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Koncem ročních konců
Na přelomu starého a nového roku 
nejen hodnotíme ten uplynulý, ale 
s nadějemi nebo i obavami očeká-
váme, co nám přinese ten příchozí. 
V této souvislosti možná stojí za 
zmínku, že nový rok nezačínal vždy 
a všude 1. lednem. Naši předci se více 
řídili zákonitostmi přírody a jejím ko-
loběhem. Bylo tedy celkem logické, že 
„nový rok“ pro ně začínal v období, 
kdy se příroda probouzela, tedy na 
jaře. Ale ani tato událost nebývala 
pravidlem. O tom svědčí mnoho dru-
hů historických i dnešních kalendářů. 
Nakonec i ten mayský, který ukončil 
výčet svých dnů právě před rokem. 
Možná si vzpomínáte?
Někdy v 15. století se pro velkou 
část Evropy začal považovat za za-
čátek nového roku právě 1. leden. 
A 19. století se svým novým věkem, 
pak změnilo podobu silvestrovské-
ho dne a noci, tak jak ji známe nebo 
očekáváme dnes. Ano, dnes je toto 
celé vánoční a novoroční období ja-
kási směsice šturmování, plánování, 
uzávěrek, nucené zábavy, uměle na-
vozovaného klidu, výzev k rozjímání 
a v podstatě k neuskutečnitelnému 
pozastavení se. K tomu všemu krátké 
dny, málo slunce, chladno a často 
i nevlídno. Skoro se i těším, až to bude 
za námi. Vždyť oč by bylo toto obdo-
bí „šťastnější a veselejší“, kdybychom 
s pokorou znovu přijali přírodou nám 
pravidelně předepisovaný ozdravný 
a tedy ve svém důsledku povzbuzující 
zimní útlum. Místo toho se s ní jako 
jednotlivci i jako společnost neustále 
vzpurně přetahujeme. A častokrát 
i zdánlivě nad ní vyhráváme. Ano, 
a v té zdánlivosti je schováno nejen 
to krátkodobé riziko neprožitku, ale 
i dlouhodobé ztráty vnímání při-
rozenosti jako takové. A stačilo by 
v podstatě málo. Třeba jen posunout 
konec účetního roku na jarní rovno-
dennost. Jistě by to přivítali mnozí, 
nejen rodiny plánovačů, rozpočtářů 
a finančních účetních…

Ing. Miloš Vrážel, starosta

PŘEDNOVOROČNÍ STAROSTŮV ZÁPISNÍK

Dovolím si svým zápisníkem trošku 
předběhnout čas. Motivací mi jsou 
mnohé, často již připravované no-
voroční projevy. Vzhledem k termínu 
distribuce tohoto čísla pravděpodob-
ně čtete jeden z prvních. Tedy:
„Vážení spoluobčané. Předpoklá-
dám, že jsem nebyl zvolen do toho-
to úřadu, abych vám lhal. Tedy přes 
veškerou společenskou, politickou, 

kulturní, morální, ekonomickou, 
globalizační a povolební krizi naše 
Bohunice vzkvétají. A dokonce věřím, 
že pro mnohé z vás to není žádná 
překvapivá informace. Pro některé 
jiné tomu tak zcela jednoznačně 
není, ale na tom se, jak mi dlouho-
dobá zkušenost ukazuje, nedá mno-
ho změnit. Z letošního seznamu 
investic a plánu zajištění běžného 

Oznam obecního 
vinohradníka

Na Štědrý večer se od  22 hodin 
bude opět konat zcela jedno-
duché a prosté setkání kmoter 
a kmotrů vinných hlav a dalších 
přátel bohunického vinohradu 
s jejich přáteli. Mimo koledový ná-
pěv na rtech nutno s sebou vzíti 
hrníček na štědrovečerní svařáček 
paní vinohradníkové, který jistě 
nahradí její tradiční zelňačku. Ten 
kdo doplní slavnostní atmosféru 
balíčkem prskavek, bude odmě-
něn plátkem vinohradníkovy vá-
nočky a slzou obecního vína. 

