
V této souvislosti bych vás chtěl ujis-
tit, že v Bohunicích nikdy nekácíme 
žádný strom zbytečně. Referentka 
našeho úřadu, která má ochranu kra-
jinné zeleně ve své pracovní náplni, 
je člověkem na svém místě a pokud 
někdy dá souhlas s kácením nějakého 
konkrétního stromu, má to vždy jasný 
důvod. A já jsem jí za tento její postoj 
vděčný. Pokud tedy přece jen dojde 
ke kácení, strom musí být opravdu 
nemocný, případně i nebezpečný pro 
své okolí. Samozřejmě, někdy je třeba 
pokácet strom i kvůli nějaké výstavbě. 
Ale jednoznačně je třeba říct, že za 
každý pokácený strom je vždy realizo-
vána náhradní výsadba. Stromy v Bo-
hunicích prostě potřebujeme.
Nicméně, přestože většina z nás vnímá 
veřejnou zeleň jako důležitou, stále 
se na nás obrací obyvatelé některých, 
převážně panelových domů se žádostí 
o pokácení stromů v blízkosti jejich 
nemovitosti. V paměti mám jednání 
s jistým pánem, který se na mě obrátil 
se žádostí o pokácení velké, zdravé, 
košaté lípy. Žádosti jsme nevyhověli, 
ale smutek z toho, že takhle krásný 
a perspektivní strom by měl být po-
kácen zůstal.
Často se na mě obracíte ale i s opač-
nou žádostí, a  to, že byste chtěli 
naopak někde stromy vysázet. Ani 
zde však všem žádostem o vysázení 
nových stromů, vyhovět nemůže-
me. Mnoho volných ploch, které se 
zdánlivě na výsadbu přímo nabízí, 
skrývá pod povrchem řadu inženýr-
ských sítí, nad kterými se nic sázet 
nesmí. Jsou to především vodovod-
ní a kanalizační řády, rozvod plynu, 
elektřiny, ale i telefonní a internetové 
sítě pro vaše domy. Všechny sítě jsou 

Výsadba a kácení stromů 
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detailně zmapovány a my 
přesně víme, kudy vedou. 
Jejich existence prostě zne-
možňuje výsadbu stromů v místech, 
kde bychom je jinak rádi vysadili. 
Je třeba si uvědomit, že každý z nás 
vodu, elektřinu, plyn a internet pro-
stě potřebuje.
A tak závěrem ještě informaci: Letos 
v zimě žádné zásadní kácení neplánu-
jeme. Snad jen některé uschlé a umí-
rající stromy „probereme“. Výsadba je 
naopak naplánována na více místech 
ulic Čeňka Růžičky, Spodní – Vyhlí-
dalova, Hraničky, Uzbecká a dalších.

JAK JSME VOLILI 
V BOHUNICÍCH
Pokud čtete náš bohunický 
zpravodaj pravidelně, víte, 
že jsem v minulém čísle pre-
zentoval výzvu jít k volbám 
a  volit zodpovědně. Účast 
ve volbách v Bohunicích mě 
opravdu mile překvapila. Se 

70,01 % jsme byli výrazně nad celore-
publikovým průměrem. Děkuji touto 
cestou vám všem, kteří jste k volbám 
přišli. Děkuji i za zodpovědnou volbu, 
díky které se snad v naší zemi vrátíme na 
cestu nezadlužování, prosperity a sluš-
nosti. Děkuji i za naše děti a vnoučata, 
které nebudou muset nést následky ne-
zodpovědné rozpočtové politiky státu.
Kompletní informaci, jak jsme volili 
u nás v Bohunicích, najdete na jiném 
místě tohoto zpravodaje.

KOMUNITNÍ CENTRUM 
BOHUNKA
Jak jsem psal již vícekrát, máme 
v nově zrekonstruované budově Pod 
Nemocnicí 25, kterou jste v anketě 
pojmenovali Bohunka, tři místnosti, 
které mohou sloužit veřejnosti jako 
komunitní centrum.
Píši to proto, že bychom byli rádi, aby 
budova veřejnosti skutečně sloužila. 
Vím, že si již někteří z vás cestu do 
Bohunky našli a že se jim v ní líbí.
V této souvislosti hledáme někoho, 
kdo by zde zřídil a provozoval něja-
kou pravidelnější činnost, například 
„Mateřské či rodinné centrum“, nebo 
obdobnou činnost. Pokud máte tip 
a zájem, napište mi na: crha@bohuni-
ce.brno.cz.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
V měsíci říjnu proběhlo poslední le-
tošní blokové čištění. Vím, že „blokáč“, 
jak se slangově nazývá, nepatří k těm 
oblíbeným činnostem naší radnice. 
Věřte mi, že velmi často vedeme dis-
kuze nad jeho potřebností a četností. 
Vždy se ale znovu a znovu přesvědčí-
me, že uklidit silnice a parkoviště po-
třeba je. Každý blokáč (jsou tři v roce) 
zjišťujeme, že je silnice plná smetí, 
prachu usazenin a vzrostlé náletové 
zeleně. 

Milí přátelé, přicházející listopad je 
dobou, kdy nadvládu nad krajinou po-
malu získává chladné počasí, stromy 
shazují své listí a kalendářní zima je za 
dveřmi. Je mnoho lidí, kteří mají tento 
pomalu končící podzimní čas rádi. Já 
k nim tak úplně nepatřím. Přesto snad 
umím i na podzimu objevit jeho krásu 
a radovat se třeba z pestré barvy listí.
A tak i vám přeji ve vašem každoden-
ním životě pohodu, pokoj a radost, 
a to i v čase plískanic a brzkého stmí-
vání. Těším se na setkání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta
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Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

pátek 3. 12. 2021
v 17.00 hod.
vystoupení žáků bohunických škol

v 18.00 hod.
rozsvěcení stromečku  
s ohňostrojem

a pak přijdou čerti, andělé a Mikuláš
Pro děti bude zdarma připravený čaj, 
pro dospělé medovina, svařák.
Srdečně zvou bohuničtí hasiči 
ve spolupráci s MČ Brno-Bohunice

V případě nepříznivé epidemické situace si 
oznamovatel vyhrazuje právo zrušení dané akce.

Jednou z velkých priorit, které při své práci starosty vnímám, 
je ochrana životního prostředí. Její součástí je kácení starých 
a výsadba nových stromů. Málokterá činnost vyvolává více 
emocí a diskuzí než kácení stromů. Je to logické. Lidé se chtějí 
dívat do zeleně, na stromy, keře, prostě na něco hezkého.
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Z pokusu tradice
Jeden z častých dotazů se týká oslav 
letošního Mikuláše, a to hlavně ter-
mín pro pořádání. Mohu vám, vážení 
spoluobčané, sdělit, že letošní Mi-
kuláš se bude konat opět v prostoru 
před radnicí, a to 3. 12. od 17.00 hod. 
Organizaci si opět, jak již tradičně, 
vzali na starost naši bohuničtí dob-
rovolní hasiči s přispěním MČ Brno-
-Bohunice. Scénář „Mikulášského od-
poledne“ bude stejný jako v minulých 
letech, a to i s ohňostrojem. Ovšem 
na základě mnoha stížností občanů 
zde letos nebudou žádné doprovod-
né atrakce, jako například kolotoče, 
prodej balónků, či různé jiné věci. 
Občerstvení bude zajištěno výhradně 
bohunickými spolky a to tak, že nápo-
je zajistí tradičně dobrovolní hasiči 
a občerstvení PROBO. A jako vždy, 
každé dítě, které přednese básničku, 
či zazpívá písničku, obdrží od radnice 
malý balíček. Jen doufám, že nás ne-
potká to, co minulý rok, a nebudeme 
nuceni tuto tradiční zábavu zrušit. 
Nic, buďme optimisty, a přejme si, 
ať vše dobře vyjde. Na Mikuláše jste 
všichni srdečně zváni.
Minulý týden mě navštívila skupina 
spoluobčanů a požádala mě o bližší 

