
Tak jsem zase dostal od jednoho z bo-
hunických občanů vynadáno. Poprav-
dě, nebyl sám. Důvodem byla probíha-
jící rekonstrukce tramvajové zastávky 
Běloruská. Prý jsme úplně nemožní, 
protože jsme prostor kolem borovic 
zabetonovali, a tak ke kořenům stromů 
nebude moci proniknout žádná voda.
Milí přátelé, kteří máte stejnou obavu, 
chtěl bych vás ujistit, že se nejedná 
o beton, ale o štěrk. Přesněji řečeno, 
o lomový kámen, který v sobě nemá 
žádné pojivo. Tento typ materiálu je 
dobře vodopropustný. Troufám si říci, 
že možná i lépe než původní udupa-
ný jíl. Přes něj by měla do podloží 
pronikat voda dobře. A navíc bude 
samozřejmě kolem stromů ponechán 
volný prostor s hlínou překrytý kovo-
vou mříží – obdobně jako je to u OC 
Kavkaz.
Pevně věřím, že projektanti jsou do-
statečně zkušení odborníci, aby věděli, 
jak správně postupovat a co navrh-
nout. Neprojektovali pro nás poprvé. 
Výsledky jejich práce můžete vidět 
např. v areálu cvičiště sboru dobro-
volných hasičů na ul. Ukrajinské nebo 
na víceúčelovém hřišti v ZŠ Arménská.

HOTOVO! V BAZÉNU NA ZŠ 
ARMÉNSKÁ UŽ SE PLAVE
Máme hotovo. V pondělí 9. 12. 2019 
jsem podepsal převzetí díla. Nedoděl-
ky byly odstraněny a jedna z největších 
staveb posledních let skončila. Děti se 
znovu koupou. Ve středu 11. 12. 2019 
v pravé poledne proběhlo slavnostní 
otevření nově zrekonstruovaného ba-
zénu. Malé slavnosti se zúčastnili kro-
mě zástupce stavební firmy, projekční 
kanceláře, základní školy, odboru škol-
ství MMB, plaveckého oddílu Kometa 
a naší radnice i 1. náměstek primátorky 
města Brna Mgr. Petr Hladík a radní 
města Brna pro oblast školství a spor-
tu Mgr. Jaroslav Suchý. Oběma pánům, 
jakož i  celé radě města Brna, patří 
opravdu velký dík za finanční dotaci 

Zastávka tramvaje Běloruská

Uzávěrka č. 2/2020
pátek 17. ledna 2020 ve 14 hodin
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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). 

Pojďme se učit třídit, udělejme něco 
pro své okolí, pro naše životní prostře-
dí. Začněme každý u sebe. Věřím, že se 
ostatní, nebo alespoň někteří časem 
přidají. Dává to smyl, je to potřeba. 
Na začátku každého roku si zpravidla 
dáváme dobrá předsevzetí. Zkusme 
prosím naši snahu o  zlepšení této 
oblasti do nich zařadit.

Milí přátelé, vstupujeme do nového 
roku s krásným číslem 2020.
Vám i sobě přeji, aby pro nás byl ro-
kem dobrých zpráv, krásných zážitků, 
užitečné a smysluplné práce, milých 
setkání, rokem lásky, radosti, pohody 
a zdraví – zkrátka aby byl aspoň trochu 
lepší než ten rok loňský. A hlavně, aby-
chom my sami byli alespoň o trochu 
lepší než v minulém roce.

Těším se na setkání s vámi v novém 
roce 2020

 Antonín Crha, starosta
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Bohunický ples 2020
Termín konání: 14. 2. 2020 od 19.00 hod.
Místo konání:  sál Hasičky, Ukrajinská 2
Hudba k tanci a poslechu  skupina REX

Cena vstupného: 100,- Kč

Předprodej vstupenek od 6. 1. 2020 
podatelna MČ Brno-Bohunice.

Příjem darů do tomboly od 6. 1. 2020 
Odbor sociální, kultury a školství 
Mgr. Marta Dvořáková

18.000.000 Kč, bez které 
bychom bazén neopravili.
Několik fotek bazénu i  ze 
slavnostního otevření na-
jdete na str. 4.

MODRÉ KONTEJNERY 
NA PAPÍR
Tak jsem se opět jednou roz-
zlobil nebo, přesněji řečeno, bylo mi 
líto toho marného snažení.
Šel jsem po ulici Spodní a před do-
mem č. 10 mě zaujal přetékající modrý 
kontejner na vytříděný papír. Kolem 
něj bylo pohozeno větší množství 
prázdných krabic. Pěkný pohled to 
zrovna nebyl. A tak jsem se šel podívat 
dovnitř kontejneru. A hned bylo jasno. 
Nějaký lenoch jej ucpal a zaplnil úplně 
prázdnou větší krabicí, takže už se do 
něj nic nevešlo. Viz obrázky na str. 4. 
Přitom stačilo krabici trochu roztrhat, 

