
Máme za sebou prázdniny a téměř 
celé léto. Možná si řekneme, že 
letos za moc nestálo. Červen pro-
pršel, červenec také. Srpen to sice 
trochu zachránil a mohli jsme si 
užít teplého až tropického počasí, 
ale to už přišlo pro některé pozdě.

Protože nabídka kulturně ‑spole‑
čenského charakteru nebyla o prázd‑
ninách nijak velká, uspořádali jsme 
letní autokino. Tato akce vůbec poprvé 
spojila na jednom projektu bohunic‑
kou radnici a obchodní centrum.
A tak jsme mohli zhlédnout po 4 srp‑
nové čtvrtky na parkovišti OC Kauf‑
land postupně filmy 3BOBULE, JO‑
KER, V SÍTI a VLASTNÍCI. Už první film 
3bobule ukázal, že se tato neobvyklá 
akce trefila do vkusu mnohých z vás.
Jsem rád, že tento projekt, pro nás 
trochu neznámý a neobvyklý, si našel 
své příznivce. Kdo ví, třeba nebude 
poslední.
Ale tím nabídka zmíněných kulturních 
akcí nekončí. V tomto měsíci proběhne 
již 4. ročník Bohunického hudebního 
podzimu.
Na začátku září, přesně 3. 9. 2020 od 
17 hod. se můžeme těšit na Standu 
Hložka a od 19 hod. na kapelu Kame-
lot. Následující čtvrtek 10. 9. 2020 
pak na kapelu Alband a zejména na 
The Bugles – The Beatles Revival.
Pozvánku najdete na této stránce 
dole. Tradičně budou vystupovat na 
vyvýšeném pódiu na náměstí před bo‑
hunickou radnicí (OC Kalinka). Vstup 
je zdarma. Těším se na vás.

NOVÉ LAVIČKY
V minulosti jsem od našich spoluob‑
čanů i od úředníků radnice zazname‑
nal několik připomínek a podnětů ke 
kvalitě a rozmístění laviček. Bohunický 
zastupitel pan Pešava zpracoval i jis‑
tý přehled stavu laviček v nejstarší, 
jihovýchodní části Bohunic. Na zákla‑
dě těchto skutečností jsme rozhodli 

o  jejich postupné obnově 
v celých Bohunicích.
Jako první jsme vybrali právě 
jihovýchodní, nejstarší část 
Bohunic, kde byly lavičky za 
hranicí své životnosti.
Sledovali jsme několik cílů. 
Předně jsme se snažili roz‑
místit lavičky na chodnících 
tak, aby stály rovnoměrně od zastávky 
tramvaje Běloruská až po poslední by‑
tový dům. Aby jejich vzdálenost byla 
docházkově přijatelná pro seniory 
s nákupem. Také jsme se snažili dát 
lavičky z důvodu hluku dále od oken 
bytových domů, protože to patřilo 
mezi nejčastější připomínky veřej‑
nosti. Vybrali jsme lavičky, které jsou 
velmi odolné, protože ty staré nám 
vandalové často rozbíjeli.
Samozřejmě se stalo, že některé la‑
vičky nezůstaly na svých místech, ale 
byly přesunuty jinam. Některé byly 
odstraněny bez náhrady, jiné insta‑
lovány nově.
Vím, že obměna laviček veřejnost 
hodně překvapila. Z počátku negativ‑
ně, protože si lidé mysleli, že lavičky 

odstraňujeme bez náhrady. 
Následně, když zjistili, že jde 
jen o obměnu, začaly chodit 
reakce pozitivní.
Moje představa je, že bychom 
každý rok obměnili lavičky 
přibližně ve čtvrtině území, 
a tak měli v celých Bohuni‑
cích během 4 let lavičky nové.

REKONSTRUKCE PROSTORU 
KOLEM OBCHŮDKŮ V OC 
KALINKA
Jak jsem již zmínil vícekrát, cca v polo‑
vině září začne rozsáhlá rekonstrukce 
prostoru kolem obchůdků v OC Ka‑
linka. Podle projektové vizualizace by 
zde mělo vzniknout další hezké pro‑
stranství, které bude zvát k oddychu, 
zastavení se, posezení…
Stavební práce samozřejmě zkompli‑
kují běžný život a pohyb v této loka‑
litě. Omezí přístup do obchodů a na 
radnici. Nicméně, použil bych slogan, 
který často vídám na opravovaných 
úsecích silnic: „Omlouváme se, musí‑
me to opravit“.
Věřím, že výsledek bude stát za to!

ŠKOLY A ŠKOLKY
Největší pracovní činnost o prázdni‑
nách probíhala tradičně ve školách 
a  školkách. V  MŠ Amerlingova se 
podařilo s vypětím všech sil a s ma‑
lým zpožděním dokončit rekonstrukci 
kuchyně. Práce se zde ale nezastaví. 
Bude se, už za plného provozu, po‑
kračovat na přebudování školnického 
bytu na dílnu keramiky. Samozřejmos‑
tí je bezpečnost dětí. Tyto se s dělníky 
vůbec nepotkají. V MŠ Uzbecká jsou 
nově zrekonstruované třídy. Tady 
žádné zpoždění nenastalo, a tak děti 
přichází do nově upravených, čistých 
prostor. V ZŠ Vedlejší ustaly skoro rok 
trvající stavební práce. Ve třídách sice 
ještě chybí nábytek a vybavení, ale už 
to snad nebude dlouho trvat. A tak 
se mohou žáci i učitelé brzy těšit na 
nové učebny chemie, fyziky a přírodo‑
pisu. Součástí stavební akce byly nové 
rozvody internetu a například i výtah. 
Na ZŠ Arménská jsme mimo jiné ře‑
šili prasklé potrubí rozvodů „požární“ 
vody. Nově bylo instalováno přes 50 m 
potrubí o průměru 8 cm.

KORONAVIR
Odborníci říkají, že koronavir udeří na 
podzim znovu v plné síle. No, poprav‑
dě on nás úplně zlobit nepřestal. Ale 
pokud budou mít pravdu, už to pro 
nás nebude tak nové a překvapující.
Chtěl bych ale zmínit zejména smě‑
rem k seniorům a hendikepovaným, že 
kdyby bylo potřeba, zde na bohunické 
radnici najdete pomoc. Dokázali jsme 
vám pomoci na jaře, bude  ‑li to potře‑
ba, pomůžeme vám i na podzim.