informace ohledně údajně 
plánované výstavby vyso-
korychlostní tratě, jež má 
vést v prostoru kolem říčky 
Leskavy. Tento projekt se 
opravdu připravuje. Zcela 
jistě se shodneme, že kole-
jová doprava je jedna z nej-
ekologičtějších a má dobré využití, ale 
musíme se také podívat na to, co bude 
obnášet její bezprostřední provoz pro 
Bohunice. Zcela jistě nám nepřinese 
zlepšení dopravy, spíše naopak. Plá-
nované pětikolejové nástupiště s od-
stavnými plochami pro vozidla a vyve-
dením veškeré automobilové dopravy 
do ulice Lány NÁS VELICE ZNEKLID-
ŇUJE. Zastávka Brno -Vídeňská, což je 
její oficiální název, bude také sloužit 
zejména cestujícím, kteří jako návaz-
nou dopravu využijí svůj automobil, 
nebudou muset v centru hledat místa 
pro parkování, jehož bývá dlouhodobě 
nedostatek. Zastávka poslouží také 
návštěvníkům východní části města, 
například při cestách do Fakultní ne-
mocnice nebo do Vysokoškolského 
kampusu. Z toho vyplývá, že se bude 
muset posílit i MHD, jak formou au-
tobusů, tak i  tramvajové tratě, jež 

bude přivedena k tomuto 
nádraží. Plánovaný začátek 
výstavby celé VRT, tedy 
Praha -Brno -Ostrava -Polsko, 
byl předběžně stanoven na 
rok 2025–2040 a  konec 
2027–2045.
Plánuje se v letošní zimě vy-

tvoření kluziště? Toť další z dotazů. Co 
se týká výstavby a zaledování kluziště, 
je jen otázkou, zda bude dostatečně 
mrznout, či ne. Radnice je připravena 
opět na základě dohody s TJ Tatran 
Bohunice kluziště zafinancovat. Vzhle-
dem k tomu, že jsem v posledních le-
tech měl právě vytvoření kluziště na 
starost, mohu pouze slíbit, že pokud 
budou podmínky příznivé a bude do-
statek dobrovolníků, kteří jsou ochot-
ni obětovat svůj volný čas k nočnímu 
nástřiku kluziště, kluziště postavíme. 
Jen bych potřeboval alespoň nějakou 
malou prognózu, jaká má být zima. 
Neví někdo z vás?
Výsadba stromořadí při ulici Čeňka 
Růžičky. Na jaře jsem vás informoval, 
že chystáme projekt výsadby dalšího 
stromořadí při ulici Čeňka Růžičky. Byl 
mi zaslán dotaz, kdy se s výsadbou 
začne. Plánovali jsme výsadbu pro-

vést letos na podzim, ale vzhledem 
k tomu, že se celý projekt musí vy-
soutěžit, termín výsadby se pravděpo-
dobně přesune na jaro příštího roku. 
Problém spočívá především v tom, že 
na pozemcích, kde chceme výsadbu 
provést, vede spousta sítí a tyto sítě 
se musí nejdříve zaměřit a následně 
vytyčit. Navíc v současné době nejen 
že je nedostatek stavebního materiálu, 
ale už čelíme i nedostatku výsadbo-
vých stromů, jenž pro tento projekt 
potřebujeme.
V  jaké fázi je rezidentní parkování 
v Bohunicích? Projekt rezidentního 
parkování v Bohunicích je stále ve 
stejném bodě, což je 0. Několikrát 
jsme spolu s  panem starostou ve-
řejnost informovali, že jsme se jako 
městská část do tohoto projektu zatím 
nezařadili, a jestliže bude potřeba tuto 
otázku řešit, musíte se k tomu přede-
vším vyjádřit vy, občané Bohunic, a to 
nejlépe v rámci místního referenda. 
Prozatím jen bedlivě pozorujeme, jak 
se tento projekt odráží v jiných měst-
ských částech, a sbíráme nejen infor-
mace, ale i podněty, jež jsou veřejně, 
ale i odborně prezentovány.
 Milan Hrdlička váš místostarosta

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Do volebních místností v Brně-Bohunicích přišlo 77 449 voličů, 
tj. 71 % z celkového počtu 10 490 voličů. Výsledky voleb v MČ Brno-Bohunice 
jsou uvedeny v tabulce níže:

Strana Platné hlasy

č. název celkem %

1 Strana zelených 70 0,94

2 Švýcarská demokracie 10 0,13

3 VOLNÝ blok 85 1,15

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 576 7,79

5 Česká strasna sociálně demokratická 331 4,47

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 6 0,08

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 205 2,77

9 Aliance pro budoucnost 4 0,05

10 Hnutí Prameny 9 0,12

11 Levice 3 0,04

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 436 5,89

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 2 230 30,17

14 SENIOŘI 21 8 0,10

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 8 0,10

16 Koruna Česká (monarch.strana) 3 0,04

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 1 180 15,96

18 Komunistická strana Čech a Moravy 217 2,93

19 Moravské zemské hnutí 12 0,16

20 ANO 2011 1 955 26,45

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 16 0,21

22 Moravané 26 0,35

Pravidelná noční kontrola 
svítivosti veřejného osvět-
lení v  Brně -Bohunicích, 
kterou provádějí pracovníci 
Technických sítí Brno, a.s. 
ve spolupráci s MČ Brno-
-Bohunice se uskutečnila 
ve čtvrtek 23. 9. 2021. 
Bylo zkontrolováno celkem 
1 369 kusů světel. Z tohoto počtu ne-
svítila v době konání kontroly 4 osvět-
lení, což je 0,29 % nesvítivosti. Nyní 
již pravidelně také kontrolujeme nově 
instalovaná světla veřejného osvětlení 
na tramvajové zastávce Běloruská. Zde 
byly již ukončeny práce v souvislosti 
s přípravou nové tramvajové trati, kte-
rá povede k univerzitnímu kampusu, 
a veškeré osvětlení bylo předáno do 
správy Technických sítí Brno, a.s.
Z „bezpečnostních důvodů“ provádí 
kontrolu veřejného osvětlení sám 
pracovník Technických sítí Brno, a.s., 
za což bych mu velmi rád poděkoval. 
Já provádím samostatně průběžnou 
kontrolu, kterou jsem udělal v  ce-
lých Bohunicích dne 14. 10. 2021. Na 
této průběžné kontrole jsem našel 3 
nesvítící lampy veřejného osvětlení 
a osobně jsem je nahlásil na dispečink 
Technických sítí Brno, a.s. V poslední 
době jsem byl velmi často dotazo-
ván, proč svítí veřejné osvětlení ve 
dne a kdo to bude platit. Pokusím 
se v krátkosti odpovědět. Rozsvícení 
veřejného osvětlení ve dne je nutné 

z důvodu průběžné kontro-
ly, ale především z důvodu 
případných oprav. Co se 
týče osvětlení pod radnicí, 
které patří do správy ÚMČ 
Brno -Bohunice, tak to jsem 
začal osobně 15. října čis-
tit od nánosu náletového 
hmyzu, jak kolem lamp, 

tak přilehlých stěn. Na výměně někte-
rých žárovek v osvětlení se domluvím 
s tajemníkem ÚMČ Brno -Bohunice. 
Závěrem bych rád poděkoval všem pra-
covníkům Technických sítí Brno, a.s. 
za velmi pečlivou údržbu veřejného 
osvětlení v Bohunicích a těším se na 
další spolupráci v „lepších časech“. 
Záznam z kontroly je uložen na Odbo-
ru Technických služeb Úřadu městské 
části Brno -Bohunice.

