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Slimáci v hlavě
Před měsícem byl na tomto místě 
úvodník mého koaličního kolegy. 
Vzbudil celorepublikový rozruch. 
Nechci soudit jeho obsah, ten už 
dostatečně posoudili jiní. Téma je 
složité. Pan Hrdlička pro média řekl, 
že chtěl vyvolat diskusi. Proč se tedy 
u nás v Bohunicích nediskutuje? 
Jak se stalo, že se v radakční radě 
ne objevily oponentní názory nebo 
alespoň ty varovné? Třeba o tom, 
že slova v textu jdou za hranici toho, 
co by měl představitel vedení obce 
z radničního plátku hlásat. Nejspíš 
by to Bohunice uchránilo zbytečné 
negativní popularity. Ale nestalo se 
tak. Znamená to tedy, že s obsahem 
většina souhlasí? Nebo máme jen 
strach oponovat? Domnívám se, že 
politická strana, hnutí či koalice by 
měla unést názorovou různost. Že 
by dokonce měla být podporována. 
Nebo je nám to prostě jedno?
Chci tedy alespoň využít příležitost 
nabídnout pohled svůj. Myslím při‑
tom opakovaně na biblické „Nebojte 
se!“. Přemýšlím, jak vlastně chceme 
naučit své děti dialogu. Jak jim do‑
dáváme odvahu, aby braly do rukou 
nejen své vlastní životy, ale i zodpo‑
vědnost za společnost, v níž žijí. Aby 
hledaly pro nové problémy nová ře‑
šení. Nebo je jen učíme budovat lepší 
zítřky v bezpečí zdí a ostnatých drátů?
Vidím mnohé hrozby pro naši spo‑
lečnost. Po nedávných parlament‑
ních volbách jsou některé bližší 
a reálnější než virtuální nebezpečí 
plynoucí z  několika jedinců jiné 
kultury či náboženství. Přesto se 
domnívám, že z pozice strachu žád‑
ný dialog vést nelze. Nechci se bát 
„slimáků“ ani „lidí, kteří nám pů‑
sobí problémy“ ani extremistických 
stran. Chci bojovat se slimáky, kteří 
se množí v našich hlavách – pýchou, 
hloupostí a hlavně strachem. 

 Andrea Múdra
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Oslavy výročí 780 let od 
první písemné zmínky 
o  Bohunicích skončily. 
Společenský a spolkový 
život v  Bohunicích se 
pomalu ukládá k zimní-
mu spánku. Pochmurné 
podzimní počasí tomu 
jen nahrává.
Přesto nekončí všechny aktivity. Stře-
disko volného času Lány pořádá již 
11. ročník velmi zajímavé a vyhledáva-
né akce Lampionový průvod Bohunice-
mi. Tuto akci, určenou zejména rodi-
čům a prarodičům s dětmi, vymyslela 
před léty Mgr. Lucie Stará, současná 
vedoucí SVČ Lány. Předloňský ročník 
navštívila tisícovka lidí. Loňský ročník 
poznamenala značná nepřízeň poča-
sí. Přesto čítal lampionový průvod 
dobrou osmistovku účastníků. Celá 
akce bývá zakončena na betonovém 
dopravním hřišti mezi ulicemi Spodní 
a Rolnická menším ohňostrojem.
A abych nezapomněl. Sejdeme se v ne-
děli 5. 11. v 17.45 hodin u budovy SVČ 
na Lánech.

DOTACE NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Jak se říká, „štěstí přeje připraveným“. 
Zhruba rok jsme chystali projekt re-
konstrukce tří sekcí sociálních zařízení 
na ZŠ Vedlejší. Jsou ještě z doby vý-
stavby školy před 33 lety. Sice prošly 
v 90. letech 20. stol. drobnou rekon-

strukcí, ale celkově jsou 
na hranici životnosti. Ve 
špatném stavu jsou zejmé-
na rozvody vody a odpadní 
potrubí. Původně jsme si 
mysleli, že budeme záchod-
ky opravovat postupně po 
jednotlivých patrech. V prů-

běhu projekčních prací se však ukázalo, 
že to není možné a je třeba všechny 
tři sekce rekonstruovat současně. Na 
to jsme však na úrovni obce neměli 
peníze. Už jsme si mysleli, že budeme 
nuceni od rekonstrukce ustoupit, když 
se nám podařilo z nevyčerpaných in-
vestičních prostředků „velkého“ města 
Brna získat dodatečných 3,3 mil. Kč. 
Ty jsme přidali k již dříve získanému 
1 mil. Kč. To znamená, že můžeme za-
čít. Celkové náklady na rekonstrukci 
jsou bezmála 5 mil. Opravovat se bu-
dou všechny tři sekce nad sebou, vždy 
chlapecké a dívčí záchodky, WC pro 
personál a úklidová místnost.
Jak už to u účelových finančních pro-
středků bývá, mívají nějaké podmínky. 
V našem případě jde o to, že musíme sta-
vební práce zahájit ještě v letošním roce.
Práce tedy začnou v měsíci listopadu 
a skončí v lednu 2018. Demoliční prá-
ce proběhnou během jednoho týdne 
od 13. do 17. listopadu. Z důvodu bez-
pečnosti dětí budou stavební prostory 
odděleny provizorní sádrokartonovou 
stěnou. Předem děkuji rodičům dětí, 

Tradiční lampionový průvod
které do školy chodí, za jistou míru 
tolerance a pochopení.
V lednu se tedy můžeme těšit na hezké 
nové prostory sociálního zázemí a vy-
lepšení prostředí pro naše děti.

REKONSTRUKCE 
PROSTRANSTVÍ ŠVERMOVA
V měsíci říjnu skončilo výběrové řízení 
na stavební firmu, která provede rekon-
strukci prostranství u OC Kavkaz na ul. 
Švermova. Ve výběrovém řízení bylo oslo-
veno 5 firem a zakázka byla vyvěšena na 
veřejně přístupném profilu zadavatele, 
aby se mohl přihlásit kdokoliv další. Na-
bídku nakonec podaly tři firmy. Nejnižší 
přišla od společnosti ZEMAKO, s. r. o. 
s nabídkovou cenou 6.876.676,20 Kč. 
Staveniště bude předáno již tento měsíc 
a některé práce započnou určitě ještě 
v letošním roce. Někdy zjara příštího roku 
se pak budeme moci těšit na nové, jak 
věřím krásné, prostranství. Jestliže stihne 
do jara 2018 majitel OD Kavkaz jeho re-
konstrukci, bude celá oblast úplně nová.
Věřím, že se tak původně jedno z nej-
méně estetických míst v Bohunicích 
během několika měsíců promění v jed-
nu z nejhezčích oblastí, ve které se lidé 
budou cítit dobře.
Milí přátelé, i  přes značně ospalý, 
pošmourný podzim se těším na další 
setkávání s vámi a přeji vám klidné 
a příjemné podzimní dny.

 Antonín Crha, starosta
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Přestože jsem se již nechtěl k uve-
denému sloupku vracet, pan kolega 
Kincl mě v podstatě svým článkem 
k tomu vyzval. Především nechápu 
jeho názor, že se snažím zastavit od-
liv našich voličů. I když jsem nepočítal 
s tak silnou reakcí na tento sloupek, 
byl jsem vláčen v médiích jako nacista, 
rasista a nebyly výjimky, kdy mi bylo 
vzkázáno, ať chcípnu s celou mou ro-
dinou na rakovinu a podobně. Jenže 
tak to v naší zemi je. Ti, co káží lásku 
a humanitu, vám obratem přejí třeba 
i smrt. O tom, že jsem zachraňoval 
odliv voličů, nemůže být ani řeč již 
proto, že mne vlastní strana slovy 
pana Zaorálka chce nejspíš vyloučit 
z organizace. V další části článku se 
již ztrácím. Směsice lidské důstojnosti, 
práv, zabijaček a gulášů, bachařů, lág-
rů mne nepřivedla k zjevné podstatě. 
Snad ještě konstatování, že migranti 
jsou lidé, a to já jsem nikdy neroz-
poroval. Souhlasím s tím, že zavírat 
dveře není řešení, ale co dělat, když 
těmi dveřmi přicházejí zároveň i tací, 
kteří si té pomyslné náruče neváží 
a zneužívají ji. Budeme čekat na to, 
až naše vnoučata budou chodit do zá-
kladní islámské školy, nebo že bude 
vepřové maso vyřazeno z jídelníčku, 
anebo třeba nikdy neuvidí tvář spo-
lužačky, protože chodí v burce. Jestli 
toto je představa o naší budoucnosti 

pana Kincla, tak moje rozhodně ne. 
Jsme opravdu tak malí, abychom 
nedokázali projevit své city, obavy 
a názory? Pokud ano, tak postupně 
budeme opravdu menší a menší, až 
o nás budou rozhodovat pouze ti, kteří 
naši historii, tradice a hodnoty vůbec 
nerespektují. Aktivita, kterou kolega 
vyzdvihuje, je opravdu potřebná, ale je 
na každém z nás, jakou aktivitu si kdo 
najde. Já tu svou již našel a publiko-
val. Tu svou zřejmě našel i pan kolega 
Kincl. To že se rozcházíme v názorech, 
nemusí však končit stínáním hlav. Ba 
naopak, mělo by to vést ke zdravé dis-
kuzi a kompromisům. Ona doba, kdy se 
masy migrantů dají do pohybu z důvo-
du nedostatku vody, zcela jistě přijde. 
Ale právě proto musíme být připraveni 
a dát našim potomkům možnost tyto 
situace řešit. Nechci poslouchat na 
stará kolena pravnoučata, jak budou 
říkat, co jste dělali, když jste věděli, 
že nám tohle hrozí? Já jim nechci od-
povědět: „Promiň, měl jsem strach se 
vyjádřit k věci!“ V závěru mi dovolte 
jen krátké konstatování. Můžeme po-
lemizovat o názvu článku v úvodníku 
minulého čísla, na to jsem připraven, 
ale nikdo po mně nemůže chtít, abych 
změnil jeho obsah a tím i svůj názor.
Přeji všem, a to bezezbytku, vše dobré.

