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Těšení
Možná byste čekali, že budu psát 
o volbách, o jejich výsledcích, o ví-
tězích a poražených. Ne přátelé, já 
věřím, že stejně jako my, politici, 
i vy máte voleb a politiky za ten mě-
síc již plné zuby. Takže jen ve zkratce 
těm padesáti procentům obyvatel, 
co v Bohunicích přišlo k volbám, 
děkuji. A nyní o tom těšení.
Přestože se blíží období, které nám 
většinou přináší slotu a ochlazení, 
plískanice a zimu, nadchází také 
období očekávání a těšení na to, co 
jsme si od malička vždy přáli a říkali 
si, ať je to už tady. Je pravdou, že 
čím je člověk starší a nastávají mu 
ty rodičovské povinnosti, říkáme si 
právě naopak, ať už je to za námi, 
nebo třeba „já bych to zrušil“, „tahá 
to z nás jen peníze“ a  „v  závěru 
mám několik kil navíc“. Jistě větši-
na z vás poznala, že píši o Vánocích. 
Někteří z nás si dokonce pamatují 
na bílé Vánoce a zamrzlé rybníky 
a na tu takzvanou ladovskou zimu. 
Vánoce patří k našim tradicím, pa-
tří k základům křesťanství a mají 
svůj význam. V minulosti to bylo 
období, kdy právě toto počasí lidi 
spíše drželo doma, než aby chodili 
po vycházkách a podobně. Dnes 
v období Vánoc není problém pro 
ty movitější strávit Štědrý den třeba 
v Karibiku nebo na Kubě. Je to sice 
drahé, ale jste v teple a nazdobená 
palma je přece také strom. Jenže 
nic nenahradí domácí prostředí, vá-
noční stromeček, který má alespoň 
podobu smrčku či jedličky, a hlavně 
ty věci co jsou pod ním, které nazý-
váme dárky. I letos bude pro většinu 
z nás Ježíšek bohatý, ekonomice se 
daří, platy rostou, tak proč dětem 
i  sobě neudělat alespoň malou 
radost. Ptáte se, proč o Vánocích 
píši již nyní, je to prosté, když už si 
teď uvědomíme, že se blíží Vánoce, 
budeme mít více času právě na to 
těšení.

 S nadsázkou Milan Hrdlička

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Úvodník

Většina z vás pravděpodob-
ně zaznamenala, že první říj-
nový víkend proběhly v celé 
České republice komunální 
volby. V Bohunicích probí-
haly dokonce dvoje – jednak 
do celého „velkého“ města 
Brna a také do naší městské 
části Brno -Bohunice. V Bo-
hunicích se o vaši přízeň ucházelo šest 
kandidujících stran (podle abecedního 
pořadí): ANO 2011, Brno+, KDU -ČSL, 
KSČM, ODS, TOP09.
Myslím, že si mohu dovolit za všechny 
kandidující subjekty a všechny zvole-
né zastupitele poděkovat vám, kteří 
jste k volbám přišli. Děkujeme za vaši 
podporu.
Jak dopadly bohunické volby, se do-
čtete uvnitř zpravodaje.
Jména všech zvolených zastupitelů 
oznámíme v příštím čísle zpravodaje 
poté, co proběhne ustavující zasedání 
zastupitelstva městské části a noví za-
stupitelé složí svůj zastupitelský slib.

POMOZTE SVÝM HLASEM  
BOHUNICKÝM PROJEKTŮM
Město Brno vypsalo druhý ročník 
tzv. Participativního rozpočtu s alo-
kovanou částkou 30 000 000 Kč, z níž 
budou podpořeny projekty, o kterých 
rozhodnou obyvatelé Brna ve veřej-
ném hlasování.
V soutěži jsou přihlášeny dva projekty 
plánované na území Bohunic. Vybudo-

vání rezervoáru na podzem-
ní vodu na Červeném kopci 
a Parkourové hřiště pro děti 
v Bohunicích. 
O obou projektech se do-
čtete více na webových 
stránkách www.damenavas.
brno.cz
Pokud projekty díky vaší 

podpoře uspějí a budou realizovány 
z finančních prostředků města Brna, 
může městská část ušetřené prostřed-
ky využít např. na investice do míst-
ních škol, školek, na opravy chodníků, 
vybudování parkovišť či výsadbu no-
vých stromů. Získaná souhrnná částka 
může činit až 5 075 000 Kč.
Hlasovat může každý občan Brna star-
ší 18 let. K hlasování je třeba občanský 
průkaz. Hlasování je anonymní a zada-
né údaje jsou neprodleně po hlasování 
mazány.
Každý hlasující má k dispozici 5 klad-
ných a 2 záporné hlasy, které může 
rozdělit (nejvíce po dvou hlasech) 
různým projektům.
A teď to klíčové: Hlasovat se může 
v termínu od 1. do 22. listopadu 2018 
na webové stránce www.damenavas.
brno.cz.
Prosíme, zapojte se a pomozte nám 
uspět s bohunickými projekty!!!

VÝSTAVBA PARKOVIŠŤ NA 
ULICI NA PÍSKOVÉ CESTĚ
Jak jste, zejména vy, kteří tudy jezdí-

te, jistě zaregistrovali, byly zahájeny 
práce na tolik potřebném rozšíření 
severní (horní) a střední části ulice 
Na Pískové cestě. Úprava ulice spočívá 
v jejím rozšíření a vybudování více než 
40 parkovacích míst mimo vozovku.
Každý, kdo někdy projížděl zmíněnou 
ulici, mi jistě dá za pravdu, že obou-
stranné parkování vozidel na silnici 
způsobovalo její neúměrné zúžení, 
které komplikovalo průjezd většiny 
vozidel, včetně např. vozidel hasičů. 
Práce by měly trvat maximálně 2 mě-
síce.

VÝKOPY NA ULICI ŠVERMOVA
Také výměna kabelů elektrické ener-
gie na ulici Švermova pomalu spěje 
ke svému konci. V měsíci listopadu 
by měly práce skončit. Na mnohých 
místech ulice už jsou výkopy zahrnuté.

Milí přátelé, přeji vám pokojné prožití 
nostalgického podzimního času. Osob-
ně vám děkuji za podporu ve volbách 
a těším se na další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, váš starosta

Komunální volby 2018

Uzávěrka č. 12/2018
pátek 16. listopadu 2018
ve 14 hodin

Tradiční lampionový průvod Bohunicemi. 
Odchod průvodu v 18:00 hod. 
Délka trasy cca 30 min. 
V 18:45 hod. slavnostní odpálení ohňostroje.

lany.luzanky.cz

Sraz v neděli 4. listopadu 17:45 před SVČ Lány

CENA: 50 Kč/rodina (příspěvek na  ohňostroj)
PRODEJ VSTUPENEK NA MÍSTĚ.
KONTAKT: Lucie Stará, tel. 607 247 750,     
luciestara@luzanky.cz

Setkání jubilantů, 
vítání občánků
Občané naší městské části, kteří 
v letošním roce dovršili nebo do-
vrší 70, 75, 80, 85, 90 a více let 
života, a mají zájem se u příleži-
tosti těchto svých jubileí zúčastnit 
setkání organizovaných radnicí, 
dostavte se prosím na ÚMČ Br-
no-Bohunice, Dlouhá 3 k sepsání 
a podání písemné přihlášky. Rov-
něž tak prosím učiňte i vy, kteří 
máte zájem o slavnostní přivítání 
svých dětí u nás v Bohunicích.
Přihlášky přijímá paní Dvo-
řáková na Sociálním odboru 
(tel.: 547 423 835). 
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V měsíci říjnu proběhly volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva 
městské části Brno-Bohunice. Volební místnosti se otevřely v pátek 5. října ve 
14.00 hodin. V městské části Brno -Bohunice se zúčastnilo voleb téměř 47 % 
voličů.
Ve volbách do Zastupitelstva MČ Brno -Bohunice kandidovalo 7 volebních stran. 
Bylo to méně než ve volbách v roce 2014, kdy v MČ Brno -Bohunice kandidovalo 
9 stran.

