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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOHUNICE
Nový rok
Krásný Nový rok upřímně přeji
všem svým spoluobčanům. Přeji
všem, abyste byli zdraví, úspěšní,
veselí a měli co nejméně všech
různých problémů.
Poslední dobou na ulicích, v tramvajích, obchodech a jinde mezi
lidmi, slýchávám často hovory
negativisticky zaměřené. Lidé
mluví o zdražování, nových poplatcích ve zdravotnictví a dalších změnách v daňové reformě.
Mluví se o nich bez ohledu na
to, jestli si občan spočítá a zapřemýšlí nebo si zjistí, jestli změny, které se ho dotknou, jsou
pro něj výhodou nebo nevýhodou. Lidé mluví jen o tom jak
vše bude špatné, o kolik budou
mít míň peněz, jak hrozné jsou
různé nové poplatky apod.
V duchu se pokaždé ptám
„proč“? Proč jsou lidé takto naladěni? Ono je to jednodušší
a snadnější vše kritizovat. Je to
jakási lavina a snad nakažlivé
davové šílenství. Myslím, že pokud se nenecháme takovou lavinou strhnout, bude nám lépe a
budeme víc v pohodě. Vždyť až
teprve za nějakou dobu můžeme jednotlivě posoudit, jak
hrozné změny se na nás vlastně
chystají.
Přeji na závěr znovu všem lidem
pozitivnější pohled na svět, radost z každé maličkosti, úsměv
na tváři, ohleduplnost, pohodu
a klid. Pak určitě přijde i větší
spokojenost, radost, úspěch a
více zdraví.
Rita Zábojová,
členka Rady

ZÁPISNÍK STAROSTY
Důležitou zprávou je schválení
rozpočtu na rok 2008. Možná to
není zpráva kdovíjak zajímavá, ale
z hlediska každodenního chodu
městské části podstatná. Více jste
se o rozpočtu mohli dozvědět v minulém čísle Našich Bohunic v článku pana radního Miloše Vrážela.
V práci radnice jsou důležitým tématem přelomu roku přípravy žádostí o dotace z různých „zdrojů“,
jak se moderně říká. Jsou to dotační tituly města Brna, Jihomoravského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské unie, Norského
království,...
Ve většině případů není zdaleka
jisté, zda bude možno žádat, na co
žádat (na jakou akci), kdy podávat
žádosti, jaké podklady bude potřeba dát dohromady, kdy budou žádosti vyhodnoceny a do kdy je
v případě schválení potřeba projekty uskutečnit? Podstatné jsou také
otázky tzv. spolufinancování, tedy
kolik peněz dá ministerstvo, Unie,
..., kolik město a kolik městská
část. Zodpovězení všech těchto
otázek je určující při rozhodování,
zda pro Bohunice máme možnost

o finance žádat, a zda
se nám v konkrétním
případě žádat vůbec
vyplatí.
V roce 2007 jsme, jak
víte, získali tři dotace
od města Brna na
opravy školských budov a vybudování
hřiště na Okrouhlé za
domem č. 16. Dále
jsme v roce 2007 získali dotaci na
regeneraci sídliště od Ministerstva
pro místní rozvoj a novinkou posledních týdnů je schválená finanční pomoc Jihomoravského kraje na
obnovu hřiště u domu Pod Nemocnicí 7.
Pro rok 2008 se chystáme podat
žádosti v řadě jednotlivých titulů.
Za všechny bych nyní rád zmínil
přípravu žádosti o peníze na obnovu zeleně v jihozápadní čtvrtině
sídliště z Operačního programu Životní prostředí. Její podání je ještě
podmíněno schválením tzv. velkým
zastupitelstvem neboli Zastupitelstvem města Brna 29. ledna 2008.
Příprava většiny žádostí je nejen
pracná, ale především drahá. Na

OREL jednota Brno-Bohunice, za podpory Mþ Brno-Bohunice,

Vás zve do orlovny, ul. Hraniÿky 5 na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
„ Duhový den “
v neděli dne 20. ledna 2008 - zaÿátek v 15.00 hod.
pőijĐte v masce, s pőezţvkami a VþAS – omezená kapacita !
k tanci a poslechu hraje DJ Radek Habáł z rádia Proglas

pracnost si nelze stěžovat – je to naše (radnice) práce. Ovšem
náklady spojené s přípravou žádostí je třeba důkladně zvažovat.
Například vyhotovení
projektové dokumentace k obnově zeleně
v jihozápadní čtvrtině
sídliště přijde na více
než 170 tisíc Kč. Může se to zdát
příliš, ovšem projektant musel
v tomto případě odvést poměrně
velké množství práce: musel zmapovat každý keř, každý strom, trávník, u každého porostu musel navrhnout, co s ním bude a musel
navrhnout novou výsadbu. Přitom
musel zohlednit vedení technických sítí pod zemí, vhodnost a dostupnost vysazovaných druhů a
řadu dalších okolností. Na radnici
zároveň musíme mít vždy na paměti, že zpracování projektové
dokumentace je sice nutnou podmínkou podání žádosti, ale v žádném případě není zárukou obdržení dotace. Peníze vynaložené na
projektové dokumentace jsou tak
do značné míry „sázkou“ na to, že
pravděpodobnost přidělení peněz
je dostatečně vysoká. Když ovšem
„nevsadíme“, nebudeme v řadě
případů moci o peníze ani požádat.
Přestože tyto řádky píšu ještě před
Vánocemi, pravděpodobně je čtete
již v novém roce. Doufám tedy, že
jste svátky prožili k Vaší spokojenosti a přeji Vám hodně úspěchů
do začínajícího roku 2008.
Robert Kotzian
starosta

vstupné
rodiÿe – dobrovolné a děti – 40,-Kÿ
v ceně pro děti dárek, tőetí a další dítě v rodině vstup zdarma