Milí přátelé, milé děti, začal další škol‑
ní rok. Ten minulý byl takový divný. 
A tak vám přeji, aby nový školní rok 
a nový poprázdninový čas byl časem 
nových nadějí a nového začátku.
Těším se na naše společná setkávání.

 Antonín Crha, váš starosta

Autokino a koncerty

Uzávěrka č. 10/2020
pátek 18. září 2020 
ve 14 hodin
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 Beatles revival

Zvou:
Antonín Crha
starosta

Milan Hrdlička
místostarosta

Josef Juras
radní

hudební
podzim #4



2 

Seniorské okénko aneb 
nad dotazy občanů

Dřevěný přístřešek

Život sociálních služeb 
v NADĚJI v době COVIDu

Letní dny nám pomalu mizí 
a opět přichází období, kdy 
se budeme muset připravit 
na chladnější a kratší dny. 
Dá se říci, že pro ty starší je 
to již rutina a s jejich orga‑
nismem to nic nedělá, opak 
bývá ale často pravdou. 
Starší občané, a nebojme 
se říct přímo senioři, tyto změny roč‑
ního období nesou někdy daleko hůř 
než ti ostatní. Nicméně právě věk jim 
trochu nadržuje, a to hlavně proto, 
že vědí, jak se mají zařídit a připravit. 
Věřme, že i letošní podzim si naši se‑
nioři dokážou zpestřit tak, aby jeho 
průběh ani nepostřehli. S potěšením 
mohu konstatovat, že v naší seniorské 
právní poradně byl před prázdninami 
již padesátý návštěvník. Jsem velmi 
rád, že tato právní poradna již mohla 
pomoci radou k vyjasnění některých 
právních záležitostí. Poradna bude 
proto i nadále fungovat a pan PhDr. 
Nezval vám rád zdarma poskytne i na‑
dále právní poradenství. V poslední 
době se ke mně dostává spousta kon‑
krétních dotazů, a to nejen na radni‑
ci, ale i na ulici. Výjimkou nejsou ani 
telefonické dotazy. Vždy rád odpovím 
či zjistím, jak se věci mají, a podám 
informace. Nedávno jsem dostal dotaz 
na téma lavičky. Dotaz se týkal laviček 
na ulici Běloruská 14. Pan KK se ptá, 
proč v uvedeném místě byly odstra‑
něny lavičky. Z jeho pohledu se jedná 
o chybu, a to především proto, že tyto 
lavičky byly hojně využívány. Odpověď 
na tuto otázku zní: vedení radnice se 
rozhodlo postupem času vyměnit 
všechny staré lavičky za nové a provést 
i optimalizaci jejich počtu. Představte 
si, že jenom v „parku“ při ulici Osová 
máme více než 40 laviček, a přitom 
je jich využita pouze necelá třetina. 
Udržovat však musíme všechny, a to za 

nemalé finanční prostředky. 
Proto věříme, že investice 
do nových kvalitních lavi‑
ček a jejich redukce se jistě 
vyplatí. Na výše uvedené 
ulici proběhne v nejbližší 
době instalace nové lavičky. 
Další dotaz pana KK zněl 
(cituji): „Nelíbí se mi vět‑

ve, které zasahují do prostoru chod‑
níku, a vadí v chůzi.“ Zcela jistě lze 
větve ořezat a my to tak i činíme, ale 
otázkou je, do jakého prostoru větve 
zasahují. Jedná ‑li se o chodník o šířce 
tří metrů a větev zasahuje cca do jed‑
noho metru, myslím, že obejít tyto 
větve je menším zlem než je odříznout. 
V současné době se totiž potýkáme, 
jak jistě víte, se suchem, které naše 
stromy podstatně ničí. Proto každá 
zachráněná větev může v součtu na‑
hradit několik stromů, a to v městské 
zástavbě není málo. Věřte však, ačkoli 
by se to nezdálo, že v těchto případech 
postupujeme podle známého přísloví 
„Dvakrát měř, jednou řež.“, a zatím se 
nám to vyplácí. V pořadí třetí dotaz 
zněl (cituji): „Bylo by dobře zkontro‑
lovat i zakrytí značek, případně pou‑
ličního osvětlení.“ Veřejné osvětlení 
a jeho kontrolu zajišťuje provozovatel, 
což jsou Technické sítě města Brna. 
Ty si pravidelnou kontrolou prověřují 
nejen stav a funkčnost, ale i právě jeho 
zastínění či zakrytí vegetací. Tato čin‑
nost je zcela v jejich gesci. Nicméně 
i při těchto pravidelných kontrolách je 
doprovází naši zaměstnanci, ale přede‑
vším pan zastupitel Juras. Na základě 
kontroly je sepsán zápis a následně by 
se měly závady odstranit. Doufám, že 
tímto jsem vyčerpal veškeré dotazy, 
které mi pan KK zaslal, a jsem připra‑
ven vám zodpovědět i další smyslupl‑
né dotazy, pokud mi je zašlete. 

 Milan Hrdlička, váš zastupitel

Na zahradě SVČ Lužánek – 
pracoviště Lány během 
prázdnin vyrostl dřevěný 
přístřešek. Velikostí možná 
menší, funkčností však pře‑
kvapí – přes prázdniny bude 
sloužit malým i velkým tá‑
borníkům na příměstských 
táborech, během školního 
roku výukovým programům 
a na zimu zde budou zazi‑
movány lavičky. Děkujeme 
všem zainteresovaným za 
hladký průběh realizace!