Volební strany v MČ Brno -Bohunice:
• ANO 2011
• Brno Plus a nezávislí kandidáti
• Česká strana sociálně demokratická
• KDU -ČSL a nezávislí kandidáti
• Komunistická strana Čech a Moravy
• Občanská demokratická strana s podporou Svobodných
• Společně pro Bohunice – TOP 09 a STAN

Účast ve volbách a výsledky hlasování jsou uvedeny níže:

Počet volených členů zastupitelstva: 21
Celkem voličů v seznamech: 10 763
K volbám přišlo: 5 056 voličů
Celkem odevzdaných platných hlasů: 96 486

Upozorňujeme občany, že je stále 
volná kapacita pro zájemce o službu 
Tísňového volání. Tísňové volání je 
projekt určený seniorům a osobám 
se zdravotním postižením, zejména 
osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvý-
šení bezpečnosti těchto osob a snížení 
jejich obav, že v případě zdravotní in-
dispozice či kolapsu nedosáhnou na 
telefon a nedovolají se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydá-
ní SOS tlačítka a zároveň místo, kde 

obdržíte veškeré informace je Odbor 
sociální péče MMB (Socio -info point), 
Koliště 19, Brno 601 67. Formulář uži-
vatel obdrží na místě nebo si jej může 
stáhnout a  vytisknout z  webových 
stránek www.css.brno.cz.

pondělí a středa  8.00–17.00
úterý a čtvrtek  8.00–15.00
pátek  8.00–12.00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830
E -mail: socioinfopoint@brno.cz

Slyšíme to z rádia, vidíme 
v televizi i na billboardech, 
čteme v novinách a časopi-
sech, prostě se nás to den-
nodenně dotýká. Hlavním 
vodítkem a  ukazatelem 
událostí je číslice 100. Ano, 
je to oslava stého výročí 
vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky. V reálném čase 
je sto let zanedbatelným minimem, 
ale v lidském pojetí a při průměrné 
délce života je to zásadní. Jen málo 
spoluobčanů z  našeho okolí může 
říci, že těch sto křížků vlastní. Někdy 
si možná myslíme, že oslavy tohoto 
výročí by mohly být o maličko skrom-
nější, vždyť vynaložené prostředky 
na oslavu jistě nejsou zanedbatelné. 
Na druhou stranu čím více se blíži-
lo ono datum 28. 10. 1918, tím více 
jsem já osobně pociťoval to, čemu se 
běžně říká národní cítění. Přestože se 
bytostně cítím Moravanem, vím, že 
vždy jsem byl a budu Čechem. Kaž dý 
prožívá toto výročí po svém, někomu 
je lhostejné, jiný zase nosí v klopě 
trikolóru. Jde o to, abychom si naši 
stoletou existenci uvědomovali, o to 

více v dnešním globalizo-
vaném světě. Dnes se den-
ně skloňují jména Masaryk, 
Beneš, Rašín, Kramář, mlu-
ví se o Sokolské obci, která 
měla zásadní význam pro 
klidný a nekrvavý průběh 
vzniku první republiky. 
Všem těmto lidem dík, ale 

nesmíme zapomínat i na ty ostatní, na 
ty bezejmenné, ale odhodlané občany, 
kteří byli ochotni položit svůj život za 
vznik své milované republiky. Nedávno 
jsem se díval na televizní dokument, 
pojednával právě o bratrech Sokolech. 
Stáli tam na ulici, někteří se zbraní, 
jiní s holýma rukama, stáli tam v očích 
jim bylo vidět, že jsou hrdi, že jsou 
odhodláni svést možná svůj osobní 
boj, že se již nechtějí nechat pokořovat 
a zatahovat do válek, jež nejsou jejich. 
Byli to lidé jak nuzní, tak i společen-
sky dobře postavení, ale všichni měli 
stejný výraz: nedáme se, naši republi-
ku vybojujeme. Dnes můžeme z bez-
pečí domova říci: „Republiku máme 
a máme ji díky jim!“

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Výsledky voleb v městské 
části Brno-Bohunice

Odbor sociální péče 
MMB upozorňuje

Bohunické trhy

Díky jim!

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

v sobotu 24. 11. 2018 v Hasičské zbrojnici 
v Bohunicích, Ukrajinská 2b

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

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

1. ANO 2011 16,56 % 4 mandáty

2. Brno Plus a nezávislí kandidáti 14,13 % 3 mandáty

3. Komunistická strana Čech a Moravy 3,85 % 0 mandátů

4. Česká strana sociálně demokratická 10,20 % 2 mandáty

5. Společně pro Bohunice – TOP 09 a STAN 6,88 % 1 mandát

6. Občanská demokratická strana  
s podporou Svobodných

9,73 % 2 mandáty

7. KDU-ČSL a nezávislí kandidáti 38,65 % 9 mandátů
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1. 11.
čtvrtek

VERNISÁŽ VÝSTAVY – Pavla Braunera
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

1.–30. 11. VÝSTAVA – Experimentálně semirealistická flora Pavla 
Braunera; KJM, Lány 3

1., 8. 
a 29. 11.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10.00 hod. do 12-00 hod.

6.–24. 11. VÝSTAVA – Morava jako součást českého státu
MZA, Palachovo nám. 1  (vedle OC Campus Square)

6. 11.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Pampe a Šinka
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.

10. 11.
sobota

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

11. 11.
neděle

BOHUNICKÉ OKOLO – cyklistická vyjížďka a zábavné odpo-
ledne; sraz v zahradě ZUŠ; Amerlingova 2; od 12.00 hod.

11. 11.
neděle

TATRAN Bohunice : TJ Dolní Cerekev – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

22. 11.
čtvrtek

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

24. 11.
sobota

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

24. 11.
sobota

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA – pořádá Klub důchodců
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16:00 do 22:00 hod.

25. 11.
neděle

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

28. 11.
středa

KOLEDOVÁNÍ s Bohunickou chasou a Chasičkou
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

4. 12.
úterý

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

Kalendárium XI.

Historické okénko

Z historie Bohunic C V.
Pro dnešní stopáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fo-
tografii zobrazující budovu bývalé populární pivnice, kterou všichni lidově 
nazývali „Líkusák“. Přestože se nejedná o nijak dávnou historii, pivnice již 
neexistuje, takže se o novodobé dějiny Bohunic určitě jedná.
Fotografie je z roku 2004. V roce 2008 začala demolice budovy z důvodu 
výstavby bytového komplexu Nové Nivky.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.  Antonín Crha

Vážení bohuničtí senioři, v minulém 
čísle jsem vás v krátkosti informoval 
o připravovaných akcích, určených 
právě vám. Mnohokrát jsem byl do-
tazován a žádán o podrobnější infor-
mace ohledně seniorské karty neboli 
obálky, kterou jsem avizoval již v mi-
nulém čísle. Převážná většina dotazů 
směřovala k termínu, kdy se budou 
seniorské obálky vydávat. Vzhledem 
k tomu, že karty a plastové obálky se 
musí nechat vytisknout a zkompleto-
vat, nejbližší možný termín vydávání 
těchto karet bude od začátku měsíce 
prosince. Můžeme si v krátkosti jen 
připomenout vznik a význam této 
obálky. Cílem je usnadnění řešení 
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo 
života. Oblast působení je oblast 
sociálních věcí, která je zastoupena 
náměstkem hejtmana Mgr. Markem 

Šlapalem a  oblast zdravotnictví, 
která je zastoupena členem Rady 
JMK Milanem Vojtou MBA., M. A. 
Na vzniku spolupracovali Minister-
stvo práce a sociálních věcí, projekt 
Implementace politiky stárnutí za 
krajskou úroveň Odboru rodinné 
politiky a politiky stárnutí, Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, Zdravot-
ní záchranná služba Jihomoravského 
kraje p. o., tísňová služba Girasole z. 
s. Hustopeče. Distribuce tiskopisu 
seniorské obálky, její vznik i pravi-
dla pro vyplnění jsou k dispozici pro 
volné stažení na webových stránkách 
www.seniorskapolitikajmk.cz. Plas-
tové obálky včetně tiskopisu bude 
zájemcům distribuovat MČ Brno-
-Bohunice. Záštitu nad činností 
v MČ Brno -Bohunice převzal Milan 
Hrdlička, místostarosta.

Seniorské okénko

Setkání bohunických seniorů
středa 21. 11. 2018 | 9.00–11.00
Posezení se vzpomínáním nad starými fotografiemi Brna 
a blízkého okolí, občerstvení a povídání se zajímavými 

lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3.
Všichni jsou srdečně zváni. Vstup volný.

Na setkání se těší Helena Matulová a Lucie Stará,
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Pozvánka

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby ZZS JMK, p.o. při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

DatuM vyplnění ZDravotní 
poJišťovna

JMéno a příJMení, titul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergie

neMoci  oD KDy ?

léKy – náZev DávKa DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby

pořaDí  JMéno a příJMení  MěSto  vZtah  telefon

1

2

3

JMéno a KontaKt na 
praKticKého léKaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 
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KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, POBOČKA LÁNY
Otevírací doba: 

pondělí 13.00–18.00, úterý 10.00–12.00, 13.00–18.00
čtvrtek 10.00–12.00, 13.00–18.00, pátek 10.00–15.00 

Opoziční názory

S potěšením mohu konsta-
tovat, že komunální volby 
máme ve zdraví za sebou. 
Po odeznění předvolebního 
běsnění zažíváme vzácné 
a dočasné okamžiky uklid-
ňující katarze.
V  této souvislosti bych 
rád poděkoval všem lidem, kteří 
přišli vyjádřit svůj názor k volbám. 
Současně bych rád také poděkoval 
těm voličům, kteří dali hlas naší 
kandidátní listině. Obdrželi jsme 
v bohunickém zastupitelstvu jeden 
mandát. Rozhodující politickou silou 
rozhodně nejsme, ovšem jestliže je 
člověk aktivní, lze i s jedním man-
dátem ovlivnit mnoho.
Aktivně jsme se snažili nabízet po-

litickým partnerům naši 
případnou účast v koalici, 
abychom měli skrze účast 
v radě více nástrojů, jak se 
účastnit správy Bohunic. 
Bohužel jsme byli odmít-
nuti. Čekají nás tedy opět 
další čtyři roky v opozici.

Tak jak jsem v zastupitelstvu půso-
bil uplynulé čtyři roky, chceme být 
i nadále opozicí věcnou a konstruk-
tivní s aktivním navrhováním řešení 
problémů.
Další cíl: zlepšení obsahové stránky 
periodika Naše Bohunice
Kontaktovat mě můžete na FB nebo 
na e -mailu: michalkincl.brno@se-
znam.cz

 Michal Kincl, zastupitel MČ

Quo vadis

MŠ Vedlejší opět v Legolandu

Které dítko by nechtělo vidět Lego-
land? Zájezd do této oblíbené a při-
tažlivé destinace u města Günzburg 
v Německu nabízí každoročně svým 
dětem mateřská škola Vedlejší. Le-
tos v září se jelo opět a zážitky dětí i 
doprovázejících rodičů byly nezapo-
menutelné.
Do Legolandu vyjíždí MŠ Vedlejší vždy 
ve čtvrtek večer. Po noci strávené v 
autobuse se vystupuje přímo před 
bránou naučného a zábavního parku. 
Jezdí 4 až 5 autobusů, záleží kolik 
kamarádů a známých dokážou rodiče 
na sebe a své děti „nabalit“. V pátek 
dopoledne bývá Legoland ve srovnání 
s víkendy relativně prázdný a také ceny 
za vstupenky jsou výrazně nižší. MŠ 
Vedlejší si navíc dokáže pořídit vstu-
penky již dopředu s výraznou hromad-
nou slevou, takže nehrozí ani žádné 
čekání před pokladnou. Letos platilo 
dítě do 7 let 240 Kč a doprovázející 
dospělá osoba 450 Kč. Vstupenka je 
platná po celý den na všechny atrakce, 

uvnitř se už nic neplatí. 
Legoland je zábavní park zaměřený na 
tvorbu z Lega v životních velikostech, 
adrenalinové dráhy od nejjednoduš-
ších a pomalých až po velmi rychlé, 
nechybí miniland - známá evropská 
města, hvězdné války atd. Každý rok se 
tu objeví něco nového, takže pořád je 
co navštěvovat a objevovat. Například 
Matějská pouť v Praze nebo kolotočáři, 
kteří putují po vesnicích, představují 
mnohem méně zábavy za více peněz.
Po celém dni stráveném v Legolandu 
následuje 655 km dlouhá cesta domů 
po dálnici přes Augsburg, Regenes-
burg, Plzeň a Prahu. Vyjíždí se večer 
a do Brna se přijíždí brzy nad ránem. 
Celý víkend pak mají rodiče i děti na 
rekonvalescenci. 
Trochu útrap a nepohodlí jistě za ná-
vštěvu Legolandu stojí. Pokud byste 
měli zájem se přidat, příští rok v září 
se určitě pojede zase!

 Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

Komunální volby 2018
Vážení spoluobčané, nej-
dříve bych chtěl moc po-
děkovat všem bohunickým 
občanům – oprávněným 
voličům, kteří neváhali 
a  dostavili se k  volbám. 
Volební účast v Bohuni-
cích byla 46,98 %, což je 
vzhledem k celému Brnu 
účast mírně nadprůměrná. V abso-
lutních číslech to bylo 5 055 ode-
vzdaných obálek z celkového počtu 
10 763 voličů. Nicméně všem těm, 
kteří v roce 1989 toužili po svobod-
ných volbách a politické pluralitě, 
je z této účasti asi docela smutno.
Volby v Bohunicích neskončily žád-
ným velkým překvapením. Je mou 
povinností pogratulovat vítězi vo-
leb, straně KDU -ČSL a jejímu lídru 
Ing. Antonínu Crhovi, který tentokrát 
vyhrál s výraznou převahou a získal 
tak silný mandát pro vedení radnice. 
Sláva vítězům, čest poraženým!
Dost mě mrzí jedna věc. Během 
předvolební kampaně jsme se občas 
setkávali s neskrývanou nenávistí 
našich odpůrců, která byla velmi in-
tenzivní a nesvědčí příliš o politické 
kultuře našeho národa všeobecně 
a našich politických rivalů zvlášť. 
Trošku mi to připomínalo setkání fa-
noušků Zbrojovky a Baníku, zejména 
naprostou absencí logických argu-
mentů a ve finále absencí čehokoli. 
Mohu dát ruku do ohně za to, že my 

jsme nechodili v podna-
pilém stavu ke stánkům 
konkurence a nesnažili se 
je dost nevybíravě urážet 
a velmi bychom přivíta-
li, kdyby se nám dostalo 
podobného zacházení. 
Prosím, nemusíme mít na 
věci zcela shodné názory, 

někdo rád holky, jiný zase vdolky, ale 
dodržovat elementární lidskou sluš-
nost bychom mohli všichni.
Pokud jsem již zmínil volební kam-
paň, tak si k ní dovolím říci pár slov. 
Vnitřně cítím, že letos byla trošku 
„přepálená“, jinými slovy, že jsme 
vám s ní už šli na nervy. I já jsem se 
občas bál doma otevřít lednici nebo 
plechovku sardinek, aby tam nebyl 
stánek, skákací hrad nebo velké foto 
pana starosty. Co se nás týče, jsme 
schopni a ochotni se v příštích vol-
bách dohodnout s ostatními subjekty 
na nějaké redukované podobě kam-
paně tak, abychom občanům poskytli 
kompletní informační servis, ale tak 
moc je tím neobtěžovali. A za peníze 
ušetřené za plakáty, bannery, koblihy 
a letáky bychom třeba mohli koupit 
něco dětem do školky. Můj zcela sou-
kromý názor je ten, že nad různými 
dryáčnickými předvolebními akcemi 
by měly vítězit dobré myšlenky, ná-
pady, vize a ideje.

  Ing. Antonín Brzobohatý
zastupitel 
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Podzimní čas a změny v knihovně

Podzim na ZŠ Arménská

Vážení a milí, dovolujeme si Vás upozornit, že z dů-
vodu přechodu na nový knihovní systém ARL budou 
ve dnech 10. – 15. listopadu 2018 uzavřeny všechny 
provozy Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V těchto 
dnech rovněž dojde k přerušení veškerých on -line 
služeb přes webové stránky knihovny.
Po testovací fázi, která proběhla začátkem měsíce říj-
na, proběhne v době uzavření knihovny ostrý převod 
dat do nového systému, což např. u výpůjček čítá 22 
milionů záznamů.
V zájmu hladkého přechodu na nový systém budou 
jednotlivé provozy otevírány postupně. První bude 
otevřena Ústřední knihovna, a to v pátek 16. listo-
padu 2018. Konkrétně naše pobočka bude znovu 
otevřena v pondělí 19. 11. 2018 ve 13 hodin. 
Vzhledem k uzavření knihovny vám budou automa-
ticky prodlouženy výpůjční lhůty, umožníme rovněž 
zapůjčení většího množství knihovních jednotek než 
je obvyklých 25 kusů.
Nový knihovní systém vám přinese větší přehlednost 

a funkčnost, rozšíření on -line služeb (např. on -line 
platby), sms službu či větší informovanost o výpůjč-
kách. O všech těchto službách vás budeme postupně 
informovat, a to prostřednictvím webových stránek 
či osobní asistence knihovníků.
Zavedení nového knihovního systému je součás-
tí projektu „Moderní a efektivně řízená přátelská 
knihovna“, financovaného z fondů Evropské unie. 
V  případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kon-
taktujte prostřednictvím e -mailů aktualizace1@
kjm.cz a aktualizace2@kjm.cz, případně na tel.: 
542 532 141.
I v této hektické době si na vás samozřejmě udělá-
me čas, připravili jsme několik akcí, které vám jistě 
udělají radost.
Listopadová výstava má název Experimentálně se-
mirealistická flora Pavla Braunera, autor výstavy 
u nás vystavuje podruhé po třech letech. K vidění 
budou krásné obrazy květin hýřící barvami a verni-
sáž, která se koná ve čtvrtek 1. 11. 2018 v 18 hodin, 

si zpestříme průvodním slovem autora a hudebním 
vystoupením Jiřího Suchého s poetickým názvem 
„setkání mezi květy“.
V úterý 6. 11. 2018 v 16.30 hodin přijďte s vašimi 
ratolestmi na pohádkové čtení Pampe a Šinka podle 
knížky Alžběty Skálové, budeme si hrát, malovat, 
mlsat a povídat. Akce je vhodná pro děti od 2 do 
5 let v doprovodu dospělé osoby.
Na konci měsíce, ve středu 28. 11.  v 18 hodin u nás 
přivítáme Bohunickou chasu a Chasičku na zpívání 
a koledování, společně tak zahájíme adventní čas. 
Přijďte si poslechnout krásné písně v podání dětí 
a dospělých.
Knižní čtvrtky, dny, kdy vás v dopoledních hodinách 
seznamujeme s novinkami knižní produkce, vycházejí 
na 1. 11. , 8. 11. a 29. 11. 2018.
Těšíme se s vámi na viděnou a přejeme krásné pod-
zimní dny.

 Jitka Fukalová, Roman Pospíšil KJM pobočka Lány

První dva měsíce školního roku jsou 
za námi, žáci i učitelé už dávno zapo-
mněli na volné dny letních prázdnin 
a  škola se rozjela na plné obrátky. 
Učebnice, sešity, obaly, ořezané tužky, 
domácí úkoly, diktáty, písemky, zkou-
šení… Někdy děti čeká úspěch, jindy 
ukápne i slzička. Není proto na škodu 
opustit občas školní třídy a zažít něco 
trochu jiného.
Při slovech Adaptační výlet se rozzáří 
oči snad všem žákům. Tři dny strávené 
v přírodě stmelí poprázdninový kolek-
tiv mnohem lépe, než týdny sezení 
v lavicích. Letos se v září vypravila 9. 
B do Jedovnic, páťáci s 4. C v říjnu zase 
vyjeli do Podmitrova. Co na svých vý-
letech poznali a co se naučili? Deváťá-
ci si sami ve skupinkách vařili, podnikli 
výlet do Rudického propadání, hráli 
hry a aktivity na sebepoznání, rozvoj 
osobnosti a utváření dobrých vztahů 
v kolektivu; páťáci a čtvrťáci v rolích 
trosečníků kreslili mapy okolí, pozná-
vali přírodu, stavěli chýše, soutěžili 
ve vědomostech ze všech školních 

předmětů. Starší i mladší si tak v re-
álu osvojovali schopnost spolupráce, 
pomoci druhým, nutnosti postarat se 
sám o sebe i týmové práce. Právě tyto 
dovednosti, odborně nazývané soft 
skills, se jim v životě budou vždycky 
hodit.
Nezahálejí pochopitelně ani ostatní 
třídy. Naši nejmladší, prvňáčci, byli 
slavnostně pasováni na Čtenáře 
v Knihovně Jiřího Mahena na Lánech. 

Dobré spolupráce s místní pobočkou si 
velice vážíme, třídy sem chodí na bese-
dy, zakládají Čtenářské kluby, probíhá 
zde i výstava našich Prázdninových de-
níků. Neméně oblíbená je i botanická 
zahrada Masarykovy univerzity na Kej-
balech či sdružení Rezekvítek, protože 
se tu žáci učí o přírodě tam, kde to jde 
nejlépe – skutečně v přírodě.
Také sportovcům se u nás daří. V září 
se žáci zúčastnili republikového finále 

OVOV v Praze, kam se probojovali díky 
svým vítězstvím v postupových kolech 
loňského školního roku. Gratulujeme 
Ince Babánkové, Adamu Dastychovi, 
Aleši Tomanovi, Martinu Molišovi 
a Heleně Juříčkové. V listopadu bu-
deme na hodně velkou dálku fandit 
šesti žákům ze 7. B, kteří odletí na me-
zinárodní plavecké závody na ruskou 
Sibiř do města Chanty -Mansijsk na 
řece Irtyš. Naši plavci nás na těchto 
závodech budou reprezentovat již po-
několikáté a my doufáme, že se opět 
vrátí s medailemi.
Jak jistě víte, s  příchodem nového 
školního roku jsme přivítali na naší 
škole i nového pana ředitele. Jsme 
rádi, že se mu aktivity školy líbí a že 
nám v jejich pořádání přislíbil ma-
ximální podporu. Celý druhý stupeň 
se tak již teď může těšit na tradiční 
listopadovou Noc bez drog, po níž bu-
dou následovat další oblíbené akce…

 Mgr. Lenka Vašíčková, 
učitelka ZŠ Arménská

Podzim fotbalistů TATRANU
Letošní první polovina krajského pře-
boru je co do zápasů velice vyrovnaná 
a až do 7. místa, na kterém se mo-
mentálně Tatran Bohunice nachází, 
jsou rozdíly mezi jednotlivými týmy 
minimální. Sice o šest bodů odskočily 
Boskovice, které momentálně tabulku 
vedou, ale to ještě nic neznamená, 
vždyť do konce ročníku nás čeká ješ-
tě 18 zápasů. Rozdíl mezi druhým 
a  sedmým v  pořadí je však pouze 
tříbodový!
Pro fotbalisty Bohunického TATRA-
NU je ten letošní podzim průměrně 
úspěšný. Po dvanácti odehraných 

zápasech jsou na sedmém místě 
průběžné tabulky krajského přebo-
ru a za 6 výher, dvě remízy a čtyři 
prohry a 27 vstřelených branek mají 
na svém kontě 20 bodů. Nejlepšími 
střelci Bohunic jsou doposud Král se 
6 brankami a Švancara, Bachdasaryan 
a Schneider mají na svých kontech 
po 5 vstřelených branách. K zamyš-
lení pro trenéry je poměr vstřelených 
a obdržených branek 27:28, kde je 
vidět, že v  následujících zápasech 
bude třeba zlepšit obrannou činnost, 
anebo přidat nějaké ty vstřelené góly 
navíc.

Až budete číst tento článek, budou 
mít hráči Tatranu odehrané všechny 
zápasy podzimní části KP a doufáme, 
že se jim ve zbývajících třech zápasech 
zadaří a posunou se v tabulce co nej-
výše. Hráči i funkcionáři fotbalového 
oddílu TJ TATRAN Bohunice děkují 
všem fanouškům za dosavadní domácí 
podporu a těší se na jejich návštěvy 
i v zápasech jarní poloviny sezony, kte-
rá započne v polovině března příštího 
roku. Informace o fotbalovém klubu 
naleznete na webových stránkách od-
dílu: www.tatran -bohunice.cz, dále ve 
vitríně na fotbalovém stadionu Neuži-

lova 35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice 
na ulici Dlouhá. 

 Ing. Jaromír Krejčí

Rk Tým Body

1 Boskovice 29

2 Mutěnice 23

3 Bosonohy 23

4 START Brno 22

5 Sparta Brno 21

6 Mor. Slavia 20

7 Bohunice 20
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Javory (Hana a Petr Ulrychovi)
Dřevo javorů, javorů, javorů,
vůni tvou v houslích poznávám,
v kolébkách s dětmi houpávám.

Tato píseň je nejenom velmi krásná, 
ale také pravdivá. Javorové dřevo 
a housle, to jde dohromady. Dřevo 
javorové – na husličky dobré. Nejkva-
litnější dřevo pro výrobu houslí se prý 
těží v javořinách na Balkáně.
Na našem sídlišti máme zastoupeny 
tři druhy domácích javorů: mléč (Acer 
platanoides), klen (Acer pseudoplata-
nus) a babyka (Acer campestre).
Javory jsou typické svými laločnatými 
listy. Plodem javorů je dvojnažka (li-
dově zvaná „čapí nosy“). Rozdíl mezi 
javorem mléčem a klenem poznáme, 
když si vezmeme do ruky listy z obou 
druhů, které jsou přibližně stejně vel-

ké a mají i podobný tvar. Okraje listu 
javoru mléčného jsou hladké a laloky 
ostře zašpičatělé (připomínají znak 
Kanady), kdežto okraje klenu jsou pi-
lovité a laloky tupé. Babyka má listy 
poloviční velikosti se zakulacenými 
vrcholy laloků.
Dva různé druhy javorů najdeme růst 
vedle sebe na ulici Běloruské u tra-
fostanice. Ten strom, který se svojí 
korunou dotýká budovy, je javor klen. 
Stromořadí několika stromů podél 
chodníku tvoří javory mléčné. Dvě 
mladé babyky pak rostou před ZŠ Ar-
ménská, v dolní části svahu, kde v zimě 
sáňkují děti.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Bohunice 
pro každého.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Na to by měla odpovědět sportovní 
asociace FAČR a všichni ti, kteří po-
sledních dvacet let hlásali, jak u nás 
půjde všechno s mládežnickým fot-
balem k lepšímu a vyroste nová re-
prezentace! Na vině nejsou počítače, 
mobily a ostatní technické novinky, 
ani v dnešní době oblíbený florbal 
a futsal, které jsou, co se týče spor-
tovní výbavy, cenově srovnatelné s fot-
balem. Co za tímto stavem hledat? Na 
vině je vedení fotbalu, které neumí, 
a asi ani nechce, motivovat mládež 
tak, aby svůj volný čas věnovala spor-
tu, v tomto případě fotbalu! Investu-
jí peníze do zbytečností - nové dresy 
jen se lvíčkem, nehorázné odměny 
trenérům reprezentace ve statisíco-
vých a milionových částkách (mzdy, 
odstupné, atd.) a potom nezbývá na 
sportující mládež, nutné vybavení na 
tréninkovou činnost a jejich trenéry!!!
Odstupné reprezentačního trenéra by 
pokrylo příspěvek pro 600 trenérů po 
1.000 Kč, ale ti si mohou o měsíční 
mzdě nechat jenom zdát! Přesto se 
najdou tací, kteří věnují svůj volný čas 
právě práci s fotbalovým potěrem, po-
tažmo mládeží. Takových lidí je však 
čím dál méně a většinou to jsou rodiče 
nebo bývalí hráči, kteří se nemohou 
dívat na to, jak vůbec vypadá současný 
fotbalový trénink. Když jsou osloveni 
a s trénováním souhlasí, musí si, po-
kud jim to nezaplatí klub (FAČRu je to 
fuk), trenérský kurz zaplatit ze svého!!! 
Kdo potřebuje mládež pro fotbal? Sa-
mozřejmě, že klub (členská základna), 
ale hlavně sám FAČR! Vyšší trenérskou 
třídu si musí žadatel a budoucí trenér 
dokonce zaplatit sám!!! Kdo potřebuje 
kvalitní trenéry? No přece mládež!!! 
A komu patří mladí hráči? FAČRu, kam 
se musí platit příspěvky.
FAČR by mohl klubům, podle počtu 
členů (hráčů) zakoupit vybavení a ná-
řadí pro kvalitnější, lepší a záživnější 
tréninky! V zimní přípravě by bylo pro 
hráče zpestřením například využívat 
plavecké bazény pro lepší rozvoj sva-
lové hmoty. Bohužel ani tělesná vý-
chova na školách poslední dobou není 
moc populární. Všechny doplňkové 
aktivity tak musí v současnosti rodiče 
platit ze svých prostředků! Dříve byl 
vstup pro hráče zadarmo. Jednoduše 
řečeno, kdyby se chtělo, asi by to vše 
šlo zařídit!
V  menších FK se vychovávají také 
talentovaní hráči, ale ty si vyberou 
větší kluby za směšnou přestupovou 
částku. Po letech je prodají do ještě 
větších klubů, třeba i do zahraničí za 
statisíce nebo i miliony, a mateřský 
klub, kde hráč vyrůstal, utře nos! Proč 
nenastupuje více hráčů z dorostenecké 
ligy a juniorky? Proč se vyhazují sta 
miliony za hráče ze zahraničí?! Přitom 
se vymlouváme, že naše reprezentace 

nemá kvalitní hráče. Chce to vytvořit 
perspektivní tým s větším výběrem 
hráčů, který by se do budoucna stále 
zlepšoval a sehrával (Nedvěd, Pobor-
ský, Rosický, Koller, atd.) Všechno chce 
svůj čas, ale musí se také pracovat 
srdcem!
Po skoro čtyřiceti letech jsem vloni 
ukončil trenérskou činnost a rád bych 
tímto poděkoval všem hráčům, které 
jsem trénoval, za vzornou reprezentaci 
klubů Tatran Bohunice a Tatran Starý 
Lískovec, za jejich společenské vystu-
pování na turnajích v ČR a v celé Ev-
ropě, kam jsme zajížděli, často sbírali 
úspěchy a zviditelňovali naše město 
a náš, potažmo i český fotbal! Děkuji 
paní MUDr. Evě Ryšavé za vzornou 
péči o hráče při sportovních akcích jak 
v Brně, tak i mimo něj a za zajištění lé-
kařského dohledu při fotbalovém růs-
tu hráčů. Děkuji všem rodičům, kteří se 
zapojili do práce v realizačních týmech 
a pomáhali při pořádání sportovních 
akcí, bývalému panu místostarostovi 
Adamovi za jeho kladný přístup k mlá-
deži, který dovedl ve spolupráci se 
zastupitelstvem podiskutovat s hráči 
a rodiči a odměnit je za velmi dobrou 
reprezentaci Brna – Bohunic!
„Největší poděkování však patří mé 
ženě a dětem, kteří mě po celou dobu 
podporovali, byli mi oporou a  bez 
jejichž trpělivosti bych se tolik let 
trenérské činnosti věnovat nemohl. 
Děkuji!!!“
I když je velice těžké vyzdvihnout vý-
kony některých hráčů, nominoval jsem 
dva All Stars týmy a věřím, že ostatním 
desítkám hráčů tím neublížím, protože 
všichni hráli pro radost sobě, rodičům, 
klubu a fanouškům! Byly to nádherné 
roky, někdy dost náročné i pro rodinu. 
Přesto vím, že jsem trénoval pro radost 
dětí a jejich dobré vzpomínky na mladá 
fotbalová léta, pro dobré výsledky ve 
škole, aby mohly za odměnu hrát fot-
bal, pro kamarádství a dobrý kolektiv 
a pro zdraví! Vše se mně vrátilo v hor-
ších chvílích, kdy přišly zdravotní pro-
blémy a kolektiv hráčů a rodičů mně 
velice pomohl nad těmito problémy 
zvítězit! Ještě jednou všem děkuji! 

All Stars „A“: Zhoř Karel, Divácký 
Daniel, Pospíšil Karel, Havlíček Michal, 
Štefanka Pavel, Cenek Čeněk, Bureš 
Marian, Kalousek Zbyněk, Toman 
Zdeněk, Mládek Petr, Kroupa Emil, 
Pokorný Radek, Dvořák Pavel, Kotu-
lán Martin.
All Stars „B“: Jelen Vladimír, Reiter 
Josef, Konečný Lukáš, Sláma Jakub, 
Pivnička Lubomír, Doubek Patrik, 
Dudek Miroslav, Rodák Michal, Tlus-
tý Michal, Jaroš Jiří, Janusis Michal, 
Kostadinovský Patrik, Frank Marek, 
Rotrekl Martin, Peloušek Patrik.

 Josef Ševčík

Bohunické stromy (11) Proč nevoní mladým  
klukům zelený trávník?

Soutěžíme o ceny! Atrakce 

pro děti (skákací hrad, 

chůdy, šipky a mnohé jiné) 

a občerstvení zajištěno!
Areál ZUŠ

Amerlingova

ulice č. 2      

Podzimní

cyklistická vyjížďka

a sportovně-zábavné

   odpoledne pro

   děti a dospělé 

Více informací na
zc.sooborp.www 

Podpořil
  Jihomoravský

   kraj

11. listopadu 2018

od 13.00

Registrace jezdců

12:00 – 12:30
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V  roce 1996 vznikl při vybudová-
ní volnočasového centra Labyrint 
v jeho zahradě dle návrhu architekta 
Ing. Zdeňka Sendlera venkovní am-
fiteátr – půlkruhová divadelní scéna 
s pódiem a hledištěm. Centrum jej 
využívalo pro pravidelnou činnost 
svých kroužků. Příležitostně se tu hrá-
la divadelní představení. Konaly se tu 
festivaly a koncerty pod širým nebem. 
Občané Bohunic tento prostor s při-
lehlým grilem a posezením občas také 
využívají pro uspořádání svatebních 
obřadů a rodinných oslav a sešlostí. Za 
více než 20 let však zub času vykonal 

Podpořte projekty na pracovišti 
Lány – lužánecká LAPKA
Rádi bychom vás poprosili o pod-
poru v námi zamýšlených projek-
tech, kterými bychom zvelebili 
okolí našeho pracoviště. Naší 
snahou je, aby se na Lánech cíti-
li dobře jak ti nejmenší, tak ško-
láci, děti z táborů i jejich rodiče 
a v neposlední řadě i naši senioři.
Za podporu předem děkuje Lucie 
Stará, vedoucí pracoviště Lány

ALTÁNEK NA DVORKU  
NA LÁNECH
Dřevěný altán s lavičkami bychom rádi 
umístili v dvorním traktu, který při-
náleží k budově pracoviště Lány. Naší 
snahou je zlepšení využití volného času 
dětí z Bohunic, proto jsme se rozhodli 
přeměnit dvorek na Lánech v relaxační 
zónu, kde si budou moci děti bezpeč-
ně hrát a rodiče si zde budou moci na 
lavičkách odpočinout. Altánek by měl 

sloužit především jako stinné zázemí 
pro volnočasové činnosti dětí i široké 
veřejnosti. Během letních dnů nemá-
me v blízkosti pracoviště (uprostřed 
panelákového sídliště) žádné stinné 
místo, kde bychom si mohli s dětmi 
z kroužků nebo příměstských táborů 
sednout a zahrát hry, kde by mohli 
nabrat sílu k další činnosti.

EDUKAČNÍ PRVKY NA DVOREK 
NA LÁNECH
Kryté pískoviště i terasovité záhonky 
na bylinky bychom rádi umístili také 
na náš dvorek. Pískoviště by mělo 

sloužit především pro volnočasovou 
hru dětí z naší Miniškolky Maceška, 
stejně jako široké veřejnosti v odpo-
ledních hodinách. Rádi bychom písko-
viště kryté, abychom zachovali čistotu 
písku, a multifunkční, aby se zde cítily 
děti dobře. Pro starší děti bychom rádi 
pořídili terasovité záhonky, na kterých 
by se naši přírodovědci mohli věnovat 
pěstování bylinek, které by následně 
mohli využít malí kuchtíci v kuchař-
ských kroužcích.

ALTÁNEK A HERNÍ PRVKY  
NA ZAHRADU LÁNY
Altánek by měl sloužit především 
jako stinné zázemí pro volnočasové 
činnosti dětí i široké veřejnosti, stej-
ně jako zázemí pro společenské akce 

pro nejširší veřejnost. Rovněž tak naší 
zahradě chybí herní prvek, umožňují 
dětem od 3 do 14 let šplhání a pro-
lézání, který by rozvíjel jejich fyzické 
schopnosti. Rádi bychom dětem na-
bídli aktivity, které povedou k jejich 
vzájemné spolupráci nejen ve sportu, 
ale také při hře.

Podpořte projekty na pracovišti Lány – lužánecká LAPKA

Chyťte si svou lužáneckou LApku a zapojte  
se do zvelebování Brna
Vyluštit šifru, splnit pár úkolů nebo 
si jen udělat pěknou procházku po 
Brně. Mobilní aplikace LApka na 
principu GPS vzniká v režii SVČ Lu-
žánek jako součást oslav 70. sezóny. 
Účastníci hry získají nejen spoustu 
informací o Brně, ale také hlas na 
jeden z projektů Lužánky pro Brno. 
Na realizaci projektů se bude podí-
let i Magistrát města Brna, který 
akci podpoří finančně. Připravte si 
chytré telefony a vyrazte s Lužán-
kami za dobrodružstvím – aplikace 
se spustí 7. listopadu.

