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Blíží se
Dnešní úvodník nebude ani o psíč-
cích, ani o odpadcích, a nebude 
ani o sousedském soužití. I když 
možná tak trošku ano. Bude hlav-
ně o létu.
Asi jste to už také zaregistrovali. 
Sluníčka je tak nějak víc, ptáčci už 
mají svoje první mladé vyvedené 
a tráva je zelená jako na obrázcích 
v katalogu cestovní kanceláře. 
Většina z nás má ráda tento čas, 
a přestože jsme lyžaři a vyznavači 
zimy, těšíme se na ty teplejší mě-
síce.
Aspoň já jsem o něco více optimis-
ticky naladěn, když vidím tu krásu 
venku. Nakonec i dámy, slečny 
a paní v tento čas společnou mě-
rou přispívají k tomu, že se nám 
pánům, chlapcům i mužům na 
ten svět kouká tak nějak líp. Teplé 
počasí má něco do sebe. 
Dokonce jsem si říkal, že si dám 
před dům židličku, možná i sto-
leček s voňavou kávou. Domácí 
rodinné ohlasy nebyly ale vůbec 
příznivé. Nechápu to. Třeba v Itá-
lii je naprosto běžné, že si místní 
sednou před dům a koukají na cvr-
kot, diskutují a zdraví kolemjdoucí. 
Uznávám, že u nás to zažité není. 
Asi budu průkopník a zkusím to. 
Soused naproti mě to nakonec 
schválil. Kdysi to tu bylo také nor-
mální.
Mám rád dobu, kdy byly normál-
ní věci normální. Zkusím to tedy. 
Možná pozdravím i Vás. Nakonec 
zdravit se je lidské. A můžeme se 
zdravit tak dlouho, až se uzdraví-
me….

        Hezký den Vám přeje Savana

STAROSTŮV ZÁPISNÍK
Pane starosto, chtěli bychom mít 
v Bohunicích svatbu! Ano takový 
jsem obdržel požadavek. A nechtěli 
byste si to rozmyslet? Tedy to místo 
konání? Ne, chceme mít obřad na 
radnici. Dva měsíce mi to tak nějak tr-
valo, než jsem se rozhodl. Vždyť v Bo-
hunicích se ještě neoddávalo! To víte, 
zkazit někomu svatbu, to není jen tak! 
Ale nakonec se vše podařilo zorgani-
zovat, a v pátek 18. května v pravé po-
ledne se konal první svatební obřad 
v novodobějších dějinách naší obce! 
A myslím, že pokud budou zájemci, 
můžeme tuto „službu“ nadále nabí-
zet. Podmínky? Domluvit se oddá-
vajícím, tedy se mnou nebo s kole-
gou místostarostou, na termínu a na 
matrice Brno-střed vyplnit potřebné 
listiny a sjednat „výjezd“ matričního 
úředníka. Důležitou podmínkou však 
je, aby jeden ze snoubenců byl poby-
tem „bohončák“. Mám za to, že jako 
drobnou pobídku, bychom mohli 
tu tisícovku za cestovné matrikářky 
z rozpočtu MČ hradit… Několik fo-
tografií se svolením novomanželů je 
zveřejněno na webu městské části… 
…a což takhle svatba v obecním vi-
nohradě!!!

Nyní k věcem o hodně 
pragmatičtějším, a ze 
své podstaty velmi pří-
zemním. Kam se ztrácí 
poplatek ze psů? Další 
otázkový evergreen. Tak 
tedy úvodem je třeba 
sdělit, že městská část za 
vybraný poplatek ze psů 
nemusí odvádět žádnou 
„veřejnou službu“. Tedy 
jinak řečeno může vybra-
né peníze použít jakkoliv 
a na cokoliv. Abych zbystřil pozornost 
čtenářovu, uvedu například, že i na 
platy úředníků! V praxi tomu tak sa-
mozřejmě není. Zde je jednoduchá 
početní svodka:
V městské části je evidováno 900 
přihlášených psů a výběr za místní 
poplatky činí ročně 650 000 Kč, při 
sazbách 1500, 400 a 200 korun. V síd-
lišti se pak pohybují odhadem další 
dvě stovky psů přihlášených jinde. 
A pravděpodobně jsou i psi nepřihlá-
šení. Zkrátka v každém šestém bytě 
či domku je chován pes! V souvislosti 
s jejich pohybem po městské části 
jsou vynakládány v Bohunicích tyto 
částky:

Uzávěrka č. 7–8/12
24. června 2012

150 000 Kč sáčky na psí 
exkrementy; 300 000 Kč 
na častější vývoz od-
padních košů a likvidaci 
odpadu a 250 000 Kč na 
úklid exkrementů po-
mocí vysavače. Poměrné 
vyšší náklady by mohly 
být účtovány i na běž-
ném úklidu chodníku 
a při sečení trávy. Zdar-
ma jistě není a nebyla 
instalace většího počtu 

odpadkových košů s držáky sáčků, je-
jich průběžná technická údržba a vý-
měna a četnější vývoz. Svoji mzdovou 
položku má i vlastní výběr a eviden-
ce poplatku. Finančním nákladem je 
rovněž opakovaná výsadba a ochra-
na stromků a keřů „zrezavělých“ psí 
močí. Psí známky pak v porovnání 
nutnosti postupného oplocování 
dětských hřišť, na které samospráva 
již čtvrtým rokem opakovaně vyna-
kládá částku cca 300 000 Kč, jsou 
zanedbatelná jednorázová položka. 
Nutností je i častější výměna písku 
v samotných pískovištích. 
Nově je letos pro zbudování oploce-
ného výběhu pro psy v rozpočtu MČ 
vyčleněno 250 000 Kč. 