Uzávěrka č. 2/08
čtvrtek 17. ledna

Hasiči jen cvičili
Poklidné předvánoční sobotní
odpoledne 15. 12. 2007 narušil
kouř v areálu Zahradnické školy
Lány 34, který polekal i řadu okolních obyvatel. Jejich pozornost byla následně upoutána i příjezdem
houkajících hasičských vozidel.
Všichni si jistě oddechli, když se
ukázalo, že se jedná jen o hasičské
cvičení. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů městské části Bohunice tímto taktickým cvičením
uzavřela výcvik členů v roce 2007.
Součástí ukončení výcvikového
roku bylo i celkové hodnocení činnosti. Zásahová jednotka vyjela na
každé vyzvání a vždy splnila dané
úkoly. Bylo celkem 14 výjezdů k
požárům a 12 výjezdů k technickým zásahům. V naší MČ to bylo

Naši jubilanti v roce 2007

5 požárů a 6 x technická pomoc,
jako třeba zajištění uvolněného
oplechování střech domů, odstranění padlých stromů po silném
větru, odstranění ropných látek
uniklých z vozidel a jiné. Mám za
to, že i v tomto roce naplnili členové jednotky své poslání dobrovolně pomáhat i tam, odkud mnohdy
lidé ve strachu o život prchají.
Závěrem chci ještě našim spoluobčanům popřát hodně zdraví a pohody v tomto roce a s námi, hasiči,
ať se raději setkávají jen při těchto
cvičeních nebo kulturních akcí,
které naše organizace pro Vás
pořádá.
Ladislav Soukup
velitel jednotky SDH Bohunice

Harmonogram sběrových dnů
v MČ Brno-Bohunice v roce 2008
Datum
přistavení

Počet
kusů

Neužilova – parkoviště

9.1.2008

3

Souhrady x Dvořiště

13.2.2008

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

12.3.2008

3

Neužilova – parkoviště
Lány 56

2.4.2008
16.4.2008

4
3

Souhrady x Dvořiště
Neužilova – parkoviště

7.5.2008
21.5.2008

3
3

Čeňka Růžičky – parkoviště

11.6.2008

3

Švermova 12–14 – parkoviště

9.7.2008

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

13.8.2008

4

Neužilova – parkoviště
Lány 56

3.9.2008
17.9.2008

3

Souhrady x Dvořiště
Čeňka Růžičky – parkoviště

8.10.2008
22.10.2008

3
3

Neužilova – parkoviště

19.11.2008

3

Čeňka Růžičky – parkoviště

10.12.2008

3

Stanoviště

P¯istavenÌ velkoobjemov˝ch kontejner˘ od 9.00 hod. do doby
naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak do 17.00 hodin.
2/

Celkem sedmkrát zněl v zasedacím
sále Úřadu městské části Brno Bohunice cinkot skleniček s vínem na
počest a zdraví těch jubilantů, kteří
přijali pozvání a přišli si připomenout svoje životní výročí. Tato pravidelná setkání organizovala sociální komise RMČ. Oslavenci, které
milým slovem vítala moderátorka
Veronika Novotná, se zde mohli
těšit pozornosti starosty MČ R. Kotziana, místostarosty A. Crhy a
faráře P. Opatřila, kterého občas
zastoupil jáhen J. Sojka ze starolískovecké farnosti. Oživení mezi
mluveným slovem přinášelo taneční vystoupení žáků ZŠ Vedlejší a
hudba v podání mladých umělců
z bohunické pobočky ZUŠ Františka

Jílka. Vedoucím oběma škol patří
velký dík za vstřícnost, s jakou kulturní vystoupení pro naše seniory
zajišťují. Stejně jako představitelům
ZŠ Arménská a CVČ Lány, jejichž
organizace pro oslavence vyrábí
zcela originální vkusná přání.
V setkáních s jubilanty budeme ve
stejném duchu pokračovat i letos.
V první polovině roku to bude ve
dnech 31.ledna, 22. března, 10.
května a 28. června, vždy ve 14.00
hodin. Obdržíte-li na některý
z těchto termínů pozvání, potěší
nás, když ho přijmete a dostavíte
se za námi.
za sociální komisi:
Ladislav Konečný, předseda
Vladimíra Bertschová, tajemnice

