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VÝSLEDKY VOLEB V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
V měsíci říjnu proběhly volby do Za-
stupitelstva města Brna, Zastupitel-
stva městské části Brno-Bohunice. 
Volební místnosti se otevřely v pátek 
10. října ve 14:00 hodin. První den 
se k volbám dostavilo 26 % voličů 
a celkově se voleb v městské části 
Brno-Bohunice zúčastnilo více než 
40 % voličů.
Ve volbách do zastupitelstva MČ 
Brno-Bohunice kandidovalo 9 vo-
lebních stran. Bylo to méně než ve 
volbách v roce 2010, kdy v MČ Brno-
-Bohunice kandidovalo 11 stran.

Uzávěrka č. 12/14
16. listopadu 2014

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

ve čtvrtek  4. 12. 2014
v 16.45 hod. vystoupení žáků bohunických škol 
v 18.00 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 spolupráci s MČ Brno-Bohunice

Strana hlasů % mandátů

1. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 28 953 34,31 8

2. Komunistická strana Čech a Moravy 4 209 6,16 1

3. Česká strana sociálně demokratická 13 800 16,35 3

4. ANO 2011 14 536 17,22 4

5. TOP 09 5 559 6,58 1

6. Strana Práv Občanů 1 028 1,27 0

7. Občanská demokratická strana 15 189 18,00 4

8. Konzervativní strana 54 0,67 0

9. Volte „A CO BRNO“ do zastupitelstva města Brna 1 055 3,28 0

Kandidující strany v MČ Brno-Bo-
hunice:
1.  Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová
2.  Komunistická strana Čech a Moravy
3.  Česká strana sociálně demokratic-

ká
4.  ANO 2011
5.  TOP 09
6.  Strana Práv Občanů
7.  Občanská demokratická strana
8.  Konzervativní strana
9.  Volte „A CO BRNO“ do zastupitel-

stva města Brna

Účast ve volbách a výsledky hlasová-
ní jsou uvedeny níže.
Počet volených členů zastupitelstva: 21
Celkem voličů v seznamech: 11 262
K volbám přišlo: 4 536 voličů
Celkem odevzdaných platných hlasů: 
84 383

Tři volební strany nezískaly 5 % z cel-
kového počtu platných hlasů a podle 
zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí se k těmto stranám při přidělo-
vání mandátů nepřihlíží.
21 mandátů, tj počet členů zastupi-

telstva v Městské části Brno-Bohuni-
ce, bylo rozděleno mezi šest voleb-
ních stran takto:

Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová – 
8 mandátů
Ing. Crha Antonín
Mgr. et. Mgr. Stará Lucie
Ing. Novotný Mojmír 
Mgr. Nádvorníková Anna 
MUDr. Pejčoch Radek
Bc. Harničárová Veronika
Srbecký Marek
Mgr. Múdra Andrea

ANO 2011 – 4 mandáty
Ing. Brzobohatý Antonín
Prýgl Vít
Styblík Jaroslav
Ing. Novotný Jan

Občanská demokratická strana – 
4 mandáty
Ing. Vrážel Miloš 
Mgr. Ing. Kotzian Robert, Ph.D.
Bc. Šmídek Leoš
Juras Josef

Česká strana sociálně demokratic-
ká – 3 mandáty
Hrdlička Milan
Podborská Ilona
Schielová Kateřina

Komunistická strana Čech a Mora-
vy - 1 mandát
Ing. Chytil Roman

TOP 09 – 1 mandát
Mgr. Kincl Michal

Podrobné výsledky voleb včetně vý-
sledků voleb do Zastupitelstva města 
Brna je možné si prohlédnout na in-
ternetových stránkách www.volby.cz.
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Setkání jubilantů, 
vítání občánků

Občané naší městské části, kteří v letoš-
ním roce dovršili nebo dovrší 70, 75, 80, 
85, 90 a více let života, a mají zájem se 
u příležitosti těchto svých jubileí zúčast-
nit setkání organizovaných radnicí, do-
stavte 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 informováni. Přihlášky 
přijímá paní Dvořáková na Sociálním od-
boru 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.

