrhu by také zprostředkovatelé měli být 
povinně zapsáni v registru vedeném Energetickým 
regulačním úřadem obdobně jako samotní doda-
vatelé energií. Podléhali by tedy dohledu tohoto 
úřadu, který by je mohl z registru vyřadit a udělit 
jim pokutu. Novela je prozatím ve fázi přípravy. Do-
sud neproběhl legislativní proces potřebný k tomu, 
aby se navrhované změny staly skutečně součástí 
právního řadu. Doufejme tedy, že se tak stane co 
nejdříve a postavení spotřebitelů se zlepší.(v článku 
byly použity veřejně přístupné informace)

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko
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Cestování a letní soutěžení v knihovně 

Díky, pane trenére

Rok ve školní družině

Už jsou tady letní prázdniny, tudíž 
i doba, kdy se chystáme a těšíme na 
dovolenou. Ať už je to dovolená ně-
kde v exotické zemi, u moře, v horách, 
u babičky nebo na chalupě, neměla 
by na ní chybět nějaká dobrá, odpo-
činková kniha. Takovou můžete najít 
právě u nás v knihovně. Rádi vám při 
výběru pomůžeme a pokusíme se pro 
vás najít ideální knihu na očekáva-
nou dovolenou. Můžete za námi přijít 
v otevírací době, která je však během 
letních prázdnin pozměněná. Máme 
otevřeno v úterý a čtvrtek od 10.00 
do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin.
Na letní měsíce jsme si pro vás při-
pravili dvě soutěže o hodnotné knižní 
ceny. První soutěž je věnována dětem 
a zažijeme při ní velké dobrodružství 
s Willy Fogem. Vydáme se na dlouhý 
závod kolem světa za 80 dní a budeme 
napjatě vyhlížet, kdo jako první dorazí 
do cíle.

Druhá ze soutěží je věnována malým 
i velkým a souvisí s dovolenou. Pošle-
te nám do knihovny během letních 
prázdnin pohled z dovolené na adresu:

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, po-
bočka Bohunice, Lány 3, 625 00 Brno
Pohledy si v knihovně rádi vystavíme 
a na konci prázdnin ze zaslaných po-

hlednic vylosujeme vítěze.
Samozřejmě nebude v červenci a v srp-
nu chybět výstava. Fotografie – Prcha-
vé okamžiky – bude vystavovat paní 
Stanislava Sadovská a ruční výrobky 
z polymeru od Aleny Juhaňákové si 
budete moci prohlédnout v naší kni-
hovní vitríně.
My vám společně přejeme, aby se vám 
dovolená vyvedla podle vašich před-
stav, abyste si ji užili, načerpali mno-
ho pozitivní energie a vrátili se plni 
nezapomenutelných zážitků. Klidně 
se za námi pak přijďte pochlubit, kde 
jste všude byli, co jste viděli a hlavně 
jakou knihu jste tam přečetli. Budeme 
tady pro vás mít připravenou cestova-
telskou mapu, kde vaši cestu můžete 
zaznamenat.
Těšíme se na vás!

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Na  V. zasedání Zastupitelstva MČ 
Brno -Bohunice, které se konalo ve 
středu 5. června v 17 hodin, se hned 
v úvodu uskutečnilo slavnostní pře-
dání vyznamenání a čestné medaile 
panu Josefu Ševčíkovi za celoživotní 
přínos sportu. V roce 1978 začal s tré-
nováním přípravky v oddílu kopané TJ 
Tatran Brno -Bohunice. Své svěřence 
učil základní fotbalové dovednosti. 
Trpělivě jim vysvětloval, jak správně 
kopnout do balónu, jak dělat klič-
ky, kde mít těžiště těla nad míčem 
a formou hry je učil tu nejdůležitější 
součást fotbalu, a to taktické nuance. 
Vždy u svých hráčů dbal na morál-
ku, ducha fair play a na radost ze hry 
samotné. Zároveň si byl vědom sku-
tečnosti, že jen pouhé necelé 1 % ma-
lých fotbalistů má šanci se fotbalem 
v dospělosti živit. Požadoval proto 
po svých svěřencích, aby se věnovali 
studiu a nezanedbávali školu.
Zastával názor, že k růstu hráčů přispí-
vá pravidelné srovnávání s vrstevníky. 
Proto aktivně pořádal ve spolupráci 
s mateřským klubem TJ Tatran Brno-
-Bohunice a  městskou částí Brno-
-Bohunice fotbalové turnaje, kterých 
se nezřídka účastnili také zahraniční 
kluby. Svou houževnatostí dokázal 
zařídit účast svých svěřenců na tur-
najích v zahraničí, což vždy byl pro 
mladé hráče zážitek. Nezastavila jej 
ani „Železná opona“ a se svými svě-
řenci vycestoval na mezinárodní turnaj 
do tehdejší Jugoslávie. Své filozofie se 
držel i po revoluci a díky tomu mohli 
mladí fotbalisté navštívit nejedno 
zajímavé místo v zahraničí (namát-
kou třeba Amsterdam, Štrasburg, 
Vídeň, atd.). Na těchto turnajích vždy 
dělali čest svému mateřskému klubu, 