 Milan Hrdlička

Účel jeho jednání je zjevný, 
přitvrzením rétoriky se snaží 
zastavit odliv voličů od jeho 
domovské politické strany. 
Potud chápu. Nechápu však 
ono připodobnění ke slimá-
kům a snahu o surfování na 
vlně společenské poptávky 
bez současného upozornění 
na vyšší rámec problému.
Zbavte člověka jeho lidské důstojnosti 
a stane se zvířetem. Člověk považuje za 
samozřejmé, že je pánem nad osudem 
všech zvířat. Z některých má potěchu, 
jiná užívá (hospodářská zvířata) či zne-
užívá (týraná zvířata). Je zcela normál-
ní, že řezníky z jatek považujeme za 
slušné pracanty, a osobně si některých 
z mnohých domácích zabijaček vážím. 
Za úplně stejnou ctnostnou činnost 
svoje konání považovali také bachaři 
z vyhlazovacích táborů. Ono na všech-
no si prý zvyknete a při průmyslovém 
přístupu se ani tolik nezamažete. Tito 
lidé byli zcela stejní jako vy nebo já. 
Prostě pracují se zvířaty a nikoliv s lid-
mi. Uvedená paralela není jen his-
torickým příměrem, garantuji Vám, 
že se může kdykoliv opakovat. Tedy 
migranti jsou lidé!
Konečně jak jednoduché je říci, za-
vřeme dveře a problém bude vyřešen. 
Také by se mi líbilo takové jednodu-
ché řešení. Problém je, že dlouhodobě 
samo o sobě nebude fungovat. Sou-
časná migrace je vyvolána globálními 
faktory a je také třeba k ní přistupovat 
globálně. Nebo si snad někdo myslí, že 
má smysl hasit vlastní dvorek, když je 
celé město v plamenech? Za status 
quo jsme svým dílem odpovědni i my. 
Třeba vývozem demokracie do třetího 
světa (ano, i my jsme vojensky parti-

cipovali na tzv. Arabském 
jaru) nebo emisí skleníko-
vých plynů. Kdyby ti lidé 
měli jakoukoliv perspektivu 
doma, nikdy by neriskovali 
nejistotu u  nás. Vy snad 
ano? Mnozí z  nich jsou 
počáteční vlnou tzv.  en-
vironmentální migrace. 
Takových migrantů budou 

v budoucích letech stovky milionů.
Nevedu diskusi, zda přijímat nové 
migranty. To vzhledem k veřejnému 
mínění v Evropě považuji za nemožné. 
A to ačkoliv příchozí (v řádu jedno-
tek milionů) nejsou schopni přetvo-
řit charakter půl miliardové Evropy. 
Vedu diskusi o tom, co kolega Hrdlička 
neuvádí, že je nezbytné být desetkrát 
aktivnější při řešení globálních problé-
mů (mimochodem tato řešení budou 
pořádně drahá). I my můžeme a musí-
me svým dílem přispět.
Ostatně slovy klasika, nikdy nevíš, 
komu zvoní hrana. Jsme si jisti, že na 
našem území bude za desítky let klima 
vhodné k životu? Vědci ví, že jakýkoliv 
klimatický model vyjadřuje jeho prav-
děpodobnost, která se ani z daleka nyní 
nerovná jistotě. Možná naším součas-
ným pohledem budou posuzováni také 
naši případní budoucí emigranti. Jako 
když naši vzbouření stavové houfně 
v předbělohorské době konfiskovali 
majetek císařských. Proto snad nikoho 
v době po Bílé hoře nemohlo překvapit, 
že došlo nejen ke sražení několika hlav, 
ale zejména k plošnému zabavování 
majetku vzbouřených vrstev obyvatel-
stva. Aneb jak se do lesa volá, tak se 
z lesa ozývá.

 Michal Kincl
zastupitel ZMČ Brno ‑Bohunice

Odbor sociální péče Magistrátu 
města Brna upozorňuje

Blokové čištění komunikací 
v listopadu

Omlouvám se, jen krátký 
komentář

Slimák z kmene měkkýšů, 
nikoliv z rodu Homo

Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájemce o službu Tísňové-
ho volání. Tísňové volání je projekt určený seniorům a osobám se zdravotním 
postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti 
těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu 
nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místo, kde obdržíte 
veškeré informace je Odbor sociální péče MMB (Socio -info point), Ko-
liště 19, Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může 
stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.

Poslední den blokového čištění 
v tomto roce proběhne ve čtvr-
tek 23. 11. 2017 na ulicích Dlouhá, 
Hraničky, Ukrajinská (pouze úseky 
s provozem MHD).
Blokové čištění je organizováno spo-
lečností Brněnské komunikace, při 
kterém budou čištěny komunikace 
a přilehlá parkoviště s odtahy vozidel. 
Blokovému čištění bude předcházet 
dopravní značení s přesným vyznače-
ním dne čištění. Dbejte proto těchto 
pokynů.

pondělí a středa 8.00–17.00
úterý a čtvrtek 8.00–15.00
pátek  8:00–12.00

Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E -mail: socioinfopoint@brno.cz

Ač poslední dobou napínám své skromné síly zejména ve prospěch mé 
práce a také snoubenky, musím nutně reagovat na článek kolegy mís-
tostarosty Hrdličky v říjnovém čísle Našich Bohunic, ve kterém varuje 
před přílivem migrantů za použití podobenství se slimáky. 

Zveme na BESEDU O BLOKOVÉM ČIŠTĚNÍ,
 jejímž účelem je zhodnotit průběh čištění 

v roce 2017 a nastavit parametry na rok 2018.

středa 29. 11. 2017 od 18.00 hod.
v zasedacím sále radnice, Dlouhá 3

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Pozvánka
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCV.
Další ulicí v našem devadesátém pátém pokračování seriálu Z historie Bohunic 
je ulice Tříčtvrtní. Jedná se o krátkou uličku – odbočku z ulice Bohuňova.
Zde použitá fotografie je z počátku 70. let 20. stol., před výstavbou sídliště 
a zejména ZŠ Arménské. Přes tuto uličku se dnes dostaneme ke kuchyni ZŠ 
a na její hřiště. 
Současné pojmenování ulice pochází z 25. září 1946 a je podle starého názvu 
místní polní tratě.
Starší názvy v časové posloupnosti:
5. 12. 1924  Tříčtvrteční
17. 3. 1939  Dreiviertelgasse – Tři čtvrtníky
10. 5. 1945  Tři čtvrtníky 

 Antonín Crha

Nedal by se kamerový systém rozší
řit i na zastávky? V současné době je 
ve zkušebním provozu kamerový sys-
tém osazený na budově radnice. Jeho 
rozšíření plánujeme do budoucna na 
základě široké debaty občanů Bohunic 
a dle jejich přání. Jsme však limitováni 
technickými podmínkami, a to přede-
vším městskou sítí optických vláken. 
Co se týče rozšíření kamerového systé-
mu na zastávky, konzultoval jsem tuto 
možnost s kolegou zastupitelem pa-
nem Prýglem, jenž je zaměstnancem 
DPmB a členem představenstva. Ten 
mi sdělil, že v informačních panelech 
DPmB jsou kamery již nainstalovány 
od výrobce. Je však otázkou, zda tyto 
kamery budou kompatibilní s poža-
davky na městský kamerový systém. 
Dohodli jsme se s kolegou Prýglem, 
že se sejdeme s odborníky a probereme 
možnosti připojení kamer z informač-
ních panelů na kamerový systém.
V příštím roce budeme slavit 100 let 
od vzniku samostatného státu Čes
koslovenska. Chystá radnice k to
muto výročí nějaké oslavy? Přestože 
víme, že příští rok budeme slavit sté 
jubileum vzniku samostatné republi-
ky, konkrétní harmonogram ještě není 
připraven. Víme však, že budeme ve 
spolupráci s Klubem seniorů pořádat 
přednášky na toto téma. Co dalšího 
bude následovat, ještě nevíme. Nic-
méně s nějakým programem počítáme 
a budete o něm včas informováni.
Prosazoval jste zrušení poplatku na 
dálnici kolem Bohunic, to se poda
řilo. Máte nějaké informace, zda se 
zlepšilo ovzduší v Bohunicích? Kva-
litu ovzduší sleduji denně. Máme totiž 
výhodu v tom, že jedna z měřicích stanic 
kvality ovzduší je přímo na ulici Lány, 
tedy v místě, kde docházelo k velkému 
znečišťování. Ovzduší se částečně zlep-
šilo, ale i nadále bojujeme především 
s limity PM10, což jsou pevné částice 
obsaženy ve vzduchu. K překračování 
těchto limitů dochází především v ob-
dobí zvýšeného nárůstu dopravy jak 
na dálnici D1, tak na ulici Lány. Jedná 

