
X. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
Oznamujeme, že ve středu 
4. 3. 2020 od 17.00 hod. se 
bude v jednacím sále bohunic-
ké radnice Dlouhá 3 konat 
X. zasedání Zastupitelstva 
MČ Brno-Bohunice. Program 
zastupitelstva bude nejpozdě-
ji sedm dnů před zasedáním 
zveřejněn na úřední desce 
ÚMČ a na internetové stránce  
www.brno-bohunice.cz.
Jednání zastupitelstva je 
veřejné. www.brno-bohuni-
ce.cz/cs/informace-aktuality/

Asi jen těžko se dá přehlédnout 
intenzivní stavební činnost v bu-
dově bývalé mateřské školy na 
ulici Pod Nemocnicí, kterou ještě 
nedávno využívala i vysoká škola 
STING.

Často se mě ptáte, co v budově bude?
Po mnoha jednáních s městem Brnem, 
které rekonstrukci budovy financuje, 
byl vypracován konečný projekt, který 
budovu dělí na tři části.
Horní dvě patra (jedno bude nově 
přistavěno) budou sloužit jako dům 
s pečovatelskou službou. Vznikne zde 
16 nových malých bytů pro seniory.
Přízemí bude rozděleno na dvě čás-
ti. V jedné bude plnohodnotná jed-
notřídní školka a v druhé místo pro 
tzv. komunitní scházení. Tedy místo 
pro setkávání maminek, rodičů, dětí, 
seniorů a pro provozování volnočaso-
vých aktivit.
K vybudování nové jednotřídní školky 
v této budově jsme přistoupili proto, 
že se v Bohunicích rodí stále hodně 
dětí a kapacity našich školských za-
řízení jsou stavebně zaplněny, takže 
v nich není možné budovat nové tří-
dy. Existuje sice jeden asi 10 let starý 
projekt na dobudování jedné třídy ma-
teřské školy v ZŠ Vedlejší, ale ten už 
je zastaralý a nemůže být realizován. 
Vedení ZŠ Vedlejší se opakovaně vy-
jádřilo, že místa určená pro případnou 
třetí třídu MŠ dnes již uvolnit nemů-
že a potřebuje je pro výuku školou 
povinných dětí. Proto je vybudování 
jednotřídní MŠ v  uvedené budově 
vhodným řešením.

UZAVŘENÍ EKODVORA
Od 2. do 29. března 2020 bude uza-
vřen ekodvůr na Ukrajinské ulici. Dů-
vodem uzavření je rekonstrukce staré 
panelové příjezdové cesty.
Prosím, poznačte si tento termín do 
svých kalendářů, ať nedochází ke zby-
tečným konfliktům a nedorozuměním.

Nejbližší ekodvory jsou ve 
Starém Lískovci na ul. Vl-
tavská a na ul. Točná.

SVOZ 
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA 
ROSTLINNÝ ODPAD 
NOVĚ!
Od 7. března 2020 budou v Bohuni-
cích opět přistavovány kontejnery na 
rostlinný, tedy biologicky rozložitelný 
odpad.
Bude to však trochu jinak, než jsme 
dosud zvyklí. Doteď svoz zajišťovala 
a platila naše městská část.
Od letošního roku zajišťuje svoz měst-
ská společnost SAKO, a. s. S tím jsou 
spojené i drobné změny. Kontejnery 
budou přistavovány až do listopadu 
vždy první tři soboty v každém měsíci. 
První sobotu bude kontejner na ob-
vyklém místě na Souhradech, druhou 
sobotu tradičně na ul. Neužilova a tře-
tí sobotu v měsíci na ul. Lány. Doba 
přistavení bude od 9 do 14 hod. nebo 

do zaplnění kontejneru.
K tomuto tématu jsou další 
informace uvnitř zpravo-
daje.

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU 
NOVÉHO ÚZEMNÍHO 
PLÁNU MĚSTA BRNA
Rád bych touto cestou 

upozornil bohunickou veřejnost, že 
dlouho očekávané zveřejnění návrhu 
nového územního plánu se blíží. Návrh 
bude zveřejněn nejpozději v termínu 
od 2. 4. 2020 do 13. 5. 2020 v pro-
storách Odboru územního plánování 
a rozvoje MMB a na webové stránce 
www.upmb.brno.cz.

CESTA DO MORAVAN BUDE 
UZAVŘENA
Již déle než 5 let usilujeme o omezení 
provozu na polní cestě do Moravan. 
Houstnoucí automobilový provoz na 
ulici Podsedky a navazující Moravan-
ské cestě je již řadu let neúnosný. 
Proto jsme před 5 lety zahájili jedná-

ní o zásadním omezení průjezdnosti 
této komunikace. Po mnoha jednáních 
a urgencích jsme konečně u cíle (aspoň 
doufám). Odbor dopravy Brno -venkov 
vydal pravomocné rozhodnutí, kterým 
stanovuje na této komunikaci nové 
dopravní značení. Nově po ní bude 
moci jezdit jen ten, kdo má povolení 
obce Moravany nebo městské části 
Brno -Bohunice.
Pevně věřím, že tento krok povede 
k omezení provozu a ke zklidnění do-
pravní situace v této oblasti.

Milí přátelé, únorem nám prakticky 
končí zima. V Brně jsme si jí letos moc 
neužili. Nahradí ji jaro, které je urči-
tě radostnější a myslím, že ho máme 
všichni rádi.
Přeji vám klidný závěr končící zimy, 
hodně pohody a zdraví, a také radosti 
z probouzející se přírody. Ať do jara 
vkročíme s úsměvem.
Těším se na další setkávání s vámi.

 Antonín Crha, starosta

Co bude v budově bývalé VŠ STING?

Uzávěrka č. 4/2020
pátek 13. března 2020 
ve 14 hodin

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
Sběrové dny – bioodpad ................. 3
Blokové čištění ................................ 5

Březnové novinky v knihovně ....... 7
Dáme na vás ....................................8

Sběr železného šrotu
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Brno-Bohunice v sobotu

21. 3. 2020 od 9 hodin
Železný odpad můžete ponechat od rána před vašim domem, ne 
však v kontejnerových stáních. Bohuničtí hasiči zajistí svoz šrotu.

Mimo železného odpadu můžete přinést:
autobaterie, sporáky, elektromotory, pračky, bojlery,  
drobné elektrospotřebiče

Po telefonické domluvě na tel. č. 603 306 450 vám rádi pomů-
žeme i s odvozem objemnějších kusů.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonním čísle.

ZDARMA
/ 2020, ročník 30č. 3 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE

www.brno-bohunice.cz
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Bohunické komentáře událostí 
Je tu období plesů, a to se dotýká i našich Bo-
hunic. Již třetí rok pořádá vedení radnice MČ Brno 
Bohunice obecní ples. Přestože se zdá, že se na 
pořádání plesu nedá nic změnit, opak je pravdou. 
Každý ročník je jiný a každý ročník nás pořadatele 
posune trochu dál. Přestože se může zdát, že po-
řádání plesu je v podstatě rutina, není tomu tak. 
Jen zajištění bohaté tomboly je záležitostí, kterou 
začínáme řešit již dva měsíce dopředu. 

