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Mizící symboly
Každá obec má svoje zvláštnosti, 
které mohou upoutat náhodné 
návštěvníky, ale zrovna tak si jich 
dlouho nevšimneme, a to i když jsme 
místní a denně kolem nich chodíme. 
Někdy jsou to pěkné věci, jindy se za 
ně stydíme. Nicméně jsou tu a my 
žijeme vedle nich. Bohunice v tom-
to smyslu nejsou žádnou výjimkou. 
Tak například takový „líkusák“ na 
ulici Čeňka Růžičky. Na pohled byl 
„nic moc“. Nehezká stavba z doby vý-
stavby sídliště hyzdila okolí. Měla však 
i své příznivce, návštěvníky a dokonce 
obdivovatele, mezi které jsem rozhod-
ně nepatřil. Dnes, když už není, zmizel 
s ní i jakási orientační bod. Sám jsem 
mnohokrát říkal do telefonu přáte-
lům: „U líkusáku zahněte…“. Některé 
symboly si však už pamatujeme jen 
matně. Třeba taková kovárna, ob-
chůdek Hely Brzobohaté, Segaherna 
nebo strážní domek u železničního 
přejezdu, který byl zlikvidován v roce 
1995. Jiné symboly nám zmizely spo-
lu se zateplením panelových domů. 
Například na ulici Švermova 4. Vedle 
vchodu do domu byla kovová cedule: 
„ V tomto domě byl 5. 11. 1979 pře-
dán 100.000 byt za dobu trvání n.p. 
Pozemní stavby Brno“. Při zateplování 
cedule zmizela. Škoda, byl to kus naší 
novodobé historie. Asi skončil ve sběr-
ných surovinách. Nedávno zmizel je-
den z nejhezčích symbolů Bohunic. 
Kresba mořské panny na Spodní 10. 
Jak se mnozí z vás vyjádřili na sociální 
síti, byl to pro vás významný symbol 
90. let minulého století, který odka-
zoval na videopůjčovnu, kde jsme si 
půjčovali (často bez vědomí rodičů)
své první filmy. Někteří jsme nad jejím 
zmizením i slzičku zamáčkli. Přesto, 
že už ji nemáme na očích, zůstane 
s námi – navždy ukryta pod vrstvou 
polystyrénu a omítky, se srdcem pro-
bodeným plastovými kotvícími hřeby.

Antonín Crha, místostarosta

STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Na dvou budovách 
školek (ze čtyř prázd-
ninových „zateplova-
ček“)bylo nutno v rám-
ci procesu předání 
díla zcela kompletně 
strhnout a vyměnit 
nekvalitně provedené 
klempířské prvky, tedy 
oplechování střech. 
A to probíhaly kontrol-
ní dny jednou i dvakrát 
týdně. Řemeslníci si nedali říci. Zdá se, 
že jen nepřevzetí zakázky a nepropla-
cení faktur má svou argumentační 
váhu. Ale i tak ve finále jen u těch 
nakonec slušných a uznalých. S ne-
slušnými a neuznalými je to v praxi 
o mnoho těžší…
Obyvatelům ulice Souhrady od po-
čátku tohoto měsíce slouží svému 
účelu čtyřicítka nových parkovacích 
míst. Ač byl tento záměr i samot-
ný projekt několikrát prezentován 
v tomto zpravodaji, stavebním 
úřadem ohlašován, obesílány byly 

i tamní domovní sa-
mosprávy a také trvale 
zpřístupněn po dobu 
delší než dva roky na 
webu MČ, přesto se 
našlo dost obyvatel 
této lokality, kteří byli 
stavbou „zaskočeni“…
S nastávajícím pod-
zimem jsou v těchto 
dnech ještě dokončo-
vány dlažební úpravy 

tří vnitrobloků ulice Ukrajinská.
V uplynulém měsíci byla provedena 
na úřadě průběžná kontrola hospo-
daření a účetnictví auditní firmou, 
která nám počátkem příštího roku 
vystaví i zprávu týkající se závěreč-
ného účtu a účetnictví jako takového 
za účetní období 2013. Prozatím to 
vypadá na dobrou práci úředníků…
Nyní k budoucímu usilování. V sou-
ladu s plánem investičních akcí prů-
běžně doplňovaným a přijímaným 
zastupitelstvem městské části jsme 
připravili projektovou dokumentaci 

Měsíc listopad přináší zklidnění v investičních počinech bohunické samo-
správy. Tedy v těch akcích, které jsou přímo financovány z bohunického 
rozpočtu. Samozřejmě, že nadále probíhá dostavba kanalizace a další 
technické infrastruktury pod vedením města Brna (situaci jsem rozebíral 
v předcházejícím čísle). Ale i tak není příliš klidu.

