
Myslím, že každý nový rok asi většina z nás chápe jako něco 
přelomového, jako nějaký nový začátek. Já to tak rozhodně 
mám. Dokonce si vždy najdu čas a na pár dní odjedu do svých 
oblíbených Orlických hor, na samotu k jedné malé, prastaré 
kapličce, pod kterou vyvěrá chuťově bezkonkureční pramen 
vody. Zde v samotě odpočívám, čistím si hlavu, zhodnocuji 
uplynulý rok a přemýšlím o nadcházejícím novém roku. Dělám 
to, co potřebuje moje tělo. Když chce spát, spím, když chce 
chodit, chodím, když chce pít z pramene pod kapličkou, rád se napiji. 
A když chce sát mystickou atmosféru v kapličce, sednu si tam a v klidu 
a tichu mlčím, přemýšlím. Tak se chystám na nový rok já. Vy možná 
máte také svůj osvědčený způsob.

NOVÉ VĚCI A NOVÉ PROJEKTY
V polovině prosince minulého roku 
jsme v  bohunickém zastupitelstvu 
schválili rozpočet naší MČ na nový 
rok. Poměrně konzervativní rozpočet 
počítá na stráně příjmové i na straně 
výdajové s částkou 96.975.000 Kč. 
Tedy, tak jako i jiné roky, si nic nepůj-
čujeme a nikde se nezadlužujeme. I tak 
náš rozpočet počítá s poměrně velkým 
množstvím projektů a stavebních akcí.
Jednou z akcí, kterou asi uvítají ze-
jména rodiče s dětmi, je komplexní 
přestavba a  rekonstrukce hřiště ve 
vnitrobloku ul. Uzbecká do moderní 
„3D“ podoby, v  ceně cca  7 mil.  Kč. 
V rozpočtu máme i částku na další 
kamerový bod – tentokrát by měl sní-
mat prostor mezi ul. Spodní a Rolnic-
kou (cca 1 mil.Kč). Jako každoročně 
počítáme s opravou účelových komu-
nikací (cca 950 tis. Kč) a některých 
kontejnerových stání (cca 1 mil. Kč). 
Myslím, že mile překvapí projekt na 
rekonstrukci dvou již nevzhledných 
ploch mezi Spodní a Rolnickou, a to 
jižně od dopravního hřiště a za domem 
Spodní 20. Obě plochy budou nově 
opravené a věřím, že celkově prostran-
ství zkrášlí a oživí.
V oblasti životního prostředí se mi 
podařilo na „velkém městě“ zajistit 
dotaci na zelenou střechu v objektu 
ZŠ Arménská. Máme rovněž v plánu 
provést kompletní rekonstrukci zeleně 
v zadních traktech na ul. Arménská, 

včetně nových chodníků. Pro první 
etapu počítáme s částkou 1 mil. Kč.
V letošním roce proběhne také velká 
rekonstrukce SVČ Švermova – Laby-
rint s  tím, že bude vnitřek budovy 
přestavěn do moderní podoby tak, 
aby odpovídal potřebám současné 

mládeže (cca 7 mil. Kč).
V Naději na ul. Arménská 
bude v  kuchyni vyměně-
no gastro vybavení v ceně 
3,8 mil. Kč.
Nemalé prostředky poputují 
do našich škol a školek.
Asi největším projektem 

bude kompletní přestavba zahrady MŠ 
Švermova, v ceně kolem 3,5 mil. Kč. 
Postupně bychom takto chtěli přesta-
vět všechny venkovní prostory v na-
šich MŠ. Na ZŠ Vedlejší by mělo dojít 
k instalaci venkovních žaluzií na jižní 
straně budov, v ceně kolem 1,5 mil. Kč. 
V MŠ Amerlingova vyměníme topný 
kotel (cca 1,5 mil. Kč), v MŠ Uzbecká 
zrekonstruujeme zbývající poslední 
třídu (cca 1,5 mil. Kč).
To jsou pro vaši představu některé pro-

jekty, které se chystáme zrealizovat 
v roce 2022.

NOVÉ ŠANCE
Jak vidíte, nových věcí a nových pro-
jektů je opravdu hodně. Každý takový 
projekt sebou nese i nové možnosti 
a příležitosti. Rekonstrukce CVČ snad 
přitáhne více mladých a nabídne jim 
nové aktivity. Nové hřiště na Uzbecké 
ul. potěší zase menší děti. Už nebudou 
muset jezdit za podobnými radován-
kami do St. Lískovce. Žaluzie ve škole 
uleví dětem v době horkých dní. Re-
konstrukce zeleně a zelená střecha po-
těší oko a ochladí okolí. Po opravených 
chodnících se bude lépe chodit… Tak 
by se dalo pokračovat ještě dlouho. 
Těším se, až tyto plány přeměníme 
ve skutečnost.

NADĚJE
S každým novým rokem přichází i na-
děje, že bude lepší než ten minulý. 
Vím, že si každý z  nás pod slovem 
„lepší“ představí něco jiného. Někdo 
více peněz, jiný zase pevnější zdraví, 
další narození dítěte nebo usmíření ve 
své rodině. Naději můžeme vidět v do-
končeném studiu, v setkání s milým 
člověkem, v získání vlastního bydlení, 
auta, zaměstnání…
Ale NADĚJE je něco víc. Naděje je na-
dechnutí ve chvíli, kdy už to nejde dál. 
Naděje je otevření cesty v okamžiku, 
kdy už selhaly všechny prostředky. 
Naděje mi zůstává, i když mě opustil 
můj blízký.