(Pokračování na str. 2)

XI. zasedání
Zastupitelstva

MČ Brno-Bohunice

Oznamujeme, že ve středu 
27. 6. 2012 od 17.00 hod. se 

bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat  

XI. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 

za stupitelstva bude nej později 
šest dnů před zasedáním 

zveřej něn na úřední desce 
ÚMČ nebo na internetové 

stránce www.bohunice.brno.cz.
Jednání zastupitelstva 

je veřejné.

Na zhruba 14 stanovištích se děti zabaví, zasportují  
a zjistí svou dovednost.

V případě nepříznivého počasí se uskuteční program v orlovně, 
tedy akce se koná za každého počasí!
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři 
rubriky Komise pro občanské zá-
ležitosti. Další měsíc tohoto roku 
je za námi, tedy je mou milou po-
vinností vám podat přehled ne 
příliš radostných událostí, které 
spadají do oblasti bezpečnostní 
problematiky. Je myslím již samo-
zřejmostí, že se jedná o problémy 
svázané s územím naší městské 
části.
Policie ČR řešila v uplynulém mě-
síci několik vloupání do nemovi-
tostí. Jednalo se o rodinný dům 
na ulici Hraničky, byt v bytovém 
domě na ulici Ukrajinská, sklepní 
prostory v bytovém domě na ulici 
Čeňka Růžičky a v neposlední řadě 
o kůlnu na zahradě rodinného 
domu při ulici Podsedky. Lup, kte-
rý „lapkové“ takto nezákonně zís-
kali, byl rozmanitého charakteru. 
Od elektroniky přes nářadí až po 
horské kolo. Celková vzniklá škoda 
dosáhla výše takřka 40.000,- Kč.
Stále pokračují krádeže osob-
ních automobilů, tentokrát se 
jednalo o tři vozy značky Škoda 
Octávia. Dva byly odcizeny z ulice 
Švermova a třetí na ulici Dlouhá. 
Zatím se nepodařilo odcizená vo-
zidla najít, tím pádem i pachatelé 
jsou neznámí. Vzniklá škoda ma-
jitelům těchto vozidel přesáhla 
350.000,- Kč.
Došlo i na přepadení chlap-
ce na „oblíbeném“ místě této 
činnosti, tedy v oblasti zelené 
plochy ohraničené ulicí Ukra-
jinská, krematoriem a tramvajo-
vou tratí. Chlapec byl napaden 
mladíkem, který mu za použití 
fyzického násilí odebral bundu!                                                         
A vše uzavírá „sprejer“, který svou 
kreativitu projevil na zdech byto-
vého domu na ulici Uzbecká…
Na tomto místě musím uvést na 
pravou míru zavádějící údaj, který 
byl uveřejněn v minulé, květnové 
rubrice. V části věnované činnos-
ti Městské policie bylo uvedeno, 
že došlo k velkému nárůstu pře-
stupků v oblasti kontroly pohybu 
psů. Avšak uvedených 40 % mělo 
správně být 40 přestupků, tedy 
k žádnému razantnímu nárůstu 
v této oblasti nedošlo! 
Prosím pište, volejte – kontakt:
Komise pro občanské záležitosti 
RMČ Brno-Bohunice
Osobně – podatelna  
(kancelář 004), přízemí ÚMČ 
Brno-Bohunice, Dlouhá 3
Písemně – ÚMČ Brno-Bohunice, 
Dlouhá 3 625 00 Brno
Elektronicky –  
KomiseOZ@bohunice.brno.cz
Nashledanou příště

Leoš Šmídek, předseda Komise 
pro občanské záležitosti

Kontrola veřejného osvětlení 

Nad radnicí zavlaje moravská vlajka

Pravidelná noční kontrola svítivosti 
veřejného osvětlení v Brně-Bohu-
nicích, kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s. ve spolu-
práci s MČ Brno-Bohunice, se usku-
tečnila ve středu 16. 5. 2012. Bylo 
zkontrolováno celkem 1160 kusů svě-
tel. Z tohoto počtu nesvítila v době 
konání kontroly 4 osvětlení, což je 
0,34% nesvítivosti. Nyní již pravidelně 
také kontrolujeme i nově instalovaná 
světla veřejného osvětlení na ulici 
Jihlavská a Netroufalky, kde byly již 
ukončeny práce na úpravě veřejné-
ho osvětlení v souvislosti se stavbou 
Masarykova univerzitního kampusu 

a veškeré osvětlení bylo předáno do 
správy Technických sítí Brno, a.s. Se 
vzrůstající novou výstavbou v této 
oblasti vzniká i větší počet nových 
osvětlených úseků. Největší prioritou 
v této oblasti je především osvětlení 
přechodů pro chodce. V této lokalitě 
to v budoucnu přispěje k větší bez-
pečnosti všech účastníků silničního 
provozu. Opravu nesvítícího osvět-
lení přislíbily Technické sítě Brno, a.s. 
vykonat do konce měsíce května. 
Záznam z kontroly je uložen na Od-
boru technických služeb Úřadu MČ 
Brno-Bohunice. 