provozu městské části a zřizovaných 
školských zařízení se podařilo splnit 
všechny avizované akce. A to vše 
za předpokládaného stavu. Tedy za 
situace, kdy bude a skutečně bylo 
méně financí. Samozřejmě, že něco 
vyšlo lépe, něco hůře. Ale obojí je 
výzvou pro usilování do budoucna. 
Děkuji kolegům ze samosprávy a také 
zaměstnancům úřadu za celoroční 
spolupráci.
Vám, občanům naší městské části, si 
dovoluji popřát klidný průběh konce 
letošního roku a dobrý start do roku 
2014. A ke konání v osobním i pro-
fesním usilování pak i tu nezbytnou 
dávku štěstí.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Uzávěrka č. 1/14
15. prosince 2013

Občané Bohunic se po mnoha letech konečně dočkali zvýšení bezpečnosti na 
křižovatce ulic Hraničky, Dlouhá a Čeňka Růžičky, a to vybudováním kruhového 
objezdu. Stavba objezdu byla zahájena v září 2013 a navázala na výstavbu 
a rekonstrukci kanalizace probíhající v městské části. Stavební náklady dosáhly 
výše 7,5 mil. Kč s DPH. Investorem bylo město Brno. Oficiální otevření kruhového 
objezdu proběhlo 15. listopadu 2013 v 11 hodin za účasti pana 1. náměstka 
primátora, vedení bohunické radnice a ředitele stavební firmy.



2 / 12 / 13 N A Š E  B O H U N I C E

Takhle prosím NE!
Tak jsem se zase jednou 
pořádně naštval. Na hřiště 
mezi ulicemi Moldavská 
a Běloruská jsme letos 
nainstalovali nový ping-
-pongový stůl. Ani ne za 
půl roku je zničený. Dost 
mě to štve.
Ale to není nic proti tomu, 
jak jsem se rozzlobil, když 
jsem zjistil, kudy si někteří z nás do-
volí jezdit. Před ZŠ Arménská je velký 
prostor, kde se pohybuje neustále 
spousta dětí. V poslední době si 
však někteří řidiči našli novou „ces-
tu – zkratku“. Jezdí z parkoviště před 
domem Arménská č. 19 po chod-

níku kolem školy na ulici 
Bohuňovu a často i zpět. 
Nejde o to, že porušují 
několik dopravních před-
pisů a zákazu vjezdu, ale 
hlavně ohrožují naše děti!
Obdobně se rozmohl ne-
švar, že někteří řidiči jezdí 
po úzkém chodníčku 
spojujícím ulici Osovou 

s ulicí Švermovou (viz foto). A to si 
ještě drze zatroubí na maminku s ko-
čárkem, aby uhnula.
Jistě, dopravní situace v Bohunicích 
není a zejména v poslední době ne-
byla jednoduchá, ale co je moc, to 
je moc. Nechápu, proč se vždy mezi 

ukázněnou většinou musí najít ně-
kdo, kdo takto negativně vybočuje.
Možná řeknete: „Tak tam dejte něja-
kou zábranu a bude klid“. To bychom 
určitě mohli, ale všechno něco stojí. 
Proč bychom měli utrácet obecní 
peníze za nezodpovědné chování 
jedinců? A pak, v případě nouzové 
situace tudy jezdí hasiči a záchranky. 
Ani městská policie, které jsme tyto 
prohřešky hlásili, nemůže být všude.
A tak nám nezbývá, než apelovat na 
zodpovědnost každého jednotlivce. 
Lidi, prosím takhle NE! Vždyť tím zas 
tak moc nezískáte!

Antonín Crha
místostarosta

Nezadržitelně se nám blíží vá-
noční čas, a tím i konec letošního 
roku. S tímto obdobím bývají čas-
to spojována různá předsevzetí 
či přání, že ten příští rok budeme 
lepší… Nechci zde zacházet do 
obvyklých klišé „neotřesitelných 
pravd“, které se na nás i tak, ka-
ždoročně sypou ze všech stran.
Skromně se domnívám, že se sta-
čí držet staré dobré pravdy. A ta 
nás nabádá, nečinit jinému to, co 
nechceme, aby bylo činěno nám. 
Jako další a důležité považuji, 
opravdu dobře naslouchat ná-
zorům ostatních. Následně je pak 
správně pochopit a přijmout…
Policie ČR znovu po několika mě-
sících řešila anonymní telefonát, 
který oznámil umístění výbušné-
ho systému v OC Campus Squa-
re. Naštěstí, stejně jako minule, 
šlo jen o velice drahý šprým… 
Nadále na území naším městské 
části dochází k vloupáním do mo-
torových vozidel, či jejich kráde-
žím. Takto postižená vozidla byla 
zaparkována na ulicích Gruzínská, 
Netroufalky, Lány a Ukrajinská. 
Policie ČR dále vyšetřuje vloupá-
ní do pizzerie a papírnictví, či dva 
případy fyzického napadení. Při 
pravidelných dopravních kont-
rolách bylo znovu několik řidičů 
přistiženo, že řídí pod vlivem ná-
vykových látek.
A co mám uvést na závěr? Zcela 
jistě, že vám všem přeji poklidné 
prožití závěru tohoto roku a na-
shledanou v roce 2014!