  Josef Juras člen Rady MČ

Jak jsme volili v Bohunicích Kontrola veřejného osvětlení

Foto: Max Fuchs, Unsplash
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXVII.
Měsíc listopad je tradičně spojen s „dušičkami“, s návštěvou hřbitovů 
a hrobů našich blízkých.
Málokdo ví, že i Bohunice měly kdysi svůj hřbitov. Býval v místě dnešní 
polikliniky na Běloruské ulici. Schody, které vedou z ulice Havelkovy k lé-
kárně, jsou na stejném místě, jako bývaly dříve schody na hřbitov. Dva 
stromy stojící nad nimi, hřbitov údajně ještě pamatují. Kamenná zídka, 
která lemuje chodník v horní části ulice Havelkovy, je přibližně ve stejném 
místě, jako byla původní betonová zídka nad hřbitovem. V roce 2011 došlo 
ke zboření poslední části původní cihlové zdi, která lemovala hřbitov ze 
západní (spodní) strany. Všímavější z nás ji v minulosti mohli spatřit za 
domkem na ul. Havelkova 32, pod západní stranou zdravotního střediska.
Hřbitov byl založen v roce 1884. Od roku 1955 se na něm už nepohřbívalo. 
Posledním zde pohřbeným občanem byl Stanislav Drápal z ulice Podsed-
ky 12.
Na jaře roku 1974 bylo započato s likvidací hřbitova. Foto je z doby, kdy už 
byl delší dobu uzavřen.

 Antonín Crha
Zdroj foto: Soukromá sbírka autora článku.
Zdroj text: kniha Z historie Bohunic

1.–30. 11. SOUTĚŽ – Strašidla, kam se podíváš –  
soutěžní kvíz pro děti do 15 let; KJM, Lány 3

1. 11.–31. 12. VÝSTAVA – Kouzelné vánoce – díla absolventů ateliéru 
Artesvět; KJM, Lány 3

4. 11.
čtvrtek

VERNISÁŽ – výstavy Kouzelné vánoce;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

7. 11.
neděle

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD – sraz před SVČ Lány;
SVČ Lužánky-pracoviště Lány, Lány 3; od 18.00 do 19.00 hod. 

9. 11.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Sazínkové a Mračná země;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

11. 11.
čtvrtek

BESEDA – se spisovatelkou Blankou Hoškovou;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

12. 11.
pátek

SBĚR ŠATSTVA – Diakonie Broumov; TJ Tatran Bohunice 
– stará hala Neužilova 35; od 13.00 do 19.00 hod.

13. 11.
sobota

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA – střelecké závody pro děti 
i dospělé; Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

13. 11.
sobota

SBĚR ŠATSTVA – Diakonie Broumov; TJ Tatran Bohunice 
– stará hala Neužilova 35; od 9.00 do 13.00 hod.

13. 11.
sobota

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – dílnička pro děti 4–8 let a jejich 
rodiče; SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 16.00 do 18.00 hod.

25. 11. 
čtvrtek

BOHUNICKÉ TRHY; náměstí před bohunickou radnicí; 
od 12.00 do 18.00 hod.

3. 12.
pátek

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMKU; prostor před radnicí MČ Brno-Bohunice, 
od 17.00 hod.

Kalendárium

Pozvánka

XI

 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 3. 11. 2021 | 9.00–11.00
Setkání seniorů s promítáním – posezení se vzpomínáním nad starými 
fotografiemi Brna a blízkého okolí, občerstvení a povídání se zajímavými 
lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstup zdarma.

STŘEDA 10. 11. 2021 | 9.00–11.00
Rukodělné tvoření pro seniory – pojďte s námi vyrábět a tvořit! Přitom 
se bude vykládat, připraven bude čaj a dobré kafíčko. Tvořivý program je 
připraven v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Vstupné 20 Kč.

STŘEDA 24. 11. 2021 | 9.00–11.00
Senioři za uměním! – Rádi byste se dozvěděli něco nového z oblasti vý-
tvarného umění či hudby, objevili zajímavá místa i osobnosti brněnského 
kulturního života či navštívili spolu s námi galerii nebo přímo umělecký 
ateliér? Pojďme vyrážet 1x za měsíc společně za uměním! Stačí se přihlásit 
do našeho „kroužku“: luzanky.cz/r/k/15892/

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará
SVČ Lužánky – pracoviště Lány



Covidová situace, nepřízeň počasí ani 
komplikované uzavírky nenarušily 
stavbu tramvajové trati k Univerzit-
nímu kampusu. Dva roky od poklepání 
základního kamene je nejdelší tunel 
pro tramvaje v Česku postavený a vy-
hloubený v celé své délce 619 metrů. 
Zasypáním tunelu a zatravněním letos 
skončí většina činností na povrchu, 
v příštím roce se bude pracovat ze-
jména v podzemí. První tramvaje po 
912 metrů dlouhé trati za 1,4 miliardy 
korun projedou na konci roku 2022.
„V tuto chvíli jsou téměř hotové oba 
portály tunelu, jak z ulice Netroufalky, 
tak z ulice Osové. Tunel je vyhlouben 
v  celé své délce a  za pomoci těžké 
techniky z něj dělníci vytěžili 170 ti-
síc tun zeminy. Výrazný posun nastal 
na obou terminálech, jak na Osové, 
tak na Netroufalkách. Před Fakult-
ní nemocnicí Brno jsou připravené 
všechny podzemní sítě, veřejné osvět-
lení, točna trolejbusů, nové chodníky 
i přilehlé komunikace, zbývá dokončit 
nástupiště, zastřešení a doplnit ze-
leň. V zastávce Osová během letních 

měsíců a dopravní uzavírky proběhla 
rekonstrukce původní tramvajové trati 
včetně položení odbočné výhybky, kte-
rá je připravena na napojení nové trati.
Největší část dopravních omezení má 
stavba letošním létem za sebou, do-
pravní podnik už nepředpokládá žádné 
omezení provozu. Pokračuje uzavření 
ulice Okrouhlá a částečné uzavření 
parkoviště Vltavská pro účely stavby. 
Prozatím zůstává uzavřené Mikuláško-
vo náměstí včetně všech chodníků, 
které by ale měly být do konce roku 
zpřístupněny.
Tramvajová trať bude uvedena do pro-
vozu na konci roku 2022. Dopravní 
podnik města Brna počítá s tím, že 
jej zahájí nové obousměrné tramvaje 
Škoda ForCity Smart 34, které dodá 
výrobce Škoda Transportation. DPMB 
uzavřel smlouvu na dodání až 40 kusů 
těchto moderních, nízkopodlažních 
a klimatizovaných vozů, prvních pět by 
mělo do Brna dorazit právě do konce 
roku 2022.

 Mgr. Hana Tomaštíková
tisková mluvčí DPMB, a. s.