se však především o pátky, kdy velké 
množství vozidel odjíždí na své víken-
dové nemovitosti. Hodnoty znečištění 
můžete sledovat také na našich webov-
ských stránkách v sekci: Aktuální kvalita 
ovzduší Bohunice, nebo přímo na www.
brnenskeovzdusi.cz/brno -lany/
Děláte něco, co se týče hlučnosti 
dálnice? Bydlím na ulici Spodní 
a jsem přesvědčen, že trvale dochází 
k porušování norem hlučnosti. O této 
problematice vím a věnuji se jí. Vzhle-
dem k tomu, že měření hluku z dopra-
vy (i dálnice) se měří dle metodiky do 
konce října, výjimečně v listopadu za 
příznivých povětrnostních podmínek 
(nesmí pršet a moc foukat), přesuneme 
toto měření na jarní měsíce. Musíme se 
však domluvit s nájemníkem či vlastní-
kem bytu, kde pravděpodobně k překra-
čování hlučnosti dochází, aby umožnil 
instalaci měřícího zařízení. Měření se 
provádí bezobslužně. Je však nutné 
zajistit elektrické napájení. Přestože 
toto měření nebude zdarma, jsem pře-
svědčen, že ho udělat musíme již z toho 
důvodu, že ŘSD stále argumentuje 
tím, že jejich měření, které si zadalo, 
limity překračuje pouze sporadicky. 
Proto nové měření s novými výsledky 
potřebujeme právě k vyjednávání. Jest-
liže by byl někdo ochoten poskytnout 
místo pro přístroj ve svém bytě, prosím 
kontaktujte mne na adrese hrdlicka@
bohunice.brno.cz
Snažil jsem se dopídit nějakých re
levantních statistických údajů o Bo
hunicích, ale vše je staré, nemůžete 
mi dát nějaký odkaz, kde bych tyto 
informace obdržel? Tyto informace 
jsou pravděpodobně k  nahlédnutí 
u českého statistického úřadu, ale i já 
nejsem schopen zhodnotit jejich ak-
tuálnost. Můžu Vám však poskytnout 
alespoň nějaká data, o kterých vím, že 
jsou aktuální. Počet obyvatel 13 654, 
počet žáků ZŠ a MŠ 1 570, délka míst-
ních komunikací 72 875 m, plocha 
veřejné zeleně 530336 m2, výměra 
MČ 3 017 667 m2.

 Milan Hrdlička

Nad dotazy občanů
2.–30. 11 Výstava: SNOVOTVARY – Daniela Fišerová

KJM, Lány 3

2., 9., 16., 
23., 30. 11.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10.00 do 12.00 hod.

2. 11.
čtvrtek

MAKEDONSKÝ VEČÍREK – večer s EDS dobrovolníkem
SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 19.00 do 21.00 hod.

5. 11.
neděle

11. bohunický LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD s ohňostrojem
SVČ Lány, Lány 3; od 17.45 hod.; odchod průvodu 18.00 hod.

7. 11.
úterý

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

9. 11.
čtvrtek

DÍLNA PŘÍRODNÍ KOSMETIKY – výroba deodorantu, balzámu 
a masti; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 19.00 do 20.30 hod.

11. 11.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol Karviná – házená
hala Neužilova 35, II. liga žen, od 17.00 hod.

12. 11.
neděle

Otevření NAUČNÉ STEZSKY V BOHUNICÍCH
32. PTO Severka – sraz v 13.00 hod. na schodišti u zastávky 
MHD Běloruská

12. 11.
neděle

TATRAN Bohunice : HK Ivančice – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17:00 hod.

14. 11.
úterý

Občasná LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Labyrintem poezie
KJM, Lány 3; od 17.00 hod.

15.11.
středa

SETKÁNÍ BOHUNICKÝCH SENIORŮ; SVČ Lužánky –
pracoviště LÁNY a KJM, Lány 3; od 9.00 do 11.00 hod.

18.–19. 11. PORADNÍ KRUH s Joem Provisorem – workshop pro pedagogy 
a rodiče; SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Švermova 19

23. 11.
čtvrtek

Blokové čištění komunikací – ul. Dlouhá, Hraničky, Ukrajinská
MČ Brno-Bohunice; od 8.00 hod. do 17.00 hod.

25. 11.
sobota

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 8.00 do 13.00 hod.

25. 11.
sobota

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

25. 11.
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA – pořádá Klub důchodců
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16.00 do 22.00 hod.

26. 11.
neděle

TATRAN Bohunice : Fatra Napajedla – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

3. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ na Lánech; SVČ Lužánky  –  
pracoviště Lány, Lány 3; od 15.00 do 18.00 hod.

4. 12.
pondělí

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

XI.Kalendárium
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Opoziční názory

Patříte k zastáncům ome
zení průjezdu ulicí Pod
sedky do sousedních Mo
ravan. Je něco v dané věci 
nového?
Co je nového na naší rad-
nici, nevím. Vím jen to, že 
stále odmítají instalovat 
značení „Vjezd na povo-
lení MČ“, na které bylo již koncem 
roku 2012 vydáno rozhodnutí. Prý se 
pokoušejí dohodnout nějakou jinou 
a lepší variantu. Ale naopak vím, co 
je nového v Moravanech. Zveřejnili 
studii poměrně velkého sportovního 
areálu a projekt další bytové rodinné 
zástavby. Oba záměry počítají s na-
pojením právě na cestu do Bohunic…
Na svém FB profilu komentujete dění 
na radnici. Některé věci jsou k neuvě
ření. Třeba ty změny územního plánu.
Ano. Na jednání zastupitelstva bylo 
připraveno souhlasné stanovisko 
s územní studií nového využití areá-
lu po zrušené zahradnické škole. Ale 
studie nebyla oficiálně k dispozici. 
Zastupitelstvo sice díky argumenta-
ci „opozice“ s navrženým usnesením 
nesouhlasilo, ale…ale pan starosta ve-
řejně zastává názor, že ubytovací areál 
pro až 2000 osob se stavět bude… 
Přidáme -li k tomu plánované osíd-
lování sousedního Červeného kopce 
dalšími cca 10 000 obyvateli, zástav-
bu území mezi Jihlavskou a Dlouhou 

Dotazovna aneb Co já na to?
Tmavomodrý svět
Vážení spoluobčané, chtěl 
bych vás dnes seznámit 
s jedním zajímavým projek-
tem, který vznikl na základě 
česko -slovenské spolupráce 
a realizuje se odsud z Bo-
hunic.
Jistě jsme všichni zaži-
li chvilku, kdy nám bylo 
hodně zle. Ale nic není horšího, nežli 
ztráta zraku. To je tak strašný zásah 
do lidského života, že je velmi obtížné 
se z toho nějak vzpamatovat a najít 
si opět smysl života. Abychom takto 
postiženým lidem pomohli, založili 
jsme s kamarádem z Bratislavy a nevi-
domým chlapcem z ústavu v Chrlicích 
spolek Trnka, z.s. se sídlem v Bohuni-
cích, který se zabývá prací ve pro-
spěch zlepšení kvality života zrakově 
postižených. A čím se nyní zabýváme? 
Součástí života nevidomých může být 
i četba pomocí tzv. Braillova písma, 
což je kombinace výstupků na matici 
6 bodů. Výuka Braillova písma není 
snadná, a proto jsme přemýšleli nad 
možnostmi, jak ji nevidomým usnad-
nit. Nakonec jsme vymysleli jedno-
duchý výukový přístroj, který jsme 
nazvali tublet, na kterém se může ne-
vidomý učit všechna písmena a znaky 
Braillova písma, psát na Pichtově psa-
cím stroji pro nevidomé a nakonec se 
i nechat přezkoušet. Přístroj je velmi 
jednoduchý a díky výměnné klávesnici 

umožňuje výuku v různých 
jazycích a dokonce i výuku 
not dle notové osnovy. Nyní 
máme k dispozici dva pro-
totypy, český a slovenský, 
a  testujeme je ve spolu-
práci s ústavy pro zrakově 
postižené v Levoči a v Chr-
licích a s katedrami zvláštní 

pedagogiky na pedagogické fakultě 
University Komenského v Bratislavě 
a Palackého university v Olomouci. 
Naší ambicí je metodicky i technicky 
dokončit vývoj tohoto tubletu a vytvo-
řit podmínky pro jeho praktické vyu-
žití a rozšíření, například vytvořením 
půjčovny těchto výukových pomůcek.
Mimo to připravujeme další projekt 
virtuálního 3D světa, kde na 3D tiskár-
ně vytvoříme v měřítku model třeba 
části vesnice nebo parku či letiště, aby 
si nevidomí mohli udělat představu 
o tvaru a proporcích věcí a okolí, které 
nás obklopuje.
Při naší práci se stále potýkáme s ne-
dostatkem peněz a nedostatkem času, 
všechno děláme zdarma a při své práci. 
Chtěl bych čtenáře NB vyzvat, pokud 
by nám chtěl někdo v tomto snaže-
ní jakkoli pomoci, velmi to uvítáme, 
kontakt na mě je na stránkách ÚMČ 
Brno -Bohunice.

 Ing. Antonín Brzobohatý, 
předseda spolku Trnka, z.s.

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

v pondělí 4. 12. 2017
v 17.00 hod.
vystoupení žáků 
bohunických škol
 
v 18.00 hod.
rozsvěcení stromečku 
s ohňostrojem
 
Poté přijdou čerti, 
andělé a Mikuláš.
Pro děti bude připraven 
čaj zdarma. Pro dospělé 
medovina, svařák.