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

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.

2. - 14. ledna 2014

Otevřete nejen dveře ale i svá srdce koledníkům již

14. ročníku Tříkrálové sbírky,
kteří vybírají dary pro lidi v nouzi.

Přispět můžete také dárcovskou sms ve tvaru 

DMS KOLEDA na č. 87 777. 

Cena sms je 30,- Kč, z toho 28,50 Kč podpoří charitní služby.
Více na www.darcovskasms.cz

Sledujte přímý přenos Tříkrálového koncertu 5. ledna 2014
v 18.00 hod. na ČT1.

DĚKUJEME! 

www.trikralovasbirka.cz, www.dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb, 
www.facebook.com/trikralovasbirka

Oznamujeme, že ve středu 18. 12. 2013 od 
17.00 hod. se bude v jednacím sále bohunic-
ké radnice Dlouhá 3 konat XVIII. zasedání 
Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. Program 
za stupitelstva bude nej později sedm dnů 
před zasedáním zveřej něn na úřední desce 
ÚMČ nebo na internetové stránce:
www.brno-bohunice.cz.

Jednání zastupitelstva 
je veřejné.

XVIII. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice
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Co si psali naši předkové LII.

Oznámení posyp

Jak nás omezí výstavba kanalizace
Strážníci poradí spotřebitelům

V 52. pokračování cyklu „O čem si psali naši předkové“ jsem opět vybral z kore-
spondence našeho bohunického rodáka - účastníka první světové války, který byl 
ruskými vojsky zajat a vězněn na Sibiři.
Dnes předkládám jeho šestou dochovanou korespondenci. Je z 12. prosince 1917 
od rodičů.
Unikátní obrázek zachycuje vojáky jeho kompanie přímo v zákopech krátce před 
útokem. O tom, kolik z nich se dožilo večera, můžeme jen spekulovat… Foto je 
z roku 1916 z Ukrajiny z bitvy v oblasti u Turkovičů.

Antonín Crha, místostarosta
Přepis textu:

17.XII.1917
„Nejmilejší synu.
Posíláme Ti srdečný pozdrav z naší milé Moravy do dalekého Sibiře. 
Už zase se blíží svátky Vánoční a Ty ještě jsi tak daleko vzdálený 
od svého domova. Často na Tebe vzpomínáme, kdy už se vrátíš za 
námi domů. Snad pán Bůh dá, že už to bude brzy. My jsme doposud 
zdraví, kterého přejeme také Tobě. Tatínek je ještě doma. Strýc Ondřej 
je narukovaný v Břeclavi. Napadlo nám trochu sněhu a pořád je 
veliký vítr. 
Tak s pánem Bohem Tvá matka a otec.“

Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu 
chodníků bude dovezen 2. 12. 2013 na tato stanoviště:
Na Pískové cestě 19, Neužilova 23, Dlouhá x Hraničky (naproti domu 
Hraničky 15a), Amerlingova 3 (u ZŠ Arménská), Havelkova 29, Žlíbek 
3, Lískovecká vedle č. 9, Vyhlídalova (naproti Zadní 28).
Občané mají možnost odebrání posypového materiálu v době od 
2. 12. 2013 do 9. 12. 2013, poté bude zbytek materiálu odklizen.

 OTS ÚMČ Brno-Bohunice

Jak jste jistě zaznamenali, stavba ka-
nalizace v listopadu hodně pokroči-
la. V době, kdy čtete tyto řádky, by 
všechny bohunické silnice měly být 
hotové a překryté asfaltem. Pokud 
tomu tak není, je to způsobeno ne-
přízní počasí.
Myslím si, že moje zpravodajství o po-
stupu stavby může pomalu končit, 
protože už snad nebude o čem psát.