nebo pošlapat a vešlo by se 
tam pohodlně i vše, co se 
povalovalo kolem.
Mluvil jsem i s pracovníky 
společnosti SAKO, a.s., kte-
rá kontejnery vyváží. Nese-
šlápnuté vyhozené krabice 
a  plastové nádoby jsou 
velký a naprosto zbytečný 

problém. Kontejnery se rychle zaplní 
a oni pak musí vyjet pro nahlášený 
přeplněný kontejner zcela speciálně. 
Ale ve skutečnosti vezou až z 80 % 
jen „vzduch“. Přitom taková speciální 
jízda stojí spoustu peněz, které v sou-
čtu zaplatíme my všichni, protože se 
to promítne do ceny poplatku za svoz 
odpadu. A to nemluvím o zplodinách 
z této zbytečné jízdy.
Chtěl bych vás všechny vyzvat a popro-
sit: Pojďme se společně učit zacházet 
s domovním odpadem zodpovědněji. 
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Bohunické události – komentáře
Když jsem tyto řádky psal, tak nový 
rok byl ještě přede mnou a, poprav-
dě řečeno, ani vánoční svátky nebyly 
minulostí. Pravdou však je, že jsem již 
plnohodnotně vnímal tu nejen krás-
nou předvánoční atmosféru. Nebyla to 
však ta pohodová vánoční atmosféra, 
kterou si já jako dítě ještě pamatuji, 
byla to atmosféra spíše hektická, plná 
nervozity a shonu. Jen pro příklad, če-
kali jsme návštěvu, která se zastavila 
cestou k nám v Olympii. V 13.00 hodin 
nám volali, že už vyjíždí, a ve 14.10 ještě 
nebyli u nás. Nevěřil jsem, že stříbrná 
neděle má i dnes tak zásadní vliv na 
dopravu. Bohužel ano. Nechci vás za-
těžovat hned po Novém roce zápornou 
stránkou dnešních Vánoc, ale zkusme 
se zamyslet nad tím, co můžeme udě-
lat v tomto novém roce pro to, aby 
se svátky klidu, míru a pohody opět 
neproměnily v čas shonu, nervozity 

a nepohody. Jak jsem již ně-
kolikrát psal, Nový rok je ča-
sem kdy můžeme zhodnotit 
uplynulý rok a prohlédnout 
do toho nového. U většiny 
z nás jsou to dva různé úhly 
pohledu. Ten první uhel je 
spojen s naším zaměstnáním 
a ten druhý pohled je pohled 
do rodinného zázemí. Záměrně jsem 
zvolil jako první pohled zaměstnání. 
Přestože jsem si vědom, že rodina pro 
drtivou část občanů je na prvním místě, 
její funkčnost a správný chod je však 
vždy závislý na příjmech ze zaměstnání. 
Média uvádí, že loňský rok je rokem 
přinejmenším dobrým. Ekonomika se 
drží, platy ve většině případů rostou 
a v celku se máme dobře. Nelze však 
tento příměr aplikovat plošně. I nadále 
se prohlubuje propast mezi těmi, co 
mají do kapes hlouběji, a mezi těmi, 

kteří si žijí nad poměry. Staré 
pořekadlo říká, že každý se 
má tak, jak si to zařídí. Jenže 
se také může namítnout, že 
pořekadla vždy neplatí. Ne-
dávno jsem zaslechl statisti-
ku, kolik nám v zemi přibylo 
milionářů. Na tak malou 
zemičku, jako je Česko, jich 

je opravdu hodně. No a aby se to zavr-
šilo, začali jsme evidovat i ty dolarové 
milionáře. Takže pokud to zhodnotíme 
z globálního hlediska, všichni se máme 
lépe a mnozí ještě líp. O tom, že se zvy-
šují počty obyvatel, kteří zde v Čechách 
a na Moravě žijí těsně nad hranici bídy, 
o tom se již mnoho nemluví, to se totiž 
tak dobře mediálně neprodává. Moje 
babička mi říkávala, že není důležité, 
jak je člověk bohatý či chudý, ale že 
je důležité, jaké má srdce. Od přírody 
a snad díky výchově svých rodičů jsem 

optimistou, a věřím, že když se děje 
něco špatného, je to vyváženo něčím 
pozitivním. Jenže vysvětlete někomu, 
kdo přišel o blízkého a prožívá hluboký 
bol, že se někde narodilo dítě, které na-
opak přináší potěšení a štěstí, v tu chví-
li jeden či druhý asi stěží pochopí. Co 
je však jisté, že čas zmírní bolest a žal 
na jedné straně a bohužel i potěšení 
a štěstí na té druhé. Čas je totiž, vážení 
přátelé, ten nejspravedlivější, čas nám 
měří všem stejně, nikomu nepřidává, 
nikomu neubírá a nikdo si ho nekoupí. 
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě 
jednou vám všem, kdo čtete tyto řádky, 
popřát vše nejlepší v novém roce, ať se 
vám splní to, co si přejete, a alespoň 
malinko ještě něco navíc. A všem přeji 
hlavně pevné zdraví. P.S. Nezapomeňte, 
že Bohunice – jsou vždycky více.

