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Vaňkovka gang
Brněnští policisté i nadále věnují 
zvýšenou pozornost situacím na 
sídlištích. V této souvislosti jsme 
v  rámci dohledu nad veřejným 
pořádkem ztotožnili několik osob. 
Souběžně sledujeme i komunikace 
na sociálních sítích a v případě po-
třeby ustanovíme jednotlivé osoby 
a předvoláme je k podání vysvětle-
ní. Platí, že vyjma incidentu (Nový 
Lískovec) mezi skupinou mladých 
lidí a kolemjdoucím mužem (souvis-
lost s některými médii zmiňovaným 
gangem byla vyvrácena) jsme po-
slední dobou nezaznamenali žádný 
náznak problému. Dne 6. 8. 2018 
jsme sice dostali hlášení o údajném 
incidentu, který měl probíhat na 
hřišti v Moldavské ulici. Při příjezdu 
hlídky však byl v místě klid. Svědci 
nám potvrdili, že tomu tak bylo ce-
lou dobu, nikdo se tam nenacházel 
a  avizovaná rvačka neproběhla. 
V  případu napadeného chlapce 
v Bohunicích už máme ustanovenu 
konkrétní podezřelou osobu. Vzhle-
dem k věku obou aktérů incidentu 
a  stádiu vyšetřování nemůžeme 
sdělovat další podrobnosti.

 mjr. Mgr. Pavel Šváb
Krajské ředitelství policie JmK

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

XXII. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
5. 9. 2018 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat XXII. za-
sedání Zastupitelstva MČ Brno-
-Bohunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před za-
sedáním zveřejněn na úřední des-
ce ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je ve-
řejné. www.brno-bohunice.cz/cs/
informace-aktuality/

Dostáváte do rukou zářijové číslo bohunického periodika, 
které je i posledním vydáním před říjnovými komunálními 
volbami. Z důvodu korektnosti a rovného přístupu ke všem 
volebním stranám se Rada MČ ve spolupráci s redakční 
radou Našich Bohunic rozhodla nezařazovat do aktuálního 
čísla žádné politické články a komentáře vyjma půlstrany, 
kterou může každá volební strana a politické hnutí, které 
kandidují v Bohunicích, využít k předvolební propagaci.

Kromě těchto příspěvků zde však také naleznete články 
příspěvkových a neziskových organizací, které zvláště na 
začátku školního roku nabízejí dětem volnočasové aktivity 
a nám, dospělákům, nepřebernou škálu kulturních a spo-
lečenských akcí.  Pokojné září přeje

 Lucie Stará, předsedkyně 
redakční komise Našich Bohunic

Vážení čtenáři Našich Bohunic

Uzávěrka č. 10/2018
pátek 21. září 2018
ve 14 hodin
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice 
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice se uskuteční

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a

a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Dlouhá, Uzbecká

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Ukrajinská

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Arménská, Běloruská

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Gruzínská, Moldavská

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Lány, Spodní 2–12 sudá, Traťová 3,6,8,
Bohunice č. ev. v jižní části MČ (oblast u Leskavy)

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Rolnická, Spodní 14–18

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova,
Spodní 20–24, Tříčtvrtní

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 
Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 
Zadní, Žlíbek

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Jihlavská 2–19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 
cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, 
Bohunice č. ev. v severní části MČ (oblast Kejbaly) 

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Jihlavská 20, 22, 27, Pod nemocnicí

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Okrouhlá 2–28 sudá, Švermova 10–14 sudá

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Okrouhlá 1–19 lichá, Okrouhlá 30–34 sudá, Vedlejší

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10
pro voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice: 

Švermova 2–8 sudá, Švermova 1–25 lichá

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Poznámka:
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18–40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18–40a, b, c).

MČ Brno-Bohunice
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Ukliďme Česko
V sobotu dne 15. září 2018 se bude konat Celosvětový úklidový den, 
do kterého se zapojila i Městská část Brno-Bohunice s názvem akce: 
Okolí Leskavy a přilehlých komunikací.

Sraz účastníků: v 9.00 hod., ulice Podsedky (u lávky přes Leskavu)

Dobrovolníci, kteří by se rádi zúčastnili této podzimní akce, získají podrobné 
informace na www.uklidmecesko.cz.

Přivítáme každého, kdo chce pomoci s úklidem v našich Bohunicích.

Setkání bohunických seniorů
středa 26. 9. 2018, 9.30–11.00

Historická procházka centrem Brna vedená Mgr. Helenou  
Matulovou, kterou znáte ze setkání bohunických seniorů  

na Lánech, ze vzpomínání nad starými fotografiemi.
Všichni jsou srdečně zváni, vstup volný. Sraz je u kruhové kašny 
na Náměstí Svobody. Tempo prohlídky plné zajímavostí bude 

pozvolné a uzpůsobené možnostem účastníků.
Na setkání se těší pracovnice SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pozvánka

3. 9.–27. 9. VÝSTAVA – Ateliér pro kočku + rajčata; KJM, Lány 3

4. 9.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – S Dlouhou punčochou
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

6., 13.,  
20., 27. 9.

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

6., 13.,  
20., 27. 9.

BOHUNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY – každý zářijový čtvrtek
náměstí před bohunickou radnicí; od 15.00 do 19.00 hod.

6., 13., 
20., 27. 9.

BOHUNICKÝ HUDEBNÍ PODZIM – každý zářijový čtvrtek
náměstí před bohunickou radnicí; od 17.00 do 19.00 hod.

10. 9.
pondělí

VERNISÁŽ VÝSTAVY – Ateliér pro kočku + rajčata
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

13. 9.
čtvrtek

BESEDA s autogramiádou – Přežila jsem gulag
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

15. 9.
sobota

„UKLIĎME ČESKO“ – dobrovolný úklid okolí Leskavy
Sraz účastníků v 9.00 hod. na ul. Podsedky (na lávce přes Leskavu)

15. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : HK Ivančice – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17.00 hod.

16. 9.
neděle

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY – Bohunických 222 metrů
Orel jednota Brno-Bohunice, v parčíku pod bohunickou kaplí;  
od 14.30 hod.

16. 9.
neděle

TATRAN Bohunice – ČP v házené mužů (v případě postupu 
z 1. kola); hala Neužilova 35, od 17.00 hod.

21. 9.
pátek

TANEČNÍ ZÁBAVA – hraje skupina Jitřenka Ludvíka Sou-
stružníka; areál hasičské zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 19.00 do 
22.00 hod.

22. 9.
sobota

22. TRADIČNÍ SVÁTOVÁCLAVSKÉ HODY
náměstí před bohunickou radnicí; průvod od 13.00 a program 
od 14.00 hod.

22. 9.
sobota

ŘEMESLNÝ JARMARK
náměstí před bohunickou radnicí; od 10.00 do 17.00 hod.

22. 9.
sobota

SLYŠÍME SE? – akce pro podporu lidí se sluchovým postižením
SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 10.00 do 
19.00 hod.

22. 9.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol V. Meziříčí – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 17:00 hod.

