
V minulém čísle našeho zpravo-
daje jsem informoval o výsledcích 
voleb do bohunického zastupi-
telstva. Dne 12. října 2022 pro-
běhlo jeho první, tzv. ustavující 
zasedání. 

Na něm jsem byl opět zvolen sta-
rostou, 1. místostarostou byl zvolen 
pan Milan Hrdlička a druhým, neu-
volněným místostarostou pan Josef 
Juras. Dalšími radními patřícími do 
sedmičlenné rady obce se stali paní 
Lucie Stará, Andrea Múdra, Anna Ná-
dvorníková a pan Radek Pejčoch.
Dovolte mi ještě jednou poděkovat 
vám všem, kteří jste nám ve volbách 
dali svoji podporu. Moc si toho vá-
žíme. Ale poctivě pracovat budeme 
samozřejmě i pro ty z vás, kteří jste 
nás nevolili. Prostě pro celé Bohunice.
Věřím a doufám, že vás nezklameme 
a že i v tomto volebním období společ-
ně posuneme Bohunice v tom nejlepší 
slova smyslu zase o něco dál.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
OPĚT PO DVOU LETECH 
BEZ OMEZENÍ
Chce se mi věřit, že se nám covidová 
pandemie letos nevrátí a zase po dvou 
letech budeme moci prožít naši oblí-
benou Mikulášskou nadílku naplno 
a bez omezení.
Uskuteční se v pátek 2. prosince 2022. 
Rozsvícení stromečku a  odpálení 
ohňo stroje začne tradičně v 18 hod. 
Předtím nás svým vystoupením potěší 
děti z našich škol.

DĚTSKÉ JÍZDNÉ V BRNĚ
Nemyslím si, že byste to většinově 
nevěděli, ale já coby dědeček jsem to 
zaznamenal teprve nedávno a vím, že 
i někteří z těch, se kterými jsem o tom 
mluvil, také tápali.
V Brně mohou jezdit v MHD děti do 
10 let zdarma. V minulosti to bylo do 
6 let. Před pár lety ale proběhla změ-

na. Informaci jsem si ověřil u našeho 
bohunického zastupitele pana Víta 
Prýgla, který má v DpmB právě tuto 
oblast na starosti.

PÁR SLOV K POŽADAVKŮM 
NA KAMEROVÝ DOHLED 
V BOHUNICÍCH
Čas od času zaznívá požadavek na in-
stalaci kamer. Naposledy do oblasti 
skateparku nebo na ul. Rolnickou kvůli 
nepořádku u kontejnerů. Jiní chtějí, 
abychom dohlíželi na jejich auta…
Dovolte mi pár technických informací:
Městská kamera může být umístěna 
jen na budovách a stavbách v majet-
ku města Brna, které jsou dostatečně 
vysoké, stojí na vhodném místě a sní-
mání nic nebrání (například stromy). 
Druhá podmínka je napojení kabelem 
(nikoliv „vzduchem“) na tzv. metropo-
litní síť, což je internetová síť města 
Brna, podléhající speciální ochraně.
Z výše uvedeného si dokážete odpově-
dět, proč na některých místech tech-
nicky nelze kamery umístit.
Například park na Osové: Kameru není 
na co zavěsit. Stromy to být nemo-
hou, světla jsou nízká. Musel by se 

tam zbudovat speciální vy-
soký stožár, který by čněl 
do výšky stromů. A stejně 
by to bylo trochu k niče-
mu, protože přes množství 
stromů by nebylo vidět, co 
se děje pod nimi. V místě 
není elektřina pro napájení 
kamer a především zmíně-
ná metropolitní síť. Obojí 
by se muselo táhnout výkopem v zemi 
stovky metrů daleko. Taková investice 
je v řádu 8–12 mil. Kč.
Naše školky a školy naopak potřebují 
velké investice: Dvorečky školek vyža-
dují komplexní rekonstrukci, střecha 
ZŠ Arménská dosluhuje a bude muset 
být nová, atrium stejné školy nemo-
hou bez rekonstrukce děti využívat. ZŠ 
Vedlejší potřebuje také opravy, veřejný 
prostor, chodníky, silnice a parkoviště 
chtějí své…
Když máte udělat rozhodnutí na poza-
dí této potřebnosti, jsou kamery z hle-
diska priorit níže. Proč? Protože, když 
poteče do školy, hygiena ji zavře, když 
dvorečky školek nebudou splňovat po-
třebné parametry, hygiena je zavře.
Ale abych nekončil moc pesimisticky, 

kamerovou síť rozšiřovat 
chceme a budeme. V tuto 
chvíli máme připravený 
projekt na oblast mezi 
Spodní – Rolnickou. Ka-
mera bude na komíně 
kotelny vedle SVČ Lány. 
Metropolitní síť je totiž 
dovedena do SVČ a napo-
jení je tedy velmi krátké. 

Jedná se o místo, kde je to technicky 
možné a proveditelné.

Milí přátelé, začal nám podzim. Listí 
stromů hýří barvami. Jak jsem psal již 
minule, je to takový smutnější „du-
šičkový“ čas, kdy často s lítostí v duši 
vzpomínáme na své blízké, kteří nás 
předešli na věčnost.
Přesto nám všem přeji, abychom si 
i v tomto listopadovém čase našli ra-
dost z každého nového dne. Vždyť na 
konci listopadu se už můžeme těšit 
z první neděle adventní a krásného 
období očekávání Vánoc.

Těším se na další setkávání s vámi.

  Antonín Crha, váš starosta

Kdo po volbách povede Bohunice

Uzávěrka č. 12/2022
pátek 18. listopadu 2022
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Bohunická zabijačka ..............................3
Digitální odysea v knihovně ..................6

Sbírka potravin a adventní trhy ............ 7
Bohunická vzduchovka ..........................9

II. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
7. 12. 2022 od 17.00 hod. se 
bude v sále bohunické rad  nice na 
Dlouhé 3 konat II. zasedání Za-
stupitelstva MČ Brno-Bohuni-
ce. Program zastupitelstva bude 
nejpozději sedm dnů před zase-
dáním zveřejněn na úřední desce 
ÚMČ  a  na internetové stránce 
www.brno-bohunice.cz. Jednání 
zastupitelstva je veřejné. 
www.brno-bohunice.cz/cs/infor-
mace-aktuality/

www.brno-bohunice.cz

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
ZDARMA

/ 2022, ročník 32č. 11

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem
pátek 2. 12. 2022
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.
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Vám, bohunickým seniorům Poděkujeme svými činy

Nové výbory, komise a rady

Přestože komunální volby 
máme již za sebou, ty čtyři 
roky před námi jsou s volba-
mi nerozlučně spjaty. Každá 
politická strana či hnutí, jež 
kandiduje do komunálních 
voleb, totiž předkládá svým 
voličům volební program. 
Můžeme se přít o tom, zda jsou tyto 
programy reálné či ne, to za nás po 
čtyřech letech opět zhodnotí voliči. 
Splnění volebního programu je zcela 
jistě prioritou každého z lídrů dané 
kandidátky a je z mého pohledu ire-
levantní, zda se jedná o koaličního 
člena, či opozici, vždy jde o to, zda 
jsou cíle, jež obsahují volební progra-
my, splnitelné nebo ne. V komunální 
politice jsem již více než 22 let a tudíž 
si dovedu představit, co je reálné sli-
bovat a co ne. Co vím však určitě, že 
předvolební sliby se musí začít plnit 
hned, jak je zvoleno zastupitelstvo, 
a to proto, že některé projekty mají 
přesah přes čtyřleté volební období 
a je potřebné tyto projekty alespoň 
započít. Proto se i já budu snažit co 
nejrychleji plnit náš volební program, 
jejž vám PRO BOhunice představilo.
Mimo jiné chce v Bohunicích znovu 
obnovit činnost klubu seniorů. Vzhle-
dem k tomu, že pandemie nám tvrdě 
přerušila činnost bývalého výboru 
klubu seniorů v Bohunicích a již se 
nepodařilo tento výbor dostat do 
podoby takové, jak fungoval před 
tím, naznal jsem, že je potřeba začít 
takzvaně od píky. Vedení radnice je 
připraveno poskytnout veškerou ná-
ležitou součinnost. Dovoluji si vyzvat 