Anketa „Šmudlík měsíce IX“

Do tohoto čísla naší soutěže se zcela suverénně kvalifikovala dvě
kontejnerová stání a to před domy Spodní 22–24 a před domy Spodní
14–16. Co do množství nepořádku byla obě zcela vyrovnaná. Nakonec
jsme se přiklonili a za vítěze určili kontejnerové stání před domy Spodní 22–24, protože jejich konkurent v soutěži měl svůj odpad alespoň
řádně poskládán.
Antonín Crha, místostarosta
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Rada MČ na svém 27. zasedání dne 28. 11. 2007:
■ Schválila vítěze veřejných zakázek
na dodání kancelářského nábytku,
audiovizuální techniky a 3 ks počítačů pro ÚMČ Brno-Bohunice
■ Schválila dodatek ke smlouvě
o dílo na údržbu komunikací, chodníků a zpevněných ploch v MČ
Brno-Bohunice ve smyslu rozšíření
předmětu smlouvy o lokality v Univerzitním kampusu.
■ Schválila dodatek ke smlouvě
o zajištění služby svozu velkoobjemových kontejnerů včetně harmonogramu přistavování v roce 2008.
■ Schválila výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor s firmou Ikon, s.r.o.
■ Schválila výměnu bytů v domě
Rolnická 1.
■ Schválila návrh na odsvěření části
budovy Ukrajinská 2 Národnímu divadlu v Brně a svěření MČ BrnoBohunice.
■ Nesouhlasila s pronájmem části
pozemku v areálu Ukrajinská 2 za
účelem parkování osobních automobilů.
■ Schválila výpověď smlouvy o dílo
na zajištění úklidových prací v objektu radnice.
Rada MČ na svém 28. zasedání dne 5. 12. 2007:
■ Schválila dodatky ke smlouvám

ZPRÁVY Z RADNICE
o dílo na akce „Oprava terasy“ a
„Rekonstrukce sociálního zařízení“
v areálu ZŠ Arménská 21 a „Zateplení obvodového pláště“ MŠ
Švermova 11.
■ Doporučila Odboru dispozic s majetkem MMB pronajmout dva
obecní byty v lokalitě Pod Hrázkou
žadatelům ze seznamu žadatelů
o obecní byt.
■ Nesouhlasila se směnou pozemku v majetku statutárního města
Brna za části pozemků při ulici Kamenice soukromého vlastníka.
Zastupitelstvo MČ na svém
VII. zasedání dne 12. 12. 2007:
■ Schválilo stanovisko k postoupené petici občanů z ulice Švermovy
ve věci zrušení provozování výherních hracích přístrojů.
■ Schválilo poskytnutí finančních
dotací na neinvestiční výdaje v roce
2008 v celkové výši 500 000 Kč,
z toho TJ Tatran Bohunice ve výši
104 000 Kč a Jednotě Orel Bohunice ve výši 125 000 Kč.
■ Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období leden až listopad roku 2008.
■ Schválilo návrh rozpočtových
opatření č. 5/ZMČ v rozpočtu MČ

OREL jednota Brno-Bohunice, za podpory Mý Brno-Bohunice, Vás srdeþnČ zve na

BOHUNICKÝ MASOPUST
s veþerním pochováváním hudebních nástrojĤ

v sobotu dne 2. února 2008
*** od 10.00hod. *** prĤvod masek Bohunicemi ***
*** od 20.00hod. *** veþerní zábava v orlovnČ ***

s sebou = þernidla a „vĤnČ“ na odsouzené
vstupné na zábavu = odsouzení 70,- Kþ a masky 50,- Kþ

k tanci i poslechu zahraje živá hudba „Tulipán“
bližší informace a možnost zapĤjþení masky poskytne L. Koneþný – 723 226 839

Brno-Bohunice pro rok 2007.
■ Schválilo Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2008.
■ Neprominulo pohledávku – úroky
z prodlení ve výši 24 241 Kč.
Rada MČ na svém 29. zasedání dne 19. 12. 2007:
■ Schválila nájemce nebytových
prostor v objektu občanské vybavenosti Dlouhá 3.
■ Schválila nabídku uchazeče veřejné zakázky na dodání kancelářského nábytku pro ÚMČ Brno-Bohunice do obřadní síně.
■ Schválila nájemní smlouvy na
pronájem zahrádek v lokalitě Kejbaly.
■ Souhlasila se svěřením pozemku
při ulici Lány za účelem pronájmu.
■ Nesouhlasila s žádostí firmy Terasy Bohunice, s. r. o. na úpravu

výše nájemného za pronajímané
pozemky.
■ Schválila smlouvu o provádění
úklidových služeb v objektu radnice.
■ Schválila projektové zadání pro
akci „Regenerace veřejné zeleně v
urbánním celku Brno-Bohunice - jihozápad“.
■ Schválila návrh rozpočtových
opatření č. 7/RMČ.
■ Schválila navržené změny ve finančních plánech jednotlivých příspěvkových organizací na rok 2007.
■ Schválila použití Rezervních fondů mateřských školek v roce 2007.
■ Souhlasila s použitím znaku MČ
Brno-Bohunice na webových stránkách organizací, které jsou příjemci dotací z rozpočtu MČ Brno-Bohunice.
■ Schválila odpis promlčených pohledávek z bytového hospodářství.
-red-

