
Bohunice jsou protkány sítí chodníků. 
Používáme je denně a asi o nich nijak 
zvlášť nepřemýšlíme. Málokdo však 
ví, že naše chodníky mají celkovou 
plochu přes 90.000 m2. To znamená, 
že bychom po nich došli například 
z Bohunic do Jihlavy. Převážná většina 
z nich je ve správě městské společnosti 
Brněnské komunikace, a. s. (zkr. BrKo). 
Myslím, že se tato společnost stará 
dobře a spolupráce s BrKo je velmi 
dobrá. Letní a zimní údržbu chodníků 
pak zajišťujeme my jako obec.
Existuje však menší skupina chodníků 
a cest, které jsou svěřeny do správy 
Bohunicím, a to vč. oprav. Jsou to 
tzv. účelové komunikace. Většinou se 
jedná o přístupové cesty a schodiště 
k bytovým domům, případně o polní 
cesty a některá prostranství.

Každý rok na těch nejpoško‑
zenějších provádíme opravy 
a  rekonstrukce v  objemu 
cca 800.000 Kč. Letos jsme 
opravili „červený“ chodník 
v kruhovém parku za kap‑
ličkou, schodiště a chodník 
k domu Spodní 22, chodník 
před Okrouhlou 9, chodník 
z ul. Neužilova na ul. Pod Nemocnicí 
a malé schodiště na ul. Vedlejší. Vy‑
měnili jsme obruby kolem travnatého 
pásu u domu Spodní 14, stavebně vyře‑
šili problém se stojící vodou u kontej‑
nerového stání Švermova 5, kompletně 
přebudovali chodník z ul. Uzbecká k ul. 
Jihlavská a vybudovali malý chodníček 
na zastávku tramvaje Švermova.
Několik fotografií najdete na straně 8 
tohoto zpravodaje.

Bohunické chodníky

Uzávěrka č. 1/2020
pátek 13. prosince 2019 ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Zpívání koled u bohunické kapličky .......3
Vánoční čas s bohunickou chasou...  ......5

30. výročí sametové revoluce  ................6
Vánoce přicházejí i do vaší knihovny .....7

VIII. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
18. 12. 2019 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunické 
radnice Dlouhá 3 konat VIII. zase‑
dání Zastupitelstva MČ Brno‑Bo‑
hunice. Program zastupitelstva 
bude nejpozději sedm dnů před 
zasedáním zveřejněn na úřední 
desce ÚMČ a na internetové strán‑
ce www.brno‑bohunice.cz. Jednání 
zastupitelstva je přímo audiovi‑
zuálně přenášeno prostřednictví 
webových stránek MČ a následně 
archivováno po dobu 5 let.
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Mikulášská nadílka a rozsvěcení 
vánočního stromečku s ohňostrojem

ve středu 4. 12. 2019
v 17.00 hod. vystoupení žáků bohunických škol
v 18.00 hod. rozsvěcení stromečku s ohňostrojem 
A pak přijdou čerti, andělé a Mikuláš. Pro děti bude při-
praven čaj zdarma. Pro dospělé medovina, svařák.
 
Srdečně zvou bohuničtí hasiči ve spolupráci s MČ Brno‑Bohunice

REKONSTRUKCE 
BAZÉNU NA ZŠ 
ARMÉNSKÁ
Jedna z největších staveb‑
ních prací, které v poslední 
době realizujeme, se blíží ke 
konci. Prosinec je čas, kdy 
bude zahájeno měsíční ob‑
dobí přebírání stavby. Práce 

probíhají dobře. V době, kdy čtete tyto 
řádky, by měl být bazén již napuštěn 
a mělo by probíhat vzorkování vody 
z hlediska její hygienické kvality, od‑
straňování různých „nedodělků“ a do‑
končování drobností. Od cca poloviny 
prosince se mohou děti těšit na vodní 
radovánky.

ZASTÁVKA TRAMVAJE 
BĚLORUSKÁ
Ti z  vás, kteří nastupujete na za‑
stávce tramvaje Běloruská, jste jistě 
zaznamenali, že začaly práce na její 
rekonstrukci.
Ve facebookové skupině Naše Bohuni‑
ce, kde jsem rovněž uveřejnil informaci 
o plánované rekonstrukci, proběhla 
poměrně bouřlivá diskuze na téma 
zachování kamenů, které jsou umís‑
těny u zastávky v prostoru borovic. 
Komentující nejčastěji uváděli sku‑
tečnost, že si na kamenech hráli oni, 
dnes jejich děti, a že je tedy nutné je 
v místě zachovat…
Udělat smysluplnou obnovu tohoto 
prostoru a zachovat přitom všechny 
prvky, které tam jsou nyní, úplně nejde. 
Takže kameny na zastávce z větší části 
zůstanou, budou však rozmístěny po 
celé upravované ploše. Pár menších pak 
umístíme na některá problémová mís‑
ta, na kterých nám řidiči jezdí po trávě.

JAK S ÚDRŽBOU CHODNÍKŮ 
PŘI SNĚŽENÍ
Už je to tu zase. Zima a s ní spojený 
mrznoucí déšť a sněžení nám všem 
působí značné problémy, zvlášť pokud 
musíme někam jít.

Na úvod mi dovolte malé upozornění. 
Při kalamitních situacích v zimním ob‑
dobí nemohou chodníky vypadat stej‑
ně jako uprostřed léta. Jsou a budou 
na nich zbytky sněhu a ledu a je třeba 
se podle toho také chovat a pohybo‑
vat. Není moudré například chodit 
v lodičkách s patnácticentimetrovými 
podpatky, protože mohu uklouznout 
a spadnout. Je to prostě tak.
Pro firmu, která pro nás úklid zajišťuje, 
se jedná pracovně o jedno z nejnároč‑
nějších období. Na její pracovníky jsou 
kladeny extrémní požadavky. Ale sou‑
časně se na ně vztahuje stejný zákoník 
práce jako na nás ostatní. Takže i oni 
mají nárok na přestávku, odpočinek 
a spánek.
Všechna tato slova jsem napsal proto, 
abych předešel dotazům a poznámkám 
typu: „už hodinu nesněží a u nás ještě 
nikdo nebyl… “
Jak píši výše v prvním odstavci, máme 
90.000 m2 chodníků. Nezapomeňte, 
že mezi ně patří i řada schodišť, kde 
jediná účinná technika jsou ruce a lo‑
pata. Očistit celé Bohunice tedy chvíli 
trvá.  2
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Bohunické události – komentářeBohunické 
chodníky Parkování v Bohunicích je čím dál tím složitěj‑