Právě na aktuálně tolik dis-
kutovanou problematiku 
spotřebitelského chování 
zaměřilo od listopadu svoji 
pozornost Poradenské cen-
trum Městské policie Brno. 
Příchozí mohou od strážní-
ků Odboru prevence získat 
řadu informací k reklama-
cím, výměnám dárků i dalším právům 
zákazníků. Až do konce února 2014 
budou k dispozici také užitečné kon-
takty na občanská sdružení, poradny 
a upozornění na nákupní rizika, ale 
i nejrůznější brožury.
Velkým lákadlem budou chystané 
přednášky Gerty Mazalové, před-
sedkyně Sdružení obrany spotřebi-
telů. Ta nejbližší se uskuteční v úterý 
3. 12. v zasedací místnosti MP Brno 

Autobus linky č. 50 by se měl někdy 
na začátku prosince vrátit do původní 
trasy přes ulici Lány. Přes zimu budou 
nejspíše dodělány chodníky a zjara 
příštího roku dokončena úprava ze-
leně. Tím pro nás utrpení způsobené 
stavbou konečně definitivně skončí.

Antonín Crha
místostarosta

v Křenové ulici č. 4 a nese 
název Vánoční nákupy a je-
jich rizika. Po novém roce 
(9. 1. ) přijde pro změnu 
řeč na Slevy, povánoční 
slevy a jejich rizika. Obě 
přednášky jsou zdarma 
a začínají v 17 hodin v za-
sedací místnosti MP Brno 

v Křenové ulici č. 4. Je potřeba se na 
ně přihlásit předem na http://www.
mpb.cz/pro-verejnost/poradenske-
-centrum-mp-brno/.
Po přednáškách budou pro návštěv-
níky připraveny krátké testy na pro-
brané téma. Tři vylosovaní, kteří své 
odpovědi vhodí do losovacího boxu, 
obdrží drobný dárek.

Pavel Šoba, MP Brno

Kalendárium
2.–20. KRÁSY BRNA A VYSOČINY – výstava                                         

KJM, Lány 3, v půjčovní době

2.–20. VÁNOČNÍ KVÍZ – vědomostní dětská soutěž                                            
KJM, Lány 3, v půjčovní době

4.            
středa

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

5.
čtvrtek

DRÁTKOVÁNÍ – dílna                                                                                                
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

8.
neděle

Tatran Bohunice : HBC Ronal Jičín B  –  házená                                     
hala Neužilova 35, 1. liga  mužů od 15.00 hodin

8.
neděle

Tatran Bohunice : DHK Baník Most B – házená                               
hala Neužilova 35, 1. liga žen, od 13.00 hodin

9.
sobota

MEZINÁRODNÍ TURNAJE MUŽŮ A ŽEN –  „dříve narození“  
TJ Tatran, hala Neužilova 35

10.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Kubula a Kuba                                                                        
KJM, Lány 3, od  16.00 hodin

11.
středa       

VYSTOUPENÍ BOHUNICKÉ CHASY A CM                                                                           
KJM, Lány 3, od 18.00 hodin

11.
středa

JAK SNĚHUJÁCI O NOS PŘIŠLI – pohádka                                                                   
SVČ Lužánky, Lány 3, od 16.00 hodin

12.    
čtvrtek

UBROUSKOVÁNÍ – dílna                                                                                                
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 16.00 hodin

12.    
čtvrtek

DOVOLENÁ PO ČESKU – divadelní představení                                                                                             
SVČ LABYRINT, Švermova 19, od 19.00 hodin

14. 
sobota

OZDOBY Z KORÁLKŮ - dílna                                                                   
SVČ Lužánky, Lány 3, 17.00–19.00 hodin

15.
neděle

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – dílna                                                                   
SVČ Lužánky, Lány 3, 14.00–17.00 hodin

21.
sobota

DEN DESKOVÝCH HER                                                                         
34. PS, Orlovna, Hraničky 5, 10.00–17.00 hodin

27.
pátek

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU do 18 let                                         
OREL, Orlovna, Hraničky 5, od 9.00 hodin

28.
sobota

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU muži                                        
OREL, Orlovna, Hraničky 5, od 8.30 hodin

30.
pondělí

TURNAJ V NOHEJBALU dvojic mužů                                         
OREL, Orlovna, Hraničky 5 od 8.30 hodin

XII.