Děti z Kociánky na ZŠ Arménská

Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Tradiční setkání dětí z Kociánky s žáky druhého stupně naší školy proběhlo 
na začátku října v tělocvičně ZŠ Arménská. Na oblíbené sportovní dopoledne 
k nám přijelo patnáct dětí, z toho šest vozíčkářů. Naši žáci se s hosty rozdělili 
do sedmi soutěžních skupin. Všichni druhostupňoví dostali do každé skupiny 
jednoho vozíčkáře a dva další kamarády, které provázeli po deseti připravených 
stanovištích. Vyzkoušeli si střelbu na branku, hod medicinbalem na cíl, slalom, 
ringo, ale i zábavné disciplíny jako zpěv či moučná hora. Doprovodnou akcí 
byla výtvarná soutěž, kde zástupci jednotlivých tříd vytvářeli návrh trička 
pro kamarády z Kociánky. Na závěr celého dopoledne byly rozdány medaile 
a drobné sladké odměny pro zúčastněné soutěžící. Již se všichni těšíme 
na konec školního roku, kdy pro nás pořádá Kociánka podobné závody na 
Palackém vrchu.

Mgr. František Juráš

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

v sobotu 22. 11. 2014 v  Hasičské zbrojnici v Bohunicích, Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 hodin      Konec ve 22 hodin

Hudba: oblíbená dechovka – Maškovi, Vstupné: 50,- Kč

Srdečně  Vás  zve KD v Bohunicích

Rezervace, informace: 
Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121

účel zápůjčky lhůta splatnosti horní hranice zápůjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna 
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím 
bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě  nebo 
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody  (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody)                                                 

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku

Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
zápůjčky s 3% úrokovou sazbou 
na opravu a modernizaci bytových 
a rodinných domů a bytových jed-
notek. Za tímto účelem vyhlašuje 
prostřednictvím Bytového odboru 
Magistrátu města Brna dvakrát ročně 
výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno 
na úředních deskách města a měst-
ských částí a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Magis-
trát města Brna > Úsek hospodářský 
> Bytový odbor >Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována 
na jaře 2015, mohou vlastníci nemo-
vitostí požádat v termínech od 1. 9. 
do 15. 10. 2014 a od 1. 12. 2014 do 
15. 1. 2015. Žádosti na předepsaném 
formuláři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 
nebo na úřadech městských částí, 
na jejímž území se opravovaná ne-
movitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.

Do výběrového řízení nejsou zařa-
zováni žadatelé, kteří již k předmět-
né nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel ne-
hradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor 
také zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Další výhodou 
zápůjčky je možnost předčasného 
splacení zápůjčky. K předčasné-
mu splacení zápůjčky město sdělí 
dlužníkovi výši úroku, příp. výši 
úmoru a úroku dle skutečné výše 
zápůjčky a skutečné doby jejího 
splácení.
Finanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů na základě 
faktur nebo paragonů, a to po dobu 
6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. 
Po uplynutí 6 měsíců od otevření 
účtu zahájí splácení formou měsíč-
ních splátek. Po úplném splacení 
zápůjčky připraví město podklady 
k provedení výmazu zástavního prá-
va v katastru nemovitostí. Zápůjčku je 
možno žádat na více účelů v jednom 
termínu. Bližší informace o zápůjč-
kách z Fondu rozvoje bydlení mohou 
občané získat na Bytovém odboru 
MMB na Malinovského nám. 3, dveře 
č. 280 a 281, nebo na telefonních čís-
lech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po 
dobu splácení. Výběr žadatelů o zá-
půjčku provádí Komise bydlení Rady 
města Brna. O výsledku výběrového 
řízení jsou všichni žadatelé písemně 
vyrozuměni prostřednictvím Bytové-
ho odboru Magistrátu města Brna. 
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Co si psali naši předkové LXII.
naši předkové“ jsem vybral pohlednici bohunické sokolovny. Jedná se jediný 
záběr na její čelní stranu před přístavbou přísálí z 50. let 20. stol., který se mi 
podařilo vypátrat. Pohlednice je z roku 1938. Sokolovna dnes již neexistuje. 
V roce 1976 byla zbořena. Musela uvolnit místo výstavbě silnice na ulici Dlouhá 
a hlavně tramvajovému tělesu, které vede přesně v místě, kde stála. A kde že 
stála? Sousedila s domem č. 60 na ulici Na Pískové cestě. Více o sokolovně 
a bohunickém sokolu v knize Z historie Bohunic.