Vánoce přišly do Bohunic
I když vánočními motivy a santaklauzovskou symbolikou nás obchodníci bombardovali již od října,
troufám si říct, že mezi občany Bohunic ta pravá slavnostní vánoční
nálada veplula v podvečer 5. prosince.
Bohuničtí hasiči za finanční podpory radnice MČ Bohunice připravili slavnostní rozsvěcení obecního
stromečku spojenou s ohňostrojem.
Samozřejmě, že lidí se na celé akci
podílelo mnohem víc. A tak velký
dík patří nejen žákům, učitelům
a ředitelům základních škol Arménská a Vedlejší, hudebníkům
Základní umělecké školy Františka
Jílka, úředníkům MČ Brno-Bohunice, ale hlavně Vám všem velkým
a malým občanům, kteří jste dali
celé této akci smysl.
Označím tento ročník jako nultý,
protože jsme se jako organizátoři
dopustili chyb, které bohužel nejvíce odnesli nejmenší účinkující.
Tímto se jim velice omlouváme.

A tak až zpěváci a hudebníci předvedli, co v těchto náročných podmínkách jenom šlo, tak přišel
Mikuláš se třemi anděly a dvěma
strašidelnými čerty. Všechny děti,
co přednesly Mikuláši básničku
nebo písničku a Ty nejodvážnější
i do mikrofonu, dostaly od andělů
balíček. A těm největším zlobivcům
dali čerti jen bramboru. Ale stejně
téměř všechny zbyly.
Potom nastala ta slavnostní a dlouho očekávaná chvíle, pan starosta
Kotzian po krátkém přivítání dal
pokyn, pan místostarosta Crha zazvonil na historický bohunický
zvon a stromeček se rozsvítil. Nakonec celou slavnost zakončil velkolepý ohňostroj.
Ještě jednou moc díky všem organizátorům, vystupujícím a Vám
návštěvníkům za přízeň a kus té
shovívavosti.
Vše nejlepší do Nového roku, klid
a pohodu Vám přejí bohuničtí
hasiči.
Jiří Soukup

Sbor dobrovolných hasiþĤ Bohunice poĜádá

HASIýSKÝ PLES
SrdeþnČ Vás zveme v sobotu 26. 1. 2008 v 19.00 hodin do hasiþské
zbrojnice v Bohunicích na ul. Ukrajinská 2b na tradiþní hasiþský ples.
Prodej lístkĤ od 14.1 – 25. 1. 2008 na ÚMý Bohunice,
sekretariát starosty p. Soukupová, tel: 547 218 2 11.
Cena lístku s místenkou 120,- Kþ
PĜijćte se pobavit do známého prostĜedí hasiþské zbrojnice.
Je zde pro Vás pĜipravena bohatá tombola, taneþní vystoupení
a kvalitní živá hudba.
TČší se na Vás bohuniþtí hasiþi
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ROZLOUČENÍ
Letošní velmi brzký termín Velikonoc, který připadá na předposlední
březnový víkend, určil i datum fašankové masopustní obchůzky s večerním pochováním basy. Tradiční
akce, kterou zajišťuje místní orelská jednota za přispění naší rad-

nice, získává na stále větší popularitě. O tom svědčí i loňských téměř
40 roztodivných masek, mezi nimiž
nechyběla, aspoň na začátku, žádná z „předepsaných“. Veselý průvod, jehož se samozřejmě můžete
zúčastnit i vy, nejlépe v masce, což

pro některé nebude problém, vyjde
od bohunické orlovny dne 2. února v 10.00 hodin. Návrat pak je
zcela individuální. V čase, stavu
i prostoru... Pestrý, samozvaný
soudní tribunál na své náročné cestě ulicemi odsoudí ty bohunické
podnikatele a osobnosti, kteří se
včas neukryjí. Nevyjímaje ani nejvyšší představitele bohunické radnice, na něž se zaměří zcela cíleně
naši dobrotiví medvědi brtníci, kteří
tento den přeruší svůj zimní
spánek. Však se přijďte podívat.
I na večerní taneční zábavu, při

které se za velkého truchlení hlavně obyvatelů blízkých paneláků, na
čas ukončí hudební produkce v orlovně. Ve smutečním obřadu se rozloučíme s nebožkou basou, včetně
přítomných sympatizujících hudebních nástrojů. Citlivé povahy si prosím vezměte kapesníky sebou, ať
nám nezmáčíte parkety. Masky budou mít slevu na vstupném, pakliže
pořadatele přesvědčí o tom, že to
není jejich přirozenost. Smuteční
i jiné kousky bude hrát kapela
Tulipán.
Za pořadatele L. Konečný

Bohuničtí zahradníci a Evropa

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
na ZŠ Brno, Vedlejší 10
se uskuteční
17. 1. a 18. 1. 2008
vždy od 14.00 do 18.00 h.
S sebou prosím vezměte rodný list
dítěte a průkaz totožnosti
zákonných zástupců dítěte.
Zápisu do 1. tříd bude předcházet
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 9. 1. 2008

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROGRAM DNE OTEVÿEN›CH DVEÿÕ 9. 1. 2008 na Zä VedlejöÌ 10

