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Vlčí mák
Vlčí mák, přesněji mák vlčí, latin-
sky Papaver rhoeas, jistě bezmála 
všichni známe. Kytka, kterou v let-
ních měsících můžeme potkávat jak 
samostatně rostoucí, tak v hustém 
osetí. Přestože je to kytka drobného 
vzrůstu, působí velice nápadně. Její 
červená až rudá barva vždy upoutá. 
Možná se ptáte, proč poukazuji zrov-
na na tuto kytku, když v přírodě jsou 
i jiné a jistě krásnější. Je to proto, 
že právě vlčí mák má v našem světě 
již určitou tradici jako symbol. Je 
to symbol válečných veteránů, a to 
nejen těch z první světové války, ale 
i těch novodobých. Svátek údajně 
vychází ze Spojeného království 
a slaví se kolem 11. listopadu, a to 
především druhou neděli v měsíci, 
kdy si Spojené království připomíná 
konec první světové války, a to údaj-
ně bylo 11. listopadu 1918 v 11 hodin 
a 11 minut, kdy na západě fronty 
utichly zbraně. Vlčí máky předně 
připomínají utrpení všech, kterých 
se války dotkly. Přestože nejsem za-
stáncem hromadného přebírání tra-
dic, svátků a zvyklostí z jiných zemí, 
jsem přesvědčen, že oficiálním vy-
hlášením tohoto svátku v roce 2001 
jsme se zařadili mezi ty země, které 
si váží svých předků, kteří bojovali 
nejen za svoji vlast, ale i za principy 
demokracie a svobody. Z pohledu 
historie je tato tradice mladá, někte-
ří z nás ani nemusí vědět při pohledu 
do klopy proti jdoucího, co to vlastně 
znamená. Já však věřím, že se tato 
tradice stane plnohodnotnou, stej-
ně jako když si koupíme a připneme 
do klopy žlutý květ, který jak jistě 
všichni víme, symbolizuje boj proti 
rakovině. Přestože je již zima a kvě-
tů kolem sebe vidíme poskrovnu, 
zkusme si v létě při pohledu na pláň 
porostlou vlčím mákem vzpomenout 
na tyto veterány, ale i na ty co trpěli 
válkou a alespoň v duši uctít jejich 
památku.

 Milan Hrdlička
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Většina z nás se s dobro-
volnými hasiči potkává 
při jejich akcích. Chodí-
me na „čarodky“, na piv-
ní festival, v minulosti 
byla hojně navštěvovaná 
zabíjačka. Hasiči pořáda-
jí také množství závodů 
pro děti, mládež i dospělé.
Asi nejznámější je pak „Mikulášská“ 
pro děti, s nadílkou a ohňostrojem na 
náměstí u radnice, která je pořádána 
za vydatné finanční podpory městské 
části Brno -Bohunice. Letos se usku-
teční v pondělí 4. prosince 2017 – 
viz pozvánka níže.
Ne všichni však už vědí, že naši bohu-
ničtí „dobráci“ mají i svoji zásahovou 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů. 
Drží pohotovost po nocích, o víken-
dech a o svátcích. Každý rok mají řadu 
„ostrých“ výjezdů, kdy buď zasahují 
přímo, nebo kryjí záda profesionálním 
hasičům.
Jsou však situace, kdy z hasičů profe-
sionálů i dobrovolníků zasahuje každý, 
kdo má tzv. „ruce a nohy“. Takovou 
situací byla také větrná smršť, která se 
přehnala přes naše území letos v říj-

nu. Přestože v Bohunicích 
jsme žádné zásadní škody 
nezaznamenali a naši hasi-
či likvidovali jen poškozený 
strom u Švermové 8, jinde 
pomoc potřebovali. V  té 
době opět, jako již poněko-
likáté, prokázali, že dobro-

volní hasiči jsou potřeba. A na ty naše 
můžeme být opravdu hrdi.
Z Hasičského záchranného sboru Ji-
homoravského kraje mi pro ně přišlo 
poděkování za obětavost a ochotu po-
moci v době kalamitní větrné smrště.
Poděkování jsem přijal a touto veřej-
nou cestou předávám dál.
Možná jsme sami pomoc hasičů nikdy 
nepotřebovali a bude dobře, když ji po-
třebovat nebudeme, ale kdyby přece, 
víme, že tu jsou. Děkujeme.

PRODEJNA LÍDL
Často se mně ptáte: „Kdy již zahájí 
prodej nová prodejna LIDLu?“ Již brzy. 
Na konci listopadu byl spuštěn pro-
ces kolaudace budovy. Prodejna bude 
otevřena pravděpodobně 11. prosince.
A jedna dobrá zpráva pro naše školy. 
V první den prodeje bude z každého 

Velké poděkování
nákupu nad 300 Kč převedeno bo-
hunickým školám 50 Kč na nákup 
školního vybavení. Lze očekávat, že se 
takto vybere až 50 000 Kč. O projektu 
více na straně 2.

STÁNKY ŠVERMOVA  
A NOVÝ KAVKAZ
Prostranství u OC Kavkaz již převzala 
stavební firma, která je bude rekon-
struovat. Stavební práce začnou už 
letos, ale ne na celé ploše.
Proto mám jednu dobrou zprávu. Poda-
řilo se mi domluvit se stavebníkem, že 
stánkaři budou moci na svém místě zů-
stat, dokud stavba nepokročí až k nim.
A OC Kavkaz? Jak sami vidíte, práce 
pokračují velmi rychle. V současnos-
ti zbyl z budovy jen prázdný skelet. 
A  termín otevření nového centra? 
Těžko odhadovat. Závisí na tom, jaká 
bude zima. Doufám, že se centrum 
otevře nejpozději na jaře 2018.

ZAČÍNÁ ZIMA
To, že přichází zima, samozřejmě není 
nic nového. Nicméně sníh nebo ledov-
ka nám budou zase komplikovat chůzi 
a jízdu autem.
Naše uklízecí firma je na zimu dobře 
připravena. Minulé roky ukázaly, že 
normu pro odklizení sněhu danou 
zákonem bez problému stíháme. Vše-
chen sníh ale nelze odklidit najednou 
v celých Bohunicích. A tak vás prosím 
o trpělivost a ohleduplnost. Pokud 
náhodou zjistíte, že váš chodník ješ-
tě očištěn není, vězte, že o tom víme 
a bude jistě uklizen co nejdříve. Očistit 
90 km chodníku, které spravujeme, 
však nějakou tu hodinku zabere.
 
Milí přátelé, v závěru prosince přijdou 
Vánoce. A tak vám k těmto krásným 
křesťanským svátkům přeji hodně ra-
dosti, pokoje a rodinné pohody a pod 
stromečkem dárky, které si skutečně 
přejete.

 Antonín Crha, starosta

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



V zářijovém Zpravodaji 
jste uváděl, že radnice 
hodlá pořádat obecní 
ples, ví se již přesně 
termín? Plesová sezó-
na se blíží a já s man-
želem bychom se rádi 
plesu zúčastnili. Termín 
plesu, jenž jsme pláno-
vali na březen, jsme 
z  kapacitních důvodu 
museli přesunout na 10. února 2018. 
Vstupenky budou v prodeji od druhé-
ho lednového týdne, a to již tradičně 
na podatelně ÚMČ Brno -Bohunice, 
ale můžete si je rezervovat již nyní 
a to na hrdlicka@bohunice.brno.cz. 
Celým plesem nás bude provádět hu-
dební skupina REX, která má ve svém 
repertoáru hudbu a písně napříč veš-
kerým hudebním žánrem, a slovem 
Luděk Savana Ur bánek. Součástí ple-
su bude i neodmyslitelná tombola. 
Pokud máte doma něco, co byste rádi 
do tomboly věnovali, budeme velmi 
rádi. Samozřejmostí plesu bude i zajiš-
tění občerstvení. Cena vstupenky bez 
občerstvení je stanovena na 100 Kč. 
O ples je již nyní vcelku velký zájem, 
proto zájemcům doporučuji si provést 
rezervaci.

