
Často se stane, že mi někdo z vás napíše. Jsem za to rád. Děje 
se to převážně e-mailem, prostřednictvím našich webových 
stránek a odkazu „Dotazy starostovi“, někdy jako dopis poš-
tou a asi nejčastěji prostřednictvím sociálních médií jako 
messenger a hlavně velké facebookové skupiny Naše Bohunice.

Vaše podněty směřují do různých ob-
lastí a týkají se např. změn a úprav 
v dopravním značení, či přestavby věcí 
v okolí vašeho bytového domu. Každou 
takovou informací a zprávou se zabý-
vám, a pokud je to reálné, možné a fi-
nančně dostupné, snažíme se vyhovět.  
Nicméně velmi často narážím na kom-
plikaci ve smyslu rozdílných názorů 
na samotnou věc uvnitř jednoho by-
tového domu.
Zatímco někdo požaduje instalaci la-
vičky, odstranění parkovacího místa 
a zajištění příjezdu k domu, vybudo-
vání chodníku, hřiště, kontejnerového 
stání na tříděný odpad, zasazení či vy-
kácení stromu, instalaci či odstranění 
dopravního značení apod., jiný tyto 
úpravy zásadně odmítá a chce pravý 
opak. A my se nacházíme uprostřed 
této „mlýnice“ názorů s tím, že ať udě-
láme cokoliv, vždy nám někdo vynadá, 
protože „ON“ to takto nechtěl.
Proč vám to píši? Existuje totiž celkem 
jednoduché řešení. Většina obyvatel 
Bohunic bydlí v bytových domech. 

A odtud také přichází nej-
více podnětů. Každý bytový 
dům má i svoji domovní samosprávu. 
Ta zastupuje názor všech obyvatel 
konkrétního domu.
Už asi tušíte, kam směřuji. Ano, pokud 
máte nějaký podnět, myšlenku, názor 
na zlepšení vašeho okolí, začněte u své 
domovní samosprávy. Tam to prodisku-
tujte a zhodnoťte všechna PRO a PRO-
TI. A pokud vaše domovní samospráva 
dojde ke stejnému názoru na věc jako 
vy, nechť nám pošle v této věci podnět. 
Pak víme, že za potřebou změny stojí 
celý váš dům, a máme vaši oporu pro 
další navazující jednání a rozhodování.

DOBÍJECÍ STANICE PRO AUTA 
V BOHUNICÍCH
Ať se nám to líbí či nikoliv, počet vozi-
del na elektrický pohon, případně těch 
s  kombinovaným pohonem přibývá 
a přibývat bude. I když se v tuto chvíli 
jedná vzhledem k ceně aut převážně o fi-
remní vozy, během krátké doby ovlád-
nou i trh s vozidly pro širší veřejnost. 

Zájem o tato vozidla poros-
te i s množstvím dobíjecích 
stanic.
Jistě jste si všimli, že první 
dobíjecí stanice v Bohuni-
cích se objevila na parkovišti 
OD LIDL, o něco později pak 
u OD Kaufland.

V minulém roce městská společnost 
Teplárny Brno, a. s. vybudovala další 
čtyři dobíjecí stanice přímo v obytné 
zóně v Bohunicích. Kde? Dvě na nově 
vybudovaných parkovištích na ulici Pod 
nemocnicí, kousek od našeho vybudo-
vaného multifunkčního domu „Bohun-
ka“ a dvě u kotelny na ulici Švermova. 
Tyto dobíjecí stanice jsou v provozu 
24 hod. denně. Jak je již patrné z věci 
samotné, na parkovacích místech u do-
bíjecí stanice je možné parkovat, jen 
pokud auto dobíjíte. Pokud tedy elek-
tromobil zrovna nedobíjíte nebo se jed-
ná o vozidlo s klasickým benzínovým, 
či naftovým motorem, není možné je 
k parkování využívat. Hrozí totiž odtah 
vozidla a pokuta. Navíc tak samozřejmě 
bráníte v dobíjení jiným.

BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ SILNIC 
V ROCE 2023
Do dubna je sice ještě čas, ale pre-
ventivně a s předstihem upozorňuji, 

že i letos proběhnou bloková čištění 
silnic a parkovišť. Termíny naleznete 
uvnitř zpravodaje. Zapište si prosím 
ty dny, které se vás týkají, ať nedojde 
k nutnosti s vaším autem manipu-
lovat. Stojí to zbytečně peníze a čas.
Současně doporučuji si stáhnout 
osvědčenou aplikaci Brněnských ko-
munikací o plánovaných i probíhají-
cích blokových čištěních pro počítače 
i chytré mobily. Tak totiž budete včas 
informováni, až se bude čistit právě 
u vás.
Milí přátelé, naši předkové měli poře-
kadlo „únor bílý, pole sílí“. Já píši tyto 
řádky 13. ledna. Zatím jsme si sněhu 
ani mrazu moc neužili. Ale paní Zima 
se jistě jen tak své nadvlády nevzdá. 
Určitě nás „pár“ sněhových vloček 
a nějaký ten den se štiplavým mra-
zem ještě čeká.
To ale nemusí vadit. Zvláště pokud 
budeme pěstovat dobré, hřejivé vztahy 
v rodině a s přáteli. Pak nám sníh ani 
mráz neublíží.
Mějte se hezky, milí přátelé. A společ-
ně se snažme udržovat dobrou náladu 
a radost ze života. Když se pořádně 
podíváme, jistě najdeme každý den 
mnoho důvodů k vděčnosti.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, Váš starosta

Nad podněty občanů

Uzávěrka č. 3/2023
pátek 17. února 2022
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Bohunická zabijačka ..............................3
Hasičský ples ..........................................3

Dětská herna ...........................................6
Letní příměstské tábory v Labyrintu ....6
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OREL jednota Brno-Bohunice 
zve srdečně děti i dospělé na   

DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKAARRNNEEVVAALL    
  SS  BBUUDDUULLÍÍNNKKEEMM        

v neděli 19. února 2023 v 15.00 hodin 
orlovna ul. Hraničky 5 

 
 

Přijďte v masce a včas, děti s přezůvkami 
  

VVSSTTUUPPEENNKKYY  ZZ  KKAAPPAACCIITTNNÍÍCCHH  DDŮŮVVOODDŮŮ  
PPOOUUZZEE  VV  PPŘŘEEDDPPRROODDEEJJII!!  

Předprodej od 30. 1. 2023 u p. Jurase, 
Tabák naproti Albertu, ul. Dlouhá, Bohunice. 

 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice. 
wwwwww..oorreellbboohhuunniiccee..cczz 
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Život a životní prostředí

Bohunická hřiště a sportoviště (2)

Životní prostředí, pojem, který v součas-
né době hýbe společností, a odvážím se 
i tvrdit, že ji rozděluje. Na jedné straně 
lidé, kteří zastávají názor, že již musíme 
radikálně změnit náš přístup ke stylu ži-
vota a začít planetu chránit před dopady 
naší civilizace, a potom jsou zde ti, kteří 
zastávají názor, že se jedná o jistý pravi-
delný cyklus, s kterým se planeta vyrovná. Zcela 
jistě je to na každém z nás, jak tuto problematiku 
vnímá. Troufnu si však tvrdit, že se jistě lépe žije 
v prostoru, jenž je plný zeleně, než na holé betonové 
či asfaltové ploše. Bohunice jsou aglomerací takřka 
smíšenou, máme zde zástavbu rodinných domů, jež 
svými přilehlými pozemky tvoří jistou část zeleně, 
a poté jsou to z větší části bytové domy. V prvním 
případě nemůžeme více či méně soukromé vlastníky 
ovlivňovat, jakým způsobem na svých zahradách 
mají hospodařit a co zde pěstovat, v tom druhém 
případě se jedná o pravý opak, zde je drtivá většina 
pozemků ve vlastnictví města, respektive ve správě 

MČ Brno -Bohunice, a zde můžeme udělat 
tolik, kolik nám legislativa a sítě dovolí. 
Bylo by jistě krásné, kdyby každý bytový 
dům měl svou zelenou střechu a přispěl 
tak ke zkvalitnění ovzduší a snížení te-
pelné zátěže, především v letních měsí-
cích, to je však pravděpodobně utopie. 
Je však mnoho drobných věcí, které se 