ší, to bezesporu víme. Právě proto se snažíme 
ještě nacházet alespoň nějaká ta místa, kde 
můžeme parkování vytvořit. Někdy se prostor 
vyloženě nabízí, ale po podrobném prozkou‑
mání zjistíme, že pod povrchem vede mnoho 
inženýrských sítí. Sítě se samozřejmě dají 
přeložit, ale jejich přeložení je tak finančně 
nákladné, že se to nevyplatí. Ono stavět jedno 
parkovací místo v hodnotě tří čtvrtin milionu je opravdu 
nehospodárné a my si na hospodárnosti zakládáme. 
Jsou tu však jiné možnosti, kde místa vybudovat, a to je 
třeba v případě, kdy se upraví dopravní značení a doplní 
se vodorovné značení. Tato parkovací místa se nám po‑
dařilo vytvořit třeba na ulici Ukrajinská. Stačilo změnit 
dopravní značení, nastříkat vodorovné značení a máme 
osm nových parkovacích míst. Říkáte, že je to kapka 
v moři? Nesouhlasím, vybudování či zlegalizování osmi 
parkovacích míst za náklady v hodnotě cca 2500,– za 
jedno parkovací místo je z mého pohledu výsledek 
přinejmenším dobrý. Navyšování parkovacích míst je 
pro naši koalici prioritou, nicméně tak jak jsem uvedl, 
jsme limitováni nejen cenou, ale i prostorem pro vy‑
budování těchto parkovacích míst. Dalším projektem, 
který v oblasti parkování chystáme, je rozšíření parko‑
viště na ulici Švermova. Neopomínáme ani myšlenku 
vybudování parkovacích domů. Tento způsob se nám 
jeví pro Bohunice jako nejschůdnější, a proto se na něj 
soustředíme. Těší mě, že i od vás občanů dostáváme 
tipy, kde parkovací místa vybudovat, třeba i změnou 
polohy parkovacích stání. Nedávno mi volal senior, 
který se touto problematikou ve svém okolí zabývá. 
Zavolal mi a navrhl, že na ulici Lány u křížku by se 
mohlo změnou postavení vozidel, a to z podélného stání 
na šikmé stání, dosáhnout navýšení počtu parkovacích 
míst. Bohužel v tomto případě nelze změnu provést, 
protože přilehlá vozovka je vedena jako tzv. ZÁKOS, 
což v překladu znamená základní komunikační systém, 
a zde se mimo podélného parkování jiné nepovoluje. 
Ale i přesto si velice cením toho, že vy občané Bohunic 
máte zájem parkování řešit.
Zimu máme přede dveřmi a já jsem obdržel mnoho 
dotazů na to, zda se bude i v letošní zimní sezóně le‑
dovat, tedy přesněji řečeno, zda se bude opět stříkat 
led na venkovním házenkářském hřišti v areálu Tatranu 
Bohunice. Mohu vám, vážení spoluobčané, sdělit, že 
ledovat se bude! To, zda led v konečném důsledku bude 

či ne, jak jistě víte, nezáleží na nás, ale na 
přírodě. Já osobně věřím, že i v nadcházející 
sezóně se těch několik mrazivých dnů najde 
a bude se moci bruslit. Tímto také iniciuji 
skupinu ledařů, která v uplynulé sezóně pro 
naše spoluobčany ledovou plochu vytvořila. 
Je samozřejmostí, že mezi sebou přivítáme 
i další zájemce o pomoc při ledování.
Jistě si mnozí z vás všimli, že se buduje nový 

chodník na ulici Dlouhé v prostoru nad tramvajovým 
mostem. Tento kousek chodníku nám zde dlouhou 
dobu chyběl a věřím, že po jeho dokončení přispěje 
chodcům ke zvýšení bezpečnosti v daném místě. Kon‑
cem roku končí i sezóna bohunických trhů. Přestože 
někteří z vás mohou mít připomínky k jejich průběhu, 
propagaci či počtu stánků, já osobně, znalý problema‑
tiky stánkového prodeje, mohu konstatovat, že trhy 
proběhly dobře. Ano, záměrně používám slovo „dobře“, 
protože, jak je obecně známo, ve školním hodnocení to 
znamená za tři. Již dříve jsem uvedl, že jsme se snažili 
pro stánkaře vytvořit ty nejlepší podmínky (neplatí 
se nájem z prostranství ani za připojení el. proudu) 
zájem o prodej je však malý. Nicméně neházíme, jak se 
říká, flintu do žita, již v příští sezoně se budeme snažit 
bohunické trhy oživit tak, aby byly atraktivnější nejen 
pro prodejce, ale i pro vás návštěvníky. Letos nás ještě 
čeká jeden čtvrtek, kdy budou klasické bohunické trhy, 
to je 12. 12. 2019 a poté budou následovat vánoční 
trhy v termínech 18–19. 12. 2019. Pro ty, kteří se ptají, 
zda i v příštím roce bude radnice pořádat obecní ples, 
sděluji, že ples se uskuteční 14. 2. 2019 od 19.00 v sále 
hasičky. Vstupenky budou v prodeji od 6. 1. 2020 opět 
v podatelně Úřadu městské části Bohunice.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, končí rok a to je 
období, kdy se můžeme ohlédnout, co jsme udělali, 
ale je to i období, kdy se můžeme podívat před sebe 
a přemýšlet, co v nastávajícím roce uděláme. Vězte, 
že nemá cenu truchlit nad tím, že jsme něco nestihli 
či prošvihli, je to prostě pryč a ať se snažíme sebevíce, 
nevrátíme to. Máme však možnost zařadit věci, které 
jsme nestihli, do příštího roku a snažit se je splnit. 
Možná mne nechápete, ale snažím se jen říci, že je vždy 
lepší se soustředit na budoucnost, protože ta na nás 
čeká. Minulost již nedoženeme.
Všem vám, velkým i malým, přeji do příštího roku jen 
to, co si budete přát, a hlavně zdraví.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta
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To bylo jasné i  zákonodárcům, a proto do 
příslušného zákona zakotvili podmínku, že 
zahájit zmírňování neschůdnosti při sněžení 
či ledovici musíme do 20 hod. od „vzniku zá‑
vady ve schůdnosti“. Současně však říkají, že 
i chodec musí vzniklé situaci přizpůsobit své 
chování, obuv a způsob chůze. V praxi to pro 
nás znamená, že začínáme čistit nejvíce frek‑
ventovaná místa, a ta méně využívaná čistíme 
postupně během následujícího času. Zmírnit 
znamená zajistit schůdnost. Tedy shrábnout, 
zamést, posypat.
Touto cestou vás všechny prosím a vyzývám, 
pokud vidíte, že chodník není úplně čistý, 
buďte tolerantní, shovívaví a hlavně při chů‑
zi opatrní.

DALŠÍ TAŠKY  
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V  minulém čísle zpravodaje jsem psal, že 
máme 200 ks tašek, které jsou určeny pro 
domácnosti na separovaný odpad. Ty jsou již 
rozebrané. Ale podařilo se mi zajistit dalších 
200 ks. Takže pokud ještě máte zájem, zastav‑
te se na radnici. Vyzvednout si je můžete zdar‑
ma v pracovní době úřadu na naší podatelně.

KRÁTKODOBÉ  
UZAVŘENÍ EKODVORA
Jak jsem psal v minulém čísle našeho zpravo‑
daje, budeme rekonstruovat příjezdovou cestu 
k ekodvoru. Termín zahájení prací však nebude 
v prosinci, jak jsem původně uvedl, ale až příští 
rok po skončení zimy.

Milí přátelé, nastává adventní doba a blíží se 
Vánoce. Chtěl bych vám popřát hodně lásky, 
pohody, klidu, pokoje, radosti… Ať se rozzáří 
oči všech, které na Vánoce obdarujete a potě‑
šíte, a samozřejmě také ty vaše.
Na setkání s vámi se těší

 Antonín Crha, starosta

Pozvánka Pozvánka

Setkání bohunických seniorů

středa 11. 12. 2019 | 9:00 - 10:30
Setkání bohunických seniorů

Vánoční posezení se vzpomínáním nad starými 
vánočními zvyky, zpívání koled, zdobení perníčků,
ochutnávka doneseného cukroví a povídání se zajíma-
vými lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Všichni jsou 
srdečně zváni, vstup volný.