I letos byla tombola velmi pestrá a ka-
ždý si v ní mohl vybrat něco, co by se 
mu mohlo hodit. Cen bylo více než 
sto, a opět zde byly VIP výhry, jako 
například mobilní telefony, přenosná 
celoroční jízdenka na MHD, či sada 
nářadí v hodnotě bezmála 7000 Kč. 
I letos se losování díky množství cen 
muselo rozdělit do dvou částí. Tak jak 
to již v loteriích bývá, někdo vyhraje 
a někdo ne. Někteří dokonce vyhráli 
cenu, kterou sami do tomboly věnova-
li. Co však bylo pro letošní bohunický 
ples netypické, byla jeho obsazenost. 
Byl jsem velmi mile překvapen, když 
mi bylo hlášeno, že ples je vyprodán. 
Věřte, že není nic krásnějšího než to, 
že vás lidé ocení. Já to totiž tak beru, 
beru to tak, že si to lidé řeknou, řeknou 
si, že v Bohunicích obecní ples stojí za 
to navštívit a pobavit se. Ono totiž ne-
jde jen o ples, který pořádá vedení MČ 
Brno -Bohunice, ale jsou tu i jiné plesy, 
a to například ples, který pořádají naši 
dobrovolní hasiči, či ples, který pořádá 
Bohunický klub důchodců. Každý si 
může najít to, co mu vyhovuje. Co je 
však nesporné, je to, že se naši občané 
chtějí a umějí bavit, a za to jim patří 
velký dík. Můžete udělat ples, který 
má tři sta cen v tombole, špičkovou 
hudbu a pivo za patnáct korun, ale 
pokud vám nepřijdou lidé, je to vše 
k ničemu. Proto mi, vážení návštěv-
níci všech bohunických plesů, dovolte 
poděkovat za vaši účast a věřte, že já 
si vaší přízně a touhy bavit se velice 
vážím. No a na závěr snad jen nashle-
danou na obecním plese v roce 2021.
Jsou věci, o  kterých se píše dobře 
a s radostí, ale jsou i záležitosti, kte-
ré se nepíší dobře. Jedna z takových 
věcí je změna, respektive tvoření no-
vého územního plánu statutárního 

města Brna. Jak si jistě někteří z vás 
vzpomenou, o této problematice jsem 
již několikrát psal a informoval vás. 
Dokonce jsem založil pracovní sku-
pinu LÁNY, která se touto agendou 
podrobně zabývá. Jen pro připome-
nutí, Bohunic se navrhovaný nový 
územní plán dotkne velmi mnoho. 
Pokud bude schválen územní plán 
v současné podobě, umožní výstavbu 
nových bytových i rodinných domů 
a  kancelářských budov v  prostoru 
bývalé zahradnické školy, s nárustem 
cca 4000 lidí. Další lokalitou je Čer-
vený kopec, kde se počítá s nárůstem 
cca 2500 lidí, ale s vyvedením veške-
ré dopravy celého zastavěného území 
Červeného kopce, tedy i z lokality Brna 
střed, což je v součtu 12 000 obyva-
tel, v naší části katastru. Další částí, 
která má být masivně zastavěna, je 
oblast tzv. západní brány. Je to lokalita 
u Fakultní nemocnice Brno -Bohunice, 
kde v minulosti bylo větší množství 
autobazarů. Přestože je tato lokali-
ta v katastru Starého Lískovce, nás 
se opět dotkne zvýšeným dopravním 
zatížením. Nemalým přírůstkem bude 
i výstavba komplexu budov na pozem-
cích bývalého odstavného parkoviš-
tě VB, následně PČR. Zde se taktéž 
plánuje výstavba obytně administ-
rativních budov, a to s kapacitou až 
2500 lidí. I zde bude velký problém 
s dopravou, a to z toho důvodu, že 
převážná většina dopravní obslužnosti 
bude vyvedena do ulice Dlouhá. Aby 
toho nebylo málo, chystá se i nová 
komunikace, která povede k plánova-
nému želzničnímu přestupnímu uzlu 
v lokalitě u Leskavy. Zde se opět jedná 
sice o katastr Starého Lískovce, ale nás 
se dotýká hlavně tím, že se má změ-
nit křižovatka ulic Elišky Přemyslovny 

Pravidelná noční kontrola svíti-
vosti veřejného osvětlení v  Brně-
-Bohunicích, kterou provádějí pra-
covníci Technických sítí Brno, a.  s. 
ve spolupráci s MČ Brno -Bohunice, 
se uskutečnila ve středu 12. 2. 2020. 
Zkontrolováno bylo celkem 1369 kusů 
světel. Z tohoto počtu nesvítila v době 
konání kontroly 3 osvětlení, což je 
0,22 % nesvítivosti. Musím říci, že 
dlouhou dobu byl klid a lampy veřej-
ného osvětlení nikomu „nezavazely“.

Situace se změnila začát-
kem tohoto roku, kdy se ně-
kteří siláci opět pokoušeli 
rozbíjet lampy veřejného 
osvětlení. Tyto projevy 
vandalismu opravdu ne-
chápu. Přijde snad někdo 
domů a  rozbije si v  obý-
vacím pokoji lustr? Tento 
člověk si možná ani neuvědomuje, že 
se rozbitím jedné nové lampy dopou-
ští trestného činu a postih za toto 

počínání může být dosti 
tvrdý. O  rozbití několika 
lamp najednou, jak se to 
před nějakým časem stalo, 
ani nemluvě. Doufejme, 
že to byl po dlouhé době 
jen ojedinělý případ. Od 
poloviny února jsem začal 
„po svých“ obcházet celou 

MČ Brno -Bohunice a  odlepovat ze 
stožárů veřejného osvětlení různé 
inzeráty typu, že někdo něco někam 

převeze, přenese nebo vyklidí. Polepo-
vat tyto stožáry těmito inzeráty také 
není vhodné. Myslím si, že je nikdo na 
těchto místech ani nečte, ale hlavně, 
jakmile je „nahlodá zub času“, vypa-
dají nepěkně a již nejsou k přečtení. 
Opravu nesvítícího osvětlení přislíbi-
ly Technické sítě Brno, a. s. do konce 
měsíce února. Záznam z kontroly je 
uložen na Odboru technických služeb 
Úřadu městské části Brno -Bohunice.

 Josef Juras, člen Rady MČ

Kontrola veřejného osvětlení

a Osové. Zde se má celá křižovatka 
posunout směrem do Bohunic a ná-
sledně dolů k Leskavě, zadem kolem 
zahrad nových rodinných domků ulice 
U Leskavy. Ohrožena je taktéž ulice 
Dvořiště, která má být zprůjezdněna 
nově plánovanou křižovatkou v polo-
vině přivaděče k přestupnímu termi-
nálu. Vážení spoluobčané, přestože 
se zdá, že je ještě spousta času, není 
tomu tak. Ke zveřejnění návrhu nové-
ho územního plánu dojde 2. 4. 2020 
a následně proběhne 4. 5. první ve-
řejné projednání a 6. 5. druhé veřejné 
projednání, do 14. 5. je nutno podat 
námitky a připomínky. Vážení spolu-
občané, o projednávání nového ÚP 
vás budu informovat prostřednictvím 
našich webových stránek a na svém 
facebookovém profilu www.facebook.
com/milan.hrdlicka.73. Prosím vás 
o  maximální pozornost a  účast na 
tomto projednávání, a to především 
z toho důvodu, že pokud projdou ně-
které navrhované změny, měly by za 
důsledek fatální zhoršení životních 
podmínek pro celé Bohunice. Zde již 
nestačí politické prohlášení a podob-
ně, zde se musí ozvat i občané a dát 
najevo svou vůli či nevůli. Vážení čle-
nové pracovní skupiny LÁNY, dovoluji 
si vás informovat, že tato skupina se 