Antonín Crha, místostarosta
Text: 

Drazí bratři.
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám hojného úspěchu s divadlem.
Bratrské „Nazdar“.
    (nečitelný podpis)

Kalendárium
3.–28. Výstava Barvy duhy

KJM, pobočka Lány

6., 13., 
20., 27.

Knižní čtvrtek
KJM, pobočka Lány , 10–12 hodin

4.
úterý

Čtení pro nejmenší – Čmelda Čenda a Motýl Matěj
KJM, pobočka Lány, od 16.30 hodin

6.
čtvrtek

Beseda spisovatele Karla Cubecy nad jeho knihami
KJM, pobočka Lány, v 18 hodin

8.
sobota

Tatran Bohunice : HK Hodonín
II. liga žen v házené, 15 hodin

9.
neděle

Lampionový průvod
SVČ Lány, od 17.30

22.
sobota

Tatran Bohunice : DHK Pardubice
II. liga žen v házené,  15 hodin

22.
sobota

Tatran Bohunice : TJ STM Olomouc
I. liga mužů v házené, 17 hodin

22.
sobota

Kateřinská zábava
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b, od 16 hodin

23. 
neděle

Tatran Bohunice B : Sokol V. Meziříčí  
II. liga muzů v házené, 15 hodin

4. 12.
čtvrtek

Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromečku 
s ohňostrojem, od 16.45

6. 12. 
sobota

Čertovské dovádění
SVČ Lány, 15.00–18.00 hodin

XI.

ZPRÁVY Z RADNICE

Rada MČ na svém 99. zasedání 
dne 17. 9. 2014

 – schválila jako vítěze veřejné za-
kázky na akci „Dodání a instalace 
multifunkčního (kopírovacího, tis-
kového a skenovacího) zařízení 
pro ÚMČ Brno-Bohunice“ firmu 
CANO s.r.o., s cenovou nabídkou 
cena ve výši 119.500 Kč včetně 
DPH
 – schválila jako vítěze veřejné za-
kázky na akci „Areál cvičiště JSDH 
v MČ Brno-Bohunice – III. etapa 
– zpevněná plocha“ firmu ZOLP 
s.r.o., s náklady ve výši 797.379 Kč 
bez DPH,
 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Oprava oplocení MŠ Bělorus-
ká a MŠ Uzbecká“ a seznam firem, 

které budou vyzvány k podání na-
bídky
 – schválila dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo na akci „Úprava předprosto-
ru radnice“ s firmou Dopravní stav-
by Brno, s.r.o.
 – schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo na akci „Stavební úpravy 
dětského sportovního hřiště v lo-
kalitě Souhrady a Pod Nemocnicí“ 
s firmou ZEMAKO, s.r.o.
 – schválila zadávací podmínky na 
akci „Zásahový dopravní automo-
bil pro JPO III.“ a seznam firem, 
které budou vyzvány k podání 
nabídky
 – schválila rozpočtové opatření 
č. 11/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
-Bohunice pro rok 2014

Oznamujeme občanům, že posypový materiál k zimnímu posypu chodníků 
bude dovezen dne 3. 11. 2014 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 
03.11.2014 do 10.11.2014. Poté bude zbytek materiálu odklizen.

 OTS ÚMČ Brno-Bohunice

Oznámení

Rada MČ na svém 100. zasedání 
dne 8. 10. 2014

 – schválila jako zhotovitele na zpra-
cování aktualizace IX. etapy „Projek-
tu regenerace panelového sídliště 
MČ Brno-Bohunice“ firmu DIMEN-
SE v. s. o., s náklady ve výši 58.000 Kč 
bez DPH
 – schválila nabídku uchazeče veřej-
né zakázky na akci „Oprava oplo-
cení zahrad MŠ Běloruská a MŠ 
Uzbecká“ od firmy PROFIPLAST, 
spol. s r.o., s cenu ve výši 742.084 Kč 
bez DPH
 – schválila zadávací dokumentaci 
na akci „Zateplení objektu radni-
ce v MČ Brno-Bohunice“, včetně 
výzvy k podání nabídky a seznam 
firem, které budou vyzvány k po-
dání nabídky
 – schválila dodatek č. 6 ke smlouvě 
o dílo na akci „Údržba chodníků 
a zpevněných ploch v MČ Brno-
-Bohunice“,
 – schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo na zajištění sběru, třídě-
ní, přepravy a dopravy, využívání 
a zneškodnění komunálního od-
padu z odpadkových košů
 – schválila smlouvu pachtovní na 
pacht pozemku - zahrada v loka-
litě u Leskavy a při ulici Vinohrady
 – schválila zveřejnění záměru na 
pronájem části pozemku – gará-
žový dvůr při ulici Ukrajinská
 – schválila rozpočtové opatření 