vás ke spolupráci, a to pře-
devším ty seniory, kteří by 
byli ochotni se do tohoto 
projektu zapojit. Jsem hlu-
boce přesvědčen, že vy, bo-
huničtí senioři, si funkční 
klub zasloužíte, a proto se 
snažím o to, aby se co nej-

dříve mohly rozjet projekty, které v mi-
nulosti byly klubem seniorů pořádány, 
jako například zájezdy do lázní Čalovo, 
pořádání tanečních plesů a přednášek 
a spousta jiných. Velmi bych ocenil, 
kdyby se mohli zapojit do této čin-
nosti i bývalí členové předsednictva 
klubu seniorů, protože zde platí známé 
pořekadlo, proč vymýšlet to, co je již 
vymyšlené a odzkoušené – předání 
jejich zkušeností ostatním je velmi 
důležité pro kvalitní činnost klubu.
Vážení bohuničtí senioři, dovoluji si 
vás ještě jednou vyzvat, kdo má zá-
jem se aktivně zapojit do budování 
nového klubu seniorů v Bohunicích, 
přihlaste se mi – zavolejte prosím na 
tel. 778 542 492 nebo mi napište na 
hrdlicka@bohunice.brno.cz
Ve středu 12. 10. jsem byl ustavujícím  
zastupitelstvem již potřetí zvolen do 
funkce místostarosty, a to 17 hlasy 
z 21. Za to, že mohu tuto funkci vy-
konávat, vděčím i vám, bohunickým 
seniorům, kteří mě ve volbách pod-
pořili svými hlasy, a já jsem vám za to 
vděčný. Proto se budu snažit ze všech 
sil vytvářet vám příjemné a bezpečné 
životní prostředí s dostatkem kultur-
ního vyžití. Děkuji vám za podporu 
a těším se na spolupráci.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Vážení, dovolil bych si ze 
srdce poděkovat všem voli-
čům, kteří dali hlas straně, 
za kterou jsem kandidoval, 
případně mně samotnému 
hlas preferenční. Velmi si 
toho vážím. V této straně 
jsem již dvě desítky let. Byl 
jsem v ní v době, kdy nám bylo nejlíp, 
ale zůstal jsem v ní i v době, kdy nám 
bylo nejhůř. Nebyl jsem jak někteří 
jiní, kteří z naší strany odešli a hledali 
„politický výtah“ jinde. Jde mi pouze 
o komunální politiku v naší obci, kde 
žiji již téměř 50 let.
Do Bohunic jsem přišel jako malý 
chlapec a mohu posoudit, jak vypadaly 
před 50 lety a jak vypadají nyní. Naše 
obec je čím dál tím lukrativnější pro 
trvalé bydlení občanů všech věkových 
vrstev. Neustále je co zlepšovat, a to 
hlavně v oblasti čistoty a bezpečnosti 
v obci. Je to jedno z témat, které jsem 
si po dohodě se svými koaličními part-
nery vybral pro toto čtyřleté období.
Prioritou v úklidu musí být prostran-
ství před ÚMČ, zastávky MHD, školy, 

školky a dětská hřiště. Úklid 
kontejnerových stání včetně 
jejich zastřešení a uzamčení 
považuji též za prioritu. Už 
mne nebaví se dívat, jak 
někteří občané obcházejí 
kontejnerová stání v naší 
obci. Po celé této obchůzce 

zaparkují své vozíky před potravino-
vými obchody a špinavýma rukama 
se prohrabávají v  pečivu a  jiných 
potravinách, které my všichni potom 
kupujeme. Jeden můj stálý zákazník, 
který u mne v  trafice nakupuje, to 
již nevydržel a při takovém počínání 
uštědřil tomuto „přehrabávači“ vý-
chovný pohlavek.
V poslední době se také rozmohlo ni-
čení obecního a soukromého majetku. 
To mohou dělat snad jen lidé, kteří si 
korunu nevydělali. Takže toho, co je 
možné zlepšovat, je mnoho. Náprava 
nebude ze dne na den, ale budu se 
snažit společně se svými koaličními 
partnery vám dokázat, že jste k volbám 
nešli zbytečně.

 Josef Juras, váš místostarosta

Rada městské části:
Antonín Crha (KDU-ČSL), Milan Hrdlička (ČSSD), Josef Juras (ODS). Lucie 
Stará (KDU-ČSL), Andrea Múdra (KDU-ČSL), Radek Pejčoch (KDU-ČSL), Anna 
Nádvorníková (KDU-ČSL)

Finanční výbor:
Marek Srbecký (KDU-ČSL), Vendula Brzobohatá (ANO), Daniel Zembol (ČSSD), 
Michal Kincl (TOP09), Michaela Zapletalová (ODS)

Kontrolní výbor:
Antonín Brzobohatý (ANO), František Kročil (SPD), Peter Múdry (KDU-ČSL)

Komise pro bočanské záležitosti:
Anna Nádvorníková (KDU-ČSL), Lenka Rozsypalová (KDU-ČSL), Lubomír Janda 
(KDU-ČSL), Petr Horáček (ČSDD), Pavel Trnka (ČSSD), Miroslava Kubinová (ODS), 
Jana Šmídková (ODS), Jarmila Cabanová (ODS), Jolana Packová (ANO)

Komise pro rozvoj MČ:
Andrea Múdra (KDU-ČSL), Petr Novotný (KDU-ČSL), Lucia Mihálčinová  
(KDU-ČSL), Lubomír Němec (ČSSD), Petr Horáček (ČSSD), Karel Lejska (ČSSD), 
Blanka Králová (ODS), Vlastimil Halfar (ODS)

Redakční rada:
Lucie Stará (KDU-ČSL), Tomáš Aberl (TOP09), Leoš Šmídek (ODS), Lubomír 
Němec (ČSSD), Vendula Brzobohatá (ANO)

Stolní hokejisté z brněnských Bo-
hunic přepnuli na zlatou vlnu. 
Zatímco loni vyhráli Českomorav-
ský pohár družstev po dlouhých 
sedmi letech, letos tak dlouho 
čekat nemuseli. 

Stejnou týmovou soutěž ČR totiž do-
kázali obhájit v nejkratším možném 
termínu a ještě způsobem naprosto 
suverénním.
V sobotu posledního zářijového víken-
du postoupil bohunický celek nesoucí 
název Doudeen Team z prvního místa 
mezi pět nejlepších do nedělního finá-
le. V neděli pak porazili Orli z Bohunic 
postupně brněnské Kohoutovice, Mod-
řice, domácí Břeclav a Boskovice. Za 
celý víkend nepoznali Bohuničtí 
hořkost porážky a do bohunické or-

lovny přibude již čtvrtý týmový titul 
pro vítěze Českomoravského poháru. 
Mistr navíc získává i právo účasti na 
Světovém poháru, kde již dvě trofeje 
ve vitríně orlovny své místo mají.
Kroužek stolního hokeje probíhá 
v bohunické orlovně každý čtvrtek od 
18 hodin a jeho historie má více než 
čtvrt století.
Stolní hokej, kategorie billiard -hockey, 
je tradiční českou hrou s volně ulo-
ženými hracími kameny, uváděnými 
do pohybu malou hokejkou. Hra svou 
podstatou rozvíjí jednak manuální 
zručnost, jednak schopnost rychlé 
analýzy situace. Šprtec je vhodný pro 
mladší i starší hráče a hráčky.
Na provoz oddílu i orlovny přispívá 
Statutární město Brno a MČ Brno-
-Bohunice.