mohou zlepšit a v celkovém kontextu dají dost na 
to, aby se nám v Bohunicích žilo lépe. Nedávno 
jsem jel tramvají, kde mne oslovila občanka Bohunic 
s konkrétním problémem. Jedná se o vyježděné části 
travnatých ploch, převážně kolem chodníků. Může-
te si říci, že takovéto kousky nemají žádný vliv na 
celkovou situaci v oblasti životního prostředí, já 
jsem opačného názoru. Mohu zodpovědně tvrdit, 
že hlavní příčinou těchto rozježděných a zničených 
ploch jsou především zásobovací dodávky různých 
zásilkových služeb. V Bohunicích nás mimo jiné 
trápí i prašnost, jestliže v období deště tato dodávka 
vjede do bláta, které s sebou natáhne na chodník, 

nejenom že ho silně znečistí, ale po vyschnutí se 
bláto stane prachem a všichni víme, co se stane, 
když na chodník plný rozježděného prachu zafouká 
vítr. Tomuto nešvaru se věnuji od konce loňského 
roku, snažím se monitorovat ta nejvíce postižená 
místa, a hlavně zjistit příčinu. Nemůžeme počítat 
s tím, že řidiči těchto dodávek, kteří jsou často v ča-
sovém stresu, změní své chování, ale mohu zajistit 
to, že se jim v tomto počínání zabrání. Postupně 
budeme tato problematická místa osazovat kameny 
větší velikosti, jež budou bránit tomu, aby se tyto 
převážně rohy chodníků vyjížděly. S touto taktikou 
jsme již začali a po vyhodnocení jsem zjistil, že je to 
nejlevnější a neúčinnější postup, jenž může z velké 
části odstranit tento nešvar.
Vážení spoluobčané, máte -li ve svém okolí místo, jež 
jsem výše popsal, prosím informujte mě o něm, ať 
už telefonicky na čísle 778 542 492, nebo e -mailem 
hrdlicka@bohunice.brno.cz

 Milan Hrdlička
váš první místostarosta

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ PŘI ULICI 
OKROUHLÁ
V druhém díle našeho seriálu o bohunických hřištích 
a sportovištích bych vás ráda seznámila s workou-
tovým hřištěm, které se nachází pod ulicí Okrouhlá. 
Najdete jej ve svahu nad fotbalovým hřištěm Tatran. 
Tomuto typu hřiště se říká také „venkovní posilov-
na“, neboť obsahuje několik posilovacích prvků, které 
mohou návštěvníci zdarma využít. Pro bezpečné cvi-

čení zde najdete i velké, přehledné tabule s návody, 
jak posilovací prvky co nejlépe využít.
Od roku 1995 se v daném prostoru nacházelo dře-
věné dobrodružné hřiště, které díky nízké životnosti 
borovicových kůlů muselo být několikrát renovová-
no. Pro pamětníky je jistě nezapomenutelná velká 
lanovka se skluzavkou, která musela být po několika 
letech používání odstraněna, neboť i ona začala 
dosluhovat a byla nebezpečná svému okolí.

V roce 2012 zde tedy firma ZEMAKO instalovala dle 
návrhů Ing. Zdeňka Sendlera nové posilovací prvky 
firmy HŘIŠTĚ, s. r. o. Nyní zde najdeme 5 cvičebních 
a posilovacích strojů, pingpongový stůl, nechybí 
herní lezecká pyramida, dvojitá houpačka a dvě pé-
rová hopsadla pro menší děti. Povrch hřiště tvoří 
malé kamínky, které navazují na zdejší běžecký ovál.
GPS lokace: 49.171984, 16.574063

 Lucie Stará, radní
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9. 1.–31. 3. VÝSTAVA – Dalda chce chodit; KJM, Lány 3

9. 1.–28. 2. VÝSTAVA – výtvarných a literárních děl žáků  
ZŠ Arménská; KJM, Lány 3

1. 2.–28. 2. SOUTĚŽ PRO DĚTI – Čtvrtkovy pohádky; KJM, Lány 3

2. 2. a 16. 2.
čtvrtek

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

5. 2.
neděle

Tatran Bohunice – Sokol Šťáhlavy; 
I. liga házené mužů; od 17.00 hod.

7. 2.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Ospálek; 
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

10. 2.
pátek

VALENTÝNSKÝ WORKSHOP – výtvarný workshop;
KJM, Lány 3; od 13.00 do 15.00 hod.