č. 12/RMČ v rozpočtu MČ Brno-
-Bohunice pro rok 2014
 – souhlasila s projektovou doku-
mentací pro sloučené územní 
a stavební řízení na akci „Úprava 
a rekonstrukce veřejného pro-
stranství u nákupního centra ulice 
Švermova“ a „Úprava a rekonstruk-
ce veřejného prostranství ulice 
Arménská“
 – nesouhlasila s prodejem zasta-
věného pozemku v k. ú. Bohunice, 
a to z důvodu trvání pohledávky 
za neplacení úhrad za užívání to-
hoto pozemku
 – nesouhlasila s prodejem spolu-
vlastnického podílu statutárního 
města Brna k pozemkům při ulici 
Vedlejší společnosti PS Brno, s.r.o., 
doporučuje směnu nebo budoucí 
směnu částí výše uvedených podí-
lů za pozemky, které jsou ve vlast-
nictví společnosti PS Brno, s.r.o., 
souhlasí s odprodejem zbývající 
části výše uvedených podílů po-
zemků do vlastnictví společnosti 
PS Brno, s.r.o., až po kolaudaci stav-
by „Prodejna potravin – Bohunice“
 – požadovala uhrazení nesplacené 
částky za pronájem pozemku
 – schválila nabídku uchazeče ve-
řejné zakázky na akci „Výroba 
a dodání židlí,“ od společnosti 
TON a.s. Bystřice pod Hostýnem, 
IČ 49970585, s cenou ve výši 
187.709 Kč bez DPH
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Na turistickém pochodu zachraňovali tonoucího

Cvičení  
na školách

Tábornický oddíl Severka

Soutěž ??? kroků do vaší knihovny

Několik brněnských škol a organizací 
zaměřených na zájmovou a vzdělá-
vací činnost mládeže se během září 
dohodlo na zorganizování turistické-
ho pochodu. Pochod se uskutečnil 
v sobotu 4. října, měřil 11 km a trasa 
vedla z Bosonoh do Jundrova. Mezi 
hlavní organizátory patřila ZŠ Vedlejší, 
centrum volného času Labyrint, pio-
nýrská skupina Severka a dobrovolní 
hasiči; všichni z Bohunic.
Rodiče s dětmi nejenom pochodova-
li, ale cestou plnili na 10 stanovištích 
různé vědomostní a zábavné úkoly, 
které kromě výše zmíněných pořa-
datelů připravili také ZŠ Bosonohy, 
ZŠ Jasanová Jundrov, ZŠ Pavlovská 
Kohoutovice a hudební škola Ya-

ZŠ Arménská Pondělí 17.30–18.30 
cvičení předškolních dětí 450,- Kč 
pro školní rok 2014/2015 

ZŠ Labská Úterý 19.30–20.30 
Pilates/ zdravotní cvičení 
10x vstup 400,-Kč 
20x vstup 700,-Kč 

Cvičení jsou vhodná pro mamin-
ky na i po mateřské, pro ženy 
a dívky, které znovu začínají 
nebo mají chuť znovu začít cvi-
čit a měly delší časovou pauzu 
ve cvičení. 
Naše cvičení se více zaměřuje ne-
jen na protažení svalstva a zpev-
nění postavy, ale také na zdravot-
ní cviky se správným dýcháním. 
www.sportbohunice.webnode.cz 

S našimi malými Severáčky máme od září napilno. Zvládli 
jsme přijímací ceremoniál a mohli se tak vypravit na cestu 
kolem světa. Malí námořníci již měli možnost prozkoumat 
několik ostrovů na pravidelných středečních schůzkách, 
a v říjnu si doslova vyšplhali v Lanovém centru na horu 
Karakoram. Zanedlouho nás čeká první víkendová vý-
prava, kde budeme mít poprvé příležitost zakusit kouzlo 
společně stráveného víkendu i s našimi staršími kamará-
dy-námořníky. Cesta podvečerním vlakem, velký batoh 
se spacákem a program naplněný hrami od rána až do 
večera.