sejde 11. 3. 2020 v 17.00 v zasedacím 
sále radnice. Vzhledem k tomu, že tato 
skupina je otevřená, jsou zváni všich-
ni občané Bohunic, jež zajímá tvorba 
nového ÚP Brno.
Dostal jsem mnoho dotazů, zda i le-
tos bude radnice pořádat BOHUNICKÉ 
TRHY. Jsem rád, že vám mohu potvr-
dit, že i letos budou pořádány uve-
dené trhy. Opět budou rozděleny do 
jednotlivých pololetí a jejich termíny 
zveřejníme obvyklým způsobem. Dou-
fám, že nám další vlna EET neubere už 
tak malého množství stánkařů. Budu 
věřit, že tomu tak nebude, a vy si opět 
budete moci koupit své oblíbené po-
chutiny, jako například cukrovinky, 
pečivo, uzeniny, víno, sýry, zeleninu, 
či drogistické zboží včetně keramiky, 
nebo tradiční rukodělné výrobky.
Vážení spoluobčané, známé přísloví 
říká, že březen za kamna vlezem. Jsem 
přesvědčen, že v dnešní době je toto 
přísloví na základě klimatických změn 
již překonané, a snad jej můžeme po-
změnit tak, že budeme říkat, Březen 
z kamen slezem. Takže dolů z kamen 
a hurá do přírody za sportem, a buďte 
aktivní ať jste zdraví.

 Váš Milan Hrdlička
místostarosta
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Sběrové dny – bioodpad Historické okénko

Z historie Bohunic CXX.
Pro dnešní sto dvacáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral 
obrázek opravny a prodejny kol „Pátík“. Stávala na ul. Pod Nemocnicí. Fo-
tografie je z 90. let 20. stol. V současnosti již prodejna neexistuje, zanikla 
v roce 2005.
Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.
   Antonín Crha

Nabízíme pracovní pozici – uklízečka pro pracoviště 
ZŠ Brno, Arménská 21, p.o.
Kontakt a bližší informace: 
p. Kamila Richterová, 547211667, sekretariat@zsarmenska.cz

2. 3.–30. 4. VÝSTAVA – Orri a Faerské ostrovy – Mikkela Odehnalu
KJM, Lány 3

2. 3.
pondělí

VERNISÁŽ výstavy – Orri a Faerské ostrovy –  
Mikkela Odehnalu; KJM, Lány 3; od 18:00 hod

2.–31. 3. SOUTĚŽ – Komenského Labyrint světa a ráj srdce –  
pro děti o pěkné ceny; KJM, Lány 3

3. 3.
úterý

ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ –  Včelař Josífek
KJM, Lány 3; od 16.30 hod.; pro děti od 2 do 5 let

5., 12., 19. 
a 26. 3.

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

7. 3.
sobota

TATRAN Bohunice : DHC Plzeň – I. liga házené žen
hala Neužilova 35; od 17.00 hod.

8. 3.
neděle

TATRAN Bohunice : HK Sokol Kostelec na Hané – II. liga 
házené mužů; hala Neužilova 35; od 17:00 hod.

12. 3.
čtvrtek

KRÁSA OSOBNOSTI – setkání s vizážistkou  
Markétou Povolnou; KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

19. 3.
čtvrtek

TRÉNINK PAMĚTI – předvede trenérka paměti Jana Šubrová
KJM, Lány 3; od 18.00 hod.

21. 3.
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU – pořádá SDH Brno-Bohunice;
probíhá od 9.00 hod.

22. 3.
neděle

TATRAN Bohunice : Sokol Telnice – II. liga házené mužů
hala Neužilova 35; od 17.00 hod.

26. 3.
čtvrtek

KOUZELNÉ DOBRODRUŽSTVÍ s Herry Potterem – 
akce pro děti; KJM, Lány 3; od 14.00 hod do 16.00 hod.; 
pro děti od 6 do 9 let

Kalendárium III.

07.03.2020 Souhrady 09 – 14 h
14.03.2020 Neužilova 09 – 14 h
21.03.2020 Lány 09 – 14 h
04.04.2020 Souhrady 09 – 14 h
11.04.2020 Neužilova 09 – 14 h
18.04.2020 Lány 09 – 14 h
02.05.2020 Souhrady 09 – 14 h
09.05.2020 Neužilova 09 – 14 h
16.05.2020 Lány 09 – 14 h
06.06.2020 Souhrady 09 – 14 h
13.06.2020 Neužilova 09 – 14 h
20.06.2020 Lány 09 – 14 h
04.07.2020 Souhrady 09 – 14 h
11.07.2020 Neužilova 09 – 14 h
18.07.2020 Lány 09 – 14 h
01.08.2020 Souhrady 09 – 14 h
08.08.2020 Neužilova 09 – 14 h
15.08.2020 Lány 09 – 14 h
05.09.2020 Souhrady 09 – 14 h
12.09.2020 Neužilova 09 – 14 h
19.09.2020 Lány 09 – 14 h
03.10.2020 Souhrady 09 – 14 h
10.10.2020 Neužilova 09 – 14 h
17.10.2020 Lány 09 – 14 h
07.11.2020 Souhrady 09 – 14 h
14.11.2020 Neužilova 09 – 14 h
21.11.2020 Lány 09 – 14 h



V únorovém čísle tohoto zpravodaje 
si ve svém úvodním článku pan sta-
rosta posteskl, že rozpočet městské 
části na rok 2020 podpořili jen koa-
liční zastupitelé, tedy zastupitelé za 
KDU -ČSL, ODS a ČSSD. Ano, to je 
pravda. Ale napsaná „šikovně“, bez 
souvislostí.
Pan starosta Crha píše, že opozice 
rozpočet „jednoduše nepodpořila“, 
přičemž nepodala jediný pozměňova-
cí návrh. To vypadá, jako by nekoalič-
ní zastupitelé jen mlčky nehlasovali 
pro návrh. Skutečností však je, že 
opozice na rozdíl od koaličních za-
stupitelů (!) k rozpočtu kladla dotazy 
a diskutovala. A to přesto, že víme, 
že rada městské části je dřívějším 
rozhodnutím zastupitelstva pově-
řena k úpravám rozpočtu v takovém 
rozsahu, že schválení rozpočtu zastu-
pitelstvem je vlastně jen formalitou. 
Zjednodušeně řečeno: co ve středu 
veřejně odsouhlasí zastupitelé, ve 
čtvrtek může být neveřejným rozhod-
nutím starosty, místostarosty a dal-
ších pěti radních zcela jinak. Přesto 

si pan starosta neodpustil jízlivou 
poznámku ve zpravodaji.
Všichni, kdo se o jednání bohunic-
kého zastupitelstva zajímají, vědí, 
že my z Brno+ jsme opozicí aktivní 
a vyjadřujeme se k projednávaným 
bodům prakticky na každém jednání. 
Předkládáme vlastní návrhy a změny. 
Naším důkazem jsou oficiální zápisy 
ze zastupitelstva a veřejně dostupné 
videozáznamy. Pravda, obvykle naše 
argumenty jednotu koaličního hla-
sování nenaruší…
V souvislosti s neférovou poznám-
kou pana starosty si proto klademe 
řečnickou otázku: má to pan starosta 
zapotřebí? Potřebuje se pro zdánlivé 
vylepšení svého obrazu takto ma-
nipulativně otírat o opozici? Neo-
čekáváme od pana starosty žádnou 
reakci, jen zveřejnění tohoto našeho 
příspěvku. Děkujeme.