 Lucie Stará
vedoucí pracoviště Lány

Organizace NADĚJE působí ve městě 
Brně od roku 1992, v městské části 
Bohunice od roku 1994. Přesto, že je 
tedy v Bohunicích už „starousedlí‑
kem“, mnozí občané o tom, co nabízí, 
nemají přesné informace.
Dvě sociální služby a dvě navazující 
služby – to je činnost, se kterou se 
díky NADĚJI občané Bohunic mohou 
přímo ve svém okolí potkat. V naší 
pobytové sociální služně, domově pro 
seniory, se staráme o seniory závislé na 
celodenní péči druhé osoby. Seniorům 
v jejich domácím prostředí pomáháme 
prostřednictvím terénní pečovatelské 
služby. Pečovatelská služba také nabízí 
možnost zapůjčení některých kompen‑
začních pomůcek (polohovací lůžka, 
toaletní křesla, chodítka, berle) pro 
usnadnění péče v domácích podmín‑
kách. Dále pro seniory z Bohunic vaří‑
me v naší kuchyni chutné obědy, které 
si strávníci mohou buď sníst přímo 
v jídelně a spojit tak oběd s popovídá‑
ním s přáteli a známými, nebo odnést 
s sebou domů ve vlastním jídlonosiči.
Někdy u nás hledáte pomoc formou 
pobytu na kratší dobu – tuto službu 
však neposkytujeme.
Najdete nás na ulici Arménská v budo‑
vě, kterou máme částečně pronajatu 
od městské části. V půlce této budo‑
vy jsou i byty zvláštního určení, které 
jsou již mimo naše služby a nespadají 
pod naši organizaci.
V posledních měsících jsme si všichni 
díky epidemii COVID prošli náročným 
obdobím. Pro poskytovatele sociál‑

ních služeb, jako je právě NADĚJE, 
bylo největší snahou pomoci potřeb‑
ným a zároveň ochránit vlastní klienty 
před nákazou. Situace se měnila téměř 
každý den, nasazení všech pracovníků 
bylo vysoké. Přes veškeré překážky se 
nám podařilo mimořádný stav zvlád‑
nout nejen v pobytové službě domova, 
která byla dočasně uzavřená pro jaké‑
koli návštěvy, ale i v terénu. Terénní 
pracovníci svoje klienty neopustili, 
po celou dobu jim péči i přes ztížené 
podmínky poskytovali. Ve spolupráci 
s pracovníky kuchyně byli schopni za‑
jistit takový způsob přípravy a výdeje 
stravy, aby byly i nadále nejpotřeb‑
nějším seniorům obědy poskytová‑
ny. Ačkoli byl výdej přímo v jídelně 
nařízením vlády zakázán, pracovníci 
především díky obětavým dobrovolní‑
kům zprostředkovali operativně rozvoz 
obědů až do domácnosti klientů.
V této těžké době nás velmi posilovala 
podpora z řad vás, občanů Bohunic. 
Mnoho lidí s otevřeným srdcem se 
nám hned nezištně nabídlo s pomo‑
cí, a tak jsme získali dostatek šitých 
roušek i několik dobrovolnicky poda‑
ných pomocných rukou. Naše klienty, 
kteří zůstali bez možnosti kontaktu 
se svými blízkými, také moc potěšily 
kreslené pozdravy dětí z okolí.
Ze srdce vám za pomoc děkujeme 
a věříme, že i toto zdárně překonané 
obtížné období pomohlo občanům 
Bohunic služby poskytované NADĚJÍ 
více poznat.

 Naděje
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Na co se těšit v září 
do knihovny?
Milí čtenáři a příznivci knihovny, vě‑
říme, že jste prázdninový čas strávili 
podle svých představ. Odpočinuli si, 
načerpali nové síly a těšíte se, že nám 
září přinese jen samé pozitivní zprávy. 
My se na září těšíme, protože pro vás 
máme připraveno mnoho pěkných 
akcí. Nebude chybět čtení pro naše 
nejmenší z knihy Zdivočelé pohádky 
od Roalda Dahla, kvízová soutěž pro 
děti Poseroutkovy vylomeniny, výstavy 
i besedy.
V září přijala naše pozvání do knihovny 
oblíbená česká spisovatelka Petra 
Dvořáková. Určitě budete znát její 
knihy Já jsem hlad, Sítě, Dědinu 
nebo Proměněné sny. Jak jsem psa‑
la v některém z předešlých článků, 
sama jsem byla na několika besedách 
s touto autorkou a vždy byly velmi po‑
vedené, proto jsem ráda, že ji budeme 
moci přivítat a „vyzpovídat“ i v naší 
knihovně. Na besedě bude autorka 
číst ze svých dvou nejnovějších knih 
Chirurg a Vrány, budeme si také po‑
vídat o psaní, inspiraci a životě. Určitě 

se na besedu zastavte, budeme mít 
na paní Dvořákovou připravené samé 
pěkné otázky. Akce se bude konat ve 
čtvrtek 24. 9. od 18.00 hod. a díky 
finanční podpoře MČ Bohunice je 
zcela zdarma.
I tento rok se zapojujeme do soutěže 
pro děti a žáky Jižní Morava čte 2020 
a plánujeme řadu doprovodných akcí 
k této soutěži. V září připravujeme 
literárně-výtvarný workshop Svět 
plný obrázků, na kterém se pokusíme 
děti inspirovat k tvorbě soutěžního 
díla pro Jižní Moravu. Téma letošní 
soutěže se točí kolem Jana Amose 
Komenského a jeho Světa v obrazech. 
22. 9. od 16.00 hod. se proto přijďte 
do knihovny inspirovat!
A  protože zářijových akcí ve vaší 
knihovně je opravdu mnoho, tak se 
podívejte do kalendária, ať vám ně‑
která z nich neuteče. My se jako vždy 
na vás budeme moc těšit.

 Jana Máčalová, Roman Pospíšil
KJM pobočka Lány

Historické okénko

Z historie Bohunic CXXIV.
Pro dnešní, sto dvacáté čtvrté 
pokračování seriálu Z historie Bo‑
hunic, jsem vybral obrázek z vítání 
občánků. Je z roku 1978. Tato tra‑
dice vítání občánků přetrvala do 
současnosti. 
Vy, kteří jste vítání svého dítka na 
naší radnici zažili, si možná povšim‑
nete kolébky, ve které dítko leží. 
Ano, je to stejná kolébka, která se 
používá dodnes.  
Zdroj foto: soukromý archív autora 
článku
  Antonín Crha

3. 9.
čtvrtek Hudební podzim: 17.00 Stanislav Hložek, 19,00 Kamelot

5. 9.
sobota Letní country zábava; 18 hod.