Ještě váháte? Severka je oddíl s mnohaletou tradicí. Letos 
na jaře oslavíme dokonce 30. výročí. Za tu dobu prošlo od-
dílem mnoho lidí, kteří na nás stále s úsměvem vzpomínají, 
účastní se několika našich akcí a po čase se k nám vracejí 
i jejich děti. Zvládli jsme si vybudovat vlastní tábořiště na 
Vysočině, kam každý rok vyrážíme na dvoutýdenní klasický 

tábor pod stany, a kde večery trávíme u ohně s kytarou. 
Vlastníme klubovnu v těsném sousedství ZŠ Arménská 
21, která nám poskytuje zázemí během školního roku pro 
všechny druhy našich aktivit. O prázdninách a víkendech 
pak jezdíme na zajímavá místa do přírody, na kola, na 
lodě… Některé akce jsou určené i pro rodiče s dětmi, 
jindy zase cestujeme do zahraničí.

Naši vedoucí jsou dobrovolníci, většinou lidé, kteří v oddíle 
strávili řadu let a osvojili si vztah k mladším dětem a mají 
základy volnočasové pedagogiky. Dělají to z přesvědčení, 
že nejen můžou pomoci dětem v budoucnu při neleh-
ké cestě životem, zaměstnáním a ve vztazích k okolním 
lidem, ale hlavně se jim snaží vytvářet vzpomínky na 
šťastné dětství.

Více informací získáte u Elišky Masaříkové (737 421 758) 
nebo na emailu: elis.severka@gmail.com

Pravidelná listopadová výstava je 
tvůrčím dílem výtvarnice paní Evy 
Koenigové, jmenuje se Barvy duhy 
a autorka nám k ní napsala krásný ko-
mentář: „Barvy duhy. Začíná podzim 
a v něm se střídají sluneční paprsky 
se svištěním větru. Nezřídka kdy se 
zrána nebo po dešti zatřpytí v trá-
vě či pavučině kapka vody. A těch 
barev okolo. Letošní výstava hed-
vábí a šperků má ladit s podzimem. 
V kouzelném světě polymerů se dá 
vytvořit skoro stejná barevná paleta 

jako dokáže vyčarovat příroda. Na 
špercích se někdy zaleskne barevný 
nebo křišťálový šaton. Hedvábí bar-
vené napařovacími barvami je zářivě 
barevné a lesklé. Tisk razítky na tento 
materiál je ve zlatavých a stříbrných 
tónech. Dopřejme si trochu luxusu 
každý den s malým doplňkem.“ Vý-
stava potrvá od 3. 11. do 28. 11. 2014.
Každých 14 dní jsme zásobovány no-
vinkami, z nichž Vám každý týden, 
vždy ve čtvrtek od 10 do 12 hodin, 
čteme ukázky. V listopadu tyto čtvrt-

ky připadají na 6. 11. , 13. 11. , 20. 11. 
a 27. 11. 2014.
Všechny caparty a jejich dospělý do-
provod zveme na úterý 4. 11. 2014. 
V 16,30 hodin budeme číst z pohád-
kových knížek Čmelda Čenda a Mo-
týl Matěj. Veselé a nápadité obrázky 
a pěkný příběh Vaše děti jistě upoutá, 
na každého malého mlsounka pak 
čeká sladká odměna.
Poslední listopadová akce je autorské 
čtení spisovatele Karla Cubecy. Karel 
Cubeca, vlastním jménem Karel Kost-
ka, se narodil v roce 1960 ve Vsetíně. 
Vystudoval na univerzitě pedagogi-
ku a dodnes patří mezi jeho největší 
koníčky práce se studenty. Stále učí 
rekreologii na různých odborných 
stážích, pořádaných od New Yorku 
přes Barcelonu, Monako, Nice až po 
Athény. Mimo jiné je také úspěšným 