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

lany.luzanky.cz

středa 11. 12. 2019 | 9:00 - 10:30
Setkání bohunických seniorů

Vánoční posezení se vzpomínáním nad starými 
vánočními zvyky, zpívání koled, zdobení perníčků,
ochutnávka doneseného cukroví a povídání se zajíma-
vými lidmi v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. Všichni jsou 
srdečně zváni, vstup volný.

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

lany.luzanky.cz

středa 11. 12. 2019 | 10:30 - 12:00
Rukodělné tvoření pro seniory

Pojďte si s námi vytvořit tradiční vánoční ozdoby ze 
skleněných perliček! Přitom se bude vykládat, připraven 
bude čaj a dobré kafe. Tvořivý program (nejen) pro 
bohunické seniory se koná v 1. patře SVČ Lány, Lány 3. 
Všichni jsou srdečně zváni, cena dílny 100 Kč.

Na setkání se těší výtvarnice Andrea Kamenická,
SVČ Lužánky – pracoviště Lány

lany.luzanky.cz
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXVII.
Pro dnešní sto sedmnácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek prastaré bohunické trafiky. Stávala na rozhraní ulic Rolnická a Lány. 
Dnes by to bylo někde v prostoru mezi kotelnou vedle SVČ Lány a garážemi na 
ulici Vyhlídalova. Fotografie je výřez z dobové pohlednice z 30. let 20. století. 
V současnosti již tato trafika samozřejmě neexistuje. 
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

1. 12.
neděle

TATRAN Bohunice : Handball Brno B – házená
hala Neužilova 35, II. liga mužů, od 17.00 hod.

2.–31. 12. VÝSTAVA – Vánoční kouzlo ukryté v knihách – knihy 
s vánoční tématikou; KJM, Lány 3

2.–31. 12. SOUTĚŽ – Vánoční koleda – soutěž pro děti; KJM, Lány 3

2. 12.
pondělí

PŘEDNÁŠKA – k výročí 30 let od sametové revoluce 
v Brně-Bohunicích; radnice MČ, Dlouhá 3; od 17.00 hod.

2.–31. 12. VÝSTAVA – Rozkvět umění: tvorba od 15 let po dnes –  
Klára Böhmová; KJM, Lány 3

3. 12.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my
KJM, Lány 3; od 16‑30 hod.

4. 12.
středa

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍ-
HO STROMKU; prostor před radnicí MČ Brno‑Bohunice, 
od 17.00 hod.

4. 12.
středa

VÁNOČNÍ ČAS – Bohunická chasa a Chasička v knihovně
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

5., 12. 
a 19.12.

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

7. 12.
sobota

TATRAN Bohunice : Sokol Kobylisy – házená
hala Neužilova 35, I. liga žen, od 11.00 hod.

12. 12.
čtvrtek

NEZABÍJEJTE TOHO KROCANA – Milena Fucimanová; 
divadlo AGADIR; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

12. 12.
čtvrtek

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

14. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – Šprtec pro žáky i dospělé hráče
Orel jednota Brno‑Bohunice, Hraničky 5;  od 10.00 hod.

18. 12. 
a 19. 12.

VÁNOČNÍ BOHUNICKÉ TRHY
náměstí před bohunickou radnicí; od 12.00 do 18.00 hod.

21. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – Stolní tenis pro děti a mládež do 18 let
Orel jednota Brno‑Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

23. 12.
pondělí

ZPÍVÁNÍ KOLED U BOHUNICKÉ KAPLIČKY 
Bohunická kaple;  od 18:00 hod.

27. 12.
pátek

VÁNOČNÍ TURNAJ – Nohejbal pro muže
Orel jednota Brno‑Bohunice, Hraničky 5;  od 9.00 hod.

28. 12.
sobota

VÁNOČNÍ TURNAJ – Stolní tenis pro ženy i muže
Orel jednota Brno‑Bohunice, Hraničky 5;  od 9.30 hod.

Kalendárium XII.



Klíčová lípa
K výročí 17. listopadu proběhla na mnoha místech republiky vzpomínková setkání.
U nás v Bohunicích se sešlo na 50 dospělých a 20 dětí na prostranství před 
ZŠ Arménská. Zasadili jsme lípu a do jejích kořenů uložili schránku s artefakty 
(staré klíče, obecní znak, říjnové číslo Našich Bohunic aj.). Strom jsme ozdobili 
papírovými listy, klíči a srdci, aby nám v tento podzimní čas „rozkvetla“ k potěše 
oka i ducha.
Státní hymnou jsme vyjádřili úctu k naší vlasti a zpěvy písní Ach synku a Náměšť 
jsme si připomněli všechny ty, kteří se zasloužili o rozvoj demokracie v naší zemi.
Celé setkání doprovázelo na tuto dobu nezvykle příjemné počasí a neslo se 
v přátelském duchu.
Děkujeme všem přítomným za milé společenství.

 Zuzana Běhalová, Vlastimil Halfar, Leoš Šmídek, Lucie Stará

Výše poplatku za svoz odpadu je sta‑
novena městskou vyhláškou o míst‑
ním poplatku za provoz systému shro‑
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Výše poplatku se již delší 
dobu neměnila a činí 670 Kč. Senioři 
nad 70 let a děti do 4 let doposud 
platili sníženou sazbu 500 Kč. Od pla‑
cení poplatku jsou zcela osvobozeny 
osoby, které jsou přihlášeny k pobytu 
na úřední adrese (v Brně je to přes 
32.000 osob v „největším baráku na 
světě“ na populární adrese Husova 5).
Na základě věcného záměru vedení 
města Brna byl na červnovém jed‑
nání Zastupitelstva MČ Bohunice 
předložen návrh na změnu vyhlášky 
o odpadech, jehož jedinou změnou je 
osvobození placení za odpad u seniorů 
nad 70 let. Ano, senioři nad 70 jsou 
skupinou obecně s nižšími příjmy a dá 
se předpokládat i s nižší produkcí od‑
padu. Nicméně osvobození od placení 
za odpad u osob s bydlištěm na úřední 
adrese je podle nás až diskriminační. 
Jsou to ve většině případů osoby, které 
v Brně bydlí, pracují či podnikají a je‑
nom ze spekulativních důvodů, aby 
se vyhnuly plnění svých závazků vůči 
věřitelům, se hlásí na úřední adresu. 