 Zastupitelé za Brno+
PhDr. Eva Duřpektová, 

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.,
 Ing. Miloš Vrážel 

Čtu si na titulní stránce mi-
nulého zpravodaje zajímavý 
text o investičních plánech 
Bohunic v roce 2020 a na-
jednou  – bum!  – že prý 
opozice bezdůvodně a zlo-
volně rozpočet nepodpoři-
la. Au, tak to je rána pod 
pás! Jen já osobně jsem na 
prosincovém jednání zastupitelstva 
více než 10 minut hovořil o tom, co 
se mi na návrhu rozpočtu líbí a co 
nelíbí a proč pro něj ruku nezvednu. 
Naštěstí máme videozáznam, kde se 
může každý přesvědčit, co je skuteč-
nost a co výmysl.
http://www.brno -bohunice.cz/cs/mc-
-brno -bohunice/zastupitelstvo -mc/

videzaznamy -zasedani-
-zastupitelstva.html
Podle informací dohle-
datelných na webových 
stránkách, minimálně 
ve 14 z  29 brněnských 
městských částí nebyl 
rozpočet na rok 2020 
schválen jednomyslně. 

Prostě je to normální a neznamená 
to, že opoziční zastupitelé mají něco 
proti dětským hřištím, lavičkám nebo 
odpadkovým košům. Je smutné, že 
starosta Bohunic potřebuje pro vy-
lepšení vlastního obrazu takto ne-
stydatě překrucovat a manipulovat.

 Jan Novotný, zastupitel

Omlouvám se vám všem, kteří čtete 
bohunický zpravodaj. Nenapsal jsem 
sice nic nepravdivého, či dokonce lži-
vého, jak jste se mohli dočíst v člán-
cích kolegů, ale chybu jsem přesto 
udělal.
Bylo zbytečné psát, že opozice ne-
podpořila náš rozpočet, i když je to 
pravda. Zbytečně to vyvolalo nega-
tivní reakci. 

Myslím, že každý z vás má spoustu 
svých vlastních starostí a nepotře-
buje číst o negativních věcech ještě 
v našem zpravodaji. Napříště se budu 
snažit jednání opozice nekomento-
vat.
Takže se ještě jednou omlouvám – jí 
i vám všem.

 Antonín Crha, starosta

Omlouvám se

Proč, pane starosto?

Starosta zamířil pod pás

4 

Příspěvky zastupitelů Bohunické stromy (25)
OVOCE NAŠICH 
PRABABIČEK
Banány nám už kolikrát 
lezou ušima. Rádi mlsá-
me fíky a  datle. Hlídáme 
v supermarketu, kdy bude 
v akci ovoce kaki nebo man-
go. Známe kdejaké exotické 
plody, ale víme, jak chutná 
třeba taková kdoule nebo mišpule?
Obojí jsou to jádroviny. Kdoule svým 
tvarem, žlutou barvou a velikostí při-
pomíná jablko. Má však tvrdší dužninu 
plnou „kaménčitých“ buněk. K přímé-
mu konzumu se tedy kdoule moc ne-
hodí. Ale stačí malý kousek přidaný 
třeba do kompotu, a ten se úžasně 
provoní. Naše prababičky vkládaly 
kdoule do skříní mezi prádlo, které 
pak vonělo jako z reklamy na aviváž.
Plody mišpule jsou velké asi jako 
pingpongový míček a mají hnědou 
barvu. Mišpule utržená na podzim je 
nepoživatelná. Sklízí se až po prvních 

mrazících, kdy v  plodech 
proběhne tzv.  hniličení  – 
enzymatický rozklad pletiv 
(nejedná se o mikrobiální 
hnilobu). Hniličené mišpu-
le jsou velmi měkké, neboť 
jejich dužnina je téměř 
tekutá, a příjemně sladké. 
Zralé mišpule bereme prsty 

a vkládáme do úst, abychom jejich 
obsah doslova vypili. Tvrdý jádřinec 
samozřejmě nejíme.
Kdouloň obecná (Cydonia oblonga) ve 
tvaru nízkého stromku roste v areálu 
bývalé zahradnické školy, nad chodní-
kem k boční brance vedoucí k okálům. 
Malý strom mišpule obecné (Mespilus 
germanica) se schovává na svahu nad 
školním areálem u zastávky MHD Gru-
zínská, naproti přechodu pro chodce.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ
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V úterý 11. února 2020 se na ZŠ Vedlejší konala tradiční a hojně navštěvovaná 
recitační soutěž. Zúčastnilo se jí necelých sedmdesát žáků, kteří soutěžili v 5 ka-
tegoriích. Mezi prvňáčky vyhrála Linda Svobodová, v kategorii 2. a 3. tříd zazářila 
Natálie Saparová, 4. a 5. třídy měly vítězky dvě, a to Zuzanu Chaloupkovou 
a Terezu Šindelkovou. Na druhém stupni si svým výrazným projevem vybojoval 
vítězství Marek Zeman (v kategorii 6. a 7. tříd) a až k slzám porotu přivedlo 
vystoupení Terezy Šebestové, která vyhrála v kategorii 8. a 9. tříd. Jsme rádi, že 
umělecký přednes je stále mezi žáky populární, a všem vítězům přejeme hodně 
zdaru v městském kole.

 Mgr. Eva Šůstková

Termíny blokových čištění

Recitační soutěž 
na ZŠ Vedlejší

ÚNOR, MĚSÍC PLESŮ
Jak jsem již uvedl, měsíc únor byl 
měsícem ve znamení plesů. Mohu 
s potěšením konstatovat, že jsem 
i  letos navštívil tradiční ples bo-
hunických seniorů. A  i  letos mne 
překvapila jejich vitalita a chuť se 
bavit. Všichni účastníci plesu seni-
orů se dle mého názoru velmi dobře 
bavili, a to i přes nižší účast, která 
byla zapříčiněna chřipkovou epide-
mií. Mělo to i lepší stránku, jak mi 
řekl jeden účastník plesu a to, že je 
více prostoru pro vytáčení v taneč-
ním kole. Přeji našim seniorům, ať 
i ty příští plesy mají takový náboj 
a pohodu, jako ten letošní.
U každého seniora je pohyblivost 
různá. Pro někoho pohyb není pro-
blémem, jiný ho vnímá jako zátěž. 
Odborníci však tvrdí, že pohyb je 
velmi důležitý, o  to více ve stáří. 
Nejen pohyb, ale i manuální aktivita 
přináší mnoho pozitivního pro zdra-
ví seniorů. Každá manuální činnost 
jitří zrak a mozek a pomáhá udržovat 
smysly. Mnoho organizací nabízí růz-
né výtvarné dílny pro seniory, a pro-
to i  já si vám dovoluji nabídnout 
prostřednictvím MMB a  lektorek 
DDaML, možnost zúčastnit se také 
takového kurzu. Kde a  kdy tento 
kurz bude probíhat? 25. 3. 2020, 
9.00–11.30 v budově MMB, Mali-
novského náměstí 3, Brno, 1. patro, 
zasedací místnost 153 s  názvem 
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO SENIORY – 
JARNÍ PROGRAM. Akce je určena 
primárně seniorům. Společně s lek-
torkami si vytvoříte několik jarních 
dekorací, a to např.  jarní věnec – 
technika zaměřená na využití bavlny 
s tradičním dekorem (tisk na bavl-
nu). Vyzkoušíte si textilní dekorace. 
Naučíme účastníky šité květiny. Ka-
ždý účastník si odnese věnec včetně 
dekorací. Látkové kraslice – naučíte 
se techniku zastrkávání. Názorně si 
ukážeme jednoduchou, ale efektní 