13. 9.
neděle

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY – parčík pod bohunickou kaplí; 
začátek ve 14.30 hod.

13. 9.
neděle

Tatran  Bohunice – HC Zlín, 17:00 hod.
ČP 2. kolo – házená mužů

19. 9.
sobota

Tatran Bohunice – SC Bohumín, 17:00 hod.
I. liga – házená žen

1. 9.  
– 30. 10.

Ateliér pro kočku v knihovně – výstava děl kurzistů školy 
kreslení Ateliér pro kočku pod vedením paní Ing. arch. Heleny 
Hermanové

1. 9.  
– 30. 9. Hurá do školy! – výstava knižních tipů pro prvňáčky

1. 9.  
– 30. 10. Svět v obrazech – představení soutěže Jižní Morava čte 2020

3., 10., 17., 
24. 9.

Knižní čtvrtek – seznámení s novinkami knižní produkce;
10.00 – 12.00 hod.

8. 9.
úterý

Čtení pro nejmenší – Zdivočelé pohádky, akce probíhá 
v rámci projektu BOOKSTART; 16.30

17. 9.
čtvrtek

Neplodnost a reprodukční medicína za účasti přednášejících 
z centra asistované reprodukce CAR 01 FN Brno; 18.00 hod.

22. 9.
úterý

Svět plný obrazů – literárně‑výtvarný workshop realizován 
v rámci projektu Jižní Morava čte 2020; 16.00 – 17.30 hod.

24. 9.
čtvrtek

Autorské čtení a beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou 
– číst budeme z knih Vrány a Chirurg, povídat si budeme o psaní, 
inspiraci, tvorbě; v 18.00 hod.

26. 9.
sobota

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY – náměstí u radnice; 
začátek ve 14.00 hod.

26. 9.
sobota

ŘEMESLNÝ JARMARK S FLEREM – náměstí u radnice; 
10–17 hod.

Kalendárium IX.

Chtěl bych poděkovat našim dobrovolným hasičům z Bohunic za páteč-
ní pomoc při likvidaci vosího hnízda v naší škole, velice si toho vážíme. 

 Mgr. Petr HOLÁNEK, ředitel ZŠ Arménská

Poděkování



Líbil by se vám široký zelený průchod 
od Svratky přes vrchol Červeného 
kopce za Kaufland a dál do sídliště? 
Líbil by se vám pohodlný přístup do 
areálu ústředního hřbitova přímo od 
ulice Ukrajinská? Líbila by se vám 
možnost projít pruhem zeleně od 
zastávky Krematorium ke křížku na 
Lánech a dál k Leskavě?
Při jarním studiu návrhu nového 
územního plánu jsem se zhlédl ve 
vizi, že jednoho dne bude možné vy‑
razit pohodlnou procházkou z lesů 
u Svratky podél celé východní strany 
bohunického sídliště. Ne že by to už 
dnes nešlo prokličkovat, ale slůvko 
„pohodlně“ na místě není.
Územní studie pro oblast Červené‑
ho kopce má tuto prostupnost pro 
pěší mezi kompozičními principy 

jako číslo jedna. (Viz https://www.
brno.cz/fileadmin/user_upload/spra‑
va_mesta/magistrat_mesta_brna/
OUPR/UPP/US_Cerveny_kopec/
vy_B‑13b_UR_kp_Redigovano_.
pdf) Unikátní rozhledy na celé měs‑
to a národní přírodní památka, vše 
nyní ukryté v neprostupném křoví, 
by si to zasloužily.
Můj návrh předložený na červnovém 
jednání ZMČ, aby se do územního 
plánu doplnil garantovaný zelený 
průchod mezi hřbitovem a  Ukra‑
jinskou, získal smutné tři hlasy 
pro (z 20 přítomných zastupitelů). 
I západní vstup do hřbitova budí – 
z mého pohledu iracionální – odpor.
Já přesto doufám, že se příjemné pro‑
cházky okolo celých Bohunic dočkám.

 Jan Novotný, zastupitel

V předprázdninovém měsíci červnu 
se v Bohunicích na různých místech 
a  různými způsoby projednávala 
podoba nového územního plánu. 
Věc zásadní a klíčová pro rozvoj naší 
městské části a už v blízké budouc‑
nosti ovlivňující život každého „bo‑
huničáka“.
Protože jsme si vědomi důležitosti 
podoby územního plánu, pečlivě 
jsme se tomuto tématu věnovali 
a k návrhu nového plánu jsme sesta‑
vili vcelku obsáhlý soubor připomí‑
nek, o jehož obsahu jsme podrobně 
informovali veřejnost různými, nám 
dostupnými kanály. Připomínky, kte‑
rých je celkem 11, zahrnují mimo jiné 
nesouhlas s hromadnou výškovou 
zástavbou areálu bývalé zahradnické 
školy a s likvidací pásu zeleně mezi 
ul. Pod Nemocnicí a Jihlavskou. Dále 
je mezi nimi návrh na zjednoduše‑
ní složitého plánovaného systému 
křižovatek na ul. Lány, nesouhlas se 
zařazením hasičského areálu do ko‑
merčních ploch, odmítnutí zástavby 
zelených ploch za konečnou auto‑

busu č. 69 na ul. Ukrajinská nebo 
neméně důležité ohrazení se proti 
zařazení parkovišť při ul. Spodní do 
komerční zástavby.
Aby měly připomínky větší sílu, 
rozhodli jsme se požádat vás, naše 
spoluobčany, o  zmocnění k  jejich 
uplatnění ve formě námitek (připo‑
mínka a námitka není totiž totéž). 
Pomocí letáků ve schránkách a osob‑
ně na stánku jsme vysvětlovali obsah 
připomínek a díky velké pozitivní 
odezvě se nakonec podařilo sesbírat 
úžasných 962 podpisů. Rádi bychom 
vám touto cestou velmi poděkovali 
za podporu, které si vážíme. Při dal‑
ším projednávání návrhu územního 
plánu budeme aktivně a transparent‑
ně hájit změny, které jsou obsahem 
našich (a vašich) námitek a k jejichž 
obhajobě jsme dostali zmocnění, 
které zavazuje.
 