V červnovém výtisku jsem se v článku o územním 
plánu mimo jiné zmínil, že námitky proti ÚP mi 
pomohli formulovat i právníci z občanského sdružení 
PROBO, což je ve zkratce název PRO BOhunice. 
Vzhledem k tomu, že se mě již dotazovalo několik 
spoluobčanů, co že je to za spolek a jaká je jeho 
činnost, rozhodlo předsednictvo tohoto sdružení, 
že se vám představí podrobněji. PROBO os. byl za-
registrován v roce 2010 jako občanský spolek, který 
si vytyčil základní cíl – vytvořit podmínky pro aktivní 
a smysluplné vyžití občanů, dětí a mládeže, a to 
organizované i neorganizované. Provádět kulturní 
a sportovní akce, vzdělávací činnost a zajišťovat 
dostupnou nabídku zájmových a aktivních činností. 
Jako jednu z již tradičních akcí mohu připomenout 
sportovní akci Bohunické okolo, která se letos pod 
naší hlavičkou pojede již po jedenácté. Další akce, 
které pořádáme, jako například Kolo Kola Kolečka, 
se zaměřují na preventivní kontrolu a základní servis 
jízdních kol, koloběžek ale i kolečkových bruslí, a to 
vždy před začátkem sezóny, tedy na jaře. Nově pro-

vádíme před zimní sezonou i servis lyží s patřičným 
dokladem o seřízení vázání. Angažujeme se i v hu-
manitární oblasti, a to především v organizování 
pomoci potřebným v Bohunicích formou dodávek 
potravin ve spolupráci s agenturu Potravinová banka 
pro Jihomoravský kraj. Dlouhodobě také provozuje-
me oblíbenou bezplatnou právnickou poradnu pro 
bohunické občany. Na příští rok připravujeme pro 
členy spolku, ale i pro bohunické občany novinku. 
Bude to služba možnosti zapůjčení různého nářadí, 
jako např. vrtačky, motorové pily a okružní pily nebo 
party vybavení, grily, party stan, výčepní zařízení, hu-
dební ozvučení, pro děti skákací hrady apod. Chceme 
nabízet k zapůjčení i autodiagnostiku, prostředky pro 
bezkontaktní výměnu oleje či diagnostiku náplní, 
nářadí a jiné. Nebude chybět ani nabídka pro zahrád-
káře, kterým rádi zapůjčíme křovinořez, sekačku na 
trávu nebo třeba roubovací kleště. Předpokládáme, 
že se dostaneme i k možnosti sdílení osobního vo-
zidla, či zapůjčení dodávky k převozu rozměrnějších 
nákladů, jako např. nábytku apod. Protože naše 

sdružení není ziskové, bude poplatek za výpůjčky 
spíše symbolický a pro členy spolku zcela zdarma. 
Tuto pracovně nazvanou Bohunickou lidovou půj-
čovnu chceme zprovoznit, jak již jsem uvedl, během 
začátku příštího roku. Pro příští rok připravujeme 
i několik novinek, jako jednu z nich mohu uvést 
preventivní měření tlaku krve, obsahu cukru v krvi 
ale i měření tělesného tuku. Chceme také minimálně 
jednou za rok uspořádat akci na kontrolu melanomu, 
a to přímo v Bohunicích. Snažil jsem se v kostce 
představit vám náš spolek, jeho činnost a plány do 
budoucna. Máte -li zájem nás sledovat, staňte se 
členy facebookové skupiny PROBO - Bohunice jak je 
chceme. Zde se můžete pravidelně informovat o dění 
ve spolku, či jeho připravovaných akcích. Jestliže 
se chcete stát přímo členy našeho spolku, využijte 
formuláře, jenž je uveden na webových stránkách 
WWW.BROBOOS.CZ, nebo prostě napište na e-mail 
proboos@seznam.cz, budeme se těšit na shledanou.

 Milan Hrdlička, předseda

Dva roky od poklepání 
základního kamene

PROBO – PRO BOhunice
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JE LIBO MANDLIČKY?
Kdo by neznal oblíbenou hospodskou 
pochoutku! Jak ale vypadá strom, 
který mandle plodí? Je jím mandloň 
obecná (Prunus amygdalus) – nízký 
strom původem ze Středomoří. Mand-
loň je nejkrásnější v raném jarním ob-
dobí, protože je to naše první kvetoucí 
ovocná dřevina. Mandloním se daří 
v nejteplejších oblastech jižní Moravy. 
Vyžadují živné, propustné a hluboké 
půdy. Mandloně mají mohutný a hlu-
boký kořen, takže jsou schopné přijí-
mat vodu z velkých hloubek. Jsou to 
stromy, kterým nevadí sucho. Naopak, 
na vlhkých stanovištích s vysokou hla-
dinou podzemní vody se mandloně 
trápí a neprospívají.
Nejkrásnější stromy asi rostou v man-
dloňovém sadu nad obcí Hustopeče, 
kde je instalována také Mandloňová 
naučná stezka z hustopečského ná-
městí s cílem na rozhledně uprostřed 
sadu.

V Bohunicích roste stará mandloň na 
svahu v ulici Hraničky, hned za kru-
hovým objezdem směrem do Starého 
Lískovce, nebo nad autobusovou za-
stávkou Kejbaly (viz foto).
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (42)
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V rámci měsíce října bude probíhat 
dotazníkový průzkum zaměřený na 
Knihovnu Jiřího Mahena v Brně.
Tato anketa je určena především těm, 
kteří nyní nejsou v naší knihovně re-
gistrováni, nikdy ji nenavštívili, nebo 
již nejsou dále našimi čtenáři. Vaše 
odpovědi, aktuální potřeby a názory 
jsou pro nás cenné, neboť naším cílem 
a prioritou je neustálé zlepšování slu-

žeb pro všechny naše minulé, stávající 
i potenciální čtenáře. Proto bychom 
chtěli požádat Vás, obyvatele města 
Brna (stálé i přechodné), o vyplnění 
online dotazníku, jehož link naleznete 
na webu KJM – www.kjm.cz
Dotazník je anonymní a jeho vyplnění 
netrvá déle než 10 minut.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu, které 
si velmi ceníme.

 Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 

příspěvková organizace

Milí čtenáři a příznivci knihovny, podzim už je v plném proudu, dny se 
zkracují čím dál více a nastalý chlad nás žene do tepla našich domovů. 
Avšak nepropásněte ani příležitost potkat se s autory vašich oblíbených 
knih přímo ve své knihovně. 

V tomto měsíci přijala naše pozvání 
spisovatelka Blanka Hošková. Autor-
ka především ženských románů, mezi 
něž patří knihy jako Horko domácí-
ho krbu, Zlato(v)lásky či Kamilenky. 
Blanka Hošková ve svých knihách 
často zachycuje rodinná a vztahová 
dramata, která přináší zamyšlení 
nad našimi vlastními životy. Odkud 
pramení tato inspirace a jaké je to 
psát knihy v dnešní době, si můžete 
poslechnout již 11. listopadu v 18.00. 
Abychom nezapomněli ani na ty nej-
menší, i pro ně jsme na pohádkové 
čtení pozvali autorku dětských knih 
Martinu Vaněrkovou. Dětem bude číst 
ze své nové knihy Sazínci a Mračná 
země. Příběh této knížky nás zavede 
za dobrodružstvím skřítků sazínků 
Fouska a Jelínka, kteří se vydají do 
Mračné země, aby navrátili semínkům 
ztracený déšť. Čeká nás tedy pořádné 
dobrodružství, na které jste se svými 
dětmi srdečně zváni v úterý 9. listopa-

du v 16.30. Po celý listopad a prosinec 
se můžete těšit i z výstavy ateliéru 
Artesvět, pod vedením Žanety Ziegle-
rové, která pro vás přichystala výstavu 
Kouzelné Vánoce. Jedná se výstavu 
děl absolventů a  jejich vánočních 
obrazů. Tyto obrazy jsou přeneseny 
do vánočních pohlednic a kouzelné 
vánoce rozesílány po celé České re-
publice. Tato výstava bude zahájena 
4. listopadu slavnostní vernisáží začí-
nající v 18.00. Po dobu trvání výstavy 
jsou k prodeji vánoční pohledy těchto 
obrazů a výtěžek poputuje na kouzelné 
Vánoce dětem SOS dětské vesničky 
Brno. Další akce pořádané v listopadu 
v naší knihovně najdete v kalendáriu 
tohoto zpravodaje.
Věřím, že pro každého se u nás najde 
nějaká ta radost, kterou si můžete od-
nést, a přeji vám krásný podzim plný 
klidu, lásky a nadšení ze čtení knih.
 