Josef Juras, člen Rady Mč

Dne 5. července oslavíme na Moravě 
svůj nejvýznamnější svátek – den pří-
chodu soluňských bratrů Cyrila a Me-
toděje. Tato událost měla a má nesmír-
ný kulturní význam nejen pro Moravu, 
ale také pro velkou část Evropy. Pro 
její připomínku zavlaje na naší radnici 
moravská vlajka! Již vloni tak rozhod-
la Rada městské části. Tuto iniciativu 
vítám, neboť mé lokální patriotství je 
podepřeno i rodáctvím. A tato kombi-
nace je od podstaty zcela něco jiného, 
než často proklamovaný etnický naci-
onalismus, do nějž tak rádo „sklouzává“ 
národovectví všeho druhu… 
A jak se to vlastně má s moravskými 
symboly – znakem a vlajkou?
Od přelomu 13. a 14. století je obec-
ně přijímaným znakem Moravy vpra-
vo hledící bíle a červeně šachova-
ná orlice v modrém poli, se zlatou 
královskou korunou a zbrojí (zobák 
a pařáty) a s červeným jazykem. 
V roce 1462 polepšil císař Fridrich III. 
na žádost zemského hejtmana mar-
krabství moravského Jindřicha z Lipé 
a dalších pánů Moravě tento znak na 
orlicí šachovanou žlutou a červenou 
barvou. Toto polepšení, neboť bílá 
barva v heraldice zastupuje stříbrnou 
a žlutá pak zlatou, bylo odměnou za 
pomoc císaři proti tehdy vzbouře-
ným Rakušanům…
Moravský zemský sněm však privi-
legium nepřijal a tehdejší lenní pán 
Moravy, český král Jiří z Poděbrad, 
tuto změnu nepotvrdil.  V průběhu 
věků se pak uskutečnila mnohá, 

v podstatě vždy neúspěšná či nedo-
končená jednání za uznání varianty 
se žlutou (zlatou) barvou.
Po vzniku Československa v roce 
1918 pojímal velký státní znak v sobě 
znaky všech tehdejších významných 
částí státu. Moravu zastupovala čer-
venobíle šachovaná orlice se zlatou 
zbrojí, korunkou i jazykem… a taková 
je tam dodnes. Taková je i na stan-
dartě prezidenta republiky. Jihomo-
ravský kraj pak pro jistotu používá ve 
svém znaku i na vlajce orlice v obou 
barevných provedeních… 
Jaké barvy jsou tedy správné? Jedno-
značná odpověď asi neexistuje. Vyjde-
me-li z platné legislativy, je správné 
užití bílo a červeně šachované orlice 
se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Za 
moravské barvy lze pak považovat 
barvy bílou, červenou a modrou.  
Osobně upřednostňuji stříbrnou va-
riantu orlice, i protosže je historicky 
doložitelná. Avšak s mírnou úpravou 
– žlutý jazyk přebarvuji červeným fi-
xem. Vlajku pak zásadně celoplošně 
modrou. Proč? To je jednoduché. Pů-
vodní orlice byla ve znaku s modrým 
podkladem. Dnes tak často používaná 
dvoupruhá žlutočervená moravská 
vlajka, odvozovaná od tolik chtěné a 
pro mnohé „lepší“ žlutočervené orlice, 
je pro mne nepřijatelná. A to z toho 
důvodu, že taková již dávno přináleží 
našemu hlavnímu českému městu 
Praze. Pro lepší představivost lze na-
hlédnout na web MČ...

Miloš Vrážel, starosta

Starostův zápisník
(Dokončení ze str. 1)
Když si to sečtete a srovnáte, máte 
pocit, že byste chtěl někdo v dané 
oblasti podnikat a být dokonce i zis-
kový?
A k problematice ještě přízemnější, 
spíše už podzemní. Rekonstrukce 
kanalizace začne počátkem tohoto 
měsíce souběžně na třech místech 
– u Leskavy na Podsedkách, na ulici 
Čenka Růžičky při křížení s ulicí Vy-
hlídalovou a v úseku E. Přemyslov-
ny mezi Souhradami a Humennou. 
Ukončení všech prací je naplánováno 
na listopad 2013…
Příznivá zpráva přišla z kraje. Byla nám 
přidělena dotace ve výši 210 000 Kč 
na doplnění výstroje požární zásaho-
vé jednotky. Povinností je zaokrouh-
lit částku na 300 000 Kč z rozpočtu 
MČ…
Další příznivá informace je z magis-
trátu města. Náš projekt na údržbu 
a regeneraci zeleně, tentokrát mimo 
zástavbu, tedy v prostoru Leskava 
a Červený kopec byl dotačně z EU 
podpořen. Tak snad se do podzimu 
podaří vybrat realizační firmu…
Aby nebylo dobrého příliš, tak přece 
jen nepříznivá zpráva na závěr. Jed-
natel společnosti, která se nechce 
smířit se svým vyloučením z výbě-
rového řízení na vnitřní vybavení 
naší nové školky (jak jsem již avizoval 
v minulém čísle), se proti aplikaci 
nálezu Úřadu pro hospodářskou 
soutěž ČR, k této instituci odvolal. 
Odvolal se i přesto, že jsem mu zaslal 
dopis, ve kterém sděluji, že se nám 
rozhodování  ÚHOS také nelíbí, ne-
boť zakázka nám vychází dražší, než 
by mohla být, ale rozhodně v tuto 
chvíli nechceme s tímto úřadem 
„bojovat“. Takže skutečný termín 
otevření nové MŠ při ZŠ Vedlejší, byť 
je stavba jako taková již zkolaudová-
na, je v tento moment mimo naše 
rozhodování. Alespoň prohlédnout 
si obrázky připravovaných prostor 
a zahrady plné herních prvků si mů-
žete na webu MČ…