 Milan Hrdlička váš místostarosta 

GRATULACE
Hlasování čtvrtého ročníku populární internetové ankety Osobnost Moravy 
bylo ukončeno 15. prosince 2019 úderem dvanácté hodiny. Letos výraznou 
většinou hlasů zvítězil populární bohunický moderátor Luděk Urbánek 
„Savana“, který od organizátorů soutěže obdržel cenu v podobě bronzové 
orlice. Jsme hrdi na našeho patriota, který v této anketě získal 1. místo 
zásluhou více jak dvaceti tisíc hlasů svých věrných příznivců.

Milí čtenáři a příznivci knihovny, ko-
nec roku 2019 nám přinesl úspěch 
v soutěži Jižní Morava čte 2019, kte-
rým bychom se rádi pochlubili. Letos 
byl realizován již 4. ročník tohoto 
projektu, který podporuje čtenářství 
a je spolufinancován Jihomoravským 
krajem. Jak jsem již psala v některém 
z minulých čísel, podařilo se nám za-
pojit přibližně 120 dětí a žáků, kteří 
vytvořili literární a výtvarná díla na 
téma Tajemství knihovny. Soutěžilo 
se v šesti kategoriích a my jsme do 
druhého kola poslali práce ze čtyř 
kategorií. Ve druhém kole se naši po-
stupující utkali o umístění s dalšími 
dětmi a žáky z knihoven v rámci Jižní 
Moravy a  nám se podařilo obsadit 
hned dvě místa. Slavnostní vyhlášení 
vítězů proběhlo 30. 11. v Hvězdárně 
a Planetáriu Brno a 7. 12. v Divadle 
Polárka Brno. Vyhlášení probíhalo ve 
velmi přátelském duchu, vítězné práce 
následně četli herci z Divadla Polár-
ka v Brně, výtvarné práce všech dětí 
a žáků, kteří postoupili do druhého 
kola, byly vystaveny a zájemci si je 
mohli prohlédnout. Po vyhlášení ná-
sledovalo vždy velmi povedené před-
stavení, jak v Planetáriu, tak v Polárce.
A  kdo tedy vyhrál druhé kolo této 
soutěže z  knihovny v  Bohunicích? 
V literární kategorii 2.–3. třída ob-
sadil druhé místo Lucas Wellens se 
svojí Příšerkou z  knihovny a  třetí 
místo v kategorii literární 4.–5. třída 
obsadila Lenka Peterková. Výhercům 

opravdu moc gratulujeme. Je také na 
místě poděkovat všem pedagogům, 
dětem, žákům i rodičům ze ZŠ Armén-
ské, kteří se do tohoto projektu s námi 
zapojili. Je to naše společné vítězství. 
Patří vám velké díky.
Než vám popřeji šťastný nový rok, 
chtěla bych vás ještě nalákat na kul-
turní akce, které bychom rádi zreali-
zovali v roce 2020. Jako vždy u nás 
v knihovně narazíte na pěkné výstavy 
a soutěže nejen pro děti, ale i dospě-
lé. Potkávat se můžeme u autorských 
čtení, besed o cestování, trénování pa-
měti, u čtení pro nejmenší, pokusíme 
se zrealizovat akce o kráse, zdraví či 
životním stylu. Společně si zazpíváme 
s Bohunickou chasou nebo si vyrobíme 
něco pěkného na kreativním worksho-
pu pro malé i velké. S kolegou máme 
v hlavně mnoho nápadů a pevně vě-
říme, že většinu z nich bude možné 
ve vaší knihovně zrealizovat. Budeme 
moc rádi, když nám i nadále zachováte 
přízeň a budeme se společně potkávat 
na akcích nebo u výpůjčního pultu, 
kde si společně během celého roku 
můžeme doporučovat dobrou četbu.
Tak a teď mi dovolte vám popřát šťast-
ný, úspěšný, zdravý, spokojený, klidný 
a čtivý nový rok 2020. V lednu se na 
vás budeme těšit, třeba na některé 
z akcí, jejichž přehled najdete v ka-
lendáriu.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Každý rok začátkem prosince potká-
váme v ulicích tři velmi zajímavé by-
tosti, které se od běžných smrtelníků 
poznají na první pohled. A vzhledem 
k jejich velké vytíženosti dorazil svatý 
Mikuláš s Andělem a Čertem za dětmi 
do Pohádky o den dříve. Děti se na vý-
znamný den dlouho chystaly a těšily. 
Když se otevřely dveře a Mikuláš se 
svojí družinou vstoupil do třídy, roz-
hostilo se ticho. Sem tam bylo vidět 
i maličkou slzičku strachu, kterou paní 

učitelky ihned zaháněly. Vše nakonec 
dobře dopadlo. Svatý Mikuláš si vy-
slechnul básničky, písničky i sliby za 
polepšení, Anděl rozdal dárky a Čert 
odešel s  prázdnou. Tuto návštěvu 
zprostředkoval pan Ing. Antonín Br-
zobohatý, kterému tímto velmi děku-
jeme jménem kolektivu zaměstnanců 
školky i jménem dětí, které si odnesly 
mimo dárků i krásný zážitek.