Orli z Bohunic  
obhájili titul
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXLVIII

Pro naše sto čtyřicáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem 
vybral obrázek Památníku padlým spoluobčanům. Jedná se o jednou z nej-
důležitějších památek Bohunic, i když zdaleka není památkou nejstarší.
Jeho první slavnostní odhalení proběhlo 25. května 1919. Památník stál 
původně V sadě Svobody, což je místo, kde je dnes horní část ulice Neužilovy. 
O jeho vybudování se zasadili bohuničtí sokolové.
Pomník navždy připomíná smutná léta obou světových válek. Z dobových 
kronik se mi podařilo postupně zjistit jména všech 26 bohunických občanů, 
kteří padli v 1. světové válce na světových bojištích.
Po druhé světové válce byl pomník doplněn o poděkování obětem z řad 
bohunických občanů z doby německé okupace.
Když se připravovala výstavba Sídliště československo–sovětského přátelství 
v Bohunicích, byl pomník koncem 60. let 20. století přemístěn z původního 
místa V sadě Svobody na severní okraj Morávkova náměstí. Totalitní režim 
nechal z pomníku odstranit jména padlých v 1. světové válce a nahradil je 
textem Vojákům Rudé armády padlým v roce 1945 při osvobozování Bohunic 
od německých okupantů. Při další etapě výstavby sídliště pak byl pomník 
uložen v podniku VD Kamena s nadějí, že se tato památka na naše padlé 
spoluobčany do Bohunic na nějaké důstojné místo jednou vrátí.
Na základě podnětů veřejnosti, zejména starousedlíků z řad sokolů, hledalo 
vedení městské části Brno -Bohunice vhodné místo pro umístění památníku. 
Ve středu 23. dubna 1997 v 16 hodin byl památník odhalen na svém dnešním 
stanovišti v horní části ulice Havelkova.
Foto je z počátku 70. let min. století. Více viz kniha Z historie Bohunic.

 Antonín Crha

6. 11.
neděle

Lampionový průvod s ohňostrojem  
(začátek dvorek SVČ Lány); 18.00–19.00

8. 11.
úterý

Vyšívání se Zašívárnou – workshop ruční výšivky (nutná 
registrace); 16.00–18.00; KJM, Lány 3

9. 11.
středa

Digitální odysea – vzdělávací kurz o používání chytrých 
telefonů a tabletů (nutná registrace); 13.00–17.30

10. 11.
čtvrtek Autorské čtení – Štorková Zuzana; 18.00; KJM, Lány 3

15. 11.
úterý

Moderní nordic walking – zdravý pohyb pro každého – 
beseda o zdraví; 18.00; KJM, Lány 3

27. 11.–  
23. 12. Co je pod stromečkem? – čtenářská soutěž; KJM, Lány 3

10. a 24. 11.
čtvrtek

Knižní čtvrtek – knižní novinky; 10.00–12.00;  
KJM, Lány 3

4. 12.
neděle Mikuláš na Lánech; SVČ Lány, Lány 3; 15.00–18.00

Kalendárium 11

BOHUNICKOU
ZABIJAČKU

PROBOz.s. vás ve spolupráci
s MČ Brno -Bohunice srdečně zve na pravou

Odnést domů si můžete ovar, tlačenku, 
sádlo, jitrnice, jelita, špek, slaninu, 

škvarky, salám, klobásy, uzené...
Přímo na místě si můžete
pochutnat na prdelačce,

zabijačkovém guláši, pečivu,
svařáku, grogu, čaji či kávě... 

Městská část
Brno-Bohunice

V pátek otevřeno od 10:00
do 18:00, v sobotu od 08:00
až do vyprodání zásob.
Místo: náměstí před radnicí. 

11.-12.
listopadu

Prostě jen blíž lidem..
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AMERIČAN NA MOLDAVSKÉ

O borovicích již v našem seriálu byla řeč. Při-
pomenu, že nejčastější pěstované druhy mají 
dvě jehlice ve svazečku, a to borovice lesní, 
borovice černá a také borovice kleč, která je 
ovšem keřového vzrůstu. Pět jehlic ve svazečku 
má borovice vejmutovka, která se běžně pěs-
tuje v parcích a roste také na našem sídlišti.

Vzácně lze narazit na borovici se třemi jehlicemi ve svazečku. A právě 
takové překvapení jsem zažil, procházeje Moldavskou ulicí. Před 
číslem 3 mě zaujal mohutný stálezelený keř – kalina vrásčitolistá. 
A před kalinou se krčí borovice s nápadně dlouhými jehlicemi. Tři 
jehlice dlouhé 20 centimetrů ve svazečku má borovice těžká (Pinus 
ponderosa), která je hospodářsky nejvýznamnější americkou borovicí. 
Je to jehličnan s nejdelšími jehlicemi ze všech druhů pěstovaných 
u nás.
Ve vhodných podmínkách je to mohutný strom dorůstající výšky až 
60 metrů. Na Moldavské však k rozvoji nemá vhodné podmínky, a tak 
tam dál bude růst ve stínu kaliny jako zvláštní kuriozita.
Seriál o bohunických stromech vychází také na facebookové stránce: 
Otevřené Bohunice.

 Vlastimil Halfar

Bohunické stromy (52)

Rád bych touto cestou poděkoval v první 
řadě všem, kdo podpořili naši kandidát-
ku v nedávných volbách, a v druhé řadě 
děkuji také všem, kdož vůbec k volbám 
přišli. Zisk dvou mandátů s volebním 
programem s akcentem na fiskální umír-
něnost považuji za úspěch. Vítězi voleb 
jsme nabízeli naši participaci na povo-
lební koalici, vyslyšeni jsme nebyli. Jak již čtenáři 
tohoto periodika ví, koalice vznikla na stejném 
půdorysu jako minulé volební období.
Koalice se postarala o zvolení staronového uvolně-
ného starosty a místostarosty a nově také druhé-
ho neuvolněného místostarosty. Všem zvoleným 
přejme v našem zájmu mnoho úspěchů, byť je 
potřeba říci, že opozice projevila výrazný nesouhlas 
se vznikem nové funkce druhého místostarosty pro 
jeho zbytnost. Co se změnilo v posledních třiceti 

letech, že najednou potřebujeme tuto 
novou funkci? Pikantní na celé věci je 
to, že koaliční partner s jediným man-
dátem (minulé volební období měl 
dva mandáty) má k dispozici funkci 
místostarosty. Když jsme vítězi voleb 
nabízeli naši účast v  koalici, funkci 
místostarosty jsme nepožadovali, ani 

nás to totiž nenapadlo. Skutečným cílem tohoto 
kroku je evidentně více zviditelnit minoritního ko-
aličního partnera. K tomu bych jen rád podotknul, 
že základem je silná agenda, s tou se dá dobře 
pracovat i „jen“ z pozice radního. Příjem z funk-
ce je však patrně také jistou motivací, byť věřím 
tomu, že nikoliv vůdčí. Když totiž pan zastupitel 
Kotzian navrhoval snížení odměny neuvolněnému 
místostarostovi na úroveň neuvolněného radního, 
návrh neprošel.

Summa summarum: v mimořádné době rostoucích 
nákladů zatěžujeme rozpočet MČ novým neúčel-
ným výdajem. Argument, že ušetříme „zrušením“ 
komise pro životní prostředí, neobstojí, neboť tato 
úspora (kterou vítáme) zcela nekompenzuje nový 
výdaj a hlavně spíše poukazuje na to, že tato komi-
se není a nebyla ve skutečnosti pro radu potřebná.
Nyní nás čeká poslední jednání zastupitelstva 
v roce, které bude řešit nejdůležitější problema-
tiku, a to rozpočet MČ na další rok. V závislosti na 
tom, jak bude vypadat návrh rozpočtu, budeme 
trvat jako v minulosti na eliminaci zbytných výdajů 
a posílení těch potřebných. Rovněž hodlám otevřít 
problematiku opětovného vyvěšení odstraněné 
ukrajinské vlajky z radnice nebo alespoň umístění 
ukrajinské vlaječky na dveře radnice. O tom ale 
příště.
 Michal Kincl, zastupitel ZMČ Brno ‑Bohunice