Milí přátelé, tuto naději vám přeji na 
začátku nového roku. My nevíme, jaký 
bude. Ale víme, že s NADĚJÍ „v zádech“ 
jsme schopni překonat všechno, co 
nás potká. Tento dar vám z celého 
srdce přeji.
Moje naděje je i v tom, že budu mít 
možnost se s vámi potkávat i v roce 
2022.

 Antonín Crha, váš starosta

Nový rok je tady

Uzávěrka č. 2/2022
pátek 21. ledna 2022
ve 14 hodin
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Bohunické info, aneb nad dotazy občanů
V prosincovém čísle jsem záměrně 
uhnul od zaběhnutého formátu 
tohoto sloupku, kde se snažím 
převážně informovat o dění v naší 
městské části a odpovídat na vaše 
dotazy.

Jeden z opakovaných dotazů je, zda 
se bude opakovat velmi úspěšná akce 
„BOHUNICKÁ ZABIJAČKA“. Vzhledem 
k tomu, že tuto akci mělo organizač-
ně na starost PROBO, odkážu vás na 
podrobnosti, které se dočtete v tomto 
periodiku.
V předvánočním čase mají lidé potře-
bu více komunikovat, ať již za účelem 
popřání krásných svátků vánočních, či 
jen tak pokecat. I já jsem měl mnoho 
příležitostí se setkávat s vámi osobně 
a nejen si popřát krásné svátky, ale 
i pohovořit o všedních věcech. Osobně 
se nikdy nezapomenu zeptat, jak se 
dotyčnému žije v Bohunicích, či zda 
mu něco nechybí. Jsem velmi potěšen, 
že drtivá většina dotázaných je s živo-
tem v Bohunicích spokojená, ale jsou 
i tací, kteří se na rovinu vyjádří s ne-
spokojeností. Jedna z věcí, která lidi 
obtěžuje, je nadměrný hluk z dálnice 
D1, která sousedí s naším katastrem. 
Mnoho dotazů směřovalo na to, jak 
to bude vypadat, až se tento úsek za-
čne rekonstruovat, kam bude svedena 
doprava a jak se to dotkne Bohunic, 
zda budou postaveny protihlukové 
stěny  apod. Protože nerad vařím 
z vody a nechci do veřejného prosto-
ru pouštět informace JPP, vydal jsem 
se přímo za ředitelem závodu Brno 
panem Mgr. Davidem Fialou, aby mi 
odpověděl na zásadní otázky. Předem 
musím říct, že atmosféra rozhovoru 
byla uvolněná a otevřená. První otáz-
ka, kterou jsem položil, byla v duchu 
časové osy celého rámce oprav dálnice 
D1 v úseku Kývalka – Holubice. Byl 
jsem informován, že tento celkový 
úsek je plánován v časovém rozmezí 
2022–2030. Jako první se začne re-
alizovat úsek mezi sjezdy Brno cent-
rum a Brno jih, realizace této stavby 
je plánovaná na rok 2022 až 2025 
v celkové délce 1,4 km. Zde je zajíma-
vostí, že most D1-233 bude zcela nový. 
Následovat bude úsek MÚK Brno -jih, 
kde je termín realizace plánován na 
období 2023 až 2026 a délka reali-
zované stavby je 1,5 km. Další úsek 
v  rámci harmonogramu, který se 
začne realizovat, je úsek BPZ Černo-
vická terasa na D1, kde se bude nově 
budovat připojení k průmyslové zóně 
Černovické terasy. Časový rozsah prací 
je plánován na období 2024–2027. 
Další stavbou v  přípravě je stavba 
Brno -jih – Brno východ, předpoklá-
daná realizace 2024–2027. A nyní se 
dostáváme k úseku, jenž se nás bude 
dotýkat nejvíce a který přímo sousedí 
s naším katastrem. Jedná se o úsek 
MÚK Brno západ a  MÚK Brno jih, 

Ve srovnání s  tradičními auty jsou 
elektromobily ekologičtější, tišší 
a jejich provoz je levnější. Mezi hlavní 
nevýhody až dosud patřila dostupnost 
nabíjecích stanic. To se však v morav-
ské metropoli díky Teplárnám Brno 
postupně mění. Jen v  Bohunicích 
zprovoznila v prosinci tato městská 
společnost dvě stanice. Jde o běžné 
nabíjecí stanice určené především pro 
ty, kteří nemají možnost si elektro-
mobil doma nabíjet a z toho důvodu 
o  jeho pořízení dosud neuvažovali. 
„Tyto stanice jsou určené pro pomalé 
nabíjení auta v klidu, například během 
dlouhodobého a nočního parkování, 
jehož doba se pohybuje od tří do osmi 
hodin. Nabíjet se mohou vždy dvě auta 
současně,“ vysvětluje generální ředitel 
Tepláren Brno Petr Fajmon.