V minulém čísle jste psal o mě-
ření hluku v Bohunicích. Velmi si 
toho vážím, že se konečně někdo 
stará o tuto problematiku, která 
spoustu „bohuničáků“ trápí. Jaký 
je harmonogram měření pro příští 
rok? Vzhledem k tomu, že se přihlásilo 
větší množství zájemců o toto měření, 
musel jsem řešit otázku nejen orga-
nizační, ale i finanční. Jedná se o to, 
že pokud zadáme měření hlučnosti 
akreditované organizaci přijde nás 
jedno měření zhruba na dvacet tisíc 
korun. Při dosavadním zájmu osmi 
žadatelů by se jednalo o částku sto 
šedesát tisíc korun, což je dost peněz. 
Proto jsem zajistil přístroj, který je 
kalibrovaný a odpovídá normám pro 
měření hlučnosti, který budeme vy-

užívat především jako 
orientační měření. Po-
kud nám tento přístroj 
ukáže v dané lokalitě, že 
je zde jednoznačně pře-
kračována hladina hluku, 
budeme následně zva-
žovat provedení měření 
akreditovanou firmou. 
Proto ještě jednou si vás 
dovoluji vyzvat, máte -li 

dojem, že u vás dochází k překračová-
ní norem hluku, kontaktujte mne na 
hrdlicka@bohunice.brno.cz a domlu-
víme termín měření.

Vím, že se intenzivně věnujete pro-
blematice parkování v Bohunicích 
a  provádíte si osobní průzkum, 
v  jakém stádiu se tento průzkum 
nachází? Průzkum stále pokračuje, 
ale jeho první část se blíží ke konci. 
Nicméně je potřeba přejít k  druhé 
části průzkumu, a to je spíše věcí ad-
ministrativní a korespondenční. Tato 
část se bude především týkat ochoty 
podat pár informací z pozice předse-
dů společenství vlastníků či bytových 
družstev. A následně bude probíhat 
třetí a poslední fáze průzkumu, kde si 
dovolím vyzvat k účasti všechny trvale 
bydlící spoluobčany.

Pane místostarosto, osobně jsme 
spolu hovořili o chodnících a jejich 
využití. Některé chodníky se vůbec 
nevyužívají a jinde jsou vyšlapané 
v trávě. Říkal jste, že máte nějaký 
plán. Ano pane Kopečku, pamatu-
ji si na náš rozhovor a také jsem se 
o tyto věci zajímal. Zjistil jsem při 
procházení našeho katastru mnoho 
vyšlapaných zkratek apod. Připravuji 
akci s názvem „Optimalizace chodní-
ků v Bohunicích“. Jedná se o projekt, 
který by za spolupráce vás, občanů Bo-
hunic, zmonitoroval veškeré vychoze-
né zkratky v trávnicích a prověřil, zda 
zde mohou tyto zkratky být alespoň 
lehce vydlážděné. 

 Milan Hrdlička

Nad dotazy občanů

Vážení občané Bohunic, sportovní fanoušci, sportovci, další ročník ankety SPOR-
TOVEC BOHUNIC ROKU 2017 je v plném proudu. Zúčastněte se jí a nominujte. Za 
pomoci online formuláře na www.sportovecbohunic.cz je to jednoduché a rychlé.
Anketa SPORTOVEC BOHUNIC ROKU 2017 je anketa, jejímž cílem je zviditelnění 
mimořádných sportovních výsledků a výkonů dosažených v roce 2017 sportovci 
v Brně-Bohunicích. Tato soutěž je založena na principu návaznosti Sportovce 
Jihomoravského kraje. Sportovci, kteří budou vyhlášeni v anketách Sportovec 
městské části Brno -Bohunice, budou mít šanci se dostat i do vyhlášení Sportovce 
Jihomoravského kraje. Vyhlašovatel je městská část Brno–Bohunice. Jednotlivé 
nominace navrhuje široká veřejnost přes online formulář na www.sportovecbo-
hunic.cz. Vyhlášení a zahájení sběru nominací začalo 1. 10. 2017. Ukončení sběru 
nominací bude 31. 1. 2018. Sportovci v jednotlivých kategoriích budou vybráni 
a vyhlášeni na jaře 2018.  Antonín Crha

Bohuničtí dobrovolní hasiči měli o „VĚTRNÉ NEDĚLI“ 29. 10. 2017 plné ruce práce. 
První poplach zazněl po 9.00 hod ranní. Svoji činnost ukončili až po 20. hodině. 
Vzniklé mimořádné situace řešili se svými dvěma vozidly, a to s cisternovou 
automobilovou stříkačkou CAS 24 MAN a dopravním automobilem DA 12 Ford. 
Nejčastěji řešili poškozené střechy, utržené plechy ze střech a popadané stromy. 
Hasiči zasahovali na území městských částí Bohunice, ale také třeba Kohoutovice, 
Starý Lískovec, Nový Lískovec, Brno -střed, Moravany, Žabovřesky. Celkem byli 
vysláni krajským operačním střediskem na 15 událostí. Události byly vyčerpávající 
a vysilující. Zásahů se zúčastnili tito členové: Jiří Toufar, Dušan Murčo, Jan Hanuš, 
Ladislav Soukup, Petr Horáček, Pavel Horáček, Albert Mlčoch, Aleš Putna, Petr 
Soukup. Díky Vám.

Základní škola a mateřská škola 
Vedlejší a Základní škola Armén-
ská získají v  prosinci finanční 
podporu. Její výše záleží na tom, 
jak budou lidé nakupovat.
Jak to? Princip je jednoduchý. 11. pro-
since se otevře nová prodejna LIDL 
v Brně-Bohunicích při ulici Osová. 
Společnost se při té příležitosti roz-
hodla podpořit místní vzdělávací 
instituce a ve spolupráci s Městskou 
částí Brno -Bohunice vybrala ZŠ Ved-
lejší a ZŠ Arménská. Z každého nákupu 
nad 300 korun uskutečněného v tento 
první den věnuje školám 50 korun.
V červnu byla v Brně -Bohunicích při 
ulici Osová zahájena výstavba nové 
prodejny LIDL, v pořadí již 236. Pro-

dejna nové generace na první pohled 
zaujme dvoupatrovou prosklenou 
architekturou, která zákazníkům na-
bídne příjemné nakupování. Zákaz-
níci se také mohou těšit na pohodlné 
parkování, široké uličky, bohatou na-
bídku čerstvých potravin a komfortní 
odkládací prostory u pokladen. Další 
novinkou jsou i toalety s prostorem 
pro přebalování dětí.
Nejen na první den otevření LIDL 
plánuje speciální akční nabídky, kte-
ré jsou určeny pouze pro prodejnu 
v Brně -Bohunicích při ulici Osová. 
Pokud se přijdete přesvědčit první 
den otevření a nakoupíte, přispějete 
i vy k navýšení finanční podpory pro 
obě místní školy.  Zuzana Holá

Od poloviny listopadu byla zahájena rekonstrukce veřejného prostranství před 
OC Kavkaz, při které byly dočasně odstraněny kontejnery na separovaný odpad. 
V tomto období využívejte kontejnery v blízkém okolí na ulicích:
Papír, sklo, plasty: Okrouhlá 10, Švermova 19 – před SVČ Lány
Papír, plasty: Dlouhá × Hraničky
Sklo: Okrouhlá 20, Švermova 3
Nově budou v rámci rekonstrukce veřejného prostranství vybudovány podzemní 
kontejnery na tříděný odpad.

Anketa sportovec Bohunic 
roku 2017

Bohuničtí dobrovolní  
hasiči o „větrné neděli“

Dar pro bohunické školy

Dočasné odstranění kontejnerů 
na separovaný odpad
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Historické okénko

Z historie Bohunic XCVI.
Další ulicí v našem devadesátém 
šestém pokračování seriálu Z his-
torie Bohunic je ulice Uzbecká. 
Zde použitá fotografie, která 
vznikla spojením dvou fotek, je 
z roku 1977. 
V popředí je vidět výstavba MŠ 
Uzbecká a dnes již neexistujících 
jeslí.
Současné pojmenování ulice po-
chází z 19. prosince 1974 a je po-
dle názvu Republiky Uzbekistán.
 

 Antonín Crha

Komiksy vznikly ve výtvarných kroužcích SVČ Lužánky – Lány, především ve 
speciálním komiksovém kroužku v roce 2016/2017. Vytvořily je děti nejrůznějšího 
věku, od prvňáčků až po nejstarší komiksové nadšence. Na výstavě najdete jak 
jednoduché sestavy obrázků, ze kterých se příběh někdy vytrácí, ale o to více 
jsou výtvarně zajímavé, i promyšlené příběhy starších dětí a také fotografie 
z kroužků. Přijďte se podívat!

Ráda bych vás seznámila s vyhodnocením soutěže základních škol O pohár sta-
rosty Bohunic, kterou uspořádalo SVČ Lužánky – pracoviště Lány pro všechny 
bohunické školáky v rámci 780. oslav první zmínky o naší obci. Žáci se utkali v li-
terárních, výtvarných a edukativních kategoriích a jejich výtvarná a literární díla 
budou vystavena v zasedací místnosti na radnici MČ Bohunice. Vernisáž výstavy 
proběhne v pondělí 4. 12. 2017 od 17 hodin a všichni jste na ni srdečně zváni.
Zároveň v daném termínu v rámci akce Rozsvěcování bohunického stromečku 
budou odměněny všechny děti, které se do projektu zapojily, a vítězná škola 
obdrží z rukou starosty MČ zlatý pohár.   Lucie Stará, vedoucí SVČ Lány

1. – 28. 12 Výstava – KOMIKSY Z VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ  
z let 2016 / 2017; KJM, Lány 3

2., 9., 16. 12.
sobota

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

2. 12.
sobota

Vánoční turnaj – ŠACHY
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

3. 12.
neděle

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3; od 15:00 do 18:00 hod.

4. 12.
pondělí

Rukodělná dílna – ADVENTNÍ VĚNEČEK
KJM, Lány 3; od 15.00 do 17.00 hod.

4. 12.
pondělí

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

5. 12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Co zvířátka obědvají
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6. 12.
středa

VÁNOČNÍ JARMARK
KJM, Lány 3; od 16100 hod.

6. 12.
středa

BOHUNICKÁ CHASA a CHASIČKA
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

7., 14. 
a 21. 12.

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

9. 12.
sobota

VÁNOCE V DIVADLE – akce pro rodiny s dětmi; SVČ Lužánky 
– pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.30 do 12.30 hod.

15. 12.
pátek

VÁNOČNÍ DÍLNY – vánoční ozdoby z foukaných perliček
SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3; od 18.00 do 19.00 hod.

17. 12.
neděle

Vánoční turnaj – ŠPRTEC
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 10.00 hod.

18. 12.
pondělí

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ – pohádka na Lánech
SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3; od 16.00 hod.

20. – 22. 
12.

BOHUNICKÉ VÁNOČNÍ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 14.00 do 18.00 hod.

23. 12.
sobota

DEN DESKOVÝCH HER – Knights of the Red Hills; Klub 
Orlovny Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 10.00 do 17.00 hod.

23. 12.
sobota

ZPÍVÁNÍ KOLED U BOHUNICKÉ KAPLIČKY 
Bohunická kaple;  od 18.00 hod.

27. 12.
středa

Vánoční turnaj – STOLNÍ TENIS DĚTÍ A MLÁDEŽE
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

28. 12.
čtvrtek

Vánoční turnaj – STOLNÍ TENIS MUŽI, ŽENY
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

29. 12.
pátek

Vánoční turnaj – NOHEJBAL MUŽI
Orlovna Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

KalendáriumVýstava komiksů v KJM

O pohár starosty Bohunic

XII.

Setkání bohunických seniorů

středa 13. 12. 2017, 9.00–11.00
připomínka vánočních tradic, výroba medových svíček, pečení 

perníčků... Pro všechny připraveno příjemné posezení, čaj, káva, 
drobné občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný.

Srdečně zvou pracovnice SVČ Lány, Lány 3.

Pozvánka



Opoziční názory

S údivem jsem si přečetl „věcnou reak-
ci“ pana starosty na příspěvek kolegy 
zastupitele Miloše Vrážela v minulém 
čísle Našich Bohunic. Jde o zářijové 
zastupitelstvo městské části, kde se 
projednávaly změny územního plánu.
Miloš Vrážel napsal, že nám bylo před-
loženo souhlasit s tzv. územní studií, 
která předpokládala hustou zástavbu 
polí pod bývalou zahradnickou školou. 
A to i když tato studie nebyla v té době 
dokončena a existovala dokonce ve 
více variantách.
Pan starosta opět zneužil svého po-
stavení v redakční radě a pod článkem 
Miloše Vrážela reagoval. Že prý není 
pravda, že zastupitelstvo projednávalo 
souhlasné stanovisko s touto studií, 
a tedy s hustou zástavbou oněch polí.
Jako zastupitel, který měl obdobné 
námitky jako kolega Vrážel, mohu 
konstatovat jediné: pan starosta ve 
své, prý „věcné“, reakci tak překrucuje 
skutečnost, že je to skoro lež. Nechci 

se na stránkách Našich Bohunic se 
starostou kočkovat, ale pokud jedná 
takto, je třeba na to upozornit.
Jako důkaz postačuje, když ocitu-
ji to, co bylo zastupitelstvu radou, 
tj.  i  starostou, navrženo: „Účelem 
změny (územního plánu – pozn. R.K.) 
je přestavba bývalého areálu Střední 
zahradnické školy pro bydlení a vyba-
venost. MČ souhlasí se změnou dle 
připravované studie „Bohunice ulice 
Lány“ za předpokladu vyřešení doprav-
ního napojení lokality mimo ulici Lány 
a mimo ulici Podsedky.“
Tvrdí -li starosta Crha ve své „věcné 
reakci“, že vždy bránil dalšímu zahuš-
ťování Bohunic, nevím, zda se mám 
smát, nebo plakat. Vždyť uvedený 
návrh by vedl právě k významnému 
zahuštění… Anebo se tím pan starosta 
přiznává, že vlastně vůbec neví, o čem 
na radě městské části hlasuje…? Ane-
bo žije v jiné realitě…?

 Robert Kotzian, zastupitel

Je zjevné, že v tomto typu příspěvků nejde o věc, ale o snahu zpochybňovat a osočo-
vat. Proto jsou dle mého názoru jakékoliv komentáře a věcné argumenty zbytečné.
Těm z vás, kdo byste se chtěli (nejen) o uvedených dvou záležitostech dozvědět 
více, nabízím možnost jednoduše se setkat. Věci rád vysvětlím a předložím k nim 
také dostupné podklady. Pro domluvu termínu mě můžete kontaktovat na tele-
fonním čísle 724150608, nebo prostřednictvím emailu: crha@bohunice.brno.cz.

 Antonín Crha, starosta

Starostova realita

K oběma článkům…

Otevřená žádost starostovi MČ
Vážený pane starosto, 
obracím se na Vás touto 
otevřenou formou žádosti 
jako občan, jenž si je vědom 
nejen aktuální ale i pravdě-
podobně v budoucnu, ještě 
tíživější dopravní situace 
v našem sídlišti. Zvláště pak 
v jeho jižní a centrální části. 
Obracím se na Vás i jako Váš bývalý 
předchůdce, tedy starosta z let 2010–
2014. Ano, reaguji na Vaši věcnou re-
akci k mému příspěvku otištěném ve 
zpravodaji Naše Bohunice číslo 11/2017.
Můj apel se týká již dnes neúnosného 
dopravního vytížení spojovací cesty 
s obcí Moravany. Pane starosto, poža-
duji po Vás a tedy i po celém aktuální 
vedení naší radnice, abyste učinili roz-
hodné kroky k omezení průjezdnosti 
této komunikace. S dalším zkapacit-
něním této bývalé „polňačky“ dlouho-
době počítá ve svém sobeckém rozvoji 
i obec Moravany. Už dnes ji využívají 
jako příjezdovou zkratku do nemocnice 
či dále do města, v poměrně značném 
rozsahu i přes její nedobrý technický 
stav, motoristé nejen ze samotných 
Moravan ale i ze směru od Ořechova 
či Dolních Kounic. Je přece zřejmé, že 
stále větší intenzita vozidel komplikuje 
nejen provoz na samotných Podsed-
cích, ale jsou tak přiváděny další stovky 
tranzitujících vozidel přes nejlidnatěj-
ší části Bohunic, tedy do ulice Lány 
a Čenka Růžičky.

Pane starosto, v zájmu věci, 
přestaňte se „dopátrávat“ 
mého podivínství, kdy 
jsem jako tehdejší starosta 
městské části o  dodatko-
vou tabulku „Mimo vozidel 
s povolením ÚMČ Bohunice“ 
magistrátní odbor dopravy 
(OD MMB) požádal, povolení 

obdržel, ale značky jsem nenainstaloval. 
Pane starosto, již počátkem minulého 
roku jsem Vás informoval, že vydané 
rozhodnutí dle sdělení OD MMB do-
posud nepozbylo platnosti. Možná jste 
na tuto informaci pozapomněl, proto 
prostřednictvím podatelny opětovně 
přikládám v kopii, a to včetně osobní 
korespondence s paní právničkou OD 
MMB. Máte -li však jiné písemné stano-
visko, je to situace nutná k projednání.
Pane starosto, pokud máte za tři roky 
svého působení v nejvyšší samospráv-
né funkci jiné a lepší řešení, realizujte 
ho! Čím později se k omezení průjezd-
nosti přistoupí, tím to bude těžší. Po-
žaduji a předem děkuji za zveřejnění 
tohoto dopisu ve zpravodaji. Pevně 
věřím, že pro občany výše uvedené 
a potřebné zařídíte. Jako zastupitel 
jsem Vám k uvedenému nápomocen. 
Při nástupu do funkce jste nás vyzý-
val „ke společnému táhnutí za jeden 
konec provazu“. Tak pojďme na to!
V Bohunicích 16. 11. 2017

 Ing. Miloš Vrážel, zastupitel

Stovka Zdravá konkurence, radost zákazníkova
Vážené čtenářky a  vážení čtenáři 
bohunického zpravodaje. Ve svém 
drobném příspěvku si vás dovoluji 
upozornit na nadcházející výročí, ke 
kterému se váže číslovka uvedená 
v nadpisu tohoto článku. Sto let je 
v životě člověka úctyhodný až kmetský věk, ale dovolím 
se domnívat, že v případě státu, lze jistě na tuto číslovku 
nahlížet docela jinak…
Příští rok si státní útvar, ve kterém společně žijeme, tedy naše 
Českách republika, bude připomínat jedno velmi významné 
výročí. Dne 28. října 2018, již uplyne sto let od jejího vzniku. 
Za dobu své existence si prošla mnoha peripetiemi. Původní 
Republika Československá, či později užívaný název Českoslo-
venská republika, se po ukončení 2. světové války zmenšila 
o svou nejvýchodnější část Zakarpatskou Ukrajinu. Dalším 
zlomový bod nastal na počátku 90. let minulého století, na 
co si již většina z nás jistě pamatuje, kdy došlo k rozdělení 
na dvě samostatné republiky, tedy na Českou a Slovenskou 
republiku. Přesto všechno je pro nás ve vztahu k naší vlasti 
nejdůležitějším datem právě den vzniku společného státu 
Čechů a Slováků v roce 1918!
Na závěr si vám dovoluji popřát krásné prožití svátků, které 
nás závěrem tohoto roku čekají a mnoho šťastných dnů 
v nadcházejícím roce 2018.

 Leoš Šmídek, zastupitel

Obyvatelé západní části Bohunic měli dlouhé 
roky dvě varianty, kam na běžný nákup – super-
market A nebo supermarket B. Ať jsem mluvil 
s kýmkoliv, slyšel jsem takřka výhradně stížnosti, 
že nabídka, kvalita i obsluha jdou od desíti k pěti 
a občas i níž. Večer co večer jsme si se ženou 
vyměňovali historky, jakou absurditu jsme zase 
v prodejně A zažili.
Ano, je tu i hypermarket C a hypermarket v D, 
v dojezdové vzdálenosti auta či MHD. Ale pro 
běžné nákupy chce člověk chodit o něco blíže.
S koncem letošního roku to vypadá, že se blýská 
na lepší časy. Budova supermarketu B prochází 
generální rekonstrukcí a já věřím, že nová a mo-
dernější bude nejen skořápka. Přímo před očima 

o několik bloků dál roste „na zelené louce“ nový 
supermarket E. A toho si zřejmě všimli v super-
marketu A – krátká rekonstrukce podle prvních 
dojmů neznamenala jen přemalování loga jas-
nější barvou, ale vdechla život i dovnitř obchodu 
a dlouho nevídaný úsměv na tváře zaměstnanců.
Čekáte -li hlubší pointu, není v plánu. Provozování 
prodejen je věcí soukromého podnikání a městská 
část do toho může zasáhnout jen zcela okrajově. 
Chci prostě říci, že budu mít velkou radost, nejen 
za sebe, pokud zdravá konkurence mezi nejme-
novanými supermarkety bude přínosná pro nás, 
jejich zákazníky. 
Zbývá ještě něco udělat s tím máslem… :-) 

 Jan Novotný, zastupitel

XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice
Oznamujeme, že ve středu 13. 12. 2017 od 17.00 hod. se bude v sále bohunické 
radnice konat XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice. Program zastupi-
telstva bude nejpozději sedm dnů před zasedáním zveřejněn na úřední desce ÚMČ a na 
internetové stránce www.brno-bohunice.cz. Jednání zastupitelstva je ve řejné. 
Záznam jednání můžete sledovat na adrese:
http://www.brno-bohunice.cz/cs/informace-aktuality/
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Seniroská akademie
Senior akademie je speciální studijní 
program ve formátu celoživotního 
vzdělávání (obdoba Univerzit tře-
tího věku – U3V), určený seniorům. 
Předměty studia jsou orientovány na 
témata kriminálních, pořádkových, 
dopravních nebo požárních rizik, 
která seniory v současné společnos-
ti ohrožují. V průběhu uplynulých 
deseti let se vzdělávací témata roz-
šířila o řadu předmětů, které zvyšují 
informovanost seniorské veřejnos-
ti v  problematice spotřebitelské, 
zdravotní, sociální, psychologické, 
či finanční. Odborní lektoři pomá-
hají posluchačům orientovat se ve 
složitých životních situacích, a sou-
časně je vedou k efektivní, účinné 
a srozumitelné komunikaci se státní 
správou, samosprávou a složkami IZS 
tak, aby pomoc a služby, které jim 
nabízí, byly pro ně dostupné a vy-
užitelné. Náš systém celoživotního 
vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři 
úrovně vzdělávacích programů 
a  úroveň aktivního komunitního 
dobrovolnictví. Základní program – 
orientuje se na problematiku „JAK 
SE NESTAT OBĚTÍ“. Pokročilý pro-
gram – připravuje seniory na jejich 
úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, 
POŠKOZENÉHO“ a jejich komuni-

kaci se státní správou, samosprá-
vou a složkami IZS. Absolventské 
programy jsou určené seniorům, 
kteří již absolvovali oba předchá-
zející programy, a slouží k upevnění 
a doplnění znalostí a  vědomostí, 
získaných při intenzivním studiu. 
Volné osvětové programy – jsou ur-
čené seniorům v různých občanských 
a zájmových organizacích. Tematicky 
se přizpůsobují aktuálním potřebám 
a požadavkům v daném místě a čase. 
Absolvováním základního progra-
mu se senioři stávají – A.S.I. seniory 
(aktivní, sebevědomý, informovaný)
s možností podílet se na osvětě ve 
svém přirozeném prostředí rodiny 
a známých. Po skončení pokročilého 
studijního programu mají absolventi 
více příležitostí zapojit se do progra-
mu dobrovolnických služeb, které 
jim v místě jejich bydliště dávají 
možnost aktivně se podílet na řadě 
sociálních i  vzdělávacích aktivit. 
I v příštím roce bude otevřen další 
ročník SA. Proto si již rozmyslete, 
zda o studium budete mít zájem, 
protože počet studentů je omezen na 
sto. Zápis proběhne v měsíci květnu 
2018. O proceduře zápisu vás budu 
včas informovat.

 Milan Hrdlička

Tak a je to tu, opět nám končí rok 
a my si můžeme v klidu u kávy zre-
kapitulovat, co nám přinesl a co od-
nesl. Určitě odnesl jeden rok života, 
ale zde můžeme být klidní, protože 
zde je čas ke všem stejně spravedlivý 
nebo přesněji nespravedlivý. Nebudu 
a nechci našim seniorům vstupovat 
do soukromí a vyzvídat, co jim osob-
ně rok přinesl. Je to jistě přinejmen-
ším neslušné. Mohu se však společně 
s vámi podívat, co vám bohunickým 
seniorům tento rok přinesl z pohle-
du vedení radnice. Přestože aktivita 
bohunických seniorů je stále stejná 
a odvíjí se od základních akcí jako je 
například Kateřinská zábava, ples, 
zájezd do Častolovic, betlém Třebe-
chovice pod Orebem a pod. Nesmím 
také opomenout i množství besed, 
které se uskutečnilo a to například 
beseda na téma ISLÁMSKÝ STÁT 
nebo Ludvík Svoboda, Českoslo-
venský de Gaulle. S potěšením také 
mohu konstatovat, že naši senioři 
se zúčastňují i debat které souvisí 
s rozvojem Bohunic a to třeba v ob-
lasti služeb, dopravy a bezpečnosti. 
Velmi vítaným doplňkem systému 
informovanosti našich seniorů je 
i instalace nové nástěnky a zřízení 
odkazu klubu seniorů na webových 
stránkách naší radnice, kde se mo-
hou dozvědět nejen o  akcích ko-

naných v Bohunicích ale i v městě 
Brně, či jeho blízkém okolí. Vážení 
senioři, něco končí ale něco i začí-
ná. Z příchodem roku 2018 jsme 
pro vás připravili možnost rozšíření 
vašich aktivit. Především bych rád 
upozornil na připravované jedno-
denní zájezdy, které pro vás chceme 
připravit přímo jako vedení radnice. 
Po projednání této možnosti se členy 
výboru klubu seniorů výběr cíle kon-
krétního zájezdu ponecháme na vás, 
naše seniory. První celodenní výlet 
by se měl uskutečnit na jaře příštího 
roku. Přemýšlejte tedy, kam byste 
se v jarních měsících rádi podívali. 
Další skvělou zprávou je, že se nám 
po mnoha letech podařilo zajistit 
vhodné a důstojné prostory pro vaše 
setkávání. V rámci rekonstrukce ob-
jektu bývalé školky na ulici Pod Ne-
mocnicí zde vy, naši senioři, získáte 
krásný prostor pro vaši klubovou 
činnost. Věřím, že společným úsilím 
a pozitivním přístupem k vašim po-
třebám nalezneme optimální rozsah 
spolupráce i v roce 2018.
Vážení bohuničtí senioři, dovolte mi 
za vedení radnice Brno -Bohunice, 
popřát vám krásné vánoce prožité 
s těmi, které milujete a mnoho zdra-
ví do roku 2018.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko

Zveme na besedu MASARYKŮV ODKAZ.
Přednáší PhDr. Stanislav Balík

pondělí 11. 12. 2017 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Zvou: Antonín Crha, starosta a Milan Hrdlička, místostarosta

Pozvánka

Farmářské trhy Bohunice
9. 12. 2017 od 8.00 do 13.00

Vánoční trhy
20. 12., 21. 12. a 22. 12.  

vždy od 14.00 do 18.00

Dlouhá 3, náměstí před radnicí

Pozvánka
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Vážení a milí, tak jako kalendářní 
rok vrcholí pohodou v adventním 
čase a Vánocemi, tak i my v knihov-
ně máme připraveny ty nejlepší 
akce pro potěšení a pro dobrou 
ná ladu právě na konec roku.