Srdečně zvou bohuničtí 
hasiči ve spolupráci 
s MČ Brno-Bohunice

a tlak developerů na pro-
stor pod Dvo řištěm, zdá 
se, že není palčivějších 
otázek na bohunickou 
budoucnost. Nevím, proč 
vedení radnice svolává 
besedy s  občany, když 
se ruší trafika nebo se 
vyměňují okna v některé 

z hospod. Ale když se jedná o tak 
zásadní změny, veřejnost informo-
vána není…
Četl jsem Váš postřeh nad logem 
oslav k 780. výročí městské čás
ti. Seznamte s ním čtenáře toho 
zpravodaje.
Děkuji za pobídnutí. V logu oslav 
mne zaujalo vynechání jedné z figur 
našeho znaku. Snad šlo jen o pou-
hý amatérismus, ne o záměr. Ale 
v obecnosti registruji, že se z ve-
řejného prostoru v rámci „korekt-
nosti“ pomalu ale jistě vytrácí jisté 
symboly, které historicky patří do 
našeho kulturního prostředí. Tedy 
v tomto případě se jedná o zobraze-
ní klíče, které bylo do obecní peče-
ti vtisknuto v období, kdy původní 
obec „Bounici“ majetkově patřila 
pod brněnskou svatopetrskou ka-
pitulu. V  tomto kontextu je klíč 
vnímám jako atribut křesťanského 
apoštola sv. Petra.

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Setkání bohunických seniorů

středa 15. 11. 2017, 9.00–11.00
posezení se vzpomínáním nad fotografiemi starého 
Brna, občerstvení a povídání se zajímavými lidmi  

v sále SVČ Lány, Lány 3.  
Srdečně zvou pracovnice SVČ Lány 

Pozvánka

VĚCNÁ REAKCE K UVEDENÝM OTÁZKÁM
Otázka první – pan Vrážel byl starostou do listopadu 2014. Pokud bylo již kon-
cem roku 2012 zmíněné jednosměrné dopravní značení povoleno, měl dva roky 
na to, aby ho instaloval. To ale neučinil, a tak povolení pozbylo svoji platnost. 
Na základě naší žádosti obec Moravany s obousměrným omezením průjezd-
nosti komunikace vyslovila souhlas. Proces instalace dopravního značení je 
nyní v „rukou“ Odboru dopravy Brno-venkov. Ze strany obce děláme všechny 
potřebné kroky. Poslední jednání proběhlo na zmíněném odboru 20. 10. 2017.
Otázka druhá – není pravda, že zastupitelstvo Bohunic projednávalo souhlas-
né stanovisko s územní studií nového využití areálu bývalé zahradnické školy.  
Ani to není možné, protože studie je (jak jsme již informovali dříve) pouze ve 
fázi přípravy. Magistrát města Brna zahájil její přípravu bez našeho vědomí. 
Jakmile budeme mít k dispozici použitelné podklady, samozřejmě s nimi 
veřejnost seznámíme. Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice projednávalo v dané 
lokalitě pouze změnu územního plánu. Navrženou změnu naše zastupitelstvo 
neodsouhlasilo. Proti navržené změně jsem rovněž hlasoval. I do budoucna 
budu vždy bránit dalšímu zahušťování Bohunic.

 Antonín Crha, starosta



 5

Euro klíč  
v Jihomoravském kraji

Exkurze do Vazební  
věznice Brno-Bohunice

Návštěva věznice

Vážení přátelé, držitelé průkazů TP, 
ZTP, ZTP/P, diabetici, stómici, onko-
logičtí pacienti, lidé trpící roztrouše-
nou sklerózou, Parkinsonovou choro-
bou, Cróhnovou chorobou a ulcerózní 
kolitidou, močovými dysfunkcemi, 
a rodiče dětí do tří let, můžete získat 
zdarma EURO KLÍČ a zapojit se do 
projektu EURO KLÍČ, který realizu-
je Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR pod záštitou Minister-
stva dopravy ČR a za finanční podpory 
Jihomoravského kraje a Ministerstva 
pro místní rozvoj. K čemu je dobrý 
Euro klíč? Zajišťuje rychlou a důstoj-
nou dostupnost veřejných, sociálních 
a technických kompenzačních zaří-
zení (např. výtahů, svislých a scho-
dišťových plošin apod.) osazených 
jednotlivým Euro zámkem. Euro klíč 
lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je 
již obsazeno přes 850 míst (např. na 

úřadech, nádražích, čerpacích stani-
cích, v obchodních centrech apod.) 
Jestliže splňujete uvedené požadav-
ky pro vydání Euro klíče, kontak-
tujte paní Michaelu Zapletalovou  
michzapl@seznam.cz, nebo v regio-
nálním pracovišti a poradně NRZP ČR 
pro Jihomoravský kraj, Cejl 892/32 
(u  zastávky Körnerova), 602 00 
Brno, 1. patro, bezbariérový vstup je 
ze zadní strany budovy (výtah) tel: 
542 214 110, 542 214 111, 736 751 214 
email: brno@nrzp.cz, m.michalco-
va@nrzp.cz 
Výdejní hodiny Euro klíčů: 
PO–ČT 8.30–12.00, 12.30–14.00 
PÁ 8.30–12.00 
Po telefonické domluvě lze Euro klíč 
vydat i mimo uvedené hodiny. Bližší 
informace budou vyvěšeny na nástěn-
ce Klubu seniorů Brno -Bohunice.

 Milan Hrdlička

Dne 13. 10. 2017 v pátek – v den, kte-
rý je v mnoha zemích považován za 
nešťastný, se zhruba 40 bohunickým 
občanům naopak poštěstilo vstoupit 
na místo, kam se obyčejný člověk jen 
tak nedostane. Tedy spíše dostat se 
tam může celkem snadno, ale odejít 
zpět už může být otázkou několika 
týdnů, měsíců a někdy i let.
Tím místem byla Vazební věznice v Br-
ně-Bohunicích. Návštěvu nám sjednal 
s ředitelem věznice starosta Bohunic 
pan Antonín Crha. Průvodce nám 
dělal velice milý pan nadporučík, od 
kterého jsme se mimo jiné dozvěděli, 
že věznice byla postavena v roce 1956 
a že součástí je i vězeňská nemocnice 
s  rehabilitačním, specializovaným 
a psychiatrickým pavilonem. Celko-
vá ubytovací kapacita věznice je 678 
míst. Zaměstnanců Vězeňské služby 
zde pracuje okolo 660 a všichni do 
jednoho mají můj neskonalý obdiv.
My jsme si mohli prohlédnout a pro-
jít několik oddělení, vstoupit na pár 
prázdných cel, prošli jsme nemocnicí, 
podívali jsme se do tělocvičny pro 
odsouzené, míjeli jsme místní kap-
li, kuchyni, vyzkoušeli jsme si chvíli 
pobýt ve venkovních prostorách, kde 
probíhají vycházky, viděli jsme hřiš-

tě na basketbal, to vše pod bedlivou 
kontrolou ozbrojené venkovní stráže 
na věži. Okolo nás všude jen vysoké 
zdi a ostnatý drát.
Pan nadporučík trpělivě zodpovídal 
všechny naše dotazy ohledně možnos-
ti návštěv vězňů, telefonátů, volného 
času, jejich pracovní náplně a dokonce 
i jejich výdělků, které prý jdou primár-
ně na výživné na děti, na splácení dlu-
hů, pak případně i na nákupy v místní 
kantýně.
Co se přímo mě týče, nejvíce mrazivým 
momentem byl vstup na první, mří-
žemi uzavřené oddělení. Ten přechod 
mezi svobodným a uzavřeným světem, 
kdy první část byla ještě plná květin 
v květináčích na chodbě a výtvarných 
ozdob na zdech a druhá jen plná za-
vřených kovových dveří od vězeňských 
cel a dalších a dalších mříží… V tuto 
chvíli si člověk uvědomí cenu volnos-
ti, svobody a váhy svých činů a jejich 
možného dopadu.
Tímto chci moc poděkovat za možnost 
podívat se na toto místo a hlavně za 
to, že jsem z něj mohla svobodně ode-
jít. Pamatujme, že každým naším zlo-
činem, ale opačně i každou laskavostí 
tvoříme svou budoucnost.

 Jitka Myšková

Po úvodní prezenční kontrole pří-
tomných nás čekala hned za branou 
důkladná prohlídka. Rentgeny, skenery 
a předkládání dokladů totožnosti.
Pak už nás prováděl jeden z dozorců, 
který nám zodpovídal veškeré naše 
všetečné otázky. Dozvěděli jsme se, 
že jde o  „vězení“ v  kostce. Nachá-
zí se zde cely pro vazebně vězněné 
(252  míst) i  odsouzené ve výkonu 
trestu (278 míst). Je tu detenční za-
řízení (35 míst) i vojenská nemocnice 
(50 lůžek) včetně veškerého vybavení 
a psychiatrie (63 lůžek).
Všichni vězni zde pracují. Většina 
v rámci areálu, někteří za odměnu na 
externích pracovištích. Každý vězeň 
platí za pobyt v cele 1 500 Kč měsíčně. 
V práci si vydělají podle kvalifikace od 
4 500 do 9 000 Kč. Stravu dostávají 
čtyřikrát denně. Je možné si vybrat 
mezi klasickým, vegetariánským 
a mus limským. Kuchyně umí uvařit 
až 16 druhů diet. Což na první pohled 
není špatné. Máte navařeno, střechu 
nad hlavou a  z  práce vám zůstane 
3–6× tolik peněz, než kolik za výše 
zmíněné vydáte.
Jenže kdo si představuje luxus jako 
u sebe doma je na dost velkém omylu. 
Malá místnost pro 2–3 lidi, záchod 
v plechové kóji, stůl, pár židlí, vlastní 
televize. Půjčí vám knihu, deskové hry. 
Zkrátka máte spoustu času na přemýš-
lení, zda je pohled přes mříže to pravé 
ořechové.
Pokud se chováte slušně, můžete se 

dostat na oddělení s volnějším reži-
mem. Můžete se volně projít po chod-
bě, vyměnit si s ostatními vězni třeba 
časopisy nebo knihy, na celách je mo-
dernější nábytek a toalety jsou oblože-
né keramikou. Každý vězeň má denně 
právo na vycházku a jednou za čtrnáct 
dní na balíček z domova a návštěvu. 
Vycházka je v betonem obehnaném 
prostranství uprostřed areálu. Když 
se podíváte vzhůru, máte nad sebou 
mřížování z kari sítě a kolem dokola 
vidíte jen zamřížovaná okna. Nám 
dvaceti ten pětiminutový pobyt stačil 
a myslím, že nikdo to za procházky po 
přírodě asi měnit nebude.
Nakoukli jsme i do detenčního zaří-
zení. Uprostřed takzvané „nerozbitné 
cely“ byl mramorový stůl, který po-
krývá matrace, po stranách železné 
trubky, kterými se provlékají kurty. 
V rohu kamera, kterou se „neklidný“ 
člověk pozoruje. Nejednomu z  nás 
v této místnosti přejel mráz po zádech.
Když se venku člověk rozhlédl, viděl 
vysoké betonové zdi, ploty, ostnaté 
žiletkové dráty, na strážních věžích za 
silnými reflektory muže se samopaly 
a uslyšel v dálce štěkot psů, tak ho 
jímala úzkost.
Takže děkuji panu starostovi Antonínu 
Crhovi za příležitost vidět vše na vlast-
ní oči, ale po zbytek života se budu 
raději dívat na věznici z druhé strany. 
K hotelu, jak si většina myslela, to má 
hodně daleko.