Koncem prosince otevřely teplárny 
běžnou nabíjecí stanici na ulici Šver-
mova a Pod nemocnicí. „Pro pohodlné 
nabíjení pomocí čipu a zvýhodněnou 
cenu nabíjení na všech našich stani-
cích v Brně se online registrujte na 
našem webu emobilitabrno.cz. K po-
hodlnému dobíjení lze nově využít 
i naši aplikaci E -mobilita TB“ dopo-
ručuje vedoucí odboru elektromobility 
TB Tom Kratochvíl.
U každé nabíjecí stanice o  výkonu 
2 × 22 kW budou vyhrazena dvě mís-
ta nejen pro čisté elektromobily, ale 
také pro plug -in hybridy. Všechna tato 
parkovací místa jsou nově vybudova-
ná, nezabrala tak stávající parkovací 
plochy. Odbor dopravy Magistrátu 
města Brna na těchto místech zří-
dí novou zónu E pro elektromobily, 

kde na počátku bude parkování na 
24 hodin zdarma. Pro registraci a čas 
zaparkování vozidla bude sloužit již 
existující aplikace města ParkSim-
ply, která se používá pro rezidentní 
parkování.
Větší rozvoj elektromobility by měl 
být výrazným krokem k omezení emisí 
a čistějšímu ovzduší. Teplárny Brno již 
vloni z pověření města vybudovaly tři 
rychlodobíjecí stanice (na Červeném 
mlýně, Špitálce a v Galerii Vaňkov-
ka), jejichž přímé propojení s teplá-
renskými zdroji umožňuje nabízet 
zákazníkům výhodou cenu. Přívětivá 
cena bude i na všech dalších stanicích 
s logem TB, kterých jen letos přibude 
na území města na dvě desítky.

 Teplárny Brno

Teplárny Brno otevřely v Bohunicích dvě 
nové nabíjecí stanici pro elektromobily
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předpoklad zahájení v roce 2023 – 1,5 km

předpoklad zahájení v roce 2022 – 1,4 km

předpoklad zahájení v roce 2027 – 5,0 km

předpoklad zahájení v roce 2028 – 6,8 km

předpoklad zahájení v roce 2026 – 14,2 km

předpoklad zahájení v roce 2024 – 0,6 km

stav k 07/2021
Celková délka úseku: 29,5 km

Dál nice D1
Rozšíření v úseku Kývalka – Holubice
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státní hranice
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číslo silnice

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018
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(předpokl. realizace 2027 – 2030)

(předpokl. realizace 2028 – 2031)

(předpokl. realizace 2026 – 2029)

(předpokl. realizace 2022 – 2025)

01191.A MÚK Brno jih (1,5 km)

01313 Připojení BPZ Černovická terasa na D1 (0,6 km)

01171 MÚK Kývalka – Brno západ (8,0 km)

01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum (5,0 km)

01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice (6,8 km)

01311 Brno jih – Brno východ (6,2 km)

01191.C Brno centrum – Brno jih (1,4 km)

celková délka této stavby 
je 8 km a rozmezí realizace 
plánováno na roky 2026 až 
2029. Je dobré podotknout, 
že tento úsek je doprová-
zen spoustou problémů 
v  přípravě. Například se 
připravuje realizace vybra-
ných mostů v předstihu před realizací 
rozšíření na šestipruhové uspořádání 
z důvodu nevyhovujícího technické-
ho stavu daných mostů. Vzhledem 
k nutnosti koordinace záměru s vy-
sokorychlostní železniční tratí bude 
nutné navrhnout technické řešení 
nových mostních objektů a dalších 
činností tak, aby byl zajištěn soulad 
technických řešení obou staveb. No 
a jako poslední má být realizován úsek 
MÚK Brno -východ a MÚK Holubice 

v délce 6,5 km a začátek je 
plánován na rok 2028 a ko-
nec 2030. Jestliže budeme 
rekapitulovat, rozšíření 
dálnice na šest pruhů, tedy 
tři pruhy v každém směru 
v  úseku, Kývalka až MÚK 
Holubice je časově plánová-

no na období 2022 až 2030, celková 
délka činí 29,5 km a hodnota díla byla 
k 7/2021 odhadnuta na zhruba 17,5 
miliard Kč, bez DPH.
Jistě vás bude zajímat, jaký provoz 
bude v době stavebních prací zajiš-
těn, či zda bude provoz z dálnice zcela 
odkloněn a Bohunicím hrozí dopravní 
kolaps. Byl jsem ujištěn panem ředi-
telem Fialou, že po celou dobu rea-
lizace daného úseku bude na dálnici 
zajištěn provoz ve dvou pruzích, a to 

jeden širší a druhý užší. Zcela jistě 
však mohu říci, že pokud se stane 
nějaká nehoda na tomto stavebním 
úseku, můžeme očekávat, že Bohunice 
to odnesou jako první. Nu a nakonec 
něco o protihlukových stěnách. Byl 
jsem ujištěn, že protihlukové stěny, 
po kterých tak dlouho voláme, bu-
dou v rámci této stavby zcela jistě 
vystavěny, a  já za sebe vám mohu 
garantovat, že realizaci a výstavbu 
protihlukových stěn budu bedlivě 
sledovat, ať už jako místostarosta, či 
jako řadový občan.
Více informací o rozšíření dálnice D1 
na šestipruhové uspořádání najdete na 
webových stránkách www.proboos.cz
Přeji vám jen a jen vše nej.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXXXIX.
Pro naše sto třicáté deváté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem ze 
své sbírky více než tří tisíc fotek a různých dokumentů vybral úplně první, 
který jsem před mnoha lety koupil v jednom brněnském „vetešnictví“.
Jedná se o Lístek ohlašovací. V době, kdy čtete tyto řádky, je tomu 80 let, co 
se pan Josef Pavlík přihlásil k pobytu v Bohunicích, na ul. Na padělkách 77.
Od 10. 05. 1945 nese tato ulice název Jihlavská.
Milovníky historie jistě zaujme razítko strážnice Bohunice v levém horním 
rohu.