techniku. Účastníci si odnesou střih 
pro další využití. Dále jehelníček ve 
tvaru srdce  – aktivita zaměřená 
na výrobu jehelníčku, který potěší 
každou švadlenku a bude i pěkným 
dárkem. Pracovat budeme s látkou, 
flitry, stuhami. Dřevěná květina – 
budeme pracovat s  připraveným 
dřevěným materiálem, lepidlem 
a kartonem. V nabídce je možnost 
vyzkoušet tónování kartonu horkým 
voskem, s dalším využitím na jarní 
věnec nebo velikonoční přání. Bu-
deme pracovat i s včelím voskem. 
Seznámíme se s prvky Enkaustiky – 
malování horkým voskem pomocí 
speciální žehličky. Všechny výrobky 
si účastníci odnášejí domů. Upozor-
nění: Doporučujeme, aby účastníci 
měli s SEBOU NŮŽKY, se kterými 
se jim pěkně pracuje a na které jsou 
zvyklí. Na tento kurz je možné se re-
gistrovat nejpozději do 23. 3. 2020 
na dudkova.katerina@brno.cz nebo 
tel: 542 172 434.

MOZKOHERNA PRO SENIORY
Kdy a kde? 27. 3. 2020, 12.00–14.00 
MMB, Malinovského náměstí 3, 
Brno, 1. patro, zasedací místnost 
111. O co jde? Zábavně -vzdělávací 
workshop zaměřený na trénink 
mozku. Aktivity jsou připraveny tak, 
aby účastníci trénovali tyto oblasti: 
paměť, koncentraci, prostorovou 
představivost, verbální myšlení, 
logiku, kreativitu, ale také relaxaci. 
K tréninku paměti budou používány 
mozkohračky a neurotechnologie. 
Na tento kurz je možné se regist-
rovat nejpozději do 24. 3. 2020 na 
dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 
542 172 434.
Vážení bohuničtí senioři, dovolte mi 
vám, kteří v měsíci březnu slavíte 
svátek, či narozeniny, popřát mnoho 
zdraví, štěstí a životní pohody.

 Milan Hrdlička, váš místostarosta

Seniorské okénko

Blok č. 1 – termín čištění: 06. 04. ; 17. 07. ; 15. 10.
Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, 
Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

Blok č. 2 – termín čištění: 08. 04. ; 20. 07. ; 16. 10.
Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komuni-
kaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

Blok č. 3 – termín čištění: 15. 04. ; 21. 07. ; 19. 10.
Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tří‑
čtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 4 – termín čištění: 17. 04. ; 22. 07. ; 20. 10.
Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 5 – termín čištění: 20. 04. ; 23. 07. ; 21. 10.
Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány 
(odbočka k domům č. 17 - 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova – 
úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 6 – termín čištění: 22. 04. ; 24. 07. ; 22. 10.
Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, 
Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 7 – termín čištění: 24. 04. ; 03. 08. ; 23. 10.
Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto 
komunikacích

Blok č. 8 – termín čištění: 27. 04. ; 04. 08. ; 26. 10.
Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, 
Jihlavská parkoviště

Blok č. 9 – termín čištění: 29. 04. ; 05. 08. ; 27. 10.
Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

Blok č. 10 – termín čištění: 04. 05. ; 06. 08. ; 29. 10.
Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

Blok č. 11 - termín čištění: 06. 05. ; 07. 08. ; 30. 10.
Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá par-
koviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25–59) a přilehlá 
parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště 
na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek 
s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD 
a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD

20. 04. 2020 – blokové čištění a obnova vodorovného dopravního značení - 
střešní parkoviště na ul. Rolnická a ul. Vyhlídalova

TERMÍNY BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ PRO ROK 2020:

Blokové čištění č. 1: 6. 4. – 6. 5.
Blokové čištění č. 2: 17. 7. – 24. 7., 3. 8. – 7. 8.
Blokové čištění č. 3: 15.1 . – 3. 1.
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Žáci z Arménské  
na lyžařských kurzech

Stromů není nikdy dost

Návštěva z Velety na MŠ 
Uzbecká

Vystoupení v domově 
pro seniory

ZŠ Arménská pořádá pravidelně kaž-
dou zimu pro své žáky týdenní lyžařské 
kurzy. Letos první z nich začal již dru-
hou lednovou neděli, kdy z Brna vyra-
zil autobus s natěšenými žáky 6. a 8. 
tříd. Jako již tradičně se útočištěm 
stala Horní Bečva, tamní hotel Laby-
rint a sjezdovka U Sachovy studánky.
Všichni žáci měli na lyžích nějakou tu 
zkušenost, a tak nebyl problém lyžo-
vat hned od začátku kurzu na hlavním 
svahu. V polovině lyžařského výcviku 
si žáci mohli vybrat mezi odpolední 
relaxací v bazénu, nebo procházkou 
po okolí. Nechybělo ani středeční ve-
černí lyžování, které má svoji úžasnou 
atmosféru při záři reflektorů a skoro 
prázdné sjezdovce. Ke konci kurzu byli 
žáci rozděleni do skupinek a zdoko-
nalovali se navzájem v lyžování a ve 
snowboardingu.

Večer býval program ve společenské 
místnosti hotelu, kde se hrály hry, 
po nichž přišla na řadu diskotéka. Ta 
závěrečná se konala v pátek a všichni 
se na ní skvěle bavili.
K bezproblémovému průběhu kurzu 
přispěli svými zkušenostmi kolegyně 
Mgr. Olga Švajdová, Mgr. Vlasta Čap-
ková a kolega Mgr. Josef Horký. Spolu 
s paní zdravotnicí Petrou Tomancovou 
vytvořili výborně fungující tým, za což 
jim patří velký dík.
Velké poděkování patří ovšem i všem 
žákům, kteří svým chováním a vystu-
pováním přispěli k poklidné atmosféře 
lyžařského výcviku. Budeme se těšit 
zase napřesrok!