Jednou z hlavních priorit managementu střední zahradnické školy
z ulice Lány je rozsáhlá spolupráce
se sesterskými školami a zahradnickými firmami v rámci Evropy.
Významnou etapu této činnosti
odstartovala účast školy ve Společenství evropských učitelů zahradnictví v roce 2004, kdy Bohuničtí
dostali za svou dosavadní kvalitní
výchovně-vzdělávací práci nabídku
na členství v této organizaci. Posléze se rozvinuly plodné kontakty
se zahradnickými partnery v Německu, Belgii, Litvě a na Slovensku, které mají rok od roku stoupající tendenci. Samozřejmostí se
staly výměnné projekty, vzájemná
setkávání, účast na různých typech
soutěží atd.
Stále více se studenti z ulice Lány
zapojují do oblasti nejen domácích, ale i zahraničních soutěží, kde
mají možnost porovnat si získané
vědomosti a dovednosti se svými
vrstevníky ze zahradnických škol
v Evropě. Z domácích vazačských
a aranžérských soutěží má prioritu
Děčínská kotva, Flora Olomouc
a především Brněnská růže, kde
např. v silné konkurenci za účasti
i zástupců z Belgie a Slovenska se

stal v listopadu 2007 absolutním
vítězem bývalý absolvent bohunické školy Přemysl Hytych. V zahraničí se Bohuničtí nejčastěji
úspěšně představují na soutěžních
kláních partnerských škol v Piešťanech na Slovensku a v Laimburgu
v Itálii. V uplynulém období si však
nejvíce cení páté místo v družstvech získané na Mistrovství Evropy
zahradnických studentů konaném
ve fransouzském Roville-aux-Chenes.
Přínosem pro školu jsou i pravidelné vzájemné pobyty. Z nedávné
doby stojí za zmínku návštěva studentů z belgického ZAVYM Eupen
uskutečněná v listopadu 2007.
V neposlední řadě si zaslouží zaznamenat i rostoucí zájem zahraničních zahradnických firem v poskytování nabídek bohunickým
studentům na odborné praxe. Nejvíce jich přichází z Německa, např.
od subjektu Gerhard Baumschulen
z města Bad Zwischennahn.
Působnost Bohunických v rámci
Evropy si vydobyla v jejich práci
pevné místo, což výrazně oceňuje
i zřizovatel Jihomoravský kraj.
Ing. Jiří Ptáček

Dopoledne pro mateřské školy a předškoláky:
9.00 - 10.45 UËÌme se s prvÚ·Ëky (ukázky výuky v 1. třídách)
ZpÌv·me a hrajeme v dramatickÈ v˝chovÏ
(učebna dramatické výchovy)
10.00

TISKOV¡ KONFERENCE na téma:
Výuka Taneční a pohybové výchovy na I. stupni ZŠ
Účast: K. a J. Tománkovi, M. Odstrčil – trenéři DSP
Komety Brno

Odpoledne pro rodiče s dětmi – předškoláky:
14.00 - 15.00 Hrajeme si a soutÏûÌme (herny školní družiny)
15.00 - 16.15 Tancujeme se Stardance
CviËÌme aerobik
TanËÌme orient·lnÌ tance
(obě tělocvičny školy)
16.15 - 17.00 Prezentace a prohlÌdka ökoly, beseda s rodiËi
(vestibul školy)
4/
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Jak se ničí naučná stezka
Myšlenka postavit naučnou stezku
v Bohunicích vznikla přibližně před
čtyřmi lety. To, že se nám ji podaří
skutečně zrealizovat bylo ale jasné
až ve chvíli, kdy nám grantová
společnost Mládež odsouhlasila
projekt na její vybudování a tím
celou akci finančně zaštítila. Nebudu přehánět, když řeknu, že její vybudování nás stálo stovky hodin
práce. Práce na počítači, práce
s výrobou, procházení Bohunic,
hledání zajímavostí, přesvědčování
úřadů a nakonec už to příjemnější
– značení a usazování naučných
panelů. Na tom všem se podíleli
děti, vedoucí, bývalí vedoucí, rodi-

če dětí, ale také přátelé a kamarádi 32. PTO Severka.
A teď malé povídání k tomu, jak ji
nejlépe zničit nějaký ten naučný
panel:
1) Nejprimitivnější formy: počmárat
lihovou fixou, otočit, trochu vyvrátit
2) Složitější postupy: podpálit, zlomit, utrhnout od stojanu
3) Namáhavější řešení: celou ceduli
vyrvat ze země a odnést o stovky
metrů dále – ti moudřejší nechají
odplavit.
Ovšem nejzajímavější postup zvolila skupina opilých mladistvých,
kteří ceduli nejprve vytrhli, pak

odnesli do devátého patra, z něj
hodili dolů (Ještěže nikomu neublížili!) a nakonec spálili. Mohli bychom je pravděpodobně vyhledat
a někde nahlásit, ale nechceme se
pouštět do žádných vzájemných
soubojů, ani jsme tímto článkem
nechtěli motivovat další odvážlivce
ke stále zajímavějším způsobům
ničení nových panelů. Místo toho
raději prosíme všechny, aby stezku
nechali být. Chceme svůj věnovat

raději dětem v našem oddíle než
neustálému opravování stezek.
Za dobu dvou let, po kterou stezka
stojí, jsme již museli přetisknout
jednu ceduli, opravit a znovuusadit
7 panelů (z jedenácti), několikrát
panely umýt, tři dřevěné konstrukce kompletně znovu vyrobit,
několik jich znovu odnést a přinést,
případně najít a jeden už ze světa
zmizel úplně. A tak se ptáme:
Máme se snažit dál?

