
Předsevzetí
Máme tu začátek nového roku 
a mnozí z nás přichází s osobním 
předsevzetím. Každý má své předse‑
vzetí trochu jiné, nic méně dle prů‑
zkumů je na prvním místě hubnutí, 
následuje přestat s kouřením, dále 
zlepšit pracovní postavení či příjem 
rodinného rozpočtu, ale i zlepšení 
studijních výsledků. Je v podstatě 
jedno, o jaké předsevzetí se jedná. 
Důležité je, že si jsme schopni něja‑
ké předsevzetí dát. Jak to dopadne, 
je pouze na nás, i když v případě 
odvykání kouření může výrazným 
dílem pomoci i rodina či kolegové 
v zaměstnání. I já jsem se letos za‑
řadil mezi ty, kteří si předsevzetí 
dali. Nejde o kouření, s tím jsem již 
sekl před více jak patnácti roky, ani 
s váhou nehodlám nyní nic dělat. 
Mám trochu zvláštní předsevzetí, 
chci se oprostit od svého zlozvyku, 
což je řvaní. Ano, přátelé, předse‑
vzetí mohou být různá a toto je mé. 
Můj zlozvyk mne trápí již dlouhou 
dobu a je pro mne velkou přítěží. 
Nejhorší je, že když řvu, tak výhrad‑
ně na své nejbližší, které miluji. 
Není to sice zlozvyk chronický či ka‑
ždodenní, ale vždy přichází v dobu, 
kdy je nejméně vhodný, kdy se mají 
věci řešit v klidu a rozvážně. Je to 
asi můj únik před problémy, které 
nechci momentálně řešit či je nedo‑
kážu správně vyhodnotit. Nejhorší 
je, že mne to pak velmi mrzí. Jsem 
přesvědčen, že začátek nového roku 
je právě tím okamžikem, kdy se mů‑
žeme pokusit něco ve svém životě 
změnit. Důležité je přiznat si, že ve 
svém životě jsou věci, které nás trá‑
pí a chtěli bychom je změnit. Mé 
předsevzetí do roku 2019 je jasné. 
A jaké předsevzetí maty vy? Ať je 
již jakékoli, přeji vám mnoho pevné 
vůle a podpory vašich nejbližších!

 Milan Hrdlička

Úvodník

ZDARMA
/ 2019, ročník 29č. 1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz

Myslím, že většina z nás začíná každý 
nový rok s nějakým, byť malým, před-
sevzetím. Někdo chce přestat kouřit, 
jiný trochu zhubnout, další nabrat 
fyzičku nebo začít jíst zdravěji, méně 
sladit, méně solit, méně pít kávu 
a alkohol, případně méně koukat na 
televizi. Někdo chce začít běhat, číst 
knížky, více se věnovat dětem, manžel-
ce, manželovi, partnerovi… Většinou 
nám ta naše předsevzetí vydrží jen pár 
dní. Ale to jistě všichni známe.
Ptal jsem se i sám sebe: „Dáš si na 
rok 2019 nějaké předsevzetí?“ Možná 
ani ne. Jedno už totiž mám od 5. říj-
na 2018. Slíbil jsem si, že každý den 
venku seberu ze země a uklidím do koše 
jednu věc, kterou na cestě, po které ka-
ždodenně procházím, najdu. A proč to 
vlastně dělám? No, jednak sobě pro 
radost, a také proto, aby byly Bohunice 
hezčí a čistější. Prostě proto, že těch 
365 sebraných drobností za rok bude 
v koši, a ne pod našima nohama a kolem 
nás na zemi. Mé ženě se ten nápad líbí 
a přidala se. Třeba se přidá i někdo z vás 
a bude nás víc. Tím pádem bude u nás 
v Bohunicích víc čisto, bude se nám tu 
líbit a hezky žít. A to dává smysl.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 15. prosince proběhlo po-

slední „Vítání občánků“ 
v roce 2018. Tato milá se-
tkání proběhla v uplynulém 
roce čtyři a přivítal jsem při 
nich přes 60 dětí. Úctyhod-
né číslo. Samozřejmě to 
nejsou všechny narozené 
děti v Bohunicích, protože 
ne každý se na vítání dětí 
přihlásí. Ano, čtete správně. Na vítání 
dětí je třeba se přihlásit. Proč? Proč 
nepozveme rodiče nově narozených 
dětí automaticky sami? To proto, že 
o jejich narození nevíme a vědět ne-
smíme. Podle různých nařízení a směr-
nic o ochraně osobních údajů totiž 
patří datum narození k velmi citlivým 
údajům. A popravdě, na radnici nemá-
me ani přístup do žádné databáze, ze 
které bychom údaje o narození mohli 
zjistit. Ale myslím, že to nijak nevadí. 
Rodiče dětí většinou o „vítání“ vědí, 
a tak kdo chce a má zájem, se přihlásí 
sám.
Vítání malých občánků probíhá na 
bohunické radnici. Každé dítě vítáme 
samostatně během malé slavnosti. 
Tento náš trochu jiný způsob vítání 
dětí „do života v naší obci“ (jinde býva-
jí děti vítány většinou hromadně) nám 
připadá více osobní a umožňuje, aby 
slavnosti bylo přítomno v podstatě 

Předsevzetí 2019

Uzávěrka č. 2/2019
pátek 18. ledna 2019
ve 14 hodin

jakékoliv množství příbuz-
ných malého oslavence či 
oslavenkyně.