11. 2.
sobota

Tatran Bohunice – Lions Hostivice
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

14. 2.
úterý

KNIŽNÍ BAZAR – k Mezinárodnímu dni darování knihy;
KJM, Lány 3

19. 2.
neděle

DĚTSKÝ KARNEVAL – s Budulínkem;
Orel jednota Brno-Bohunice, Hraničky 5; od 15.00 hod.

19. 2.
neděle

Tatran Bohunice – Tatran Litovel
I. liga házené mužů; od 17.00 hod.

21. 2.
úterý

FILMOVÝ KLUB – Děti mlhy – filmové promítání;
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

25. 2.
sobota

Tatran Bohunice – Jiskra H. Brod
I. liga házené žen; od 13.00 hod.

25. 2.
sobota

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

5. 3.
neděle

Tatran Bohunice – Sokol Vršovice
I. liga házené mužů; od 15.00 hod.

Kalendárium 2

Nabízíme pracovní pozici uklízeč/uklízečka 
na poloviční úvazek pro pracoviště ZŠ Brno, Arménská 21, p. o. 
Nástup 3/2023. Kontakt a bližší informace: p. Kamila Richterová, 
tel. 547 211 667, mob. 732 106 430, sekretariat@zsarmenska.cz 

Pracovní pozice

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. 

24.-25.
února

Prostě jen blíž lidem..
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BABYKA, BYDŽOV, PŘIBYSLAV
Když jsme se učili vyjmenovaná slova 
po B, přinesla paní učitelka do tří-
dy velký nástěnný obraz, na němž se 
červeně skvěla ta tři záhadná slova: 
Babyka, Bydžov, Přibyslav.
Díval jsem se ze zadní lavice na ten ob-
raz, snil jsem o těch jistě nádherných 
a mně neznámých městech a předsta-
voval jsem si šťastné obyvatele, kteří 
v nich žijí. Ale ještě větší zájem ve mně 
probouzela tajemná babyka. Paní uči-
telka nám řekla, že je to strom. Ro-
manticky jsem si babyky představoval 
jako mohutné africké baobaby. Snad 
mě ovlivnila ta podobnost názvů.

Jaké pak bylo moje překvapení, když 
jsem zjistil, že babyky jsou zcela běžné 
a nenápadné stromy v naší krajině. 
Používají se často v parcích nebo jako 
alejové stromy. Babyka je druh javoru, 
který se od známějších příbuzných, 
javoru mléčného a javoru klene, liší 
menším listem se zakulacenými laloky.
V Bohunicích se s babykami můžeme 
setkat poměrně často. Dva mladé stro-
my rostou přímo před ZŠ Arménská, 
pod svážkem, kde v zimě děti bobují, 
a řada deseti mladých babyk roste na 
Gruzínské pod dětským hřištěm.

 Vlastimil Halfar

V pátek dne 2. 12. 2022 se před bohunickou radnicí konalo slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu, a tím také přivítání předvánočního adventního času.
Příjemnou atmosféru pomohlo svým kulturním vystoupením připravit také 
110 žáků 1. stupně ZŠ Arménská pod vedením svých učitelek. Velkou diváckou 
účast z řad rodičů, prarodičů a mnoha dalších bohunických občanů zajisté ovlivnil 
i fakt, že se tato oblíbená akce konala po dvouleté pauze. Kouzelnou atmosféru 
nám pomohlo dokreslit pravé zimní počasí, které nám přineslo první sněhové 
vločky. Dětem se vystoupení vydařilo a právem byly odměněny potleskem všech 
přihlížejících.
Věříme, že se tato tradiční předvánoční akce zase za rok zopakuje a už teď se 
těšíme.