Vážení spoluobčané, především bych 
chtěl moc poděkovat těm z vás, kte-
ří nám dali svou důvěru a hlas a díky 
jimž jsme v Bohunicích již potřetí v řadě 
druhým nejsilnějším politickým subjek-
tem. Rovněž chci poděkovat všem, co 
k volbám přišli a projevili svou vůli, ať 
již volili kohokoli.
Protože mám rád statistiky a analýzy, pro zajíma-
vost jsem si udělal dvě takové z kandidátek do 
obecního zastupitelstva.
Jak jistě víte, v Bohunicích podalo kandidátku cel-
kem 8 politických subjektů, a to TOP 09, SPD, ANO 
2011, KDU -ČSL, Brno Plus, ODS, Restart pro Brno 
a ProBohunice. Na každé kandidátce bylo celkem 
21 kandidátů, což je počet zastupitelů v naší obci. 
Zajímalo mě, jak jsou na kandidátkách zastoupeny 

ženy, jaký je jejich poměr vůči kandidu-
jícím mužům (tedy pochopitelně jen 
matematický). Tedy nejlépe je na tom 
Brno Plus, kde je procento kandidují-
cích žen 52,38 %, na druhém až čtvrtém 
místě jsou TOP 09, ANO 2011 a ODS 
s 47,62 % kandidujících žen, na pátém 
místě je KDU -ČSL s 42,86 %, na šestém 

Restart pro Brno s 38,10 %, na sedmém je Pro Bo-
hunice s 23,81 % a nejhůř je na tom SPD s pouhými 
19,05 %. Průměrné zastoupení bohunických žen ve 
všech subjektech je 39,88 %
Jako druhé kriterium jsem si stanovil věk kandi-
dátů. Nejmladší kandidátku má TOP 09 s průměr-
ným věkem 40,86, na druhém místě je KDU -ČSL 
s 45,81, třetí je ANO 2011 s 47,67, čtvrté Brno 
Plus s 52,48, pátá ODS s 53,76, šestý Restart pro 

Brno s 55,10, sedmé ProBohunice s 56,52 a nej-
starší kandidátku má SPD s průměrem 60,90 let. 
Průměrný věk bohunického kandidáta je 51,64 let.
Pokud bych to měl nějak hodnotit, vyplývají mi 
z toho následující závěry:
1. Už bych toho měl nechat, protože svým věkem 
a pohlavím dost kazím jinak slibné parametry kan-
didátky ANO 2011.
2. Co se týče zastoupení žen na kandidátkách, 
nejsou na tom Bohunice až tak špatně, ale pocho-
pitelně je co zlepšovat!
3. Horší je to s věkovým složením kandidátů. Po-
chopitelně že v mládí má člověk jiné priority, než 
vysedávání po schůzích a vedení převážně nudných 
rozprav. Nicméně je třeba také nastartovat gene-
rační obměnu a vpustit do stojatých vod nový svěží 
vítr.   Antonín Brzobohatý

Nové funkce

Volby 2022 v Bohunicích

Příspěvky zastupitelů
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„Cože? Výlet? Teď v září?“ divili se žáci 
po ohlášení akce. „Supéér!“
Ve 2. třídě totiž nemohli na výlet ani 
na školu v přírodě. Ve 3. třídě nebyly 
skoro žádné akce, byl Covid! Ve 4. třídě 
se nám podařila škola v přírodě, na 
které se dali „čtvrťáci“ ze všech tříd do-
hromady a všichni si ji opravdu užili.
I proto se těšili do Prahy, kam jeli opět 
všichni žáci pátých tříd společně. A že 
nás bylo! 80 dětí + 8 dospělých zapl-
nilo v metru celý vůz!

Díky skvělým průvodcům (panu Slávi-
kovi se synem) jsme se už na dálnici do 
Prahy dozvěděli zajímavé informace 
o  místech, kudy jsme projížděli  – 
o mostech pro zvířata nad dálnicí, 
o Devíti křížích, o Dukovanech v dálce, 
o mostě ve Velkém Meziříčí…
V  Praze jsme navštívili či alespoň 
viděli téměř všechny nejznámější 
památky – Václavské náměstí, Ná-
rodní divadlo, Petřín, Pražský hrad, 
Valdštejnskou zahradu, Karlův most 

i Staroměstské náměstí. Taky počasí 
se nad námi nakonec slitovalo a po 
dešťové přeháňce vysvitlo sluníčko.
Domů jsme se vrátili až večer a pěkně 
unavení – nachodili jsme po Praze 
přes 16 km. Ale stálo to za to!

Ohlasy dětí:
 – V Praze je to jako v pohádce, chvíli 

strašidelné kvůli mučírně, krásné 
kvůli kašně, zajímavé kvůli kated-
rále a skvělé kvůli kamarádům.

 – Viděli jsme spoustu zajímavých 
věcí, například výměnu stráží s jed-
nou z mála žen ze stráže.

 –  Náš průvodce byl hodný, srandovní 
a měl všechno dobře vypočítané.

 – Moc děkuji naší škole a paním uči-
telkám, že jsem tam mohl jet.

 –  Petřínská rozhledna se mi opravdu 

líbila, protože vypadala jako Eiffe-
lova věž.

 –  V Praze je hodně památek a  je to 
tam velké a krásné. Nejvíc mě zau-
jal orloj.

 –  Na Václavském náměstí je i Václa-
vova socha na koni. Může se ovšem 
zdát, že ten kůň stojí na třech no-
hách. To ovšem není pravda, stojí 
na dvou.

 –  Praha je krásné město s  velkým 
množstvím památek. Nejvíc se 
mi líbila jízda lanovkou na Petřín 
a  procházení zrcadlovým bludiš-
těm.

 –  Nejvíc se mi líbilo Staroměstské 
náměstí a sochy na Karlově mostě.

 Mgr. Božena Švábová, 
učitelka 1. stupně

V rámci projektu Zahraniční skupinové mobility žáků Erasmus+ vy-
razilo 9. září šestnáct žáků se třemi vyučujícími, vedoucí projektu 
a tlumočníkem na devítidenní cestu do Slovinska. Vybráni byli žáci 
z Anglického klubu a žáci, kteří aktivně pracují v redakční radě školního 
časopisu Armixxx.

Naše první zastavení bylo v oblasti 
rakouských Alp v oblasti Tauplitzalm. 
V horské chatě Haus Alpin, která patří 
40 českým majitelům, kteří si říkají 
Snílci, jsme strávili dvě noci, prohlédli 
si okolí, seznámili se s místní faunou 
a florou, svezli se lanovkou a vyšlápli 
do výšky 1765 metrů nad mořem. Poté 
jsme se přesunuli pohodlným auto-
busem pod nejvyšší horu Slovinska 
Triglav. Slunečné, ale chladné počasí 
nám umožnilo výhledy na horu, kte-
rou má Slovinsko ve státním znaku. 
Nedaleký vodopád Perečnik patří mezi 
místa, která stojí za to navštívit. Jsou 
to vlastně vodopády dva, jeden měří 16 
metrů a z druhého padá voda z výšky 
52 metrů. Prošli jsem se za menším 
vodopádem, který nás osvěžil sprškou 
padající vody.
V hostelu v Radovljici jsme byli uby-
továni čtyři noci a vyjížděli každý den 
ráno dle programu na různá místa 
v této oblasti. Navštívili jsme město 
Kranj, které patřilo k zemím pod vlá-
dou českého krále Přemysla Otakara II. 
Prohlédli si podzemí tohoto města, 
vykoupali se v Bledu, nádherném jeze-
ře s malebným ostrůvkem a hradem na 

skále, vyjeli lanovkou nad Bohinjské 
jezero na Vogel, kde se nám naskytly 
úžasné výhledy na celé Julské Alpy.
Nesmím zapomenout na návštěvu 
základní školy v Naklu. Žáci si pro nás 
přichystali kulturní program, kde za-
zpívali i píseň v češtině, provedli nás 
školou, putovali jsme společně lesem 
za Křivou jedlí. Tato část se žákům 
velice líbila. Pracovali v mezinárod-