 Kolektiv zaměstnanců, 
Mateřská škola Pohádka

Radostné zakončení 
roku 2019 a inspirace 
na kulturní akce v roce 
2020 ve vaší knihovně

Vzácná návštěva 
v Mateřské škole 
Pohádka
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Historické okénko

Z historie Bohunic CXVIII.
Pro dnešní sto osmnácté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek staré mlékárny. Obchod býval na ulici Havelkova kousek pod restau-
rací Švejk. Na fotografii z 50. let 20. století, která zachycuje hodové veselí, 
je patrný její vývěsný štít vpravo na kraji obrázku viz šipka. V současnosti již 
mlékárna samozřejmě neexistuje.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

2., 9., 16., 
23. a 30. 1.

KNIŽNÍ ČTVRTEK
KJM, Lány 3; od 10:00 hod do 12:00 hod.

6.–31. 1. VÝSTAVA – Karel Čapek – 130 let od jeho narození  
– knihy z fondu KJM; KJM, Lány 3

6.–31. 1. SOUTĚŽ – Bude zima, bude mráz 
– soutěž pro děti; KJM, Lány 3

7. 1.–28. 2. VÝSTAVA – Možnosti ilustrace – tvorba žáků Střední školy 
umění a designu; KJM, Lány 3

7. 1.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ – Mlsný ježek Toník
KJM, Lány 3; od 16:30 hod.

18. 1.
sobota

PLES DŮCHODCŮ
Hasičská zbrojnice, Ukrajinská 2b; od 16:00 do 22:00 hod.

23. 1.
čtvrtek

AUTORSKÉ ČTENÍ – Procházky nad propastí – spisovatelka 
Vlasta Žáčková; KJM, Lány 3; od 18:00 hod.

31. 1.
pátek

HURÁ ZA KEŠKAMI – výlet spojený s hledáním „kešek“
SVČ Lužánky-pracoviště LABYRINT, Švermova 19; 
od 8:30 do 16:00 hod.

2. 2.
neděle

DĚTSKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Orel jednota Brno-Bohunice, Hraničky 5;  od 15:00 hod.

Kalendárium I.

Jsem pravidelná a dlouholetá návštěvnice bohunické knihovny. Nedávno, když 
jsem vracela knížky, jsem v jedné z nich zapomněla peníze. Místo toho, aby si 
paní knihovnice dala 600 korun do kapsy, napsali mně s kolegou velmi milý 
e-mail. Peníze jsem si vyzvedla a díky tomu máme k sobě ještě blíž než dříve, 
kromě rozhovorů o knihách nás spojuje něco víc. Nejde o peníze, nejde ani 
o knihy, jde o lidi.
Ještě jednou děkuji.

 Monika Prokešová

Pochvala knihovně

Klub důchodců v Brně-Bohunicích přeje všem našim spoluobčanům 
v novém roce 2020 štěstí, zdraví, mnoho úspěchů a současně 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 18. 1. 2020 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 2020 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 18.01.2020 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 

V roce 2020 začínáme 6. ledna.

Pracoviště LÁNY a LABYRINT



Ve zpravodaji Naše Bohunice číslo 1/2019, tedy právě 
před rokem, jsem uveřejnil výsledek malého průzku-
mu, který se týkal oblíbenosti různých FB skupin ve 
vztahu k Bohunicím. Letos jsem vycházel z původního 
rozdělení skupin, které bylo použito v prvním článku. 
Co se během jednoho roku změnilo?

INFORMAČNÍ: Suverénně největší informační skupinou zůstává soukromá 
uzavřená skupina přejmenovaná na „Naše Bohunice“ (dříve „Bohunice – in-
formace od Antonína Crhy“): 4.000 členů (loni 3.800). Velkou změnu zazna-
menala skupina „Bohunice – místo, kde žiju“ (dříve „Bohunice pro každého“): 
450 členů (loni 370). Původní otevřenou skupinu změnil majitel na skupinu 
kontrolovanou. Zrušena byla nefunkční „Oficiální stránka MČ Brno -Bohunice“.
Nárůst zaznamenala i skupina „Bohunice, jak je chceme“ (340 členů, loni 290).
Zcela novou skupinou jsou „Otevřené Bohunice“ (160 členů).
KOMERČNÍ: BAZAR BRNO -Bohunice (4.800/ před rokem 3.300); Jedna bá-
seň Bohunice (2.700/ 2.700); Farmářské trhy Bohunice (225/ 200)
SPOLEČENSKÉ: SDH Bohunice (1.100/ 910); Maminky BRNO -BOHUNICE 
(1.100/ 430); Jednota OREL Bohunice (80/ 60)
SPORTOVNÍ: Tatran Brno Bohunice (1.050/ 950); Oddíl házené TJ Tatran Bo-
hunice (690/ 610); Karate Team Bohunice (490/ 420)
STRANICKÉ: TOP 09 Brno -Bohunice (190/ 190); Brno+ pro Bohunice (90/ 
85); ODS Brno Bohunice (65/ 50); ČSSD Brno Bohunice – fanclub; (30/ 30);
ANO, tady jsou Bohunice (20/ 30)
JINÉ: Brno -Bohunice pohledem exstarosty (440)