„Noc bez drog“ na ZŠ Arménská
Pátek 16. 11. 2007 již od rána
panovala na škole neklidná atmosféra plná očekávání. Aby ne –
vždyť žáci druhého stupně měli
před sebou neobvyklou akci „noc
bez drog“ – jako prevenci proti
kouření, užívání alkoholu a jiných
návykových látek. Někteří nedočkavě, jiní rozvážně zapisovali svá
jména do dílen – 9 námětově odlišných stanovišť s množstvím zajímavých činností.
Konečně se v 18 hodin znovu
otevřely brány školy a učitelé si
odvedli 122 žáků vybavených karimatkami,batohy a polštářky do
vzorně připraveného prostředí. Okna „základky“ svítila naplno až do
půlnoci. Po ubytování se děti rozešly na zajímavé besedy a poučné
přednášky o drogách, o jejich užívání a z toho vyplývajícím nebezpečí. Asi v 10 hodin začala pracovat jednotlivá stanoviště – krásná
a stylově upravená čajovna, kosmetický salon, dílna výtvarného
umění, tělocvična, bazén, taneční
kroužky. Dobře fungovaly také filmový klub, lékařská ordinace i policejní stanoviště se střelbou na
terč. Závěrečná diskotéka utichla
opravdu až o půlnoci. O hladové

žaludky se zodpovědně postaraly
paní učitelky v bufetu, kde si děti
mohly vybírat z několika druhů
občerstvení včetně nápojů. Po půlnoci se děti za dozoru pedagogických pracovníků ukládaly ke spánku. Pravda, mnoha z nich se spát
vůbec nechtělo. Není divu, protože
po takové bohaté nadílce informací, zábavy a zážitků bylo skutečně
obtížné usnout. Akce se opravdu
vydařila na jedničku a splnila svůj
účel. Děti i učitelé odcházeli v sobotu ráno domů sice ještě rozespalí, ale spokojeni s průběhem této zajímavé noci. Všichni účastníci
dostali abstinentský průkaz jako
doklad o tom, že absolvovali noc
bez drog.
Poděkování za tuto úspěšnou akci
patří kromě pedagogických pracovníků také štědrým sponzorům
(firmě OXALIS – Dům pánů z Lipé,
www.darkyscajem.com, obecnímu
úřadu Brno Bohunice ) a hasičům
z Brna Bohunic, MUDr. P. Havlíčkovi,
společnosti Teen – Challenge a
Městské policii. Dík patří též bývalým žákům školy, kteří přišli podpořit mladší kamarády a pomoci
učitelům při organizaci této neobvyklé a užitečné akce.

TAJNÝ VÝLET
Česká tábornická unie – oblast Jižní
Morava ve spolupráci s Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně vyhlašují detektivní soutěž.
Pokud chcete s kamarády, nebo
i sami, zažít detektivní zápletku na
vlastní kůži, stačí přijít do Dětské
knihovny na Kobližné 4, kde získáte přihlášku. Pak ji odevzdat na
stejném místě, případně zaslat
poštou na adresu: Česká tábornická unie, Česká 11, 602 00 Brno.
Do levého rohu na obálku uveďte
heslo „Tajný výlet“.
Všechny úkoly, které je třeba splnit
se týkají města Brna. Patří k nim
i tipy na výlety právě do míst, ke
kterým se jednotlivé úkoly vztahují.
Tyto úkoly, které je pak nutné ode-
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slat, nebo odevzdat do 30. 4. 2008
na výše uvedená místa, najdete od
začátku roku 2008 na internetových stránkách http://www.kjm.cz,
nebo http://www.ctujm.cz. Termíny jejich zveřejňování jsou: 2.1.,
23.1., 6.2., 20.2., 12.3., 26.3 a
16. 4. 2008.
Soutěžit mohou všichni zájemci ve
věku 6–15 let ve dvou kategoriích
– jednotlivci, nebo skupiny do 5
členů.
Vyhodnocení soutěže proběhne
24. 5. 2008. Účastnící, kteří splní
všechny úkoly budou oceněni.
Výsledky budou zveřejněny v Dětské knihovně na Kobližné ulici na
http://www.ctujm.cz.
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Prestižní soukromé gymnázium
v MČ Brno-Bohunice
EDUCAnet - Soukromé gymnázium
Brno, o.p.s. je členem sítě soukromých škol EDUCAnet po celé České
republice. Výjimečnost, kterou jsou
všechny školy v této síti charakterizovány, spočívá v ojedinělé koncepci nejmodernější výuky prostřednictvím informačních technologií v rozsahu, který nemá v naší zemi obdoby a je plnohodnotně srovnatelný
s nejprestižnějšími zařízeními tohoto typu například v Dánsku, Velké
Británii a Německu.
Na gymnáziu EDUCAnet lze studovat jeden ze dvou čtyřletých oborů
– gymnázium všeobecné a informační technologie – aplikace osobních počítačů. Kromě nadstandardně vybavených učeben (interaktivní
tabule, dataprojektory, počítače)
nabízí studentům moderní metody
výuky – školní e-learningový systém