ních skupinách, navázali kamarádství 
a těžko se na konci programu louči-
li. V budově školy je nejvíce zaujala 
učebna biologie, kde měla kolegyně 
terária s různými zvířátky, která si žáci 
mohli vzít do ruky. Co se týká výuky, 
žáci absolvovali netradiční workshop, 
hodinu hudební a výtvarné výchovy 
v Sorici. Zde byl každý účastník sou-
částí orchestru Armenda a hrál na bicí 
nebo samozvučné nástroje. V hodině 
výtvarné výchovy jsme malovali zátiší 
s jablkem a vázou.
Byli jsme v polovině cesty a čekala 
nás návštěva hlavního města Lubla-
ně, tentokráte večerní prohlídka to-

hoto malého sympatického města. Na 
druhý den jsme se přesunuli na jih 
k Cerknickému jezeru, přírodní zajíma-
vosti Slovinska, k jezeru, které vysychá, 
jezeru, které je a není. V době naší 
návštěvy jsme jezero nenašli, bylo za-
rostlé trávou, voda zde nebyla. Velkým 
zážitkem byla i návštěva Škocjanské 
jeskyně.
K moři jsme se těšili asi nejvíce. Čekaly 
nás dvě poslední noci v přímořském 
letovisku Izola. Jak jste z předchozího 
poznali, program byl velice náročný, 
přesto jsme našli chvilku a vykoupali 
se v moři v Izole i Portoroži. Akvárium 
v Piranu nám poskytlo pohled pod 
mořskou hladinu, na náměstí jsme 
ochutnali zmrzlinu a nakoupili dárky 
pro své nejbližší. V přímořském leto-
visku Koper je další partnerská škola, 
kterou jsme navštívili.
Každý večer jsme se s žáky setkávali 
v rámci hodnocení celého dne a po-
sílali články a fotografie na webové 
stránky školy. Za devět dnů a osm 
nocí jsme procestovali tři státy, ujeli 
přibližně 1 900 km, nejvýše byli 1 765 
metrů nad mořem, nejníže nejspíše 
ti, co se potápěli, i 2 metry pod hla-
dinou moře. Každý pořídil nespočet 
fotografií, získal ještě více zážitků 
i nové přátele. A jistě jako já o tom 
všem dodnes vypráví.

 Mgr. Ivana Coufalová,
učitelka ZŠ Arménská

Celodenní výlet do Prahy

Zářijové mobility žáků ZŠ Arménská

Zápasy 1. ligy házené
 6. 11. 2022  Tatran Bohunice – 1. HK Dvůr Králové 17.00 muži
 19. 11. 2022 Tatran Bohunice – TJ Sokol Velké Meziříčí 13.00 ženy
 20. 11. 2022  Tatran Bohunice – Handball Club  Zlín 17.00 muži 
 4. 12.2022 Tatran Bohunice – TJ Náchod 17.00 muži 
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, pod-
zim už je v plném proudu, dny se zkra-
cují čím dál více a nastalý chlad nás 
žene do tepla našich domovů. Avšak 
knihovna se pro vás v tomto měsíci 
vydává na digitální odyseu. Jedná se 
o vzdělávací kurz Nadace Vodafone, 
která vede seniory k samostatnosti 
v online světě, pomáhá jim poznat 
případné nástrahy a především být 
častěji a kvalitněji v kontaktu na dál-
ku se svými blízkými. Digitální odysea 
je zdarma a pro všechny seniory ve 
věku 65+ poskytne základní informa-
ce o používání chytrých telefonů i ta-
bletů a vybaví vás kompetencemi pro 
jejich využívání. Ve vaší knihovně tento 
kurz proběhne 9. 11. od 13.00 do 17.30. 
Nutná je však registrace, kapacita kurzu 
je omezena. Registrovat se můžete na 
telefonu 547 211 746 nebo naší mailové 
adrese lany@kjm.cz. Zájemci dostanou 
k dispozici vlastní tablety či chytré te-
lefony, které budou moci během kurzu 
používat. A tím teprve začínáme. O den 
dříve se můžete těšit na kurz vyšívání 
se Zašívárnou, který povede lektorka 
Šárka Syslová. Workshop je určen pro 
děti, dospělé i seniory. Maximální po-
čet účastníků je ovšem taktéž omezen, 
proto, pokud máte zájem, ozvěte se 
nám prosím na výše uvedené kontakty. 
V kurzu se naučíte základní vyšívací 
stehy, ukážeme si, jak se přenáší vzor na 
látku, a prozradíme vám zaručené tipy 
a triky, jak na pěknou výšivku. Získáte 
od nás základní know -how, abyste se 
nebáli si sami cokoliv vyšít. Kurz pro-

běhne 8. 11. od 16 do 18 hodin. Komu 
se však hlavou honí jen a jen knihy, 
máme dobrou zprávu. I v listopadu se 
můžete těšit na autorské čtení. Tento-
krát bude naším hostem mladá autorka 
Zuzana Štorková, která vydává svou 
novou fantasy knihu – Hadí královna. 
Zajímá vás, jaké to je psát knihu a jak 
je těžké dnes prorazit na knižním trhu? 
Jak vznikl tento nádherný svět a kde 
autorka bere inspiraci k psaní? Tak 
neváhejte a přijďte ji podpořit a strá-
vit příjemný večer nad dávkou živého 
čtení. A poslední přednášku v tomto 
měsíci pak završíme debatou o zdraví 
a pohybových aktivitách. Odbornice 
na zdraví Ing. Marta Konkolská vám 
představí, jak díky speciálním nordic 
walking holím můžete z  přirozené 
zdravé chůze získat spoustu zdravot-
ních benefitů. Těšit se také můžete na 
pravidelné čtení pro nejmenší, které se 
koná již 1. 11. Kabát převlékne i samot-
ná knihovna, a to díky nové výstavě, 
která vám představí vánoční pohledni-
ce ateliéru Artesvět výtvarnice Žanety 
Zieglerové. Výstava bude k vidění až 
do konce prosince. Všechny naše akce 
opět najdete i v kalendáriu zpravodaje 
a sledovat nás můžete nově i na naší 
facebookové skupině KJM Bohunice.
Věřím, že pro každého se u nás najde 
nějaká ta radost, kterou si můžete 
odnést či zažít. Přejeme vám krásný 
podzim plný klidu, zážitků a radosti 
z toho správného čtení.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Bohunice

Mateřská škola Vedlejší zahájila škol-
ní rok Drakiádou. Pouštění draků na 
louce a společné setkání učitelů, dětí 
a rodičů tak pokračuje v dlouholeté 
tradici školky. Setkání bylo velmi pří-
jemné, počasí vyšlo, děti dostaly me-
daile a rodiče, zvlášť tatínci za jejich 
atletické výkony, velkou pochvalu. Ve 
třídě Motýlci pokračuje mezigenerační 
setkávání. Vypravování pohádek a pří-
běhů babičkou je pro děti velkým zá-
žitkem a vždy se na setkání těší. Říjen 
byl ve znamení společného Dýňování 
a na listopad plánujeme rozloučení 

s  podzimem v  podobě vystoupení 
dětí a lampionového průvodu kolem 
naší školy. Na tuto akci se moc těšíme 
a rodiče dětí mateřské školy srdečně 
zveme!

 Mgr. Petra Havlová,
ZŘ pro PV, MŠ Vedlejší

Není nad to, když se sejde dobrá parta 
lidí, která je ochotna zorganizovat ně-
jakou akci pro ostatní. A tak se stalo, 
že nové vedení Spolku rodičů a přátel 
školy při MŠ Amerlingova dalo hlavy 
dohromady a vymyslelo Vítání podzi-
mu na hasičce. V úterý 18. 10. 2022 
odpoledne jsme se s  dětmi, jejich 
rodiči i prarodiči sešli ve venkovních 
prostorách místní hasičské zbrojni-

ce, kde na děti čekalo několik atrakcí 
včetně pumpování vody ze džberovky. 
Nechybělo podzimní tvoření, běhání 
slalomu, skákání v pytli. Vřelá atmo-
sféra byla nejen při opékání špekáčků. 
Děkujeme všem organizátorům a již se 
těšíme na další akci.

Za MŠ Amerlingova
Mgr. Zdeňka Lederová

Téměř každý den se s nimi potkáváme v naší MŠ Amerlingova. Jsou 
usměvaví, trpěliví a laskaví, jak jen babičky a dědové umí být. Snaží se 
v této uspěchané době pomáhat svým dětem, rodičům dětí.