 Alexander Valoušek

Uběhl měsíc a  naši senioři jistě 
mohou hodnotit jeho naplnění. Já 
osobně jen z okraje a pohledu nese-
niora mohu říci, že byl bohatý. Nejen 
že proběhl oblíbený zájezd do ter-
málních lázní Čalovo, uskutečnily 
se i jiné akce jako například setkání 
bohunických seniorů ve Středisku 
volného času na ulici Lány, kde se 
zavzpomínalo nad starými fotka-
mi nejen z Bohunic, ale tentokrát 
i z celého Brna. Nechybělo ani malé 
občerstvení. Proběhla také nádherná 
a velmi přínosná přednáška s názvem 
Ludvík Svoboda československý de 
Gaulle. U této přednášky mi dovolte 
zůstat déle. Přestože jsem se zúčast-
nil již závěrečné části, mohu s čistým  
svědomím konstatovat, že se jednalo 
o jednu z nejpoutavějších přednášek, 
kterou jsem kdy absolvoval. Preciz-
ní přednes se srozumitelnými fakty 
daly přednášce neopakovatelnou 
atmosféru. Každým slovem a  vě-
tou se ve mně probouzelo to pravé 
vlastenectví. Odkazy na povahové 
rysy Ludvíka Svobody, jeho chariz-
ma a dar získat na svou stranu dav 
lidí, kteří v něm našli nejen svého 
velitele, ale především vlastence 
a člověka s vysokým morálním kre-
ditem. V následné diskuzi se opět 
projevilo to pravé vlastenecké cítění. 

Byly vzneseny dotazy, proč naše spo-
lečnost nevyzdvihuje tyto osobnosti 
české historie, proč ztrácíme úctu 
a hrdost k těmto osobnostem našich 
dějin. Většina otázek byla zodpově-
zena, ale některé se vysvětlit nedají. 
Tentokrát jsem v očích posluchačů 
neviděl jiskru, ale byly tam spíše 
slzy a obavy, že se naše uvědomění 
vytrácí a naši senioři, ať jsou sebeví-
ce emancipovaní, to berou s těžkým 
srdcem. Oni totiž byli vychováni pro 
vlast, oni někteří stáli na těch hrani-
cích a byli připraveni je bránit. Proto 
těžce nesou tu skutečnost, že hrdost 
a čest být součástí národa s boha-
tou tradicí mizí. Musím také vy-
zvednou osobu přednášejícího pana 
PhDr. Stanislava Balíka. Pokud by 
nebyla přednáška zpracovaná v ta-
kové dokonalosti, kde se neuvádí jen 
holá fakta z historických pramenů, 
ale především z osobních setkání, 
ať již s rodinnými příslušníky Lud-
víka Svobody nebo jeho pamětníky. 
Tímto bych rád veřejně poděkoval 
panu PhDr. Stanislavu Balíkovi za 
jeho přínos v oblasti osvěty české 
národnosti a historie a těším se na 
další přednášky, jež nás čekají v příš-
tím roce, v roce stého výročí vzniku 
Československé republiky.

 Milan Hrdlička

Seniorské okénko
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Od pomoci ke kreativitě a samostatnosti

Nové výtvarné kroužky  
na Lánech 

Fotbalisté TATRANU  
jsou v Krajském přeboru  
na druhém místě

Nejenom znalosti a výkony, ale také 
vztahy! Na ZŠ Brno, Vedlejší 10 se již 
léta věnujeme vytváření pozitivních 
a vzájemně prospěšných vztahů mezi 
staršími a mladšími žáky.
Například osmáci jsou prostřednic-
tvím školní psycholožky na začátku 
školního roku seznámeni s nabídkou 
vytvářet „přestávkový program“ pro 
nejmladší školáky. Zájemci jsou rozdě-
leni do 3-4 členných skupinek a přidě-
leni k jednotlivým třídám na prvním 
stupni, obvykle do prvních, druhých a
třetích tříd. Jednu až dvě velké pře-
stávky chodí dětem připravovat 
program, hrají s nimi různé pohybo-
vé nebo přemýšlivé hry, povídají si 
s nimi atd.

Aktivita má sloužit k několika úče-
lům - osmáci, kteří třeba uvažují ve 
své budoucnosti o práci s dětmi, si 
mohou zkusit na vlastní kůži, jak těžké 
může být děti zaujmout a trochu se 
vžijí do toho, jak nesnadnou roli mají 
samotní učitelé. Tráví přestávku něčím 
užitečným a mají dobrý pocit z toho, že 
je malé děti mají rády a těší se na ně. 
Pro malé děti je zase fajn mít nějaké 
„velké“ kamarády a o přestávce si hrají 
pohromadě s ostatními. Školní psy-
choložka podává osmákům zpětnou 
vazbu, podporu a navrhuje, co dělat 
příště a jak práci zlepšit.
Někteří z nich pak mají příští školní 
rok šanci na nominaci do „organizač-
ního týmu“ adaptačního pobytu, který 

V tomto školním roce jsme pro děti připravili hned dva nové výtvarné 
kroužky. Oba kroužky jsou určeny dětem od devíti let a nejedná se 
o klasické výtvarné kroužky, (které u nás také naleznete), ale oba 
kroužky mají speciální zaměření.

CESTA DĚJINAMI UMĚNÍ
Kroužek probíhá vždy jednou za tři týdny v pátek v 15.30. Pokaždé vybereme 
nějaké historické období a něco si o něm řekneme. Hlavní náplň je praktická – 
výtvarná tvorba v duchu dané historické epochy. Tentokrát jsme byli v pravě-
ku – inspirovali jsme se magdalénskou keramikou a jeskynními malbami. Příště 
se chystáme do starověkého Říma – čeká nás mozaika. Program příležitostně 
doplníme vhodnou aktuální výstavou apod.
Tak se přihlaste, něco se naučíte a ještě to bude zábava!
Cena kroužku je 900 Kč za pololetí.

PODVEČERNÍ VÝTVARKA – STUDIJNÍ KRESBA A DALŠÍ
Tento kroužek probíhá v úterý od 17.00 do 19.00 a je určen zájemcům od devíti do 
osmnácti let. Náplň je vhodná pro všechny ty, kteří chtějí získat základy studijní 
kresby a malby - naučit se kreslit podle skutečnosti různými kresebnými mate-
riály zátiší, hlavu, figuru atd. Tyto činnosti budou doplněny dalšími tvořivými 
výtvarnými aktivitami, kde můžete uplatnit svůj výtvarný názor a fantazii. Podle 
domluvy je zde možná i individuální příprava na výtvarné přijímací zkoušky. 
Těšíme se na všechny, které to baví!
Cena je 900 Kč za pololetí a také si mohou přijít zakreslit dospělí za jednorázový 
poplatek 60 Kč.

 Andrea Kamenická a Petra Goczalová 
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pro fotbalisty Bohunického TATRANU 
je ten letošní podzim poměrně vydaře-
ný. Po třinácti odehraných kolech jsou 
na druhém místě průběžné tabulky 
Krajského přeboru a na svém kontě 
mají 28 bodů za 9 výher, jednu remízu 
a tři prohry a 37 vstřelených branek. 
S 20 obdrženými brankami se obrana 
Tatranu řadí až na páté místo, takže 
rezervy tu stále jsou. Obě poslední 
brněnské derby se Svratkou a s Morav-
skou Slávií Tatran vyhrál a hráče čekají 
pouze dva poslední venkovní zápasy 
v Boskovicích a Bučovicích. Nejlepšími 
střelci Bohunic jsou Ondřej Ullman 
s 9 brankami, David Jukl s 8 a Nikolas 
Burčík se 4 vstřelenými brankami.
Až budete číst tento článek, budou 

škola každoročně pořádá v září. Je ur-
čený žákům šestých tříd a má jim po-
moci seznámit se s novými spolužáky, 
učiteli a adaptovat se na nový systém 
druhého stupně základního vzdělá-
vání. Dva dny v přírodě plné sportu, 
her, soutěží, poznávacích a zábavních 
aktivit probíhají za vydatného organi-
začního a technického přispění vybra-
ných deváťáků, jinými slovy loňských 
osmáků, kteří byli během „přestávko-
vých programů“ aktivní a osvědčili se. 
Celkem osm pomocníků mělo při le-
tošním adaptačním pobytu na starost 
turnaje ve fotbalu, vybíjené a hledání 
míčků, dále stezku odvahy, pantomi-
mické scénky a taneční sestavy.
Zapojování žáků devátých tříd do or-
ganizace a realizace školních akcí je 
však mnohem širší. Koncem září při 
příležitosti sportovně -turistického 

dne deváťáci vyvíjejí a uplatňují kre-
ativitu a samostatnost přirozeným 
způsobem za vzdálené a téměř nevidi-
telné asistence pedagogů. Například 
letošní třída 9.C se již podruhé skvěle 
zhostila úkolu uspořádat sportovně-
-turistický program pro všechny první 
a druhé třídy. To znamená vymyslet 
soutěžní stanoviště, sestavit způsob 
hodnocení, vysvětlit malým žáčkům, 
co mají dělat, a případně jim v čin-
nosti pomáhat.
Ti nejlepší a ve škole bezproblémoví se 
pak mohou dočkat příjemné odměny 
v podobě nabídky účasti na lyžařském 
výcvikovém kurzu pro 7. ročníky. Zde 
na výběr deváťáků čeká náročná práce 
při uskutečňování večerních progra-
mů.