na celkem čtyři významné stavby 
a rekonstrukce. Prvním projektem je 
již vícekrát avizovaná úprava před-
prostoru radnice. Aktuálně již vypi-
sujeme výběrové řízení na realizační 
stavební firmu. Podle výše nabídnuté 
ceny se budeme „poohlížet po chy-
bějících finančních prostředcích“. A to 
jak ze státních zdrojů, tak z „možností 
a náklonnosti“ města Brna. Dalším 
projektem je zhotovení realizační do-
kumentace na rekonstrukci školního 
hřiště při ZŠ Arménská a vybudová-
ní hřiště pro minikopanou v areálu 
Osová. Školní hřiště na Arméndě je 
v současné době „v nehratelném“ sta-
vu. I jeho širšímu využití veřejností 
doposud chybí standardní zázemí 
– šatny a WC. Naproti tomu projekt 
výstavby nové herní plochy v areálu 
Osová považuji za startovní impulz 
pro další rozvoj tohoto sportovně 
rekreačního území. Bude tak rozšíře-
na nejen multifunkčnost stávajícího 
využití, ale především zde bude při-
vedena elektřina, voda a kanalizace. 
To jsou základní předpoklady pro 
fungování doposud chybějícího jaké-
hokoliv hygienického a sportovního 
zázemí (WC, šatny, tribuna). O peníze 
na oba projekty se budeme ucházet 
prostřednictvím regionálního ope-
račního programu.
Čtvrtou akcí tentokrát s možností 
realizace skutečně až v roce 2015 
(to už tu nebudem :)) jsou stavební 
úpravy sportovních ploch mezi domy 
Pod Nemocnicí 11–13, za domy ulice 
Souhrady a výstavba kondičně-od-
dychové plochy pro „seniory“ vedle 
domu Švermova 10. Více podrobnos-
tí k jednotlivým záměrům je uvedeno 
na webu městské části v sekci Pro-
jekty a plány.
Mimo uvedený výčet bych jen přidal 
aktuálně zpracovávanou dokumenta-
ci na zateplení budovy SVČ a KJM na 
Lánech, projekt rekonstrukce elektric-
kých rozvodů budovy radnice a do-
končení jejího zateplení včetně vý-
měny oken, tentokrát z jižní strany…

Přeji dobrý listopad.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Uzávěrka č. 12/13
17. listopadu 2013

Mikulášská nadílka a rozsvěcení
vánočního stromečku s ohňostrojem

ve středu 4. 12. 2013
v 17 hod. vystoupení žáků bohunických škol 
a bohunické chasy

v 18 hod. rozsvěcení stromečku s ohňostrojem

Po té přijdou čerti, andělé a Mikuláš

Pro děti bude připravený čaj, pro dospělé 
medovina.

Srdečně zvou bohuničtí hasiči ve spoluprá-
ci s MČ Brno-Bohunice
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Geniální nápad

Co tam bude?

Tato dvě slova, které jsem použil 
do nadpisu svého článku, vyslovil 
jeden místní občan, který nedáv-
ného večera vystoupil z autobusu 
linky číslo 50 na zastávce Švermova. 
Pronesl je směrem k výstavbě kru-
hového objezdu na křižovatce ulic 
Hraničky, Dlouhé a Čeňka Růžičky. 
Při vyslovení slov „geniální nápad“ mi 
vytanulo v paměti, od koho jsem toto 
slovní spojení již v minulosti slyšel. 
Byl to jeden z velikánů automobi-
lového sportu. Dovolím si odcitovat 
úvahu, kterou tehdy pronesl. Za den 
mne napadne dvacet nápadů. Z toho 
prvních deset ihned odkládám, dal-
ších pět se ukáže jako neřešitelných, 

z těch posledních pěti jsou tři velice 
zajímavé, jeden hraničí s hotovým 
bláznovstvím, ale ten jeden je geni-
ální. Rád bych poznal člověka, které-
ho napadne denně alespoň jeden 
geniální nápad. Prozradím, že tato 
slova řekl bývalý pilot Formule 1 
Jackie Steward, který se po skončení 
své závodní kariéry věnuje větší bez-
pečnosti na silnicích. A koho napadl 
v Bohunicích tento geniální nápad? 
Bývalého starosty naší městské čás-
ti, kterému se jej z pozice náměstka 
primátora podařilo nyní realizovat.
Ale nyní ještě k současnému vedení 
naší MČ. V poslední době se na rad-
nici snáší hlasitá kritika týkající se prů-

běhu výstavby kanalizace. Osobně 
spíše vyzývám ne ke kritice, ale k to-
leranci. Je nutné to dodělat a buďme 
rádi, že město Brno tuto potřebnou 
stavbu realizuje. Jiné obce takové 
„štěstí“ nemají. A pokud vedení naší 
radnice za stavbu kanalizace přímo 
neodpovídá, může vás napadnout 
otázka, co vlastně dělají. Jednodu-
chou odpověď naleznete na webo-
vých stránkách nebo v pravidelných 
informacích zveřejňovaných formou 
starostova zápisníku v tomto zpra-
vodaji. A možná mnohé překvapí, že 
toho není zrovna málo…