 Zastupitelé za Brno+
PhDr. Eva Duřpektová

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

Náš dům Rolnická 5 je v Bohunicích 
mezi posledními, který se zatepluje. Je 
to dáno zejména tím, že nám bylo ve‑
dením téměř 20 let předkládáno, že to 
náš dvouplášťový panel nepotřebuje. 
Před třemi lety nové vedení zahájilo 
přípravy na zateplení a současně přija‑
lo za svou myšlenku zbudování nových 
lodžií bytům 2+kk, což v domech mezi 
Tatranem a bývalou Zahradnickou ško‑
lou dosud nemá obdoby.
Být v něčem první je vždy obtížné, 
zejména když se tím zlepší životní 
prostor jen někomu. Zjistili jsme, že 
zajistit spravedlivé financování není 
s podporou stávajícího správce možné, 
a bylo nutné ho vyměnit. Pak se jediný 
byt postavil proti odkupu potřebných 
4 m2 pozemku, s dalšími dotčenými 
32 m2 neměl zpočátku problém ni‑
kdo. Nalezení cesty, jak 4 m2 pro lod‑
žie koupit, dalo čas dalším odpůrcům 
lodžií, aby zpochybnili a zablokovali 
odkup všech pozemků a pokusili se 

vedení vyměnit. Přitom zpochybnili 
správnost společného levného úvěru, 
nahlásili neexistující torzní trhliny 
v plášti budovy, požadovali provést 
geologický průzkum a zhotovení sta‑
tického posudku dopředu před projek‑
tem, s nímž se normálně statika pro 
stavební povolení posuzuje.
Jen s  podporou právníků a  soudu 
přežilo vedení do doby, než se poda‑
řilo všechny dezinformace překonat 
a hlavně přehlasovat. Paradoxem je, 
že odpůrci lodžií jsou nyní ve vedení 
domu a realizují přesně to, proti čemu 
bojovali – máme pozemky, máme spo‑
lečný úvěr a budujeme nové lodžie – 
první široko daleko.
Málokdo ví, že velký dík patří paní dů‑
chodkyni, která, ač sama lodžii nechtě‑
la, se přes tlak odpůrců jako poslední 
k bytům 2+kk připojila a zbudování 
lodžií nezablokovala. Kéž by byli všich‑
ni tak uznalí.

 Ing. Ivan Jedlička

Hudební škola YAMAHA, U Leskavy 27 nabízí osvědčený systém praktického 
hudebního vzdělávání pro děti i dospělé, jehož základem jsou originální, oblíbené 
„přípravky“ pro nemluvňata, batolata a předškoláky. 
Ve středu 9. září bezplatné ukázkové lekce: Robátka (4–18 měsíců) 10.30, 
První krůčky k hudbě (1,5–4 roky) 9.30 a 16.00, Rytmické krůčky (4–6 let) 17.00. 
V úterý 8. září v 17.00 zápis do oborů Zobcová flétna a Kytara 
Rezervace, přihlášky: brno.yamahaskola.cz; info: brno@yamahaskola.cz, 
mobil: 739 269 821.

Na procházce okolo 
Bohunic

Děkujeme

První nové lodžie 
v Bohunicích

Hudební vzdělávání

4 

Příspěvky zastupitelů
Příklad z logiky:
Otázka č. 1: Jak vypadá list 
platanu javorolistého?
List platanu má podobný 
tvar jako list javoru. To vy‑
plývá z názvu stromu.
Otázka č. 2: Jak tedy vypa‑
dá list javoru?
Vědecký název javoru odka‑
zuje na podobnost listu s platanem 
(Acer platanoides). 
Tím se dostáváme do definiční smyč‑
ky a stále není jasné, jak vypadá list 
javoru nebo platanu. Jak z toho ven? 
Doporučuji jít ven! Do přírody nebo 
aspoň do parku, dívat se kolem sebe 
a radovat se z té krásy pozdního léta. 
Jejich listy jsou dlanitě laločnaté. Po‑
rovnáme‑li olistěné roční výhony obou 

druhů, zjistíme zásadní roz‑
díl. Platan má listy střídavé, 
kdežto listy javoru přisedají 
vstřícně.
 Platan pochází ze Středo‑
moří a v Brně se mu mimo‑
řádně dobře daří. Typickým 
znakem platanu je kůra od‑
lupující se ve velkých ten‑

kých plátech, po níž zůstává nápadně 
světlý a hladký kmen. Mladé platany 
rostou například u restaurace Lány 
nebo v prostoru mezi ulicemi Bělo‑
ruská a Gruzínská.
Seriál o bohunických stromech vychází 
také na facebookové stránce: Otevřené 
Bohunice.

 Vlastimil Halfar, zastupitel MČ

Bohunické stromy (29)

Foto: Dušan Brzobohatý
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Potěšen zprávami o postupném uvolňování opatření proti šíření koronaviru vnímám, že někteří 
bohuničtí obyvatelé slaví tuto skutečnost opravdu specificky. Při nočních návratech do svých 
obydlí se snaží do svého veselí zapojit i občany, pokojně odpočívající ve svých postelích.

Myslím nás, kteří bydlí v rodinných domcích horní 
části Hraniček. Začínají pouštěním kouřových signá‑
lů do otevřených oken. Protože na ně ale většinou 
nereagujeme, vyťukávají ještě poselství o své poho‑
dě do okenních parapetů. To signalizují i těm, kdo 
mají okna zavřena. Pro jistotu ódu na radost ještě 
vyzpívají, nebo vyřvou. Jako bonus přidají hmata‑
telný důkaz o svojí existenci, vyprodukovaný dle 
momentální dispozice některým tělesným otvorem. 
Bavit se s nimi nemá význam, je to vyzkoušeno. Mají 
přepnuto pouze na vysílání, příjmová část jedince 
je vypnuta. Nutno dodat, že vše uvedené jsme si 
v hojné míře užívali i v minulosti.
Rozjímaje nad pestrou škálou monologů, dialogů 
i vícelogů, kterých jsem byl v noci přímým svědkem, 
otevírám vchodové dveře a vycházím z domu. Na‑
jednou mi něco posunuje nohy z povrchu schodů 
a já se řítím dolů. Naštěstí ale dopadám chodidly na 
povrch chodníku a uklidňuji rozevláté tělo. V tom 
mi, několik centimetrů od obličeje, projede velkou 
rychlostí cyklista. Již podruhé v krátké době se leknu 
a hlasitě ho oslovím pojmenováním samce skotu. 