Přeji dobrý červen.
Miloš Vrážel, starosta MČ

Nabídka pronájmu – zahrádky
ÚMČ Brno-Bohunice nabízí k pronájmu zahrádky při ulici Vinohrady v blíz-
kosti bohunického Campusu. Jedná se o tyto pozemky: parcelní čísla 
1355/1 a 1355/2 o celkové výměře 421 m2, parcelní čísla 1357/1 a 1357/2  
o celkové výměře 370 m2, parcelní číslo 1362 o výměře 431 m2 a parcelní 
čísla 1363/1 a 1363/2 o celkové výměře 321 m2. Nájemné se sjednává ve 
výši 5 Kč/m2/rok.

Bližší informace poskytne Nataša Hubatková, ÚMČ Brno-Bohunice, Odbor 
bytový a majetkový, Dlouhá 3, telefon 547 432 824.

Taneční obor Základní 
umělecké školy
Františka Jílka

zve na karnevalové zakončení 
školního roku, které se uskuteční 
14. 6. 2012 od 16.30 hod. v prosto-
rách zahrady na Amerlingové ulici. 
Můžete se těšit na ukázky součas-
ného, lidového i klasického tance 
a také na společné vystoupení žáků 
tanečního a pěveckého oboru. Dále 
se Vám představí sponzor taneč-
ního oboru, jazyková školy Light  
point s ukázkou Hocus Lotus – zá-
bavná forma výuky cizích jazyků.
Těšíme se na Vás! 

Mgr. Jaroslav Fuksa, ředitel
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2.
sobota

TATRAN BOHUNICE: MFK Vyškov – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD „muži A“, od 16.30 hodin

5.
úterý

SVČ Lány: Z pohádky do pohádky – hraje Divadlo Úsměv. 
Veselé představení plné pohádkových bytostí, od 16 hodin 

7.
čtvrtek 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
KJM, Lány 3,  zač. v 14, 15, 16 a 17 hodin

7. až 29. VÝSTAVA ELEMENTY ZEMĚ
šperky a obrázky Mgr. Evy Koenigové, KJM, Lány 3

10.   
neděle

DĚTSKÉ ODPOLEDNE
za Orlovnou, Hraničky 5, od 15.00 hodin  

12. 
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ
KJM, Lány 3, od 16 hodin

14. 
čtvrtek

KARNEVALOVÉ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Taneční odbor ZUŠ, zahrada ZUŠ Amerlingova, od 16.30 hodin

15.
pátek

ODPOLEDNÍ SEŠLOST  – soutěže, sportovní utkání pro 
maminky, tatínky, učitele, děti i fanoušky, ukázky péče o pleť, 
koncert učitelů Radka Podveského a Tomáše Mlýnka, táborák                                                                                            
ZŠ Vedlejší 10, od 15 hodin

16. 
sobota

MEZI PANELY, XII. ročník divadelního festivalu                                           
SDV LABYRINT, Švermova 19, 9–19 hodin

16.
sobota

TATRAN BOHUNICE : FK PELHŘIMOV – kopaná
Stadion Neužilova 35, MSD „muži A“, od 16.30 hodin

20.
středa

PILOT RAF VYPRÁVÍ – beseda s plk. Emilem Bočkem                                                       
KJM, Lány 3 , od 17 hodin

23.
sobota

BOHUNICKÉ OKOLO – zahrada v raeálu ZUŠ Bohuňova, 
od 14 hodin

27.
středa

LABYRINT NA ZAHRADĚ, tanec, divadlo, hudba, šerm                          
zahrada ZUŠ Amerlingova, 16.30–18.00 hodin

Co si psali naši předkové XXXVI.
Pro naše třicáté šesté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem 
vybral pohlednici, která patří k těm běžnějším a dochovalo se jich více. Osobně 
jich vlastním 5ks. Získal jsem ji nedávno na jedné ze sběratelských burz. Na 
pohlednici je zobrazeno Morávkovo náměstí s kapličkou, část ulice Rolnická, 
bývalá škola (dnes CVČ Lány) a trafika, která stávala nedaleko školy. Pohledni-
ce byla poslána 7. 9. 1943 do Zlína slečně Vlastě na VI. internát, světnici 323. 

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

Milá Vlastičko! 
Posílám Ti pěkný pozdrav z domova. Mám se dobře. Jsem „těžce“ 
nemocna. To víš tak dlouho doma to člověk onemocní hned. A nejvíce 
nic neděláním. Přijedu již za týden do Zlína. Už se opravdu na vás 
všechny zase těším. Pozdravuj známé. 
 Mirka

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 39. zasedání 
dne 2. 5. 2012:
– schválila nabídku uchazeče ve-

řejné zakázky na akci „Zřízení 
parkovacích stání při ulici Bě-
loruská“ od firmy ARK stav s.r.o., 
s náklady ve výši 808.705 Kč bez 
DPH

– schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na zpracování 
projektové dokumentace na akci 
„Úprava náměstí při ulici Dlouhá“ 
od Ing. Zdenka Sendlera

– schválila zadávací podmínky na 
akci „Úprava zpevněných ploch 
za bytovými domy Moldavská 
13–21“, na akci „Rekonstrukce 
stávajícího dětského hřiště na 
ulici Okrouhlá“, na akci „Rekon-
strukce stávajícího dětského 
hřiště za bytovými domy Uz-
becká č. 10–20“, „Rekonstrukce 
stávajícího dětského hřiště u by-
tového domu Uzbecká č. 28“ 
a „Rekonstrukce stávajícího dět-
ského hřiště za bytovými domy 
Moldavská č. 13–15“ a seznam 
firem, které budou vyzvány k po-
dání nabídky. Dále jmenovala 
hodnotící komisi  

– schválila smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny s fir-
mou E.ON Energie, a.s. 