 Mgr. Jaromír Krejčí
vedoucí zájezdu

Není to tak dávno, kdy před naší MŠ 
Amerlingova rostlo několik smrků 
a  jedna lípa. Smrky nebyly zdravé, 
tak musely být pokácené, ale lípa, ta 
krásná dominanta, uschla. Snad jí ne-
svědčila ta horka a sucho v uplynulých 
letech. Moc nám všem chybí.
Proto jsme se rozhodli vysadit před 
školku nový strom. Ve splnění tohoto 
cíle nám pomáhají Hliníček a Alunka. 
Jsou vyrobeni z hliníkového odpadu 
z našich domácností. A to nás přived-
lo na myšlenku, tento odpad sbírat 
a za výtěžek zakoupit novou sazenici 
stromu.
Paní učitelky vymyslely pro děti pří-
běh, vytvořily společně s dětmi Hliníč-
ka a Alunku. Děti se také dozvěděly, 
proč jsou stromy důležité, co je to 
hliník, co je recyklace, sběr, spoření, 
investice atd. Spolu s rodiči jsme se 

v lednu pustili do sběru hliníkového 
odpadu.
Děkujeme všem ochotným rodičům, 
kteří se do této akce pustili s námi 
za jejich podporu a pomoc. Díky jim 
jsme jen za měsíc leden nasbírali na 
¼ stromu.
 Za MŠ Amerlingova Anna Budirská

Zažili jsme velmi příjemné dopoledne 
s našimi kamarády z Velety. Děti i paní 
učitelky netrpělivě čekaly, co si pro 
nás připravili postižení lidé společně 
s jejich asistenty ze sdružení Veleta 
v  Kohoutovicích, se kterými jsme 
v tomto školním roce navázali spo-
lupráci. Zpracování pohádky v jejich 
podání bylo skvostné, děti si společně 
s postiženými kamarády zatancovaly 

a taky zazpívaly s kytarou. Poté si naši 
hosté namalovali výrobek z keramiky, 
který si při minulé návštěvě vyrobili. 
Bylo to velmi příjemné dopoledne 
pro nás všechny. Zamáčkli jsme slzu 
dojetí nad tím, jak krásně nám ten den 
společně uplynul a moc se těšíme na 
další setkání.

 I. Kailerová
za kolektiv MŠ Uzbecké 30

V polovině ledna jsme se vydali navští-
vit a potěšit svým vystoupením senio-
ry v domově důchodců Naděje na ulici 
Arménské. Společně s dětmi jsme při-
pravili malé dárečky, přáníčka. Pásmo 
básniček a písniček  doprovodily děti 
tancem a hrou na hudební nástroje. 
Bylo to velmi dojemné setkání těchto 

poměrně hodně vzdálených generací. 
Jsme vděční za možnost takto se se-
tkat, protože si myslíme, že je velmi 
důležité, aby se děti naučily byt vší-
mavější a pozornější ke starším lidem. 

 I. Kailerová za kolektiv 
MŠ Uzbecké 30     
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Březnové novinky v knihovně 

Fotbalisté Tatranu Bohunice v zimní přípravě

Milí čtenáři a  příznivci knihovny, 
v březnu, Měsíci čtenářů, jsme pro vás 
připravili několik novinek. První z nich 
je půjčování deskových her, didaktic-
kých pomůcek či hudebních nástrojů. 
Didaktické pomůcky jsou určeny jak 
pro děti se specifickými potřebami, 
tak i pro širokou veřejnost. Můžete si 
u nás půjčit různé skládanky, zvukové 
hry, puzzle nebo muzikoterapeutické 
hudební nástroje. Tyto hry a pomůc-
ky rozvíjí fantazii, tvořivost, jemnou 
motoriku či logické myšlení. Konkrét-
ně se jedná např. o pexeso pro uši, 
šněrovací botu, balancující věž tva-
rů nebo hudební nástroj – dešťovou 

hůl. Z deskových her zde na vás čeká 
např. Citadela, Dixit, Bang, Noemova 
archa aj. Hry se půjčují stejně jako kni-
hy na jeden měsíc. Na požádání si je 
u nás můžete prohlédnout. Doufáme, 
že si tuto službu oblíbíte a že při hraní 
těchto her strávíte s rodinou či přáteli 
příjemný čas.
Další z novinek je návratový box na 
knihy, který je pro čtenáře přístup-
ný 7 dní v  týdnu, 24 hodin denně, 
o prázdninách i svátcích. Do návrato-
vého boxu můžete vracet knihy a časo-
pisy z dané pobočky, které vám budou 
z konta odečteny nejpozději následu-
jící provozní den. Do boxu se nesmí 

vhazovat CD a zvukové nosiče. Pokud 
vám za opožděné vrácení dokumentu 
vznikne sankční poplatek, uhradíte jej 
při osobní návštěvě knihovny. Věří-
me, že návratový box oceníte zejména 

v dny, kdy bude knihovna uzavřená. 
Více si o něm můžete přečíst na našich 
webových stránkách: www.kjm.cz.
V neposlední řadě bychom vás chtěli 
pozvat na březnové akce, jež se budou 
konat ve vaší knihovně. Tentokrát jich 
máme zase o trochu více. Přehledně 
vypsané s datem a časem konání je 
najdete v kalendáriu tohoto zpravoda-
je. Budeme se těšit na vaši návštěvu, 
a pokud byste měli otázky jak k akcím, 
tak k novým službách, neváhejte se 
nás zeptat.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

V polovině ledna začala, tak jako každým rokem, 
zimní příprava, která trvá dva a půl měsíce. Po na-
bírání kondice přicházejí na řadu přátelská přípravná 
utkání. Jako soupeři se postupně představí Pohoře-
lice, Luhačovice, Rajhrad, Hofstetten -Grunau, Výběr 
vězeňské služby a Oslavany.
Vrcholem zimní přípravy bude týdenní soustředění 
v Turecku, na které naše A -mužstvo odletí v prvním 
březnovém týdnu. Soustředění by mělo mít herní 
charakter a v rámci něho sehraje mužstvo další dvě 
přípravná utkání s tamními kluby.

První jarní kolo zahájí Tatran Bohunice 21. března na 
hřišti Moravské Slavie. Co se týče kádru fotbalistů, 
zůstávají všichni hráči, kteří nastupovali na podzim, 
navíc má vedení vytipované nové hráče. V jarní po-
lovině povede mužstvo tandem trenérů Stanislav 
Píšek a František Schneider. Po dvojím odmítnutí 
postupu do divize, je cílem Tatranu udržení první 
příčky KP a následný postup o třídu výše!
Ani během zimy se však v klubu nezahálelo, do-
šlo k rekonstrukci sociálního zařízení v kabinách 
a k propojení hostujících kabin. Nově má bohunický 

Tatran také MINIPŘÍPRAVKU pro děti ve věku 5 až 
6 let! Tak rodiče, neváhejte své ratolesti do této 
přípravky přihlásit!
Hráči i funkcionáři fotbalového oddílu TJ TATRAN 
Bohunice se těší na diváckou podporu i ve druhé 
polovině Krajského přeboru. Informace o zápasech 
naleznete ve vitríně na fotbalovém stadionu Ne-
užilova 35 nebo ve vývěsce MČ Bohunice na ulici 
Dlouhá příp. na www.tatran -bohunice.cz.

 Ing. Jaromír Krejčí

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme 
všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
30,2 mil. Kč, což je téměř o 2 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci přispěli do kasiček 2 885 464 Kč, 
což je o 250 tis. Kč více než loni.

2020
TRÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

www.facebook.com/trikralovasbirka
www.trikralovasbirka.cz

V Bohunicích a Starém Lískovci 

se vykoledovalo 126 164 Kč

DĚKUJEME VÁM!
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V březnu mohou občané žijící ve městě Brně získat kompostér zdarma. 
Společnost SAKO Brno ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci 
projektu Předcházení vzniku odpadů podporovaného evropskými fon-
dy rozdá 3 000 kusů. „Cílem projektu je podpořit správné nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady, omezit jejich podíl ve směsném 
komunálním odpadu a představit kompostování jako nejvhodnější 
způsob jejich využití. 