Autor textu si nečiní nárok na úplný výčet všech skupin ve vztahu k Bohunicím, 
kterých je jistě mnohem více.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Vážení čtenáři, přeji vám 
mnoho úspěchů a  splně-
ných přání v  novém roce 
2020!
Budu psát o jednom před-
sevzetí nenaplněném. 
V únorovém čísle ročníku 
2019 jsem potěšen četl, že 
nová redakční komise má 
sympatický plán představovat pra-
videlně odbory ÚMČ, komise RMČ, 
výbory ZMČ a  jejich práci. Jak to 
v následujících 10 číslech zpravodaje 
vypadalo?
Pět základních odborů ÚMČ bylo před-
staveno rozhovorem s vedoucím, to 
bylo dobré. Dovedu si představit, že 

by dávalo smysl pokračo-
vat v novém roce druhým 
kolem, probádat i vedlejší 
větve organizační struk-
tury úřadu, a v něčem jít 
třeba i víc do hloubky. Ov-
šem představování komisí 
a výborů, to skončilo hned 
v únoru redakční radou. Dál 

už nic. A tak je to celé takové polovi-
čaté. Marně hloubám proč. Že by nové 
koště tak rychle vypelichalo?
To by mě mrzelo, a tak přeji v novém 
roce mnoho zdaru v práci všem spolu-
občanům, tedy i členům redakční rady.

 Jan Novotný, zastupitel

Bohunice na Facebooku II.

Nový rok a nové koště
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Příspěvky zastupitelů

„Ale, každý rok jsem o rok starší“, tak 
mi odpověděla na mou otázku, „jak 
se máte“, jedna známá bohunická 
seniorka, kterou jsem potkal krátce 
před Štědrým dnem. Nutno říci, že 
odpověď mi byla sdělena s úsmě-
vem na tváři. Přestože jsme byli oba 
naladěni na tu sváteční vlnu a chtěli 
jsme si popřát vše nejlepší, došlo 
i  na rozbor momentální situace 
v Bohunicích. Bylo mi totiž taktně 
vyčiněno, že jsme se rozhodli před 
Vánoci opravovat zastávku Bělorus-
ká. „To jste to nemohli odložit po 
Novém roce? Kdo se tam má plahočit 
po tom štěrku, a ten kravál!“ Musím 
říci, že jsem byl trochu překvapen 
touto kritikou, a to hlavně proto, že 
mi bylo vyčiněno od seniorky, která 
se do Bohunic stěhovala takzvaně 
do nového, respektive do nových 
panelových bytů. Přesto jsem se jí 
snažil vysvětlit, že odkladem rekon-
strukce by se nic nevyřešilo a navíc 
jsme opravdu museli stavbu začít re-
alizovat ještě letos, a to ze zřejmých 
důvodů. Osobně jsem přesvědčen, 
že jestliže se buduje něco nového, 
něco co bude krásné a prospěšné, 
stojí za to obětovat kus pohodlí či 
komfortu. Jak se říká, když se les 
kácí, létají třísky. A  já jsem pře-
svědčen, že v případě rekonstrukce 
zastávky Běloruská je těch třísek 
minimum. Neodpustil jsem si také 

připomenout, jaké to bylo v Bohuni-
cích, když se nastěhovali do nového 
bytu. Chodníky připomínaly tanko-
drom, kdy ženy s kočárky a dětmi za 
ruku přeskakovaly výkopy, k domu 
se přibližovaly v lepším případě po 
stavebních podlážkách a nedej bože, 
když zapršelo. No a když se dnes na 
to naše sídliště podíváte, tak je to 
jedno z nejkrásnějších sídlišť v Brně 
a já si za sebe dovolím říci, že je to 
dokonce to nejkrásnější sídliště 
v našem městě! K rekonstrukci za-
stávky jsme letos přistoupili také 
z důvodu, že na příští rok plánujeme 
opravu prostoru kolem radnice. Dvě 
stavební akce sousedící kousek ved-
le sebe by jistě přinesly již mnoho 
omezení pro občany. Nakonec moje 
vysvětlení bylo s úsměvem přijato. 
Popřáli jsme si vše nejlepší a rozešli 
se v míru a pohodě. No a co jsem si 
z tohoto rozhovoru odnesl? Že se 
s  lidmi musí mluvit, musí se jim 
věci vysvětlit a dát do souvislostí, 
potom je komunikace snazší a pl-
nohodnotná.
Vážení senioři, těším se na to, že 
i  v příštím roce se budeme vídat 
a scházet, a vězte, že u mne máte 
vždy dveře otevřené.
Vše nejlepší a mnoho zdraví do no-
vého roku vám přeje