Sotva SVČ Lužánky vypluly na Br-
něnské přehradě do jubilejní sedm-
desáté sezóny, už chystají další bod 
celoročních oslav - Hra po Brně neboli 
Lužánecká LApka. Mobilní aplikace 

pro Iphony i pro systém Android vy-
užívá principu GPS podobně jako 
geocaching. Děti i dospělí si projdou 
s chytrými telefony několik okruhů 
po Brně a budou plnit úkoly či šifry 
týkající se Brna a Lužánek.

SEDM OKRUHŮ PO DESETI 
STANOVIŠTÍCH A TŘI ÚROVNĚ 
PRO VŠECHNY GENERACE
„LApka je rozdělená do tří úrovní. Prv-
ní je vhodná pro ty, kteří prahnou po 
znalostech o Brně, ale nechtějí plnit 
žádné úkoly. Pro akčnější účastníky je 
připravená druhá úroveň, která je zalo-
žená právě na vědomostních otázkách 
a šifrách. Třetí je zase spíš pro rodiče 
s dětmi, kde jsou drobné úkoly, jako 
spočítej stromy na trase nebo přečti 
dětem pohádku,“ popsala všestranné 

využití vedoucí Hry po Brně Kateřina 
Děkaníková.
Příznivci LApky najdou v Brně do-
hromady sedm okruhů vždy po deseti 
stanovištích, například v Lužáneckém 
parku, Divišově čtvrti na Lesné nebo 
v Zamilovaném hájku v Řečkovicích. 
Jeden z okruhů vede také po Bohuni-
cích. Odkaz ke stažení LApky bude od 
7. listopadu na webových stránkách 
lapka.luzanky.cz.

ZA SPLNĚNÝ HERNÍ OKRUH 
HLAS PRO PROJEKTY LUŽÁNKY 
PRO BRNO
Na konci zvoleného okruhu získají 
účastníci informace o Brně a Lužán-
kách, dále bodové ohodnocení a mož-
nost hlasovat pro projekt, který se 
uskuteční. „Projekty pro Brno navrhli 

zaměstnanci Lužánek tak, aby zlepšili 
využití volného času v okolí lužánec-
kých pracovišť. Mezi náměty se objevil 
například výukový altánek, lanová drá-
ha pro nejmenší, sdílená polytechnická 
dílna, týmová plošina pro balancování 
nebo úprava dětského hřiště,“ uvedl 
vedoucí projektů Lužánky pro Brno 
Pavel Hradský. O projektech, které se 
týkají přímo Bohunic a o kterých bude-
te moci také hlasovat, píšeme v dalších 
článcích. Vybudování vítězných projek-
tů se ujmou sami Lužánečtí za finanční 
podpory Magistrátu města Brna.
Nejstarší volnočasová organizace 
v České republice SVČ Lužánky má 
sedmdesátku na krku, ale hravý duch 
se zde rozvíjí stále dál, ne -li víc! Další 
informace o 70. výročí naleznete na 
luzanky.cz/70-sezona

Amfiteátr v zahradě Labyrintu
své a vložené chátrající dřevěné prvky 
tvořící jeviště a hlediště musely být 
odstraněny. Amfiteátr tak nemůže ve 
stávajícím stavu plně sloužit svému 
původnímu účelu. Opětovnou reno-
vací a rekonstrukcí může být tomuto 
prostoru navrácen původní lesk, který 
bude slušet každé komorní rodinné 
oslavě i větší kulturně společenské 
akci (divadelní představení, koncerty, 
filmové projekce…) uspořádané pod 
širým nebem. Děti z kroužků centra 
Labyrint tím zároveň získají další pro-
stor, kde se budou moci věnovat svým 
koníčkům.
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Konkrétní pozitivní výsledky přináší 
práce asistentů prevence kriminality, 
kteří v Brně působí již několikátým 
rokem. Problémy, jež se vyskytují v so-
ciálně vyloučených oblastech, znají 
totiž přímo zevnitř. Z asistentů se díky 
řadě odborných kurzů stali proškolení 
profesionálové a dokážou tak zpro-
středkovat pomoc lidem v dluhové tís-
ni, drogově závislým nebo ohroženým 
domácím násilím.
Významnou roli hraje důvěra, které se, 
často jako členové komunity, těší mezi 
místními. Díky tomu jsou výbornými 
prostředníky pro strážníky městské 
policie a poskytují jim vhled do ji-
nak skrytých a spletitých souvislostí. 
Mnohdy rozpoznají problém v samot-
ném počátku a k jeho řešení přispějí 
třeba už jen pouhým zprostředková-
ním užitečné informace o možnostech 
asistence nebo poskytnutím kontaktu 
na instituci, která se daným typem 
životní situace zabývá.
S obyvateli vyloučených lokalit jsou 
doslova v každodenním kontaktu, tak-
že se při rozhovorech s nimi dozvídají 
o potížích jednotlivců nebo i celých 
rodin. Příčinou potíží někdy bývají 
špatné životní návyky, neznalost zá-
konů či zanedbané vzdělání. „Drobná 

chyba přitom může spustit řetězec 
osudových problémů. Proto je vhled 
asistentů společně s včasnou inter-
vencí tak důležitý,“ vysvětluje Petra 
Kubišová z preventivně informačního 
oddělení městské policie.
Asistenti prevence kriminality pravi-
delně docházejí do zaměstnání a plní 
zadané úkoly. Už jen tím se stávají pro 
komunitu pozitivním vzorem. Mimo 
jiné se zapojují do kontrol veřejného 
pořádku, starají se o bezpečnou likvi-
daci odhozených injekčních stříkaček 
a přenášejí i ve školách. Na příkladech 
z nejbližšího okolí zdůrazňují dětem 
rizika a nepříznivé následky užívání 
návykových látek. Záslužnou práci 
odvádějí asistenti i před školami, kde 
dbají na bezpečnost žáků směřujících 
do lavic.
U brněnské městské policie momen-
tálně působí osm asistentů prevence 
kriminality. Uspěli ve výběrovém ří-
zení, absolvovali psychologické testy 
i zdravotní prohlídku a prošli něko-
lika školeními. Museli tedy prokázat 
všechny nezbytné předpoklady pro 
tuto práci. Veřejnost je pozná podle 
pracovního oblečení s nápisem APK. 

 Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Evropská dobrovolná služba (EVS) 
je součástí Lužánek už mnoho let. 
Dobrovolníci do Labyrintu přijíž-
dí z různých zemí Evropy i světa. 
Přináší novou energii, nápady 
a jsou velkým přínosem pro SVČ 
Lužánky.
Letos k nám na začátku října přijela 
Zoïlé z Francie, která u nás stráví rok. 
Můžete se s ní potkat v našem klubu, 
na některém z kroužků nebo na akcích 
pro veřejnost. Pro zpravodaj Naše Bo-
hunice Zoïlé napsala pár vět o sobě, 
abyste ji mohli lépe poznat. Přichází 
i s nabídkou kurzu francouzštiny nebo 
setkání a povídání o životě ve Francii.
„Jmenuju se Zoïlé a přicházím z Fran-
cie, z Remese. V Labyrintu budu praco-
vat rok jako dobrovolnice. Budu se co 
nejvíc snažit, abych byla nápomocná 
svým kolegům a přinesla do Labyrin-
tu nové nápady. Tato dobrovolnická 
zkušenost pro mě znamená obrovskou 
příležitost, jelikož mi umožňuje zkusit 
spoustu nových věci. Těším se na práci 
s dětmi. Těším se taky na rok stráve-
ný v České republice, kterou znám už 
mnoho let.
Do České republiky jsem poprvé při-
jela ve svých 16 letech na výměnný 
pobyt se svou školou. Od té doby 