– schválila nájemní smlouvy na 
pro nájem části pozemku pod 
objektem hromadných garáží při 
ulici Pod Nemocnicí 

– schválila nájemní smlouvu na 
pronájem části pozemku – za-
hrady v lokalitě u Leskavy

– schválila vzorovou dohodu o slo-
žení kauce za zvláštní užívání ve-
řejného prostranství

– vzala na vědomí omezení prázd-
ninového provozu jednotlivých 
MŠ na území Bohunic takto:

 2. 7–13. 7.2012  MŠ Amerlingova 4
  16. 7.–27. 7. 2012  MŠ Švermova 11
  30. 7.–10. 8. 2012  MŠ Pohádka, Běloruská 4
  13. 8.–24. 8.2012  MŠ Uzbecká 30
  27. 8.–31. 8. 2012  přípravný týden bez provozu
– schválila rozhodnutí zadavatele 

o námitkách stěžovatele proti 
rozhodnutí o vyloučení uchaze-
če ESO R-MARKET, spol. s r.o., na 
akci „Integrace mateřské školy 
do objektu ZŠ Vedlejší 10 v MČ 
Brno-Bohunice – dodávka vnitř-
ního vybavení – 1. etapa“

Rada MČ na svém 40. zasedání 
dne 16. 5. 2012:
– schválila pronájem části pozem-

ků – zahrádky nebo pod garáže-
mi  

– schválila pronájem obecního bytu 
o velikosti garsoniéra v Domě 
s pe čovatelskou službou

– nesouhlasila s prodejem pozem-
ků při ulici Jihlavská v okolí čer-
pací stanice 

– nesouhlasila s prodej části po-
zemku v blízkosti kotelny při ulici 
Uzbecká 

– schválila zastavení soudního 
řízení vůči společnosti DOVER, 
spol. s r.o.

– nesouhlasila s úhradou nákladů 
za odstranění vozidla v rámci 
blokového čištění 

– schválila zveřejnění záměru obce 
pronajmout pozemek p. č. 3271/2 
o výměře 1.257 m2 pod objektem 
hromadných garáží za minimální 
cenu 90 Kč/m2/rok při ulici Sou-
hrady

– schválila finanční příspěvek ve 
výši 2.000 Kč na zajištění občer-
stvení účinkujících při příležitosti 
pořádání slavnosti „Vítání jara“ 
dne 18. 05. 2012

BOHUNICE ŽIJÍ UMĚNÍM, 
zapojit se může každý

Studenti a studentky mají zájem 
o zlepšování kulturního života v Bo-
hunicích. Dobrovolnická organizace 
Komunitní umění se  věnuje pořá-
dání divadelních nebo třeba hudeb-
ních dílen, určených pro všechny, 
kteří mají zájem se zúčastnit. Za dva 
měsíce působení stihli mezi ulicemi 
Rolnická a Spodní uspořádat kromě 
hudební dílny i historickou nebo cir-
kusovou, která se setkala s velkým 
ohlasem. Artistické dovednosti, žong-

lování nebo chůzi po laně si na ní 
vyzkoušelo mnoho dětí a dospělých. 
A na co se ještě můžete těšit? Každý 
čtvrtek až do konce června si mů-
žete od šesti do osmi hodin večer 
v Centru volného času Labyrint vy-
zkoušet, jak hrát divadlo. Hned první 
červnový den se pro vás a hlavně pro 
ty nejmenší chystá Dětský den plný 
her, soutěží nebo malování. O týden 
později, tedy osmého června, se mů-
žete zúčastnit taneční dílny. Nakonec 
vás 29. června čeká ještě závěrečný 
festival spojený s bleším trhem, kde 
se objeví to nejlepší z uplynulých mě-
síců. Účast na dílnách není omezená 
věkem a navíc je zdarma.  
Více informací naleznete na strán-
kách www.komunitni-umeni.cz

Vaše Komunitní umění

Kalendárium VI.
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CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

Hasičská soutěž v Bohunicích
V sobotu 19. 5. 2012  proběhla  v naší 
hasičské zbrojnici soutěž mladých 
hasičů v požárním útoku. Složili jsme 
celkem 3 družstva mladších a 2 druž-
stva starších žáků. Po dlouhé době 
jsme prolomili ledy a získali prvenství 
v obou kategoriích. Mladší i starší žáci 
si prvenství vybojovali ve velmi sil-
né konkurenci. Oba týmy se mohou 
pyšnit svými výkony, neboť  požární 
útok zvládli ve výborném čase, a to 
pod 20 s.  Mladší žáci A – 1. místo, 
starší žáci A – 1. místo
Zbylá družstva získala také pěkná 
umístění: mladší žáci B – 8. místo, 
starší žáci B – 4. místo 

Soutěžily také i nejmladší děti ve věku 
4–6 let, a ti se umístnily na krásném 
7. místě.
Výsledky soutěže značí o vytrvalé prá-
ci nejen dětí, ale i vedoucích, kteří je 
celý rok na soutěže připravují.
Tím bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se na vedení mládeže podílí 
a popřát jim mnoho dalších spor-
tovních úspěchů.  V neposlední řadě 
patří velké poděkovaní všem fanouš-
kům a návštěvníkům, kteří nás přišli 
podpořit! 