V pondělí 3. 10. tohoto roku jsme pro 
ně v rámci Dne seniorů uspořádali akci 
„Hrátky s vnoučátky“. Děti se velmi 
radovaly z přítomnosti prarodičů ve 
školce, hrály s nimi deskové hry, stavě-
ly z kostek a stavebnic, skládaly puzzle, 
dokonce modelovaly z plastelíny.
Všichni měli možnost ochutnat drob-

né očerstvení, které pro ně připravily 
paní kuchařky.
Přejeme všem seniorům pevné zdra-
ví, hodně radostných chvil se svými 
vnoučátky a těšíme se na další setkání, 
třeba při Pohádkovém čtení babiček 
a dědečků.
 Za MŠ Amerlingova Anna Budirská

Digitální odysea v knihovněPodzim v MŠ Vedlejší 
„společně“

Spolek rodičů a přátel 
školy při MŠ Amerlingova

Odpoledne s vnoučátky
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Už dvakrát překazila Brněnské Váno-
ce pandemie, ale letos jí to nevyjde! 
Že ne?! Pořadatelé na tom, aby byly 
Brněnské Vánoce ty druhé nejlepší na 
světě – hned po těch vašich doma, 
pracují už od ledna a připravují osvěd-
čenou klasiku i novinky.
Také letos se můžete těšit na Br-
něnské Vánoce na náměstí Svobody 
s velkým barem, kulturním progra-
mem a prvním vánočním stromem, 

Dominikánské náměstí se zajímavou 
gastronomií a betlémem a na nádvoří 
Staré radnice s December Design Days 
a vánoční hvězdou. Adventní trhy opět 
proběhnou i na Zelném trhu a Morav-
ském náměstí u Jošta. Chystají se taky 
novinky, ale o těch zas příště! Těšte se!
25/11–23/12

 Brněnské Vánoce
www.brnenskevanoce.cz

Od roku 2017 se participativní rozpočet Dáme na vás postupně dostal 
do povědomí velké části Brňanů. Poskytuje obyvatelům možnost podílet 
se na rozvoji a vylepšení města, která si přejí a odhlasují sami občané. 
Téměř pět desítek proveditelných projektů postoupilo do listopadové-
ho hlasování a realizovány budou vítězné projekty v celkové hodnotě 
35 milionů korun!

Již tradičně je listopad měsícem hla-
sování v  participativním rozpočtu 
Dáme na vás a opět tak máte možnost 
rozhodnout o nápadech přihlášených 
do tohoto ročníku. Navržené projekty 
byly v průběhu léta posouzeny ma-
gistrátními odbory i městskými část-
mi a ty, které byly vyhodnoceny jako 
proveditelné, soutěží o vítězství v ce-
loměstském finále. Za městskou část 
Bohunice postupuje do hlasování pro-
jekt s názvem Přechod za nemocnicí.
Se všemi finálovými projekty se může-
te seznámit jak v galerii na webových 
stránkách paro.damenavas.cz, tak na 
panelech při každoroční výstavě na 
náměstí Svobody, která probíhá od 
25. října do 9. listopadu. I letos zde ve 
vybraných dnech najdete stan Dáme 
na vás a budete tak moci odhlasovat 
přímo na místě výstavy. Každý, kdo 
takto odhlasuje, se může těšit na dob-
rou kávu nebo čaj z pojízdné kavárny. 
Na místě budou také koordinátorky, 

které vám rády s hlasováním pomo-
hou.
A jak se zapojit do samotného hlaso-
vání? Podmínkou je, že máte více než 
18 let a trvalé bydliště v Brně. Pro-
střednictvím stránek paro.damenavas.
cz nebo full účtu Brno iD můžete pod-
pořit své favority a dát hlasy někte-
rým z letošních projektů, a to od 1. do 
30. listopadu. Každý občan Brna má 
k dispozici pět hlasů kladných a dva 
záporné. Jednomu projektu je mož-
né udělit až dva hlasy kladné a jeden 
záporný. Pokud nemůžete využít elek-
tronické hlasování, lze rovněž hlasovat 
i osobně, a to na Odboru participace 
Magistrátu města Brna, veřejných se-
tkáních nebo na pobočkách Knihovny 
Jiřího Mahena. Aktuální informace 
o projektech či událostech najdete 
na Facebooku Dáme na vás.
Chyťte se příležitosti a rozhodněte 
o svém okolí!

 Dáme na vás

Vážení spoluobčané, spolek PRO BO-
hunice v naší městské části působí více 
než deset let a po celou tuto dobu se 
snažíme naplňovat naše heslo, které 
zní: My jsme PRO BOhunice a Bohuni-
ce jste vy. 
Tak jako má každá spolková organi-
zace svůj vývoj, tak i my se vyvíjíme. 
Vznikli jsme jako spolek přátel, který 
chtěl pro Bohunice něco dělat, a to 
něco smysluplného. Z úzkého kolek-
tivu kamarádů postupem času vznikl 
kolektiv o větším počtu, jenž si přeje 
pro Bohunice udělat něco více.
Dostávám mnoho dotazů, co vlastně 
děláme a čím se zabýváme. Každému ří-
kám, podívejte se na naše webové strán-
ky www.proboos.cz, tam se dozvíte více.
Je však skutečností, že například naši 

senioři, již využívají nebo chtějí vyu-
žít třeba službu SENIORTAXI PROBO, 
nemají vždy možnost se přes inter-
net informovat o této službě, a právě 
projekt SENIORTAXI PROBO je velmi 
hojně v Bohunicích využíván. Vedení 
spolku PRO BOhunice se rozhodlo, že 
bude usilovat o to, aby se informace 
o činnosti, a to především o službách, 
které spolek nabízí, dostaly jednodu-
šeji k těm, kdo je potřebují.
Vážení spoluobčané, do budoucna vás 
budeme v tomto periodiku pravidelně 
informovat o činnosti spolku a jeho 
službách tak, abyste tyto informace 
a služby mohli v co největší míře vy-
užívat.

 Milan Hrdlička,
předseda spolku PRO BOhunice

Hospic sv. Alžběty je nestátní nezisko-
vá organizace, která pečuje o pacienty, 
jejichž onemocnění již nelze klasickou 
medicínou vyléčit a kteří se nacházejí 
v závěru svého života. Snažíme se na-
plňovat poslední dny našich pacientů 
až do konce, ke každému z nich přistu-
pujeme individuálně s cílem reagovat 
na všechny fyzické i duševní potíže, 
které je trápí. Naše poslání můžeme 
realizovat i díky pomoci jednotlivců 
a firem, které si velice vážíme. Bez této 
široké skupiny podporovatelů bychom 
nebyli schopni naše služby plnohod-
notně zajistit. Pokud byste tuto sku-
pinu chtěli rozšířit i vy, rádi bychom 
vás informovali o dvou možnostech, 
jak to v nejbližší době můžete učinit.
Hospic sv.  Alžběty je možné pod-
pořit v  rámci Sbírky potravin, a  to 
konkrétně v sobotu 12. listopadu od 
9 do 18 hod. v  prodejně Kaufland 
v  Brně -Bohunicích (ulice Kameni-
ce 1). U vstupu vám naši dobrovolníci 
nabídnou letáček s produkty, jejichž 
zakoupením a věnováním do košíku 
za pokladnami nám můžete pomoci. 

Jedná se např. o bylinné či ovocné čaje, 
cukr, med, dětské přesnídávky, piškoty, 
kapesníčky, toaletní papír, prostřed-
ky na čistění chodeb a koupelen. Vše 
v množství dle vašeho uvážení.
V prosinci se uskuteční tradiční Ad-
ventní trhy, kde budeme mít svůj pro-
dejní stánek. Právě v této souvislosti 
chceme oslovit šikovné dárce, kteří by 
nám mohli věnovat nebo i přímo vyro-
bit drobné dekorační předměty, svíčky, 
adventní věnečky, andílky, drobnou 
keramiku, cukrovinky, obrázky, zkrát-
ka cokoli, co by se na našem stánku 
prodávalo a jehož následný výtěžek by 
šel na podporu hospice. Tyto předmě-
ty můžete zanést na recepci hospice, 
ulice Kamenná 36 v Brně, ve všední 
dny od 8 do 16 hod. Bližší informace 
jsou na telefonním čísle: 773 499 943.
Děkujeme za jakoukoli formu podpory, 
které si obzvlášť v této složité době 
velice vážíme! Pokud byste chtěli 
hospic podpořit finančním darem, 
číslo našeho dárcovského účtu je: 
2200422047/2010. Bližší informace 
o nás naleznete na www.hospicbrno.cz.    