malířem a vystavuje po celém svě-
tě. Španělský pseudonym si zvolil 
zejména pro své malířské umění. 
Diskutovat můžete s autorem nejen 
o jeho koníčcích, ale i o jeho práci 
a v neposlední řadě i o jeho testování 
pro Mensu. Seznámíte se tak s chari-
smatickým mužem, jehož koníčkem 
je malířství a psaní knih. Beseda je 
připravena na čtvrtek 6. 11. 2014, 
začátek v 18 hodin.
Blíží se pomalu konec roku, zima je 
před námi, to je ten čas, kdy je fajn 
vzít si knížku a začíst se do nějaké-
ho pěkného příběhu. Přejeme Vám, 
abyste si dokázali udělat čas a zrela-
xovali nejen u četby, ale i návštěvou 
naší pobočky. Těšíme se na Vás.

Jitka Fukalová, Veronika Bednářová
KJM pobočka Lány

maha. Vyvrcholením vydařené akce 
byla dvojí ukázka záchrany tonoucího 
v podání Městské policie Brno. Diváci 
měli před očima vskutku nevšední 
podívanou, jelikož fingované tonutí 
a zachraňování se doopravdy ode-
hrávalo v chladných podzimních vo-
dách řeky Svratky pod jundrovským 
mostem.
Závěrem je dobré zmínit, že 1. ročník 
turistického pochodu pro děti a mlá-
dež si vystačil s rozpočtem 3000 Kč 
a jediná schůzka organizátorů zabrala 
pouhých 40 minut. Každý účastník 
obdržel zdarma pití, tatranku a pa-
mátnou keramickou placku.

Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Naši milí čtenáři a čtenářky, po zářijovém rozjezdu a našlapaném říjnu 
máme pro Vás opět něco nového, velkou soutěž pro místní bohunické 
zaregistrované čtenáře a čtenářky. Na pultu v knihovně si můžete vyzved-
nout letáček, kde stačí doplnit, kolik kroků to máte k nám na pobočku. 
Kdo z místních bude mít nejvyšší skóre, obdrží od nás hodnotnou knihu. 
Zároveň si každý z Vás udělá představu, jak daleko to k nám má. S kole-
gyní jsme samy zvědavé, jak toto klání dopadne :-)

Tábornický oddíl Severka se sídlem v Bohunicích letos opět otevírá novou družinku pro nadšené děti od 1. do 
3. třídy. Chtěli byste, aby se Vaše dítě naučilo samostatnosti, poznalo přátele na celý život, neustále zkoušelo 
něco nového a zažívalo spoustu nevšedních dobrodružství nejen v přírodě? Poté už není nic jednoduššího 
než se přijít podívat a přesvědčit se o naší činnosti na vlastní oči.
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Muzikál na Vedlejší

Fotbalisté „A“ mužstva TJ Tatranu 
Bohunice stále na špici!

Staň se mladým novinářem!

Je odpoledne, sedíš opět doma 
u počítače, nudíš se… Co takhle 
zkusit něco jiného? Na základní ško-
le Vedlejší se letos objevili Muzikanti 
a s nimi také Muzikál. Kroužek plný 
zábavy, her, divadla, zpěvu, tance, 
kamarádů, legrace, no jednoduše 
všeho na co si vzpomeneš! Cože? Že 
už jsi moc starý na nějaký Muzikál? To 
vůbec není pravda. Tento kroužek je 
dostupný všem. Máme totiž Muzikály 
dva. Jeden pro děti prvního stupně 
a druhý pro ty z druhého stupně.
Co Tě s námi čeká? Určitě znáš spous-
ty krásných hudebních pohádek – Ať 

žijí duchové, Princové jsou na draka, 
Lví král, Šíleně smutná princezna 
a spoustu dalších. A co muzikálové 
filmy Rebelové, Mamma Mia, Sestra 
v akci…? Letos máme připraveny 
muzikály Rio a Ledové království.
Tak co? Nechceš se přijít alespoň na 
chvilku podívat? Kdyby přeci jenom 
ano, tak nás potkáš každé úterý od 
16.00–17.30 (Muzikál mladší) nebo 
17.30–19.00 (Muzikál starší).
Budeme se na tebe těšit!Více infor-
mací najdeš na adrese 
Liska.Elis@seznam.cz nebo 
www.facebook.com/muzikanti1