 Mgr. Yvona Vráblíková a Mgr. Lucie Hubená, učitelky ZŠ Arménská

Jako každý rok, tak i letos jsme se ve 
školní družině připravovali na začátek 
školního roku. Děti byly rozděleny do 
jednotlivých oddělení, paní vychova-
telky pro děti naplánovaly celoroční 
hry. Moc jsme se těšili na všechny 
děti, které rodiče přihlásili do škol-
ní družiny, a nejvíc jsme byli všichni 
zvědaví na děti z přípravné třídy. Když 
bylo všechno hotové, včetně programu 
činností pro šest družinových odděle-
ní, začal školní rok. Hned první týden 
jsme zjistili, že všechno bude jinak. 
Dodatečně projevili další rodiče zájem 
o družinu pro své děti. Protože jsme 
chtěli novým zájemcům o pobyt v naší 
družině vyhovět, následovaly dva ná-
ročné týdny, kdy jsme podle počtu 
zjišťovali, jestli bude možné otevřít 
další, sedmé oddělení ŠD.
Nakonec všechno dobře dopadlo 
a mohli jsme ve třetím školním týd-
nu otevřít sedmé družinové odděle-
ní. Bylo také neskutečným štěstím, 
když jsme pro nové oddělení získali 
mladou šikovnou paní vychovatelku. 
Tímto se družinová činnost mohla 
rozjet naplno. Všechny děti začaly 
s vychovatelkami plnit své celoroční 
hry: první oddělení (žáci přípravné 
třídy a část dětí z 1. A) zdolává Krteč-
kova dobrodružství, druhé oddělení 
(žáci 1. C a druhá část žáků z 1. A) 
putuje Letem světem se zvířaty, třetí 
oddělení (1. B a část 2. B) se vypra-
vilo na Procházku etiketou, čtvrté 
oddělení (2. A) zápasí s Dobýváním 
ostrovů, páté oddělení (2. B a 3. A) 
se vypravilo na Pirátský ostrov, šesté 
oddělení (3. C a 4. A) zahájilo Turnaj 
kouzelníků a poslední sedmé odděle-

ní (3. B a 4. B) putuje Podmořským 
světem.
Letos mají družinové děti možnost 
navštěvovat mimo jiné i kroužky, které 
pro ně přichystaly paní vychovatelky: 
v Barvínku výtvarně tvoří, ve slušném 
chování se zdokonalují v  kroužku 
Procházka etiketou, rády si zazpívají 
v  Hudebním kroužku a  své logické 
myšlení upevňují v Deskových a ka-
retních hrách.
Za první pololetí jsme se stihli v dru-
žině dobře poznat a zjistit, koho z dětí 
co nejvíce baví. Z předcházejících let 
se nám potvrdilo, že děti rády vyrá-
bí, kreslí, hrají společenské i deskové 
hry a nejvíc ze všeho miluji vybíje-
nou v naší družinové tělocvičně, také 
rády tráví svůj čas na školním hřišti 
i na hřišti v sídlišti. Starší děti v Mi-
kulášském tvoření pekly a vyráběly 
adventní věnce. Všechny družinové 
děti ve vánočních dílničkách vyráběly 
přáníčka a malé dárečky pro své blíz-
ké. Předvánoční pátek byl plný her 
a tancování ve velké školní tělocvičně, 
kterou máme možnost v letošním roce 
navštěvovat každý pátek od dvou to 
tří hodin. První sníh jsme přivítali 
bobováním, koulováním a stavěním 
sněhuláků na školním hřišti.
Skončil rok 2022, v novém roce si 
všichni ve školní družině – děti i vy-
chovatelky – přejeme hlavně hodně 
zdraví, aby naše práce již nikdy nebyla 
omezená epidemiologickými opatře-
ními, a hlavně si přejeme, aby nebyly 
války a všechny děti mohly vyrůstat 
v míru.

 PhDr. Tatiana Petříková,
vedoucí školní družiny ZŠ Arménská

Každá spolková činnost má jisté za-
měření, některé spolky se soustředí 
na sport, jiné na kulturu či turismus 
a jiné třeba tak od všeho něco. Náš 
spolek je směs tak trochu všeho, co 
bylo výše uvedeno. Čemu všemu se 
věnujeme, můžete zjistit na našich 
webových stránkách www.probo-
hunice.cz Já se chci dnes však věno-
vat konkrétní službě, již zajišťujeme 
více než rok. Jedná se o potravinovou 
pomoc v  rámci Potravinové banky 
pro Jihomoravský kraj. Společnost 
byla a vždy bude rozdělena do tříd, 
máme třídu střední, třídu vyšší, ale 
i třídu tzv. nízkopříjmovou, a právě tito 
lidé se dostávají někdy do svízelných 
situací. Není výjimkou, že kolikrát 
opravdu nemají, jak se lidově říká, co 
do úst. Ano, pro mnohé z nás se to 
jeví jako nepochopitelné, ale stejné 