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko

Vážení čtenáři Našich Bohunic, rádi 
bychom zareagovali na článek pana 
Novotného, neboť nám přijde smy-
sluplné podělit se s vámi o novinky, 
které v roce 2020 chystáme.
Rádi bychom dokončili naše předsta-
vování jednotlivých odborů radnice. 
V tuto chvíli nám chybí „jen“ sezná-
mení s kanceláří pana tajemníka. Zá-
roveň bychom chtěli obnovit zápisky 
z jednotlivých komisí, ať je to Komise 
pro občanské záležitosti, Komise pro 

životní prostředí či Komise pro rozvoj 
MČ. Díky tomu byste se mohli v jed-
notlivých číslech dozvídat informace, 
které jsou v daných oblastech aktuální.
Doufáme, že pomalými krůčky dojde-
me našich cílů, které jsme si vytýčili 
na počátku tohoto volebního období.
Krásné prožití vánočních svátků 
a v novém roce spoustu zajímavých 
článků přeje jménem redakční rady 
Našich Bohunic

 Lucie Stará

Reakce redakční rady

Fotografie k článku A. Crhy na str. 1
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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 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!

 Mgr. Eva Nováčková, ZŘ I. stupeň

Na ZŠ Arménská se všichni naši žáci 
od třetí třídy učí anglicky. Na druhém 
stupni pak přibírají druhý cizí jazyk, 
který si volí mezi němčinou a ruštinou. 
Osmáci studující ruštinu navštívili ve 
čtvrtek 28. listopadu společně s paní 
učitelkou ruského jazyka Ruské cent-
rum na Pedagogické fakultě Masaryko-
vy univerzity. Toto centrum podporuje 
a financuje fond Russkij mir se sídlem 
v Moskvě. Na katedru ruského jazy-
ka naše žáky pozvala koordinátorka 
Ruského centra, která na ZŠ Armén-
ská před třemi roky vykonávala praxi 
jako studentka ruského jazyka. Nyní 
na Pedagogické fakultě MU vyučuje 
studenty – budoucí učitele, navíc i 
vede zmíněné Ruské centrum.
Místnost Ruského centra je útulná a 
hezky vybavená. Nachází se zde ruské 
knihy, časopisy, různé materiály pro 
výuku ruského jazyka, ale také stolní 
hry v ruštině a samozřejmě počítače. 
Když vešli žáci do místnosti, čekalo je 
vřelé uvítání koordinátorky. Na sto-
le bylo připraveno malé pohoštění. 
Děti mohly ochutnat ruské bonbony, 

sušenky nebo si dát teplý čaj. Také 
dostaly bloky a propisky, které si pak 
odnesly s sebou domů.
Koordinátorka měla pro žáky připra-
venou hodinu zaměřenou na téma do-
pravní prostředky, orientace ve městě 
a oslava narozenin. Všichni vyplňo-
vali pracovní listy, dělali rozhovory, 
poslechli si písničky, které se zpívají 
v Rusku, když má někdo narozeniny. 
Snažila se do práce zapojit všechny 
děti, což se jí opravdu skvěle dařilo. 
Komunikovala s žáky spíše rusky, avšak 
pokud jí děti nerozuměly, ochotně jim 
vše přeložila do češtiny. Žáci se tak 
jinou formou naučili řadu nových 
slovíček a vět.
Tato akce se našim žákům velmi líbila. 
Doufáme, že spolupráce ZŠ Arménská 
s katedrou ruského jazyka na Pedago-
gické fakultě MU bude nadále pokra-
čovat a že budeme moci toto centrum 
navštěvovat častěji.

 Mgr. Jolana Hůrková
učitelka ruského jazyka

ZŠ Arménská 21

Mikuláš na ZŠ a MŠ Vedlejší

Spolupráce ZŠ Arménská 
s katedrou ruského 
jazyka na Pedagogické 
fakultě MU

  

OREL jednota Brno-Bohunice 
zve srdečně děti i dospělé na  

 

DDĚĚTTSSKKÝÝ  
PPOOHHÁÁDDKKOOVVÝÝ  
KKAARRNNEEVVAALL  

 

v neděli 2. února 2020 v 15 hodin 
orlovna ulice Hraničky 5 

 
 

Přijďte v masce, 
děti s přezůvkami 

 
 Občerstvení pro všechny zajištěno 

 
 

VVSSTTUUPPNNÉÉ::  
    dděěttii  5500,,--  KKčč,,  ddoossppěěllíí  ddoobbrroovvoollnnéé  

  
VVSSTTUUPPEENNKKYY  ZZ  KKAAPPAACCIITTNNÍÍCCHH  DDŮŮVVOODDŮŮ  

PPOOUUZZEE  VV  PPŘŘEEDDPPRROODDEEJJII!!  
Předprodej od 13. 1. 2020 u p. Jurase, 

Tabák naproti Albertu, ul. Dlouhá, Bohunice. 
 