Josef Juras, člen Rady MČ

V prostorách ulice Jihlav-
ská se doposud nachází 
jedna z mála velkých trav-
natých prostor. Jedná se 
o prostory, kde například 
dříve bývali kolotočáři 
nebo i malý cirkus. Dnes 
tento prostor leží ladem 
a v podstatě se už ani ne-
udržuje pravidelným se-
čením. Mnoho spoluobčanů se mne 
již ptalo na to, jak chce tuto plochu 
radnice využít. Vzhledem k tomu, že 
dotazů stále přibývá, rozhodl jsem 
se vás informovat o budoucnosti 
„Bohunické louky“. Zaprvé vás chci 
informovat o skutečnosti, že poze-
mek obecně nazývaný Bohunickou 
loukou není v majetku obce potažmo 
města Brna. Pozemek vlastní soukro-
mý investor, který hodlá v této lokalitě 
vystavit rozsáhlý administrativní kom-
plex. Dle návrhu výroku územního 
rozhodnutí č.369 se jedná o výstavbu 
nadčasového administrativního kom-
plexu rozděleného do dvou částí, a to 
na budovu E Globe a budovu ICT 
Park. Dle dostupných informací bude 
budova E Globe poskytovat prostory 
především pro odborné a poraden-
ské služby, outsourcing a informatiku. 
Náplní budovy ICT Park bude přede-
vším spolupráce s Centrem výzkumu 
globální změny AV ČR a následnými 
týmy. Obě budovy budou propo-
jeny třemi podzemními podlažími 

Listopadový článek rubriky Komi-
se pro občanské záležitosti uvedu 
informacemi o nedávném zase-
dání této komise.
Komise projednala dlouhodobou, 
a pro mnoho občanů i jistě velice 
omezující, situaci s rekonstrukcí 
technických sítí. Jako host byl pří-
tomen Ing. Miloš Vrážel, starosta 
naší městské části. Během disku-
ze se hovořilo o všech kladných 
i záporných aspektech, které prů-
běh a načasování prací ovlivňují. 
Závěrem lze s jistým ulehčením 
konstatovat, že termín ukončení 
prací se již pomalu, ale jistě blíží…
Městská policie v uplynulém 
období provedla kontroly v ob-
lastech dopravy, veřejného po-
řádku a přestupků proti majetku. 
V dopravě se v první řadě jednalo 
o překročení povolené rychlosti ve 
více než šedesáti případech! Dal-
ším častým prohřeškem je špatné 
parkování, především na chodní-
cích či plochách veřejné zeleně. 
V oblasti veřejného pořádku, byly 
řešeny problémy vzniklé rušením 
nočního klidu a konzumací alko-
holu na veřejnosti. U přestupků 
proti majetku je největší podíl 
v drobných krádežích, hlavně 
v obchodních centrech Campus 
Square, Kaufland a Albert. Potě-
šující je informace, že se zlepšila 
situace v oblasti pohybu psů, tedy 
i v přístupu jejich majitelů.
Policie ČR řešila opakované vlou-
pání do osobních vozidel. Takto 
poškozená vozidla byla zaparko-
vána na ulicích Lány, Švermova 
a Vohnoutova. Vzniklá škoda do-
sáhla hodnoty 60.000 Kč. Dále Po-
licie ČR zasahovala u vloupání do 
kontejneru, sloužícího jako sklad 
pro firmu rekonstruující technic-
ké sítě na ulici Spodní. Vloupání 
do kočárkárny a odcizení hor-
ského kola se událo v bytovém 
domě na ulici Pod Nemocnicí. 
Došlo i na kontrolu řidičů. Násled-
kem toho byla na ulici Jihlavská 
zadržena osoba řídící pod vlivem 
návykových látek. A pro změnu 
další řidič jel s vozidlem, přestože 
měl stanoven zákaz řízení.

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

Leoš Šmídek, předseda
Komise pro občanské záležitosti.

určenými pro parkování. 
Zde se bude také nachá-
zet technologické zázemí 
objektů a přípojky inže-
nýrských sítí. V podzemí 
bude 382 parkovacích 
míst a na povrchu dalších 
26. Obě budovy mají být 
propojeny nad pěší zónou 
krytou lávkou. Zajímavé je, 

že budova ICT Par má mít sedm nad-
zemních podlaží ze severní strany. 
Přízemí bude využito pro komerční 
účely apod. Budova E globe bude mít 
pět nadzemních podlaží ze severní 
a západní části. Na východní straně 
budou podlaží čtyři a budou zakon-
čeny velkou relaxační terasou využí-
vanou především uživateli. Přízemí 
bude částečně využito pro komerční 
– maloobchodní prodej, stravování 
a hlavně pro administrativu. Nad-
zemní podlaží jsou pak určena pro 
administrativní účely. Z výše uvede-
ného vyplívá, že nám v této lokalitě 
vyroste opět komplex, který krom pár 
obchodů nepřinese pro Bohunice 
nic pozitivního, ale naopak můžeme 
v době dopravních špiček očekávat 
zátěž křižovatky Jihlavská Dlouhá. 
Veškeré informace jsou k dispozici na 
plotě před budovou bývalé policejní 
služebny a byly použity z veřejně do-
stupných zdrojů.