SETKÁNÍ S JUBILANTY
Obdobně je to i při setkání 
s  jubilanty – seniory. I na 
tuto slavnost je třeba se 
přihlásit. Ze stejného důvo-

du. Naše radnice dosud nemá přístup 
k žádným informacím o kulatých a po-
lokulatých narozeninách našich jubi-
lantů, a tak vás ani nemůžeme pozvat.
Zde ovšem nastává menší problém. 
Mnohým seniorům je trapné se na 
oslavu svých vlastních narozenin 
hlásit. No, já vás mohu jen poprosit, 
abyste se nebáli. Bohužel, jak uvádím 
výše, my sami vás zvát nemůžeme, pro-
tože o vašich jubilejních narozeninách 
nevíme a nemáme to ani kde zjistit.
Setkání s oslavenci je určeno pro ži-
votní jubilea: 70, 75, 80, 85, 90 let. 
Od věku 90 let pak již pro každý rok.
Na slavnosti bývá vždy přítomno 
cca 25 seniorů. Součástí setkání je 
také kulturní vložka, kterou obsta-
rávají naše základní školy, ZUŠ nebo 
Bohunická chasa, dále přípitek, krátké 
blahopřání a malý dárek.
Na Vítání občánků nebo Setkání 
s jubilanty se lze přihlásit v přízemí 
radnice u paní Marty Dvořákové – tel.: 
547 423 835.
Milí bohuničtí spoluobčané, milí přá-
telé, začínáme společně další nový rok, 
čas běží velmi rychle, a tak sotva jsme 
si zvykli psát rok 2018, už tu máme 
2019. Jsme na jeho začátku a nevíme, 
jaký bude a co nám přinese. Moc vám 
přeji, aby pro vás byl rokem dobrých 
zpráv, pevného zdraví, rodinné lásky 
a pohody, abyste se potkávali s milý-
mi, dobrými, přátelskými lidmi, splnila 
se vám vaše přání a aby vás těšilo žít 
v našich Bohunicích. A pokud si pro 
rok 2019 dáváte nějaká předsevzetí, 
tak ať se vám daří je naplňovat…

 Antonín Crha, váš starosta

Bohunický ples 2019
Termín konání: 22. 2. 2019 od 19.00 hod
Místo konání:  sál Hasičky, Ukrajinská 2
Hudba k tanci a poslechu  skupina HITMAKERS

Cena vstupného: 100,- Kč
Moderátor: Luděk Urbánek Savana

Předprodej vstupenek od 7. 1. 2019 
podatelna MČ Brno-Bohunice.

Příjem darů do tomboly od 7. 1. 2019 
Odbor sociální, kultury a školství 
Mgr. Marta Dvořáková



, 

OREL jednota Brno-Bohunice            www.orelbohunice.cz 
zve srdečně děti i dospělé na   

DĚTSKÝ KARNEVAL  
 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI  

v neděli 3. února 2019 v 15.00 h 
orlovna ul. Hraničky 5 

Přijďte v masce, s přezůvkami a včas. 
Občerstvení pro všechny zajištěno. 

  VSTUPNÉ: děti 50,- Kč 
 

 

 
 

Předprodej od 14. 1. 2019 u p. Jurase, Tabák naproti Albertu, ul. Dlouhá, Bohunice.
Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice. 
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Město Brno poskytuje vlastníkům 
nemovitostí na území města Brna 
výhodné zápůjčky s roční úroko-
vou sazbou ve výši 1,95  % na 
opravu a modernizaci bytových 
a rodinných domů a bytových jed-
notek. Za tímto účelem vyhlašuje 
prostřednictvím Bytového odboru 
Magistrátu města Brna dvakrát 
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 > Dokumenty > Fond roz-
voje bydlení města Brna - zápůjčky).
O zápůjčku, která bude poskytována 
v  roce 2019, mohou vlastníci ne-
movitostí požádat v  termínech od 
1. 12. 2018 do 15. 01. 2019. 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.

 Bytový odbor MMB

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

Vážení čtenáři, máme za sebou nej-
hektičtější období v  roce, což jsou 
Vánoce a oslava nového roku, s nimi 
ruku v ruce přichází i výhled do no-
vého roku. Všichni se musíme snažit 
chovat se a hospodařit tak, abychom 
s tohoto jednání měli prospěch a uži-
tek. Přejme si tedy navzájem, abychom 
na konci tohoto roku mohli v klidu 
rekapitulovat a říci si, že ten rok 2019 
byl rokem přinejmenším rokem dob-
rým jako ten loňský. I v letošním roce 
jsem připraven vás v této rubrice infor-
movat o dění v naší MČ a stejně jako 
vloni se budu snažit, aby tuto rubriku 
nezatěžovaly žabomyší války. Vážení 
spoluobčané, dovolte mi popřát vám 
do nového roku vše dobré a to všem 
bezezbytku!
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Bohunické  
komentáře událostí
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3. 1. – 31. 1 VÝSTAVA – „po oKRAJ“; KJM, Lány 3

10., 17., 24. 
a 31. 1.