AES, modulovou výuku, skupinové
a projektové vyučování, využívání
výpočetní a informační techniky.
Velký důraz je kladen na outdoorové aktivity (seznamovací, lyžařský
a sportovní kurz, výměnné pobyty
v zahraničí, jazyková soustředění
atd.) a nabídku zájmových kroužků,
seminářů a dalších mimoškolních
činností. Každý student dostane na
začátku studia k dispozici notebook
ke školním i soukromým účelům.
Zakládáme si na příjemné atmosféře, která umožňuje studentům
kvalitní vzdělávání a přípravu na
budoucí povolání a pedagogům
bezproblémovou výuku bez stresu.
Bližší informace najdete na
www.educanet.cz
Mgr. et Bc. Robert Bednář
ředitel školy

PLAVBA PO NILU
V pondělí 10. prosince se šesťáci ze
ZŠ Brno, Vedlejší 10 vydali na plavbu po Nilu starověkým Egyptem.
Nejdříve si na tržišti vyzkoušeli
směnný obchod, opatřili si dobové
egyptské potraviny a pak se vydali
na šesti lodích dolů po řece. Cestou je čekalo několik zastávek se
zajímavými úkoly, při nichž se seznámili s egyptskou mytologií,
zvířaty, číslicemi… Nakonec dopluli
až do Gízy, kde ze svých lodí po

dvojicích na saních převezli kvádry
svých čerstvých vědomostí na nedaleké staveniště. Zde na závěr postavili zbrusu novou pyramidu
vědění…
První pokus o nový projektový způsob výuky měl své mouchy i chybičky. Pro příště se z nich však
poučíme a plavba po Nilu bude za
rok bezpochyby ještě lepší než
letos!
Martin Janoška, ZŠ Vedlejší

547240
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INDICKÝ VÍKEND
sobota 12. 1. 2008 + nedÏle 13. 1. 2008 vûdy v Ëase 10.00ñ17.00 hod.
PROGRAM: indické pohádky pro nejmenší, hry motivované indickými
příběhy pro děti od 5 let, výroba indických masek pro děti od 10 let,
tanec a výroba kostýmů pro dívky, indické mandaly a povídání o stvoření
světa pro dospělé, kulinaření a mlsání pro všechny (indické recepty).
CENA: 50 Kč/1 dílna (pohádky pro nejmenší jsou zdarma, dílny pro děti
jsou zdarma přístupné i rodičům)
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra Košťálová, mob. 724 813 929,
e-mail: petralany@luzanky.cz
PING-PONGOVÝ TURNAJ
st¯eda 23. 1. 17.00; 19.00 hod.
Turnaj pro všechny o věcné ceny – organizuje naše dobrovolnice Alex z
Německa. VSTUP ZDARMA, ping-pongové pálky zapůjčíme.
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Alexandra Wedl, 774 896 107,
e-mail: alexandra.wedl@gmx.de
MAŠKARNÍ KARNEVAL
sobota 26. 1. 2008, 14.00ñ17.00 hod.
PROGRAM: písničky, tanec, hry, soutěže o ceny a tombola... spousta
zábavy! CENA: 50,- Kč/dítě, 20,- Kč/doprovod.
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra Košťálová, mob. 724 813 929
e-mail: petralany@luzanky
POLOETNÍ PRÁZDNINY – EXPEDICE YETTI
p·tek 1. 2. 2008; 9.00ñ16.00 hod.
TEMATICKÝ ZIMNÍ VÝLET PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU (bobovačka, koulovačka, hry o zajímavé ceny)
sobota 2.2.2008, 10.00-15.00 hod.
SOBOTNÍ ZÁCHRANNÁ VÝPRAVA YETTI 2. VÝLET PRO DĚTI – PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE I SOUROZENCE. S SEBOU: oblečení dle počasí, boby, saně, lopaty, jídlo a pití na celý den, dobrou náladu a bojovného ducha. CENA: 60,- Kč.
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Irena Suchardová, mob. 608 606 889,
e-mail: irena@luzanky.cz
JARNÍ PRÁZDNINY – TÝDEN V KRKONOŠÍCH
17.-23.2.2008
PROGRAM: kromě lyžování a hrátek na sněhu také tanec a jazyky (dle
zájmu). UBYTOVÁNÍ: Turnovská bouda umístěná na svazích ski-centra
Černý důl (Krkonoše). CENA: 1.700,- Kč (doprava, ubytování, plná penze). S SEBOU: peníze na vleky, základní výzbroj a výstroj, dost teplého
oblečení. Akce je určena především pro školní děti, ale v případě volných míst mohou jet i rodiče a mladší sourozenci!
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Irena Suchardová, mob. 608 606 889,
e-mail: irena@luzanky.cz
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: 18.–22. 2. 2008, 9.00–16.00 hod.
V›TVARN› SE ZAMÃÿENÕM NA TEXTIL: pro dÌvky od 9 let
Šití, vytváření doplňků, batika, malba na textil... KONTAKT A BLIŽŠÍ
INFORMACE: Andrea Kamenická, vytvarkalany@luzanky.cz
SPORTOVNÃ-TANE»NÕ:
Pro všechny školáky, kteří neodjíždí na hory josu připraveny hry v tělocvičně (Orlovna) i venku (pokud bude sníh, nebude chybět ani koulování, bobování a jiné zimní hrátky), pro holky máme v záloze kromě
hraní i tancování a strojení (výroba kostýmů a šperků, líčení a jiné zdobení).
KONTAKT A BLIŽŠÍ INFORMACE: Petra Košťálová, mob. 724 813 929,
e-mail: petralany@luzanky.cz