Zpoplatnění této skupiny osob by ale‑
spoň částečně mohlo pokrýt deficit 
příjmů od seniorů nad 70 let. Proto 
jsme přednesli pozměňovací návrh, 
aby byly ze skupiny osob osvoboze‑
ných od poplatku vyňaty osoby s by‑
dlištěm na úřední adrese. Tento náš 
návrh byl hlasy 17 zastupitelů přijat.
O konečném rozhodnutí o změnách 
v placení za odpad hlasovalo Zastupi‑
telstvo města Brna na listopadovém 
jednání. Ve vypořádání připomínek 
z městských částí byl bohunický ná‑
vrh navržený neakceptovat především 
z důvodu „administrativní náročnosti 
oproti fiskálnímu efektu“. Náš pozmě‑
ňovací návrh z Bohunic jsem opět na‑
vrhl a navíc jsme jej rozšířili o návrh, 
aby do skupiny osob, které neplatí za 
odpad, byly zařazeny i děti do 4 let.
No a jak to dopadlo? Aby platili za 
odpad osoby na „Husovce“, hlasovalo 
23 zastupitelů (tedy neprošlo), avšak 
pro osvobození od poplatku u dětí do 
4 let zvedlo ruku 36 zastupitelů, takže 
chválabohu alespoň toto prošlo. 
Platit za odpad od příštího roku tedy 
nebudou ani senioři nad 70 let, ani 
děti do 4 let. No a bohužel ani osoby 
na úřední adrese, což mě štve.
 Vít Prýgl, člen ZMČ Bohunice a ZMB

Senioři a děti do 4 let 
nebudou platit za odpad
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Příspěvky zastupitelů

 

Orel jednota Brno - Bohunice pořádá tradiční 
 

Vánoční turnaj dětí a mládeže 
ve stolním tenisu 

sobota 21. 12. 2019 

 

 
Místo konání: bohunická orlovna, Hraničky 5, Brno 
Prezence: 9.00 hod – 9.20 hod 
Zahájení turnaje: 9.30 hod, (ukončení ~ ve 13 hod.) 
Startovné: zdarma, turnaj je veřejný, hráči a hráčky 
narození 2001 a mladší 
Občerstvení: není zajištěno 
S sebou: sportovní přezůvky, pálku, občerstvení 
Ceny: medaile pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky 

 
Přihlášky a dotazy: zavadil@orelbohunice.cz 

 

www.orelbohunice.cz 
 

Na provoz orlovny finančně přispívá statutární město Brno a MČ Brno-Bohunice 
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To už tady dlouho nebylo, fotbalisté 
Tatranu Bohunice udrželi svoji nepo‑
razitelnost a přezimují na prvním mís‑
tě tabulky Jihomoravského krajského 
přeboru. V patnácti zápasech neokusili 
chuť porážky, pouze dvakrát remizo‑
vali, a tak s 41 body vévodí podzimní 
polovině tabulky s  devítibodovým 
náskokem!
Mužstvo těžilo ze standardních situací, 
které připravují hráči se zkušenostmi 
z vyšších soutěží František Schneider 
a Ivan Lacko (7 branek). Střelecky se 
dařilo také Nikolasi Burčíkovi, autoru 
dvanácti gólů. Kapitán týmu, stoper 
Marek Král, uspěl osmkrát. Příjem‑
ným překvapením byly výkony Ševčíka 
(4 branky) a luhačovické posily Pavlíč‑
ka, který se trefil pětkrát. „Široký kádr 
našich hráčů baví tréninky a všechny 
spojuje silná touha vyhrávat,“ chválí 
své svěřence bývalý bohunický stoper 
a  současný trenér Stanislav Píšek. 
„V několika zápasech jsme dokázali 
strhnout výhru na naši stranu až v sa‑
mém závěru. Těžíme z toho, že jsme 
dobře fyzicky připravení a většina utká‑

ní končí naší převahou,“ dodává kouč.
Zimní přípravu, ve které odehrají ně‑
kolik přátelských zápasů na umělém 
povrchu na stadionu Neužilova i na 
hřištích soupeřů, zahájí hráči 14. led‑
na. „Její vrchol bude týdenní sou‑
středění v turecké Antalyi, kam hráči 
odletí v únoru. To už bude v týmu i ně‑
kolik vytipovaných posil. I když jsme 
v předchozích letech dvakrát odmítli 
postup do divize, náš jarní cíl nemůže 
být nic jiného než prvenství, tentokrát 
stvrzené postupem,“ přesvědčivě soudí 
předseda klubu Lubomír Němec.
Hráči i funkcionáři fotbalového od‑
dílu TJ TATRAN Bohunice přejí všem 
fanouškům a sponzorům pohodové 
prožití vánočních svátků, ničím ne‑
rušený vstup do nového roku 2020, 
děkují za podporu v podzimní části 
soutěže a těší se na diváckou návštěvu 
i ve druhé, jarní, polovině JMKP, která 
započne koncem března 2020. Infor‑
mace o fotbalovém klubu naleznete 
na webových stránkách oddílu: www.
tatran ‑bohunice.cz,

 Ing. Jaromír Krejčí

Na Základní škole Vedlejší se v lis‑
topadu začaly rekonstruovat příro‑
dovědné učebny. Škola se zapojila 
do projektu Zlepšení podmínek pro 
výuku přírodovědných předmětů na ZŠ 
Vedlejší. Investorem stavby je město 
Brno a spolupodílí se také městská 
část Brno ‑Bohunice. Celá rekonstruk‑
ce je naplánovaná na 270 dní.
Během této doby se ve škole úplně 
přestaví tři učebny přírodovědných 
předmětů, tři kabinety a  bude vy‑
stavěna nová laboratoř. Kromě toho 
bude vybudován nový výtah a ve všech 
prostorách základní i mateřské školy 
bude v provozu wifi. Výuka ve škole 
bude díky tomuto projektu zkvalitně‑

na novými pomůckami, které poslouží 
k názornější a zajímavější výuce che‑
mie, fyziky a přírodopisu.
Během rekonstrukce nebude v pod‑
statě omezen provoz školy. Pouze ně‑
které dny dostane část žáků ředitelské 
volno.
Jsme velmi rádi, že se tento projekt 
na škole rozběhl. Znalosti, které žáci 
získají v přírodovědných předmětech, 
jsou velmi důležité pro jejich další roz‑
voj a také pro pokrok ve společnosti. 
Věříme, že naši žáci díky novým učeb‑
nám a pomůckám získají nové znalosti 
a také vztah k těmto předmětům, který 
využijí při dalším studiu i v životě.

 Lenka Adámková

Fotbalisté Tatranu  
Bohunice přezimují na 
prvním místě tabulky!

ZŠ Vedlejší zkvalitňuje 
výuku přírodovědných 
předmětů 

Druhá směna života
Blíží se Vánoce, období adventu, 
a každý z nás to již pociťuje. V tele‑
vizi vidíme reklamy, které se vysílají 
vždy před vánoci, kdy například sym‑
patický obtloustlý stařík, oblečen 
do červeného hávu za doprovodu 
líbezné hudby, všem dětem doporu‑
čuje nealkoholický nápoj jedinečné 
chuti a barvy. Navozují atmosféru, 
že jestliže si tento nápoj nekoupí 
a nevypijí, prostě ten Ježíšek nepři‑
jde. Pryč jsou doby, kdy v adventním 
období hospodyně připravovaly těs‑
to na cukroví, sháněly dárky, jež měly 
nejen estetickou hodnotu, ale i prak‑
tické vyžití. Narychlo se v ústraní 
doplétaly svetry či šály nebo teplé 
ponožky. Dnes se těmto dárkům po‑
hrdavě říká měkké dárky. Přestože 
z mého pohledu se Vánoce postupně 
mění v konzumní a shonem naplně‑
né období, věřím, že v srdci většiny 
z vás zůstává vzpomínka na to, jak 
jsme tyto svátky prožívaly jako děti. 
Co je však nesporné, je to, že Vánoce 
jsou období dárků a přání. I já si do‑
voluji přijít k vám, vážení bohuničtí 
senioři, a přinést vám malý dárek. 
Je to dárek v podobě informací. Do‑
voluji si vás informovat, v jaké fázi 