Obchody plné lidí, nervozita personálu, nižší obezřetnost zákazníků. 
Čím mohou obchodníci spotřebitele zaskočit a co je dobré naopak vědět 
ještě před nákupy, a to nejen v čase předvánočním?
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Hasičská soutěž – TURNÉ ČTYŘ OSEM

Školními kroužky proti kriminalitě mládeže

Fotbalisté na chvostu tabulky

Běžecký oddíl
Co je Turné čtyř osem: je to seriál pěti 
závodu v požárním útoku z historic-
kým čerpadlem PS 8. Tato soutěž je 
otevřená pro všechny sbory a výsled-
ky se vyhlašují v kategorie muži i ženy. 
Celkové pořadí je sečteno i společně. 
Do hodnocení turné se započítávají 
družstva absolvující minimálně 3 sou-
těže a pořádajícími sbory jsou Střeli-
ce, Katov, Dlouhá Lhota, Ocmanice 

a Brno-Bohunice. Tato soutěž probíhá 
od jara do podzimu a závěrečná sou-
těž a celkové vyhodnocení probíhá 
u nás v Bohunicích. Této soutěže se 
samozřejmě zúčastnila i družstva na-
šeho sboru a to Bohunice A-muži, Bo-
hunice B-muži a Bohunice - ženy. Náš 
sbor se snažil zúčastnit všech soutěží 
a až do poslední chvíle bylo vše velmi 
napínavé, zvláště v kategorii ženy. Ty 

Nedílnou a dnes už nepostradatel-
nou součástí aktivit ZŠ Brno, Vedlejší 
10 jsou zájmové kroužky. Probíhají 
v odpoledních hodinách od října do 
května každý den od pondělí do pát-
ku. Pozoruhodné je, že tyto zájmové 
kroužky nepotřebují žádné finanční 
dotace a dokonce si na sebe dokážou 
ještě vydělat. Vybrané peníze uhradí 
nejenom činnost lektorů, nutnou 
administrativu a nákup pomůcek 
a potřeb, ale přispívají také na spo-
třebovanou energii školy.
Letošních 49 kroužků navštěvuje 
413 zájemců, což je téměř 70 % všech 
žáků školy. Obrovský zájem je hlav-
ně o kroužky sportovního zaměření 
a keramiku. Mezi novinky posledních 
dvou let patří entomologický krou-

Po šestnácti odehraných kolech Mo-
ravskoslezské divize přezimuje Tatran 
s pouhými 12. body na předposled-
ní patnácté příčce MSD skupiny D. 
Ve třetím roce účinkování ve čtvrté 
nejvyšší soutěži v ČR je to zatím nej-
horší výsledek po podzimní polovině. 
Počet získaných bodů by mohl být 
vyšší, a tím i lepší postavení v tabulce, 
ale to by mužstvo nesmělo přicházet 
o body při inkasování v závěrečných 
minutách některých zápasů a musí 
bezpodmínečně proměňovat bran-
kové příležitosti, tzv.“tutovky“, kterých 
má v každém zápase vždy několik. 
Fotbalisté Tatranu nastříleli za 16 kol 
18 branek, což by nebylo ve srovnání 
s ostatními týmy druhé poloviny ta-
bulky tak špatné, ale 35 obdržených 
branek staví Tatran na poslední místo 
pomyslného žebříčku mezi 16 týmy 
MSD. Obrana je tedy alfou a omegou 
celého mužstva a nad její „dobrou 
prostupností“ se musí hráči i tre-
nér Kříž zamyslet. Nejlepšími střelci 

podzimu jsou Kotola a bývalý ligista 
Šustr, kteří nastříleli po 5 brankách, 
Damborský se trefil třikrát a o zbýva-
jících pět branek se podělili Forman, 
Kostka, Král, Masařík a Píšek. Bilance 
zápasů není vůbec přívětivá: 3 výhry, 
3 remízy a 10 proher. Pokud fotbalisté 
nechtějí v příštím roce divizi opustit, 
musejí zmobilizovat síly i fotbalové-
ho ducha. Vyhrát pouze tři domácí 
zápasy a z venku přivést jen jeden 
bod, je přece jenom pro udržení se 
v divizi trochu málo.
Nyní čeká hráče odpočinek, krátké 
volno, poté příprava na další jarní 
boje, která proběhnou nejprve v hale 
a později po Novém roce i venku. 
Součástí přípravy budou i zimní přá-
telské zápasy na umělém povrchu 
na stadionu na Neužilově ulici v Bo-
hunicích. Jejich rozpisy naleznete ve 
vitríně u stadionu. Jarní kolo MSD za-
číná, pokud počasí dovolí,v sobotu 
22. března 2014 a Tatran zajíždí na 
Vysočinu do Staré Říše.