množství lidí tuto situaci pochopit 
dokáže a svým příspěvkem a darem 
chce pomoci. Náš spolek tuto pomoc 
umí předat, a to přímo těm potřeb-
ným. Již více než rok distribuujeme 
potravinovou pomoc k bohunickým 
občanům, kteří si o ni požádají. Nikoho 
neprověřujeme, nikoho neevidujeme, 
věříme, že tuto pomoc potřebují, tak 
jim ji prostě dáme. V současné době 
podporujeme v rámci tohoto projek-
tu čtyři rodiny s dětmi, a to převážně 
matky samoživitelky a dva důchodce. 
Máte -li pocit, že by vám potravinová 
pomoc zásadně pomohla, nestyďte se 
a obraťte se na náš spolek, rádi vám 
pomůžeme, protože my jsme tu od 
toho. Veškeré kontakty naleznete na 
našich webových stránkách.

Za spolek PRO BOhunice 
 Milan Hrdlička předseda

Bohunické stromy (55)

Předvánoční ohlédnutí

První pololetí ve školní 
družině ZŠ Arménská

PRO BOhunice – 
potravinová pomoc
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, není 
pochyb o tom, že knihovna je jedním 
z nejhřejivějších míst, které dokáže 
zahřát nejen tělo, ale i duši. V tomto 
studeném měsíci vás zahřeje příliv 
nových knih, které k vám dorazí na 
knižní čtvrtek už 2. 2. a 16. 2 dopo-
ledne. Rovněž přicházíme s celou řa-
dou zajímavých akcí při teplém čaji 
či kávě. Tento měsíc však věnujeme 
také jednomu statečnému klukovi 
jménem Dalda. Až do konce března 
se můžete v knihovně seznámit s pří-
během tohoto veselého a statečného 
chlapečka, na kterého, jak říkají jeho 
rodiče, padl černý Petr v podobě zá-
keřné nemoci zvané spinální musku-
lární atrofie. Co je to za nemoc, jak se 
projevuje a jak se Daldovi daří s touto 
nemocí bojovat, vám prozradí naše 
nová dobročinná výstava. Společně 
s dětmi se už v úterý 7. 2. vypravíme 
do království snů, kterým nás prove-
de skřítek Ospálek, a ukáže, jak se co 
nejlépe uložit ke spánku. Čtení pro 
nejmenší realizujeme pravidelně každé 
první úterý v měsíci v 16.30. Komu by 
pohádka nestačila, může se za námi 
vypravit i v pátek 10. 2. , kdy pro vás 
chystáme valentýnský workshop. 
Můžete vyrobit originální přání pro 
všechny, které máte rádi. Ani svátek 
všech zamilovaných naší pozornosti 

neunikl; ve stejný den však slavíme 
také Mezinárodní den darování knih. 
Máte tak jedinečnou příležitost kni-
hu sami darovat a nechat se knihou 
obdarovat. Pravidla jsou jednoduchá: 
přineste k nám do knihovny knihu, 
kterou chcete darovat, a odneste si za 
ni jinou, kterou daroval někdo druhý. 
Můžete tak potěšit nejen sebe, ale 
především i jiné milovníky knih, kteří 
slaví svátek knih každý den v týdnu. 
Darovat můžete jakoukoliv knihu vy-
danou za posledních 20 let, která je 
nepoškozená a v dobrém stavu. Na zá-
věr měsíce se můžete těšit na filmový 
klub. Tentokrát jsme pro vás vybrali 
dokument vietnamské filmařky Diễm 
Ha Lệ s názvem Děti mlhy. Dokument 
vypráví o vzdoru mladé hmongské dív-
ky, která se odmítá podvolit tradič-
nímu unášení nevěst v rámci oslav 
lunárního Nového roku, které místní 
dívky připravuje o možnost rozhodovat 
o svém životě. Tento mimořádně silný 
debut získal na loňském Mezinárod-
ním festivalu dokumentárních filmů 
IDFA cenu za nejlepší režii. Všechny 
probíhající akce najdete v kalendáriu 
Zpravodaje. Přejeme vám únor plný 
lásky, radosti a jak jinak než dny s dáv-
kou toho správného čtení.
 Roman Pospíšil, Eliška Skokanová

KJM pobočka Lány

Informatika, to není pouze práce na počítači. Své o tom ví čtvrťáci ze ZŠ Vedlejší, 
kteří měli možnost zúčastnit se vzdělávacího programu „Rozjeď to s roboty“ 
pořádaného Knihovnou Jiřího Mahena.
V rámci programu, který byl zaměřen na ozoboty, se žáci s těmito malými roboty 
učili pracovat. Vyzkoušeli si zde základy programování, kdy pomocí barevných 
kódů navrhovali cesty svým ozobotům ve skupině a v neposlední řadě trénovali 
své logické myšlení. Celý program se dětem velice líbil a určitě na něj navážeme 
s našimi roboty ve škole. Těšíme se na další návštěvy programů knihovny, které 
nás ještě v rámci informatiky na I. stupni čekají.