Ani se neotočí, jen mi ukáže vztyčený prostředníček 
pravé ruky. Asi ukazuje, o jaký kousek mě minul. Po 
této konverzaci se otáčím a shledávám, co zapří‑
činilo moji ztrátu adheze na schodech. A hele, už 
zase nějaký pejsek provedl svoji potřebu. Nu což, 
jdu pro kýbl s vodou. A taky pro pepř, i když ten 
jsem dával pro zamezení podobným událostem 
nedávno, zřejmě zbytečně. Ani ti psi už nejsou jako 
dřív. Nebo že by pachatelem nebyl pes? Cestou na 
šalinu se zastavím se sousedkou a říkám jí svoje 
zážitky. Kontruje. V noci se její muž snažil odstranit 
všemi možnými prostředky opilce, odpočívající‑
ho ve stabilizované poloze v jejich vchodu. Uspěl. 
Sice návštěvník po sobě neuklidil zbytky nočního 
pikniku a ve vrávoravé chůzi poplival okna, ale na 
to jsme zvyklí.
Možná se vám zdá moje povídání přehnané. Není, 
z podobných zážitků by se dal natočit seriál. Ne‑
muselo by ale tomu tak být! Chodník, který tu vede 
kolem domů, je magistrálou návštěvníků různých 
náleven. Navíc je v noci špatně osvětlen. Což vy‑
užívají ti, co si potřebují ulevit od přebytečných 

tělesných produktů. Ve všech známých formách 
a skupenstvích je skládají do vchodů, na dlažbu, 
v lepším případě na trávník. Zpěv, bujaré veselí, 
řev, hororové hádky i pláč, jsou téměř denním, 
vlastně nočním, folklorem této lokality. Přes den 
si zase připadáme jako na závodech kol, koloběžek, 
skateboardů. Ty se tu vesele prohání a jejich hlavně 
mladí řidiči, již způsobili několik střetů s našincem, 
který zcela nezodpovědně vyšel z domu a nerozhlédl 
se na obě strany. Ano, vím, stejné problémy mají 
i jinde. Ale my na Hraničkách máme chodníky dva. 
Ten horní, vedoucí kolem komunikace, pod lampa‑
mi, je podstatně méně exponován. Jedním z dů‑
vodů, proč se budoval, byl záměr spodní přerušit, 
nebo částečně zneprůchodnit. Z různých důvodů 
k tomu nedošlo, ani když jsme se o to několikrát 
snažili. A proto žádáme kompetentní orgány o vy‑
tvoření lepších podmínek pro bydlení znovu. Jde 
nám o znemožnění průjezdu kolem domů řidičům 
zmíněných přibližovadel a usměrnění chodců, aby 
používali chodník horní. Povede se to tentokrát? 
Moc obyvatel horní části Hraniček tomu nevěří. 
Spíš parafrázují známou větu z filmu Slavnosti 
sněženek. Skončil koronavirus, to zas bude na Hra‑
ničkách nab…

 Ladislav Konečný

Už Komenský se snažil vytvořit pro 
děti podnětné prostředí, které ho 
bude rozvíjet a inspirovat k dobrému. 
Stejný cíl si daly i Lužánky – středisko 
volného času, které v Brně provozují 
deset volnočasových pracovišť (v Bo‑
hunicích máme rovnou dvě). A právě 
pracoviště Labyrint na ul. Švermově 
projde v tomto školním roce rozsáhlou 
rekonstrukcí, která má za cíl vytvořit 
pro každého jeho návštěvníka prostře‑
dí, které ho rozvine a přinese mu něco 
inspirujícího.
Pro divadelníky zůstane v provozu 
divadelní sál, ale plánuje se renovace 
jeho zázemí a šaten. Na rekonstrukci 
čeká také taneční sál, který dostane 
novou podlahu, dále klub a provozní 
prostory. Přeměnou projde i personál‑
ní obsazení pracoviště, neboť dlouho‑
letý vedoucí Tomáš Mohapl Doležal od 
1. září 2020 odchází na nové místo 
do Kohoutovic na pracoviště Legato. 
Stejně tak ostatní pedagogové našli 
své uplatnění v jiných školských za‑
řízení. Naopak na Labyrintu zůstává 
dlouholetá opora týmu Tomáš Gruna, 
který zajišťuje divadelní spolek PIRKO 

a kroužky Videodílny a 3D tisku.
A kdy se tedy můžete těšit na NOVÝ 
Labyrint? Rádi bychom do upravených 
prostor přivítali už příští léto malé 
i velké táborníky v rámci příměstských 
táborů, naplno by se aktivity pro veřej‑
nost rozjely od nového školního roku 
2021/22. A na co se můžete těšit? 
Plánujeme otevřít aktivity jak pro 
školáky (divadelní, taneční, výtvarné 
a sportovní kroužky), tak i pro dospělé 
a seniory (dopolední a večerní cvičení, 
veřejné přednášky a promítání). Snad 
si každý najde to své, aby se pro něj 
stal Labyrint rájem srdce.
Na závěr jedna smutnější zpráva – 
mnozí obyvatelé Bohunic zaregist‑
rovali, že již není v provozu veřejné 
griloviště v zahradě Labyrintu. Přísná 
hygienická opatření neumožňují, aby‑
chom v prostorách školského zařízení 
provozovali veřejné aktivity spojené 
s konzumací potravin. Děkujeme za 
pochopení.
Krásné podzimní dny přeje

 Lucie Stará, vedoucí
pracoviště Lány a Labyrint

Žijeme v městské části, která je z více 
než poloviny tvořena panelovými 
domy. Ač kolem nás během let vy‑
rostly vysoké stromy a mnohá zákoutí 
byste dnes na dobových fotografiích 
marně hledali, jedno zůstává stejné 
– na malé ploše žijí své životy tisíce 
lidí. A tato skutečnost s sebou při‑
náší nejedno úskalí. Předně vyžaduje 
vzájemnou ohleduplnost, abychom 
tím, co děláme, neomezovali ty, kteří 
bydlí vedle nás. Proč to zmiňuji? Chtě‑
la bych se podělit o palčivý problém, 
který trápí panelové domy při ulici 
Rolnické a Spodní. Uprostřed mezi 
vzrostlými stromy se nachází „náměs‑
tíčko“ – kruhový parčík s lavičkami, 
ideální místo k posezení a odpočinku. 
A zde od dopoledních hodin až po ty 
noční vysedává partička mladistvých, 

popíjející alkohol, vyřvávající oplzlé 
poznámky, venčící psy bez náhubku 
i vodítka. Problém? Ano, pokud jejich 
historky slyšíte slovo od slova celé dny 
(do vyšších pater se zvuk nese velmi 
dobře), pokud se vy i vaše děti bojí‑
te parčíkem procházet, protože tato 
partička opilců zatarasí svými křesílky 
celý chodník. Někteří z nás už volali na 
pomoc policii, ale to přinese klid jen 
na chvíli – druhý den je tam partička 
zase.
A tak si říkám, to ty mladé (mnohdy 
nezletilé) neslyší jejich rodiče, u kte‑
rých bydlí? To je jim jedno, jakým způ‑
sobem obtěžují více než 2000 dalších 
spolubydlících? Co takhle ohledupl‑
nost, přátelé?

 Lucie Stará, radní MČ

Slavnosti sněženek na Hraničkách

Labyrint – ráj srdceOhleduplnost
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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

 

Starosta MČ Brno-Bohunice  
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  

oznamuje 
 

1. Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční 
 

v pátek dne 02. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a  

a v sobotu dne 03. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
     

 
 

2. Místem konání voleb  
 

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Dlouhá, Uzbecká 

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Ukrajinská 

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Arménská, Běloruská 

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Gruzínská, Moldavská 

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Lány, Spodní 2-12, Traťová 3,6,8, 
Bohunice č. ev. v jižní části MČ (oblast u potoka Leskavy) 

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Rolnická, Spodní 14-18 

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, 
Spodní 20-24, Tříčtvrtní 
 

 

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 
Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 
Zadní, Žlíbek 

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 2-19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 
cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, 
Bohunice č. ev. v severní části MČ (oblast Kejbaly) 

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 20, 22, 27, Pod Nemocnicí 

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 2-28 sudá, Švermova 10-14 sudá 

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 1-19 lichá, Okrouhlá 30-34 sudá, Vedlejší 

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Švermova 2-8 sudá, Švermova 1-25 lichá 
 

 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Poznámka: 
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18-40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18-40a, b, c). 

 
 Ing. Antonín Crha 
 starosta MČ Brno-Bohunice  
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Vás zvou na

Můžete se těšit na setkání
s kreativními tvůrci z portálu fl er.cz.

Představí své ručně tvořené originální šperky,
drátované dekorace, šité doplňky, dekorace i oblečení,
keramiku, háčkované, pletené, tkané i plstěné doplňky

i výrobky ze dřeva. 

Hodový program 24. svatováclavských hodů,
tvořivé dílny pro děti i dospělé, pouťové atrakce,

víno, burčák, občerstvení

www.orelbohunice.cz

vstup zdarma

www.fl er.cz

Vás zvou na

u příležitosti tradičních
24. Svatováclavských hodů

JARMARK
řemeslný

v sobotu

26. září 2020 I 10–17 hodin
před radnicí MČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3

Jarmark je podporován
MČ Brno-Bohunice

 
Orel jednota Brno-Bohunice     
pořádá za podpory MČ Brno-Bohunice 

 
 

 

v neděli 13. září 2020 
v parčíku pod bohunickou kaplí 

 

koloběžkové závody 
dětí a mládeže do 18 let 

 

„ BOHUNICKÝCH 222 METRŮ “ 
 
 

1430-1500 -  registrace závodníků, volný trénink 
1500 - rozdělení do kategorií, zahájení závodů 

  
 

PODMÍNKOU STARTU JE VLASTNÍ KOLOBĚŽKA 
CENY OBDRŽÍ VŠICHNI ÚČASTNÍCI 

 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ 
SITUACE MŮŽE BÝT ZÁVOD ZRUŠEN 

 

 
www.orelbohunice.cz 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

 

Starosta MČ Brno-Bohunice  
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  

oznamuje 
 

1. Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční 
 

v pátek dne 02. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a  

a v sobotu dne 03. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
     

 
 

2. Místem konání voleb  
 

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Dlouhá, Uzbecká 

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Ukrajinská 

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Arménská, Běloruská 

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Gruzínská, Moldavská 

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Lány, Spodní 2-12, Traťová 3,6,8, 
Bohunice č. ev. v jižní části MČ (oblast u potoka Leskavy) 

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Rolnická, Spodní 14-18 

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  
Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, 
Spodní 20-24, Tříčtvrtní 
 

 

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 
Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 
Zadní, Žlíbek 

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 2-19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 
cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, 
Bohunice č. ev. v severní části MČ (oblast Kejbaly) 

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 20, 22, 27, Pod Nemocnicí 

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 2-28 sudá, Švermova 10-14 sudá 

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 1-19 lichá, Okrouhlá 30-34 sudá, Vedlejší 

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Švermova 2-8 sudá, Švermova 1-25 lichá 
 

 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Poznámka: 
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18-40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 18-40a, b, c). 

 
 Ing. Antonín Crha 
 starosta MČ Brno-Bohunice  

Zásahová jednotka 
o prázdninách
Prázdniny skončily a zásahová jed‑
notka dobrovolných hasičů Brno‑
‑Bohunice se vrací ke standartní 
činnosti. Pravidelná školení a výcviky 
budou doplněny o intenzivní výcvik 
pořádaný Hasičským záchranným 
sborem JmK. Jde o celodenní výcvik 
zaměřený na 1. pomoc, hašení uvnitř 
budov a podobné důležité činnosti 
hasičů. Ani o prázdninách jednotka 
nezahálela. Kromě kontrol provozu‑
schopnosti zásahové techniky jsme 

vyjížděli celkem k osmi událostem. 
Nejčastěji se jednalo o likvidaci ne‑
bezpečného hmyzu, odstraňovali jsme 
strom ohrožující chodce a vyjeli jsme 
ke dvěma planým poplachům. Celko‑
vě jsme u zásahu strávili takřka sedm 
hodin a ujeli 30 kilometrů.
Rád bych poděkoval všem členům za 
činnost v jednotce a popřál jim vždy 
šťastný návrat zpět k rodinám.