 Martin Janoška
a Veronika Pořízková

mít hráči Tatranu odehrané všechny 
zápasy podzimní části KP a všichni 
doufáme, že si druhou příčku udrží. 
Tabulku momentálně vede Lanžhot 
a má na Tatran náskok čtyř bodů.
Hráči i funkcionáři fotbalového oddí-
lu TJ TATRAN Bohunice děkují všem 
fanouškům za dosavadní domácí pod-
poru a těší se na jejich návštěvy i v zá-
pasech jarní poloviny sezony, která 
započne v polovině března příštího 
roku. Informace o fotbalovém klubu 
naleznete na webových stránkách od-
dílu: www.tatran -bohunice.cz, dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neuži-
lova 35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ 
OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY 

DĚKUJE VOLIČŮM 
ZA PODPORU VE VOLBÁCH.

inzerce
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Turistický pochod  
s Vedlejší

Třeťáci z Arménské se učí 
„napříč Brnem“

Přeplavali jsme La Manche 

Stalo se pro nás již dobrou tradicí, 
že se každý rok první říjnovou sobotu 
účastníme turistického pochodu po-
řádaného ZŠ Vedlejší ve spolupráci 
s dalšími základními školami (ZŠ Bo-
sonožské náměstí, Jasanová a Horní-
kova) propojenými Sítí brněnských 
otevřených škol (SBOŠ). Jako lokali-
ta je vždy vybrána nějaká atraktivní 
destinace v Brně či v  jeho blízkém 
okolí – letos to byl Babí lom, Útě-
chov a Lelekovice, loni Bílovice nad 
Svitavou s Těsnohlídkovým údolím 
a předloni Brněnská přehrada. Pěší 
pochodování pěknou přírodou je vždy 
zpestřeno přibližně desítkou stano-
višť, kde se účastníkům ke splnění 
nabízí nevážné i vážné úkoly oceně-
né malou odměnou. Garanci těchto 
stanovišť zajišťují školy SBOŠ a další 

přizvané spolky a organizace půso-
bící v městských částech Bohunice 
a Starý Lískovec. Jsme rádi, že mezi 
ně patří také naše volnočasová centra 
Labyrint a Linka. Zajímavé atrakce pro 
pochod také vždy připraví Městská po-
licie Brno, Sbor dobrovolných hasičů 
Brna -Bohunic a Taneční klub Marti-
ny Bartuschkové. Těm, kdož dojdou 
až do cíle, je odměnou nejen drobný 
upomínkový předmět, ale i příjemný 
zážitek z putování přírodou v krásné 
atmosféře babího léta. Tento bonus si 
letos (ač zpočátku dne se na to počasí 
moc netvářilo) nenechalo ujít bezmála 
150 výletníků, většinou rodin s dětmi. 
Díky organizátorům a už teď se těšíme 
na 6. října 2018, kdy se uskuteční další 
pochod.

 Tom Doležal, SVČ Labyrint

Kdy jste naposled napsali někomu 
dopis? A kdy jste nějaký dostali? 
Mezi třeťáky ze dvou brněnských 
škol odstartovaly právě dopisy 
neobvyklé seznámení. Vyvine se 
z něj postupem času přátelství?

Projekt „Učíme se napříč Brnem“ 
vznikl na popud dvou učitelek tře-
tích tříd ze ZŠ Novolíšeňská a  ZŠ 
Arménská. Cíl dospělých byl jasný: 
spolupracovat s  jinou základní ško-
lou, umožnit dětem navázat kontakt 
a dlouhodobou komunikaci se zatím 
neznámými dětmi, představit dětem 
Brno jako celek i předat vědomosti 
o své části Brna žákům z druhého 
konce města.
Celý projekt zahájila každá třída sa-
mostatně. První krok učinily děti z No-
volíšeňské: po diskusi se svou třídní 
učitelkou Mgr. Barborou Doležalovou 
napsalo každé dítě dopis neznámému 
žákovi z Arménské. Také na Arménské 
se nejprve debatovalo, než paní uči-
telka Mgr.  Irena Lidmilová všechny 
dopisy svým dětem přečetla. Podle 
popsaných zálib si pak žáci z Arménské 
vybrali svého korespondenta. Poslali 
mu odpověď, k níž připojili pozvánku 
k návštěvě své školy. Tím celý projekt 
odstartoval naplno.
Jaké aktivity žáci do projektu navrhli? 
Vědomostní soutěže, porovnávání tes-
tů a diktátů, dlouhodobé dopisování, 

společné výukové programy, návště-
vy kulturních akcí, učení se o přírodě 
v přírodě, vytváření programů pro dru-
hou třídu (besídky a sportovní akce) 
i společný ozdravný pobyt.
Dnes již mají děti obou tříd za sebou 
první společná setkání na svých ško-
lách. Co je nejvíc zaujalo? Žáci byli 
unešeni ze stejných prvků i rozdílů 
školních budov, které porovnávali 
s vlastní školou. Navzájem se infor-
movali o svých městských částech, 
školách i  třídách, o  třídních pravi-
dlech, vybavení třídy i systému jejího 
fungování. Velké překvapení pro žáky 
bylo zjištění, že během blokové výuky, 
která se jim zdála pouze zábavou, se 
toho hodně naučili. Během reflexe 
a sebereflexe si uvědomili, že se nau-
čili naplánovat tříhodinový program, 
spolupracovat při jeho řízení, vyhledat 
a prezentovat různé informace, zajistit 
prostředí a pomůcky k programu a ko-
munikovat mezi sebou i s neznámými 
dětmi.
A co paní učitelky? Ty jsou zatím velmi 
spokojené. Již v tomto okamžiku se jim 
povedlo splnit některé ze stanovených 
cílů a společně s dětmi se těší, co dal-
šího jim projekt přinese.

 Mgr. Irena Lidmilová
 a Mgr. Barbora Doležalová

ZŠ Brno, Arménská 
a ZŠ Brno, Novolíšeňská

V rámci akce bylo za cíl pokořit společ-
nými silami vzdálenost 36 km, která je 
vzdáleností mezi břehy Anglie a Fran-
cie v kanálu La Manche. Symbolický 
první úsek odstartoval místostaros-
ta Bohunic Milan Hrdlička, kterého 
vzápětí následovali žáci ZŠ Arménská 
a také držitel českého rekordu přeplav-
by kanálu – Rostislav Vítek.
Celkově se akce zúčastnilo rovných 
100 plavců, kteří překonali hrani-
ci 36 km v  čase 11  hodin, 6  minut 
a 59 sekund. I když byla meta 36 km 
již dosáhnuta, plavalo se dále. Když 
poslední plavec opustil vody ZŠ Ar-

ménská, byla výsledná délka uplava-
né vzdálenosti 45 km a 299 m v čase 
13 hodin 57 minut a 17 sekund. Dle 
slov starosty Bohunic Ing. Antonína 
Crhy by příští akce mohla pokořit tu 
současnou, například jako plavba na 
vzdálenost z Brna do New Yorku.
K akci Bohunice přeplavou La Manche 
předseda SKP Kometa Brno Zdeněk 
Tobiáš řekl: „Již více než 20 let naši 
mladí plavci Komety Brno na ZŠ Ar-
ménská provozují plavání a získávají 
zde první výkonnostní a  sportovní 
výsledky. Zázemí školy společně s vý-
ukovým šestnáctimetrovým bazénkem 
nám pomohlo vychovat řadu vrcho-
lových sportovců, kteří právě na této 
škole začínali svoji sportovní kariéru 
a mnozí z nich se stali mistry ČR a čes-
kými reprezentanty. Pro řadu z nich se 
stalo působení na bazénku a na škole 
dobrou a nezapomenutelnou vzpo-
mínkou na jejich mládí.

Kromě plavání na bazénech však pro 
mnoho plavců v našem regionu zů-
stávají velkou výzvou i  nejrůznější 
přeplavby. Mezi nejznámější z nich 
patří bezesporu přeplavba kanálu La 
Manche.
I v našem klubu vyrostli přemožitelé 
tohoto legendárního průplavu a dva 
z nich drží nejlepší české výkony. Mezi 

muži je to výkon Rostislava Vítka, na-
šeho úspěšného olympionika z roku 
2008, který drží český rekord díky vý-
konu 7 hodin 16 minut. Mezi ženami 
nalezneme Yvettu Hlaváčovou, která 
kromě českého ženského rekordu drží 
i ten nejlepší ženský světový výkon, 
a to časem 7 hodin 25 minut.“

 Jiří Tobiáš

Při příležitosti oslav 780 let od založení obce Bohunice jsme se rozhodli 
ve spolupráci s vedením městské části Brno -Bohunice a ZŠ Arménská 
upořádat sportovní akci „Bohunice přeplavou La Manche“. Akce se 
osobně zúčastnil i starosta Bohunic Ing. Antonín Crha a místostarosta 
Milan Hrdlička. 