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

 
www.orelbohunice.cz  

SSbboorr  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaaSSiiČŮ  bboohhuunniiccee  vvee  
SSppoolluupprrááccii  SS  MMČ bbrrnnoo--bboohhuunniiccee  ppooŘááddáá  

  

H A S I Č S K Ý     P L E S 
  

SSrrddeeČnně   vvááSS    zzvveeMMee    

vv    SSoobboottuu    0088..  0022..  22002200  
vv  1199,,0000  hhoodd..  ddoo    hhaaSSiiČSSkkéé    zzbbrroojjnniiccee  

vv  bboohhuunniiccíícchh    nnaa    uull..  uukkrraajjiinnSSkkáá  22    
  

cceennaa    llííSSttkkuu    SS    MMííSStteennkkoouu    115500,,--  kkč  
pprrooddeejj      llííSSttkků    oodd    2200..0011..  ––  0077..  0022..  22002200  

((ppoonnddĚllíí    aa    SSttŘeeddaa    oodd  88--1122    aa    oodd  1144--1177  hh..))      
nnaa    ÚÚMMČ    bboohhuunniiccee,,  ppooddaatteellnnaa  ((ppŘíízzeeMMíí))    

pp..  SSoouukkuuppoovváá,,  tteell::  554477  4422  3388  1133 
  
  

ppŘiijjĎttee    SSee    ppoobbaavviitt    ddoo    zznnááMMééhhoo    pprrooSSttŘeeddíí  
hhaaSSiiČSSkkéé    zzbbrroojjnniiccee..  

  
jjee    zzddee    pprroo    vvááSS    ppŘiipprraavveennoo    ttaanneeČnníí  

vvYYSSttoouuppeenníí  aa  kkvvaalliittnníí  Žiivváá  hhuuddbbaa..  
  

ttĚŠŠíí    SSee    nnaa    vvááSS    bboohhuunniiČttíí    hhaaSSiiČii  
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Hurá za keškami - zimní

Švermova 19, Brno - Bohunice

pátek 31. ledna 2020
od 8:30 do 16:00

Podnikneme výpravu do okolí města Brna 
a zaměříme se při ní na hledání skrytých schránek tzv. „kešek“.

Hra Geocaching je velmi populární celosvětouvou hrou. Holduje jí tisíce příznivců.
Propojuje v sobě internet, turistiku a navigaci.

Vítání jsou zkušení hledači i úplní začátečníci ve věku 8 až 16 let.
Vybavení k hledání bude k dispozici.

Kontakt: Tom Mohapl Doležal, tel. 604 919 120, tom@luzanky.cz 
Cena: 350 Kč  (cena zahrnuje dopravu, teplý oběd, lektorné a vybavení) 

GEOCACHING NA POLOLETNÍ PRÁZDNINY

CVIČENÍ 
PRO TĚHOTNÉ
Cílem je posílení pánevního dna, rozvinutí správného držení těla, 
správného dýchání. Vyrovnávací cvičení bude zaměřeno na 
rovnováhu, koordinaci, protahovací, relaxační a uvolňovací cvičení, 
posílení dolních končetin.

KDY: středa 17: 15 - 18:15 hod.
KDE: SVČ Lužánky pracoviště Lány, Lány 3
CENA: 1200 Kč/pololetí nebo 600 Kč/čtvrtletí
KONTAKT: Anna Horáková, tel. 722 201 100 

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 3. 1. 2020 • 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.

 Nabízím k pronájmu garáž 
18 m2 v uzavřeném areálu na ul. 
Pod Nemocnicí. Tel: 733 231 363

 Čištění koberců, čalouněného 
nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů 
po telefonu, drobné práce v domác-
nosti, to vše Vám nabízí rodinná firma 
A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 
792 466 199 – na všem se domluvíme.

JAK SE ROZMNOŽUJÍ STROMY?
Inu, podobně jako jiné živé organismy. 
Vezměme si za příklad takové motýly. 
Sameček oplodní samičku a ta nakla-
de vajíčka – zárodky nové generace. 
Mužskou roli hrají u stromů tyčinky 
produkující pylová zrna a  ženským 
prvkem je pestík.
Mohou nastat tři varianty vzájemného 
umístění tyčinek a pestíku:
1) Tyčinky i pestík jsou součástí stejné-
ho květu („společná ložnice manželů“).
To je asi nejčastější případ. Příkladem 
jsou všechny třešně, jabloně, lípy, ja-
vory…
2) Tyčinky i pestík jsou sice umístěny 
na jednom stromě, ale zvlášť v různých 
květech („oddělené ložnice“).
Do této skupiny patří ořešák, buk, dub, 
líska, bříza, olše, jehličnany…
3) Tyčinky i  pestík jsou umístěny 
zvlášť na různých stromech.
Takové stromy nazýváme dvoudomé 
(táta a máma ve dvou různých do-
mech). Příkladem je vrba, javor jasa-
nolistý, gingo…
Gingo je vůbec divný patron (proto se 
česky jmenuje „jinan“, je prostě jiný). 
Je to listnatý strom, ale dendrologové 
ho přiřazují k jehličnanům. Samička 