je slíbený klub seniorů, který bude 
v objektu bývalé školky na ulici Pod 
nemocnicí. V příštím roce již začnou 
stavební práce a do jednoho roku 
by mělo být hotovo. Mnozí z vás se 
stěhovali v Bohunicích do nového, 
přesněji řečeno do nových bytů. 
Jistě si pamatujete, že zařizování 
nového bytu je nejen finančně ná‑
ročné, ale i složité. Jsme v době, kdy 
jsme schopni postupovat opačně. 
Je to tak, že my již nyní postupně 
zajišťujeme vybavení pro váš klub 
seniorů. Nyní jsme zajistili částečně 
nábytkové vybavení, ale i elektro‑
niku, jež bude sloužit především 
v plánovaném senior pointu. Touto 
cestou si dovoluji poděkovat odboru 
sociálních věci Jihomoravského kra‑
je, jenž na nákup potřebného vyba‑
vení poskytl dotaci. Dovoluji si vás 
též informovat, že pro vás v příštím 
roce připravujeme opět přednášky 
a besedy z oblasti historie, bezpeč‑
nosti apod.
Vážení bohuničtí senioři, dovolte mi 
popřát vám do příštího roku mnoho 
klidu, štěstí a hlavně zdraví.
 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko Bohunické stromy (22)

MLADÍ EXOTI

Nikoli, tento článek ne‑
pojednává o  Kapitánovi 
a gangu Vaňkovka. Když se 
v dendrologii mluví o exo‑
tech, jsou tím myšleny 
nepůvodní dřeviny, kterým 
vyhovují naše podmínky. 
Jsou to tedy stromy ‑cizinci, 
kteří přinášejí do naší země skutečné 
obohacení.
Exotické stromy pocházejí nejčastěji 
z oblasti Středomoří a Blízkého vý‑
chodu, ze Severní Ameriky nebo Číny. 
Na území Bohunic můžeme najít různé 
druhy exotických dřevin, jako napří‑
klad: Původem z Číny: jinan (Ginkgo), 
magnólie (Magnolia), pavlovnie (Pau‑
lownia), svitel (Koelreuteria).
Ze Severní Ameriky: břestovec (Celtis), 
dřezovec (Gleditsia), katalpa (Catalpa), 
liliovník (Liriodendron).
Z regionu Středomoří: platan (Plata‑
nus) a typickým zástupcem jehličnanů 
je cedr (Cedrus).
Tyto stromy, které rozšiřují původní 
skladbu dřevin, byly vysazeny poměr‑

ně nedávno, a to moderní 
technologií. V okrasné škol‑
ce se zvláštním postupem 
vypěstuje několikametrový 
strom s kořenovým balem, 
který se pak zasadí na místo 
určení. Takový strom ovšem 
na novém stanovišti vyža‑
duje zvláštní péči – přede‑

vším oporu (tu zajistí opěrné kůly), 
výživu (do výsadbového substrátu se 
přidávají „kondicionéry“) a závlahu. 
Když nedopustí svatý Petr, musí na‑
stoupit zahradnická firma. Závlahou 
se nepodporuje pouze růst koruny, ale 
především růst kořene. Platí zásada, že 
čím větší a mohutnější kořen, tím lepší 
předpoklad pro růst stromu. Zatímco 
nadzemní části stromu rostou od jara 
do léta, kořeny přirůstají prakticky celý 
rok. A tak se neposmívejme podiví‑
novi s konví, až ho začátkem prosince 
uvidíme zalévat opadaný strom. Ten 
člověk totiž ví… Seriál o bohunických 
stromech vychází také na facebookové 
stránce: Otevřené Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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V letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové 
revoluce, která začala 17. listopadu 1989. Tento den 
je zapsán v naší historii tučným písmem, protože 
odstartoval velké změny v našich životech, a to jak 
v oblasti společenské, tak ekonomické. Společnost 
se vzepřela totalitnímu režimu a naše země začala 
směřovat ke svobodě.
Věřím, že jedno z nejdůležitějších poselství této udá‑
losti je úcta k člověku, jeho důstojnosti a svobodě, 
a proto jsme se rozhodli zařadit toto téma do výuky. 
Jako způsob výuky jsme zvolili projektový den, a to 
14. listopadu 2019, na obou stupních ZŠ.
Na prvním stupni zvolily jednotlivé ročníky různé 
způsoby práce. Žáci prvních a druhých ročníků v rám‑
ci „získané svobody“ cestovali po jednotlivých konti‑
nentech, seznamovali se s jejich reáliemi a zkoušeli si 
jejich zvyklosti. Žáci třetích ročníků začali na tématu 
pracovat již o několik dní dříve s tím, že dostali 
úkol požádat rodiče i prarodiče o poznatky z tohoto 

období. Poté o tématu besedovali a vyměňovali si 
zkušenosti. A dovršením byla návštěva Technického 
muzea, kde v projektový den zhlédli výstavu „Železná 
opona“. Žáci čtvrtých ročníků zase cestovali po celé 
Evropě. Na třech stanovištích se postupně seznámili 
s historií sametové revoluce a naučili se písničku od 
Jaroslava Hutky – Náměšť, poznali země jižní Evropy, 
jejich zvyky a tradice a zhlédli videa připomínající 
tehdejší události. Žáci pátých ročníků odjeli tento 
den na exkurzi do Prahy, která byla taktéž zaměřena 
na téma „Sametová revoluce“, a poznali různá místa 
Prahy, která připomínala tehdejší události.
Na druhém stupni si žáci mohli vybrat z osmi pra‑
covních dílen. V rámci přírodních věd se zaměřili na 
luštění a laboratorní práce, v dílně Velvet revoluti‑
on se seznámili s pohledem na revoluční události 
ze zahraniční perspektivy, v totalitní chlebíčkárně 
poznali způsob stravování a  vyráběli chlebíčky, 
v literárně ‑výtvarné sametové dílně pracovali na 

drobných výrobcích. Další dílny se zabývaly hudbou 
80. let a spartakiádou, tvorbou dobových tiskovin, 
matematicko ‑fyzikálním objevováním nebo osob‑
nostmi sametové revoluce. Každý žák si za dopoledne 
prošel dvěma vybranými dílnami a třetí dílna (zá‑
věrečné shrnutí) pak již probíhala s třídními učiteli. 
Zde si žáci zopakovali a ujasnili získané vědomosti.
Vzpomínání na listopad 1989 doplnila i velmi za‑
jímavá výstava autentických dětských prací z roku 
1990, reflektující tehdejší události. Na základě re‑
akcí žáků věříme, že je toto téma zaujalo a zvolená 
forma výuky jim pomohla pochopit události doby 
nedávno minulé.
Na závěr si dovolím následující myšlenku: pamatuj‑
me, že svoboda člověka je schopnost volit, rozho‑
dovat a jednat podle své vůle, za což současně nese 
i zodpovědnost.