 Roman Pospíšil, KJM pobočka Lány

Dne 30. 9. se žáci Základní školy Ved-
lejší zúčastnili soutěže Den přírodních 
věd 9: „Kdo bzučí, je medvěd.“ Akce 
probíhala v brněnské zoologické za-
hradě, kde bylo úkolem žáků projít 
celkem 5 odborných stanovišť, na 
kterých se dozvěděli mnoho zajíma-
vých a poutavých informací od žáků 
Střední průmyslové školy chemické 
v Brně. Následně vyplňovali pracovní 
listy, jež měli organizátoři připravené 
pro soutěžící. Za naši školu se soutěže 
zúčastnili žáci Eliška Mikšová, Stela 
Navrátilová, Ondřej Richter, Tomáš 
Pospíšil, Nikol Modlitbová a Antonín 
Kachlíř.
Během dne 13.  10. pak proběhlo 

školní kolo Přírodovědného klokana. 
Celkem školu reprezentovalo 29 žáků 
z osmých a devátých ročníků. Nejlépe 
si vedli Vít Vajdiš z 8. B, který dosáhl 
64 bodů, na druhém místě s počtem 
66 bodů se umístil Marek Zeman z 8. 
B a vítězkou školního kola se stala He-
lena Brzobohatá z 9. C s výsledkem 76 
bodů. Výhercům gratulujeme a všem 
zúčastněným děkujeme!

 Mgr. Michaela Poláková

Anketa Knihovny 
Jiřího Mahena v Brně

Spisovatelé do knihoven Kdo bzučí, je medvěd

Diakonie Broumov, sociální družstvo 
 

Sběr šatstva 
od  

V pátek 12. 11. 2021 od 1300 do 1900 hod 
a v sobotu 13.11. 2021 od 900 do 1300 

Místo: budova staré haly TJ Tatran Bohunice, 
Neužilova 35.  

 
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
 Nádobí bílé i černé, skleničky - zabalené v krabici  
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázané k sobě) 
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
 Menší elektrospotřebiče 
 
 
 

Akce je pořádána ve spolupráci s TJ Tatran Bohunice 
a MČ Brno-Bohunice 
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V  rámci programu Erasmus+ 
školní vzdělávání – strategická 
partnerství získala ZŠ Arménská 
v Brně projekt spolufinancovaný 
z Evropské unie nazvaný „Cesty 
do Zelené Evropy“. 

Obsahem projektu je partnerství pro 
spolupráci na inovacích a  výměnu 
osvědčených postupů s partnerskou 
školou OS Naklo ve Slovinsku. Cílem 
je vzájemně optimalizovat environ-
mentální vzdělávání pro „Zelenou 
Evropu“, podporovat jazykovou rozma-
nitost EU a mezikulturní povědomí.
Základní myšlenkou projektu je vzá-
jemně se poznat, sdílet informace, 
zážitky, spřátelit se a vytvořit propo-
jení na bázi společných aktivit mezi 
zaměstnanci i žáky obou partnerských 
škol, nejdříve v bezpečném virtuál-
ním učebním prostředí a v e -Twinning 
projektu. Zde si pracovníci a posléze 
žáci obou partnerských škol vzájemně 
připravují aktivity pro výměnné po-
byty, tzv. mobility, následně hodnotí 
environmentální vzdělávání v průběhu 
mobilit a současně se učí komunika-
tivní a ICT dovednosti v češtině, slo-
vinštině a angličtině.
Každodenní život je plný technologií, 
ale stále probíhá v souladu s rytmy 
přírody. Perspektiva cirkulární ekono-
miky je aplikována na výsledky úspěš-
ného projektu ZŠ Brno Arménská „Jed-
lá školní zahrada“. Ve zkušenostním 
učení jej účastníci na mobilitách 
činností v mezinárodních smíšených 
skupinách dále rozvíjí. K  dalšímu 
hlubšímu pochopení principů kolo-
běhu a podmínek v přírodě, virtuálně 
i v různém prostředí pro environmen-
tální vzdělávání v přírodě obou států, 
realizují mezinárodní týmy zaměst-
nanců a žáků aktivizující výuku, po-

zorování a experimenty, které pro ně 
partneři připraví. Pro dosažení cílů se 
tato výměna praktických zkušeností 
uskutečňuje u zaměstnanců v rámci 
krátkodobého společného školení v ČR 
a ve Slovinsku, u žáků v průběhu krát-
kodobých výměnných pobytů.
Po roce virtuální spolupráce se ve 
dnech 11.–18. září podařilo ve Slovin-
sku zrealizovat první cestu do „Zelené 
Evropy“. V krátkodobém výměnném 
pobytu 16 žáků a 4 pedagogové ze ZŠ 
Arménská, ve spolupráci s garantem 
projektu prof. Jelkou Strgar z Uni-
verzity v Lublani a společně se svými 
partnery z OS Naklo, i přes ztížené 
podmínky způsobené pandemií poprvé 
splnili všechny výše uvedené cíle. Žáci 
2.–8. třídy Eko a Anglického klubu se 
ve vrstevnické výuce obou škol učili 
v angličtině a společně procvičovali 
v  jazyce partnerské školy v různém 
prostředí Slovinska. Environmentál-
ní výuka kromě prostředí OS Naklo 
probíhala i ve vysokohorském terénu, 
v krasové oblasti, v jeskyních, u moře 
a v hlavním městě v Lublani. Vznikající 
film, prezentace a příběhy žáků doka-
zují úspěšnost projektu.
Přestože plánovaná druhá a třetí cesta 
v říjnu 2021 musela být v důsledku 
zhoršující se situace ve Slovinsku 
odložena, byla již základní myšlenka 
projektu beze zbytku naplněna. Vý-
stupem projektu bude, na konkrétním 
příkladu, předání zkušenosti s mezi-
národní školní spoluprací na dílčím 
úseku didaktiky environmentalistiky 
v zrcadle strategie „Zelená dohoda 
pro Evropu“.

 Ing. Helena Jedličková, Ph.D.,
koordinátorka projektu ERASMUS+ 

pro ZŠ Arménská

Cesty do „Zelené Evropy“ 
na ZŠ Arménská v Brně

 

 

 Číslo akreditace: 2020-1-CZ01-KA120-SCH-094473 

Udělena organizaci 

Základní škola Brno, Arménská 21, 
příspěvková organizace 

Platnost: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027 

Dům zahraniční spolupráce 

Ing. Dana Petrova, ředitelka 

 

EVROPSKÁ UNIE 

Podpis 
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Jak jste na tom s fyzickou kondicí? 
Jaké je vaše složení těla a kapacita 
plic? Pokud jste se narodili v letech 
1991 nebo 1992 v Brně či Znojmě, vše 
zmíněné a ještě víc vám bude změřeno 
zdarma v bohunickém kampusu. Stačí 
se přihlásit na info@celspac.cz nebo 
přes webové stránky www.celspac.cz. 

Bezbolestná vyšetření jsou anonymní, 
brněnští vědci z centra RECETOX Ma-
sarykovy univerzity tato data potře-
bují ke zhodnocení zdravotního stavu 
brněnské populace ve studii CELSPAC: 
Young Adults. Děkujeme vám. Team 
Centra RECETOX.