sem jezdím každé léto a potkávám 
se tady se starými kamarády. Vloni 
jsem měla příležitost bydlet půl roku 
v  Praze v  rámci studijního pobytu 
a teď mám možnost strávit v rámci 
EVS rok v Brně, z čehož mám velkou 
radost. Tato země mi je moc blízká, 
stejně tak i lidé. Mám velkou motivaci 
naučit se česky a doufám, že se mi to 
podaří co nejdřív. Mám hodně zájmů, 
kterým se chci věnovat i tady. Mám 
ráda literaturu a knihy, divadlo a kino, 
fotografování, učení a tancování.
Pokud se se mnou chcete potkat 
a povídat si o mé zemi a kultuře, spo-
lečných zájmech nebo projektu EVS, 
který bych tady mohla realizovat, stav-
te v Labyrintu, budu se na vás moc 
těšit. Do budoucna chci v Labyrintu 
organizovat i kurz francouzštiny pro 
začátečníky, kam jste všichni zváni. 
Moc jsem vděčná za příležitost strávit 
rok v Labyrintu a těším se, až vás tady 
potkám.“
Jednou z příležitostí setkat se Zoïlé 
bude Francouzký večer, který se usku-
teční v Labyrintu v pondělí 10. pro-
since. O něm se více dozvíte v dalším 
čísle tohoto zpravodaje.

 Katja Ropret Perne a Zoïlé Huard

Asistenti zlepšují život 
ve vyloučených oblastech

Nová EVS dobrovolnice 
z Francie v Labyrintu

V jednom starším čísle našich Bohunic byl článek o osamělém seniorovi, který 
přišel na kus řeči na radnici. Na základě tohoto článku jsem se rozhodl uspořádat 
taneční zábavu, kam by všichni osamělí (nejen senioři) mohli přijít. A ne jenom ti, 
co tančí, ale i ti, kteří si třeba chtějí jen popovídat. Zábava se konala 21. 9. 2018 
v sále hasičské zbrojnice v Bohunicích, starší písničky tam hrála skupina Jitřenka, 
ale lidí přišlo málo. Ti, co přišli, tam byli v páru a tančili, takže osamělí zřejmě 
nebyli. Asi nemusím psát, že jsem na tom prodělal, radnice mi na to nepřispěla. 
Ale skupina hrála hezky, lidem se líbila, tak co chtít víc? Co myslíte, má cenu 
to někdy zopakovat?

 Miroslav Kalina, pořadatel zábavy

Osamělí nepřišli

Moravský zemský archiv v Brně vás zve na výstavu 
ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Morava jako součást českého státu
společný vývoj od středověku do 20. století – 
události, jevy, osobnosti

6.–24. listopad 2018, velký sál
Výstava bude na unikátních a zřídka vystavovaných archivních doku-
mentech prezentovat události, jevy a osobnosti, které ovlivnily společné 
dějiny zemí Koruny české. K vidění budou mimo jiné originály moravských 
zemských desek, antifonář královny Elišky Rejčky, listiny českých králů nebo 
závěť Vratislava z Pernštejna.

Otevřeno denně mimo neděli a pondělí, 10–18 hodin. Vstup zdarma. 
Palachovo nám. 1, Brno (vedle nákupního centra Campus Square)



 9

 
 

Orel jednota Brno-Bohunice pořádá 
 

střelecké závody pro děti i dospělé 
 
 

BOHUNICKÁ VZDUCHOVKA 
    
 

sobota 24. 11. 2018 od 9.00 hodin 
v bohunické orlovně, Hraničky 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střílí se v leže ze vzduchových pušek na terč. 
Kategorie: mladší děti, starší děti, muži, ženy.   
Startovné: ZDARMA. 
Ceny: poháry pro vítěze, sladkosti pro děti. 
Doprovodná soutěž: laserová střelnice od S-servis bke, s.r.o 
 
 

 
www.orelbohunice.cz 

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

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@bohuni-
ce.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 2. 11. 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.

lany.luzanky.cz

ZVÍDÁLCI
VOLNÁ MÍSTA

Na co lze použít citrón? Jak udělat husté bubliny? Kdo je to 
Yetti? Přijď najít odpovědi. 
Kroužek je určen zvídavým dětem se zájmem o svět kolem 
nás ve věku 4,5 - 6 let.
Seznamuje je hravou formou pomocí písmenkové 
encyklopedie, her, soutěží, tvoření a pokusů s fungováním 
věcí, zajímavými předměty, zvířaty, rostlinami a pojmy.

KDY: Středa 16:00 - 17:00 hod.
CENA: 900 Kč/pololetí
VEDOUCÍ: Veronika Nováková
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 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!

 Pronájem pro oslavy.
www.oslavto.cz

 Hledám pronájem bytu 2+kk, 2+1 
nebo 3+kk. Tel: 774 628 545

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

 Na pracoviště v Brně hledáme 
vrátné a recepční i s OZP na HPP 
a zkrácený úvazek. Tel: 602 595 682.
 Opravím počítač / seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 A-nanas.cz poskytuje svým zákaz-
níkům služby pečovatelky. Pomůže-
me Vám v prostředí vašeho domova 
s činností, na které nemáte dostatek 
sil. S osobní hygienou, s přípravou 
jídla, zajistí drobný nákup, doprovod 
k lékaři atd. Více na info: www.a-na-
nas.cz, nebo tel: 602 103 303. Těšíme 
se na Vás.

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

 Vánoční stromky z Vysočiny, 
rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč 
smrk 450 Kč, výška 150–250 cm, t: 
702 909 454.

 Koupíme byt 2+kk do 3 mil. Kč 
pro našeho klienta v lokalitě Brno-Bo-
hunice. T: 739 443 544, www.dinero.cz

 Rodina koupí byt 3+1 a větší. NA-
BÍDNĚTE. T: 731450094

 Koupíme garsonku nebo i 1+1 
(2+1).  Hotovost. Telefon: 739 586 722

 Hledáme zahrádku nebo chatu se 
zahr. v okolí Brna. Tel: 602 102 038.

Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem
v úterý 4. 12. 2018
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
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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

www.pohrby.cz

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Získá pro Vás i Vaši rodinu 

finanční odškodnění při 
autonehodě. 

tel. 773 269 603 

www.autocrashinfo.cz 

 OLMAN SERVICE s. r. o. přijme 
šikovné pracovníky osoby se zdravot-
ním omezením na pozici uklízeč/ka 
v Brně. Bližší informace na telefonu: 
730 186 797 nebo zasílejte životopisy 
na email: nabor@olman.cz.

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

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Kvalitní čištění koberců, čalou-
něného nábytku, úklid domácností, 
mytí oken, žehlední, objednávky ná-
kupů po telefonu, drobné práce v do-
mácnosti... to vše vám nabízí A-Z HOS-
PODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 
199 – na všem se domluvíme.

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

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

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

1,5 km

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
Listopad:  11.–18. 11. Svatomartinské hodování 
Prosinec:  10.–23. 12. Adventní menu
	 24.	12.	Štědrovečerní	večeře	 
	 (cena	menu	690	Kč,	dětské	350	Kč)
 31. 12. Silvestr hotelu Myslivna
	 (v	ceně	1	190	Kč	celovečerní	raut	a	bohatý	program)
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

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

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

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

Informační technologie
Ekonomické lyceum

www.netbox.cz/vesmir

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

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

Výstaviště Brno
pavilon B

17. - 18. 11. 2018

www.mineralybrno.cz

sobota: 9 - 18 hodin
neděle: 9 - 16:30 hodin

vstupné: 100 Kč, zlevněné 50 Kč

Doprovodná výstava:
   Významné mineralogické 
         lokality jižní Moravy