Budou letos?

Hlasujte v participativním 
rozpočtu Dáme na vás!

PRO BOhunice

Sbírka potravin a Adventní 
trhy pro Hospic sv. Alžběty 
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Odlehčovací pobytové služby jsou dru-
hem sociální služby, které poskytují 
pomoc lidem dlouhodobě pečujícím 
o osoby v nepříznivém zdravotním 
stavu a které ztratily částečně svoji 
soběstačnost. Centrum sociálních 
služeb p.o. má kapacitu 45 lůžek, a to 
na Pečovatelské službě Brno -Bystrc, 
Vondrákova 9, Pečovatelské službě 
Brno -Žabovřesky, Horova 77 a  na 
Pečovatelské službě Brno -Židenice, 
Jamborova 61. Do služby přijímáme 
osoby od 27 let věku se zdravotním 
postižením, chronickým postižením 
nebo seniory s trvalým pobytem v Ji-
homoravském kraji.

V rámci aktivizací je pro naše uživa-
tele připravován pestrý program, při 
kterém si trénují nácvik sociálních 
dovedností a upevňují společenské 
vazby mezi svými vrstevníky (návštěvy 
dětí z mateřských a základních škol 
daných městských částí, oslavy v rámci 
ročních období – Vánoce, Velikonoce, 
pálení čarodějnic, začátek léta, oslavy 
narozenin, canisterapie, vystoupení 
hudebního dua.
Bližší informace o možné rezervaci 
pobytu Vám poskytne paní Marie 
Provazníková na telefonním čísle 
778 429 658 nebo email: provazniko-
va@cssbrno.cz

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, 
před 100 lety, přesně 20. 11. 1922 byla 
v budově německé školy na Veveří ofi-
ciálně otevřena Veřejná knihovna měs-
ta Brna. Do provozu ji uvedl dramatik, 
básník, novinář a její první knihovník 
Antonín Vančura, známý pod pseudo-
nymem Jiří Mahen. O historii a kruš-
ných začátcích knihovny se více dozvíte 
třeba tady: www.kjm.cz/historie.
Dnes je Knihovna Jiřího Mahena 
v  Brně druhou největší veřejnou 
městskou knihovnou v  ČR; vedle 
Ústřední knihovny a  34 poboček 
spravuje i Mahenův památník a vzdě-
lávací IN -centrum v Kleinově paláci na 
náměstí Svobody. Je nejen čítárnou 
a půjčovnou knih v mnoha formách, 

didaktických her, hudebnin a databá-
zí, ale také místem tvoření, inspirace, 
komunitního setkávání a debat, nefor-
málního vzdělávání a nevšedních pří-
ležitostí a zážitků. Přijďte s námi toto 
silné výročí oslavit v sobotu 19. 10. do 
Ústřední knihovny a Kleinova paláce 
v centru Brna, kde bude mimořádně 
otevřeno až do 17 hodin, a v neděli 
20. 10. , kdy pro vás otevřeme dveře 
a brány na pobočkách a v Mahenově 
památníku. Kromě čtení a klasických 
služeb pro vás chystáme soutěže, kvízy, 
putovní hru, komentované prohlídky, 
vernisáže a další kulturní program. 
Sledujte náš web a sociální sítě, kde 
postupně zveřejníme další podrobnos-
ti. Těšíme se na vás.

Od září se v Brně třídí trochu jinak. Do žlutých kontejnerů nově patří také kovové potravinářské 
obaly. Takže do kontejnerů „na plast“ umísťujme nejenom plasty, krabice od mléka a džusu, hliníko-
vé plechovky od piva či limonád, ale už nyní také konzervy od paštik a dalších potravin, plechovky 
od kávy a čaje, obaly od pitíček, paštik, víčka zavařovací, od jogurtu, potravinové tácky, konzervy 
od jídel pro domácí mazlíčky – zkrátka takřka vše kovové, co v kuchyni během vaření spotřebujeme.

Tuto změnu umožní automatická dotřiďovací linka, 
kterou Brno v těchto dnech dostavuje v areálu měst-
ské společnosti SAKO Brno. Součástí linky jsou totiž 
účinné separátory kovů, které umějí kovy vytáhnout 
z moře plastového odpadu.
„Automatická třídící linka, jejíž provoz zkušebně 
spustíme již v průběhu září, spolehlivě vytřídí až 
95 % odpadů včetně kovových obalů od potravin 
a nápojů. To nás přivedlo k myšlence postoupit 
v Brně na úrovni třídění a recyklace dále a separovat 
potravinové kovové odpady přímo,“ řekl Petr Hladík, 
1. náměstek primátorky města Brna.
Spolu s tím se v Brně postupně začíná sjednocovat 
barevný vzhled všech kontejnerů na tříděný odpad. 
Budou černé, stejně jako kontejnery na směsný ko-
munální odpad, ovšem odliší se od nich barevností 
víka – modré víko pro papír, žluté pro plasty, nápo-
jové kartony a kovové obaly. „Inspirovali jsme se 
evropskými městy, jako například Vídní, kde černé 
kontejnery s barevnými víky úspěšně zavedli již 
před několika lety. Také Brňané třídí velmi dob-
ře a není již potřeba výrazně signalizovat, na jaký 

typ odpadu je daný kontejner určen,“ zdůraznil 
Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. 
Změna čeká na 2 800 modrých a 3 000 žlutých 
kontejnerů. „Jejich výměnu zahájíme v historickém 
centru města a postupně, podle toho, jak budou 
kontejnery dosluhovat, bude zhruba do pěti let 
celé město sjednoceno na elegantně nenápadnou 
barvu,“ prozradil Filip Leder. Spolu s tím SAKO Brno 
aktuálně dokončuje projekt decentně oplocených 
kontejnerových stání, kde nádoby na odpad budou 
skryty za ploty z přírodních materiálů, aby nerušily 
vzhled ulic. „Decentně upravených kontejnerových 
stání bude více typů a na každé městské části bude, 
vybrat si a rozhodnout, jaký typ ohrazení a v jaké 
lokalitě si zvolí“, dodal předseda představenstva 
SAKO Brno Filip Leder.
„Všechny tyto změny posunou úroveň třídění a se-
parace odpadů v Brně na kvalitativně jinou úroveň. 
Sečteno a podtrženo, půjde vlastně o takovou menší 
designovou a systémovou revoluci ve sběru a třídění 
odpadu,“ uzavřel Petr Hladík., 1. náměstek primátor-
ky města Brna.

Odlehčovací služby nabízí 
volné kapacity

Sto let knihovny

Velké změny v třídění! Kovové obaly patří do žlutých 
kontejnerů. Promění se také kontejnerová stání

I. KOVOVÉ OBALY DO ŽLUTÝCH

K plastu a nápojovým kartonům se nově odklá-
dají také kovové obaly od potravin – tj. napří-
klad: nápojové plechovky, plechovky od kávy či 
čaje, konzervy, obaly od trvanlivých potravin, 
obaly od krmiv pro zvířata, víčka od jogurtů, 
alobal, potravinové tácky, víčka od sterilova-
ných potravin, drobné kovové obaly.