Milan Hrdlička zastupitel

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 orga-
nizovaných radnicí, dostavte 
se prosím na ÚMČ Brno-Bo-
hunice, 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 Bo-
hunicích.
O konkrétním termínu, v obou 
případech vždy krátké oslavy, 
jejíž součástí bývá kulturní pro-
gram a drobný dárek, budete 
následně písemně informováni. 
Přihlášky přijímá paní Dvořáko-
vá na Sociálním odboru v pří-
zemí úřadu (tel.: 547 423 832). 
Formuláře přihlášek jsou k dis-
pozici také na webu městské 
části v sekci Informace. Děkuje-
me za pochopení, ale ze zákon-
ných důvodů vás nemůžeme 
oslovit přímo.

Dne 11. 11. 2013 bude probíhat 
podzimní čištění vozovek ZÁKOS 
prováděné společností Brněnské 
komunikace a. s. na ulicích: Čeňka 
Růžičky, Dlouhá, Hraničky a Ukra-
jinská (na ulicích Čeňka Růžičky 
a Hraničky bude čištění prováděno 
s ohledem na probíhající stavbu). Čiš-
tění komunikací bude s odtahem 
vozidel v případě nedodržení do-
pravního značení.
Případné změny budou uveřejněny 
na webových stránkách: 
http://www.brno-bohunice.cz/

Čištění vozovek 
podzim 2013

Klub důchodců v Brně Bohunicích pořádá za finanční spoluúčasti
radnice MČ Bohunice

v sobotu 23. 11. 2013 v Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 hodin, konec ve 22 hodin
Hudba: oblíbená dechovka – Maškovi

Vstupné: 40,– Kč. Srdečně Vás zve KD v Bohunicích

Rezervace, informace:
Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121
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Co si psali naši předkové LI.Poděkování

Jak nás omezí výstavba kanalizace

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pro naše 51. pokračování cyklu „O čem si psali naši předkové“ jsem vybral 
z korespondence našeho bohunického rodáka – účastníka první světové války, 
který byl ruskými vojsky zajat a vězněn na Sibiři.
Dnes předkládám jeho pátou dochovanou korespondenci. Je z 9. prosince 1917 
od rodičů. Text je napsán na vojenském korespondenčním lístku.
Obrázek je z období mezi jednotlivými bitvami spolu se sanitáři 1. kompanie. 
Jestli se nepletu, tak náš voják Bohuš je v horní řadě vlevo.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

9.XII.1917 „Drahý synu

Přeji ti srdečný pozdrav z daleké Moravy do dalekého Sibiře. Já 
jsem posunut už do ledna 1918 a dále nevím, jak to zase bude, 
dostanu-li dále prodlouženou. Strýc Ondřej je v Brně narukován.
Přeji Šťastné a veselé svátky Vánoční. Šťastné a brzké shledání 
přejí otec a matka tvá.“

Klub důchodců 
Brno-Bohunice 
blahopřeje a zá-
roveň děkuje 
panu Františku 
Duškovi za dlou-
holetou práci před-
sedy Klubu důchodců Bohunice. 
Dostalo se mu i záslužné ocenění 
s předání medaile na radnici MČ 
Brno-Bohunice od pna starosty 
a kolektivu naší radnice.
V měsíci říjnu oslavil pan Doušek 
i paní Růžičková – naše součas-
ná předsedkyně, své narozeniny. 
Tímto jim blahopřejeme, přejeme 
hlavně zdraví, štěstí a pohodu.

Děkuje a přeje výbor KD Bohunice. 
Zapsala členka výboru Pláteníková.

Stavba v posledních týd-
nech dost finišuje před 
blížící se zimou. Je to jistě 
dobře a snad není pozdě. 
Je nový měsíc, a tak jsem 
zašel znovu za vedením 
stavby, abych získal čers-
tvé údaje o vývoji stavby 
v měsíci listopadu. Tento-
krát by se dalo jednoduše 
odpovědět, že do konce listopadu by 
mělo být hotovo.
Autobus linky č. 50 by se prý mohl 
vrátit na původní trasu na začátku 
prosince.
Tedy konkrétně s čím počítat:

 – ulice Podsedky, Humenná, Dvo-
řiště, Vyhlídalova, El. Přemys-
lovny a Lískovecká by měly byt 
definitivně dokončeny vč. svrchní 
vrstvy asfaltu. Místy se budou do-
dělávat chodníky.
 – Lány – bude se pracovat se na 
novém povrchu vozovky a chod-
nících. Zbývá dodělat odbočku 
k domkům na severní straně.
 – Čeňka Růžičky – mimo poslední 

Pečovatelská služba MČ Brno-střed pro 
městskou část Brno-Bohunice poskytuje 
terénní a ambulantní péči v pracovní dny

 – Rozvoz obědů
 – Středisko osobní hygieny
 – Terénní péče
 – Centrum denních služeb – možnost 
jednodenního pobytu zdarma.