 Mgr. Petr Holánek, ředitel ZŠ

Koncem října se šest plavců ze ZŠ 
Arménská účastnilo mezinárodních 
plaveckých závodů „Severnoje sijanije“ 
(Severská záře) ve 4 500 km vzdále‑
ném Chanty ‑Mansijsku.
Díky navázání kontaktů Jihomoravské‑
ho kraje s atraktivním partnerem ze 
středozápadní Sibiře vznikl zajímavý 
projekt plavecké spolupráce, který 
byl již posedmé příležitostí pro plav‑
ce z Brna reprezentovat jižní Moravu.
15. ročníku těchto závodů, který se konal 
od 23. do 25. října 2019, se účastnily 
plavecké kluby z celého Ruska: namát‑
kou sportovci z Moskvy, Vladivostoku, 
Jekatěrinburgu, Čeljabinsku, ze vzdále‑
né Kamčatky i Jakutska. Ze zahraničních 
účastníků můžeme uvést Českou repub‑
liku, Itálii, Kyrgyzstán a Kazachstán. Cel‑
kem se účastnilo cca 40 klubů čítajících 
600 mladých sportovců ve věkovém 
rozmezí od 11 do 16 let.
Největších úspěchů z našich plavců 
dosáhla Adéla Křepelková z Kome‑
ty Brno, která získala dvě medaile. 

I  ostatní plavci v  letošním výběru 
(Jan Štromajer, Martin Pokorný, Ma‑
tyáš Ulmann, Sára Říhová a Valerie 
Vlková) ale rozhodně ostudu neudělali 
a zaplavali si své osobní rekordy.
Kromě sportovního zážitku z příjem‑
ného závodního bazénu s olympij‑

skými parametry (délka 50 metrů, 
10 závodních drah) jsme měli možnost 
se blíže seznámit s celým městem. Na‑
vštívili jsme nádherné Muzeum pří‑
rody a člověka, kde jsme se seznámili 
s místními archeologickými nálezy, 
životem původních obyvatel, infor‑

macemi o těžbě ropy a plynu a krás‑
nou expozicí zástupců sibiřské fauny. 
Kromě prohlídky města jsme zavítali 
do přístavu na řece Irtyš, která zde 
tvoří důležitou dopravní tepnu, pra‑
voslavného chrámu a skanzenu s ob‑
řími bronzovými sochami mamutů, 
medvědů a koní, jejichž pozůstatky zde 
byly nalezeny. Asi největším darem 
bylo navázání přátelských kontaktů 
mezi našimi a ruskými plavci. Plavci 
se skamarádili i přes jazykovou bariéru 
s využitím angličtiny či překladačů 
v telefonu.
Nelze než zopakovat, že tato úžasná 
akce by se nemohla uskutečnit bez 
podpory Jihomoravského kraje, jehož 
představitelé se zasloužili o její zpro‑
středkování, a samozřejmě díky velké 
ochotě místních organizátorů. Rád 
bych poděkoval všem, kteří se na za‑
jištění naší účasti podíleli, a zejména 
plavcům za příkladnou reprezentaci.

 Tomáš Doubrava,
trenér ZŠ Arménská, vedoucí akce

Jako každý rok, i  letos jsme chtěli 
posvítit na cestu svatému Martinovi. 
Rodiče připravili svým dětem lampio‑
ny a školku jsme vyzdobili lampičkami, 
které děti vyrobily. Ale Martin na bí‑
lém koni opět nepřijel. Naše světýlka 
skrápěl déšť a byli jsme nuceni průvod 
zkrátit, ale na dobré náladě nám to 
neubralo. Vždyť se všichni těšili na oh‑
ňostroj na zahradě. Nezapomněli jsme 
ani na teplý čaj a koblihy pro děti.
Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří 
ochotně zmokli, a panu Soukupovi, že 
nám odborně odpálil ohňostroj.

Za kolektiv MŠ Amerlingova
 Anna Budirská

30. výročí sametové revoluce na ZŠ Arménské

Plavci ze ZŠ Arménská se i letos účastnili závodů na Sibiři

Martinské po(svícení) v MŠ Amerlingova 
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a oko‑
lí. Tel: 606 469 316. Platba hoto‑
vě=SLEVA 250 Kč!

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

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

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

 Koupím garáž zn. spěchá, 
TEL: 724 660 692
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Milí čtenáři a příznivci knihovny, Vá‑
noce se blíží a s nimi také konec roku 
2019. Já mám vždy v tuto dobu po‑
cit, že bych měla rekapitulovat, co se 
v uplynulém roce událo, co pozitivního 
se stalo, co mě potěšilo nebo co se 
mi opravdu povedlo. Vím, že to bude 
znít jako klišé, ale jsem opravdu velmi 
ráda, že jsem dostala příležitost pra‑
covat právě v knihovně v Bohunicích. 
Pracuji v krásném prostředí se spous‑
tou knih, mohu vytvářet programy pro 
děti a žáky ze škol a školek v blízkém 
okolí, vymýšlet a realizovat besedy pro 
čtenáře a návštěvníky, mám šikovné‑
ho pana kolegu a mohu se potkávat 
a povídat si o dobrých knihách s vámi, 
milí čtenáři. Ani bych neřekla, že jsem 
v bohunické knihovně již devátým mě‑
sícem. Jsem však za to opravdu ráda.
Musím také říct, že když se dívám na 
počty akcí pro děti, žáky i dospělé, 
mám z daných čísel opravdu radost. 
Od začátku roku po tuto chvíli jsme 
realizovali 83 kulturních akcí pro děti 
i dospělé a 85 akcí vzdělávacích, kte‑
ré jsou převážně zaměřeny na školky 
a školy.
Ani v  měsíci prosinci nezahálíme 
a máme připravené akce, jež by vám 
mohly zpříjemnit čekání na Ježíška. 
Atmosféru Vánoc vám jistě vykouzlí 
představení plné hudby, tance a zpěvu 
v podání Bohunické chasy a Chasičky, 
které se bude konat 4. 12. od 18.00 
hod. O týden později 12. 12. v 18.00 
hod. vás Divadlo hudby a poezie Aga‑

dir zve na vernisáž knihy a netradiční 
představení – Nezabíjejte toho kro‑
cana.
Pevně věřím, že vás vánočně naladí‑
me díky malé výstavě vánočních knih 
z našeho fondu. Nebude chybět nová 
prosincová výstava a také tradiční čte‑
ní pro nejmenší. Přesné termíny akcí 
ve vaší knihovně najdete v kalendáriu 
tohoto zpravodaje. Pokud byste si před 
Vánoci chtěli trochu zasoutěžit, může‑
te u knihovního vánočního stromečku 
hledat knižní šifru a soutěžit o drobné 
(sladké) odměny.
S přáním všeho dobrého do nového 
roku 2020

Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

V polovině října se děti zúčastnily soutěže v Útěcho‑
vě, kde hlídky či jednotlivci běžely vytyčenou trať 
a na ní plnily různé úkoly (např. střelbu ze vzdu‑
chovky, vázání uzlů, znalosti teorie, první pomoci 
a mnoho dalšího).
Jako první soutěžila družstva dorostenců, dorostenek 
a jednotlivců. Naše družstvo dorostenek se umístilo 
na druhém místě, cestou nějak zabloudily, takže 
časová ztráta byla veliká. Běželi i dva jednotlivci, 
kteří svým výkonem velice překvapili: Adam Jašek 

1. místo a Jan Cícha 3. místo.
Po odběhnutí dorostenců se začala sjíždět družstva 
mladších a starších žáků. Konkurence byla veliká, 
v každé kategorii zhruba 15 hlídek.
Mladším žákům se v posledních letech na „braňáku“ 
moc nedaří, i přes velkou přípravu získala hlídka 
„B“– 5. místo a hlídka „A“– 9. místo.
Starší žáci konečně v této soutěži prolomili ledy 
v umístění, ale bohužel díky stejnému počtu trest‑
ných bodů vyhrálo družstvo, které běželo rychleji. 