Bohunické stromy (23)
ginga vytváří plody, které připomínají 
žluté třešně. Do městských alejí se 
však hodí pouze samčí rostliny. Proč? 
Příčinou je děsný zápach plodů gin-
ga, který připomíná kočičinec. A tak 
si představte, že kráčíte takhle na 
svatého Martina s partnerem do re-
staurace na dobrou večeři a na rameni 
vám přistane plod ginga.
Plodící samičí strom roste z boku hlav-
ní budovy bývalé zahradnické školy. 
Zralé plody opadávají začátkem zimy.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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 Kompletní servis počítačů 
a  notebooků – odborně, spolehlivě, 
kvalitně. Bedna PC. Tel: 608 880 107.

 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.

 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!

 Koupím garáž zn. spěchá, 
TEL: 724 660 692

www.abblond.cz

po domluvě možné 
objednávky i mimo 

uvedenou prac. dobu

Objednávky na tel.č.:
  

547 24 09 29

Otevírací doba:

Po-Pá  7.00 - 19.00
      So 8.00 - 12.00

v areálu UMČ- Bohunice, 
ALBERT, LEGUANA

Dlouhá 3, Brno-Bohunice

Kadeřnictví a solárium ABblond

AB BLONDAB BLOND

 Nabízím Aquaaerobik (aerobik 
ve vodě). Cvičení je vhodné i pro ne-
plavce a lidi s bolestmi kloubů a zad, 
nebo nadváhou. Cvičíme od 20. ledna 
v pondělí a ve středu 20.00–20.45 
a v pátek 18.00–18.45 na bazénu v ZŠ 
na Armenské. Info a přihlášky: www.
plavani-katka.cz

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

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

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

HLÍDÁME LÉKOVÉ
INTERAKCE

POUKÁZKY ZA
NASBÍRANÉ BODY

VÝHODNĚJŠÍ
CENY

NABÍDKY ŠITÉ
NA MÍRU

BODY
NAVÍC

KONZULTACE
VÝHODNĚJI

NOVĚ

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

pl

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Zeptejte se na bližší informace přímo vašeho lékárníka. 
Informace naleznete také na www.benu.cz.
Nulový či snížený doplatek (červeně označeno) se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze ve vybraných kategoriích léků, a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Ukázkový ceník týkající se konkrétních kategorií léků, další informace o výši jednotlivých doplatků a pravidla pro 
uplatnění slevy z doplatku Vám rádi poskytneme v jakékoliv BENU Lékárně nebo na www.benu.cz. Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 100%, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100% budou 
takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší než 100%), aby byla přípustná dle platných právních předpisů.  U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu 
Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. 
 
Ostatní výhody BENU PLUS (zeleně označeno): Při nákupu s kartou BENU PLUS se body načítají pouze za volně prodejné produkty nebo léky na předpis nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Slevy či jiné výhody lze uplatnit za podmínek uvedených na poukázce nebo kuponu a nelze je uplatnit při koupi léků hrazených byť i 
jen částečně z veřejného zdravotního pojištění a na počáteční kojeneckou výživu dle vyhl. 54/2004 Sb. Seznam BENU Lékáren, v nichž jsou poskytovány konzultace, a více informací o programu BENU PLUS a jeho výhodách naleznete na www.benu.cz.
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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

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

Logo: 

 

Times new roman, tučná, kurzíva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiN 
realitní a úvěrová kancelář 

Ing. Jaroslav Novotný
realitní a úvěrová kancelář
Tel.: 602 763 342 nebo 777 023 322

   Hledáme: 
Pro evidované klienty hledáme byty všech velikostí v Brně.  
Nabízejícím ZDARMA veškeré naše služby včetně právního 
servisu (uhradíme za Vás poplatky na katastru i u našeho 
advokáta).

     10 % z naší provize je náš dík za obchod s vámi.

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.“

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST RYCHLE, BEZPEČNĚ A VÝHODNĚ!

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

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

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Leden: 18. 1.  Domácí zabijačka na venkovní terase
 24. 1.  Myslivecký ples
Únor:  14. 2.  Valentýnské menu
 15. 2.  Maškarní ples
 16. 2.  Dětský karneval
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

Nástup možný ihned
informace na tel.: 603 467 937

Gymnázium Brno, Vídeňská, p.o. hledá 
pracovníka/pracovnici do výdejny stravy 

a úklidu na částečný i plný úvazek.