V případě zájmu nás neváhejte kontakto-
vat na telefonním čísle 543 212 702.

– Odlehčovací služby (vícedenní přechodný pobyt) – informace na ÚMČ 
Bohunice tel. 547 423 832-35

vrstvu je v horní části vo-
zovka hotová. Budou se 
jen dodělávat chodníky. 
Ve spodní části se bude 
dělat vozovka i chodníky.
– Hraničky, spodní část 
pod křižovatkou s Č. Rů-
žičky – mimo poslední 
vrstvu je vozovka hoto-
vá. Budou se dodělávat 

chodníky. Zbývá dodělat odbočku 
k domkům na severní straně.

 – Hraničky, horní část nad křižo-
vatkou s Č. Růžičky – v zeleni 
podél domků bude pokládána ka-
nalizace. Na silnici budou probíhat 
práce na druhé polovině vozovky 
a novém chodníku.
 – Havelkova – pracuje se na pod-
kladových vrstvách pro budoucí 
komunikaci.
 – Souhrady – stavba parkoviště 
bude dokončena.
 – kruhový objezd na ul. Č. Růžič-
ky – stavba bude v tomto měsíci 
dokončena.

Antonín Crha, místostarosta

Kalendárium
6.

středa
ÁZERBAJDŽÁN – beseda s geologem P. Hanžlem ZŠ Vedlejší 
10, od 17.00 hodin

7.–20. KRÁSY BRNA A VYSOČINY – výstava
7. 11. od 18.00 hodin vernisáž, KJM Lány 3, v půjčovní době

9.
sobota

TATRAN Bohunice : FK Líšeň – kopaná
stadion Neužilova 35, MSD muži „A“, od 14.00 hodin

10. 
neděle

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SVČ Lužánky, Lány 3, od 17.30 
hodin

11.
pondělí

SVATOMARTINSKÉ ZPÍVÁNÍ
vinotéka Transvin a Bohunická chasa od 16.00 hodin

12. úterý ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Hup a Hop
KJM, Lány 3, od 16.00 hodin

16.
sobota

GEOAGENTI NA LOVU SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 9.30 
do 16.00 hodin

26. úterý PŘÍBĚHY ŽELEZNÉ OPONY A 3. ODBOJE – beseda KJM, 
Lány 3, od 18.00 hodin

23. 
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA – klubu důchodců sál hasičské zbroj-
nice Ukrajinská, od 16.00 do 22.00 hodin

1. 12. 
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ SVČ Lužánky, Lány 3, 15.00–18.00 
hodin

4. 12. 
středa

MIKULÁŠSKÉ ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU
Hasiči, před radnicí, od 17.00 hod. ohňostroj v 18.00 hod.

XI.

NADĚJE o.s., pobočka Brno
Dům Naděje Brno-Bohunice, Arménská 2, 625 00 Brno

tel: 547 210 904, mob: 775 889 699

Nabízí seniorům volná místa v denním stacionáři Naděje:

– služba je určena pro osoby, které z důvodu věku,
zdravotního stavu či snížené soběstačnosti nemohou zůstávat během dne 

ve svých domácnostech
– cílovou skupinu představují senioři a osoby se zdravotním postižením 

trpící lehčími formami demence
– pro klienty je zajištěno stravování (oběd)

– nabízíme také možnost dopravy klienta z domova do denního 
stacionáře a zpět služebním vozem

Denní stacionář provozuje svoji činnost ve všední dny
od 7 do 16 hodin.
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Na cestách po Ázerbajdžánu Labyrint znovu otevřen

Memoriál K. Procházky

Setkání dětí Bohunic a okolí

V rámci 22. pokračování cyklu Osobnosti známé i neznámé se můžete ve 
středu 6. listopadu setkat s geologem Pavlem Hanžlem, pracovníkem České 
geologické služby. Svou fotoshow doplněnou vlastními zážitky a zkušenostmi 
zaměří tentokrát na exotický Ázerbajdžán. V této zemi několik sezón opakova-
ně profesně působil a objevoval ložiska nerostných surovin pro tamní vládu. 
Přednáška s fotoshow nejenom o problematice geologického průzkumu, ale 
hlavně o životě a lidech v oblasti, kam se moc často nejezdí, se uskuteční ve 
středu 6. listopadu v 17 hodin na ZŠ Vedlejší v učebně 7.B. Vstup je volný.