 Radek Pilný
Velitel jednotky SDH Bohunice
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muzikanti

Maceška – miniškolka bez slziček pro děti od 2 let. 

ZÁPIS 10. 9. | 9 - 12 hod. 
CílemCílem Macešky je postupné, nenásilné zvykání dětí na pobyt bez rodičů a příprava na pohodový vstup do mateřské školy. 
V malém kolektivu se dětem po celou dobu věnují dvě zkušené lektorky. Dle individuální domluvy mohou děti navštěvo-
vat Macešku jeden či více dní v týdnu. Respektujeme osobnost dítěte a jeho individuální potřeby a zábavnou formou se 
snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte (pohybové cvičení, zážitkové učení, hudební a výtvarná činnost, pobyt 
venku). Našim záměrem je spokojené dítě i rodič. 
Jako jediný projekt tohoto druhu máme vypracovány standardy a školní vzdělávací program.
Cena: 1000 Kč za 4 vstupy (250Kč/vstup).
Provoz: po-pá: 8.30 – 12.30 hod.
Kontakt: Veronika Nováková, maceskalany@luzanky.cz, tel. 774 903 059                                         MACESKA.LUZANKY.CZ

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
ve šk. roce 2020/21 

ZAČÁTEK KROUŽKŮ I MACEŠKY JE V PONDĚLÍ 5. 10. 2020.

lany.luzanky.cz
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S Lipkou za přírodou 
do zahrad i za město
Nenechejte si utéct poslední chvilky léta a vydejte se s námi obje-
vovat přírodu ve všech jejích podobách. Čekají nás prohlídky zahrad, 
přednášky, exkurze i procházka za netopýry. Vyrážíme, pojďte s námi!

Zveme vás do zahrady U Řeky poblíž 
pracoviště Kamenná. Pro veřejnost 
je otevřená vždy ve středy od 14 do 
17 hodin. Každou první středu v mě‑
síci si v ní poslechnete komentované 
prohlídky zahrady
a přednášky se zahradní tématikou. Ve 
středu 2. září nás čeká Květinová stře-
da. Do zahrady U Řeky zavítáme taky 
během přírodovědné exkurze v úte‑
rý 15. září. Kromě prohlídky zdejších 
prvků nás čeká procházka na Červený 
kopec, kde jistě nalezneme nejednu 
biologickou pozoruhodnost.
Také pracoviště Rozmarýnek v Jundro‑
vě láká návštěvníky do své přírodní 
zahrady. Ve čtvrtek 3. září v ní děti 
přivítají Pat a Mat. Pomocí hravých 
úkolů jim představí kroužky, na které 
se mohou děti přihlásit. Pro všechny 
zájemce o přírodě blízké zahradničení 
připravujeme na sobotu 26. září před‑
nášku Okénko do permakultury. Do‑
zvíte se na ní, jak si přetvořit pozemek 
s respektem k přírodním zákonitostem.

Zpříjemněte dětem začátek školního 
roku a vezměte je v pátek 18. září Za 
netopýry do obory. Akce má dvě čás‑
ti – Netopýrohraní s ukázkou živých 
netopýrů a  aktivitami pro dospělé 
a děti od 4 let
a Procházku za netopýry – 3 km po Ko‑
houtovické oboře spojené s odchytem 
netopýrů pro dospělé
a děti od 8 let. Na obě části je třeba 
se přihlásit.
Na sklonku září opět voláme na Je‑
zírko u Soběšic seniory. Během pátku 
25. září jim nabídneme Zahradní in-
spiraci, prohlédneme si zdejší zahra‑
du, ochutnáme její plody a některé si 
připravíme dokonce na ohni. Taky si 
povíme, jak zahradu správně připravit 
na zimu.
Podrobnosti o chystaných akcích a při‑
hlášky na ně najdete na stránce www.
lipka.cz/kalendar ‑akci.
Užívejte si podzimní přírodu plnými 
doušky!

 Amálie Čípková, Lipka

 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.

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

 Němčina pro seniory, každou stře‑
du dopoledne. Brno‑střed. Info: schono‑
vam@email.cz, tel.: +420 721 236 146.

 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.

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

Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

Oblá 51, Brno - Nový Lískovec

 PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI

HUDEBNÍ HRÁTKY (pro děti 1 - 3 roky)

KVÍTKA a KVÍTKA Montessori (pro děti 1 -  4 roky)

POUPÁTKA (pro děti 6 měsíců - 1 rok)

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 

KREATIVNÍ KROUŽEK (pro děti od 9 let)

ENGLISH WITH SONGS (pro děti 4 - 7 let)

 TANEČNÍ HRÁTKY PRO MALÉ KAMARÁDKY (pro děti 3 - 5 let)

PTÁČATA (pro děti 5 - 9 let) 
DRAMAŤÁČEK DRÁČEK aneb Kudy tudy do pohádky (děti 4 - 9 let)

 KA.MI.NO - flétnička a jiné muzicízorávní (pro děti 5 - 8 let)

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ 

 

tel: 773 907 909
e-mail: mcsedmikraska@volny.cz

www.mcsedmikraskabrno.cz

JÓGA nejenom PRO ŽENY

JÓGA PRO SENIORY

TAI-CHI

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

NÁBOR DO
SOFTBALLU
DÍVKY A CHLAPCI 
OD 5 DO 19 LET

SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

INFORMACE:

www.sk-sever-brno.org
fb: www.facebook.com/skseverbrno

tel.: 608 610 842
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 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!

 Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.

 Hledáme větší domov. Mladá 
rodina by ráda koupila byt 4+1 v Bo‑
hunicích. Nejsme RK. Děkujeme za 
nabídku. Tel.: 604 173 919.

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

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

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

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

Testováno na

STUDENTECH
Zase ti nejede internet na bytě?

Zkus netbox, ten tě podrží!

�.netbox.cz
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Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099

PLÍCE DOMU

ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
+420 601 153 200     milansz@plicedomu.cz     www.plicedomu.cz

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.

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

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