Kateřina Šuterová
vedoucí mládeže

Poslední měsíc před prázdninami 
si opravdu užíváme. Připravily jsme 
pro Vás skutečné lahůdky, stačí si jen 
udělat čas a přijít k nám na návštěvu.
Od 7. 6. do 29. 6. 2012 proběhne 
další krásná výstava, tentokrát vysta-
vuje svoje šperky a obrázky paní Mgr. 
Eva Koenigová. Výstava se jmenuje 
Elementy země a poskytuje nový 
neotřelý pohled na svět, síly a živly 
kolem nás. Fantazie, hravost a umění 
v přírodních materiálech.
7. 6. 2012 bude vůbec pestrý den. 
V rámci akce Celé Česko čte dětem 
budeme dětem číst – v knihovně, 
na zahradě, ve 14, 15, 16 a 17 hodin, 
vždy 20 minut. Celá akce je věnována 
podpoře dětského čtenářství, protože 
každý osvícený dospělý přece ví, cituji: 
„Čteme-li dítěti pravidelně, rozvíjíme 
tak jeho znalosti, představivost, rozši-
řujeme slovní zásobu, vybavíme ho 
i emočním nábojem, který mu dává 
nezaměnitelná, silná vazba s předčíta-
jícím – mámou nebo tátou. Předčítání 
je rituál, který se stává pevným záchyt-
ným bodem v životě mladého člově-
ka. Několik desítek minut čtení dětem 
denně je výletem do světa, kde nic 
není nemožné. Čtení dobrodružství! 
Čtení je radost!“ (Citováno z oficiálního 
programu Celé Česko čte dětem.)

12. 6. 2012 čekáme opět jako každý 
měsíc na naše nejmenší. Od 16 hodin 
jim budeme číst z Hrubínova Špa-
líčku, vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby. O pře-
kvapení a legraci nebude nouze.
Poslední akce před prázdninami je ta-
kovou třešinkou na dortu naší práce. 
20. 6. 2012 se sejdeme na přednášce 
Pilot RAF vypráví. Jedinečný zážitek, je-
dinečné vzpomínky. Přijďte si poslech-
nout plk. Emila Bočka, jednoho z po-
sledních osmnácti žijících nebeských 
jezdců. Plk. Emil Boček sloužil jako pilot 
stíhač u čsl. 310. stíhací perutě. 28. 10. 
2010 mu prezident ČR propůjčil Řád 
Bílého Lva vojenské skupiny za záslu-
hy o obranu státu a bojovou činnost. 
Přednášku moderuje Ing. Jiří Kabát, do-
pravu hostů sponzoruje pan Radomír 
Bednář, vedení účetnictví, z Náměště 
nad Oslavou. Začátek v 17 hodin.
Jedna praktická poznámka na závěr: 
u nás na pobočce si můžete zakoupit 
knihy vyřazené z fondu KJM. Cena 
jedné knihy je 10 korun.
Třeba bude v červnu krásně a půjde-
te raději k vodě nebo na zmrzlinu, 
ale byla by velká škoda přijít o tak 
zajímavé akce. Těšíme se na Vás.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

Anděl  
v Bohunicích

Žádný strach. Chci všechny věří-
cí i  ateisty ubezpečit, že nedošlo 
ke zjevení nebo k něčemu podob-
nému. 
Bylo krásné jarní odpoledne, 
2. května letošního roku. Teplota 
přesahovala vysoko přes  27 °C a já 
žízniv jsem se rozhodl zajít si tzv. na 
jedno. Volba připadla na nedalekou 
restauraci na Lánech. Cestou jsem 
vyřídil pár telefonátů a domluvil si 
schůzku s kamarádem. Při přícho-
du k restauraci jsem stále telefo-
noval, a protože se nesluší vcházet 
do místnosti s telefonem u ucha, 
zastavil jsem se před zahrádkou 
a pokračoval v rozhovoru. U stolků 
před restaurací bylo plno a celkem 
čilý ruch. Okrem pár mladých ho-
chů, dvojice manželů a čtveřice do 
debaty zabraných lidí i jedno dítě. 
A u této čtveřice debatujících ná-
vštěvníků mě něco zaujalo. Jak to 
jistě taky znáte, někdy se stane, že 
proběhne tzv. nízkoprahové vidění, 
a to se mi právě tehdy přihodilo. 
Rázem se mi vybavil seriál, který již 
pravidelně probíhá na naší nejstarší 
komerční televizi a jež se nazývá 
ANDĚL. Ti,  kteří  seriál  sledují,  jistě 
už uvažují, která osoba, respek-
tive herec či herečka se v daném 
kolektivu právě nacházel. Byla to 
Ivana Chýlková nebo snad Tomáš 
Benkovský a nebo Oliver Hain. Ne 
vážení, byl to herec, který je znám 
mimo jiné i svým neměnným vzhle-
dem. Prošedivělé, polodlouhé vlasy 
zasahující patkou do očí, v riflové 
bundě  a v  riflích. Je nezaměnitelný, 
ano byl to herec Martin Stropnický. 
Stejně oděn a stejně ostříhán. He-
rec, který je stále sám sebou. I když 
nejsem lovec celebrit, nemohl jsem 
od něj odtrhnout oči. Až  po chvíli 
jsem si uvědomil, že pan Stropnic-
ký tu není zcela sám a že  po jeho 
pravici sedí menší štíhlá ženská 
postava s blond vlasy. Ano byla to 
manželka, herečka Veronika Žil-
ková, které seděla na klíně  dcera  
Kordulka. Je skvělé vidět pohroma-
dě slavné celebrity a přesvědčit se 
na vlastní oči, že jsou to stejní lidé 
jako my, lidé, kteří si rádi pochutnají 
na dobré pizze, pivku či limonádě. 
Nestydí si sednout na obyčejnou 
zahrádku se svými snad příbuz-
nými nebo známými, nedělají ani 
drahoty dát autogram nebo zapó-
zovat pro společné foto, prostě lidé 
stejní jako my. 
Po chvíli lidského pozorování jsem 
slušně oba manžele pozdravil, oni 
zřetelně a jasně pozdrav s úsmě-
vem opětovali a já vstoupil do 
restaurace bez telefonu u ucha 
a s dobrým pocitem, že „anděl“ se 
zastavil i u nás v Bohunicích. 