 Antonín Crha
Zdroj: Soukromá sbírka autora článku.

3. 1.–28. 2. VÝSTAVA – Ať to zvládneme; KJM, Lány 3

3. 1.–28. 2. VÝSTAVA – Teď to vidím jinak; KJM, Lány 3

3. 1.–28. 2. PRODEJNÍ VÝSTAVA – šperky Evy Koenigové;
KJM, Lány 3

3. 1.–31. 1. SOUTĚŽ – Karlíkova dobrodružství v továrně na čokoládu 
– pro děti; KJM, Lány 3

6., 13., 20., 
a 27. 1.

KNIŽNÍ ČTVRTEK – seznámení s novinkami knižní
produkce; KJM, Lány 3; od 10.00 do 12.00 hod.

11. 1.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – O čertovi – zážitkové čtení;
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

5. 2.
sobota

BOHUNICKÝ PLES 2022;
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 hod.

Kalendárium
I

I během svátků museli zdravotníci pra-
covat, jejich práce byla navíc ztížená 
péčí o pacienty s Covid-19. Rozhodli 
jsme se lékaře, sestřičky a zdravotnický 
personál podpořit, a proto jsme pro ně 
na ZŠ Vedlejší uspořádali sbírku potra-
vin, které by si mohli během náročné 
služby dát. Cílem sbírky bylo připome-
nout zdravotníkům, že víme o jejich 
náročné práci a držíme jim pěsti.
Na výzvu kroužku organizátorů v po-
době sbírky ve dnech 14.–15. 12. rea-
govalo přesně 100 jednotlivců nebo 
rodin. Přinesli potraviny jako kávu, 
čaj, čokoládu, mléko, sušenky, oplatky, 
jimiž chtěli obdarovat lékaře, sestřičky 
a další pracovníky. Myslíme na ně, pro-
tože jejich práce o vánočních svátcích 

v covidovém období vůbec není lehká. 
Potraviny zabraly 6 velkých krabic, od-
hadujeme, že v nich byly dobroty asi 
za 20 000 Kč.
Dárcům moc děkujeme!
Zdravotníkům děkujeme, že zachraňují 
životy a zdraví!

 Jan Harmata

Sbírka pro zdravotníky 
z FN Brno 

SEĎ, PANENKO, V KOUTĚ…
…budeš -li hodná, najdou tě. Tato lidová moudrost našich 
prababiček se dá vztáhnout i na některé stromy. Třeba 
taková střemcha obecná (Prunus padus). Celý rok kolem 
ní chodíme, aniž bychom si jí všimli. Je téměř neviditelná. 
A pak se stane, že se zahalí do vznešeného pláště z bílých 
květů a provoní celé okolí. Vůně květů střemchy je velmi 
výrazná.
Střemcha je domácí dřevina, s níž se nejčastěji setkáme na 
okraji světlých lesů. Je to nenáročná dřevina, ale nesnáší 
suché půdy. Svým růstem vytváří velký keř nebo malý strom.
Střemcha na fotografii roste u parkoviště na Vyhlídalově ulici.
Seriál o bohunických stromech vychází také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (44)

Pozvánka
 

SENIOŘI NA LÁNECH 
STŘEDA 5. 1. 2022 | 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 12. 1. 2022 | 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 19. 1. 2022 | 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



Divadelní soubor Vedlejšák, který navštěvují žáci prvního a druhého stupně zá-
kladní školy Vedlejší, nastudoval pod vedením pedagogů Marie Kalábové, Miluše 
Jandové a Tomáše Mlýnka nádherné vystoupení pro naše nejmenší děti. Čerti, 
andělé a Mikuláš předvedli dětem krásné písničky, andělské i pekelné rejdění 
a děti mateřské školy také řádně poučili o správném chování. Na závěr dostaly 
všechny děti mikulášskou nadílku a společně si všichni zazpívali.

 Petra Havlová, MŠ Vedlejší

Již tradičně předvánoční těšení zahájil 
sv. Martin. Nepřijel sice na bílém koni, 
ale setkali jsme se s rodiči a dětmi při 
lampionovém průvodu a na zahradě 
jsme zhlédli ohňovou show. Sladká 
kobliha a horký čaj nám všem přišly 
vhod.
Advent zahájilo divadelní předsta-
vení. Děti se seznámily s postavami 
provázejícími tento čas, např. svatý 
Ondřej, Mikuláš, Barbora a další. I my 
učitelky jsme dětem přibližovaly naše 
tradice, za staženými žaluziemi jsme 
si společně povídaly při „černé hodin-
ce“, poslouchaly jsme klasickou hudbu 
a poznávaly hudební nástroje.
Téměř nikdo se nebál Mikuláše se 

svou družinou. Děti se naučily pís-
ničky a básničky a za odměnu dostaly 
balíčky s ovocem a dobrůtkami.
A potom přišel „Ježíšek“. Zpívání ko-
led, tanečky, slavnostní oběd, pouštění 
lodiček a samozřejmě dárky pod stro-
mečkem. V rozkrojeném jablíčku z ne-
dalekých sadů byla zdravá hvězdička. 
Podle tradice z tohoto jablíčka kousek 
ochutnaly děti, paní učitelky, kuchařky 
i školnice, abychom byly všechny příští 
rok zdravé.
Co jiného si v dnešní době taky přát.
Proto přejeme všem lidem pevné zdra-
ví, dobrou mysl, radost a spokojenost 
v roce 2022.
 za MŠ Amerlingova Anna Budirská