Uvědomujeme si, že domácí komposto-
vání je nejekologičtější a nejekonomič-
tější způsob zpracování bioodpadu,“ 
uvedl první náměstek primátorky Petr 
Hladík. V roce 2020 proběhne již třetí 
kolo rozdávání kompostérů pro obča-
ny. „V předcházejících dvou výzvách byl 
o kompostéry velký zájem a nás těší, 
že můžeme projekt realizovat i v tomto 
roce a významně podpořit odpovědné 
nakládání s odpady,“ uvedl předseda 
představenstva SAKO Brno Filip Leder. 
Pokud občané nemají možnost kom-
postování, mohou bioodpad zdarma 
odevzdávat do jakéhokoliv sběrného 
střediska odpadů, po celém Brně je 
jich provozováno třicet sedm. Ze sběr-
ných středisek je bioodpad svážen do 
Centrální kompostárny Brno, kde je 
dále zpracován a využíván k výrobě 
certifikovaných kompostů a substrátů.
V Brně probíhají projekty na před-
cházení vzniku odpadu již několik let. 
Řadí se mezi ně například projekty 
Re -Use, Re -Nab, Retro -Use, Re -Tex 
a Jsem zpět. Cílem je opětovné využití 
starých, ale stále funkčních věcí, které 
už doma lidé nepotřebují. „Projekty na 
předcházení vzniku odpadů ideálně 
doplňují systém nakládání s odpady 
ve městě Brně. Ten je ojedinělý nejen 
tím, že brněnské odpady jsou u nás 
materiálově i energeticky využívány, 
ale také množstvím sběrných středi-
sek, která mohou občané bezplatně 
využívat,“ uvedl předseda představen-
stva SAKO Brno Filip Leder.

INFORMACE O PROJEKTU 
BRNO KOMPOSTUJE
Občané si mohou vybrat ze dvou 
velikostí kompostérů, větší o  ob-
jemu 1000 l nebo menší o objemu 
600 l. Žádosti bude možné podávat 

od 2. března na webové stránce www.
brnokompostuje.cz. Kompostéry bu-
dou vydávány během dvou víkendů 
v březnu v areálu společnosti SAKO 
Brno na Jedovnické ulici 2.

Žadatel o kompostér musí splňo-
vat následující podmínky:

 – žadatel je fyzická osoba starší 
18 let,

 – kompostér musí být umístěn 
a  řádně využíván na území města 
Brna,

 – žadatel musí absolvovat školení 
o kompostování formou e -learnin-
gu (na www.brnokompostuje.cz),

 – žadatel neobdržel kompostér zdar-
ma v předchozím kole.

Postup, jak kompostér získat:
 – na www.brnokompostuje.cz si pře-

číst informace o  kompostování 
a správně odpovědět na požadova-
né otázky,

 – vyplnit osobní údaje, adresu umís-
tění kompostéru, vybrat si typ 
kom postéru a datum vyzvednutí,

 – odeslat žádost,
 – na uvedenou emailovou adresu 

vám bude doručeno potvrzení 
o při jetí vaší žádosti s  informace-
mi k vyzvednutí kompostéru.

V případě dotazů můžete kontaktovat 
paní Barboru Procházkovou e -mailem: 
brnokompostuje@sako.cz nebo na te-
lefonním čísle  731  170 149 (8–16 h.).

Ing. Aneta Bublová, vedoucí oddělení 
komunikace, SAKO Brno, a. s., Jedov-
nická 2, 628 00 Brno
tel.: 548 138 208, 776 294 040
e -mail: bublova@sako.cz
www.sako.cz

Navrhněte projekty pro Brno. Dáme na vás!

Hledáme seniory s chutí 
pomáhat

Brno kompostuje

Víte, jak zlepšit své okolí? Oživit naše 
město? Chybí vám někde zeleň, lavičky, 
park nebo hřiště? Chcete uspořádat 
opékačku, ale ve vašem okolí chybí ve-
řejné grilovací místo? Nebo máte ná-
pad na aktivitu, která by oslovila široký 
okruh Brňanů nebo by pomohla jiným 
lidem? Od 15. února můžete podávat 
své nápady pomocí jednoduchého 
online formuláře na www.damenavas.
brno.cz. Projekty můžete zaměřit na 
pořízení hmotného i nehmotného ma-
jetku – hřiště, stromy, softwary, aplika-

ce apod. nebo na „měkké“ aktivity – se-
mináře, sportovní aktivity, kurzy apod.
Dáme na vás v roce 2020

 – celková částka pro realizaci projek-
tů je 35 000 000 Kč,

 – maximální částka na jeden pro-
jekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste 
zjistit například na internetu nebo 
požádejte o  pomoc koordinátor-
ku, která vám velmi ráda poradí, 
email: damenavas@brno.cz,

 – projekt musí být realizován na ma-
jetku města Brna,

 – termín pro podávání projektů je od 
15. 2. do 15. 5. 2020,

 – projekty lze podávat pouze elek-
tronicky, příp.  přijít osobně za 
koordinátorkami s předem vyplně-
ným podkladem, jehož osnova je 
ke stažení na webových stránkách 
projektu,

 – finálové hlasování proběhne od 
1. do 30. 11. 2020.

Se svými dotazy se můžete obracet na 
Kancelář participace. Vše také najdete 
na webových stránkách www.damena-

vas.brno.cz.
Přijďte tvořit projekty společně!
V  úterý 31.  března od 17.00  hodin 
proběhne veřejné setkání (workshop) 
v  Urban centru na Mečové 5. Zde 
budete moci společně s  ostatními 
diskutovat nad nejrůznějšími nápady 
pro vaše okolí, tvořit projekty společ-
ně nebo se zeptat na cokoliv, co vás 
zajímá.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte 
je ležet v šuplíku!

 Tým Dáme na vás

Jste v důchodu a přemýšlíte, jak 
smysluplně vyplnit svůj čas? Jste 
tu rádi pro druhé a máte chuť po-
máhat? Staňte se dobrovolníkem 
v domově pro seniory a věnujte 
hodinu týdně těm, kteří se cítí 
osamělí.

K dobrovolnictví s DC Adra Brno nepo-
třebujete žádné speciální dovednosti. 
Stačí, pokud si rádi povídáte, hraje-
te stolní hry, chodíte na procházky, 
společně čtete nebo třeba prohlížíte 
fotografie. Se vším ostatním vám rádi 
pomůžeme.
V současnosti v Brně spolupracujeme 
s bezmála dvaceti staršími dobrovol-
níky a moc rádi mezi sebe přivítáme 
další. „Sám jsem senior, a tak mám 
čas. Rád pomáhám a poznávám život-
ní příběhy,“ vysvětluje jeden z našich 
dobrovolníků, 75letý Miroslav. „Věřím, 
že i já budu stárnout s laskavými lid-

mi okolo sebe. Mezi seniory, kteří 
mají více jak 90 let, jsem ještě ale 
mladík,“ dodává s úsměvem. Smysl 
v dobrovolnictví vidí i 63letá Andělka. 
„Nemám vnoučata, chci být užitečná,“ 
říká. Dobrovolníci darují druhým svůj 
čas, zároveň ale z každé návštěvy sami 
odcházejí obohacení.
A jak se stát dobrovolníkem? První 
krok je jednoduchý, stačí se ozvat na 
adrabrno@adra.cz nebo telefonní 
číslo 733 598 494. Nejprve vám na-
bídneme schůzku, abychom zjistili, 
zda můžeme naplnit vaše očekávání. 
Následně vás pozveme na školení, po-
jistíme a pomůžeme s dokumentací. 
Na první návštěvu domova vás rádi 
doprovodíme a i nadále vám budeme 
na blízku.
Těšíme se na vše, co nás na společné 
cestě dobrovolnictvím čeká. Jsme tu 
s vámi pro druhé.