24. 9.
pondělí

OBČASNÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Dílna s tangramy
KJM, Lány 3; od 16.00 do 18.00 hod.

29. 9.
neděle

TATRAN Bohunice – ČP v házené žen (v případě postupu 
z 1. kola); hala Neužilova 35, od 17.00 hod.

Kalendárium IX.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ  
V PRŮBĚHU ROKU 2018

Blok č. 1 – termín čištění: 17. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 18. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komu-
nikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní 
a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 22. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 23. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1–20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17–29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova,
Vyhlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto ko-
munikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 3. 9.; 24. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 4. 9.; 25. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 - termín čištění: 5. 9.; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komuni-
kacích, Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 6. 9.; 29. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 7. 9.; 30. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 – termín čištění: 10. 9. ; 31. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Stu-
dentská – úsek s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek 
s provozem MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – 
úsek s provozem MHD

Bloková čištění komunikací 
s odtahy vozidel v roce 2018
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Bohunice,
jak je chceme.

kandidát
na starostu

BOHUNICE
(ne) parkují

Parkování pro každého,
my to nevzdáváme! Vše o parkování

v Bohunicích najdete na
www.bohuniceparkuji.cz

Volte číslo

4
podpořte lepší

Bohunice!

Milan
Hrdlička

To pravé 
pro Bohunice

Moderní, fungující a k občanům vstřícné 
Bezpečné, čisté a pro bydlení pohodové
Vzdělané, kulturní a sportu nakloněné BOHUNICE
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ZVOLTE SI SVÉHO STAROSTU

Ing. Antonín Crha
starosta Bohunic

Náš volební program a výsledky naší práce najdete  
na www.crha.cz a ve svých poštovních schránkách.

KDU-ČSL
a nezávislí kandidáti

Zveme vás na Velký dětský den 
9. 9. 2018 od 14 hod. na náměstí před radnicí (Kalinka)

Show Střihorukého Edwarda 
(známého brněnského kadeřníka 
Jana Špilara), který vylosované 
ostříhá přímo na místě. 
Čas: od 16 hod.

Co čeká na vaše ratolesti:
• divadlo od 15 hod.
• skákací hrad
• řada netradičních soutěží 
• a pro všechny malá odměna 

Vaše volba číslo 1!

PRIORITY
HNUTÍ ANO
V BOHUNICÍCH

1. Ing. Antonín Brzobohatý

jednatel společnosti, 62 let

2. Ing. Jan Novotný, Ph.D.

vědecký pracovník, 33 let

3. Vít Prýgl

vedoucí odboru, 58 let

přiměřený rozvoj městské části, ź
vždy s připravenou infrastrukturou   
a občanskou vybaveností

podpora mladé rodiny, kapacita ź
škol a předškolních zařízení, výstav-
ba startovacích bytů, dětská hřiště, 
volnočasové aktivity

spolková  č innost obč anů, ź
zejména SDH, Orel a TJ Tatran

zlepšení dopravní situace, budo-ź
vání kruhových objezdů v kritických 
místech, budování vícepodlažních 
parkovišť a garáží, citlivá regulace 
parkovacích kapacit včetně zavede-
ní parkovacích zón ve vybraných 
lokalitách

senioři a jejich potřeby, služba na pomoc osamělým seniorům, zapojení ź
seniorů do veřejného života, překonání bariér, které se ve společnosti vůči 
seniorům vytváří

pokračování v tradici veřejných koncertů u radnice, společenských ź
setkání v obecní zahradě, pořádání plesů a tanečních zábav

větší odpovědnost volených funkcionářů, oddělené kompetence, ź
každému radnímu bude přidělena oblast činnosti radnice, kterou bude mít na 
starosti, odstraníme formálnost v práci výborů a odborných komisí

přehledný internetový informační kanál mezi radnicí a občanyź
čistota, pořádek a bezpečnost, kropení ulic v letních měsících, kamerový ź

systém v dalších lokalitách

Sledujte nás a komunikujte s námi ve facebookové skupině: ANO, tady jsou Bohunice.

4. JUDr. Dana Hermanová

právnička, 59 let

5. Martin Soušek

obchodní zástupce, 28 let

6. Martin Urbánek

student gymnázia, 19 let
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POSTAVÍME BRNO NA NOHY
BRNO+ PRO 
BOHUNICE

Mgr. Ing. 
Robert Kotzian, Ph.D.

PhDr. 
Eva Duřpektová

Ing. 
Miloš Vrážel František Kročil

Ing. 
Vladimír Adam

a nezávislí
kandidáti

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE / 5. + 6. ŘÍJNA 2018

VOLTE Č. 2

PŘEDSTAVENÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU A BESEDA S KANDIDÁTY
V úterý 18. září 2018 v 17:00 hodin v zasedacím sále na radnici městské části

PROGRAMOVÉ PRIORITY:
• Nová parkovací místa i bez rezidentního parkování

• NE zástavbě zahradnické školy bytovými domy

• Efektivnější úklid veřejných prostor

• Bezpečnější Bohunice, bohunický strážník 
Městské policie

• Zvýšení kapacit mateřských škol, třetí třída 
ve školce na ZŠ Vedlejší

• Klub s aktivitami nejen pro seniory v budově 
Pod Nemocnicí 25

www.brnoplus.cz/bohunice
  Brno+ pro Bohunice

18
ZÁŘÍ
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Loňské bilancování fotbalistů A mužstva Bohunic bylo velice pozitivní, 
nejen že Tatran obsadil druhé místo v Krajském přeboru, ale oslavil i ví-
tězství v krajském poháru, který Bohunice získaly již počtvrté, když ve 
finále zdolaly v penaltovém rozstřelu vítěze krajského přeboru Lanžhot.

Letní příprava na novou sezónu pod 
novým trenérským vedením začala 
hráčům Bohunic 17. července 2018. 
Novým trenérem se stává Petr Gamba 
a Karel Jarůšek se přesouvá na pozici 
šéftrenéra. Tatran v létě odehrál čtyři 
přípravná utkání, ve kterých zvítězil 
nad Líšní B a Morkovicemi, s Rakvice-
mi v 1. kole Krajského poháru JmKFS 
vyhrál 4:1 a prohrál až ve finále Super-
poháru na Slovensku v Dunajské Lužné 
2:1, když rozhodla penalta v poslední 
minutě utkání.
Do nové sezóny vstupují Bohuni-
ce se třemi posilami. Přichází Jiří 
Solanský (TJ Juřinka), David Petřík 
(Fastav Zlín) a bývalý prvoligový hráč 
František Schneider. Základní kádr 
pro nový ročník sestává z 19. hráčů 
na následujících postech: Brankáři: 
Gruber Marek, Roblík Dominik, Dang 
Robert; Obrana: Král Marek, Masařík 
Ondřej, Solanský Jiří, Chlup Daniel, 
Pavlík Jan, Čermák Jaroslav, Sedlák 
Adam; Záloha: Fiala Radim, Schneider 
František, Mach Petr, Petřík David, Ba-
chdasaryan Armen, Šembera Michal; 
Útok: Švancara Petr, Ullmann Ondřej 
a Janusis Nikolas.
Bohunicím byl po ukončení sezóny 
nabídnut mimořádný postup do Divi-
ze, ale po zralé úvaze se vedení spolu 
s hráči rozhodlo na tuto nabídku ne-