V první polovině prosince se plavci z Arménské zúčastnili nejdůležitějších závodů 
podzimu. A nutno dodat, že velmi úspěšně.
Na Poháru Moravy 10 a 11letých závodilo šest našich žáků. O 13 medailí se 
postarali nejúspěšnější plavci Albert Hynek, Ema Zatloukalová a Jan Švanda.
O týden později na zimním Mistrovství ČR žactva reprezentovalo naši školu tři-
náct dětí. Šestnáct mistrovských medailí z bazénu vylovili ve výborných osobních 
rekordech Adam Řiháček, Oliver Hynek, Lukáš Gregr, Natálie Křepelková a Roman 
Hlávka. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

 Mgr. Josef Horký, vedoucí trenér plavání ZŠ Arménská

Mikulášská nadílka 
s vystoupením čertů,  
andělů a Mikuláše! 

Adventní čas v MŠ 
Amerlingova

Úspěchy plavců ZŠ Arménská
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Někteří zlí jazykové 
tvrdí, že bývalá opozice 
ve věcech covidových 
soustavně házela bývalé 
vládě klacky pod nohy, 
protože čím hůř na tom 
budeme ve zvládání pan-
demie, tím lépe pro ně 
volby dopadnou. Jiní zlí 
jazykové tvrdí, že bývalá vláda svým 
nástupcům stejnou mincí oplácela 
po volbách.
Nejmenovaný kolega zastupitel 
napsal, že čím hůře vypadá povrch 
cesty mezi Moravany a Bohunicemi, 
tím lépe, protože tím méně řidičů 
bude mít chuť si tudy i přes zákaz 
vjezdu zkracovat cestu do Brna.
Nejmenovaný bohunický staros-
ta tvrdí, že čím hůře to dopadne 
s  obestavěností předpokládané 
páteřní komunikace přes Červený 

kopec, tím lépe, protože 
to zamezí nežádoucímu 
rozvoji celé lokality.
Jiný nejmenovaný kolega 
zastupitel říká, že opozič-
ník, který pomáhá vlád-
noucí koalici s čímkoliv, 
je sám proti sobě.
Jména nejsou podstatná, 

o těch nepíšu. Nerozporuji ani, že 
některé z těchto tezí mají i zdravé 
jádro. Ale já za sebe říkám „ne!“, 
takto uvažovat nedokážu.
Přeji si, aby rok 2022 byl ve zna-
mení konstruktivních řešení a změn 
k lepšímu. Děkuji všem, kdo pro to 
něco dělají! A přeji čtenářům toho-
to zpravodaje co nejvíce spokoje-
nosti se světem kolem sebe.

 Jan Novotný, zastupitel

Čím hůř, tím lépe?  
To snad ne!

Příspěvky zastupitelů
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, srdečně Vás všechny 
zdravíme v novém roce 2022. Ještě než Vás pozvu 
na akce v novém roce, dovolte mi se ohlédnout za 
uplynulým rokem. Všichni si velmi přejeme, aby 
tato náročná doba byla již jednou pro vždy za námi, 
a když se ohlédnu zpět, vidím před námi určitou 
naději. V minulém roce jsme totiž započali uzavře-
ním a knihovna se pro čtenáře otevřela po dlouhé 
době poprvé v dubnu 2021. Návrat k normálu to sice 
nebyl, ale minimálně jsme se mohli znovu potkávat, 
sdílet a inspirovat se novou literaturou. Tohle hlavní 
nám totiž zůstalo. Knihy, které naplňují naše srdce 
radostí a štěstím. Chci Vám poděkovat za velikou 
přízeň, kterou jste nám po celý rok projevovali, 
a vzkázat Vám, že z této podpory čerpáme energii 

a inspiraci v našich plánech do budoucna. A jaké to 
budoucno bude? Už nyní Vám mohu slíbit spousty 
nových a zajímavých knih, na které se můžete těšit 
nově již od čtvrtka 13. 1. a dále pak každých 14 dní. 
Veliké poděkování patří také všem učitelům a žákům 
ze ZŠ Arménská, kteří se společně s námi zapojili 
v loňském roce do krajské soutěže Jižní Morava čte. 
V oblastním kole této literární soutěže jsme z necelé 
stovky prací ocenili 17 dětí ve čtyřech kategoriích. 
V celokrajském kole se pak na krásném 2. místě 
umístila Tereza Jarošová se svou básní Ať to zvládne-
me. Posíláme srdečnou gratulaci. Tyto a další práce 
žáků si můžete v novém roce prohlédnout v rámci 
výstavy Teď to vidím jinak. A u tématu pandemie 
očima dětí ještě chvíli zůstaneme. Naše další výstava 

pod stejnojmenným názvem básně Terezy Jarošové, 
dá návštěvníkům příležitost nahlédnout pod roušku 
dětské fantazie a snad i inspiruje jejich myšlen-
kami a přáními. Tradičně Vás pak přivítáme i na 
přesunutém čtení pro nejmenší knihy Pavla Čecha 
s názvem O čertovi. A v neposlední řadě se můžete 
těšit na prodejní výstavu šperků Evy Koenigové, 
která nabídne potěchu pro oko i pro duši. Šperky si 
můžete prohlížet až do konce února. Snad se nám 
všem plány v novém roce vydaří a vykročíme do něj 
správnou nohou. Všechny akce přehledně najdete 
v kalendáriu zpravodaje. Krásný, šťastný a hlavně 
zdravý rok 2022 přejí

 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová
KJM pobočka Lány

Jak nový rok přináší nové věci, tak 
i občanský spolek PROBO se vám 
pokusí v následujících měsících 
roku 2022 obohatit všední život.