Bohunická orelská jednota má v úmyslu 
rozšířit počet svých sportovních aktivit 
pro své členy o běžecký oddíl, ote-
vřený všem věkovým kategoriím. Pro 
jeho činnost jsou v Bohunicích dobré 
podmínky. Orlovna na ulici Hraničky 5 
poskytuje zázemí na kondiční trénink 
v tělocvičně i pro případné přípravné 
schůzky. Trénink v exteriéru je možný na 
blízké běžecké dráze nad fotbalovým 
hřištěm Tatranu Bohunice, na atletické 
dráze hřiště ZŠ Arménská a přírodních 
terénech kolem potoka Leskava.
Stejně jako ostatní sportovní činnost 
orlů i běžecký oddíl předpokládá za-
chovat masový charakter výkonnosti 
tak, aby do něho mohlo být zapojeno 
co nejvíce členů. Jeho náplní, kromě 
zvyšování si osobní kondice, by byla 
možná účast v závodech pořádaných 
jednotlivými složkami Orla, hlavně v se-
riálu závodů Orelské běžecké ligy, která 
je určena pro všechny věkové katego-
rie, od batolat až po seniory nad 70 let 
(http://orel.cz/?ukaz=obl_zavody).
Největším problémem, bránícím pro-
zatím vzniku jmenovaného oddílu 
je to, že pro něho nemáme žádné-
ho vedoucího. Proto se obracíme 
na širokou veřejnost tímto článkem 
s výzvou, aby se případní zájemci 
o dobrovolnou činnost v naší jednotě, 
mající patřičné zkušenosti, přihlásili 
buď na email: info@orelbohunice.cz, 
nebo na telefon: 723 226 839.
Stejně tak bychom rádi přivítali mezi 
nás pomocníky k vedení našich oddí-
lů florbalu (trenéry, zájemce o trenér-
ství), kterých též máme nedostatek. 
Naše florbalová mužstva hrají kaž-
doročně s výraznými úspěchy v šesti 
kategoriích Orelskou florbalovou ligu 
(http://orel.cz/nofl/).

 Ladislav Konečný

žek, fitness v nové školní posilovně, 
flétna, klavír a divadelní soubor Ved-
lejšák. Půlročně se platí podle zamě-
ření kroužku zhruba 400 až 800 Kč. 
Existují však i výjimky: například 
kroužek Věda nás baví, který vedou 
studenti Přírodovědecké fakulty MU 
Brno, nemá vůbec nouzi o zájemce 
ani při platbě 1400 Kč za půlrok.
Kroužky na ZŠ Brno, Vedlejší 10 se 
od roku 1995 staly trvalou hodnotou 
vzdělávacích a volnočasových aktivit 
v Bohunicích a příkladnou ukázkou 
samofinancování bez dotací. V ne-
poslední řadě přispívají bezpochyby 
také k faktu, že v této části Brna je 
nízká kriminalita mládeže.

Martin Janoška

bohunické po čtyřech soutěžích ze 
6 ženských družstev byly na druhém 
místě společně s Kuřimskou Novou 
Vsí. Na první místo Číměř-ženy B ztrá-
cely 10 bodů, což bylo hodně a nikdo 
nevěřil, že bychom je mohly přesko-
čit. Ale zázrak se stal a ženy z Bohunic 
na posledním závodě, a to v domá-
cím prostředí, zaběhly výborný čas 
a dlouho se držely na prvním místě 
i v kategorii mužů. Nakonec v celko-
vém pořadí na soutěži v Bohunicích 
obsadily z 23 sborů krásné 5. místo 
(kategorie muži i ženy), z žen byly 
suverénně první, a to jim pomohlo 
v tom, že nakonec v celkovém pořa-
dí všech soutěží skončily v kategorii 
ženy na PRVNÍM místě. Ve společné 
kategorii muži a ženy skončily při se-
čtení všech soutěží a z celkového po-
čtu 43 družstev na krásném 9. místě.
Nesmíme však zapomenout ani na 
naše muže. Ti v celkovém sečtení 
všech soutěží skončili muži B na 
12. místě a muži A na místě 13. Krás-
ného času dosáhli muži A na bo-
hunické soutěži, kde z 23 družstev 
obsadili třetí místo.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem 
těm, kteří soutěžili, těm kteří připravo-
vali bohunickou soutěž a celkové vy-
hodnocení soutěže, která jak jsem již 
zmiňovala, proběhla na naší hasičce 
v Bohunicích. Vše bylo precizně připra-
veno a závod i vyhodnocení proběhlo 
bez jakýchkoliv zádrhelů. Všichni věří-
me, že nastávající sezóna bude opět 
tak úspěšná jako ta letošní. Teď ovšem 
přeji všem dobrovolným hasičům v Bo-
hunicích zasloužený odpočinek, i když 
zásahová jednotka bude neustále při-
pravena pomáhat všem v nouzi.