8 

Na některé zdánlivě jednoduché otáz-
ky bývá někdy poměrně složitá odpo-
věď. Takovou otázkou může být: „Co 
je to ovoce?“
A hned nás napadne, že by to mohly 
být jedlé plody stromů. Ale o jaho-
dách víme, že jsou ovoce, přestože 
na stromě nerostou. Tak tu odpověď 
rozšíříme a řekneme, že ovoce jsou 
plody rostlin. No jo, ale v tom přípa-
dě bychom mezi ovoce zahrnuli také 
rajčata a okurky. Budiž tedy řečeno, 
že ovoce jsou jedlé plody vytrvalých 
rostlin, čímž eliminujeme výše zmíně-
ná rajčata a okurky, ale i meloun, jenž 
je skutečně zeleninou, přestože je la-
hodně sladký. Ale pořád by nám mezi 
ovocnými druhy zůstal kupříkladu ka-
kaovník, který také poskytuje jedlé 
plody. A tak definici ovoce doplníme 
a  na položenou otázku odpovíme: 
„Ovoce jsou jedlé plody vytrvalých 
rostlin vhodné ke konzumaci v syro-

vém stavu.“ Plody kakaovníku se zpra-
covávají pražením, čímž se vylučují ze 
společnosti ovocných druhů.
Ovoce prakticky rozdělujeme na jádrovi-
ny, peckoviny, bobuloviny a skořápkovi-
ny. Ořešák je tedy ovocný strom a stejně 
tak i líska. Lískové oříšky jsou plodem 
lísky obecné, běžného keře lesního pod-
rostu. Stromový charakter růstu má lís-
ka turecká (Corylus colurna), jejíž plody 
jsou chutné, avšak se silnou skořápkou, 
mnohem tvrdší než u lísky obecné. Líska 
turecká může být považována za tzv. ne-
tradiční ovocný druh. A tak až půjdeme 
od Ukrajinské kolem budovy Alberta, 
hned vedle sjezdu k poště uvidíme lísku 
tureckou – ovocný strom, o jehož plody 
nikdo nestojí. Stačí, že dělá radost svým 
vzhledem.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar

Vážení a milí, během dlouhých pod-
zimních večerů, které můžete trávit 
s knížkou, si můžete udělat chvilku 
čas a přijít k nám na některou ze zají-
mavých akcí. Připravili jsme jich pro 
vás víc, stačí si vybrat.
Listopad v knihovně je spojen se jmé-
nem Daniela Fišerová, tato autorka 
u nás bude mít jak výstavu, tak Čtení 
pro nejmenší.
Autorka je absolventka Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity (obor 
Výtvarná výchova a Speciální pedago-
gika), ve své tvorbě se věnuje primárně 
ilustraci, která proniká na různé ma-
teriály. Prvotní díla vznikala klasicky 
na papíře, kdy se ve spojení s pěti 
autorskými básněmi zrodila autorská 
kniha Snovotvary. Ta byla vybrána 
v roce 2016 na mezinárodní výstavu 
dětských knih v polských Katowicích 
„Książka dobrze zaprojektowana“. Prá-
vě z této knihy bude autorka číst dě-
tem v úterý 7. 11. 2017 v 16.30 hodin. 
Čtení je vhodné pro děti od 2 do 5 let 
v doprovodu dospělé osoby.
Dalším materiálem, se kterým autorka 
kombinuje své ilustrace, je po vzoru 
rodinné tradice porcelán. Spojením 
porcelánového nádobí a  jemných 
ilustrací vznikají série zvířecích šálků 
a misek, často doplněné o jazykové 
přesmyčky a novotvary. Tvorbu Dani-
ely Fišerové je možno registrovat pod 
značkou Ellastration. Po celý měsíc 
si můžete prohlédnout krásné obrazy 
i porcelán, výstava Snovotvary potrvá 
od 2. 11. do 30. 11. 2017.
O týden později, v úterý 14. 11. 2017 
v 17 hodin, je pro Vás otevřena naše 
Občasná Literární kavárna. Labyrintem 
poezie je název pořadu – autorského 
čtení  – dvou brněnských básnířek, 
Zdeňky Pospíšilové a Lenky Bryjové, 

jejich čtení doprovodí na housle Jožka 
Jaroš. Přijďte si poslechnout krásné 
verše a vypít si šálek výborné kávy 
nebo čaje. Realizováno v rámci festi-
valu Den poezie.
Ve středu 22. 11. 2017 se s námi mů-
žete setkat v „terénu“. Již podruhé se 
zúčastníme Písečnického knihobraní 
v Ekocentru Písečník. Písečník 94 je 
inspirační a zážitkové centrum, s ko-
legou zde budeme tvořit záložky do 
knih. Nezisková organizace EkoCen-
trum Brno působí v  jihomoravské 
metropoli nepřetržitě od roku 1990. 
Při podpoře a propagaci ekologicky še-
trnějšího každodenního jednání se lidé 
z EkoCentra snaží každého zájemce 
motivovat, inspirovat, poskytnout mu 
rady využitelné v každodenním životě 
a také neopakovatelné osobní zážitky.
Šetrnější a zdravější životní styl je 
bezpochyby životním stylem budouc-
nosti. Jsme -li šetrní ke svému okolí 
a ke svému zdraví, rozhodně se tím 
neochuzujeme a nestrádáme nějakou 
vnucenou askezí. Naopak: náš život 
je pestřejší a zajímavější, plný drob-
ných objevů, zážitků a inspirativních 
setkání.
Akce se koná od 15 do 18.30 hodin, 
spojení MHD najdete na webových 
stránkách http://www.ecb.cz/.
Oblíbené Knižní čtvrtky, kdy Vás v do-
poledních hodinách seznamujeme 
s novinkami knižní produkce, v listo-
padu vycházejí na 2. 11. , 9. 11. , 16. 11. , 
23. 11. a 30. 11. 2017.
Moc se na Vás těšíme, budeme rádi, 
když se za námi zastavíte.
Krásné podzimní dny přejí

 Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Bohunické stromy (2) Podzimní čas v knihovně

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

v sobotu 25. 11. 2017 v Hasičské zbrojnici 
v Bohunicích, Ukrajinská 2b

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
Začátek v 16 h., konec ve 22 h.
Hudba: manželé Maškovi
Vstupné: 50,- Kč

Srdečně vás zve KD v Bohunicích. 
Rezervace – informace: 
Marie Růžičková, tel: 530 316 116, 
mobil: 732 928 121

Nový dobrovolník  
z Makedonie v Labyrintu
SVČ Lužánky – pracoviště Laby-
rint hostí zahraniční dobrovolní-
ky už skoro 10 let.
Evropská dobrovolná služba umožňuje 
mladým lidem do třiceti let zapojit 
se individuálně nebo ve skupinách do 
dobrovolnických projektů konaných 
v zemích EU a v partnerských zemích 
(např. Tunis, Turecko) na projektech, 
které mají různé zaměření – kultura, 
děti a mládež, sport, sociální péče, 
umění, ekologie…
Loňský školní rok v rámci Evropské 
dobrovolné služby v Labyrintu strávila 
Saša z Ruska, které se v České republi-
ce moc líbilo a z Lužánek si neodnesla 
jen zkušenosti ale i přátelství a hezké 
vzpomínky.
Letos do Labyrintu přijel Darko z Sko-
pje. Darko letos v Makedonii ukončil 
studium herectví a svůj roční pobyt 
tady chce využít k poznávání české 

kultury, jazyka a pedagogické práce 
v Lužánkach. Už se stačil seznámit se 
hodně lidmi, kteří mu ukázali Brno 
a lokální kulturu. Přiznává, že si těžko 
zvyká na českou kuchyni, pivo mu ale 
problémy nedělá.
Darko bude v  Labyrintu pomáhat 
s dramatickými kroužky a výukovými 
programy, budete ho moci potkat 
i na různých akcích, které v Labyrintu 
pořádáme.
První takovou akcí bude Makedonský 
večírek, který se bude konat v Laby-
rintu, 2. listopadu od 19.00 hodin. 
Darko nám svoji kulturu představí 
skrze ochutnávky makedonského 
jídla, krátké makedonské filmy i jeho 
oblíbenou hudbu. Už se na vás těší, 
přijďte se s ním seznámit.

 Katja Ropret Perne, 
SVČ Lužánky – pracoviště Labyrint.
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Orel jednota Brno-Bohunice pořádá 
 

střelecké závody pro děti i dospělé 
 

BOHUNICKÁ  VZDUCHOVKA 
    

sobota 25. 11. 2017 od 9.00 hodin 
v bohunické orlovně, Hraničky 5 
 
Střílí se v leže ze vzduchových pušek na terč. 
Kategorie: mladší děti, starší děti, muži, ženy.   
Startovné: ZDARMA, 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 

 Předvánoční úklid. Půjčovna.
Přivezeme-odvezeme. Vysavače na 
koberce-tepování. Tel. 721 821 943.

 Nabízím opravy oděvů, zakázko-
vé šití byt. textilu a oděvů. 
Tel.: 773 481 500

 ŽALUZIE – výměny, opravy, sítě 
dveře proti hmyzu, látkové roletky.  
Tel: 604 850 396, e-mail: zaluzie.
hanak@seznam.cz

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

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

 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.

 Prodej velmi pěkné garáže v za-
střešeném komplexu na ulici Ukra- 
jinská. Volná ihned. Cena Dohodou. 
Kontakt: 731 474 133

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme  
šikovné pracovníky osoby se zdravotním 
omezením na pozici uklízeč/ka v Brně. 
Volejte 734 360 001 nebo zasílejte ži-
votopisy na email: nabor@olman.cz.