 Kristýna Gillíková
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AKTIVITY PRO SENIORY 
NA LÁNECH

SVČ Lužánky - pracoviště Lány
 Lány 3, Brno - Bohunice

TRÉNINK TĚLA I MYSLI

SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE
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Konkurz Brněnského 
Dětského Divadla
Konkurz Brněnského Dětského Divadla 
(BDD) se uskuteční v neděli 17. květ-
na 2020 od 9.00 do 16.00 hod. v pro-
storách sálu/auly Gymnázia Matyáše 
Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se 
mohou zúčastnit děti s různými zájmy 
ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež 
do 18 let.
BDD od svého založení (r. 2009) do-
posud uvedlo, převážně v prostorách 
sklepní scény Divadla Husa na prováz-
ku, mimo jiné, tyto inscenace:
Baron Trenck – starobrněnská pověst, 
režie: Pavel Gejguš.
Lesní láska  – scénář Milan Uhde, 
hudba Miloš Štědroň, režie: Simona 
Nyitrayová.
Sachsiáda – středověké frašky, Hans 
Sachs, režie: Vítězslav Větrovec.
Rozhádaná abeceda – o šikaně na 
ZŠ. Scénář a režie Michaela Rotterová.
Bajky dell’arte – moudra, která stále 
platí, režie Aleš Kučera.
To už je můj osud – o problémech do-
spívání, o vztazích mezi dětmi, rodiči 
a učiteli, režie Denisa Daňková.
Z Lednice do Brna – projížďka po 
místech, nejen z brněnských pověstí, 
dnes neexistující linkou šaliny č. 7. 
Režie Jiří Liška.
Ven ze svého stínu – Máte strach, 
že ztratíte mobil? Vybije se baterie, 
budete mimo signál? Tato fobie, která 
postihuje více než 53 % lidí, se nazývá 
Nomofobie – NO MObile PHOne pho-
BIA. Režie: Lenka Cacková.
Kryloff Show 2019 – Neobvyklé zpra-
cování výběru bajek světového autora. 
Režie: Yulia Berezhnaya.

BDD je dětský divadelní soubor, který 
se ve všech oblastech své výchovně 
umělecko -dramatické činnosti zamě-
řuje na aktivní zapojení dětí různého 
věku již od samého počátku přípravy 
každé jednotlivé divadelní inscenace. 
Děti, které konkurzem úspěšně pro-
jdou, se mohou již zúčastnit Letního 
soustředění BDD 2020 v termínu od 
8. 8. do 22. 8. 2020.
BDD se snaží volně navazovat na dří-
vější činnost Dětského studia Divadla 
na provázku, které vedl, dnes již zesnu-
lý, režisér Zdeněk Pospíšil. Jedná se 
o kontinuální víceletou dramaticko-
-uměleckou přípravu. Získané znalos-
ti a dovednosti děti využijí nejen při 
dalším studiu ale i v běžném životě. 
Děti z BDD jsou také často přijímány 
ke studiu na různých uměleckých ško-
lách. Z této činnosti mohou v budouc-
nu také vzejít i nové, výrazné umělecké 
osobnosti, čímž BDD svým dílem při-
spívá ke znovuobnovení tradice, ve 
které se o městě Brně vždy hovořilo 
jako o „líhni hereckých talentů“. Cílem 
BDD je vznik divadelních inscenací na 
co nejvyšší, možné úrovni s perspekti-
vou dalšího četného reprízování.

Přihlásit se k  účasti na konkur‑
zu a další informace lze získat na 
e ‑mailové adrese:
detskedivadlo -brno@seznam.cz
V případě, že tento způsob komunika-
ce není možný, i telefonicky na čísle: 
+420 603 584 610.
Základní informace o práci BDD na-
jdete také na www.brdd.cz
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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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 Opravím počítač / seřídím.
P. Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

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

 Koupím garáž v Bohunicích. 
Tel.: 777 159 551.

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

 Pronajmu zahradu za FN Bohuni-
ce 6 × 100 m. Ovocné stromy, vodo-
vod, zahradní chatka, skleník. Cena 
8.000 Kč za rok. Tel. 777 856 722

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

 Vyklízíme: byty, sklepy, půdy, 
prádelny, pozůstalosti, a další včetně 
likvidace. Pokos trávy, kácení strom-
ků, odvoz žel. odpadu atd., vše levně! 
M: 776 339 166.

 Učitelská rodina hledá byt ke 
koupi (děti, aktivity apod.). 
Tel.: 605 301 200.

 Prodáme nájezdové kolejnice 
z nerezu na schody ke vchodu domu. 
Rozteč kolejí pro kolečka je 32–70 cm, 
délka 185 cm. SVJ Arménská 19, Brno.
Tel: 731 312 712.

 Měníme životní styl, chceme dům 
nebo velkou chalupu. Tel.: 736 727 033.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. 
TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE, 
SÁDRO-KARTONY a PODLAHY. 
Živnostníci pro BOHUNICE a okolí. 
Tel: 606 469 316. www.maliribrno-
-hezky.cz. Platba hotově=SLEVA 
250 Kč!

 Čištění koberců a čalouněného 
nábytku. Tel: 605 983 853.

 Hledáme ke koupi byt 3+1 a větší.
Tel: 604 508 585.

 Prodám zahradu s podsklepe-
nou chatkou v Bohunicích, 741 m2, 
590 000,- Kč. Tel: 608 717 674.

 Koupím garsonku nebo 1+1. Tel: 
702 169 750.

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

 Koupím zahrádku nebo chatu do
50 km od Brna Tel: 702 087 313.
 Instalatér pro Bohunice. Živko 
Georgiev. Opravy drobné i větší. Po–
Ne 7:00–17:00 h. Tel: 737 737 881.

www.chladservis.cz
Křenová 19, Brno

6 990 Kč

EWT1062IFW
A++, 6 kg,  
1000 ot./min.

tel.: 543 255 555
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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

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

SERVIS BEZ ČEKÁNÍ EXPRESS OPRAVY

Prodej: Radek Poláček
+420 702 260 712
prodej-suzuki@cartec.cz

Otevírací doba:
8.00 - 17.30

Servis: Petr Julínek
+420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz

Otevírací doba:
7.30 - 16.30

CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO
www.cartec.cz
     Suzuki CARTec motor

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
CARTec SUZUKI

POSLEDNÍ SKLADOVÉ VOZY
ZA STÁVAJÍCÍ CENY

VÝPRODEJ MANAŽERSKÝCH VOZŮ
VE 100% TECHNICKÉM STAVU

SLEVY 12 000 -35 000 KČ

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE 
725 522 150
Při objednání na servis obdržíte
prodlouženou výrobcem podporovanou
5letou záruku SUZUKI. 

Gastronomický kalendář akcí hotelu Myslivna

Duben:  6.–13. 4. 	Velikonoční	menu
 30. 4.  Pálení	čarodějnic	–	
	 	 program	pro	děti	i	dospělé,	 
	 	 vstup	zdarma
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555
www.hotelmyslivna.cz

VLASTIMIL POHAJDA
Váš osobní realitní makléř z Brna - Bohunic

Delux

+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
Nabízíme k prodeji novostavbu bytu 3+kk 72 m2 
s terasou. Byt se nachází na okraji Brna, v blízkosti 
obchodního centra Futurum. 
Více informací na tel.: 775 674 573