za Hasiče Bohunice 
Ingrid Soukupová

Z leva horní řada: Julie Benyóová, Lucie, Jašková, Ingrid Soukupová, Andrea Schulle-
rová, Anna Putnová, Zuzana Soukupová, Kateřina Šuterová
Z leva dolní řada: Hana Hejtmánková-Fialová, Hana Elznerová, Tereza Gargulová
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Vánoce v knihovně
Milí přátelé, Vánoce si společně uži-
jeme, bude to krásné, ale prosinec 
nejsou jen Vánoce. Čeká na Vás ještě 
krásná výstava, koncert, oblíbené čte-
ní pro nejmenší a soutěž pro všechny 
děti. Tak tedy hezky popořádku…
Od začátku listopadu do 20. 12. 2013 
můžete zhlédnout pokračování vý-
stavy Krásy Brna a Vysočiny (tužka, 
křída, akvarel) autora Martina Hodka.
Další akcí, která potrvá celý měsíc pro-
sinec, je Vánoční kvíz – vědomostní 
soutěž pro menší i větší děti. Drobnou 
odměnu dostane každé dítě, které 
správně zodpoví všechny otázky. Sou-
těží se v naší otevírací době.
V úterý 10. 12. 2013 si počteme a po-
hrajeme s našimi mrňátky. Na děti 
i na rodiče čeká vánoční překvapení 
a velmi milá kniha Kubula a Kuba Ku-
bikula. Vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby. Začátek 
je v 16 hodin.

A pak ty Vánoce… Koledy, strome-
ček, předvánoční nálada… Ve středu 
11. 12. 2013 v 18 hodin v knihovně 
opět přivítáme Bohunickou chasu 
a cimbálovou muziku Bohonica. 
Vystoupení Bohunické chasy je fi-
nančně podporováno statutárním 
městem Brnem. Bude se hrát, zpívat, 
povídat a doufáme, že nám dobrá 
nálada z příjemného zážitku vydrží 
hodně dlouho. Říká se Nejlepší na 
konec. Tento pěkný večer bude tím 
posledním v tomto kalendářním 
roce, co jsme pro Vás připravily.
Přejeme Vám všem zdraví, klid a po-
hodu a těšíme se na Vás hned v lednu 
na nových zajímavých akcích, které 
pro Vás budeme opět pořádat. Na 
viděnou se těší

Jitka Fukalová a Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena

pobočka Lány

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 29. 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.

Volnočasový klub 34. PS Lesná

Knights of Red Hills
Vás zve na 10. ročník předvánočního

DNE DESKOVÝCH HER
22. 12. 2012
od 10 do 17 hodin
Orelský klub Orlovny Brno-Bohunice
Hraničky 5 (vstup zezadu)
Více informací na http://korh.cz

Tato akce je podporována z dotace MČ Brno-Bohunice.

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

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

VÁNOCE
S BOHUNICKOU CHASOU  
A CIMBÁLOVOU MUZIKOU BOHONICA

 

11. 12. 2013 / 18.00 

 
                                                        Přejeme Vám radostné prožití svátků 
                                                        vánočních, nechť Boží pokoj a láska 
                                            Vás provází po celý nový rok  2014. 

  
                                      

                                                                                     „Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá, zem zní zpěvem...“ 
                                                                                                                                                    - z vánoční písně – 
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Orel jednota Brno-Bohunice pořádá pro děti 
 

 ŠACHOVÉ TURNAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum konání: vždy první sobotu v měsíci: 
4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna, 
3. května, 7. června 2014 

 
Prezence:  8.30 – 9.00 hod. 

Zahájení turnaje: v 9.00 hod. 
Ukončení turnaje: ve 13.00 hod. 