Mladým fotbalistům „A“ mužstva Tat-
ranu se povedl husarský kousek. Ne-
jen že ve dvanácti dosud odehraných 
zápasech ještě neprohrálo, ale do-
konce vytvořili rekord Jihomoravské-
ho krajského přeboru (JMKP). Tatran 
zápasem v Dubňanech přepsal statis-
tiky JMKP v zápasové neprůstřelnosti. 
Neinkasoval po osmé za sebou! A to 
je rekord soutěže! Bohunice naposle-
dy dostaly gól 24. srpna v Bystrci. Od 
té doby odehrály osm zápasů, které 
vyhrály se skóre 22:0.
TJ Tatran Bohunice stále vede průběž-
nou tabulku JMKP se ziskem 34 bodů 
a s 36 vstřelenými brankami. Nejvíce 
branek (8) má na svém kontě Niko-
las Burčík, následuje jej se 6 brankami 
Stanislav Píšek, Filip Damborský vstřelil 
5 branek a třikráte skórovali Břetislav 
Krejčí a Jan Pšika,l co by zástupce „pro-
jektu farma“, což je spolupráce mezi 
Bohunicemi a divizními Rosicemi. Dále 
skórovalo dalších deset hráčů Bohunic.

„B“ mužstvo Tatranu, které postoupilo 
do 1. B třídy, sk. A., se s touto vyšší 
třídou postupně sžívá a po deseti zá-
pasech je na průběžném 10. místě 
s 10 body.
Hráči i funkcionáři fotbalového 
oddílu TJ TATRAN Bohunice děkují 
všem fanouškům i sponzorům za 
podporu v nové sezóně a těší se na 
jejich návštěvu při domácích nebo 
i venkovních zápasech. Informa-
ce o časech začátků jednotlivých 
zápasů i odjezdů autobusu na zá-
pasy mimo Brno v novém ročníku 
2014/2015, naleznete ve vitríně na 
fotbalovém stadionu Neužilova 35 
nebo ve vývěsce MČ Bohunice na 
ulici Dlouhá. Průběžné informa-
ce můžete získat i na webových 
stránkách www.tjtatranbohunice.
netstranky.cz nebo na facebooku 
„A“ mužstva Bohunic.

Ing. Jaromír Krejčí

Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád 
nová místa, vyhledáváš zážitky a za-
znamenáváš je na papír? Chtěl by ses 
stát novinářem, televizním moderá-
torem či rozhlasovým zpravodajem? 
Ale je ti mezi desátým a devatenác-
tým rokem a toužíš jím být právě teď? 
Potom neváhej a přidej se k nám!
Dětská tisková agentura (DTA) je 
celorepubliková organizace uznaná 
Ministerstvem školství mládeže a tě-
lovýchovy zaměřená na děti, které 
si hrají na novináře. Jihomoravská 
redakce DTA se nazývá Klub Litina, 
jejíž členové se pravidelně schází, učí 
se vylepšovat své psaní článků, natáčí 
rozhovory se slavnými osobnostmi 
a dostávají se společně díky novinář-
ským průkazům na místa, kam se jen 
málo kdo smí podívat.
Brněnští malí novináři spolupracují 
s Českým rozhlasem Dvojkou, píší 
recenze pro nakladatelství, mode-
rují folklorní a filmové festivaly (Písní 
a tancem Luhačovice, Dětský filmo-
vý a televizní festival Oty Hofmana 

v Ostrově, Celostátní soutěž dětských 
zpěváků lidových písní Zpěváček ve 
Velkých Losinách a další).
Členové mají i vlastní pořad na inter-
netovém rádiu Domino a inspiraci do 
něj nehledají jen v České republice. 
V předchozích letech navštívila re-
dakce z moravské metropole naše 
sousední státy, a tak se dostala na-
příklad do Slovenského rozhlasu či 
polského Deníku.
Na rozdíl od dospělých novinářů, 
naši redaktoři nic nemusí. Jen pokud 
chtějí, mohou publikovat články na 
internetové Malé (ale naše) noviny 
(www.dta.zde.cz), točit reportáže na 
výstavách či dělat rozhovory s umělci. 
U nás není nic povinné.
Pokud jsme vás zaujali, neváhejte 
se k nám přidat! Scházíme se každé 
pondělí od půl páté do šesti v SVČ 
Lužánky na pracovišti Labyrint v Brně 
– Bohunicích. Více informací najdete 
na www.dta.cz, zájemci se mohou 
hlásit na litina.dta@gmail.com nebo 
rovnou přijít na schůzku.