reflektovat a to hlavně z ekonomic-
kých důvodů. Tatran letos plánuje 
rekonstrukci stávající umělé trávy 
v řádu několika miliónů. Na straně 
druhé však vedení klubu i A -mužstvo 
počítají s  tím, že pokud se v příští 
sezóně vyskytne možnost postoupit, 
tak ji rádi využijí. Divize bude od se-
zóny 2019/20 v novém hávu, dojde 
k rozšíření o 3. divizi na Moravě, ve 
kterých budou hrát nově týmy po 14 
a Bohunice mezi nimi určitě nebudou 
chtít chybět.
TJ Tatran Bohunice přichystal i několik 
novinek pro nadcházející sezónu, a to 
nový čas začátku domácích zápasů vždy 
v sobotu v 10.30 hod.! Dále dochází 
k zásadním změnám ve složení mlá-
dežnických týmů. Nově se dorost a žáci 
spojí se Starým Lískovcem a budou svá 
utkání hrát na půl na hřišti Tatranu 
a v Lískovci. V sobotu 11. srpna odstar-
tovala nová sezóna, ale hned úvodní 
utkání v Mutěnicích Tatran prohrál, ale 
reputaci si spravil výhrou doma nad 
Ivančicemi. Informace o fotbalovém 
klubu naleznete na webových strán-
kách oddílu:www.tatran -bohunice.cz, 
výsledky a pozvánky k zápasům jsou 
vyvěšeny ve vitríně na fotbalovém sta-
dionu Neužilova 35 nebo ve vývěsce MČ 
Bohunice na ulici Dlouhá.

 Ing. Jaromír Krejčí

Výzva neznámým vlastníkům 
k převzetí opuštěných věcí

Září v knihovně

Fotbalisté TJ Tatranu  
Bohunice v nové sezóně

Vážení rodiče,
jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

16. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství 
u dětí prvních tříd

3. 9.–31. 10. 2018 
Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny 

4. 10. 2018 / 14.00–17.00  
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře 
knihovny na pobočce ve vaší městské části.

Bohatý doprovodný program.

Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra 
Vokřála a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. Projekt 
rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní 
pasování.

 Jana Kuncová, mluvčí KJM

Pozvánka

Statutárnímu městu Brnu, MČ Brno-Bohunice se nepodařilo zjistit vlastnictví 
k níže uvedeným movitým věcem, vloženým neznámým vlastníkem do schránky 
na budově ÚMČ Brno-Bohunice, Brno, Dlouhá 577/3, a zde nalezeným dne 
21.09.2015. Tyto věci, nacházející se v trezoru statutárního města Brna, MČ 
Brno-Bohunice, lze specifikovat jako věci opuštěné ve smyslu ustanovení § 1050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice tímto vyzývá vlastníka (vlastníky) níže 
uvedených movitých věcí, aby nejpozději do 21. 9. 2018 uplatnili svá vlastnická 
práva a doložili je. Jde o následující movité věci:

EURO BANKOVKY 20 KUSŮ  
(á 100 EUR 1 KUS) V CELKOVÉ 
HODNOTĚ 2.000 EUR
Upozornění: Podle ustanovení § 1045 
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., věc, která 
nikomu nepatří, si každý může přivlast-
nit, nebrání-li tomu zákon nebo právo 
jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, 
kterou vlastník opustil, protože ji ne-
chce jako svou držet, nikomu nepatří. 
Podle ustanovení § 1050 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., nevykonává-li vlastník 
vlastnické právo k movité věci po dobu 3 
let, má se za to, že ji opustil. Byla-li mo-

vitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě 
jen nepatrnou hodnotu, zanechána na 
místě přístupném veřejnosti, považuje 
se věc za opuštěnou bez dalšího.
Nepřihlásí-li se vlastník (vlastníci) 
dotčených movitých věcí ve stano-
vené lhůtě, nabude vlastnické právo 
obec v souladu se shora uvedenými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.
Tato výzva byla schválena Radou MČ 
Brno-Bohunice dne 22. 8. 2018.

 ÚMČ Brno-Bohunice

Vážení a milí, před prázdninami 
jsme vám přáli hezkou dovolenou, 
hodně odpočinku a načerpání no-
vých sil. Doufáme, že se tak stalo 
a že budete mít chuť a náladu se 
za námi přijít podívat.

První zářijovou akcí je Čtení pro nej-
menší, začneme hned z kraje měsí-
ce, v úterý 4. 9. 2018 v 16,30 hodin. 
Přijďte s vašimi dětmi na pohádku 
a  představení jediného dětského 
knihkupectví v Brně, které se jmenuje 
Dlouhá punčocha. Dlouhá punčocha 
je knihkupectví specializované na 
kvalitní dětskou literaturu. Najdete 
zde knihy, které zaujmou příběhem, 
výtvarným pojetím, kvalitou jazyka 
i  zpracováním. Dobré dětské kni-
hy hledá nejen na českém trhu, ale 
i v zahraničí, což ocení malí čtenáři 
seznamující se s  dalším jazykem 
i mezinárodní rodiny. Budeme si číst, 
malovat, děti od nás dostanou malou 
sladkost a hlavně, krásné dětské knížky 
zde budou i k zakoupení. Krásný začá-
tek po prázdninách! Čtení je vhodné 
pro děti od 2 do 5 let v doprovodu 
dospělé osoby.
Naše pobočka a Ateliér pro kočku vás 
srdečně zve na výstavu kreseb studen-
tů kurzů kreslení a rajčat Ing. Jiřího 
Hermana. Už v loňském roce rozzářila 

knihovnu rajčata všech typů, barev 
a vůní. Letos k tomu pan Herman přidá 
i ochutnávku. Zastavte se v pondělí 
10. 9. 2018 v 18 hodin na vernisáž, 
bude to pestré a hlavně chutné.
Ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 18 hodin je 
na programu beseda s autogramiá-
dou. Přežila jsem gulag – svědectví 
Věry Sosnarové – je skutečný, sotva 
uvěřitelný osud dívky, která byla po 
druhé světové válce odvlečena z Čes-
koslovenska a prožila 19 krutých let 
v sovětských vězeních a gulazích. Po 
besedě si můžete zakoupit knihu J. S. 
Kupky Krvavé jahody za zvýhodněnou 
cenu, tato kniha vznikla na základě 
životního příběhu Věry Sosnarové.
Jestli se vám stýská po našem skvělém 
espressu, můžete navštívit v pondělí 
24. 9. 2018 od 16 do 18 hodin naši Ob-
časnou Literární kavárnu. Dvě hodiny 
se můžete věnovat tradiční japonské 
skládačce tangram, která je zábavná 
jak pro dospělé, tak i pro děti. K tomu 
vám uvaříme výbornou kávu nebo čaj.
Knižní čtvrtky jsou již samozřejmou 
součástí dění na naší pobočce. Každý 
čtvrtek, v době od 10 do 12 hodin, vás 
seznámíme s novinkami knižní pro-
dukce. V září tyto čtvrtky vycházejí 
na 6. 9. , 13. 9. , 20. 9. a 27. 9. 2018.
Září je skutečně nabité a my doufáme, 
že si z naší bohaté nabídky vyberete 
podle vašeho zájmu a nálady. Na vi-
děnou v knihovně!
Krásné dny přejí

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány
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A nový školní rok začal

Co se děje v Labyrintu?

Pro rodiny z Bohunic

ZŠ Vedlejší třídí a sbírá 
odpadZačal nám nový školní rok a všichni zaměstnanci našich bohunických školek se 

snažili, aby děti přišly po prázdninách do pěkného prostředí. Ovšem všímaví 
občané možná postřehli, že nám s úpravou zahrad pomáhali muži v černých 
kalhotách. Byly to odsouzené osoby, které vykonávají svůj trest v místní vazební 
věznici. Pod dohledem vychovatelů vyčistili travnaté plochy, upravili pískoviště, 
nalakovali herní prvky i dřevěné domečky, odstranili trávu z chodníků. Jsme rádi, 
že vedení radnice zprostředkovává tuto spolupráci, ze které se stává hezká tradice.

 Za MŠ Amerlingova Mgr. Zdeňka Lederová

Stejnojmenná akce, na níž měla být představena činnost volnočasového centra 
LABYRINT, jež se měla konat ve středu 19. 9. od 16 hod na prostranství před 
OC KAVKAZ, se z technických důvodů neuskuteční. Omlouváme se. Co se děje 
v Labyrintu se ale můžete dozvědět kdykoli, když se k nám do LABYRINTu na 
Švermovu 19 vypravíte. Nejlépe ve všední dny v časech 15 až 18 hod, kdy vám 
rádi vše představíme. Aktuální nabídka kroužků je v přiloženém letáčku. Srdečně 
vás také zveme na akci SLYŠÍME SE? (22. 9. 10–19 hod), podrobnosti taktéž na 
uveřejněném letáku. Těšíme se na vás.

 Pracovníci SVČ LABYRINT

Hudební škola YAMAHA nabízí osvědčený systém praktického hudebního vzdě-
lávání pro děti i dospělé, jehož základem jsou originální, oblíbené „přípravky“ 
pro nemluvňata, batolata a předškoláky. 
BEZPLATNÉ UKÁZKOVÉ LEKCE můžete navštívit 5. a 7. září U Leskavy 27 
ve Starém Lískovci: Robátka (4–18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců –  
4 roky), Rytmické krůčky (4–6 let). Doba konání, další informace a rezervace na 
www.yamahaskola.cz/brno. 
Zápis do oborů Zobcová flétna a Kytara 4. a 12. září v 17.00. 
Kontakty: www.facebook.com/YamahaBrno, misa@yamahaskola.cz,  
mobil: 739 269 821

Na ZŠ Brno, Vedlejší 10 se letos 
na jaře žáci i  učitelé konečně 
dočkali kontejnerů na tříděný 
odpad! Do té doby všechny pet 
lahve, obaly i zbytky svačin kon-
čily v jednom třídním koši a pak 
zřejmě na skládce nebo ve spa-
lovně. Nyní stojí na každé chodbě 
dva kartonové kontejnery (žlutý 
a modrý) na plasty a na papír.

Ten, kdo je z domu zvyklý odpad tří-
dit, má i ve škole podmínky zacházet 
s odpadky stejně. A ten, kdo doma 
ještě netřídí, se to možná právě u nás 
naučí. Předpokládáme totiž, že když 
děti budou mít na očích nádoby na tří-
děný odpad, ubude případů, kdy papír 
a plasty skončí v obyčejném koši nebo 
dokonce mimo něj. Plovoucí plasto-
vé ostrovy v mořích nejsou bohužel 
výmysl a někteří učitelé z Vedlejší je 
viděli na vlastní oči!
Mnohem delší tradici než třídění od-

padu má na ZŠ Vedlejší sběr starého 
papíru. Po dohodě s Klubem rodičů 
přistavujeme čtyřikrát do roka ke 
škole velký kontejner, kam kdokoliv 
může přivézt sběrový papír. Sběrače 
evidujeme, zapisujeme, sčítáme jim 
„kila“ a nejlepší z nich odměňujeme. 
Letošní odměnou byl červnový jedno-
denní autobusový zájezd do tradiční 
výrobny ručního papíru v Želeticích 
na Znojemsku, kde se děti seznámily 
s celou technologií výrobního proce-
su. Mohly si jeden list ručního papíru 
samy nabrat na síto a pak počkat, až 
list projede sušárnou. Taky si vyzkou-
šely raznici na hlubotisk.
Velkým potěšením pro majitele papír-
ny bylo zjištění, že promlouvá k pil-
ným sběračům, z nichž nejlepší měl 
na kontě přes jednu tunu papírového 
odpadu! Ačkoli v tomto případě sbí-
rala zřejmě celá rodina, důležité je, že 
papír skončil tam, kde má – v papírně.

 Martin Janoška

Taneční zábava 21. 9. 2018

Dne 21. 9 . od 19.00 do 22.00 se koná v sále hasičské zbrojnice v Bohunicích 
zábava se skupinou Jitřenka Ludvíka Soustružníka z Hodonína. Skupina 
hraje ve složení saxofon, klávesové nástroje, zpěv a hraje především písně 
70. a 80. let. Zveme příslušníky střední a starší generace, případně i mladší.

Pozvánka

Sport Bohunice zahájí cvičení pro předškoláky dne 17. 9. 2018 

ZŠ Arménská pondělí 17.30–18.30 cvičení předškolních dětí 600,- Kč pro 
školní rok 2018/2019.
Děti si projdou základem pohybových dovedností-běh, skoky, hody z místa, 
chytání míče, naučí se správně protáhnout své tělo a zvýší si svoji fyzickou 
zdatnost.  

www.sportbohunice.webnode.cz 

Pozvánka
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Statutární město Brno 
Kancelář projektu Brno – Zdravé město 

Odbor zdraví, Magistrát města Brna

Víte, jak se vyvarovat úrazům ve vyšším věku? Na co si dát pozor, jak 
jednoduše a účelně zvýšit bezpečnost ve vaší domácnosti? Zveme 
všechny zájemce z řad široké veřejnosti na seminář pořádaný v rámci 
projektu Brno – Zdravé město. 

Co Vás na semináři v délce 1,5 hod. čeká? 
• Seznámíte se s nejčastějšími druhy  

úrazů, které se ve vyšším věku vyskytují.
• Představíme vám praktické pomůcky 

k prevenci úrazů v domácnosti  
i při pohybu městem.

• Odnesete si ilustrovanou brožuru  
na téma „Jak vyzrát nad úrazy  
v seniorském věku“.

Seminář je ZDARMA.

Akce se koná za finanční podpory  
Jihomoravského kraje.

SEMINÁŘ PRO SENIORY NA TÉMA

KDY: 

KDE:

PREVENCE ÚRAZŮ SENIORŮ

ÚMČ Brno-Bohunice,  
Dlouhá 3

Pondělí 17. 9. 2018, 17:00 hod.

Ústav pro výkon  
zabezpečovací detence

Den náborů má zvuk, kluby 
se hlásí samy

Nebojím se, vím jak se  
bezpečně chovat

Ústav pro výkon zabezpečovací de-
tence v Brně je po rekonstrukci a jeho 
ubytovací kapacita je nyní 50 míst. 
V pátek 17. srpna nově zrekonstru-
ované prostory slavnostně otevřeli 
ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, 
generální ředitel VS ČR Petr Dohnal 
a  ředitel VV a  ÚpVZB Dušan Gáč. 
„Navýšení ubytovacích kapacit v de-
tenčním ústavu bylo více než nutné, 
neboť již nebylo žádné volné místo. 
Navíc se podařila revoluční věc v ob-
lasti zaměstnávání. Zde v brněnské 

věznici začali pracovat v prádelně dva 
chovanci, což je v historii Vězeňské 
služby vůbec poprvé,“ řekl generální 
ředitel VS ČR Petr Dohnal.
Během čtyřměsíční rekonstrukce 
vzniklo 9 ložnic, 1 izolační místnost, 
kulturní místnost, terapeutická míst-
nost a kancelář pro terapeuty. Náklady 
na rekonstrukci činily téměř 10 mili-
ónů korun.

 Mgr. Dana KREJČÍŘOVÁ
tisková mluvčí věznice

Má takový ohlas, že se pořadate-
lům účastníci sami hlásí. V sobo-
tu 8. září se uskuteční už čtvrtý 
ročník Dne náborů v Brně, který 
loni na Kraví hoře představil té-
měř osmdesát klubů z padesáti 
různých odvětví. Víc než měsíc 
před akcí eviduje městská společ-
nost STAREZ -SPORT, a. s., která 
akci pořádá, nové zájemce z řad 
oddílů.

Den náborů totiž na Kraví horu před 
rokem přilákal 5287 návštěvníků a po-
tenciálních nových členů oddílů. „Den 
náborů už je stabilní, zaběhnutá věc 
a kluby už se samy ozývají. Nemusíme 
je ani oslovovat, protože vědí, že to 
funguje, akce nevyznívá do prázdna. 
Děti, které kroužek nemají, si sport 
najdou, vyzkouší a mnohdy se stane, 
že u něj zůstanou. Doufáme, že vyjde 
počasí, aby lidé stejně jako loni Kraví 
horu zaplnili,“ přeje si Štěpán Vrubl, 
vedoucí Střediska aktivit a  sportu 
STAREZ -SPORT, a. s.
Letos se opět představí i několik no-
vých jihomoravských klubů například 
z florbalu, basketbalu nebo fotbalu. 

„Areál není nafukovací, nechceme 
však kluby odmítat, takže jsme přijali 
i některé nové, které při Dni náborů 
ještě nebyly. Všichni zájemci dostanou 
stejný prostor, ať se jedná o hokejovou 
Kometu, nebo klub, který teprve začí-
ná,“ sděluje Vrubl.
Základ prezentujících účastníků tvoří 
Unie sportovních klubů města Brna 
v čele s hokejisty Komety nebo fot-
balisty Zbrojovky. Velký úspěch mívá 
tradičně biatlon, návštěvníci se můžou 
těšit na veslování, míčové sporty, ale 
také různá cvičení pro děti, několik 
druhů tanečních odvětví a svou prá-
ci představí například hasiči. „Kluby 
mají ukázky na pódiích od tančení, 
přes bojové sporty až po driblink 
v basketbalu, aby děti sport viděly. 
Připravili jsme doprovodný program 
i pro nejmenší jako různé křížovky, 
osmisměrky, malování na obličej, te-
tování a podobně,“ doplňuje vedoucí 
střediska.
Bohatý program začne tradičně od 
devíti hodin ráno a potrvá do šesti 
hodin večer. Veškeré informace najdou 
zájemci na internetové adrese www.
dennaboru.cz.

 –Chovám se slušně ke svým vrstevníkům a pomáhám starším spoluobčanům.
 –Neotvírám cizím lidem – využívám kukátko a řetízek.
 –Nosím klíče od domu schované, nejsou každému na obdiv.
 –Když někdo volá, neříkám, že rodiče nejsou momentálně doma.
 –Všímám si neznámých a podezřelých lidí v domě, nevstupuji s nimi do výtahu.
 –Chodím do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší.
 –Neberu si od cizích lidí žádné dárky. Vím, že je to pouze záminka.
 –Nikam s cizími lidmi nechodím, i když znají moje jméno.
 –Nesbírám a vůbec se nedotýkám použitých injekčních stříkaček. Vím, že bych 
se mohl nakazit.
 –Na sociálních sítích si chráním své soukromí, nezveřejňuji vše o sobě (celé 
jméno, adresa, telefon…).
 –Lidé se většinou na sociálních sítích chovají jinak než ve skutečnosti. Nevěřím 
všemu, co se píše. Raději si vše ověřím.
 –Neposílám nikomu intimní fotografie, videa nebo informace, protože by 
mohly být zneužity třeba k vydírání.
 –Nikdy nechodím na schůzku s neznámým člověkem bez toho, že bych o tom 
někomu řekl.
 –Mám právo, aby mě nikdo na sociálních sítích neobtěžoval, pokud se tak sta-
ne, tak o tom řeknu osobě, které důvěřuji. Mám právo se bránit.
 –Nikdy ani z legrace nezkouším žádnou drogu. Nevezmu si ji, i kdyby mi ji 
nabízel spolužák nebo kamarád. Drogy mi mohou ublížit.
 –Nejezdím autostopem.
 –Nikdy nesedám do cizího auta k neznámým lidem.
 –Říkám rodičům, kde jsem a s kým se stýkám .
 –Pokud mi někdo chce ublížit nebo ubližuje, svěřím se osobě, které důvěřuji 
nebo zajdu na policii.
 –Pokud vidím agresivní osobu, nepřibližuji se k ní a vůbec ji neprovokuji. Sna-
žím se dostat co nejrychleji pryč, do bezpečí.
 –Znám tísňové linky, které mi v případě nebezpečí mohou pomoci.

Policie ČR 158, městská policie 156, záchranná služba 155, hasiči 150, 
mezinárodní tísňová linka 112

 nprap. Bc. Alena Peterková
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Vás zvou na

Můžete se těšit na setkání 
s kreativními tvůrci z portálu fler.cz.

Představí své ručně tvořené originální šperky, 
drátované dekorace, šité doplňky, dekorace i oblečení, 
keramiku, háčkované, pletené, tkané i plstěné doplňky 

i výrobky ze dřeva. 

Hodový program 22. svatováclavských hodů, 
tvořivé dílny pro děti i dospělé, pouťové atrakce, 

víno, burčák, občerstvení

www.orelbohunice.cz

vstup zdarma

www.fler.cz

u příležitosti tradičních 
22. Svatováclavských hodů

JARMARK
řemeslný

v sobotu

22. září 2018 I 10–17 hodin
před radnicí MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3

Jarmark je podporován 
MČ Brno-Bohunice

kapela Spálený sušenky a pracoviště Labyrint pořádají:
5. ročník tradiční akce pro podporu komunikace s lidmi se sluchovým postižením:

Slyšíme se?
den: sobota 22.9.2018
čas: 10:00 – 19:00 (přijít lze kdykoli)
místo: SVČ Lužánky – pracoviště LABYRINT, Brno – Švermova 19

Akce je určena (nejen) dětem (se sluchovým postižením i bez něj) a jejich rodinám.
Přijďte s námi strávit příjemný den, vychutnat společná setkání v prostorách Labyrintu,
užít si v případě příznivého počasí na sklonku léta posezení na zahradě a pochutnat si
na dobrůtkách ze zahradního grilu. Na gril si každý přineste, co uznáte za vhodné.
Pro děti připravujeme pestrý program v podobě ochutnávek afrického bubnování a tance,
výroby hudebních nástrojů, muzikoterapie, hraných pohádek, promítaných filmů,
malování na obličej apod.
Součástí programu bude i koncert kapely Spálený sušenky (začátek v 18:00).
Nudit se jistě nebudou ani rodiče a další rodinní příslušníci.
Informace budou zprostředkovány i v českém znakovém jazyce.

Těšíme se na Vás!

Podrobnosti o akci na www.spalenysusenky.cz/ostatni
a průběžně na FB - událost „Slyšíme se? 2018“
www.labyrint.luzanky.cz, www.spalenysusenky.cz

dopolední program: 10:00-13:00, odpolední program: 14:00-17:00, večerní program od 18:00

 
Orel jednota Brno-Bohunice     
pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice 

 
 

 

v neděli 16. září 2018 
v parčíku pod bohunickou kaplí 

 

koloběžkové závody 
dětí a mládeže do 18 let 

 

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “ 
 
 

1430-1500 -  registrace závodníků, volný trénink 
1500 - rozdělení do kategorií, zahájení závodů 

  
 

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA 
ZDRAVOTNÍ DOZOR BUDE ZAJIŠTĚN 
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI 

 

 
www.orelbohunice.cz 
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    KROUŽKYKROUŽKYKROUŽKYKROUŽKY    vvvve šk. roce 2018/19e šk. roce 2018/19e šk. roce 2018/19e šk. roce 2018/19    
    

    
StStStStředisko volného času Lužánky ředisko volného času Lužánky ředisko volného času Lužánky ředisko volného času Lužánky ---- pracoviště Lány pro Vás také  pracoviště Lány pro Vás také  pracoviště Lány pro Vás také  pracoviště Lány pro Vás také vvvv    tomto školním roce tomto školním roce tomto školním roce tomto školním roce ppppřichystalořichystalořichystalořichystalo    
bohatou nabídku kroužků pro všechny věkové kategorie. Jedná se jak o kroužky obohatou nabídku kroužků pro všechny věkové kategorie. Jedná se jak o kroužky obohatou nabídku kroužků pro všechny věkové kategorie. Jedná se jak o kroužky obohatou nabídku kroužků pro všechny věkové kategorie. Jedná se jak o kroužky osvědčené, tak o naše svědčené, tak o naše svědčené, tak o naše svědčené, tak o naše 
novinky. novinky. novinky. novinky. Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách lany.luzanky.cz, kde se můžete , kde se můžete , kde se můžete , kde se můžete 
přihlašovat až do konce září.přihlašovat až do konce září.přihlašovat až do konce září.přihlašovat až do konce září. Začátek kroužků i Macešky je 1. 10. 2018. Začátek kroužků i Macešky je 1. 10. 2018. Začátek kroužků i Macešky je 1. 10. 2018. Začátek kroužků i Macešky je 1. 10. 2018.    

    

    HUDBA A TANECHUDBA A TANECHUDBA A TANECHUDBA A TANEC    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Muzicírování se čmeláky    3 - 6 Út 16:30 - 17:30 900Kč 
Klavírní školička Datlík   5 - 7 dle domluvy 1200Kč 
Klavír   6 - 15 dle domluvy 1500Kč 
Flétnová školička Kosík   5 - 7 dle domluvy 1200Kč 
Flétna    7 - 15 dle domluvy 1500Kč 
Housle   7 -15 dle domluvy 1500Kč 
Kytara    7 - 15 dle domluvy 1500Kč 
Taneční školička Píďalky 1   3 - 4,5 Po 16:00 - 16:55 900Kč 
Taneční školička Píďalky 2   4,5 - 6 Po 17:00 - 17:55 900Kč 
Fitness dance 1   6 - 10 Po 14:30 - 15:30 800Kč 
Fitness dance 2   10 - 14 Út  18:00 - 19:00 800Kč 
Malé tanečnice   5 - 7,5 Čt 17:00 - 18:00 900Kč 

SPORTSPORTSPORTSPORT    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Evčin aerobik    6,5 - 12  Pá   14:30 - 16:00 800Kč 
Sebeobrana   5 - 10 Čt 16:00 - 17:00 800Kč 
Kung-fu 1   4,5 - 7  St  17:00 - 18:00 900Kč 
Kung-fu  2   7 - 11  Čt  14:30 - 15:30 800Kč 
Kung-fu  3   11 - 15  St  16:00 - 17:00 800Kč 
Sportík 1   4 - 5 Út  16:00 - 17:00 900Kč 
Sportík 2   5 - 7 Út 17:00 - 18:00 900Kč 
Sportovní a míčové hry   6  - 12 Po 14:30 - 16:00 800Kč 

 VAŘENÍ VAŘENÍ VAŘENÍ VAŘENÍ    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Kuchtíci 1   7 - 9  Čt 14:30 - 16:00 900Kč 
Kuchtíci 2   10 - 13  Čt  16:30 - 18:30 900Kč 

DIVADLODIVADLODIVADLODIVADLO    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Divadlo 1   4,5 - 6 Po 16:30 - 17:30 900Kč 
Divadlo 2   6 - 10 Po 14:30 - 15:30 800Kč 
Divadlo 3   11 - 16 Po 15:30 - 16:30 800Kč 

 
 OSTATNÍOSTATNÍOSTATNÍOSTATNÍ    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Zvídálci   5 - 6  St 16:00 - 17:00 900Kč 
Světaználci   6 -  8 St  14:30 - 15:30 800Kč 
Všeználci   7 - 9  Čt  14:30 - 15:30 800Kč 
Vševědi   9 - 11 Út 14:30 - 15:30 800Kč 
Deskové hry 1   7 - 10  Čt  14:30 - 15:30 800Kč 
Deskové hry 2   10 - 15 Čt  16:30 - 18:00 800Kč 
Lovci záhad   10 - 15 St 16:00 - 18:00 800Kč 
Záchranáři - začátečníci   7 - 10 Út 14:30 - 15:30 800Kč 
Záchranáři   7 - 12 St 14:30 - 15:30 800Kč 
Sobotní výletníci   6 - 12 So   9:00 - 17:00 250Kč 
Poškolány  Po, Út, St, Čt, Pá ****   6 - 10   13:30 - 16:00 100Kč 

VÝTVARKA A KERAMIKAVÝTVARKA A KERAMIKAVÝTVARKA A KERAMIKAVÝTVARKA A KERAMIKA    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Výtvarka malí 1   4 - 6  Po  15:30 - 16:30  900Kč 
Výtvarka malí 2   5 - 6  Čt  16:00 - 17:00 900Kč 
Výtvarka 1   9 - 13  Po 16:30 - 18:00 950Kč 
Výtvarný odpoledník   6 - 9  Čt  14:30 - 15:45 800Kč 
Výtvarná řemesla   8 - 14  Út  15:30 - 17:00 950Kč 
Podvečerní kresba a malba   9 - 18 Út 17:00 - 19:00 800Kč 
Keramika   8 - 14 St 15:45 - 17:15 1100Kč 
Keramický odpoledník   6 - 10  St  14:30 - 15:45 900Kč 
Keramika dospělí   16 - 80 Čt 17:30 - 19:00 1300Kč 
Papírová výtvarka   6,5 - 10 Ůt 14:30 - 15:45 800Kč 

KLUBY PRO MAMINKY S DĚTMIKLUBY PRO MAMINKY S DĚTMIKLUBY PRO MAMINKY S DĚTMIKLUBY PRO MAMINKY S DĚTMI    

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Kubík 1   1,5 - 2  Po    9:00 - 10:00 900Kč 
Kuba 1   2 - 3 Po 10:30 - 11:30 900Kč 
Kubík 2   2 - 2,5 Út    9:00 - 10:00 900Kč 
Kuba 2   2,5 - 3  Út  10:30 - 11:30 900Kč 
Kubíček 3   1 - 1,5  St    9:00 - 10:00 900Kč 
Kubík 3   1,5 - 2 St  10:30 - 11:30 900Kč 
Kubíček 4   0,5 - 1 Čt    9:00 - 9:45 800Kč 
Kubík 4   2 - 2,5  Čt 10:00 - 11:30 900Kč 

********PÁTEČNÍ KROUŽKY (PÁTEČNÍ KROUŽKY (PÁTEČNÍ KROUŽKY (PÁTEČNÍ KROUŽKY (1x za 3 týdny)1x za 3 týdny)1x za 3 týdny)1x za 3 týdny)        

Název kroužkuNázev kroužkuNázev kroužkuNázev kroužku       Věk    Věk    Věk    Věk     Čas konáníČas konáníČas konáníČas konání    Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.Cena/pol.    
Teens – Dívčí klub   10 - 15 Pá 14:30 - 17:30 800 Kč 
Dračí doupě   10 - 15  Pá  14:30 - 17:30 800Kč 
Kuchtíci 3   12 - 15 Pá 14:30 - 17:30 800Kč 
Indoor, outdoor   7 - 15  Pá 14:30 - 17:30 250Kč 
Koumáci   11 -14 Pá 14:30 - 17:30 800Kč 
Máme rádi zvířata   7 - 12 Pá 14:30 - 17:30 250Kč 
Rukodělný atelier   8 - 14 Pá 14:30 - 17:30 950Kč 
Komiksový atelier   8 - 14 Pá 14:30 - 17:30 900Kč 
 

*PoškolányPoškolányPoškolányPoškolány    ––––    projekt určený školním dětem navštěvujícím družiny ZŠ Armenská,  ZŠ Vedlejší, ZŠ Five Star Montessori,  ZŠ 
Elišky   Přemyslovny. V době 13:15 – 14:15 (po domluvě s jednotlivými družinami) nabízíme vyzvednutí dětí z družiny a přesun 
do vybraného kroužku na Lány. Po skončení kroužku, hry v Herně pod dozorem pedagoga. Vyzvednutí dětí do 16.00 hod. 
 
********Páteční kroužkyPáteční kroužkyPáteční kroužkyPáteční kroužky    ––––    probíhají vždy v pátek odpoledne 1x za tři týdny, dle předem daných termínů.  

Hurá za keškami
výpravy do města i do přírody za hledáním skrytých pokladů-kešek
věk: 8 – 18 let

Vyprávěcí hry
vytvoř si svého hrdinu a prožij s ním vlastní příběh 
věk: 12 – 18 let

HRY*POHYB V PŘÍRODĚ

Budu ti vyprávět
Jak napsat a vyprávět příběh tak, aby zaujal posluchače?
věk: 12 – 110 let

VYPRÁVĚNÍ

Čert tě vem!
mezigenerační divadlo

věk: 2 – 99 let

Dramák
hraní napínavých příběhů, divadelní a  lmová tvorba

věk: 7 - 10 let

Divadelní soubor Divangli
procvičování angličtiny kreativním způsobem

věk: 12 – 16 let

Divadelní spolek Zelí
divadlo jako zábava, umění a terapie

věk: 20 – 101 let

Vahadýlko
odkrývání tajů loutkového divadla

věk: 10 - 15 let

Divadelní soubor Bandajá
autorské divadlo, rozvoj hereckých  a režijních dovedností

věk: 12 – 15 let

ImproLab
Improvizace jako zábavná hra bez scénáře

věk: 12 – 18 let

Hrajeme si s příběhy
divadelní kroužek, objevování divadla pro pro malé děti 

věk: 5 – 7 let

Divadelní soubor Wong-hou
autorské divadlo, rozvoj hereckých  a režijních dovedností

věk: 15 – 20 let

DIVADLO

tvorba 3D modelů a jednoduchých vizualizací 

věk: 14 – 16 let

TECHNIKA*MEDIA
Video dílna
pro malé kameramany, herce, scénáristy či animátory
věk: 10 – 13 (14) let 

Mobil foto
mobil jako fotoaparát, pořizování neobvyklých snímků vlastním telefonem
věk: 12 – 18 let

3D tisk
tvorba 3D modelů a jednoduchých vizualizací 
věk: 13 – 17 let

VÝBĚR KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Co ještě najdete v Labyrintu
Rodiče mohou čekat na své děti v Klubu, kde mají možnost si koupit malé občerstvení. 

Kromě pravidelných kroužků pořádáme příměstské tábory a akce pro veřejnost.  
Novinkou je  veřejný gril umístěný na zahradě Labyrintu.

 Samozřejmostí je také WIFI připojení  a bezbariérový vstup.