Martin Janoška

V sobotu 5. října se ve studiu dra-
matické výchovy Labyrint, který je 
jedním z pracovišť Střediska volné-
ho času Lužánky, otevřely dveře pro 
všechny návštěvníky. Nutno dodat, 
že téměř celé prázdniny byly dveře 
zavřeny. Probíhala zde rekonstrukce 
budovy. Objekt dostal nový kabát 
v podobě omítky, dále byl zateplen, 
nová okna a dveře mu také sluší 
a v neposlední řadě je v divadelním 
sále nová klimatizace.
V sobotním programu se představili 
jak hosté – profesionální divadla, tak 
členové kroužků, které mají v La-
byrintu své zázemí. Návštěvníci tak 
měli možnost zhlédnout představení 
Divadla Kufr s jejich inscenací „Před-
náška Dr. Kuželky“, při kterém byla 
předvedena pozoruhodná cirkusová 
škola. Dále se představily také některé 
z kroužků, které v Labyrintu působí. 
Taneční skupina Sneaker předvedla 
několik svých sestav, se kterými do-
sáhla mnoha výborných umístění na 
tanečních soutěžích po celé repub-
lice. Členové dramatického kroužku 
Divadlo Labyrint zahráli své autorské 
představení s názvem „Trest“. Mnozí 
návštěvníci se v odpoledním bloku 
také zúčastnili rukodělné dílny, kde 
si vyrobili drobné brože z filcu. Další 
se seznámili s tajemstvím schránek 
zvaných „kešky“.

Dne 26. 10. 2013 Orel Brno Bohunice 
pořádal 10.ročník Memoriálu K. Pro-
cházky ve floorballu starších žaček. 
Pro velký zájem mladších dětí o tento 
sport jsme letos uspořádali i kategorii 
elévu a benjamínků. V kategorii star-
ších žaček jsme získaly 1. místo. Letos 
poprvé si mohli zahrát i elévové, kteří 
začínají hrát i Orelskou floorballovou 
ligu. Desetileté děti se učí hrát florbal 
jednou týdně, společně dívky i chlap-
ci tvoří jeden tým. V této kategorii 
jsme v sobotu získali 3. místo. Nej-
krásnější pohled na soutěživost dětí 
byl až na konci turnaje. Malé pětileté 
děti si poprvé zahrály turnaj s jinými 

oddíly. Tyto děti se začaly věnovat 
floorballu v září tohoto roku. Každý 
týden je vidět, jaký pokrok dělají 
v držení hokejek a celkové doved-
nosti na hřišti. Sešlo se pět týmů. Pro 
velký počet zájmů dětí v Bohunicích 
jsme utvořili dvě družstva. Hráči ve 
hře ukázali, jak jsou zapálení do hry 
a snažili se dávat góly do snížených 
branek. Poslouchali pokyny trenérek 
i rady svých rodičů, kteří přišli své děti 
povzbudit. To jim přineslo v tomto 
turnaji 1. a 2 místo. Všem soutěžícím 
gratulujeme a přejeme hodně úspě-
chů do dalších soutěží. 

Trenérka M. Konkolská

Hezké zážitky a hodnotné ceny si od-
nesli v sobotu 5. října ze ZŠ Brno, Ved-
lejší 10 všichni účastníci již 9. ročníku 
pravidelného Setkání dětí Bohunic 
a okolí.
Chladné ráno směrovalo první kroky 
dětí nejdříve do interiéru školy, kde 
kromě teplých nápojů čekalo na ná-
vštěvníky několik dílen s poutavými 
činnostmi. Velkému zájmu se těšilo 
zejména bubnování s učiteli hudební 
školy Yamaha a tancování na taneč-
ních podložkách X-Pad. Později, když 
atrium školy prohřálo dopolední slu-
níčko, došlo také na lukostřelbu, stře-
dověké bojové umění a cyklojízdu 
zručnosti, kterou připravila Městská 
policie Brno. Program setkání v are-
álu školy byl propojen s kulturním 

vystoupením a rukodělnou dílnou 
ve středisku volného času Lány, kde 
se oslavovala úspěšná rekonstrukce 
a zateplení budovy. Zájemci moh-
li zavítat také do Orlovny na šachy, 
stolní hokej nebo florbal.
Vzhledem k bohaté nadílce spon-
zorských darů měl prakticky každý 
dětský účastník šanci něco vyhrát. Sa-
mozřejmě jen v případě, že odevzdal 
vyplněný účastnický list a navštívil 
alespoň jednu z připravených čin-
ností nebo soutěží. Losování cen pro-
běhlo ve 12:45 před budovou školy. 
Závěrečnou a již tradiční tečku za 
příjemným sobotním setkáním dětí 
udělali bohuničtí dobrovolní hasiči 
ukázkou činnosti zásahové jednotky.