Petra Košťálová
petralany@luzanky.cz, www.luzanky.cz
tel. 547 240 937, mob. 724 813 929

NAŠE BOHUNICE – informační zpravodaj MČ Brno-Bohunice • vydává Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno • IČO 44992785 • tel.: 547 423 810–13,
fax: 547 352 946 • e-mail: noviny@bohunice.brno.cz • Povoleno pod MKČR E12220 • Vychází 1x měsíčně • Toto číslo vychází 4. 1. 2008 • Příspěvky lze zasílat na Úřad městské části
Brno-Bohunice • Vydavatelský servis a příjem inzerce zajišťuje Tomáš Psota, tel./fax: 544 210 252, inzerce@zpravodajebrno.cz • Nevyžádané rukopisy nevracíme! • Redakce si vyhrazuje
právo na gramatické a stylistické úpravy textů.
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■ Chcete prodat d˘m Ëi byt?
sMáte hrůzu z realitky? Obraťte se
na PORADNU! Tel.: 549 213 229.
www.realitniporadna.cz
■ V›UKA ANGLI»TINY ñ Bc.
Markéta Nováková, kurzy veřejné
i firemní, skupinová a individuální
výuka, všeobecná i obchodní angličtina. Mobil: 723 008 151, e-mail:
nmarketa@seznam.cz

■ Opravy aut. praËek.
Ji¯Ì Nov˝. Tel.: 547 354 025.
Mobil: 602 561 263
■ Hled·m byt do 1,2 mil. bez
účasti RK. Platba v hotovosti.
Smlouvy u právníka zařídím. Na vystěhování počkám. Tel.: 603 462 111.
Seriózní jedání.

KREJČOVSTVÍ
Krejčíková Kateřina
Běloruská 16, Brno-Bohunice
– dámské zakázkové šití
– opravy všech oděvů
– rychloopravy do 24 hodin
– dětské oděvy, svatební šaty

www.krejcovstvikk.eu
info@krejcovstvikk.eu
Tel.: 774 404 646

MS VodnÌ z·chrannÈ sluûby
»»K Brno-mÏsto

příjem inzerce pro zpravodaje městských částí
Brno−Bohunice, Brno−Starý Lískovec, Brno−střed

NOVINKA: příjem inzerce pro časopis
Dopravního podniku města Brna, a.s. – ŠALINA!
inzerce@zpravodajebrno.cz
tel./fax: 544 210 252, tel.: 774 531 591

si Vás dovoluje pozvat na

2. reprezentační ples
v pátek 7. března 2008 v 19.30,
stará hala TJ Tatran Bohunice,
Neužilova 35, Brno.
Předprodej vstupenek na
602550137 nebo on-line
na www.vzs-brno.cz
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SIMPLY CLEVER

Tomáš Vacek,
mechanik servisní sítě
Škoda:

„VÁŠ VŮZ JE PRO
NÁS OSOBNÍ
ZÁLEŽITOST, PROTO
POUŽÍVÁME ŠKODA
ORIGINÁLNÍ DÍLY...“

A tím naše péče zdaleka
nekončí. Jako autorizovaní servisní partneři Škoda
pracujeme se špičkovým
dílenským vybavením,
nejmodernějšími diagnostickými systémy a výhradně dle technologických
postupů předepsaných
výrobcem. To vše dohromady zajišťuje bezchybnou funkčnost a spolehlivost Vašeho vozu.
Další informace získáte
na Škoda Auto Info-Line
800 600 000 nebo na
www.skoda-auto.cz.
ŠkodaService
ŠkodaOriginální díly
ŠkodaOriginální příslušenství
®

®

®

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

RK BÍLÝ REALITY
Pekařská 7, Brno

hledá pro své klienty
k prodeji i pronájmu byty, RD,
chaty v Brně a okolí.
V případě nabídky uhradíme
znal. posudek nebo poplatek
na družstvu u DB.
Volejte: 543 237 105,
602 521 766 – prodej,
606 111 267 – pronájem.

ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO ANGLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mezinárodní Montessori Základní škola, Hlaváčova 6, Brno-Obřany

Výuka v angličtině dle Montessori pedagogiky.
Otevíráme věkově smíšené třídy (6–9 a 9–12). Pro školní rok 08/09 zapisujeme
nastávající první, druhý a třetí ročník. Znalost angličtiny není podmínkou k přijetí do ZŠ.
Zápis se bude konat v pátek 25. 1. 2008 od 14 do 18 hod.
a v sobotu 26. 1. 2008 od 9 do 12 hod.
Bližší informace na tel: 603 226 844 a na www.msperlicka.cz