Školní družina na ZŠ Arménská má 7 
oddělení. Navštěvují ji děti od 1 do 5 
třidy. Paní vychovatelky se vždy s vel-
kou péči snaží o děti co nejlépe po-
starat a smysluplně a zábavně vyplnit 
dětem čas trávený v družině.
Letošní školní rok v družině byl plný 
aktivit. Pro děti byla nachystaná celo-
roční soutěž „Mořeplavci“. Děti plni-
ly úkoly, za které získávaly body, a na 
konci školního roku byly odměněny. 

Školní družina také dětem otevřela 
zájmové kroužky s různým zaměřením 
– sportovní, taneční, hudební, tvoři-
vé, herní i výletní. Paní vychovatelky 
pro děti zorganizovaly maškarní, Ha-
lloween, vánoční besídku, sportovní 
odpoledne a další.
Družina dbá na bezpečnost dětí. Proto 
také chci apelovat na děti, aby během 
letních prázdnin dbaly bezpečnosti. 
Ať při jízdě na kole vždy používají 

helmu, ať při návštěvách koupališť 
a jiných vodních ploch dodržuji bez-
pečnost apod. Prázdniny je období 
plné různých aktivit, ale také častých 
úrazů.
Přeji všem dětem krásné prázdniny 
a těšíme se na děti navštěvující školní 
družinu i budoucí prvňáčky.

 Pavlína Kouřilová,  
vychovatelka ZŠ Arménská

Bohunicím, potažmo městu Brnu, 
o  čemž svědčí fakt, že se nezřídka 
umisťovali mezi nejlepšími třemi.
Pan Ševčík se trénování mládeže vě-
noval přes 40 let ve svém osobním 
volnu a bez nároku na honorář. Někdy 
se trénovalo a hrálo i za nepříznivého 

počasí. Často sháněl sponzory na tur-
naje svých svěřenců, několikrát oslovil 
i bohunickou radnici a ta mu vždy ráda 
vyšla vstříc. Nyní si již užívá zaslouže-
ného důchodu, a pokud mladí trenéři 
projeví zájem, ochotně jim vždy poradí.
Za svou celoživotní činnost získal pan 

Josef Ševčík z  rukou starosty pana 
Ing.  Antonína Crhy vyznamenání 
a čestnou medaili městské části Brno-
-Bohunice. Panu Ševčíkovi za vše, co 
udělal pro rozvoj mládeže v Bohuni-
cích, ještě jednou děkujeme.

 Zbyněk Kalousek
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Jistě nám dáte za pravdu, že na konci každého 
roku lidé bilancují a přemýšlí, co se povedlo, 
na čem je třeba ještě zapracovat, jaké zajímavé 
události je potkaly. Sice není prosinec, ale ve 
školách a školkách se čas odpočítává zcela 
odlišně. Dovolte nám tedy si bez ohňostroje 
a bez sněhu trošinku shrnout letošní školní 
rok v MŠ Pohádce, Brno, Běloruská 4, p.o.