Jak jsem již v předešlém čísle infor-
moval, připravujeme pro bohunickou 
veřejnost několik zajímavých akcí. Nic-
méně je potřeba se také poohlédnout 
za loňským rokem a zhodnotit činnost 
spolku. Jen v kostce. V zimních měsí-
cích jsme v akci „Bezpečně na lyžích“ 
prováděli bezplatné seřízení vázání. 
Tato akce však díky epidemii byla 
využita jen ve zlomku oproti jiným 
sezónám. Jarní měsíce byly ve znaku 
akce „KOLO KOLA KOLEČKA“, jež se 
soustředí na preventivní kontrolu 
technického stavu především jízdních 
kol, ale i koloběžek, kolečkových brus-
lí apod. Součástí služby je i seřízení 
jízdních kol a drobné opravy. Léto při-
neslo několik malých akcí, které byly 
zaměřeny především na kontrolu zdra-
votního stavu, a to možnosti změření 
krevního tlaku, obsahu cukru v krvi, 
či obsahu tuku v těle. Na podzim ne-
chyběla již tradiční akce „BOHUNICKÉ 
OKOLO“, bohužel nám příliš nepřálo 
počasí, ale děti si velmi užily jízdu 
zručnosti. Rok 2021 jsme zakončili 
akcí „BOHUNICKÁ ZABIJAČKA“. Bo-

hunickou zabijačku jsme ve spolu-
práci s MČ Brno -Bohunice pořádali 
poprvé a musím konstatovat, že byla 
velmi úspěšná. Lidé si chválili nejen 
kvalitu výrobků či polévky, ale i pro-
fesionální přístup prodejců. Jen pro 
zajímavost, prodalo se kolem 400 l 
polévky, 140 kg tlačenky, 120 kg jelit, 
ale i jitrnic, mnoho škvarků a ostat-
ních vepřových dobrot. Vzhledem 
k tomu, že jsem byl zabijačce příto-

men po oba dva dny a snažil se od 
přítomných a nakupujících získávat 
informace nejen o akci jako takové, 
ale i to, zda si přejí „BOHUNICKOU 
ZABIJAČKU“ opakovat, vyšlo mi jed-
noznačně, že „BOHUNICKÁ ZABIJAČ-
KA“ BYLA úspěšná a občané Bohunic 
si ji přejí zopakovat. Mohu vám tedy, 
vážení spoluobčané, s radostí sdělit, 
že další „BOHUNICKOU ZABiJAČ-
KU“ náš spolek PROBO uspořádá již 

11. a 12. února. O podrobnostech bu-
dete předem informováni.
Nový rok je tu, a před námi, členy spol-
ku, je spousta práce. Poznamenejte si 
prosím, že od 10. ledna začínáme s akcí 
„BEZPEČNĚ NA LYŽÍCH“. Nabízíme 
bohunickým spoluobčanům možnost 
seřízení vázání na sjezdových lyžích. 
Následně každý zájemce obdrží po-
tvrzení o seřízení vázání.
„BOHUNICE UDÍ“, již avizovaná akce 
proběhne 12. února. Vzhledem k tomu, 
že o akci projevilo již nyní několik spo-
luobčanů zájem a rezervují si místo 
v udírně, musíme zredukovat váhu 
masa na max 2,5 Kg na osobu. Dovo-
luji si zájemce upozornit, aby si včas 
naložili své maso.
Vážení, podrobné informace o připra-
vovaných akcích naleznete od ledna 
na našich webových stránkách www.
proboos.cz nebo se staňte členy naší 
facebookové skupiny PRO Bohunice 
a budete mít vždy aktuální informace 
jako první, a navíc členové faceboo-
kové skupiny PRO Bohunice budou 
moci čerpat výhody, jež pro ně občan-
ský spolek připravuje, ale o tom zase 
až příště.
Přeji krásný leden.

 Milan Hrdlička předseda

Ať to zvládneme

PRO BOhunice 

Vážení bohuničtí senioři, 
na žádost předsedkyně výboru Klubu seniorů Brno-Bohunice Marie Růžičko-
vé, si vás dovolujeme informovat, že po dobu protipandemických opatření 
Klub seniorů Brno-Bohunice přerušuje svou činnost, a to na dobu, než se 
situace zlepší a umožní opět plnohodnotnou činnost klubu. O obnovení 
činnosti klubu seniorů vás budeme včas informovat v tomto periodiku. 

 s pověřením Milan Hrdlička místostarosta

Seniorské okénko

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 30. 12. 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.

Projekt HABITAS
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás informovat že dne 26. 1. 2022 proběhne 
veřejná debata o plánované výstavbě v areálu bývalé Zahradnické školy 
při ulici Lány. Na této veřejné debatě vás budeme informovat o projektu 
HABITAS. Veřejná debata proběhne od 18.00 v sále bohunických dobro-
volných hasičů. 

 Milan Hrdlička

Pozvánka
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Olympijský festival se uskuteční od 4. do 
20. února 2022 v Nové Zbrojovce u vlakové 
zastávky Brno Židenice. Nabídne téměř dvacet 
sportů k vyzkoušení a nebude chybět biatlon, 
curling, snowpark, skokanský můstek nebo 
běžkařská dráha.
 