Švermova 19, 625 00 , Brno - Bohunice

Kontaktní údaje:
Aktuální informace a další na labyrint.luzanky.cz

Do většiny kroužků se lze přihlásit elektronicky na www.luzanky.cz

Kontakt: Tomáš Doležal, tom@luzanky.cz, tel. 604 919 120
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Neurovědci z CEITEC MU hledají 
dobrovolníky pro výzkum Parknisonovy 

nemoci a jiných neurodegenerativních 
onemocnění mozku. Časný záchyt těchto 

onemocnění je velmi důležitý pro jejich léčbu. 
Pokud byste se chtěli účastnit, 

ozvěte se nám!

ivona.moravkova@ceitec.muni.cz
+420 774 176 568

MUDr. Ivona 
Morávková

Je Vám 55-70 let?
Máte neklidný spánek?

Zhoršila se vám paměť nebo pozornost?

Může se jednat o počátek degenerativního one-
mocnění mozku. Dalšími projevy mohou být zpo-
malení pohybů, svalová ztuhlost, tichá řeč, 
zácpa, změna čichu nebo zhoršení nálady.
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NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13, fax: 547 352 946 • e-mail:  
noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 31. 8. 2018 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno-Bohunice • Vydavatelský servis 
a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje 
bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,95 %

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

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo 
přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování 
nového výtahu

5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, 
včetně podkladních vrstev

5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční 
celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč / dům

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

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

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj.
ZEDNICKÉ PRÁCE A TAPETOVÁNÍ.
Tel.: 606 469 316, 547 225 340.
www.maliribrno-horak.cz
Brno-Bohunice a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč!

 JÓGA PROTI STRESU, relaxační 
cvičení, pro všechny věkové kategorie, 
St. Lískovec, ZŠ El. Přemyslovny 10, 
říjen–květen, www.joga-brno.web-
node.cz, jsancova@ensomail.cz, tel. 
775 608 971, přihlášky předem do 
naplnění kapacity

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Hledám dům se zahradou, opra-
vy nevadí. T: 739 826 409

 Koupím udržovaný byt, balk. výh. 
T: 732 219 013

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

 Úklid domácnosti, mytí oken, ob-
jednávka nákupů po telefonu, čištění 
koberců, drobné práce v domácnosti 
– to Vám nabízí A-Z HOSPODYNĚ. Za-
volejte nám na 792 466 199 na všem 
se domluvíme.

Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úrokovou 
sazbou ve výši 1,95 % 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 2019, mohou vlastníci ne-
movitostí požádat v  termínech od 
1. 9. 2018 do 15. 10. 2018. Žádosti na 
předepsaném 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 by-
dlení nepožaduje město ručitele. Tyto 
zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavní-
ho práva k opravované nemovitosti ve 
prospěch města po dobu splácení. Vý-
běr žadatelů o zápůjčku provádí Komise 
bydlení Rady města Brna. O výsledku 
výběrového řízení jsou všichni žadatelé 
písemně vyrozuměni prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města 
Brna. Do výběrového řízení nejsou za-
řazováni žadatelé, kteří již k předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo nebo 
jiný obdobný závazek.
Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí 
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 uply-
nutí 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 Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané získat 
na Bytovém odboru MMB na Mali-
novského nám. 3, dveře č. 225, nebo 
na telefonních číslech 542 173 245, 
542 173 287.

 Mgr. Jiří Lahoda, MMB

Klub důchodců Brno-Bohunice Vás srdečně zve na zájezd, který se koná 2. a 9. října. června 2018
Trasa: Brno, termální lázně Čalovo Slovensko, Brno

Odjezd: 6.00 hod        Návrat: cca 20.00 hod.     Cena zájezdu: 500,- Kč (doprava + cedlodenní koupání)

Cestovní doklad – pas nebo platná OP Evropské unice, průkaz pojištěnce. Občerstvení: jídlo vlastní nebo v areálu 
lázní za eura. Sraz autobusová zastávka „obchodní centrum Kalinka“ v Bohunicích. Předprodej místenek v pon-
dělí 24. září 2018 na radnici Brno-Bohunice 14–15 h. Možnost připojištění při předprodeji do 70 r. 12 Kč/den, 
70 r. a více 18 Kč/den. Srdečně Vás zve Klub důchodců Brno-Bohunice. Informace a rezervace: Růžičková Marie,  
tel.: 530 316 116, mobil: 732 928 121

Pozvánka
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 Hledám dlouhodobý pronájem 
garáže v Bohunicích, nebo Starém 
Lískovci. Nabízím platbu nájmu na 
1/2 roku předem. Prosím bez účasti 
prostředníka.
Děkuji za nabídky. Tel: 735 194 989.

 Koupím garáž v Bohunicích nebo 
Starém Lískovci v osobním vlastnictví 
bez účasti prostředníka. Platím hoto-
vě. Děkuj za nabídky. Tel: 777 159 551

 Hledám k pronájmu byt o veli-
kosti 3+1 – 4+1 v lokalitě Bohunice. 
Jsme rodina. Tel: 775 674 546

 Mladá rodina koupí byt 3+1 
a větší v Bohunicích. Prosím, nabíd-
něte! Tel: 604 508 585 

 Hledáme chalupu nebo chatu 
k odpočinku do 50 km od Brna. Tel: 
602 102 038

 Prodám garáž s pozemkem  na ul. 
Neužilova nejvyšší nabídce bez realit-
ky. Nabídky do konce září. Sms na tel. 
603 490 480

 Koupíme menší byt (1+kk až 2+1). 
Hotovost. Telefon: 739 586 722

 Doučím MAT , FYZ. 6.–9. tř. ZŠ, 
trpělivě, spolehlivě. www.mat-fyz.cz. 
tel. 774 621 703

 Školní jídelna DJ s.r.o. na ZŠ 
Svážná – Nový Lískovec, hledá kucha-
ře(ky) požadavek výuční list, na plný 
úvazek, pomocné kuchařky, na plný 
i zkrácený úvazek, řidiče na rozvoz obě-
dů zkrácený úvazek. Nástup dohodou. 
Info J. Horáček tel.: 721 809 980.

 Pronajmu zahradu-sad, chatka, 
studna. Střelice-Haneky. 
Tel.  722 910 500
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Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

Nebuď otrok!
S námi máš internet 

bez závazku.

Já už chci ven! Ne, ne, až za rok!

www.netbox.cz/bohunice

PRODEJ ČERSTVÉHO OVOCE: 
JABLKA, HRUŠKY, BROSKVE, ŠVESTKY

PRODEJ ZELENINY
PRODEJ VÝROBKŮ Z OVOCE A ZELENINY

100% OVOCNÉ ŠŤÁVY
SAMOSBĚR JABLEK OD POLOVINY ZÁŘÍ

JABKOBRANÍ 14. ZÁŘÍ 2018

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, 
sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Září: 	 4.–17.	9.	speciality	z	dýní
	 18.	9.–1.	10.	houbové	speciality
Říjen:	 9.–22.	10.	speciality	ze	zvěřiny
	 28.	10.	halloweenská	párty
Listopad: 	 svatomartinská	husa,	koláčové	slavnosti
Prosinec: 	 adventní	menu
	 24.	12.	štědrovečerní	večeře
	 31.	12.	Silvestr	hotelu	Myslivna
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

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

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Provádíme servis, sporáků, pečicích trub, 
varných desek plynových i elektrických, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

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