V září nastoupilo do Pohádky spousta nových dětí 
a každé z nich mělo v očích nejistotu. Všechny paní 
učitelky dělaly vše pro to, aby se výraz nejistoty 
změnil v jiskřičky radosti a nadšení. U někoho se to 
povedlo ihned, někomu to trvalo déle. Ale nyní, na 
konci června, můžeme s klidným svědomím říci, že se 
to povedlo. Určitě za to mohou i četná divadelní před-
stavení a zájmové kroužky jako jsou angličtina, plavá-
ní, sportík, jóga a keramika, ale i citlivé a empatické 
paní učitelky a ochotný personál celé mateřské školy.
V říjnu jsme se potkali se všemi rodiči u akce s ná-
zvem „Dýňobraní a štrůdlování“, kde jsme si společně 
se všemi rodiči i dětmi užili zábavné odpoledne na 
školní zahradě, vyrobili si strašidelné dýně, ochutnali 
napečené dobroty z úrody jablíček a zaskotačili si na 
skákacím hradu.

O adventu jsme navštívili skanzen ve Strážnici, po-
seděli s rodiči u tradiční vánoční besídky a vyrobili 
jsme si různé dekorativní předměty na Tvořivém 
odpoledni.
V březnu se stalo něco prazvláštního. Místo dětí 
přišli do školky princezny, piráti, zvířátka, superhr-
dinové a uniformované složky. Ano, tušíte správně, 
že jsme celý den měli karnevalové veselí a všichni 
jsme se skvěle bavili.
Velikonoce jsme opět oslavili oblíbeným Tvořivým 
odpolednem s rodiči ve svých kmenových třídách. 
Celé jaro se neslo v duchu poznávání zvířátek. Na-
vštívili jsme Jižanský dvorek, Zoologickou zahradu 
Brno a každá třída pozorovala prazvláštní housenky, 
ze kterých se po měsíci vylíhli krásní motýli. Jejich 
vypouštění do volné přírody bylo pro děti velkým 
zážitkem. Stejným zážitkem byla pro maminky oslava 
jejich svátku, kde všichni zúčastnění mohli ochutnat 
zdravé jednohubky, které jim jako dárek iniciativně 
připravily paní kuchařky. Nejedno oko nezůstalo 
suché. Aby to tatínkům nebylo líto, přišli si na své 
v červnu na zahradní slavnosti ke Dni otců, kde si 
se svými dětmi zasoutěžili v neobvyklých disciplí-
nách a jako cenu si vysoutěžili občerstvení v podobě 
špekáčku, který připravily starostlivé paní kuchařky 

spolu s ochotným provozním personálem.
Celoroční práce předškoláků byla oceněna školou 
v přírodě ve Velkém Meziříčí, v hotelu Amerika, kde 
se děti proměnily na skřítky a lesní víly.
Při závěrečném pasování na školáky jsme se s dětmi 
rozloučili a popřáli jim šťastný vstup do školních let. 
A věřte nám, že pokud některá paní učitelka nepla-
kala, měla slzičky na krajíčku. Děti, se kterými jsme 
prožili spoustu dní ve třídách mateřské školky, nyní 
jako samostatné bytosti odcházejí do velké školy.
A co se ještě povedlo? Díky našemu zřizovateli ÚMČ 
Brno -Bohunice zrekonstruovat všechny výdejní ku-
chyňky u tříd, oprava schodů a nájezd pro koloběžky 
na školní zahradě, stavba zahradního domečku, za-
stínění pískovišť a vytvoření zeleninového a bylin-
kového záhonku pro každou třídu.
V příštím školním roce bychom si přáli pro děti více 
zajímavých herních prvků na školní zahradě a pítko 
pro děti na horké letní měsíce. Tak nám držte palce, 
ať se nám to podaří.
Celý kolektiv MŠ Pohádka přeje všem rodičům, 
a hlavně dětem krásné a slunné léto plné pohody 
a odpočinku a dětem krásné prázdniny bez úrazu.

 Kolektiv pracovníků MŠ Pohádka, Běloruská 4

Až nebudete o prázdninách vědět, co podniknout 
a jak strávit volný čas, naplánujte si výlet do brněn-
ské zoologické zahrady. Kromě zvířat a zábavy pro 
děti tam narazíte také na kulturu vysoké umělecké 
úrovně, a to zásluhou ZŠ Brno, Vedlejší 10.
V neděli 2. června byla naproti výběhu medvědů 
kamčatských v tzv. kamčatské chalupě slavnostně 

otevřena výstava keramických výrobků našich žáků. 
Jmenuje se Rajská zahrada a většinu výtvarných děl 
zhotovili žáci prvního stupně ZŠ v rámci zájmových 
kroužků. Na slavnostní vernisáži vystoupil školní 
divadelní soubor Vedlejšák a sklidil bouřlivé ovace 
za vystoupení s názvem Tramvaj číslo 8.
Výstava Rajská zahrada je volně přístupná a potrvá až 

do konce prázdnin, konkrétně do 28. srpna. Věříme, 
že nehlídané exponáty se nebudou postupně ztrácet, 
a budete mít možnost si je prohlédnout kompletní 
i v pokročilé prázdninové době. Proto neváhejte 
a vyrazte do ZOO co nejdříve!

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Náš rok v Pohádce

Rajská zahrada v brněnské zoo
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V letošním školním roce se naše škola 
účastní nového projektu, který se jme-
nuje Jedlá školní zahrada. Jak už název 
napovídá, je to projekt, v němž si školy 
za určitou dobu naplánují a vytvoří 
školní zahradu, kterou poté budou 
moci využívat k dalším aktivitám, ať 
už v hodinách přírodopisu či pracov-
ních činností.
Vedoucí našeho projektu je paní uči-
telka Lidmilová. K realizaci si vybrala 
pár svých starších žákyň, které dříve 
učila, i některé šikovné žáky z její tří-
dy. Na první schůzce nás seznámila 
s projektem a ukázala nám některé 
školy, které již zahrádku mají. Poté 
s námi obešla celý pozemek a radila 
se s námi, jak by to tu mohlo vypadat. 
Radou nám přispěly i ochotné paní 
lektorky z Lipky, školského zařízení pro 
další vzdělávání.
Poté jsme se již tradičně scházeli každé 
úterý a celý projekt jsme plánovali. 
Navázali jsme spolupráci se Sady Sta-
rý Lískovec, které by nám eventuálně 
mohly dovážet jejich ovoce do naší 
školní jídelny. Sady jsme i navštívili 
a ochotný pan vedoucí Vít Bláha nás 
provedl po pozemku a  zodpověděl 
naše dotazy. Věděli jste například, 
že tyto sady jsou tu již 47 let, tedy 

déle, než naše škola? Tento sad do-
káže vyprodukovat 900 až 1 000 tun 
jablek, které trvá posbírat až 10 týdnů. 
Každá z těchto jabloní spotřebuje asi 
25 000 hektolitrů vody. Na cestu zpět 
jsme ještě dostali tři tašky jablek a dvě 
láhve moštu. Děkujeme!
Na schůzkách projektu uskutečňuje-
me mnoho věcí. Pracujeme na sepsání 
projektu, stanovení cílů a jejich roz-
pracování. Mezi další náměty patří 
jmenovky na všechny stromy v areálu 
školy, které budou moci sloužit k ak-
tivitám i v hodinách cizích jazyků díky 
cizojazyčnému pojmenování na druhé 
straně jmenovky. Dále poté truhlíky 
a záhonky na menší zahrádce vedle 
ulice Arménská, záhonek s bylinka-
mi, jahody na svahu poblíž tenisových 
kurtů nebo květiny kolem ovocných 
stromů, které celou zahradu rozzáří 
duhovými barvami.
Projekt bude pokračovat i další školní 
rok a už teď se nemůžeme dočkat vý-
sledků. Doufáme, že se výsledek naší 
práce bude líbit a že si brzy všichni 
pochutnají na bylinkách, které si sami 
vypěstují.

 Daniela Jedličková, 
žákyně 7.A , ZŠ Arménská,

účastnice projektu

Fotbalový oddíl TJ Tatran Bohunice oslaví 
20. července 90 let svého trvání. Oslava devade-
sátiletého výročí založení fotbalového oddílu je 
koncipována jako setkání bývalých i současných 
hráčů, členů a funkcionářů fotbalového oddílu.

Vedením fotbalového oddílu TJ Ta-
tran Bohunice tímto srdečně zve 
všechny bývalé i současné hráče, 
funkcionáře i  fanoušky na toto 
setkání, které proběhne v sobotu 
20. července 2019 od 10.00 hodin 
v restaurace Na Hřišti na Neužilově 
35 v Bohunicích.

Fotbalisté Tatranu zakončili letošní 
sezónu domácím vítězstvím nad Mo-
ravskou Slávií 5:0. Po 30odehraných 
zápasech, pod vedením bývalého hráče 
Stanislava Píška, obsadili celkově pá-
tou příčku s 55 body se skórem 79:48, 
ke kterému jim dopomohlo 16 vítěz-
ství a 7 remíz. Za celou sezonu skó-
rovalo 19 hráčů, nejvíce vstřelených 
branek mají na svém kontě kapitán 
Marek Král 13, Nikolas Burčík 10, Da-
vid Petřík 9 a Ivan Lacko 8.
Jarní polovina se hráčům vydařila, kva-

lita hry i výsledky se ve druhé polovi-
ně sezóny stále zlepšovaly, ztráta na 
prvního však byla příliš veliká. Krajský 
přebor zaslouženě vyhrál START Brno 
se 67 body, který také ve finále kraj-
ského poháru porazil Mutěnice. Čelo 
tabulky je natolik vyrovnané, že kromě 
prvního STARTU Brno, mají týmy na 
druhém až pátém místě shodně 55 
bodů! Takže rozhodovaly vzájemné 
zápasy a týmy skončily v následují-
cím pořadí: 2. Ráječko, 3. Mutěnice, 
4. Bosonohy a 5. Bohnice. Škoda, mít 
o jeden bod navíc, byl by Tatran druhý.

Příjemné prožití letních prázdnin 
a dovolených přejí všem fanouškům 
hráči i funkcionáři TJ Tatran Bohunice 
a v srpnu se těší na nové setkání při 
zahájení nového ročníku krajského fot-
balového přeboru 2019/2020. 

Ing. Jaromír Krejčí

Školní rok 2018/19 nám ve školce uběhl jako voda, s dětmi se člověk nenudí ani 
jediný den. Stihli jsme toho spoustu – pravidelné aktivity jako oslavy narozenin 
dětí, divadla ve školce, čtení babiček z knihovny, sportovní kroužky, hodiny an-
gličtiny, karneval, besídky, tvořivá odpoledne, návštěvy na základních školách, 
táborák, také akce společně s rodiči. A právě rodiče nás v mnohém podpořili, 
pomohli, sponzorovali. Poděkování patří za to, že u nás bezvadně funguje Spo-
lek rodičů a přátel školy, který hospodaří s příspěvky od rodičů velmi poctivě, 
takže jsme si mohli dopřát v závěru roku celoškolní výlet do Permonia a ještě 
v každé třídě budeme moci obměnit část oblíbené Polikarpovy stavebnice. Takže 
děkujeme fajn rodičům.

 Za MŠ Amerlingova Zdeňka Lederová

Žáci z Arménské budují 
Jedlou školní zahradu

Fotbalisté Bohunic –  
sezóna za námi, oslavy 
před námi

Poděkování aneb Jak je 
důležité mít fajn rodiče

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.
www.tenisove-kurty-brno.cz

HŘIŠTĚ NA PÉTANQUE
Vstup volný. Arménská 7

MINIGOLF BOHUNICE
Švermova 19, Brno-Bohunice

Pondělí–pátek: 16.00–20.00
Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00
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Atletika v Bohunicích Krajská soutěž v požárním 
sportu – dorostenkyDne 19. 5. 2019 se v Brně na ZŠ Lab-

ská konal přebor v atletice a náš oddíl 
Sport Bohunice v něm měl opět hoj-
né zastoupení. Děti bojovaly jako lvi, 
a i přes vysokou účast dokázaly získat 
krásná umístění. V kategorii předškol-
ních dětí – dívky A, vybojovala Alžběta 
Karbašová krásné druhé místo a Aneta 
Ruschová se umístila třetí. V Kategorii 
předškolních dětí – dívky B, si 4. místo 
odnesla Natálie Žampachová a z počtu 
16 dívek jich celkem 6 startovalo za 
Sport Bohunice.
U  předškolních chlapců jsme měli 
zastoupení ještě hojnější a z celkové-
ho počtu 24 účastníků jich hned 11 
bodovalo za Sport Bohunice. Nejlépe 

se umístil Antonín Karbaš, jež získal 
6. místo.
V mladších žácích nás pak zastupo-
val Jaroslav Bartoň, který ukořistil 
4. příčku a v mladších žákyních Kris-
týna Pařízková, která skončila 5 a Hana 
Bierová na celkovém 7. místě.
Jaroslav Bartoň se svým výkonem kva-
lifikoval do kraje, kde získal 6. místo 
a účastnil se i celorepublikových zá-
vodů, kde z 33 účastníků skončil 16. 
Do kraje se kvalifikovala i Kristýna 
Pařízková a odnesla si krásné 7. místo.
Všem dětem děkujeme za účast a gra-
tulujeme ke skvělým umístěním a re-
prezentaci.

 trenéři Sportu Bohunice

V neděli 9. června 2019 se družstvo dorostenek zúčastnilo krajské soutěže 
v požárním sportu v Brně na VUT. Úspěch pro ně byl samotný postup, proto 
nás umístění velmi potěšilo.
Hned z rána holky běžely štafetu 4 x 100 m a v disciplíně se umístily na 3. místě. 
Na stovkách se jim dařilo méně, ale náladu jim hned spravilo umístění v tzv. „krá-
lovské disciplíně“ požárním útoku, kde získaly 1. místo. Sportovní disciplíny 
zakončily testem z okruhů požární ochrany.
Po celkovém sečtení všech výsledků se holky umístily na krásném 3. místě. Je 
to pro ně velký úspěch a motivace k dalším soutěžím. Moc gratulujeme tedy 
Kateřině Soukupové, Karolíně Murčové, Julii Jiříčkové, Adéle Staré, Markétě 
Moravcové, Barboře Bodečkové a za SDH Bosonohy nás doplnily holky Aneta 
Kanská a Veronika Marečková, kterým děkujeme za výpomoc a přejeme mnoho 
dalších takových a možná ještě lepších umístění a sportovních úspěchů.

 Kateřina Pilná, vedoucí kolektivu

V neděli 26. 5. proběhlo okresní kolo mužů a žen v požárním sportu. Na pro-
gramu byla hlavní a královská disciplína požární útok, a pak běh na 100 metrů 
překážek. Ženy z Bohunic daly dohromady družstvo s dorostenkami a společně 
obsadily krásné druhé místo. Navíc dorostenka Karolína Murčová byla v soutěži 
žen v běhu na 100 m na krásném 2. místě. Postup na kraj jim utekl jen o bod. 
Děkujeme tedy za reprezentaci Ingrid Soukupové, Zuzaně Hrozkové, Kateřině 
Pilné, Kateřině Soukupové, Karolíně Murčové, Markétě Matulové a Markétě 
Moravcové a přejeme další takové úspěchy.

 Dušan Murčo, starosta SDH

Okresní kolo v požárním 
sportu – ženy
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Bohuničtí stolní hokejisté pod Joštem Dáme na vás

Malí i velcí, pojďte do zahrad

K výročí 110 let od založení sportovní 
a duchovní organizace Orel byli přizvá-
ni poslední květnový den na Moravské 
náměstí v Brně nejúspěšnější sportov-
ci městské části Brno -Bohunice. Dvoj-
násobní držitelé světového poháru ka-
tegorie Billiard Hockey Šprtec přišli 
pod sochu moravského Jošta předvést 
své umění na symbolických jedenácti 
stolech. Soupeři jim byly významné 
kulturní či politické osobnosti, ale též 
legenda kolové Jan Pospíšil, cyklisté 
Svatopluk Buchta a Iva Zajíčková či 
legendární hráč Komety Josef Černý. 
Že mu přechod z velké hokejky na ma-
lou nedělal žádné potíže bylo vidět na 
první pohled a sám přiznal, že je pro 
něj šprtec srdeční záležitostí z dětství, 
který si do dnes rád zahraje.
Podívat se na svou bohunickou chlou-
bu nezapomněli ani ti, díky jejich pod-
poře patří šprtec v Bohunicích více jak 

čtvrt století k absolutní špičce nejen 
v ČR. S hokejkou u stolu to tak válel 
starosta městské části Brno -Bohunice 
Ing. Antonín Crha se starostou jednoty 
Orel Bohunice Václavem Zavadilem. 
Ani oni neskrývali nadšení z akce, kte-
rou stolní hokejisté z Bohunic skvěle 
připravili.
Zahrát si na Moravském náměstí 
v Brně mohla totiž mimo mistrů svě-
ta samozřejmě kolemjdoucí veřejnost. 
Na bohunických stolech se vystřídalo 
nespočet hráček i hráčů všech věko-
vých kategorií. Akci kvitoval i dvace-
tinásobný mistr světa v kolové Jan 
Pospíšil, který podporuje malé sporty, 
o které nemají lidi takový zájem. Po-
rovnává například s kolovou, která je 
velmi drahá a nedostává se k ní tolik 
peněz a nových členů. Právě takové 
akce těmto sportům pomáhají.
Billiard hockey šprtec je spjatý s br-

něnskými Bohunicemi a místní or-
lovnou od počátku devadesátých let. 
Největších úspěchů dosáhli bohuničtí 
v roce 2012, když vyhráli světový po-
hár v ruském Petrohradě, který o dva 
roky později úspěšně obhájili.
Samotný šprtec rozvíjí jak manuální 
zručnost, tak schopnost rychlé ana-
lýzy situace a plánování. Je vhodný 
pro hráče všech věkových skupin od 
šesti do sto pěti let. Na dřevěné ploše 
napodobuje lední hokej včetně branek, 
brankářů a pěti hráčů v poli, které se 
uvádí v pohyb malou plastovou ho-
kejkou. Soupeři se navzájem střídají 
v tazích, přičemž se snaží dostat po-
mocí svých hráčů do soupeřovi branky 
malý dřevěný puk. V bohunické orlov-
ně probíhá kroužek každý čtvrtek od 
18 hodin. Na provoz orlovny finančně 
přispívá statutární město Brno a MČ 
Brno -Bohunice.

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 pří-
roda.

Již tradičně se začátkem června koná Víkend otevřených 
zahrad. V sobotu 8. června proto přijďte na Rozmarýnek, 
Jezírko nebo Lipovou a využijte příležitosti prohlédnout 
si solární sušičku, zelené střechy, kořenovou čističku nebo 
třeba kompostovací toaletu. Na Jezírku na vás navíc čekají 
komentované prohlídky přírodní relaxační zahrady. Roz-
marýnek připravuje doprovodný program pro děti do 8 let, 
od 10.30 do 13.00 pro ně bude otevřena 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, kte-
ré vám pomohou zajistit klidné spaní. Poradíme 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 aktivity probíhat v budově Jezírka.
V pátek 21. června oslavíme velkým ohněm i zpěvem začátek 
léta – Slunovrat. Na zahradě
u pracoviště Lipová se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti 
o tvorech žijících v zahradě i o zdejších rostlinách. Z vy-
pěstovaných 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!

BRŇANÉ PODALI 114 PROJEKTŮ 
A 90 Z NICH BYLO VEŘEJNOSTÍ 
PODPOŘENO!

První dvě fáze brněnského participa-
tivního rozpočtu Dáme na vás jsou 
u konce. V první fázi mohli Brňané 
podávat své návrhy pro lepší Brno. Do 
termínu jich bylo podáno 114 v celkové 
hodnotě 203 mil. Kč. Do konce května 
z těchto projektů veřejnost podpořila 
90 nejlepších v hodnotě 174 mil. Kč.
„V těchto dnech se budou projekty 
zabývat zástupci odborů Magistrátu 
města Brna a budou posuzovat je-
jich proveditelnost. Již nyní máme 
na našich stránkách první vyjádření. 
Následně budou projekty zasílány 
k posouzení vedení městských částí, 
do kterých umístěním spadají.“, řekl 
vedoucí Kanceláře participace Marco 
Banti. Tato fáze bude trvat do 30. září. 
Projekty, které budou shledány jako 
proveditelné, postupují do velkého 
listopadového finále, které proběhne 
od 1. do 29. listopadu.