Martin Janoška

Touto akcí jsme chtěli poděkovat 
všem, kteří se o úspěšnou rekonstruk-
ci zasloužili. Rádi bychom jmenovitě 
poděkovali panu starostovi Bohunic 
Ing. Miloši Vráželovi, dále Ing. Anto-
nínu Crhovi, Mgr. Iloně Kašparovské, 
Ing. Radce Pavlíčkové a mnohým dal-
ším z Úřadu městské části Bohunice 
a také stavební firmě VAŠSTAV, s.r.o. 
Díky těmto všem jsme mohli začít 
další sezónu v „novém“.

Emilie Machálková
Labyrint SDV
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Mezi podzimem a zimou VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Od 7. 11. 2013 až do konce letošní-
ho roku můžete shlédnout obsáhlou 
výstavu Krásy Brna a Vysočiny pana 
Martina Hodka. Jeho oblíbenými 
technikami jsou akvarel, tužka a křída. 
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 
7. 11. 2013 v 18 hodin.
Našim maličkým budeme číst v úterý 
12. 11. 2013. Vybraly jsme knížku Hup 
a Hop, která vypráví o dobrodružství 
dvou malých opičáků a pana kormi-
delníka Rybičky. Podle těchto příbě-
hů byl natočen i úspěšný večerníček. 
Čtení je vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby a začíná-
me jako vždy v 16 hodin.
K nejzajímavějším akcím celého to-
hoto roku bude jistě patřit beseda 
spojená s promítáním Příběhy želez-
né opony a třetího odboje, kterou 
si můžete přijít poslechnout v úterý 
26. 11. 2013 v 18 hodin. Autory knih 
o těchto tématech jsou pánové Lu-

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • e-mail: 
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 1. 11. 2013 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský 
servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické 
úpravy textů.

děk Navara a Miroslav Kasáček. Lu-
děk Navara je novinářem, scenáristou 
a spisovatelem, spolupracuje přede-
vším s deníkem MF Dnes a Českou 
televizí. Zabývá se mimo jiné zločiny 
komunismu a nacismu. Je autorem 
řady knih s touto tématikou. Jméno 
Luďka Navary je uvedeno pod řadou 
scénářů k dokumentům vysílaných 
Českou televizí. Společně s Mirosla-
vem Kasáčkem napsali knihu Mlynáři 
od Babic (Host, Brno 2008). Úzká spo-
lupráce autorů přinesla další knihu 
Příběhy třetího odboje (Host, Brno 
2010).

Užívejte si barevného podzimu, chutí 
a vůní pomalu končícího roku a zpes-
třete si dny některou z našich akcí. 
Budeme se na Vás těšit.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM, pobočka Lány

Listopad je takový zvláštní měsíc. Může být ještě hezky, ale spíš už to 
bude na svařák, ušák a k tomu dobrou knížku. I přes tyto nenadějné vy-
hlídky bychom Vás chtěly vytáhnout z tepla Vašeho domova na krásnou 
výstavu, čtení pro mrňátka a velmi zajímavou besedu.

Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Do volebních místností v Brně-Bohunicích přišlo 7 593 
voličů, tj. 65,25% z celkového počtu 11 636.
Výsledky voleb v MČ Brno-Bohunice a pro srovnání i celkové výsledky v České 
republice jsou uvedeny v tabulce níže:

Celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR
v Brně-Bohunicích a v České republice

Č. Strana Bohunice
hlasy v %

ČR
hlasy v %

1 Česká str.sociálně demokrat. 22,73 20,45

2 Strana svobodných občanů 3,22 2,46

3 Česká pirátská strana 2,90 2,66

4 TOP 09 11,61 11,99

5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 0,21 0,42

6 Občanská demokratická strana 8,22 7,72

7 Romská demokratická strana 0,01

8 Klub angažovaných nestraníků 0,00

9 politické hnutí Změna 0,31 0,57

10 Strana soukromníků ČR 0,18 0,26

11 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 7,51 6,78

12 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0,02

13 Suver. – Strana zdravého rozumu 0,19 0,27

14 Aktiv nezávislých občanů 0,02

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1,16 1,51

16 OBČANÉ 2011 0,00

17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 5,24 6,88

18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0,86 0,86

20 ANO 2011 18,75 18,65

21 Komunistická strana Čech a Moravy 12,54 14,91

22 LEV 21 – Národní socialisté 0,06 0,07

23 Strana zelených 4,08 3,19

24 Koruna Česká (monarch. strana) 0,13 0,17

Podrobné výsledky voleb za jednotlivé okrsky si můžete prohlédnout na 
internetových stránkách www.volby.cz.
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 Firma OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá pracovníky osoby se zdravot-
ním postižením na pozici uklízeč/ka 
a strážné na ostrahu objektu na HPP 
v Brně. Volejte: 730 186 797.