Hlídka „A“ se umístila na krásném 2. místě a hlídka 
„B“ na 6. místě.
Tento závod je první částí kola hry Plamen, výsledky 
této soutěže se sčítají ze soutěží, která se bude konat 
na jaře v příštím roce. Vítěz pak reprezentuje okres 
na krajské soutěži.
Všem soutěžícím i vedoucím gratuluji a děkuji za 
dobré výsledky. Věřím, že příští rok na kraj postou‑
píme!

 Kateřina Pilná

Vánoce přicházejí i do 
vaší knihovny

Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů

Dne 2. prosince se bude konat přednáška PhDr. Stanislava 
Balíka k 30. výročí Sametové revoluce v Brně ‑Bohunicích 
v prostorách radnice v zasedacím sále v 17. 00.
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Bohunické chodníky

Nově upravený chodník v parku za kapličkou – ul. Spodní

Nově opravené schodiště k domu Spodní 22

Nové schodiště na ul. Vedlejší

Nové obruby kolem pásu zeleně – Spodní 14

Oprava propadlého chodníku k domu Okrouhlá 9 Nově zrekonstruovaný chodník z ul. Uzbecká  
k ul. Jihlavská

Nový chodníček z parkoviště za zastávku tramvaje Švermova
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SOBOTA
21.12.2019

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ TURNAJE:

ŠPRTEC - STOLNÍ HOKEJ
ZAČÁTEK 10:00 - ORLOVNA BOHUNICE
PŘEZŮVKY S SEBOU
VĚK HRÁČŮ 6-99
STARTOVNÉ ORLI 0,-KČ, OSTATNÍ 25,-KČ
NOVÁČKŮM VYBAVENÍ ZAPŮJČÍME
MICHAL FRANĚK - 728 238 898
DOUDEENTEAM@GMAIL.COM

14.12.2019
SOBOTA

STOLNÍ TENIS - MLÁDEŽ
ZAČÁTEK 09:00 - ORLOVNA BOHUNICE
S SEBOU SI VEZMĚTE PÁLKU NA STOLNÍ 
TENIS, SPORTOVNÍ OBUV, OBČERSTVENÍ
VĚK HRÁČŮ 6-18
STARTOVNÉ 0,-
VÁCLAV ZAVADIL - 773 663 458
ZAVADIL@ORELBOHUNICE.CZ

27.12.2019
PÁTEK

NOHEJBAL - MUŽI
ZAČÁTEK 09:00 - ORLOVNA BOHUNICE
SÁLOVÁ OBUV S SEBOU
VĚK HRÁČŮ 18-99
STARTOVNÉ ORLI 0,-KČ OSTATNÍ 100,-KČ
KAŽDÝ PŘINESE CENU PRO HRÁČE
JOSEF MUSIL - 777 324 575
PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM NUTNÉ!

28.12.2019
SOBOTA

STOLNÍ TENIS - DOSPĚLÍ
ZAČÁTEK 09:30 - ORLOVNA BOHUNICE
PÁLKU NA STOLNÍ TENIS S SEBOU
VĚK HRÁČŮ 18-99
STARTOVNÉ ORLI 0,-KČ OSTATNÍ 100,-KČ
KAŽDÝ PŘINESE CENU PRO HRÁČE
VLADIMÍR MUSIL - 732 176 481
PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM NUTNÉ!

DĚTI, MLÁDEŽ

ŽENY, MUŽI

Na provoz orlovny přispívá Statutární město Brno a MČ Brno–Bohunice

www.orelbohunice.cz
Orlovna: Hraničky 5, Brno

Švermova 19, Brno - Bohunice
Přihlášky a více informací na https://labyrint.luzanky.cz/ 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

17. - 21. února 2020

CENA: 1700,-

ZA DIVADELNÍ OPONOU

Divadlo netvoři pouze herci a režiséři. 
Je zde mnoho rolí, které je třeba zaujmout 

- od scénaristů po kostyméry. 
Přijď si vyzkoušet každou 

z nich a vybrat tu, která ti vyhovuje. 
V rámci jednoho týdne 

si projdeme herecké techniky, 
dramatická a dalši cvičení 

a vrhneme se do tvorby vlastniho představeni, 
které na konci týdne spatří světla reflektorů. 

Scházet se budeme vždy od 9:00 do 16:00. 
Závěrečné představení proběhne v pátek od 16:00.

Tábor je vhodný pro všechny od 9ti do 15ti let.

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno‑Bohunice • Úřad městské části Brno‑Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13 • e‑mail: noviny@bohunice.brno.cz 
• Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1× měsíčně • Toto číslo vychází 29. 11. 2019 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části Brno‑Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota,  
tel.: 774 458 060, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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Nejen mimobohunické zajímavosti

Od stromečku k trvale udržitelnému životu

Druhé pololetí v Labyrintu Jak to bude o Vánocích 
s odpadem? 

Nadělte svým blízkým poukazy na 
kurzy Lipky. Obdarované nejen potěší, 
ale také jim poskytnou tipy pro trvale 
udržitelný život. V nabídce najdete 
tvořivé, soběstačnostní a  zahradní 
semináře i knihy a publikace pro děti 
i dospělé.
Vyberte si z dárkových poukazů na 
tvořivé kurzy na pracovišti Lipová. 
Obdarovaní si na nich aktivně odpoči‑
nou, a navíc si domů odnesou užitečné 
pomocníky a stylové doplňky. V pátek
10. ledna na Zachumlané zašívárně 
přetvoříme staré svetry na ozdobný 
obal na květináč, měkoučký povlak na 
polštář i domácí bačkory. Na stejný 
den připravujeme také workshop drhá‑
ní. Účastníci si pomocí techniky mak‑
ramé vytvoří drhanou tašku. Vezměte 
si ji na nákup místo igelitové tašky, 
pomůžete snížit množství plastových 
odpadů.
Dětem i dospělým můžete věnovat 
také poukázku na Keramickou sobotu 
na Rozmarýnku. Během té lednové 

v sobotu 18. si hlíny uplácáme zahrad‑
ní prvky, které zpříjemní život nejen 
nám lidem, ale také našim zvířecím 
sousedům. Na programu tedy budou 

nejrůznější cedulky, pítka a krmítka 
pro ptáčky nebo hmyzí domečky.
Pracoviště Kamenná chystá na úterý 
21. ledna netradiční zahradní seminář 

Zimní žně. Dozvíte se na něm, které 
druhy zeleniny zasít, abyste mohli 
sklízet úrodu i během zimy. Rovnou 
si některé z nich zasadíme a domů si 
odnesete vlastní minizahrádku.
Ediční centrum Lipky připravilo pro 
zvídavé předškoláky i mladší školá‑
ky originální pětivrstvé puzzle Jak 
roste lípa, které se zařadilo po bok 
oblíbeným puzzlům o vývoji rosničky, 
mravence, vážky
a včely. Dospělým čtenářům se zá‑
jmem o životní prostředí nabízíme 
novinku Život v půdě představující 
bohatý život skrytý pod povrchem 
půdy. Díky nádherným ilustracím
a makrofotografiím se do něj můžete 
ponořit, poznávat ho a obdivovat.
Celou pestrou nabídku Edičního 
centra najdete na stránce www.lipka.
cz/e ‑shop. Z našich kurzů vybírejte na 
stránce www.lipka.cz/kalendar ‑akci 
a o dárkový poukaz pište garantovi 
akce.