 (maj)

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 využili rodiče, jejichž děti chodí do mateřské školy Amer-
lingova, prostory školní zahrady a zorganizovali podzimní setkání s programem 
pro své děti. Ochotné maminky, a taky jeden tatínek, připravily několik stanovišť, 
kde děti plnily různé úkoly – kreslení na dýně či kamínky, slalom na koštěti, 
házení šišek do strašidelné krabice, skládání obrázků, lovení klíče z hromádky 
kaštanů atd. Odměnou jim byl poklad. Počasí již bylo chladné, proto všichni rádi 
využili opékání buřtíků u taboráku, o který se staraly paní učitelky. Paní kuchařky 
připravily horkou kávu a teplý čaj. Poděkování patří vedení Spolku rodičů a přátel 
školy. Setkání uběhlo velmi rychle, proto se těšíme zase na příští akci.

 za MŠ Amerlingova Mgr. Zdeňka Lederová

ERASMUS+ je vzdělávací program 
Evropské unie, který podporuje spo-
lupráci a mobilitu ve všech sférách 
vzdělávání, v odborné přípravě a v ob-
lasti sportu, mládeže a neformálního 
vzdělávání. Cílem programu je zvý-
šení kvality a přiměřenosti kvalifika-
cí a dovedností spojené s možností 
studijních pobytů. Větší podpory se 
dostává i informačním platformám, 
jako je eTwinning, které propojují ško-
ly prostřednictvím internetu. Progra-
mu ERASMUS+ se mohou zúčastnit 
jak žáci, tak učitelé.
V loňském roce byla naše škola úspěš-
ná se žádostmi ve dvou klíčových 
akcích: KA 1 – Vzdělávací mobilita 
jednotlivců a KA 2 – Spolupráce na 
inovacích a výměna osvědčených po-
stupů. Díky těmto grantům jsme navá-
zali spolupráci se slovinskou základní 
školou v Naklu a mohly se uskutečnit 
dva výjezdy. První, seznamovací, se ko-
nal loni v záři. Na něj měly navazovat 

výměnné pobyty jak žáků, tak zaměst-
nanců škol. Díky epidemické situaci 
jsme museli návštěvy odložit, ale již 
letos v září naši žáci do Slovinska vy-
razili. Pokračování výjezdů, tj. příjezd 
slovinských žáků a jejich učitelů, jsme 
museli opět odložit, a to na jaro.
Vzhledem k tomu, že spolupráci se 
zahraničními školami považujeme za 
velmi důležitou, stejně tak výjezdy 
spojené s poznáváním jiných vzdě-
lávacích systému a kultur, požádali 
jsme jako škola o akreditaci v rám-
ci programu Erasmus+ na období 
2021 –2027 na akci KA 1 - Vzdělávací 
mobilita jednotlivců. Tu jsme jako je-
diná brněnská základní škola obdrželi. 
Tato akreditace nám umožní snadnější 
čerpání finančních prostředků v rámci 
programu.
Je pravda, že současná situace nám 
možnosti omezuje, ale pevně věřím, 
že po „dlouhé zimě přijde opět jaro“.

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Změřte si kondici zdarma

Podzimní hledání pokladu

ERASMUS+ na ZŠ Arménská
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15. ŘÍJNA 2021

ŠVERMOVA 19, BRNO - BOHUNICE

1. ROČNÍK FESTIVALU TVORBY DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU PIRKO

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

13. LISTOPADU 2021 
16:00 - 18:00

Tvořivá dílna, při níž si děti vyrobí své vlastní broučky a světlušky. 
Společně je uložíme ke spánku v podzimní zahradě u Labyrintu.

Cena 60,- (v ceně je materiál na výrobu broučků)
Na akci je třeba se přihlásit! (tomas.labyrint@luzanky.cz)

nebo na webových stránkách 
Kapacita omezena!

rukodělná dílna pro děti a jejich rodiče v Labyrintu.
pro děti od 4 do 12 let a jejich rodiče

15. ŘÍJNA 2021

ŠVERMOVA 19, BRNO-BOHUNICE

1. ROČNÍK FESTIVALU TVORBY DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU PIRKO

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

13. LISTOPADU
16:00 - 18:30

VYROBTE SI VLASTNÍHO BROUČKA Z PŘÍRODNIN A DALŠÍCH MATERIÁLŮ. 
POMOZTE NÁM USPAT BROUČKY V NAŠÍ ZAHRADĚ NA ZIMU. 

DÍLNIČKA PRO DĚTI 4-8 LET A JEJICH RODIČE.
NA DÍLNU SE JE TŘEBA PŘIHLASIT.

CENA 50 KČ DÍTĚ (V CENĚ MATERIÁL NA VÝROBU BROUČKŮ)

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá

střelecké závody pro děti i dospělé

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA 

sobota 13. 11. 2021 od 9.00 hodin
v bohunické orlovně, Hraničky 5

Střílí se vleže ze vzduchových pušek na terč.
Kategorie: mladší děti, starší děti, muži, ženy.
Startovné: ZDARMA.
Ceny: poháry pro vítěze, sladkosti pro děti.
Doprovodná soutěž: laserová střelnice od S-servis bke, s.r.o 
DALŠÍ PODMÍNKY KONÁNÍ PODLE EPIDEMIOLOGICKÉ
SITUACE A PLATNÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY (RESPIRÁTOR!) 

www.orelbohunice.cz
Na provoz orlovny přispívá Statutární město Brno a MČ Brno–Bohunice

Bohuničtí hasiči ve spolupráci  
s MČ Brno-Bohunice opět pořádají 

SILVESTROVSKOU 
ZÁBAVU 

Srdečně vás zveme na oslavu Silvestra 
a příchodu Nového roku do hasičské zbrojnice 

na ulici Ukrajinská 2b, Bohunice 

Cena lístku včetně místenky, malého 
občerstvení a malé láhve sektu   

300,- Kč 
Živá hudba – kapela

Předprodej lístků: od 29. 11. 2021, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3 
pondělí a středa od 13.30–17.00 

podatelna – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 42 38 13 

V případě nepříznivé epidemické situace si 
oznamovatel vyhrazuje právo zrušení dané akce. 

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz 
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 29. 10. 2021 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,  
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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„Kdyby to bylo,  
to by bylo.“

Může být. Neváhejte. Hlasujte a rozhodněte!

Hlasování probíhá od 1. do 30. 11. 2021  
na damenavas.brno.cz nebo na brnoid.cz

Dáme na vás jde do finále! Do letošního ročníku participativního 
rozpočtu, na který je vyčleněno 35 milionů korun, postoupilo celkem 
67 projektů. Nenechte tedy nic náhodě a hlasujte pro vámi vybrané 
projekty.

Již pátým rokem funguje Dáme na 
vás, participativní rozpočet města 
Brna, a s příchodem listopadu nastal 
opět čas hlasování o projektech v na-
šem městě. Některé z projektů jsou 
zaměřené na rodiče s dětmi, jiné na 
sportovce od cyklistů, přes volejbalis-
ty, parkouristy až po vodáky. Další se 
týkají kultury, zábavy či občerstvení. 
Je možné také hlasovat pro zelenější 
a čistější Brno. Dokonce jsou zde dva 
návrhy na projektové dokumentace 
k rozhlednám a mnohé další. Škála 
projektů je velmi rozmanitá a vybere 
si tak opravdu každý.
Nyní máte možnost rozhodnout 
o svém okolí. Hlasujte proto od 1. do 
30. listopadu na webu damenavas.
brno.cz nebo pomocí full účtu na br-

noid.cz. Kdo preferuje osobní kontakt, 
může odhlasovat v kanceláři Odboru 
participace na ulici Husova 12 nebo 
letos poprvé také na náměstí Svobo-
dy při každoroční výstavě projektů, 
a to od 1. do 5. listopadu, kde budou 
koordinátorky osobně a  rády vám 
s hlasováním pomohou.
Pro projekty můžete hlasovat, pokud 
jste starší 18 let a máte trvalý pobyt 
v Brně. K dispozici máte 5 hlasů klad-
ných a 2 hlasy záporné. Ty můžete 
podle svého uvážení rozdělit jednot-
livým projektům v hlasovací galerii. 
Jednomu projektu je možné udělit až 2 
hlasy kladné a 1 záporný. Rozhodněte, 
jaké projekty město zrealizuje.