Místo konání: Orlovna, Brno Bohunice, Hraničky 5 

Ředitel turnaje: Pavel Lapuník 

Hrací systém: švýcarský systém na 5 kol 

Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii  

Právo účasti: pouze pro děti ročník 1996 a mladší  
Přihlášky:  Lapuník Pavel, tel. 777 788 702, email: lapunik@chello.cz, nebo při startu  
Poznámka:  účast zdarma; rádi uvítáme i začátečníky; přezůvky nejsou nutné 

 
NA PROVOZNÍ NÁKLADY ORLOVNY PŘISPÍVÁ MČ BRNO-BOHUNICE 
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 Sport Bohunice pořádá cvičení.
ZŠ Arménská Pondělí 17.30–18.30 
cvičení předškolních dětí 450,-Kč pro 
školní rok 2013/2014
ZŠ Labská Úterý 19.30–20.30 Pilates/
zdravotní cvičení 10x vstup 400,-Kč 
20x vstup 700,-Kč
Cvičení jsou vhodná pro maminky na 
i po mateřské, pro ženy a dívky, které 
znovu začínají nebo mají chuť znovu 
začít cvičit a měly delší časovou pau-
zu ve cvičení.
Naše cvičení se více zaměřuje nejen 
na protažení svalstva a zpevnění po-
stavy, ale také na zdravotní cviky se 
správným dýcháním.
Více na: www.sportbohunice.web-
node.cz

 LIKVIDACE OBCHODU DĚTSKÝ 
TEXTIL. Havelkova 28, Prodej za po-
loviční cenu. (tepláky 50,-, mikiny 
100,- apod).

 BLEŠÁK se koná 4.1.2014  v sále 
bohunické zbrojnice, Ukrajinská 2b 
od 9.00–12.00. www.blesak-brno.
sweb.cz, tel: 605 089 298.

 Koupím byt 2kk v zatepleném 
domě v blízkosti zastávky Běloruská. 
Peníze, připraveny, platba hotově. 
774113 977.

 FOTOATELIÉR Brno-Bohunice. 
Domácí prostředí, nízké ceny. www.
focenidetibrno.cz

 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.

 Doučím MAT – FYZ. 6.–9. tř; pri-
ma–kvarta, gym. Připravím na při-
jímací zkoušky z MAT na SŠ. www.
mat-fyz.cz; tel: 774 621 703.

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

 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

 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

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

Koupím byt 2+kk ( 2+ 1) 
v Bohunicích.

Platba v hotovosti, rychlé 
jednání.

Tel: 732 389 435,
mail: petrzebra@sezna.cz

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

 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.

 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 Branné. Celý objekt pro 
12 lidí / týden / levně. Tel.: 776 367 912. 
www.ubytovani-jeseniky.eu

Naši klienti platí jen 
poloviční doplatky

Každý registrovaný klient 
Chytré lékárny platí u léků 
na recept pouze polovinu 
našeho běžného doplatku.

Více informací Vám rádi sdělíme v našich lékárnách 
nebo telefonicky.

Kde nás najdete

 Slovákova 11
 Kobližná 2
 Orlí 34
 Panská 20

Těšíme se na Vaši návštěvu!

734 754 805

www.chytralekarna.eu

Bezpečnostní a úklidová agentura
přijme na své zakázky v rámci Brna

osoby s částečným nebo plným invalidním důchodem (ČID/PID)
Hledáme na hlavní poměr

STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHU SE PSEM A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Nabízíme mzdu až 79,- Kč/hod + motivační odměny
Volejte na tel.: 607 093 730, pište na personalnibrno@avesplus.cz,

nebo přijďte na pohovor Po–Pá 9.00–12.00, Brno-Židenice, Uzavřená 5

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

Pompova 4

BRNO

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918



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

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:/
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Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17Po–Pá

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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.

TV Přepínám +
Internet 30/15 Mb/s

IDEÁLNÍ BALÍČEK
NEJEN NA VÁNOCE

Objednávejte na telefonu 841 400 500 nebo na www.netbox.cz

POUZE

MĚSÍČNĚ
599KČ*

* Kampaňová cena je platná pouze pro dobu, na kterou byla uzavřena (až na 24 měsíců).  
   Nabídka platí do 31. 12. 2013.

69 TV programů

   (přeskočení reklam, pauza programu,

kvalitní připojení 

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

Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Útěchov
Magazín Národního divadla Brno – DIVA

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

www.zpravodajeBRNO.cz

Příjem inzerce do zpravodajů