A JAKÉ JSOU TY NEJLEPŠÍ PRO-
JEKTY Z VAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI?
V rámci městské části Brno -Bohunice 
veřejnost podpořila sportovně laděný 
projekt „Parkour pro Bohunice“, jehož 
záměrem je vybudovat jednoduché, 
veřejně přístupné parkourové hřiště 
vhodné pro začínající i zkušené spor-
tovce nebo projekt, který řeší propoje-
ní Kampusu a Červeného kopce.
Současně s  posuzováním projektů 
tohoto roku se soustavně pracuje na 
realizaci finálových projektů z  loň-
ských ročníků. Mezi již zrealizované 
patří např. projekt „Grilovací místo 
v Novém Lískovci“ nebo „Záchody na 
Kraví hoře“. V nejbližší době se chystá 
otevření projektu „Altánek – tančírna 
v parku“, který nabídne místo pro ta-
nečníky pod širým nebem nebo „Oži-
vení přírodního amfiteátru Čertova 
rokle“, kde jsou již vybudovány schody 
a posezení a bude se ještě dodělávat 
osvětlení.

Všechny podpořené projekty a aktu-
ální informace najdete na webové 
stránce damenavas.brno.cz nebo na 
facebookové stránce Dáme na vás.

Podpořili jste 
 90 projektů

Město nyní posoudí jejich proveditelnost  
a vy v listopadu rozhodnete, které zrealizujeme!

damenavas.brno.cz

Participativní rozpočet

Dáme na vás

Mimobohunické zajímavosti
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Komárovská pouť sv. Jiljí

Tréninky
každou středu

18:00 - 19:00
ZŠ Vedlejší

Chceš se do toho opřít?
Umíš přijímat rány?

Přijď si s námi zahrát fl orbal!

PRVNÍ 2 TRÉNINKY ZDARMA!
Stačí si vzít boty do tělocvičny, kraťasy

a tričko. O zbytek už se postáráme!
Nezáleží na tom, jestli si holka nebo kluk,

stačí když ti je 6-9let.
PROSTĚ PŘIJĎ A ZKUS TO!

Tréninky probíhají
od září do června.

TĚŠÍME SE NA TEBE!

fb/fl orbal.zidenice     |     www.fl orbalzidenice.cz

OPRI SEDO TOHO!...A PŘIDEJ SE K NÁM

ˇ

sarka.stara@fl orbalzidenice.cz
tel.: +420 608 409 062

Foto k úvodnímu článku Mimobohunické zajímavosti

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 
3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod 

MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 28. 6. 2019 • Příspěvky lze zasílat na 
Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,  
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce 
si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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 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

 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.

 Mladá rodina hledá ke koupi 
byt nebo rodinný dům v Bohunicích. 
Máme hotovost. Prosím volejte nebo 
SMS: 733 699 177. Děkuji.

 Koupím garáž v osobním vlast-
nictví v Bohunicích. Tel.: 777 159 551.

 Koupíme byt 2+kk nebo 2+1  
v lokalitě Bohunice, Starý Lískovec 
a Nový Lískovec. Platba v hotovosti. 
Tel.: 775 674 544
 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme
šikovné pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu: 
730 186 797 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ 
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ 
STRANY DĚKUJE VOLIČŮM 

ZA PODPORU VE VOLBÁCH DO 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU? 

Výrazná přední maska, ostře řezané rysy, nejmodernější technologie i asistenční systémy, aktivně řízený podvozek i praktický zavazadelník, to je nový Peugeot 508 SW. Přijďte vyzkoušet na vlastní kůži.

Spotřeba a emise CO2 modelu 508 SW v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní 
smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

BEZRÁMOVÉ DVEŘE

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



12 

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Červenec:  12. 7. Grilování burgerů na letní terase  
 + folkový večer od 18.00 hod.
 26. 7. Country večer od 18.00 hod., vstup zdarma
Srpen:  10. 8. Den s brněnským pivem, grilování na letní terase
 31. 8. Loučení s prázdninami, grilování na letní terase
Září:  2.–8. 9. Dýňové speciality
 23.–29. 9. Houbové speciality
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

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

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

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

NABÍZÍME: práci ve stabilní prosperující společnosti, 
5 týdnů dovolené, finanční motivační bonusy, straven-
ky s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu.

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