 Ing. Linda Seitlerová
Dáme na vás, damenavas@brno.cz 

V termínu 1.–7. 11. 2021 probíhá Týden rané péče, který připomíná bez-
platnou pomoc pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním. Podpořte 
ji nákupem originálních kalendářů či dárků z charitativního eshopu.

Děti, které přicházejí na svět předčas-
ně nebo s postižením, mají do života 
těžký start. Také jejich rodiče prožívají 
strach a nejistotu z toho, jak náročnou 
péči zvládnou. Když se jim však dosta-
ne správné pomoci hned na začátku, 
dokáže se většina rodin se situací po-
stupně vyrovnat a žít co nejkvalitnější 
život. Na intenzivní péči neonatologů 
a pediatrů navazuje terénní služba 
raná péče, která rodinu provází až do 
7 let věku dítěte. Odborně vzdělané 
poradkyně jezdí za rodinami domů, 
rozvíjejí smysly i  psychomotoriku 
dítěte a  předávají tyto dovednosti 
rodičům. Rodiče tak získají jistotu 
v péči a zároveň se mohou podělit 
o své starosti, poradit se o praktic-
kých věcech jako jsou sociální dávky 
nebo výběr školky apod. Přínos rané 
péče pro tyto rodiny připomíná 14. 
ročník osvětového Týdne rané péče, do 
kterého se zapojují desítky organizací 
poskytujících ranou péči a jehož am-
basadorem je letos populární kapela 
Mirai. Přehled aktivit je k dispozici 
na www.tydenranepece.cz. Například 
v Brně bude k vidění výstava fotografií 
na téma „Každé dítě je úžasné“, rea-
lizovaná díky podpoře statutárního 
města Brna, a to postupně v Dětské 
nemocnici 1.–7. 11.  , v porodnici na 
Obilném trhu 8.–22. 11. a ve FN Bo-
hunice 22. 11.–6. 12. 2021.
V našem regionu dojíždí do rodin také 

poradkyně Společnosti pro ranou péči, 
které pomohly k lepšímu startu do 
života už tisícům dětí. Věnují se dě-
tem s postižením zraku, kterým skrze 
odbornou stimulaci zraku pomáhají 
lépe vidět. Využívají k tomu i krásné 
černobílé hračky, které jsou vhodné 
pro všechny děti v raném věku už od 
prvních týdnů. Hračky, stimulační 
pexesa, obrázkové leporelo a  další 
produkty je možné zakoupit na dob-
ročinném eshopu: www.ranapece.cz/
eshop. Najdete zde i originální rodin-
ný plánovací kalendář a čokoládový 
adventní kalendář. Výtěžek z prodeje 
Společnost využije na další cesty do 
rodin, kterým pomáhá vracet se do 
aktivního života.
Společnost pro ranou péči poskytuje 
bezplatnou pomoc a podporu rodinám 
dětí se zrakovým a kombinovaným po-
stižením ve věku od narození do 7 let. 
Její poradkyně jezdí do rodin domů na 
pravidelné konzultace a zaměřují se na 
rozvoj dětí i podporu rodičů v krizové 
situaci. Spolupracují s lékaři a další-
mi odborníky a vytvářejí komplexní 
podpůrný tým, kde v centru zájmu je 
dítě a jeho rodina. Cílem je provést 
rodinu těžkou životní situací a umož-
nit dětem s ohroženým vývojem nebo 
s postižením, aby o ně rodiče mohli 
pečovat v bezpečí domova a náročnou 
péči zvládli. Kontakty a podrobné in-
formace na www.ranapece.cz. 

Hlasujte v Dáme na vás

Pomoc ohroženým dětem 
v raném věku má velký 
smysl

MILOSTIVÉ LÉTO – NOVÁ 
NADĚJE PRO DLUŽNÍKY
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky Brno 
nabízí osobám se zdravotním postižením a seniorům nacházejícím se 
v nepříznivé sociální situaci bezplatné poradenství v oblasti exekucí 
a dluhové problematiky.

Ve dnech 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022 
probíhá tzv. „milostivé léto“

 – možnost zastavení vybraných exekucí za zvýhodněných podmínek
 –  některé dluhy vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, dopravnímu podniku 

a dalším institucím
 –  zaplacení jistiny a  limitovaných nákladů exekuce – zastavení celé 

exekuce včetně úroků z prodlení a nákladů soudního řízení

Kontakt:
NRZP ČR Poradna Brno Tel.: 542 214 110, 542 214 111
Cejl 892/32  Mob.: 736 751 214
602 00 Brno  E -mail: poradnabrno@nrzp.cz 
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Stromy odhodily listí a listopadová krajina se pomalu ukládá ke spánku. 
Pojďte se rozloučit s podzimem i vy na akcích Lipky! Od svatého Mar-
tina až do Tří králů se můžete těšit na čarovné slavnosti plné sváteční 
atmosféry – svatomartinský průvod, Adventní Lipku a spoustu tvoření 
pro malé i velké.

Vše začne na Martinské slavnosti 
11. listopadu. Na tradičním průvodu 
Jundrovem uvítáme Martina na bí-
lém koni a lampiony rozjasníme zimní 
tmu. Od 16.30 si lampiony můžete 
vyrobit během tvořivé dílničky na 
Rozmarýnku. Na dílničky je nutné se 
předem přihlásit.
Sváteční čas zahájíme na Adventní 
Lipce na Lipové. „Čarovný advent 
přivítáme tvořením ohleduplným 
k přírodě. Hudbou, vůněmi i dětským 
punčem z  ohně poškádlíme smys-
ly,“ zve lektorka Lenka Šimková. Ve 
čtvrtek a pátek 25. a 26. listopadu 
vždy v 15–18.30 si malí i velcí můžou 
vyrobit svícny, jedlé mňamky, dárky 
v pěkném šetrném kabátku nebo ne-
tradiční věnce.

Komu by tvoření nestačilo, může 
12. listopadu přijít na kurz Keramický 
anděl nebo o den později na Kera-
mickou sobotu. Začátkem prosince 
se vrhneme na přípravu vánočních 
dárků na řemeslném kurzu Dárečky 
bez nakupování. Své blízké potěšíme 
smysluplnými dárky vlastní výroby: 
andělem ze dřeva, pečeným čajem, 
drátěnými rozlišovači na skleničky, 
domácí aviváží a hrou indiánské kost-
ky. Vše zabalíme šetrně k přírodě.
Poslední krásné podzimní dny si ro-
diny s dětmi mohou užít v říši hmyzu 
s venkovní online hrou, než se na konci 
listopadu definitivně uzavře na zimu. 
Přehled všech akcí a přihlášky najdete 
na www.lipka.cz/kalendar -akci.

 Zuzana Slámová, Lipka

Obstojí vaše svaly v gerontoobleku, který vám přidá i třicet let? Jak 
těžké je obsluhovat plošinu pro vozíčkáře? Kde všude mohu jako 
dobrovolník pomoci? To vše se dozvíte se na Dnech dobrovolnictví 
25.–27. listopadu, které si pro vás připravily neziskové organizace 
z Brna a Jihomoravského kraje.