Jednou z nich je i pravidelná výstava. 
Ta prosincová má název Komiksy, jedná 
se o práce z výtvarných kroužků praco-
viště Lužánky – Lány z let 2016/2017. 
Přijďte si prohlédnout vtipné a krásné 
obrázky bohunických dětí. Výstava po-
trvá od 1. 12. do 28. 12. 2017.
Knižní čtvrtky, kdy Vás dopoledne se-
znamujeme s novinkami knižní pro-
dukce, tentokrát připadají na 7. 12., 
14. 12. a 21. 12. 2017, v době od 10 
do 12 hodin. Tentokrát se můžeme 
pobavit i o knižních tipech na Vánoce.
V pondělí 4. 12. 2017 v době od 15 do 
17 hodin na Vás čeká rukodělná dílna, 
můžete si vyrobit adventní věneček 
z mašlí. Akce je vhodná pro děti i do-
spělé.
V úterý 5. 12. 2017 v 16.30 hodin bude-
me křtít právě vydanou krásnou knížku 
Josefa Řičánka Co zvířátka obědvají. 
Děti se potěší básničkami a  obráz-
ky a dospělým nabídneme, tak jako 
v loňském roce, vánoční nealkoholický 
punč. Přijďte se svými dětmi, užijete si 
krásné odpoledne a spoustu legrace.
Celé předvánoční období vyvrcholí ve 
středu 6. 12. 2017. V 16 hodin začíná 
Vánoční jarmark, tradiční akce, na níž 
si můžete prohlédnout a případně na-
koupit dárky pro své příbuzné a přáte-

le. Akce je určena místním občanům, 
kteří mohou nám ostatním ukázat, jak 
jsou zruční a dovední. Ze sortimentu 
zmíním například pletené košíky, ma-
lovaná trička, obrázky, šperky, vánoční 
ozdoby, drátkování a mnoho jiného. 
Od 18 hodin pak vystoupí Bohunická 
chasa a Chasička, zazpívají nám vá-
noční koledy a zatančí. Jarmarky se 
nám velmi osvědčily, ať se konají před 
Vánocemi nebo před Velikonocemi, 
vždy mají velký úspěch, je vidět, že lidé 
mají akce podobného typu v oblibě.
Moc se těšíme, že přijdete na některou 
z akcí a doufáme, že se Vám bude u nás 
líbit. Hektické předvánoční období se 
tak může stát o něco klidnějším, pro-
tože právě u nás si můžete odpoči-
nout u krásných knih nebo zajímavých 
pořadů.
Jak se chýlí konec roku a začínáme bi-
lancovat, vracíme se v duchu ke všem 
akcím, které se nám v tomto roce po-
dařilo uskutečnit, a nebylo jich málo. 
A podařilo se nám to zejména díky 
dotaci naší městské části pod vede-
ním pana starosty Ing. Antonína Crhy 
a pana místostarosty Milana Hrdlič-
ky. Rádi bychom jim co nejsrdečněji 
poděkovali jak za finanční obnos, tak 
za velmi milé a vstřícné jednání. Dě-
kujeme moc!
Vážení a milí, Vám všem přejeme pří-
jemné prožití svátků vánočních a tě-
šíme se s Vámi na viděnou.

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Naši školu chceme mít stále lepší 
a  hezčí, takže jsme se i  v  průběhu 
školního roku pustili do velmi odváž-
ných stavebních prací. Tentokrát se 
dostala na řadu sociální zařízení pro 
žáky a učitele v budově na I. stupni 
a to z gruntu hned ve třech podlažích 
nad sebou.
Stavební práce se rozběhly v polovině 
listopadu a jejich hlučný a prašný po-
čátek spojený s rozsáhlým bouráním 
si vyžádal dvoudenní ředitelské volno 

na střídačku pro žáky prvního i druhé-
ho stupně. Další již klidnější a čistší 
průběh zednických prací pokračuje za 
plného provozu školy, konec je pláno-
vaný na 20. ledna 2018. Akci financuje 
městská část Brno -Bohunice.
Nové záchody a umývárny získají po-
dobný vzhled jako sociálky na II. stup-
ni, zbudované před rokem a půl. Es-
tetickému řešení budou vévodit tak 
jako všude v našich zrenovovaných 
prostorách domovské školní barvy, 
tedy žlutá, zelená a oranžová. Kromě 
žáků I. stupně se na výsledek může tě-
šit také školní uklízecí četa, která získá 
vylepšené pracovní zázemí se šatnou.
Pár týdnů dočasného nepohodlí jistě 
mnohonásobně vykompenzuje blížící 
se úspěšný konec stavby, na který se 
všichni nedočkavě těší. 20. ledna bu-
deme zase o velký krok dál…

 M. Janoška, ZŠ Vedlejší

Některé sportovní soutěže trvají krátce, jiné představují soustředění 
a snahu celého uplynulého roku. Jsme rádi, že i v těch druhých dosahuje 
naše škola velmi dobrých výsledků.

4. 10. 2017 proběhlo na Nové radnici 
hodnocení brněnských škol a jejich 
sportovních výkonů. V rámci celého 
Brna se naše škola umístila na skvě-
lém třetím místě, na což jsme patřič-
ně hrdí. Cenu jsme získali především 
za vítězství chlapců v krajském kole 
plavání a  za 2. místo v  kraji v  há-
zenkářském turnaji. Ceny předával 
radní města Brna pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy Mgr. Jaroslav 
Suchý a paní Mgr. Jaroslava Strou-
halová, předsedkyně OR AŠSK. Naši 
školu na tomto setkání reprezentoval 
žák Jan Šulák z 9. B; jemu i ostatním 
sportovcům k vynikajícím výkonům 
gratulujeme.
O měsíc dříve, v 8. a 9. září 2017, jsme 
se zúčastnili další významné akce: re-
publikového finále OVOV – Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů. 
Naši školu zde tentokrát reprezen-

tovala dívka, nadaná sportovkyně 
Helena Juříčková z 9. B. V kategorii 
jednotlivců se v konkurenci 112 zá-
vodnic rozhodně neztratila a obsadila 
krásné 25. místo v republice s 6846 
body. Z  jejího desetiboje můžeme 
vyzdvihnout kliky, kterých dokázala 
udělat za dvě minuty 97, a především 
její parádní disciplínu běh na 1000 m, 
na niž se těšila celé dva dny. Kilometr 
zaběhla jako celkově 8. v absolutním 
pořadí za 3:30. K jejímu úžasnému 
výkonu jí také patří velká gratulace.
Loňský rok je těmito velkými úspěchy 
uzavřen, ale naše škola pochopitelně 
nezahálí. Nový rok chystá další příleži-
tosti a na školním hřišti i v tělocvičně se 
již pilně trénuje, aby byl neméně úspěš-
ný než ten loňský. Věříme, že se nám 
to díky našim sportovcům opět podaří. 

 Mgr. Jaromír Krejčí,
učitel TV ZŠ Arménská

Prosinec v knihovně Na ZŠ Vedlejší se opět buduje

Arménská boduje ve sportu

Fotbalisté TJ Tatran Bohunice 
přezimují na třetí příčce!

Tatran nasbíral za devět výher a dvě remí-
zy 29 bodů, nejlepším střelcem je Ondřej 
Ulmann s 10brankami, David Jukl mířil 
do sítě 8× a Nikolas Burčík 4×. Celkem 
Tatran nastřílel soupeřům 38 branek, na 
druhou stranu jich obdržel 22.
Po vánoční přestávce se mužstvo Ta-
tranu opět sejde k zimní přípravě, ve 
které odehraje několik přátelských zá-
pasů na umělém povrchu na stadionu 
Neužilova i na hřištích soupeřů.
Jarní část JMKP započne koncem břez-
na 2018 a hráčům i trenérovi budeme 
držet palce, ať se zimní příprava vydaří 
a hoši vyrazí do druhé poloviny přebo-
ru v herní pohodě, která jim dopomů-
že k udržení se mezi nejlepšími třemi 
týmy JMKP.

Hráči i funkcionáři fotbalového od-
dílu TJ TATRAN Bohunice přejí všem 
fanouškům a sponzorům pohodové 
prožití vánočních svátků, ničím ne-
rušený vstup do Nového roku 2018. 
Hráči Tatranu děkují za podporu 
v  podzimní části soutěže a  těší se 
na jejich návštěvu ve druhé polovině 
soutěže. Informace o časech začátků 
jednotlivých zápasů i odjezdů auto-
busu na zápasy mimo Brno naleznete 
na webových stránkách oddílu: www.
tatran -bohunice.webnode.cz, dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neu-
žilova nebo na vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Patnáct odehraných zápasů podzimní půle splnilo předsevzetí vedení 
i týmu a přineslo pozitivní ohlasy. Hráči si udržovali poměrně stabilní 
formu a vítězné zápasy střídala i sem tam nějaká ta prohra. Nicméně 
Tatran přezimuje na třetím místě tabulky JM krajského přeboru s dvou 
bodovou ztrátou na Dostu Bystrc a devíti bodovou ztrátou na vedoucí 
Lanžhot, který okusil pouze jedinou porážku. 

Finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
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Děti, rodiče a především vedoucí z 32. pionýrského oddílu Severka 
během září a října pilně pracovali na obnově Naučné stezky v Bo-
hunicích. Bylo potřeba kompletně vyměnit 11 cedulí, které během let 
ztrouchnivěly nebo je poničili vandalové.

Naučná stezka v Bohunicích informu-
je především o přírodních, kulturních 
a historických zajímavostech, kterých 
by si většina lidí možná ani nevšimla. 
Kdo by řekl, že na sídlišti lze nalézt 
tolik různorodých druhů rostlin a zví-
řat? Naučná stezka ale také odpovídá 
na zajímavé otázky, například proč 
ptáci zpívají nebo kolik bodlin má 
ježek. Trasa naučné stezky měří ne-
celých 11 kilometrů, není ale nutné ji 
projít celou a v určitém pořadí, neboť 
jednotlivé cedule na sebe tematicky 
nenavazují. Pokud se ale rozhodnete 
navštívit všechna stanoviště, dostane-
te se možná i na místa, o kterých jste 
předtím netušili. Trasa vede mimo jiné 
i areálem Fakultní nemocnice nebo po 
Červeném kopci s krásným výhledem 
na město.
Naučná stezka v Bohunicích byla po-
prvé představena veřejnosti už v roce 
2005. Více než rok trvalo zjišťovat 
informace, probírat se historickými 
dokumenty a  vytvořit jedinečnou 
a lákavou grafiku celé stezky. Stez-
ka vydržela několik let, občas něja-
ká cedule od země ztrouchnivěla, 
ale byla rychle nahrazena novou. Až 
v posledních letech stezka začala upa-

dat úplně. Z 11 cedulí už nezbyla ani 
jedna a proto jsme se v loňském roce 
rozhodli požádat o příspěvek na její 
obnovu. Plán vyšel a tak po spoustě 
hodin řezání, natírání, lepení cedulí 
a značení trasy jsme v neděli 12. lis-
topadu po obědě mohli stezku znovu 
slavnostně otevřít, i za přítomnosti 
starosty Antonína Crhy. Součástí akce 
byla doprovodná hra, kdy si lidé mohli 
zkusit odpovědět na otázky a pokud 
dorazili až do cíle, čekala je tam sladká 
i věcná odměna a teplý čaj. Ačkoliv 
nám počasí příliš nepřálo, účast byla 
hojná. Dorazili nejen rodiny našeho 
oddílu, vedoucí a kamarádi, ale také 
místní lidé i novináři.
Stezku je možné si projít téměř v kte-
roukoliv denní dobu, jen průchod are-
álem nemocnice je o víkendech možný 
až od 14. hodiny. Informace o stezce 
a její přípravě, i více o našem oddílu 
Severka, najdete na www.severka.org. 
Mapu stezky najdete jak na stránkách, 
tak zde ve zpravodaji. Věříme, že nová 
stezka zůstane kompletní ještě déle 
než naposled, a že si jí budeme v Bo-
hunicích vážit a chovat se k ní s ta-
kovou úctou, s jakou jsme jí pro nás 
všechny vyráběli.

Pionýři z Bohunic opravili 
po letech Naučnou stezku

Bohunické stromy (3)

Málo známý střípek  
bohunické historie

Invaze! Ta je v  našich představách 
spojována s obsazováním cizích úze-
mí. V živočišné říši se za invazní druh 
považuje takový živočich, který je na 
daném území nepůvodní a který se zde 
nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně 
vytlačuje druhy původní. Pamětníci 
si jistě vzpomenou na amerického 
brouka – mandelinku bramborovou, 
zahrádkáři každoročně bojují s invazí 
plzáka španělského.
Jako příklad invazních rostlin můžeme 
z těch nejznámějších uvést bolševník, 
křídlatku sachalinskou či vodní mor 
kanadský. Za příklad invazních stro-
mů poslouží trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia) nebo javor jasanolistý 

(Acer negundo). Majestátné akáty 
najdeme u bohunické kapličky, javory 
jasanolisté rostou ve skupině vlevo od 
vinohradu, při pohledu z terasy rad-
nice. S javorovými nálety se můžeme 
setkat prakticky v celých Bohunicích.
Javor jasanolistý nemá list typického 
tvaru jako kupříkladu javor klen, javor 
mléč nebo babyka. Jak už naznaču-
je druhový název, list tohoto javoru 
vzdáleně připomíná lichozpeřený list 
jasanu.
Tento díl seriálu Bohunické stro-
my byl publikován na facebookové 
stránce „Bohunice pro každého“ již 
4. září 2017.

 Vlastimil Halfar

Již výročním rokem 2015 se město 
Brno, prostřednictvím svého politic-
kého vedení rozhodlo připomínat br-
něnské historické události z válečných 
třicátých a čtyřicátých let minulého 
století. Tedy právě nyní končí třetí 
tzv. Rok smíření. Není mým cílem ve 
svém příspěvku rozebírat svůj postoj 
k činům našich tehdejších spoluobyva-
tel záhy po osvobození vůči německým 
Brňanům. Asi bych nakonec ani nebyl 
jiný, neboť princip kolektivní viny jsem 
ochoten přijmout z jeho přirozenosti 
i dnes a to rovněž i osobně.
Předkládaný příspěvek mozaiky his-
torie naší městské části zapadá právě 
do nejtěsnějšího poválečného období. 
Tedy do let 1945–1946. Ano, do ob-
dobí jehož aktuálním příkazem byla 
„degermanizace!“. Tedy „odstraňování 
všeho, co připomínalo bývalý německý 
nátěr našeho města“. Tak byla rozbita, 
mimo jiné, i busta Wolfganga Amadea 
Mozarta. Pravda, měla navíc tu smůlu, 
že byla součástí interiéru nenáviděné-
ho Německého domu…
Ale zpět do Bohunic. Jedním z opat-
ření, které na německé obyvatelstvo 
po válce dopadlo, bylo jeho shroma-
žďování a izolace v „táborech a stře-
discích“. Ty postupně vznikaly na 
území Brna v letech 1945–1946 na 

desítce míst. Nelze tedy mít předsta-
vu, že 31. května 1945 byly z města 
medializovaným „divokým odsunem“ 
vyvedeni všichni zbývající Němci, kteří 
neuprchli před příchodem Rudé ar-
mády (z 60 000 jich zůstala v městě 
zhruba polovina). Tak 18. června 1945 
vznikl tábor určený pro staré, nemocné 
a práce neschopné německé obyva-
telstvo. Tábor byl situován do opuš-
těných prostor a budov po Ochranné 
policii proti ohni (Feuerschutzpolizei) 
na Jihlavské ulici v sousedství tehdej-
šího chudobince -nemocnice. Celkem 
tímto místem prošlo 67 498 lidí, 
z nichž 183 zemřelo. Zemřelo jednak 
na útrapy spojené s pobytem v táboře 
ale i z podstaty výběru intervenova-
ných. Středisko bylo uzavřeno v říjnu 
1946. Další německé obyvatelstvo pak 
bylo v souladu s ustanoveními Pos-
tupimské konference „organizovaně 
z města a širšího okolí odváženo“ až 
do roku 1948 vlakovými transporty 
z  maloměřického nádraží do měst 
v americké okupační zóně.
Informace jsem čerpal z knižní publi-
kace BRNO ÚČTUJÍCÍ od dvojice auto-
rů Brummer a Konečný z vydavatelství 
Host. Zájemcům o historii doporučuji 
i navazující díly.

 Miloš Vrážel, zastupitel
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Trikralova
sbirka2  18 2. ledna 2018 v 15.00 hod. – POŽEHNÁNÍ

 které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 
koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se 
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se 
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti  
ze Schola BiGy Brno. 

4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, 

u České spořitelny. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou 
či neumějí. DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka2  18

ŠACHY - 2.12.2017 - SO
ZAČÁTEK V 09:00POŘADATEL: PAVEL LAPÚNÍK

EMAIL: lapunik@seznam.cz, TEL: 777 788 702

ŠPRTEC - 17.12.2017 - NE
ZAČÁTEK V 10:00POŘADATEL: MICHAL FRANĚK

EMAIL: MFranek@seznam.cz, TEL: 728 238 898

MÍSTO KONÁNÍ: ORLOVNA BRNO BOHUNICE

HRANIČKY 5, BRNO 625 00

S

Na provoz orlovny a činnosti oddílů přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice

ZAČÁTEK V 09:30POŘADATEL: VÁCLAV ZAVADIL

startovné: zdarma, vezměte si: pálku a sportovní obuv na přezutí , věk dětí max do 18 let

PREZENCE OD 09:00

ZAČÁTEK V 09:30POŘADATEL: VLADIMÍR MUSIL

Přihlášky předem nutné na TEL.: 732 176 481
PREZENCE OD 08:30

startovné zdarma, nečlenové Orla 100Kč, každý přinese cenu pro hráče, možnost zakoupení občerstvení

27.12.2017

28.12.2017

MUŽI, ŽENY

NOHEJBAL - - PÁ
ZAČÁTEK V 09:00POŘADATEL: JOSEF MUSIL

startovné zdarma, nečlenové Orla 100Kč, každý přinese cenu pro hráče, možnost zakoupení občerstvení

PREZENCE OD 08:30

29.12.2017

MUŽI Přihlášky předem nutné na TEL.: 777 324 575

Přihlášky na EMAIL: Zavadil@OrelBohunice.czDĚ TI, MLÁDEŽ

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá tradiční 
 

Vánoční turnaj dětí a mládeže 
ve stolním tenisu 

středa 27. 12. 2017 

 

 
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5 
Prezence: 9.00 hod – 9.20 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod, (ukončení ~ ve 13 hod.) 
Startovné: zdarma, turnaj je veřejný, hráči a hráčky 
narození 1999 a mladší 
Občerstvení: není zajištěno 
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení 
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky 

 
Přihlášky a dotazy: Václav Zavadil, zavadil@orelbohunice.cz 

 

www.orelbohunice.cz 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 

Volnočasový klub 34. PS Lesná
Knihghts of Red Hills

vás zve na 14. ročník předvánočního

DNE DESKOVÝCH HER
v dobotu 23. 12. 2017
od 10 do 17 hodin.

Klub Orlovny Brno-Bohunice
Hraničky 5 (vstup zezadu)
Více informací na hrajularpy.cz/deskovky
Akce je pořádána za podpory MČ Brno-Bohunice

 PŘIJMEME PRACOVNÍKY NA 
HPP S INVALIDNÍM DŮCHODEM NA 
ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. POZICE STRÁŽ-
NÝ A RECEPČNÍ PRO PRACOVIŠTĚ 
BRNO -STŘED. NÁSTUP IHNED NEBO 
DLE DOHODY. PHP spol., s. r. o., Wur-
mova 3, Brno, Tel: 602 595 682

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

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 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.

 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.

 Opravím počítač.
P. Beller@seznam.cz, 776187490.

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

ČTENÍ PRO 
NEJMENŠÍ

5. 12. od 16.30
Křest knížky stvořené 
pro hezké chvíle rodičů 
s dětmi nad půvabnými 
verši i obrázky.

Pro děti od 2 do 3 let s doprovodem.
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Veselé Vánoce, pevné zdraví, 
hodně štěstí a lásky v novém roce

přeje všem svým zákazníkům
Josef Juras, trafikant

PO-ČT 11-22, PÁ-SO 11-24, NE 12-22
TEL.: 739 606 030

Ukrajinská 1, Brno - Bohunice

Restaurace LÁNY
DENNÍ MENU

OSLAVY, VEČEŘE

 PRODAVAČ/KA. Oblíbená Podni-
ková prodejna Ovocnářského družstva 
HLEDÁ nové kolegy na pozici PRO-
VAČ/KA. Práce na hlavní prac. poměr 
a dobu neurčitou. Možný i zkrácený 
úvazek na dohodu. Práce je vhodná 
pro muže i ženy. PERSPEKTIVNÍ jsou 
i STARŠÍ UCHAZEČI. Důležité je pro 
nás nadšení pro práci, komunikativní 
a vstřícné jednání se zákazníky a ocho-
ta učit se novým věcem. Práce je vhod-
ná i pro osoby ve starobním důchodu. 
Dobré platové podmínky a další bonu-
sy. V případě zájmu volejte nebo pište, 
ozveme se všem zájemcům. Kontakt: 
Sady Starý Lískovec, tel.: 774 917 083, 
e -mail: info@jobbes.cz

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

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

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

 Hledám byt v Bohunicích.
Děkuji. 739 826 409

 Hledám dům v Brně. Bohunice, 
Bystrc, Žebětín, Kníničky, Kohoutovi-
ce. Děkuji Vám. T: 722 012 297

 Vánoční stromky z  Vysočiny, 
rozvoz 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

Otrhej stromek
a oprav s námi

domek!

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

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
Prosinec:  4.–17. 12. adventní menu
 24. 12. štědrovečerní večeře
 31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
Leden:  8.–14. 1. zabíjačkové speciality
 22.–28. 1. speciality z domácí udírny
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

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918

Prodej vánočních kaprů 
z Třeboně, Litomyšle a Vysočiny

zahájení 18. 12. 2017 
•  dopňkový prodej: lín, amur, jeseter, pstruh, siven
•  prodej vanočních stromků 
•  21. 12. zahájení vánočních trhů
•  22. 12. ve 14 h. vystoupení kapely Na Starý Kolena 

tel.: 777 043 833

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