 OPRAVNA OBUVI, TAŠEK A VÝ-
ROBA KLÍČŮ, obchodní pasáž Albert,  
konečná zastávka tramvaje č. 2, Sta-
rá osada, Brno, Židenice, Petr Ursa-
cher tel.: 604 961 638. PROVOZNÍ 
DOBA: PO–ČT 9–12 h., 12.30–18 h, PÁ 
8–12 h., 12.30–17 h. AKCE/SLEVA OD 
1. DO 17. 11. 2017 – 20 % NA OPRAVU 
BOT A VÝROBU KLÍČŮ OD CELKOVÉ 
VÝŠE ÚHRADY 200,- Kč. PRODEJ KO-
ŽENÝCH OPASKŮ, ÚPRAVA DÉLKY, 
BROUŠENÍ NOŽŮ,NŮŽEK A JINÉ DLE 
DOMLUVY.
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S výměnou obecních bytů 
pomůže nový webový portál

Brněnské Vánoce zahájí 
světelná show

„Město spustilo prvního října inter-
netový portál ‚Výměna bytů ve vlast-
nictví statutárního města Brna‘, který 
umožňuje zprostředkovat zájemcům 
výměnu bytů v majetku města. Uživa-
telé portálu vyplní požadované údaje 
o  stávajícím bytu, jako je lokalita, 
velikost, příslušenství, vybavení, výše 
nájemného a dále i požadavky na byt, 
o který by měli zájem. Dojde -li ke spá-
rování nabídky a požadavků, aplikace 
zprostředkuje zájemcům o výměnu 
jejich kontakty,“ řekl první náměstek 
primátora Petr Hladík.
Webové stránky, které mohou zájemci 
o výměnu brněnských obecních bytů 
využít, najdete na adrese https://vy-
menabytu.brno.cz. Od prvního října 
projevilo zájem o výměnu bytů 34 uži-
vatelů, z toho v 10 případech už došlo 

k výměně kontaktů se zájemci.
„Spuštění webu, který pomáhá lidem 
při výměně bytů, je dalším krokem 
k větší elektronizaci veřejné správy. 
Navazujeme tak na předchozí projek-
ty internetové mapy bezbariérovosti, 
mapy spádovosti škol, nebo na pou-
žívání elektronického zápisu do škol,“ 
dodal Hladík.
Pravidla pronájmu bytů v  domech 
v majetku města Brna stanovují, že si 
mohou nájemci vyměnit byty jen s pí-
semným souhlasem pronajímatelů. 
Dohoda může být uzavřena jen mezi 
nájemci bytů, které jsou oba v majetku 
města Brna, nebo v majetku města 
Brna a jiné obce.

 Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí, Magistrát města Brna

Až se v  pátek 24.  listopadu 
v 17 hodin na brněnském náměs-
tí Svobody slavnostně rozsvítí 
strom, bude jasné, že Brněnské 
Vánoce 2017 začínají.

Oficiální zahájení Brněnských Vánoc 
se uskuteční od 16 hodin. V programu 
vystoupí Mr. Swing Band, Dětský sbor 
Brno a rozsvícení stromu bude dopro-
vázet světelná show.
V  pátek také začnou vánoční trhy. 
Od 9 do 21.45 hodin budou otevře-
ny stánky na náměstí Svobody, Do-
minikánském náměstí a překvapení 
na návštěvníky Brna a Brňany čeká 
v Radnické ulici.
Náměstí Svobody bude místem přátel-
ských setkání a zábavy. Jeho středu bude 
vévodit Zimní bar, na pódiu bude připra-
ven kulturní program a pod ním Design 
market. Pod stromem nebude chybět 
sbírka Českého červeného kříže, na pódiu 
adventní koncerty České televize, Čtení 
dětem nebo Česko zpívá koledy.

Dominikánské náměstí bude pěší zó-
nou s romantickými kulisami Nové 
radnice a kostela sv. Michala. Bude 
prostorem pro skvělou gastronomii 
a tradice spojené s betlémem, Ježíš-
kovou poštou, zoo koutkem, charitou 
a jarmarkem neziskovek.
Neváhejte a přijďte si vánoční atmo-
sféru do města plného adventních 
světel skutečně užít.

Brněnské Vánoce 2017: 
24. 11. – 22. 12. 2017
Otvírací doba trhů náměstí 
Svobody, Dominikánské náměstí: 
9.00–21.45 hodin

Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Brna byla schválena nová 
Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. 
Účinná jsou od 1. října letošního roku. Díky těmto pravidlům si můžou 
nájemníci vyměnit obecní byty i přes nový internetový portál.

účel zápůjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice 
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, 
včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti 
s vybudováním nového obytného 
prostoru nebo s vybudováním nové 
samostatné BJ, včetně klempířských 
prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo 
jiného ekologického topení ve stávajícím 
bytě

5 let 100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a  teplé užitkové 
vody

5 let 30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné 
izolace apod.)

5 let 150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě 
znaleckého posudku statika

5 let 400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava 
balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu 
nebo lodžie a rekonstrukce fasády, 
včetně klempířských prvků

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového 
koutu nebo obnova byt. jádra

5 let 100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou 
sazbou ve výši 1,52 % na opravu a mo-
dernizaci bytových a rodinných domů 
a bytových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna dva-
krát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úřed-
ních deskách města a městských částí 
a na internetové adrese www.brno.cz 
(Správa města > Magistrát města Brna 
> Úsek školství a prorodinné politiky 
> Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).
O zápůjčku, která bude poskytována 
v roce 2018, mohou vlastníci nemovi-
tostí požádat v termínu od 1. 12. 2017 
do 15. 1. 2018. Žádosti na předepsa-
ném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené 
internetové adrese.
K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované ne-
movitosti ve prospěch města po dobu 
splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku 

provádí Komise bydlení Rady města 
Brna. O výsledku výběrového řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyro-
zuměni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemo-
vitosti zřídili zástavní právo nebo jiný 
obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel ne-
hradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor 
také zdarma. Finanční prostředky 
čerpá žadatel dle konkrétních účelů na 
základě faktur nebo paragonů, a to po 
dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření 
účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření 
účtu zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Poplatky za vedení účtu hradí 
město.
Po úplném splacení zápůjčky připraví 
město podklady k provedení výmazu 
zástavního práva v katastru nemovi-
tostí. Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu.
Bližší informace o zápůjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB na 
Malinovského nám. 3, dveře č. 225 
a 225a, nebo na telefonních číslech 
542 173 245 a 542 173 287.

 Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Další informace najdete na stránkách Magistrátu města Brna
www.brno.cz
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Přijměte srdečné pozvání
na

ZVĚŘINOVÉ HODY
konané ve dnech

22. 11. – 25. 11. 2017

„HOSPŮDCE NA HŘIŠTI“
Můžete se těšit na lahůdky a vybrané pokrmy
z těchto druhů zvěře:

– jelen
– srnec
– daněk
– kanec
– bažant

Rezervace či případné dotazy:

Tel.: 547 217 251
E-mail: hospudkanahristi35@seznam.cz

Hospůdka na hřišti
Neužilova 35, Brno
(areál TJ Tatran Bohunice)

(středa–sobota)
v

 Základní škola Vedlejší 10, Brno-
-Bohunice příjme paní na úklid. 
8 tis. čistého, práce na 6 hod. v odpol. 
hodinách. Info na tel: 723 343 421 
nebo v kanceláři školy.

 Hledám byt v Bohunicích.
Děkuji. 739 826 409

 Hledám dům v Brně. Bohuni-
ce,Bystrc, Žebětín, Kníničky, Kohou-
tovice. Děkuji Vám. T: 722 012 297

 Salón La Belleza – kosmetické 
služby Brno-Bohunice, Běloruská 2. 
Ošetření pleti, prodlužování / trvalá 
řas, úprava / barvení obočí, depilace.
Tel: 734 678 177, www.salonlabelleza.cz

 Vánoční stromky z Vysočiny, roz-
voz po Brně zdarma, jedle 700,- Kč 
smrk 450 Kč, výška 160–200 cm. 
Tel: 702 909 454.

  Sháním byt, nejlépe 2+1 či 2+kk. 
T: 607 127 906

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Listopad:  6.–12. 11. svatomartinská husa
    20.–26. 11. koláčové slavnosti
Prosinec:  4.–17. 12. adventní menu
 24. 12. štědrovečerní večeře
 31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
Plesová sezóna:  19. 1. Moravský ples
 26. 1. Maškarní ples
 2. 2. Myslivecký ples
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

www.mineralybrno.cz

37. mezinárodní prodejní výstava minerálů,
fosilií, šperků a přírodnin

18. - 19. 11. 2017
Výstaviště Brno, pavilon B

Najdete nás na: /mineralybrno

Doprovodná výstava: Křehká krása zeolitů

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s. 
Arménská 21, 625 00 Brno-Bohunice

Notebook a tablet jako výuková pomůcka
WI-FI v budově školy

    E-learningový systém AES nahrazující učebnice
Nižší počet studentů ve třídě oproti standardu
Mladý, aktivní a profesionální tým učitelů
                                Výběr ze čtyř světových jazyků
Používání výukových aplikací společnosti Google

Informační technologie
Ekonomické lyceum
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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.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Otrhej stromek
a oprav s námi

domek!

�  .netbox.cz/bohunice
Jak na to, najdeš na

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 50,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

servis domácích spotřebičů 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

1,5 km

U hřiště 21  |   530 34 34 34      |   potrefenahusa.staryliskovec