 Hledám byt 3+1 v Bohunicích, 
alkon podmínkou, ne přízemí. Děkuji 
za na bídky. Tel.: 775 667 214.

  Koupím byt 5+1 nebo 4+1 
v Bohunicích. Tel.: 604 509 406, 
e-mail: telci@seznam.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

 Muž v akci – řemesla pro váš byt, 
dům a zahradu. Kvalita, spolehlivost. 
Tel.: 725 421 875.

 Koupím byt v Brně-Bohunicích, 
prosím nabídněte. T.: 605 514 210.

 Koupím byt 2+kk nebo 3+1 v Bo-
hunicích, St. Lískovci. Platba v hoto-
vosti. Tel.:776 670 398.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, nová dvířka, šuplíky pod linku, 
skřínky na míru a výměna pracovní 
desky. Vrba 603 438 707.

 Instalatér Radek Audy. Včetně 
drobných oprav. Tel: 605 54 44 02

 Díky stěhování za prací v Bo-
hunické nemocnici hledám ke koupi 
byt 2+kk–3+1 v Bohunicích, Starém 
a Novém Lískovci. fathan@seznam.cz, 
773 455 228.

 Přepisy 8mm filmů, VHS kazet. 
Tel.: 604 422 892

 ELEKTRIKÁŘ
HODINOVÝ MANŽEL

VODOINSTALATÉR
Elektroinstalace, sítě proti holu-bům, 
drobné i větší řemeslnické práce, ma-
lování, pokládka podlahových krytin, 
montážní práce a další.
Daniel Srnec, Tel: 776 123 129
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec.
www.kvalitni-remesnik.cz

 Malby 14 Kč/m2. Nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz.
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

  Pronájem rekreační chalupy 
v Jeseníkách v Brané. Celý objekt pro 
12 lidí / týden / levně. Tel.: 776 367 912. 
www.ubytovani-jeseniky.eu

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků, 
počítačů a příslušenství

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

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Autorizovaný prodejce a servis počítačůrodejce a servis počítačů

– Servis a prodej noteboooků, 
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tisskáren
– Správa a montáž datovýých sítí

//www.stofcom.czhttp:/
/fax: 547 221 591Tel./

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

SAUNA V BOHUNICÍCH
AREÁL TJ TATRAN BOHUNICE

Stará hala – Neužilova 35
Po–Čt 17–21hod., Po,St – ženy, Út,Čt – muži

Pá – ind. skupiny, možno smíšená,
cena pro skupinu 800,– Kč

bližší informace na tel 605 501 119

Výzva ke spolupráci 
na obsahu webu MČ

Zájemcům, kteří mají zájem se podílet na 
obsahu webových stránek naší městské 
části, oznamuji, že do sekce O BOHUNI-
CÍCH je možno zasílat fotografické a video 
prezentace. Tématika není nijak omezena. 
Avšak měla by vždy mít vztah či vazbu na 
městskou část. Tedy může se týkat vašich 
osobních aktivit, bohunických akcí, Bohunic 
jako takových, místních organizací apod. 
Autor příspěvku bude vždy zveřejněn. Pro 
inspiraci je již několik příspěvků vloženo…

Ing. Miloš Vrážel, starosta

provozovny:

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,  
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 
pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

ZLATNICTVÍ Vídeňská 24, 
tel. 543 212 520, zast. Nemocnice M. bratří

Nabízíme SKUTEČNĚ: mírné ceny, vysokou kvalitu zboží 
a služeb, ochotu, slevu 10% do 15. 12., dárky trvalé hodnoty 
– zlaté a stříbrné šperky, hodinářské zboží, opravy, leštění, 
rhodiování, výrobu šperků, výkup zlata, výměnu baterií, 
řemínků aj. hodinářské úpravy, odbornou radu zdarma

Marek Musil, Brno-Bohunice
email: auto.nabytek@gmail.com

tel. 603 390 643, www.mmliving.cz

Výroba sedacich souprav 
a postelí na zakázku,opravy čal. 

nábytku, autočalounictví.

Nezávazná návštěva 
u zákazníka po předchozí 

telefonické domluvě.

ČALOUNICTVÍ



OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

nabízí v období leden/únor 2014 Zábavné a vzdělávací úterky pro maminky. Můžete se 
těšit na zajímavé přednášky a povídání s odborníky na téma výživa, první pomoc a úrazy dětí, 
dětské nemoci, psychomotorické hrátky, ale i relaxační, uvolňovací, posilovací cvičení a sebe-
obrana pro ženy. Více informací na webu: http://www.fsps.muni.cz/komerce/czv a výše 
uvedených kontaktech. 
Dále nabízíme pravidelná cvičení pro veřejnost, kompletní nabídka bude zveřejněna na webo-
vých stránkách v průběhu prosince. 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE, Kamenice 5 
Tel.: +420549494316, 3830 czv@fsps.muni.cz

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 605 267 060
www.autosalonhora.cz