Milan Hrdlička

Provozní doba tenisových 
kurtů při ZŠ Arménská

Po–Pá 16.00–20.00 hod.
So–Ne 10.00–18.00 hod. 

Kontaktní telefon: 
722 209 910

volat Po–Pá po 16. h., 
So–Ne po 9. h.

Sportovní areál  
ZŠ Vedlejší

Vstup pro jednotlivce ZDARMA 
denně, včetně sobot, nedělí 
a svátků mezi 16 a 18 hodinou. 
Možnost placené rezervace hřišť 
i mimo uvedenou dobu. Proná-
jem má přednost.
Telefon správce: 607 722 830. 
Ceny za pronájem:
Velké hřiště (horní)  100 Kč/hod.
fotbal, volejbal, házená, florbal 
Malé hřiště (prostřední) 100 Kč/hod.
basketbal, volejbal, nohejbal 
Malé hřiště (dolní) 150 Kč/hod.
tenis
Vnitřní prostory 100 Kč/hod.
stolní tenis 

Hřiště s umělým 
povrchem pro míčové 
hry v areálu TJ Tatran

Provozní doba: denně 
od 9.00 do 21.00 hodin. 

Vstup ZDARMA!

MINIGOLF 
BOHUNICE

Švermova 19, Brno-Bohunice
Pondělí–pátek: 16.00–20.00

Sobota, neděle, svátky: 14.00–20.00

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 radni-
cí, 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 součástí bývá kulturní program 
a drobný dárek, budete následně písemně infor-
mováni. Přihlášky přijímá paní Dvořáková na Soci-
álním odboru v přízemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dispozici také na webu 
městské části v sekci Informace.
Děkujeme za pochopení a již nyní se na Vás těšíme.
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Den matek v Domě Naděje Mladí badatelé na ZŠ Arménská
Všechny maminky s dětmi i bez dětí 
jistě potěšila návštěva školáků ze ZŠ 
Arménská spolu s jejich učitelkou 
paní Mgr. Irenou Lidmilovou a vy-
chovatelkou paní Evou Uhlířovou. 
Přišli jim zazpívat a zarecitovat ke 
Dni matek. Bylo to tak milé, taková 
mezigenerační spontánní radost na 
obou stranách. Pro seniory zpestření 
a potěšení, pro děti radost ukázat, 

co dovedou a popovídat si s lidmi 
o několik generací staršími. Dům Na-
děje spolupracuje s naší pobočkou 
a s dětmi paní učitelky Lidmilové již 
několik let k oboustranné spokoje-
nosti. Podívejte se na krásné fotogra-
fie z této akce.

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

Školní hodiny nemusí vždy probíhat jen tak, že 
žáci sedí v lavicích a učitel jim něco povídá. Na ZŠ 
Arménská mají děti v rámci vyučování například 
projektové dny, vydávají školní časopis Armix, 
dopisují si s dětmi z Nepálu i s adoptivními 
dětmi z Guineje, mají školní parlament a uči-
telé organizují soutěže ve zpěvu, tanci, soutěž 
začínajících mladých spisovatelů a nově i velkou 
čtenářskou soutěž Od Andersena k Anderseno-
vi. Třídy se účastní pravidelných škol v přírodě, 
žáci druhého stupně navíc tráví zimní týden na 
lyžařských kurzech. Samozřejmostí je pro nás 
i spolupráce s knihovnou nebo návštěva pořadů 
na domech dětí a mládeže či přírodovědných 
akcí na Kejbalech.
Zajímavou činnost zažili letos v květnu žáci třídy 
3.A. Ve spolupráci s Katedrou biologie při PdF 
MU Brno, která  uspořádala dvoudenní „bada-
telské vyučování“. A v čem bylo jiné, než ono 
obvyklé sezení v lavicích? Troufáme si říct, že 
takřka ve všem. 
V přípravné části se děti spojily se studenty 
prvního ročníku Masarykovy univerzity, s ni-
miž vytvořily badatelské dvojice. Jejich prvním 
úkolem bylo zmapovat pokojové květiny pěsto-
vané v naší škole. Při této práci žáci se studenty 