 Michaela Gregorová, učitelka I. stupně

Dalda chce chodit  
i v knihovně

Rozjeď to s roboty! NOViNKY Na LaBYRiNTU!

PONDěLÍ

ÚTeRÝ

STŘeDa

SOBOTa

luzanky.cz/labyrint

Čtu, čteš, čteme - 14:30 - 15:30, 7-12 let

Z pohádky do pohádky - 15:30 - 16:30, 4-6 let

Hravá výtvarka - 15:30 - 15:45, 7-11,9 let 
Výtvarka jen tak - 17:00 - 18:15, 12-16,5 let

Společně na cestách - 9:00 - 15:00, 18 a více let

Pojďme společně rozjet druhé pololetí naplno!
Nové kroužky a pravidelné akce.

#labyrint23 #labyrintzije #mojeluzanky

Duplohrátky - 9:30 - 11:00, 1,5-5 let



6 

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 27. 1. 2023 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš 
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LeTNÍ 
PŘÍMěSTSKé TáBORY 

V NOVéM 
LaBYRiNTU

VÝTVaRNé
DiVaDeLNÍ

ZáCHRaNáŘSKÝ

ViDeO DÍLNa

ŠaCHOVÝ

a DaLŠÍ...
RUKODěLNé

S ANGLiČTiNOU

#léto23  #můjLabyrint

více informací 
a přihlašování zde

luzanky.cz/labyrint
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 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.

 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!

 KREMROLKY.cz – Prodej každé
pondělí na tržnici u radnice z mobilní 
prodejny.

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

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

 SERVIS a OPRAVA
NOTEBOOKŮ 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.

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

Od 1. února bude opět možnost podávat žádosti v dotačních programech na 
podporu zachytávání srážkové vody a výstavbu zelených střech. Dotace na zachy-
távání srážkové vody je určena pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci dotačního 
programu SFŽP Nová zelená úsporám: Dešťovka – dešťová a odpadní voda. Město 
Brno přispívá 50 % dotace SFŽP, celkově je tedy možné na projekt získat až 75 % 
celkových nákladů. Program Zeleň střechám! je pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit 
tepelnou stabilitu svého domu a žít v trvale udržitelné výstavbě. Z dotace lze 
získat mezi 700 až 1400 Kč za metr čtvereční. Více informací k dotačním titulům 
naleznete na stránkách ekodotace.brno.cz.

Zeleň střechám! 
a Nachytej dešťovku!

734 459 177

AGZ INSTAL
Voda, topení, odpady
Instalatérské práce 

Opravy drobné i větší.
Zavolejte, přijedu, 

opravím.

Tel. 737 737 881
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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

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.

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

Psí salón ČENÍŠEK nabízí koupání, česání, stříhání 
a trimování i velkých plemen psů na adrese 
Lány 7, Brno Bohunice. V nabídce také široký 

výběr šampónů, hřebenů a pamlsků.

Tel. 607 126 523     www.psisaloncenisek.cz 
Facebook psi salon čenišek.
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 Hledáme do našeho týmu nové kolegy 

▪ Vývojový technik – elektro, software
▪ Technik testovacího centra
▪ Konstruktér – Designer
▪ Servisní technik 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info.czechia@ecoclean-group.net
Tel. 546 123 701. Chtěli byste se dozvědět více o naší společnosti? 
Navštivte naše stránky na  www.ecoclean-group.net/jobs.

Benefity:
▪  Jednosměnný provoz: 
▪ Flexibilní pracovní doba / Homeoffice 
▪ 13. plat
▪ 5 týdnů dovolené
▪ Příspěvek na dojíždění
▪ Příspěvek na stravování

▪ Možnost profesního růstu
▪ Jazykové kurzy
▪ Firemní společenské aktivity
▪ Plynulá doprava
▪ Parkování v areálu
▪ Možnost služebního vozu