Místní sdružení Občanské demokratické strany děkuje všem voličům, 
kteří ji podpořili v komunálních volbách.

Poděkování Vážení spoluobčané Bohunic, děkuji Vám jménem ZO KSČM
za vaše hlasy v komunálních volbách

www.facebook.com/groups/kscmbohunice/
Tel. Ing. Roman Chytil, zastupitel: 737 10 71 61

 Koupím byt 5+1 nebo 4+1 v Bo-
hunicích. Tel.: 604 509 406, e-mail: 
javi1@seznam.cz

 Mytí oken, žaluzií, čištění koberců 
a čalounění. Dvořák tel.: 733 201 361.

 Koupím byt, děkuji za nabídku 
tel.: 733 978 568.

 Pronajmu garáž na ulici Jihlavská 
(u věznice), info: tel. 608 766 924.

 OLMAN SERVICE s. r. o. hledá na 
úklidové práce v odpoledních hodi-
nách v  Brně-Bohunicích pracovníky 
osoby se zdravotním postižením na 
zkrácený úvazek. Volejte 730 186 797.

  Byty v Bohunicích hledáme 
pro naše kupující. Dům Realit. Tel: 
606 606 234.

  Hledám ke koupi byt 3+1 
v klidné ulici se sklepem a komo-
rou v Bohunicích a Starém Lískovci.  
TEL: 736 499 276.

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

  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: instalace, opravy, revi-
ze, vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

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

  BLEŠÁK se koná 6. 12. 2014 
a 6. 11. 2014 v sále bohunické zbroj-
nice, Ukrajinská 2b od 9.00–12. 00. 
www.blesak-brno.sweb.cz, 
tel: 605 089 298

 Jako zdravotní sestra pracující 
v Bohunické nem. hledám ke koupi 
menší byt do dispozice 2+1. 
TEL: 739 482 286

 Hledám ke koupi byt 3+1 v klid-
né ulici se sklepem a komorou 
v Bohunicích a Starém Lískovci. Tel.: 
736 499 276.

 SPINNING (jízda na kolech) + 
posilování ve fitku „PETRA“. Opět 
začínáme jezdit i každé pondělí od 
17.45 do 18.45. Pojedeme 45 min. 
na kolech a pak si trošku zaposiluje-
me nejen bříško, ale i ruce, ramena 
a záda. Vhodné i pro začátečníky, 
neboť kaž dý si svoji zátěž volí sám. 
FITNESS PETRA, v budově Ekogymná-
zia, ul. Labská, Starý Lískovec, vchod 
od hřiště. Rezervace: 775 054 539, 
547 353 249, www.fitness-petra.eu-
web.cz
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Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo 
special se nevztahují další slevy uveřejněné na 
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a 
HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm 
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů 
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

www.horeka-shop.cz
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Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  2 999 Kč   5 998 Kč

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  3 999 Kč   7 998 Kč

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo
special se nevztahují další slevy uveřejněné na
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a 
HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.í

www.horeka-shop.cz
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Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

CCena: SLEVA 50 % nyníí 2 999 Kč 5 998 K5 998 Kččč

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

CCCena: SLEVA 50 % nyníí 3 999 Kč 7 998 K7 998 Kčč

AKCE PLATÍ DO31. 1. 2015

Hotel myslivna si vás dovoluje pozvat na připravované akce:

SVATOMARTINSKÁ HUSA 7.–16. 11. 2014
Svatomartinské hody na hotelu Myslivna jsou vyvrcholením 
gastronomického podzimu 2014. K dobře vypečené 
husičce patří i láhev mladého svatomartinského vína.

Kalendář gastronomických akcí:
17.–30. 11. 2014  Speciality z mořských a sladkovodních ryb
24. 12. 2014 Štědrovečerní večeře
31. 12. 2014 Silvestrovská oslava
Budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás. Rezervaci je možné provést 
na tel.čísle 547 107 555 nebo emailem: info@hotelmyslivna.cz



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.

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:/
/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

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno