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

15. 1.
úterý

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

16. 1.
středa

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

19. 1.
sobota

PLES DŮCHODCŮ
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16.00 do 22.00 hod.

22. 1.
úterý

Komentovaná prohlídka výstavy – „po oKRAJ“ s hudebním 
doprovodem; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

1. 2.
pátek

HURÁ ZA KEŠKAMI – geocaching na prázdniny; SVČ Lužánky 
– pracoviště LABYRINT, Švermova 19; od 9.00 do 16.00 hod.

Kalendárium I.

Historické okénko

Z historie Bohunic CVII.
Pro dnešní sto sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
fotografii zobrazující bývalou prodejnu „Maso – uzeniny“, která stávala ve 
spodní části ulice Havelkovy. Obchod původně patřil paní Hedvice Rotschei-
nové. Snímek je z konce 60. let 20. století. Prodejna byla zrušena a zbořena 
při dostavbě sídliště v 80. letech 20. stol.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.  Antonín Crha

Pozvánka do Technického muzea
Spolek Trnka se sídlem v Bohunicích, 
který se zabývá zlepšováním kvality ži-
vota našich nevidomých spoluobčanů 
a jehož mám čest být předsedou, vás 
co nejsrdečněji zve na výstavu „Louis 
Braille – tvůrce šestibodového pís-
ma pro nevidomé“, která se koná ve 
dnech 7. 1. až 28. 2. 2019 v prostorách 
Technického muzea v Brně na počest 
výročí 210 let narození pana Louise 
Brailla. Na výstavě budou k vidění 
a vyzkoušení exponáty nějak souvi-
sející s  Braillovým písmem. Mimo 
jiné zde bude poprvé v ČR slavnostně 

představen tublet – elektronické zaří-
zení pro individuální výuku Braillova 
písma vyvinutý spolkem Trnka, který 
slavnostně pokřtí paní Emília Vašáryo-
vá. Spolek Trnka zde ještě představí 
elektronickou interaktivní knihu pro 
nevidomé o zámku Lubovňa.
Návštěva Technického muzea je be-
zesporu zajímavý zážitek a ve spojení 
s výstavou o panu Braillovi a jeho díle 
bude jistě atraktivní pro děti i pro do-
spělé. Těšíme se na vaši návštěvu!

 Ing. Antonín Brzobohatý, zastupitel

Naše Bohunice – online verze
Úvodem lednového textu 
sluší se popřát mnoho 
zdaru v novém roce, nejen 
našim a Našim Bohunicím. 
Tedy, ať se dobré dílo daří!
Podobně jako kolega Kincl 
v minulém vydání, budu se 
i já ve svém textu vyjadřo-
vat k  tomuto zpravodaji. 
K  prvnímu číslu roku 2019, které 
právě držíte v rukou, se scházela před 
Vánocemi redakční komise v novém, 
povolebním složení. Jsem rád, že po 
třech letech došlo na má slova a v re-
dakční komisi nefigurují uvolnění za-
stupitelé – starosta a místostarosta. 
Zároveň mě trochu mrzí, že ani mně 
pokračování nebylo nabídnuto. Chci 
se tedy touto cestou podělit se čtenáři 
a novou redakční komisí o ideu vychá-
zející z mých zkušeností s přípravou 
Našich Bohunic v období minulém.
Limitujícím faktorem tištěného zpra-
vodaje bývá maximální počet stránek 
daný rozpočtem. Často se musí vyřadit 
pozvánky na akce, které nejsou do-
statečně bohunické; odkládají se na 
později texty příliš obecné, například 
osvěta policie. K reportážím z akcí škol 
a spolků se málokdy vejdou fotogra-
fie; v názorových polemikách chybí 
prostor pro relevantní argumentaci. 
Během minulého funkčního období 
také ze zpravodaje kompletně vymize-

ly výpisy z usnesení zastu-
pitelstva a zprávy z rady. 
Kolega Kincl doporučuje 
přidat reportáží a rozho-
vorů. Já bych dále uvítal 
obšírnější zprávy o  plá-
novaných a realizovaných 
investicích.
Chápu, že papírový měsíč-

ník není nafukovací a musí se pohy-
bovat v mantinelech smysluplného 
rozpočtu. Navrhuji proto zlepšit in-
formační servis občanům zavedením 
online verze zpravodaje, která by byla 
zrcadlem verze tištěné, s bonusovými 
materiály navíc.
V současné době je zveřejňován na 
webu MČ pdf soubor totožný s tiště-
ným vydáním. Tento prostý odkaz by 
mohl být zaměněn za rozcestník na 
jednotlivé články s tím, že fotografií by 
mohlo být v online verzi zařazeno více, 
některé texty potenciálně delší a na 
webu by nechybělo místo ani na pří-
padné pozvánky, články a plakáty, které 
se do tištěného zpravodaje nevešly.
Půjdu s touto vizí po Novém roce za 
členy redakční komise a jsem zvěda-
vý, zda mě vyženou nebo uznají, že 
zlepšování informačního servisu je 
i jejich záměrem, a online verze Na-
šich Bohunic v dohledné době spatří 
světlo světa.

 Jan Novotný, zastupitel

Setkání bohunických seniorů
středa 16. 1. 2019 | 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



V  minulém čísle jsem 
blíže představil svoji ideu 
ohledně zlepšení obsahové 
stránky tohoto zpravodaje. 
Zaregistroval jsem několik 
reakcí, jednou z nich je i re-
akce pana zastupitele Mi-
loše Vrážela na Facebooku 
(https://www.facebook.
com/groups/1518989738376989/per-
malink/2258185714457384/). Protože 
jsem staromilec a mám raději můj re-
álný život nad jeho virtuální podobou, 
dovolím si veřejně replikovat touto 
cestou. Prve však musím ocitovat část 
jeho komentáře:
„Za A) Bohunický měsíčník nese v zá-
hlaví titul „informační zpravodaj měst-
ské části“. Tím je dáno jeho zaměření 
a těžko z takového titulu dělat čtivý pl-
nobarevný časopis pro „celou rodinu“.
Za B) Tiskový zákon mimo jiné stanoví, 
že je povinností vydavatele (tedy je po-
vinností MČ) ve zpravodaji poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřejnění sdě-
lení, které vyjadřuje názory členů za-
stupitelstva, týkající se městské části.“
Vážený pane zastupiteli, děkuji za 
Váš příspěvek ohledně tohoto téma-
tu. Ohledně Vašeho prvního bodu si 
dovoluji sdělit, že cílem není vytvořit 
čtivý plnobarevný časopis pro „celou 
rodinu“, nýbrž právě konečně zajistit, 
aby zpravodaj plnil svůj informační 
účel. Nyní jsme v drtivé většině autory 
článků my zastupitelé, a když to mám 
říci na rovinu, píšeme o tom, co se 
nám hodí, a nikoliv o tom, co se reálně 
v naší MČ děje. Na většině reálných 
témat se totiž nedají nahnat politické 
body, proto o nich není informováno. 

Placený redaktor (na čás-
tečný úvazek) by měl oproti 
současnému stavu prostor 
třeba k tvorbě tohoto apo-
litického obsahu:
– článků o činnosti nezis-
kovek, které v Bohunicích 
z rozpočtu dotujeme,
– článků o  kvalitě výuky 

v našich školách a školkách,
– interview s významnými osobnost-
mi, které u nás žijí,
– pravidelné černé kroniky a protipráv-
ní činnosti v Bohunicích,
– jinde běžné rubriky „Opustili nás“ – 
se souhlasem pozůstalých,
– rubriky „Zajímavosti“.
Jistě by se dal vymyslet i další pod-
statný obsah. Když srovnám součas-
nou obsahovou podobu zpravodaje 
třeba s Kralupským zpravodajem či 
Šternberskými listy, konstatuji, že 
jsme chudí příbuzní. A to se přitom 
jedná o podobně zalidněné územní 
celky. Jak vidíte, mnou navrhovaný 
obsah je plně informativní a přitom 
nesupluje obsah časopisu Květy, Ne-
dělní Blesk či Čtyřlístek.
Konečně je jasné, že zastupitelé nemo-
hou být na svém právu publikovat ná-
zory v obecním zpravodaji kráceni. To 
jsem ani nenavrhoval. Publikace jejich 
příspěvků by měla být umožněna jako 
doposud, a to bez „opoziční“ rubriky, 
což mě trochu přijde jako rubrika „Pro 
mimozemšťany“.
Dovoluji si doufat ve Vaši podporu 
tohoto návrhu.

 Michal Kincl
zastupitel MČ Brno ‑Bohunice

V podzimních komunálních volbách získalo naše hnutí Brno+ 14 % hlasů. Díky 
tomu máme tři zastupitele ve 21členném zastupitelstvu naší městské části. Rádi 
bychom všem voličům poděkovali za důvěru, které si velmi vážíme. 
Vítězná KDU-ČSL vedená starostou Antonínem Crhou nás v povolebních vy-
jednáváních zcela ignorovala. Proto žádný zastupitel Brno+, na rozdíl od všech 
ostatních zvolených stran, nebyl zvolen do rady městské části, ani do žádného 
výboru nebo komise. Nestěžujeme si, neškemráme, jen konstatujeme skutečnost. 
Rádi bychom vás ujistili, že své mandáty zastupitelů budeme i přesto odpovědně 
vykonávat.

 Eva Duřpektová, Robert Kotzian, 
Miloš Vrážel, zastupitelé za Brno+

Vážení a milí, srdečně vás zdra-
víme v novém roce a přejeme ze 
srdce vše nejlepší a hlavně zdraví, 
klid a pohodu ve vašich rodinách. 
Máme za sebou rok zajímavého 
dění a nyní za vámi přicházíme 
s nabídkou na naše nové akce. 

Opět jsou naplánována Čtení pro nej-
menší, Čtení na neobvyklých místech, 
výstavy, besedy, Knižní čtvrtky i Ob-
časná Literární kavárna. Tou bychom 
chtěli zpříjemnit pobyt v knihovně 
hodinu před koncem půjčovní doby, 
tato občasná posezení budou vždy 
začínat v 17 hodin.
Tradiční měsíční výstava pokraču-
je z prosince, má název „po oKRAJ“ 
a její autorkou je Jana Malá. Paní Malá 
u nás vystavuje již podruhé, tento-
krát jsou k vidění nádherné exotické 
krajiny. Autorka je všestranně nadaná 
výtvarnice, tato výstava ukazuje jeden 
segment její tvorby, o němž autorka 
říká: „Čínské tušové malbě se věnuji 
od roku 2007, kdy jsem započala svá 
studia na Universiti Tungku Abdul 
Rahman v Kuala Lumpur. Přestože 
výtvarné tvorbě se věnuji poměrně 
dlouho, musela jsem s pokorou začít 
„od píky“, zapomenout na vše „ev-
ropské“, včetně držení štětce, a jeden 
večer v týdnu jsem pečlivě sledovala 
a napodobovala tahy svého čínského 
mistra, pana Sum, který byl velkým 
a trpělivým učitelem. Když jsme se 
o dva roky později loučili, popřál mi 

do dalších výtvarných počinů hodně 
štěstí s tím, že mám vytvořit pomyslný 
výtvarný „most“ mezi uměním evrop-
ským a asijským“. V úterý 22. 1. 2019 
v 18 hodin se můžete zúčastnit ko-
mentované prohlídky výstavy za účasti 
autorky, hudební doprovod obstará 
kytaristka Veronika Gašparová. Výsta-
va potrvá do 29. 1. 2019.
Ze stálých akcí bych chtěla zmínit 
Knižní čtvrtky, v těchto dnech, dopo-
ledne od 10 do 12 hodin, vás sezna-
mujeme s novinkami knižní produk-
ce, v lednu je to 10. 1.  , 17. 1.  , 24. 1. 
a 31. 1. 2019.
Pro malé děti je připraveno Čtení pro 
nejmenší O Budulínkovi - klasická po-
hádka s maňásky, malováním a malou 
sladkostí, rodiče nebo prarodiče mo-
hou s dětmi přijít v úterý 15. 1. 2019 
v 16,30 hodin. Čtení je vhodné pro děti 
od 2 do 5 let.
Doufáme, že se vám naše nabídka za-
líbí a že nám i v tomto roce zachováte 
přízeň. Byli bychom rádi, kdyby vás 
naše knihy i akce, které pořádáme, na-
dchly aspoň tak, jak tomu bylo v roce 
loňském.

  Jitka Fukalová
Roman Pospíšil

KJM pobočka Lány

Obsah zpravodaje II Brno+ po volbách…

S novým rokem opět 
v knihovně
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Bohunice na Facebooku

Vánoční čas ve školce

Zajímalo mne, kolik aktivních 
FB stránek se věnuje veřej-
nému životu v  Bohunicích. 
Udělal jsem si malý průzkum 
a zjistil zajímavé věci. Strán-
ky jsem rozdělil do několika 
kategorií:

INFORMAČNÍ
Absolutně největší skupinou je „Bo-
hunice – informace od Antonína 
Crhy“, která má 3 800 členů. Jedná 
se o soukromou uzavřenou skupinu.
Druhou nejpočetnější informační sku-
pinou je otevřená diskusní skupina 
„Bohunice pro každého“ (370 členů).
Poněkud mrtvá je „Oficiální stránka 
MČ Brno -Bohunice“ (330). Dále jsou 
to „Bohunice jak je chceme“ (290) 
a „Naše Bohunice“ (170).

KOMERČNÍ
Asi nejúspěšnější komerční stránkou 
je „BAZAR BRNO -Bohunice“ (3 300).
Na druhém místě „Jedna báseň Bo-

hunice“ (2 700). A na bronzové příčce 
„Farmářské trhy Bohunice“ (200).

SPOLEČENSKÉ
Nejpočetnější skupinou je „SDH 
Bohunice“ (910). Zajímavou strán-
kou můžou být „Maminky BRNO-
-BOHUNICE“ (430). „Jednota OREL 
Bohunice“ (60)

SPORTOVNÍ
„Tatran Brno Bohunice“ (950). „Od-
díl házené TJ Tatran Bohunice“ (610).  
„Karate Team Bohunice“ (420)

STRANICKÉ
Nejúspěšnější politickou stranou na 
FB je „TOP 09 Brno -Bohunice“ (190).
„Brno+ pro Bohunice“ (85). „ODS Brno 
Bohunice“ (50). „ČSSD Brno Bohuni-
ce – fanclub“ (30). „ANO, tady jsou 
Bohunice“ (30).
[bez záruky]

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Před Vánocemi nám v mateřské škole udělal radost občas poletující sníh, těšení 
na Štědrý den a také návštěva základních škol. Na ZŠ Vedlejší naše děti zhlédly 
mikulášské představení divadelního kroužku. U některých se objevila i slzička 
v očích, protože peklo a čerti byli jako opravdoví. Obavy se však rozplynuly při 
společně zazpívaných písničkách. Velký dík patří organizátorům této tradiční akce, 
za kterou se skrývá mnoho tvůrčích sil. Na ZŠ Arménská se našim předškoláčkům 
věnovaly paní učitelky a hlavně děti při tvořivém dopoledni. Děti ze školy ukázaly 
dětem ze školky, jak se vyrábí andělíčci, které si pak odnesly domů. Na závěr akce 
moc pěkně žáci zazpívali.

Za MŠ Amerlingova 
 Mgr. Zdeňka Lederová
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Mikuláš na ZŠ a MŠ VedlejšíNoc bez drog na ZŠ Arménská

Předškoláci za zvířátky

Již se stalo na naší škole tradicí, že v adventním čase náš divadelní soubor 
Vedlejšák připravuje Mikulášské představení pro mateřské školky z Bohunic.
Představení plné písniček, vtipných i poučných situací v podání čertíků, andělů, 
Mikuláše a hodných žáků pod vedením p. uč. Marie Kalábové, p. uč. Olgy Šperkové 
a p. uč. Tomáše Mlýnka navodilo vánoční náladu a potěšilo všechny diváky.
Letos představení zhlédly děti se svými učitelkami z MŠ Amerlingova, Běloruská, 
Švermova, Uzbecká a Vedlejší.
Vystoupení se opět velice vydařilo a návštěvníci odcházeli domů spokojeni 
a plni dojmů.
Děkujeme účinkujícím i pedagogům za jejich práci!

 JZŘ I. stupeň, Mgr. Eva Nováčková

V pátek 23. listopadu proběhla na naší 
škole již tradiční Noc bez drog, kte-
rou pořádáme v rámci prevence proti 
sociálně patologickým jevům. Letos 
jsme žákům nabídli devět přednášek 
na různá témata, takže si každý mohl 
vybrat, co ho nejvíc zajímá. S většinou 
organizací i jednotlivců spolupracuje-
me již několik let, avšak přivítali jsme 
i nové tváře: zástupce organizací Lotos 
a Renadi či pana Ing. Holánka.
A jaké přednášky měli žáci na výběr? 
Organizace Lotos si připravila před-
nášku na téma Pít či nepít, organi-
zace Renadi Drogy a hazard, lektorky 
z Ratolesti přiblížily téma Návykových 
látek. O drogách a kriminalitě hovo-
řila zástupkyně Policie ČR, s tím jak 
probíhá Život ve vězení, žáky seznámil 
dlouholetý pracovník ve věznici Ing. 
Holánek. Nechyběla ani lékařská té-
mata. MUDr. Havlíček měl zajímavou 
přednášku o  Antikoncepci a  těho-
tenství, zástupce organizace Anabell 
přiblížil žákům problematiku Poruch 
příjmu potravy, studenti Lékařské fa-
kulty MU s deváťáky mluvili Seriózně 
o sexu. Jako každoročně nechyběla ani 
oblíbená přednáška Hasičů. Podle an-

kety, kterou provádíme jako zpětnou 
vazbu na tuto akci, se žákům všechny 
přednášky líbily.
Po přednáškách se děti rozutekly do 
dílen. Které z nich byly nejúspěšněj-
ší? Nejvíce bodů získala jako obvykle 
Diskotéka. Překvapivě druhou nejlépe 
oceněnou dílnou byla Stezka odvahy, 
protože byla hodně strašidelná a ně-
které děti se opravdu bály, některé 
dokonce nenašly odvahu stezku projít. 
Další úspěšné dílny byly NealkoBar, 
Střelnice – Policie ČR, Čajovna, Věš-
tírna, Deskové hry, Tělocvična s fotbál-
kem, Výroba ozdob z korálků, Tvořivá 
dílna s netradičními podpisy a Salón 
krásy.
Co říci na závěr? Dětem se Noc bez 
drog moc líbila a už se těší na příští 
rok. Poděkování patří všem učitelům, 
vychovatelům, asistentům a bývalým 
žákům za náročnou a vzornou organi-
zaci celé akce, a také vedení školy za 
to, že nám umožnilo tuto oblíbenou 
akci uskutečnit.

 Mgr. Jolana Hůrková,
učitelka a výchovná poradkyně 

ZŠ Arménská

V pátek 7. 12. 2018 se předškolní děti z bohunických školek – MŠ Amerlingova, 
Švermova a Uzbecká – vydaly se svými paními učitelkami na výstaviště. V před-
vánočním čase nás nelákaly vánoční trhy, ale výstava Českého svazu chovatelů 
Moravia Brno v prostorách pavilonu B. Děti viděly a hlavně slyšely slepice, 
kohouty, husy, kachny, dokonce i krocany, holuby, papoušky, pohladily si králíky 
i morčata. Statečně zvládly cestu dopravními prostředky a svými malými nožič-
kami ušly 9 000 kroků. To se to pak hezky spalo.

 Za MŠ Amerlingova Mgr. Zdeňka Lederová

Mikulášská nadílka
Rok se s rokem sešel a před bohunic-
kou radnicí se opět z nebeských výšin 
spustil Mikuláš. Tento svatý pán byl 
doprovázen anděly a z pekla se přišli 
podívat i čerti. Nezbedné děti chtěli 
čerti odnést v pytlích, ale hodný pan 
Mikuláš a andělé jim za básničku či 
písničku vše odpustili. A tak věřím, 
že se všem tento podivný den, který 
byl obohacen i rozsvěcením vánočního 
stromečku a krásným ohňostrojem, 
který byl z technických důvodů (ne 
vinou radnice, ani hasičů) posunut až 
o hodinu později. Za to se některým 
lidem omlouváme, jiní to zase přivíta-

li, hlavně kvůli dětem, které recitovaly 
a zpívaly svatému Mikuláši na podiu 
před spoustou lidí a ti je pak obdařili 
velkým potleskem. Nakonec vše dobře 
dopadlo, ohňostroj byl krásný, a tak 
věříme, že za rok se opět sejdeme v tak 
hojném počtu dětí, maminek, tatínků, 
babiček, dědečků, tetiček, strýčků…
Děkujeme dětem ze ZŠ Arménská a Ve-
dlejší, které čas čekáním na Mikuláše 
zpříjemnily zpěvem vánočních písní 
a koled, také děkujeme bohunické rad-
nici za finanční podporu a bohunickým 
hasičům za perfektní organizaci.

 Hasiči Bohunice
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Tréninky
každou středu

18:00 - 19:00
ZŠ Vedlejší

Chceš se do toho opřít?
Umíš přijímat rány?

Přijď si s námi zahrát fl orbal!

PRVNÍ 2 TRÉNINKY ZDARMA!
Stačí si vzít boty do tělocvičny, kraťasy

a tričko. O zbytek už se postáráme!
Nezáleží na tom, jestli si holka nebo kluk,

stačí když ti je 6-9let.
PROSTĚ PŘIJĎ A ZKUS TO!

Tréninky probíhají
od září do června.

TĚŠÍME SE NA TEBE!

fb/fl orbal.zidenice     |     www.fl orbalzidenice.cz

OPRI SEDO TOHO!...A PŘIDEJ SE K NÁM

ˇ

sarka.stara@fl orbalzidenice.cz
tel.: +420 608 409 062

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.
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tel.: 511 115 794, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.

Sbor dobrovolných hasičů Bohunice ve spolupráci
s MČ Brno ‑Bohunice pořádá

HASIČSKÝ PLES
Srdečně Vás zveme v sobotu 2. 3. 2019

v 19.00 hod. do hasičské zbrojnice
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2

Cena lístku s místenkou 150 Kč
Prodej lístků od 14. 1. do 1. 3. 2019

(pondělí a středa 8–12 a 14–17 h.)
na ÚMČ Bohunice, Podatelna (přízemí)

p. Soukupová, tel: 547 42 38 13

Přijďte se pobavit do známého prostředí hasičské 
zbrojnice. Je zde pro Vás připraveno taneční vystoupení

a kvalitní živá hudba. Těší se na Vás bohuničtí hasiči.

Vzhledem k  velkému zájmu 
o cvičení všech věkových skupin, 
rozšiřujeme od ledna na našem 
pracovišti Lány střediska volného 
času Lužánky nabídku sportovních 
aktivit pro dospělé.
K již probíhajícím kroužkům Jógy, 
Zdravotního cvičení pro seniory 
a Cvičení pro těhotné od ledna 
přibude nový kurz

Zdravotní cvičení pro seniory 3 
(pondělí 9.00–10.00 hod.)
Cílem tohoto cvičení je snaha udržet 
optimální psychickou i fyzickou kondi-
ci, udržení kloubní pohyblivosti, zmír-
nění funkčních poruch pohybového 
aparátu, správné držení těla, koordi-
nační a kondiční cvičení s pomůckami, 
psychomotorickým cvičením a hrou.

A dále Cvičení (nejen) pro mamin-
ky (čtvrtek 10.00–11.00 hod)
Cvičení je zaměřené na posílení pá-
nevního dna a břišních svalů, zpev-
nění středu těla, správné držení těla. 
Vyrovnávací cvičení bude zaměřeno 
na rovnováhu, koordinaci, protaho-
vací, relaxační, uvolňovací a dechová 
cvičení. Cvičení je vhodné také pro 
maminky po porodu.

Obě tato cvičení vede lektorka Anna 
Horáková. Cena jednotlivých cvičení 
je 1200 Kč/ pololetí (únor – květen)

Cvičení budou probíhat od pondělí 
7. ledna jako zkušební lekce a po 
celý leden zdarma, tak aby všichni 
případní zájemci měli možnost si po 
přihlášení na webu přijít cvičení vy-
zkoušet. Stačí přijít v lednu přímo na 
lekci. S sebou nezapomeňte pohodlné 
sportovní oblečení a láhev s pitím.
V  případě dotazů volejte tel. 
737 454 370 Monika Vrátná nebo pište 
na email: monikavratna@luzanky.cz
Hlásit se na druhé pololetí pak mů-
žete přímo na lekci, nebo na našich 
webových stránkách lany.luzanky.cz.
Těšíme se na viděnou při cvičení na 
Lánech!

Petra Goczalová – pedagog volného 
času, SVČ Lužánky – pracoviště Lány

Cvičení na Lánech –  
rozšiřujeme nabídku
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Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v Novém roce 2018 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si Vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na 
 

P L E S  D Ů C H O D C Ů 
 

který se koná v sobotu 19. 1. 2019 v hasičské zbrojnici 
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b 

 
Začátek v 16.00 hodin  Konec ve 22.00 hodin 
 
Hudba:  oblíbené duo  –  Maškovi 
 
Vstupné:  50,- Kč    

 
Srdečně  Vás  zve  Klub  důchodců  v  Bohunicích 

 
Rezervace – Informace: Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121 
 
 
 
 
 
 
 

Klub důchodců v Brně – Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v Novém roce 2018 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a součastně si Vás 

dovoluje pozvat za finanční podpory radnice MČ Bohunice na 
 

P L E S     D Ů CH O D C Ů 
 

který se koná v sobotu 19.01.2019 v hasičské zbrojnici 
v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b 

 
Začátek v 16,00 hodin  Konec ve 22,00 hodin 
 
Hudba:  oblíbené duo  -  Maškovi 
 
Vstupné:  50,- Kč    

 
Srdečně  Vás  zve  Klub  důchodců  v  Bohunicích 

 
Rezervace – Informace:  Marie Růžičková, tel: 530 316 116, mobil: 732 928 121 

 K významnému životnímu 
jubileu bychom moc chtěli po-
děkovat naší mamince, babičce 
a prababičce Toničce Mlčkové 
za lásku, péči a obětavost, kterou 
vždy věnovala celé rodině a přeje-
me jí do dalších let jen to nejlepší, 
hlavně zdravíčko, štěstíčko a stále 
otevřené srdíčko pro všechny, kte-
ří jí jsou nejbližší a mají ji stále 
velmi rádi. Za celou rodinu veliký 
dík a ještě dlouhá léta přejí dcery 
Dáša, Alena a syn Pepík s rodinami.

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

 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.

 Kvalitní čištění koberců, ča-
louněného nábytku a matrací, úklid 
domácnosti, mytí oken, žehlení, ob-
jednávky nákupů po telefonu, drobné 
práce v domácnosti, ... to vše Vám 
nabízí A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte 
nám na 792 466 199 – na všem se 
domluvíme.

 Koupím garáž v osobním vlast-
nictví v Bohunicích. Tel: 777 159 551

 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!

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

 Sháním paní na hlídání 2leté 
dcerky. Po–Pá 7.30–12.30. Cca 25 
hod./týdně. Nástup od 1. 3. 2019. 
Hlídání by probíhalo u nás doma. Zá-
jemkyně pište na mail m15@seznam.
cz, případně na tel: 736 604 721.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

�  .netbox.cz

Internet
100/100 Mb/s

za 350 Kč

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna
	 	 7.	–	20.	1.	Zabijačkové	hody
	 	 28.	2.–10.	2.	Speciality	z	udírny
	 	 14.	2.	Valentýnské	menu
Plesová sezóna:		 18.	1.	Myslivecký	ples
	 	 25.	1.	Maškarní	ples
	 	 15.	2.	Moravský	ples
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.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
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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.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

Skvěle vybavené vozy za maximálně výhodné ceny už na vás čekají. Akce 7 dní Peugeot trvá od 21. do 27. ledna 2019, tedy i o víkendu. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Údržbáře – zámečníka (vyučení v oboru)
– Elektrikáře (vyučení v oboru, platná vyhl. 50, §6)
– Expedienty
– Pekařské výrobní dělníky 

NABÍZÍME: práci ve stabilní prosperující společnosti, 
5 týdnů dovolené, finanční motivační bonusy, straven-
ky s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu.

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231

ÚDRŽBA V DOMÌ 
BYTÌ A ZAHRADÌ

HOMECGE
www.udrzbavdome.cz

tel: +420 731 041 041

45

88

    BOHUNICE ZPRAVODAJ - 2
       45,00 mm x 88,00 mm

TADY JSME

Potøebujete vyøešit kapající kohoutek?
Ucpanou rýnu, pokažený vypínaè, nebo
smontovat nový nábytek, povìsit polièku,
opravit malbu èi udržovat zahradu?
                            Uklidit?
                         Umýt okna?

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