Listopadové Dny dobrovolnictví mají 
za cíl představit možnosti dobrovol-
nictví a ukázat, jak mohou zájemci po-
moci ve své komunitě i jak se mohou 
zapojit v místních organizacích. Celá 
akce je koncipována tak, aby si zájemci 
mohli přímo otestovat vybranou or-
ganizaci a zjistit, jak funguje, jak se 
v ní s dobrovolníky i klienty pracuje 
a co pro ně nabízí. Mají tak šanci se 
v  krátkém čase zorientovat ve více 
institucích a vyzkoušet si dobrovol-
nictví nanečisto, případně si vybrat 
organizaci na další spolupráci.
Hlavním pořadatelem je Regionální 
dobrovolnické centrum Jihomoravské-
ho kraje (dříve Dobrovolnické centrum 
67), které na akci spolupracuje s další-
mi organizacemi z Brna a kraje. „Tuto 
akci pořádáme již druhým rokem. Vě-
říme, že letos budou mít zájemci a zá-
jemkyně příležitost nahlédnout pod 
pokličku práce neziskových organizací 
naživo. Mohou tak vidět jejich zázemí, 
seznámit se a hned na místě se zapojit.“ 
uvedla ředitelka Kateřina Petrášová.

Zájemci si mohou vybrat z pestrého 
programu aktivit, exkurzí i workshopů. 
Kromě gerontoobleku si vyzkouší si-
mulaci kulturního šoku nebo simulaci 
deprese. Přiložit ruku k dílu budou 
moci například při péči o národní pří-
rodní památku Stránská skála.
V průběhu dvou dnů představí Regi-
onální dobrovolnické centrum Jiho-
moravského kraje možnosti dobrovol-
nictví u nás i v zahraničí a zájemcům 
pomůže s výběrem vhodné organizace. 
Nerozhodným může k výběru pomoci 
také páteční večer s jarmarkem nezis-
kových organizací, koncerty a výstavou 
fotografií.

Program Dnů dobrovolnictví a více 
informací o akci naleznete na strán-
kách www.dnydobrovolnictvi.cz nebo 
na facebooku @Dobrovolnickecen-
trum67.

Když advent ťuká na dveře Vyzkoušejte si 
dobrovolnictví nanečisto 
na Dnech dobrovolnictví

Vězeňská služba ČR Vazební věznice a ústav pro výkon
zabezpečovací detence Brno, Jihlavská 12

přijme do pracovního poměru na plný i zkrácený úvazek na funkci

LÉKAŘ – PRIMÁŘ – oddělení interní
LÉKAŘ – PRIMÁŘ – oddělení následné péče
LÉKAŘ – VEDOUCÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA 

Nabízíme:
– zvýhodněné platové tarify oproti tarifům standartním
– další tarifní benefit v rámci práce u Vězeňské služby ČR
– 5 týdnů dovolené + 5 dnů dodatkové dovolené
– 5 dnů indispozičního volna ročně
– volné víkendy, bez nočních směn
– závodní stravování
– financování volnočasových aktivit a rekreací z FKSP
– možnost využití resortních rekreačních středisek

Dále přijme do služebního poměru příslušníky Vězeňské služby ČR
Nabízíme:
– možnost kariérního růstu
– náborový příspěvek 75.000,- Kč
– 6 týdnů dovolené
– závodní stravování
– financování volnočasových aktivit a rekreací z FKSP
– možnost využití resortních rekreačních středisek
– další benefity vyplývající ze služebního poměru 

Kontakt: Tel. 601 699 656, ibidmonova@vez.brn.justice.cz

Ve dnech 25. 10.–3. 11. 
2021 je otevírací doba 
na Ústředním hřbitově 
a ostatních hřbitovech 
od 7.00 do 19.00 hodin.

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně pří-
padného sundání  a pověšení zá-
clon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce 
v domácnosti,… to vše Vám nabízí 
rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 – na 
všem se domluvíme.
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 Opravy a servis počítačů, note-
booků a tabletů. Chcete zrychlit počí-
tač, zachránit data, odvirovat, nastavit 
tiskárnu, wi-fi, internet? Se vším Vám 
ochotně poradím a přijedu. Miroslav 
Novotný, tel. 731 248 454, e-mail:  
novotnymir@volny.cz 

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

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

 MUŽE I ŽENY S OZP NA RE-
CEPCE A  VRÁTNICE V BRNĚ. Tel. 
602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.

 Kuchyňské linky a vestavěné skří-
ně, dvířka, skřínky, skříně a pracovní 
desky na míru www.vrbakuchyne.cz 
Vrba tel: 603 438 707.

 Kompletní servis počítačů 
a notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC, Tel.: 608 880 107.

 Opravím počítač / seřídím.
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 ITALŠTINA – Doučím italštinu děti 
i dospělé. Možná i výuka online. Tel.: 
777 595 892.

 Sun Studio – Výstavní 9, Brno 
603 00. Kvalitní kolagenové a klasické 
Solária. Různé druhy masáží Dámské, 
pánské i dětské kadeřnictví. Pedikúra Te-
lefon: 737 110 990. studiovystavni9.cz

Nově opravená 
kontejnerová stání

     

Podzimní

distanční cyklistická

   vyjížďka pro děti

   i d
ospělé. 

Soutěžíme o ceny! Atrakce pro děti

(skákací hrad, chůdy, šipky

a mnohé jiné) a občerstvení

zajištěno!

www.probo.com

Podpořil

Datum konání:

7. listopadu 2021

Start v 13.00 hodin,

registrace jezdců

od 12:00 hodin.

Misto konání:

Areál ZUŠ

Amerlingova 2

Stolní hokejisté z Bohunic získávají 
tradičně v rámci republikových soutěží 
jednu trofej za druhou. V posledních 
sedmi letech se však plní bohunická 
orlovna pouze medailemi stříbrnými.
Zářijový víkend s datem 25. 9. a 26. 9. 
hostila Břeclav Českomoravský pohár 
družstev. Celorepubliková soutěž je 
rozdělena na dva dny. V sobotní části 
se všechny týmy střetnou o pět vstu-
penek do nedělního finále. Orelský 
celek nesoucí jméno Doudeen Team 
se stal dokonce vítězem celé sobotní 
základní části.
V  neděli si pak bohuničtí poradili 
postupně s týmy z Mostu, Břeclavi, 

Brna a loňskými vítězi z Modřic a po 
sedmi letech opět stanuli s pohárem 
pro vítěze Českomoravského pohá-
ru družstev i s právem mezinárodní 
účasti na světovém poháru. Právě jeho 
vítězství v ruském Petrohradu je pro 
Bohunice nadále jedním z největších 
sportovních úspěchů.
Kroužek stolního hokeje probíhá 
v bohunické orlovně každý čtvrtek od 
18 hodin a jeho historie má více než 
čtvrt století. Na provoz oddílu i or-
lovny přispívá Statutární město Brno 
a MČ Brno -Bohunice.

 Orel Bohunice

Orli z Bohunic opět zlatí
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REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ 
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY 

DĚKUJE VOLIČŮM ZA PODPORU 
VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY

Nesmírně vesmírný 
optický internet

Individuální 
nastavení příchozí 
a odchozí rychlosti 

internetu

Aktivace a zrušení 
zdarma, zákaznická 

podpora a servis 
7 dní v týdnu

Vhodný 
pro vícečlenné 

domácnosti 
a studentské byty

539 01 01 01 www.netbox.cz

Internet 
od Brňáků 
pro Brňáky 

od roku 1998

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

734 459 177

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

BARBIRO, U Leskavy 27 
+420 605 443 751 
www.namasiruj.cz
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547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

NÁBOROVÝ DEN
PRODEJNA BRNO KOBLIŽNÁ

12:00–17:00

ÚTERÝ 2. 11. 2021

KOBLIŽNÁ 53/24