procházeli chodby i jednotlivé třídy naší školy, 
do plánků zapisovali a zakreslovali jednotlivé 
květiny, neznámé rostliny vyhledávali v ency-
klopediích a zde se také dozvídali o podmínkách 
i vhodnosti jejich pěstování ve školním prostředí. 
Tímto způsobem společně zdokumentovali celý 
první stupeň naší školy.
Druhá část projektu proběhla již v terénu, a to 
na cvičném pracovišti PdF MU Kejbaly. Bada-
telské dvojice vytvořily pracovní týmy, které se 
postupně vystřídaly na třech stanovištích. Zde 
si děti za pomoci svých starších kolegů vytvořily 
bylinkové „minizahrádky“, které si odnesly domů 
jako dáreček ke Dni matek. Na druhém stanovišti 
se věnovaly práci ve skleníku, při níž si zopako-
valy i názvy nejrůznějšího pracovního náčiní. 
Třetí část byla věnována dokončování projektu 
v odborné učebně. Na závěr celé akce přednesli 
mladí výzkumníci celé třídě své zprávy z výzku-
mu, prezentovali vlastnoručně vyrobený plakát 
a odpovídali na zvídavé otázky svých spolužáků. 
Badatelské vyučování mělo mezi dětmi velký 
úspěch a mladí badatelé mohou být na svoji 
práci právem hrdí.

Mgr. Irena Lidmilová
učitelka ZŠ Arménská
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Larp aneb octnout se ve filmu
KoRH, volnočasový klub z Bohunic 
podporovaný úřadem městské části, 
vás zve na neformální hraní larpu. 
Larp je hra, ve které se na několik ho-
din ponoříte do jiného světa. Chce-
te být pašerákem drog nebo třeba 
novinářkou bojující za lidská práva? 
V larpu jimi opravdu budete. Nemáte 
scénář jako např. herci ve filmu, vy 
sami jste tvůrci svého příběhu. Svou 
roli hrajete podobně jako v divadle, 
nehrajete však pro diváky, ale pro 
sebe navzájem. Larp baví hlavně lidi, 
kterým nestačí jen pasivně konzumo-

vat příběhy z televizních obrazovek či 
pláten kin, ale chtějí si prožít vlastní 
příběh.
Pokud vás larp zaujal, stačí se podívat 
na web hraju.larpy.cz, vybrat si hru, 
kliknout na „chci hrát“ a zkusit se na 
pár chvil vžít do kůže někoho jiného. 
Vzhledem k vážnějším tématům jsou 
naše hry vhodné zejména pro hráče 
od 18 let věku, ale zahrát si může 
v podstatě kdokoliv. Pokud vás už 
omrzelo křeslo v obýváku, těšíme se 
na vás.

jedu s mámou

 

i s tátou!

Občanské 
sdružení 
PROBO 
Vás zve na

Dne 23.6.2012 od 14 hodin
Zahrada v areálu ZUŠ Bohuňova

Bohatý doprovodný program 
nejen pro děti, občerstvení, 

zábava všeho druhu.

Pro nejlepší závodníky jsou 
 přichystány hodnotné ceny!
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Příměstský tábor určený všem zájemcům,
 které baví, nebo se zajímají o umění.

 Během týdne budete 
mít možnost vyzkoušet 

si základy divadelní a herecké práce.
 

V průběhu týdne si projdeme celou cestou 
k tvorbě krátkého autorského představení. 

La DIFITAN
letní příměstský tábor 

16. - 20. července 2012
9.00-16.00

Na závěr tábora se uskuteční prezentace pro rodiče a kamarády. 
Tábor je určen účastníkům ve věku od 8 do 15 let

CENA 1200 KČ 
(V ceně tábora je oběd a pitný režim)

 MATEMATIKU – FYZIKU 7.–9. 
tř. doučím - i přes prázdniny. Repa-
rát,nebo opakování látky. http://
www.mat-fyz.cz, tel: 774 621 703.

 Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, nová dvířka na Vaši kuchyň 
a vest.skříně, šuplíky pod linku, skřín-
ky na míru, výměna pracovní desky. 
Vrba: 603 438 707.

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
6–10. 8. 2012 – děti od 3 do 6 let. 
Kde: Labyrint – Švermova 19, Brno 
Bohunice. Výuka tance, gymnastiky, 
angličtiny – vše formou her. Obědy 
zajištěny. Tel: 607 772 530 
www.sneaker.cz

 Nabízím veškerý servis stol-
ních počítačů a notebooků. 
Více na: www.hr-computers.cz 
Jan Ryšávka +420 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

 Koupím byt 3+1 nebp 4+1 v Bo-
hunicích. Platba ihned v hotovosti. 
Tel.: 731 125 520

 Dětské tábory - sportovní, jazy-
kové, taneční, výtvarné, s fl étnou, 
pro teenagery. Minitábory pro rodi-
če s dětmi 1–7 let. Tel.: 541 229 122, 
www.drak.cz

  TANEČNÍ a PARKOUROVÝ 
LETNÍ KEMP 19–25. 8. 2012 – děti 
7–14let. Kde: Blansko. Výuka street-
dance, parkour, akrobatická gym-
nastika. Tel: 607 772 530 
www.sneaker.cz

 Okamžitý výkup bytů i zadluže-
ných. Seriózně. Tel: 722 566 099

 Zahradu dlouhodobě pronajmu,-
chatka,voda,suché WC. Blízko sídliště 
Bohunice. Tel: 606 594 402

 Brněnská firma hledá spolehli-
vého pracovníka do kanceláře. Tel: 
725 918 116. elektrova@seznam.cz

 LETNÍ INDIANSKÝ TÁBOR BÝKOVI-
CE. Spaní v pravých nefalšovaných tee-
pee. www.tabor-bykovice.webnode.cz