 Pohodové Vánoce přeje Lipka

Byť Nový rok ještě ani zdaleka ne‑
zaklepal na dveře a vy si teprve za‑
čínáte užívat vánoční atmosféru a 
pokradmu i pohodu, kterou si všichni 
slibujeme se zimními prázdninami, v 
centru Labyrint již myslíme na to, co 
vám nabídneme ve druhém školním 
pololetí. Kromě již zajetých kroužků, 
jejichž nabídku i obsazenost nalezne‑
te na našich webových stránkách, tu 
máme třeba Divadelní školku, Figaro 
a Komedianty! A o co jde?
V naší Divadelní školce se děti ve věku 
4–8 let zabaví a naučí něco o herectví, 
příbězích a nádherné neomezenosti 
dětské fantazie. Probíhá vždy v pondě‑
lí od 15.00 do 16.00 hodin pod vede‑
ním Jitky Weinerové. Pro ty, kteří jsou 
jazykově nadaní nebo chtějí prolomit 
svůj dávno získaný blok ze školy, tu 

máme Figaro – divadlo ve francouz‑
štině s rodilou mluvčí Zoilé Huard! 
Každé pondělí od 16.15 si můžete celou 
hodinu zkoušet francouzské fráze ve 
spojení s divadelními základy, což vám 
pomůže k lepšímu zapamatování si 
slovíček a dalšího. A poslední lahůdka, 
kterou vám nabídneme, jsou Komedi‑
anti – přijímáme talenty i ty, co si to 
o sobě nemyslí, ve věku 12 až 16 let, 
které vtáhne lektor Tom Mohapl Do‑
ležal do tvorby příběhů, pohybových 
i hlasových technik a dalších tajů dra‑
matické tvorby. Skupina momentálně 
proniká do tajů loutkového divadla, 
tak se neváhejte přidat!
Scházíme se vždy ve čtvrtek od 15.00 
hodin.

 Za pracoviště Labyrint
Lucie Sedláčková

Odvoz směsného a tříděného odpadu bude probíhat i během vánočních a novo‑
ročních svátků, a to podle běžného harmonogramu, s jedinou výjimkou na Nový 
rok, 1. ledna, to je ve středu, kdy odvoz neproběhne. Odvoz bude proveden hned 
následujícího dne, tedy ve čtvrtek 2. ledna, a stejným způsobem se přesune 
čtvrteční svoz na pátek 3. ledna a páteční na sobotu 4. ledna.
A sběrná střediska odpadu? Provozní doba brněnských sběrných středisek bude 
na konci roku omezena jen minimálně. Všechna střediska budou pracovat podle 
běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních svátcích, na Silvestra 
a na Nový rok, tedy 24. až 26. prosince, 31. prosince a 1. ledna.
A jak s vánočními stromečky? Občané města Brna mají hned několik možností, 
kam stromek odevzdat. Buď využijí kterékoliv sběrné středisko odpadu, nebo 
ho mohou odložit na vyhrazená stanoviště, která zřizují některé městské části. 
Další možností je nechat stromky ležet na stálém stanovišti svozu směsného 
komunálního odpadu, tedy u černých popelnic, to platí pro stromky do průměru 
kmene 5 cm. Větší stromky, pokud je průměr kmene větší než 5 cm, by měli 
občané rozřezat přibližně na metrové kusy. Lisovací lopata popelářského vozu 
totiž není schopna silné a dlouhé kmeny stromků zpracovat a mohlo by dojít 
k poškození lisovacího zařízení na vozidle.

1989 – 2019

––––––––––––––––––

Časy se mění, 

dobré věci zůstávají.

Už třicet let zpracováváme 

odpad z Brna a okolí.

Děkujeme, že jste tu těch 

třicet let byli s námi.

Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 

přeje S A K O. 

P F 2 0 2 0

Brněnský večerník 3. října 1984, strana 1
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Přijďte si nakoupit sušené

ovoce, oříšky, různé dobrůtky,

luštěniny, mouky, kaše, octy

cereálie, vločky, koření, oleje,

čokoládu, semínka, těstoviny,

rýži, čerstvé pečivo, zeleninu,

ovoce...v bio i nebio kvalitě

originální vánoční dárky

suroviny pro vánoční pečení,

svařák, medové perníčky

ekologicky - nakoupíte do

vlastních nádob

ekonomicky - koupíte jen tolik,   

kolik opravdu potřebujete

 

DLOUHÁ 3, BOHUNICE

 

Otevíráme již v prosinci!

Zvaž to - bezobalový

obchod

Zvaž to - bezobalový

obchod

https://www.facebook.com/bezobalovyobchodbrno

Zvaž to - bezobalový

obchod

Veselé Vánoce, pevné 
zdraví, hodně štěstí 

a lásky v novém roce přeje 
všem svým zákazníkům 

Josef Juras, trafikant

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.  Kompletní servis počítačů 
a  notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC. Tel: 608 880 107.

 Kapela DUO – na Vaši akci. 
Tel.: 723 880 915.

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

VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Pro

+420 774 402 178
vlastimil.pohajda@re-max.cz

„Znám to tady, protože tu s Vámi bydlím.“

            Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce 2020.

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

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
M: +420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz
www.cartec.cz

ZIMNÍ PROHLÍDKA VOZU 
Celková kontrola vozu:
podvozek, brzdy, provozní kapaliny, osvětlení, baterie, pneu,
kontrola platnosti STK. Návrh postupu zjištěných závad.

Akce platná do 31. 12. 2019.

249,- 
včetně DPH

na další servisní práce CARTec SUZUKI pro zákazníky účastnící se výše uvedené akce. 
PERMANENTNÍ 10% VĚRNOSTNÍ SLEVA



12 

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

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

Přechod na DVB-T2
za tebe vyřeší netbox!

Vyzkoušej si televizi Kuki
nezávazně na měsíc zdarma!
Funguje přes internet, tedy

bez antén a vysílačů.

Optický internet s televizí Kuki

od 500 Kč/měsíc

�  .netbox.cz539 01 55 21

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Prosinec:  Štědrovečerní večeře – 790 Kč
 Silvestr 2019 – 1.190 Kč
Plesová sezóna:  24. 1. Myslivecký ples
 15. 2. Maškarní ples
 16. 2. Dětský maškarní ples
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Vánoční poukázky nabízí kosmetické studio Diberon, Kamínky 3b, 
Nový Lískovec, www.diberon-visage.cz, objednávky: 734 864 762.
Těšíme se na Vás.

• Fotokoutek a výstava obrázků
 Josefa Lady od 9. do 24. 12.2019

Slavnostní otevření
trampolínového centra
JUMP PLANET
14. 12. 2019

• Vystoupení dětských souborů
 poslední dva adventní víkendy
• Vystoupení Michala z Kouzelné školky
 22.12.2019 ve 14 hodin

• Balení dárků zdarma
 od 9. do 23. 12.2019