II. JEDNOTNÝ VZHLED KONTEJNERŮ

Brno sjednotí design všech svých nádob na 
směsný komunální a tříděný odpad. Budou 
černé a odliší se pouze barevností víka. Černé 
pro směsný komunální odpad, žluté pro plas-
ty, nápojové kartony a kovové obaly, nádoby 
s modrým víkem pro papír

III. DECENTNÍ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

Podle zájmu a  požadavku městských částí 
bude SAKO Brno postupně budovat oplocená 
kontejnerová stání, aby nádoby na odpad byly 
schované za ploty z přírodních materiálů a ne-
rušily vzhled ulic.
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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 láhve sektu 0,33l / osoba 

 

 350,- Kč 
 

Živá hudba 
kapela APEIRON DUO 

 
Předprodej lístků: od 7. 11. 2022, ÚMČ Bohunice, Dlouhá 3 

pondělí a středa od 8.00–17.00 
podatelna – přízemí, p. Soukupová, tel: 547 42 38 13 

 
V případě nepříznivé epidemické situace si 

oznamovatel vyhrazuje právo zrušení dané akce. 
 

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá

střelecké závody pro děti i dospělé

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA 

sobota 27. 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 

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

Domácí sněžítkoKaždý rodič dítěte se zdravotními 
problémy má právo na včasnou 
odbornou pomoc

Máte doma pěknou menší skleničku se šroubovacím víčkem? Vyrobte si 
zasněženou krajinku snů a nalaďte se na sváteční atmosféru s Lipkou. 
Advent už ťuká na dveře!

K výrobě těžítka -sněžítka potřebujeme 
jen: uzavíratelnou skleničku, figurku, 
třpytky nebo korálky, vodu, glycerin.
Na víčko přilepíme figurku nebo oblí-
benou hračku. Do sklenice nasypeme 
dvě čajové lžičky třpytek nebo drob-
ných korálků a přilijeme vodu (asi do 
dvou třetin). Zbytek skleničky dolije-
me glycerinem tak, aby pod hrdlem 
skleničky zůstal kousek místa. Glycerin 
způsobí, že třpytky budou padat po-
maleji, ale pokud jej nemáme, postačí 
voda. Pak už jen pořádně utáhnout 
víčko a zasněžená krajina je na světě!
Další inspiraci můžete nasbírat na Ad-
ventní Lipce na Lipové 20. Ve čtvrtek 
a pátek 1. a 2. prosince si malí i velcí 

vyrobí svícny, jedlé mňamky, dárky 
v pěkném šetrném kabátku nebo ne-
tradiční adventní věnce.
Kdo se nemůže dočkat sváteční at-
mosféry, už 11. listopadu může přijít 
na Martinskou slavnost Rozmarýnku. 
Na tradičním lampionovém průvodu 
Jundrovem uvítáme Martina na bílém 
koni a rozsvítíme zimní tmu. Oslavy 
Od Martina do Tří králů chystáme na 
Jezírku v Soběšicích 26.  listopadu. 
V prosinci zažijí děti od 7 do 12 let 
víkend plný vaření, pečení a rukoděl-
ného řádění na Předvánoční víken-
dovce. Přehled všech podzimních akcí 
najdete na www.lipka.cz/kalendar -akci.

 Zuzana Slámová, Lipka

V nevlídných podzimních dnech se 
mnoho dětí potýká s nepříjemnými 
virózami. Každý z rodičů to někdy zažil 
a vybaví si, jak nemoc dítěte naruší 
režim celé rodiny a jaký je to pro rodiče 
zápřah. Mnohem větší zátěží si však 
procházejí rodiče, kteří si od lékařů 
vyslechnou závažnou diagnózu, často 
během prvních měsíců po narození 
miminka. V takové situaci jim mohou 
velmi pomoci poradkyně rané péče, na 
jejichž návštěvy mají nárok všechny 
rodiny s dětmi do 7 let.
Jsou to pracovnice terénní sociál-
ní služby, které dojíždí za rodinou 
domů a pomáhají jí vše zvládnout. 
Umí citlivě vyslechnout obavy rodi-
čů a povzbudit je, zároveň přivážejí 
různé speciální pomůcky a učí rodiče, 
jak mohou s dětmi doma pracovat 
a rozvíjet je. Pomohou zorientovat se 
v systému sociálních služeb a zdravot-
nictví, u větších dětí pak poradí třeba 
s výběrem školky.
„Nejvíce si cením toho, že jsem díky 
kontaktu s  naší poradkyní byla až 
v  osobním vztahu s  někým, kdo ví 
a kdo mi rozumí. Chápejte - my jako 
rodiče na začátku nevěděli o diagnóze 
Honzíka nic. Ona mi vše k jeho diagnó-
ze vysvětlila, uklidnila mě, řekla, co 
můžeme pro něj dělat a jak to máme 

dělat. Tím, že jsem rozuměla jeho 
vadě, jsem se opravdu mohla zklidnit 
a zaměřit se na to, co prakticky cvičit. 
Na oční ambulanci, kam jsme chodi-
li na kontroly, na nás čas neměli. Vy 
jste ho měli vždy. A naše poradkyně se 
svým osobním přístupem pro nás byla 
nedocenitelná, protože jsme opravdu 
jako rodiče byli velmi vystrašení. Ona 
nás uměla vyslechnout a podpořit.“
V  termínu od 7. do 13.  listopadu 
probíhá celostátní osvětová kampaň 
Týden rané péče, na www.tyden.rana-
pece.cz najdete přehled zapojených 
organizací a aktivit. Cílem je znovu 
upozornit na to, že každý rodič pečující 
o dítě s postižením nebo třeba i jen 
s rizikem zdravotních komplikací má 
na bezplatnou odbornou pomoc ze 
zákona nárok – a má právo dozvědět se 
o ní co nejdříve. Organizátorem Týdne 
je Společnost pro ranou péči, která 
v Česku působí více než 30 let a po-
mohla k lepšímu startu do života už 
tisícům dětí. Pokud máte pochybnosti 
o zdravém vývoji svého dítěte, navštiv-
te www.ranapece.cz nebo se zastavte 
na stánku Společnosti pro ranou péči 
na Dni nevidomých v obchodní galerii 
Vaňkovka v Brně ve čtvrtek 10. 11. od 
13 do 18 hod. Na své starosti nemusí 
žádný rodič zůstávat sám!
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 ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY 
- SÍTĚ Vnitřní hliníkové žaluzie, ro-
lety DEN a NOC, vertikální žaluzie, 
zastínění lodžie, sítě proti hmyzu. 
Akční sleva 20 %. Tel: 605 374 881,  
www.domove.cz

 Pravidelný úklid domácností 
Brno-Bohunice. Více na: http://uklid-
-ivancice-brno.zombeek.cz

 Ženy a muže s OZP na pozice 
recepční, dozor v muzeu a ostraha. 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.

 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 
450 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!

 Malíř pokojů, precizní práce 
s úklidem. Petr Slanina. 
Tel.: 723 867 844.

 SERVIS a OPRAVA NOTE-
BOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika 
ZDARMA. Vyzvednutí u Vás, rozumné 
ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, tel.: 608 880 107.

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

 Opravy a servis počítačů a note-
booků. Chcete zrychlit počítač, zachrá-
nit 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

 Psí salon Čeníšek nabízí koupá-
ní, česání, stříhání a trimování i vel-
kých plemen psů na adrese Lány 7, 
Brno-Bohunice. V nabídce také ši-
roký výběr šamponů a hřebenů. Tel.: 
607 126 523, www.psisaloncenisek.cz

 Pedikúra – provádím, mohu přijet 
kamkoliv – z pohodlí domova.
Tel.: 702 862 428, Klocová.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

 PEDIKÚRA, MASÁŽE, úprava 
oděvů. Ukrajinská 15. Tel. 728 231 973.

 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.

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ 
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY
DĚKUJE VOLIČŮM ZA PODPORU VE 

VOLBÁCH DO ZMČ BRNO-BOHUNICE

klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

* Akce platí pouze
 do 31. 12. 2022.

Realizace
interiérů bytů
a domů

Vytvoříme
ho pro Vás...

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno
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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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.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.

MASÁŽE
Iva Zuščic 
prostory kadeřnictví 

BARBIRO, U Leskavy 27 
+420 605 443 751 
www.namasiruj.cza objev celý

vesmír zábavy
se stabilním optickým
internetem

Přepni do stavu beztíže 
s netboxem
Přepni do stavu beztíže 

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

734 459 177