Projekt, který se v Brně poprvé představil v roce 2018 
v areálu brněnského výstaviště, vzniká ve spolupráci 
města Brna, Jihomoravského kraje, Českého olympij-
ského výboru a jeho partnerů. Podruhé Olympijský 
festival mohli návštěvníci zažít během letošních 
her v Tokiu.
„Rodiče s dětmi tvořili v létě 80 % návštěvníků 
Olympijského festivalu. Společně se nám podaři-
lo přilákat naše nejmladší ke sportu, což je v této 
době pro nás všechny důležitý úkol. Proto jsme se 
rozhodli tento projekt znovu podpořit a těší nás, že 
se Olympijský festival uskuteční už potřetí právě 
v Brně,“ říká primátorka Markéta Vaňková.
Olympijský festival trvá stejně jako olympiáda 
17 dní. Cílem bude představit hlavně dětem různé 
zimní sporty a nadchnout je pro ně.
„Pro základní i střední školy z Jihomoravského kraje 
připravujeme speciální sportovní program, který 
bude probíhat každý všední den dopoledne, a to zcela 
zdarma. Během dne si děti vyzkouší až 5 sportů pod 
odborným vedením a dozví se více o olympismu,“ 
upřesňuje předseda Českého olympijského výboru 

Jiří Kejval. Informace k registraci škol budou od ledna 
na webu www.olympijskyfestival.cz.
Ambasadorskou štafetu od Lucie Šafářové, která 
byla tváří letního Olympijského festivalu, přebírá 
krasobruslař Tomáš Verner.
„Trénuji hlavně děti a vím, jak těžké pro ně bylo 
vrátit se k pravidelnému sportování. I z toho důvodu 
vnímám Olympijský festival jako skvělou a důležitou 
akci, která dokáže přilákat děti i širokou veřejnost,“ 
říká Tomáš Verner a dodává:“ Do Brna se moc těším 
nejen na sportování, ale i na společné fandění našim 
sportovcům. Už teď připravujeme exhibiční vystou-
pení a další překvapení pro návštěvníky.“
Dopravní dostupnost Olympijského festivalu v Ži-
denicích řeší organizátoři hlavně ve spolupráci 
s Dopravním podnikem města Brna. V jednání je 
zavedení kyvadlové dopravy mezi zastávkami Vojen-
ská nemocnice, Stará Osada, Brno-Židenice nádraží. 
Pro auta bude vyčleněný dostatek parkovací plochy 
u areálu Nové Zbrojovky.
„Je skvělé vidět, jak se Nová Zbrojovka díky efektivní 
spolupráci s městem postupně proměňuje a ožívá. 
Dlouhodobě různými menšími eventy a otevřenou 
komunikací areál přibližujeme veřejnosti. Díky Olym-
pijskému festivalu však bude mít možnost zažít atmo-
sférou budoucí moderní městské čtvrti více lidí. Věřím, 
že si festival užijí, areál oblíbí a budou se do Nové 
Zbrojovky rádi vracet,“ popisuje Petr Brabec, ředitel 
asset a property managementu v CPI Property Group.

Stejně jako při letní edici bude fungovat rezervační 
systém pro vstup do areálu, který bude společně 
s dalšími informacemi aktualizován na webových 
stránkách akce. Vstupné zůstává stejné jako v létě, 
tedy děti, ZTP a senioři nad 65 let mají vstup zdar-
ma, ostatní zaplatí 50 Kč. Vzhledem k omezené ka-
pacitě areálu je lepší si udělat rezervaci vstupenek 
dopředu online.
„Uvědomujeme si, že je nyní těžké odhadovat, jaká 
bude epidemická situace v České republice začátkem 
února, a proto spolupracujeme s Hygienickou stanicí 
Jihomoravského kraje a budeme pružně reagovat na 
aktuální opatření. Všechna sportoviště jsou umístě-
na ve venkovních prostorách areálu a jen curlingové 
dráhy jsou uvnitř,“ dodává místopředseda Českého 
olympijského výboru Libor Varhaník.
Aktuální informace najdete na stránkách www.olym-
pijskyfestival.cz, sítích FB a IG @olympijskyfestival.

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL BRNO
4.–20. února | areál Nové Zbrojovky 
u nádraží Brno Židenice
Více než 20 sportů k vyzkoušení!
Běžkařská dráha, snowpark, curling, skokanský 
můstek, kluziště, biatlon, …

 Olympijský festival Brno

Statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně pořádají

SBÍRKA 
VÝTVARNÝCH 
POTŘEB
Jedná se o:

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

Sbírka probíhá
od 3. ledna do 31. ledna 2022

Sběrná místa:
Magistrát města Brna Chovánek Klokánek   
Odbor zdraví Vrátnice  Vrátnice   
Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586
602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň
Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba: 
Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.
Út 8.00–14.00 hod.
Čt 8.00–14.00 hod.
Pá 8.00–13.00 hod.

Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

• prstové barvy 
• tempery
• barvy na sklo
• vodové barvy
• štětce 
• tenké a tlusté trojhranné 

pastelky
• chlupaté drátky
• nalepovací očka 

• vlnkovaný papír (lepenka)
• tvrdé výkresy
• skicáky
• barevné papíry
• barevné kreslící papíry 

velikosti A3, A4
• ozdobné děrovačky
• lepidla
• plastelíny nebo modelíny

WWW.TB-HANDBALL.CZ / INFO@TB-HANDBALL.CZ

Trénujeme od září, každé úterý a čtvrtek v našich sportovních halách v Bohunicích,

TJ Tatran Bohunice z.s., Neužilova 35, Brno-Bohunice.

nábor
HÁZENÉ
PODZIM 2021

HRAJ HÁZENOU! NEVÁHEJ A PŘIDEJ SE K NÁM!
HLEDÁME HOLKY I KLUKY ROČNÍK 2009 a mladší

TJ Tatran Bohunice z.s.

Kontakt: MICHAL PETERKA, Tel. 602 970 979

Olympijský festival už potřetí v Brně!  
Nabídne 20 sportů a zdarma program pro školy! 
Nejlepší zima bude v Brně!
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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

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

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

Blíží se Nový rok a s ním i nová před-
sevzetí. Symbolicky se uzavírá jeden 
cyklus a vše špatné, co se v minulém 
roce stalo, zůstává za námi. Můžeme 
začít s čistým štítem a vyzkoušet věci, 
které jsme předchozí rok nestihli.
Většina lidí si na Nový rok udělá chvíli 
a sedne si nad svá přání do dalšího 
roku. Mnoho z nich si na seznam na-
píše položku ‚naučit se anglicky‘. Je 
to jeden z nejvíce používaných jazyků 
a nejednou by se ho na dovolené ho-
dilo umět. Sami jste se určitě v cizině 
setkali se situací, kdy jste si chtěli ob-
jednat v restauraci, zaplatit v obchodě 
nebo třeba jen poděkovat či poprosit 
a nevěděli jste, jak na to.
V době koronavirové pandemie není 
lehké se jazyky učit. Jedním ze způ-
sobů je například pomocí mobilní 

aplikace Duolingo. Ale samotná apli-
kace člověka nenaučí tolik, jako přímo 
lekce. Ideální je to spojit! Spolek Se-
jděme se nabízí fyzické i online kurzy 
angličtiny pro seniory. Jejich hodiny 
jsou naplněné smíchem, hrami a ve-
selým mluvením.
Technologií není třeba se bát, všichni to 
zatím bez problému zvládli. A pokud se 
nějaké problémy vyskytnou, se vším po-
může lektorka. Proč si nesplnit sen a ne-
naučit se proto tento kouzelný jazyk?
Více informací o kurzech můžete na-
lézt na webových stránkách lektora 
www.jaroslavasobotkova.cz, na tele-
fonu +420 603 223 353 nebo pište 
na sejdemese@volny.cz.
Těšíme se na vás.

 Karolína Stárková 
za spolek Sejděme se

Kurzy angličtiny pro 
seniory můžou být skvělým 
cílem do nového roku

 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

 SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ 
a POČÍTAČŮ. Zyzvednutí u Vás. 
Diagnostika ZDARMA! 25 let 
praxe, rozumné ceny, spolehlivě 
a rychle. Bednář: 608 880 107.

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

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného 
nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN (včetně případné-
ho sundání a pověšení záclon), ŽEHLE-
NÍ 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.

www.chladservis.cz

Křenová 19, Brno 
tel.: 543 255 555

KURZ VAŘENÍ A KUCHAŘKA ZDARMA

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.  
BEZ OBAV.

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG  
A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

BALTSKÉ MOŘE AUTOKAREM Z BRNA

CK A-Z TOUR, tel: 558 986 800–2, www.ckaztour.cz

4 hotel Wellness Medical Spa Unitral Mielno

Termín: 07. 08.–14. 08. 2022, cena 13 950,- Kč

3 rekreační komplex Morski Park, Miedzywodzie

Termín: 24. 07.–31. 07. 2022, cena 11 950,- Kč
V ceně je vždy: Ubytování (do 250 m od pláže), polopenze (formou bufetu), doprava, 
2× výlet autobusem, průvodce CK. 4 hotel – volný vstup do Wellness areálu včetně 
saun a 2 vnitřních bazénů, 3 rekreační komplex – volný vstup do venk. bazénu.
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

BARBIRO, U Leskavy 27 
+420 605 443 751 
www.namasiruj.cz

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

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.

info@pkrealestate.cz
+420 732 992 699

pkrealestatecz
pkrealestatecz

www.pkrealestate.cz

S námi se ve světe realit

neztratíte

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

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

734 459 177

Veveří 111, BRNO

725 437 152
vlastní parkovací místa
přímo v budově Platinium
zastávka Tábor

1 Moravské nám. 14, BRNO

725 437 154
vlastní parkovací místa
přímo v budově Rozmarýn
zastávka Česká

2 Nádražní 10, BRNO

724 219 181
parkovací místa 25 m
naproti optice přes koleje
zastávka Hlavní nádraží

3 Křenová 71, BRNO

725 437 153
vlastní parkovací místa
přímo v budově IFM
zastávka Masná

4 Pobočka HODONÍN, 
Štefánikova 1

725 437 150
parkovací místa 150 m

5

3v1! Profesionální
vyšetření očí!

Oční 
biometrie

precizní změření 
všech očních 

parametrů

3D 
vyšetření

přesná
a pohodlná 
dioptrická 
korekce 

Oční
screening

vyšetření rohovky, 
šedého a zeleného 

zákalu a nitroočního 
tlaku 

Objednejte se online

www.ocnistudio.cz


